ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด จัง หวัด ลำปาง
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุท ธรณ์
และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๔๔ ให้เป็นบีจจุบัน ถูกต้อง และเป็นธรรม กอปรกับพระราชบัญ ญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕;๔๒ บัญ ญัต ิให้ค ณะกรรมการกลางช้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วน
จังหวัดกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ วิน ัยและการรักษาวิน ัย และการดำเนิน การทางวิน ัย ให้เหมาะสมกับ ลัก ษณะ
การบริห ารและอำนาจหน้า ที่ข ององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด แต่จ ะต้อ งอยู่ภ ายใต้ม าตรฐานกลางเกี่ย วกับ การ
บริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกำหนด
อาศัยอำนาจตามความใบมาตรา ๑๓ (๓) แห่งพระราชบัญ ญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๔๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
วิน ัย และการรัก ษาวิน ัย และการดำเนิน การทางวิน ัย พ.ศ.๒๔๔๘ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๔๘ โดยความเห็น ชอบ
ชองคณะกรรมการกลางข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ในการประชุม ครั้ง ที่ ๑๑A3๔๔๘ เมื่อ วัน ที่ ๒๖
พฤศจิกายน ๒๔๔๘ และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่
๑๓A d๔๔๘ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๔๔๘ จีงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด จังหวัด
ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวิน ัย การให้อ อกจากราชการ การอุท ธรณ์แ ละการร้อ งทุก ข์ ลงวัน ที่
๔ กมภาพันธ์ ๒๔๔๔ หมวด ๑ วิน ัยและการรักษาวิน ัย หมวด ๒ การสอบสวนและการลงโทษทางวินัย ส่วนที่ ๑ ถึง
ส่วนท ๔
(๒) ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้อ งทุก ข์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๔๔๗ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๔๗
/ (๓) ประกาศ....

-๒(๓) ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕:๔๘ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๔๔๘
(๔) ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ.๒๔๔๑ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๔๑
(๔) ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ.๒๔๔๗ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๔๔๗
ข้อ ๔ ในหลักเกณฑ์นี้
ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ให้ห มายความรวมถึง ข้า ราชการครูอ งค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด และบุคลากรทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นด้วย
คู่กรณี หมายความว่า บุคคลผู้ม ีเหตุท ะเลาะวิวาท ร้องเรียน ฟ้องร้องซึ่งกันและกัน หรือเป็นคู่หมั้น
หรือคู่สมรส เป็นบุพการี หรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใดๆ เป็นพี่น้อง หรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น เป็นญาติ
เกี่ยวพัน ทางแต่งงานนับ ได้เพียงสองชั้น เป็น หรือเคยเป็น ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พ ิท ักษ์ห รือ ผู้แทนหรือตัวแทน
เป็น เจ้า หนี้ห รือ ลูก หนี้ เป็น นายจ้า ง ของคู่ก รณี หรือ เป็น ผู้ม ีอ ำนาจพิจ ารณาซึ่ง มีส ภาพร้า ยแรงอัน อาจทำให้ก าร
พิจารณาไม่เป็นธรรม
ตัวการสำคัญ หมายความว่า ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดผู้ซ ึ่งซัก ซวน โน้มน้าว ล่อลวง
ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือกระทำการใดๆ อันทำให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้อื่นจำต้องปฏิบัติตามโดยไม่อาจ
หลีกเลี่ยงหรือซัดขืนได้
หมวด ๒
วิน ัย และการรัก ษาวิน ัย
ข้อ ๔ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องรักษาวินัยตามที่กำหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติไว้
ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ
ข้อ ๖ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ๋ใจ
ข้อ ๗ ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ต้อ งปฏิบ ัต ิห น้าที่ราชการด้วยความซื่อ สัต ย์ส ุจริต และ
เที่ยงธรรม
ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่น อาศัยอำนาจหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อน
หาประโยซนัให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิขอบ เพี่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ทีมิควรได้
เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๘ ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ต้อ งตั้ง ใจปฏิบ ัต ิห น้า ที่ร า'ซการให้เ กิด ผลดี
หรือความก้าวหน้าแก'ราชการ
/ข้อ ๙ ข้าราชการ...

-๓ข้อ ๙ ข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัดต้องปฏิบัติห น้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่
ระมัดระวังรักษาประโยชน์ชองทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อัน เป็น เหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด
วิน ัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๐ ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ต้อ งปฏิบ ัต ิห น้า ที่ร าชการให้เป็น ไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบชองทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล โดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ
การปฏิบ ัต ิห น้า ที่ร าชการโดยจงใจไม่ป ฏิบ ัต ิต ามกฎหมาย กฎ ระเบีย บของทางราชการ
มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๑ ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ต้อ งถือ ว่าเป็น หน้าที่พ ิเศษที่จ ะสนใจและรับ ทราบ
เหตุก ารณ์เคลื่อ นไหวอัน อาจเป็น ภยัน ตรายต่อ ประเทศชาติแ ละต้อ งบีอ งกัน ภยัน ตรายซึ่งจะบัง เกิด แก'ประเทศชาติ
จนเต็มความสามารถ
ข้อ ๑๒ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องรักษาความลับของทางราชการ
การเปีด เผยความลับ ของทางราชการ อัน เป็น เหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด
วิน ัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๓ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่
ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ ้าเห็น ว่าการปฏิบ ัติตาม
คำสั่งนั้น จะทำให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ หรือเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งนั้น และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว
ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคำสั่งเดิมเป็นหนังสือ ผู้อยูใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม
การขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วย
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๔ ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ต้อ งปฏิบ ัต ิร าชการโดยมิใ ห้เป็น การกระทำการ
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ข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขนไปเป็นผู้สั่งให้กระทำ หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษขัวครังคราว
ข้อ ๑๔ ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ต้อ งไม่ร ายงานเท็จ ต่อ ผู้บ ัง คับ บัญ ชา การรายงาน
โดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย
การรายงานเท็จ ต่อ ผู้บ ังคับ บัญ ชา อัน เป็น เหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๖ ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ต้อ งถือ และปฏิบ ัต ิต ามระเบียบและแบบธรรมเนีย ม
ของทางราชการ
ข้อ ๑๗ ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ต้อ งอุท ิศ เวลาของตนให้แ ก่ร าชการจะละทีง หรือ
ทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้
การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มิเหตุผ ลอัน สมควร อัน เป็น เหตุใ ห้เสีย หายแก่ร าชการ
อย่างร้ายแรง หรือ ละทิ้ง หน้าที่ร าชการติด ต่อ ในคราวเดีย วกัน เป็น เวลาเกิน กว่าสิบ ห้าวัน โดยไม่ม ิเหตุผ ลอัน สมควร
หรือโดยมิพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
/การละทิ้ง...

ข้อ ๑๘ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระทำ
การอย่างใดที่เป็น การกลั่น แกล้งกัน และต้อ งช่ว ยเหลือ กัน ในการปฏิบ ัต ิร าชการระหว่างข้าราชการองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ
ข้อ ๑๙ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และ
ให้ก ารสงเคราะห์แก,ประชาชนผู้ต ิด ต่อ ราชการเกี่ยวกับ หน้าที่ข องตนโดยไม่ซ ัก ข้า และด้ว ยความสุภ าพเรีย บร้อ ย
ห้ามมิให้ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหง ประซาซนผู้ติดต่อราชการ
การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประซาซนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง
ข้อ ๒๐ ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ต้อ งไม่ก ระทำการ หรือ ยอมให้ผ ู้อ ื่น กระทำการ
หาผลประโยซน้อันอาจทำให้เสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดี้ชองตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน
ข้อ ๒๑ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดำรง
ตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
ข้อ ๒๒ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ และในการปฏิบ ัต ิก ารอื่น ที่เกี่ย วข้อ งกับ ประซาขน กับ จะต้อ งปฏิบ ัต ิต ามระเบีย บของทางราชการว่า ด้ว ย
มารยาททางการเมืองของข้าราชการโดยอนุโลม
ข้อ ๒๓ ข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัดต้องรักษาซื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติคัก ดี้ข อง
ตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทำการใด ๆ อันไต้ซื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
การกระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก หรือโทษที่หนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษาลึงที่สุดให้จำคุก
หรือให้รับ โทษที่ห นักกว่าจำคุก เว้น แต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือ
กระทำการอื่นใดอันได้ซื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
หมวด ๓
วิธ ีก ่อ นการดำเนิน การทางวิน ัยและสถานโทษทางวิน ัย
ข้อ ๒๔ ให้ผ ู้บ ัง คับ บัญ ขามืห น้าที่เสริม สร้างและพัฒ นาให้ผ ู้อ ยู้ใ ต้บ ังคับ บัญ ชามีว ิน ัย บีองกัน มิให้
ผู้อยู่ใต้'บังคับบัญ'ซากระทำผิด'วินัย และดำเนิน การทางวิน ัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญ ชาซึ่งมีกรณีอัน มืมูลที่ควรกล่าวหาว่า
กระทำผิดวินัย
การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยให้กระทำโดย การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
การติกอบรม การสร้างขวัญและกำลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึก และ
พฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไบ(ในทางที่มีวินัย
การบีอ งกัน มิให้ผ ู้อ ยู่ใต้บ ังคับ บัญ ชากระทำผิด วิน ัยให้ก ระทำโดย การเอาใจใส่ สังเกตการณ์ และ
ขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทำผิดวินัยในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะดำเนินการบีองกันตามควรแก่กรณีไค้
เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระทำผิดวินัย โดยมี
พยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการทางวินัยทันที
/เมื่อ มีก าร...

เมื่อ มีก ารกล่า วหาโดยปรากฏตัว ผู้ก ล่า วหา หรือ มีก รณีเป็น ที่ส งสัย ว่า ข้า ราชการองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดผู้ใดกระทำผิดวินัย โดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดริบดำเนินการสืบสวน
หรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยหรือไม่
เมื่อมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระทำผิดวินัย ให้ดำเนินการตาม
วรรคหา เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
(๑) มีการกล่าวหาที่ไม่ได้ระบุซ ื่อผู้ก ล่าวหา ไม่ได้ลงลายมือซื่อผู้กล่าวหา แต่ระบุซื่อหรือตำแหน่ง
ของผู้ถูกกล่าวหา หรือข้อเท็จจริงที่ปรากฏนั้นเพียงพอที่จะทราบว่ากล่าวหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใด
และข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์นั้นเพียงพอที่จะสืบสวนต่อไปได้
(๒) มีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณีปรากฏต่อผู้บังคับบัญ ชาอันเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดผู้ใดกระทำผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวนต่อไปได้
ภายใต้บ ัง คับ วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก หากความปรากฏแก,ผู้บ ัง คับ บัญ ชาอื่น ที่ม ิใ ช่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ผู้บังคับบัญชาอื่นนั้นรายงานตามลำดับชั้นถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเร็ว
การสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นตามวรรคห้า จะกระทำโดยแต่งตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้
การกล่าวหาต้อ งกระทำเป็น หนังสือ ถ้าเป็น การกล่าวหาด้ว ยวาจาให้ผ ู้บ ังคับ บัญ ชาผู้ไ ด้ร ับ พีง การ
กล่าวหาจัดให้มีการทำบันทึกเป็นหนังสือ และให้ผู้กล่าวหาลงลายมือซื่อไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามวรรคห้า
เมื่อ ได้ด ำเนิน การตามวรรคห้า แล้ว ถ้า เห็น ว่า กรณีไ ม่ม ืม ูล ที่ค วรกล่า วหาว่า กระทำผิด วิน ัย จึง จะ
ยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมืมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย ก็ให้ดำเนินการทางวินัยทันที
การดำเนิน การทางวิน ัย แก่ผ ู้อ ยู่ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชาซึ่ง มืก รณีอ ัน มีม ูล ที่ค วรกล่า วหาว่า กระทำผิด วิน ัย
ให้ด ำเนิน การตามหลัก เกณฑ์น ี้โ ดยกรณีม ืม ูล ที่ค วรกล่าวหาว่ากระทำผิด วิน ัยอย่างไม่ร ้ายแรง ให้ดำเนิน การทางวิน ัย
ตามข้อ ๒๖ วรรคสาม แต่ถ ้า เป็น กรณีม ืม ูล ที่ค วรกล่า วหาว่า กระทำผิด วิน ัย อย่า งร้า ยแรง ให้ด ำเนิน การสอบสวน
พิจารณาตามหมวด ๗
ผู้บังคับบัญ ชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติห น้าที่ตามข้อนี้ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต ให้ถือว่า
ผู้นั้นกระทำผิดวินัย ในกรณีผู้บังคับบัญชาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ถือว่าไม,ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่
โดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับชองทางราชการ
ข้อ ๒(ะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดฝ่าแนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในหมวดนี้
ผู้นั้นเป็นผู้กระทำผิดวินัย จักต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มืเหตุอันควรงดโทษตามหมวด ๘
โทษทางวินัยมี ๔ สถาน คือ
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดเงินเดือน
(๓) ลดชั้นเงินเดือน
(๔) ปลดออก
(๔) ไล่ออก
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หมวด ๔
การดำเนิน การทางวิน ัย
ข้อ ๒๖ การดำเนิน การทางวิน ัย แก่ข ้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ซึ่ง มีก รณีอ ัน มีม ูล ที่ค วร
กล่า วหาว่า กระทำผิด วิน ัย ให้ส อบสวนเพื่อ ให้ไ ด้ค วามจริง และยุต ิธ รรมโดย!มีช ัก ข้า โดยต้อ งแจ้ง ข้อ กล่า วหา
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท,าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ซึ่งจะระบุหรือไม,ระบุซื่อพยานก็ได้ และต้อง
ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาซี้แจง รวมทั้งนำสืบแก้ข้อกล่าวหา เว้นแต่เปีนความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามหมวด ๖
ในการชี้แ จงแก้ข ้อ กล่าวหาและการให้ป ากคำของผู้ถ ูก กล่าวหา ผู้ถ ูก กล่าวหามีส ิท ธิน ำทนายความ
หรือที่ปรึกษาเข้าฟ้งการชี้แจงหรือให้ปากคำของตนได้
การดำเนิน การตามวรรคหนึ่ง ถ้าเปีน กรณีก ล่าวหาว่ากระทำผิด วิน ัยอย่างไม่ร ้ายแรง ให้ด ำเนิน การ
สอบสวนตามที่น ายกองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดเห็น สมควร โดยอาจมอบหมายให้ข ้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว น
จังหวัดผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาสอบสวนแทน หรือตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ได้
การสืบสวบหรือพิจารณาตามข้อ ๒๔ วรรคห้า หากได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว นายกองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัดจะสั่งลงโทษตามข้อ ๘๔ โดยไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวบวินัยอย่างไม่ร้ายแรงอีกได้
การดำเนิน การตามวรรคสาม หากเป็นการตั้งกรรมการสอบสวบวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ด ำเนิน การ
มีสาระสำคัญตามหมวด ๗ โดยอนุโลม
ถ้าเป็น กรณีก ล่า วหาว่ากระทำผิด วิน ัย อย่างร้ายแรง ให้บ ายกองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนตามหมวด ๗
เมื่อ ดำเนิน การตามวรรคสาม วรรคสี่ หรือวรรคหกแล้ว ก้าฟ้งได้ว่าผู้ถ ูกกล่าวหากระทำผิดวิน ัยก็ให้
ดำเนินการตามข้อ ๘๔หรือข้อ ๘๔แล้วแต่กรณี ล้ายังพิงไมใด้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัย จึงจะสั่งยุติเรื่องเป็นหนังสือได้
ใบกรณีบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาว่า
กระทำผิด วิน ัย อย่า งร้า ยแรงตามวรรคหก ในเรื่อ งที่ไ ด้ม ีก ารแต่ง ตั้ง คณะกรรมการสอบสวนผู้ถ ูก กล่า วหาตามข้อ
๖(๔) หรือข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๔๔๘ และคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ
ดังกล่าวได้สอบสวนไว้แล้ว คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหก จะนำสำนวนการสอบสวนตามข้อดังกล่าวมาใช้เป็น
สำนวนการสอบสวน และทำความเห็นเสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยถือว่าได้มีการสอบสวนตามวรรค
หกแล้วก็ได้
ข้อ ๒๗ ให้กรรมการสอบสวนมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ขอให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอี,นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน
บริษัท ชี้แ จงข้อ เท็จ จริง ล่ง เอกสารและหลัก ฐานที่เกี่ย วข้อ ง ล่งผู้แทนหรือบุค คลในสังกัดมาชี้แจง หรือให้ถ้อยคำ
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๒) เรีย กผู้ถ ูก กล่าวหา หรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคำ หรือให้ล่งเอกสารและหลักฐาน
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
ข้อ ๒๘ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำหรือละเว้นกระทำการ
ใดที่พ ึงเห็น ได้ว่าเป็น ความผิดวิน ัยอย่างร้ายแรง และเป็นการกล่า'วหาเป็นหนังสือต่อผู้'บังคับบัญชา1ของผู้นั้น หรือต่อ
ผู้มี'หน้าที่สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือ
/โดยเฉพาะ...

V

^

^

-๗โดยผู้บ ัง คับ บัญ ชาของผู้น ั้น ห1 อมีก รณีถ ูก ฟ้อ งคดีอ าญา หรือ ต้อ งหาว่า กระทำความผิด อาญา เว้น แต่ค วามผิด
ที่ไต้กระทำโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการ หรือความผิดลหุโทษ แม้ภายหลังผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้ว เว้นแต่
ออกจากราชการเพราะตาย นายกองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด มีอ ำนาจดำเนิน การสืบ สวนหรือพิจารณาตามข้อ ๒๔
และดำเนิน การทางวินัยตามหลักเกณฑ์นี้ต่อไปไต้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิไต้ออกจากราชการเว้นแต่กรณีผลการสอบสวน
พิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยที่จะต้องลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ก็ให้งดโทษเสีย
การดำเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้น ทำการสอบสวนตามข้อ ๒๖ วรรคหก ภายในหนึ่ง ร้อ ยแปดสิบ วัน นับ แต่ว ัน ที่ผ ู้น ั้น ออกจากราชการ หากพ้น
ระยะเวลาดังกล่าวจะสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนมิไต้
ข้อ ๒๙ ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ผู้[ดมีก รณีถ ูก กล่าวหาว่ากระทำผิด วิน ัยอย่างร้ายแรง
จนถูกสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอ
ฟ้งผลการสอบสวนพิจารณาไต้
ล้าภายหลัง ปรากฏผลการสอบสวนพิจ ารณาว่าผู้น ั้น มิไ ต้ก ระทำผิด หรือกระทำผิดไม,ถึงกับ จะถูก
ลงโทษปลดออก หรือไล่ออก และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สั่งให้ผ ู้น ั้บ กลับ เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งในระดับเดียวกัน ที่ผู้น ั้น
มีคุณสมบติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น
เมื่อได้มีการสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดพักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อน
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีอื่นอีก นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ๒๔ หรือแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวน
ตามข้อ ๒๖ วรรคหก ตลอดจนดำเนินการทางวินัยตามหลักเกณฑ์นี้ต่อไปไต้
ในกรณีส ั่ง ให้ผ ู้ถ ูก สั่ง ให้อ อกจากราชการไว้ก ่อ นกลับ เข้ารับ ราชการ หรือสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก ่อ นออกจากราชการด้ว ยเหตุอ ีน ที่ม ิใ ช่เป็น การลงโทษเพราะกระทำผิด วิน ัย อย่า งร้า ยแรง ก็ให้ผู้นั้น
มีส ถานภาพเป็น ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ตลอดระยะเวลาระหว่างที่ถ ูก สั่ง ให้อ อกจากราชการไว้ก ่อ น
เสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ
การออกดำสั่งตามข้อ นี้ต ้อ งไต้รับ ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วน
จังหวัดก่อน
เงินเดือน เงิน อื่น ที่จ่ายเป็น รายเดือนและเงิน ช่วยเหลือ อย่างอื่น และการจ่ายเงินดังกล่าวของผู้ถูกสั่ง
พักราชการ และผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น สำหรับผู้ถูกสั่ง
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ล้าไม่มีกฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ
การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ระยะเวลาให้พ ักราชการ ระยะเวลาให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน และการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา ให้เป็นไปตามหุลักเกณฑ์และเงื่อนไชใน
0ารให้ออกจากราชการ พ ศ.๒๕๔๘
/หมวด ๕...

^

^

หมวด ๔
การกัน เป็น พยานและการคุ้ม ครองพยาน
ข้อ ๓๐ ข้าราขการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ผู้ใดมีส ่ว นร่ว มในการกระทำผิด วิน ัยกับ ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้อื่นและผู้นั้นมิใซ่ตัวการสำคัญ อาจได้รับการกันเป็นพยาน และการคุ้ม ครองพยานตาม
หมวดนี้ไม่ว่าจะมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนในเรื่องดังกล่าวแล้วหรือไม่ก็ตาม ล้าผู้นั้น
(๑) ไดให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยคำเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยที่ได้กระทำมา ต่อบุคคล
หรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ และข้อมูลหรือ
ถ้อยคำนั้นเป็นเหตุให้มีการดำเนินการทางวินัยกับตัวการสำคัญในเรื่องนั้นได้
(๒) ไดให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยคำเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยที่ได้กระทำมา ต่อบุคคล
หรือ คณะบุค คลผู้ม ีห น้าที่ส ืบ สวน สอบสวน หรือ ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ ระเบีย บของทางราชการ ซึ่งไม่อาจ
แสวงหาข้อมูลหรือพยานหลักฐานอื่นใด เพื่อดำเนินการทางวินัยแก่ตัวการสำคัญในเรื่องนั้นได้
ข้อ ๓๑ การกัน เป็น พยาน การสิ้น สุด การกัน เป็น พยาน การคุ้ม ครองพยาน และการสิ้น สุด การ
คุ้มครองพยาน เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยต้องทำเป็นหนังสือ
ข้อ ๓๒ การให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำตามข้อ ๓๐ ให้ถือ ว่าเป็น การปฏิบ ัตหน้าที่ราชการ ไม่เป็นการ
เปิดเผยความลับ ของทางราชการ และไม่เป็นการกระทำการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน
กรณีผู้บังคับบัญชาอื่นซึ่งมิใช่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับข้อมูลให้รายงานตามลำดับชั้นจนถึง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อดำเนินการต่อไป
ข้อ ๓๓ การพิจารณากันข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นพยาน ต้องมิได้เกิดจากการล่อลวง
ขู่เข็ญ ให้ส ัญ ญา หรือกระทำการอื่น ใดโดยมิช อบแก่ผ ู้ถ ูก กัน เป็น พยานเพื่อ ซัก จูงให้ให้ข ้อ มูล หรือ ให้ถ ้อ ยคำในเรื่อ ง
ที่กล่าวหานั้น
ข้อ ๓๔ ในระหว่างการสอบสวน หากคณะกรรมการสอบสวนเห็น ว่ามิเหตุอ ัน สมควรที่จะกัน ผู้ถูก
สอบสวนรายใดเป็น พยาน ให้ป ระธานกรรมการสอบสวนรายงานไปยัง นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด โดยเร็ว
เพื่อสั่งกันผู้นั้นเป็นพยาน ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสวนต้องมิมติโดยระบุเหตุผลแห่งการพิจารณาไว้ด้วยว่าสมควรกัน
ผู้ถ ูก สอบสวนรายนั้น เป็น พยานเพราะเหตุใ ด กรณีเช่น นี้ใ ห้ถ ือ ว่า การดำเนิน การทางวิน ัย แก่ผ ู้ถ ูก กัน เป็น พยาน
เป็นอันยุติ เว้นแต่มีกรณีตามข้อ ๓๖
ข้อ ๓๔ ภายใต้บ ัง คับ ข้อ ๓๐ เมื่อ ความปรากฏแก่น ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ซึ่ง ได้ม ีก าร
ตรวจสอบและพิจ ารณาแล้ว นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด อาจกัน ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ผู้น ั้น
เป็นพยานก็ได้
ข้อ ๓๖ หากผู้ถูก กัน เป็น พยานตามข้อ ๓๔ หรือข้อ ๓๔ แล้วแต่กรณี ไม่มาให้ถ้อยคำต่อบุคคลหรือ
คณะบุคคลผู้มีห น้าที่สืบสวน สอบสวน หรือ ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ ระเบีย บของทางราชการ หรือมาแต่ไม่ให้
ถ้อยคำ หรือให้ถ้อยคำแต่ไม่เป็นประโยชน์ หรือให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือกลับคำให้การ คณะกรรมการสอบสวนต้อง
รายงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้การกันผู้นั้นเป็นพยานสิ้นสุดลง และให้ดำเนินการทางวินัยแก่ผู้นันต่อไป
/ข้อ ๓๗ ให้นายก...

^

^

-๙ข้อ ๓๗ ให้น ายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัดแจ้งการกัน เป็น พยานและการสิ้น สุดการกัน เป็น พยาน
ให้ผู้ถูกกันเป็นพยานและบุคคล หรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบ
ของทางราชการทราบ แล้วส่งให้ประธานกรรมการสอบสวนรวมไว้ในสำนวนการสอบสวนด้วย
ข้อ ๓๘ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ให้การคุ้มครองพยาน
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่เปิดเผยซื่อ หรือข้อมูลใด ๆ ที่จะทำให้ทราบว่าผู้Iดเป็นผู้!ห้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำ
(๒) ไม่ใช้อำนาจไม่ว่าในทางใด หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจ
มีผลทำให้กระทบสิทธิหรือหน้าที่ของผู้นี้นในทางเสียหาย
(๓) มิให้ผู้นั้นถูกกลั่นแกล้ง หรือถูกข่มขู่เพราะเหตุที่มีการให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำ
ข้อ ๓๙ ในกรณีข ้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ผู้ใ ดร้อ งขอเป็น หนัง สือ ให้ค ุ้ม ครองพยาน
ผู้บ ังคับ บัญ ชาตามลำดับ ชั้น จะพิจารณาดำเนิน การอื่น ใดที่เห็น ว่าจำเป็น เพื่อให้ผู้น ั้น ได้รับ การคุ้ม ครองแล้วจึงปฏิบ ัต ิ
ตามชั้นตอนหรือกระบวนการตามที่กฎหมายบัญญ้ติในภายหลังได้
ข้อ ๔๐ ภายใต้บ ัง คับ ข้อ ๓๙ ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ซึ่ง เป็น พยานผู้ใ ดเห็น ว่า
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นยังมิได้ให้การคุ้มครองหรือให้การคุ้มครองยังไม่เพียงพอในกรณีเป็นผู้บังคับบัญชาอื่นที่มิใช่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้น ั้น อาจยื่น คำร้อ งเป็น หนังสือ ต่อ นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด เพื่อ พิจ ารณา
ดำเนินการต่อไปก็ได้
ข้อ ๔๑ เมื่อ นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ได้ร ับ คำร้อ งตามข้อ ๔๐ หรือ ความปรากฏแก่น ายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ถ้ามีมูลน่าเชื่อว่าเป็นไปตามที่พยานกล่าวอ้าง ต้องให้การคุ้มครองพยานทันที หากมีค วาม
จำเป็น เพื่อ ความปลอดภัยในชีวิต นายกองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด อาจสั่งให้พ ยานผู้น ั้น ไปช่วยราชการที่ล ำนัก งาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดโดยความสมัครใจของพยานโดยเร็วก็ไต้
ข้อ ๔๒ ข้า ราขการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ซึ่ง เป็น พยานผู้ใ ดเห็น ว่านายกองค์ก ารบริห ารส่ว น
จัง หวัด ยัง มิไ ด้ใ ห้ก ารคุ้ม ครองตามหมวดนี้ หรือให้ก ารคุ้ม ครองยังไม่เพียงพอ ผู้น ั้น อาจยื่น คำร้อ งเป็น หนังสือ ต่อ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้
เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับคำร้องตามวรรคหนึ่งแล้ว ถ้ามีมูลน่าเชื่อว่า
เป็นไปตามที่พยานกล่าวอ้างให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้พยานผู้นั้นไปช่วยราชการ
ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แล้วแจ้งนายกองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดเพื่อทราบ โดยอาจปฏิบ ัติ
ตามชั้นตอนหรือกระบวนการที่กฎหมายกำหนดในภายหลังก็ได้
ข้อ ๔๓ ในกรณีน ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เป็น คู่ก รณีก ับ ผู้ถ ูก กล่าวหาตามข้อ ๔๙ วรรคสี่
ให้ค ณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด พิจ ารณาและมีม ติให้พ ยานผู้น ั้น ไปช่ว ยราชการที่ส ำมัก งาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ในกรณีน ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ไม่ด ำเนิน การตามข้อ ๔๒ ถือ ว่าไม่ป ฏิบ ัต ิก ารตามอำนาจ
หน้า ที่โ ดยถูก ต้อ งตามกฎห มาย กฎ ระเบีย บ และข้อ บัง คับ ของทางราชการ หรือ ในกรณีท ี่เ ห็น สมควร
ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติแจ้งผู้ควบคุม หรือกำกับ ดูแลดำเนิน การตามอำนาจหน้าที
ต่อไป
/ข้อ ๔๔ การให้...

-๑0ข้อ ๔๔ การให้ความคุ้มครองพยานตามหมวดนี้1ห้พิจารณาดำเนินการในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้ และ
ให้เริ่มตั้งแต่มีการให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยดำ จนกว่าจะมีการสั่งยุติเรื่อง หรือการดำเนิน การทางวิน ัยแก่ต ัวการสำคัญ แห่ง
การกระทำผิดเสร็จสิ้น และเหตุแห่งการคุ้มครองพยานหมดสิ้นไป ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วน
จังหวัดมีมติให้ผู้!ด้รับการคุ้มครองพยานกลับไปปฏิบัติหน้าที่เดิม
หมวด ๖
การกระทำที่ปรากฏขัดแจ้ง
ข้อ ๔๔ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูใดกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) กระทำผิด อาญาจนต้อ งคำพิพ ากษาถึงที่ส ุด ว่าผู้น ั้น กระทำผิด และนายกองค์ก ารบริห ารส่วน
จังหวัดเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคำพิพากษานั้นได้ความประจักษ์ขัดอยู่แล้ว
(๒) กระทำผิด วิน ัยอย่างไม่ร ้ายแรง และได้รับสารภาพในเรื่องที่ถูกกล่าวหาเป็นหนังสือต่อนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือให้ถ้อยคำรับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนตามหมวด ๔ หรือคณะกรรมการ
สอบสวนตามหมวด ๗ และได้มีการบัน ทึกถ้อยคำรับสารภาพไว้เป็น หนังสือแล้ว ถือ เป็น ความผิด ที่ป รากฏขัด แจ้ง
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะดำเนินการทางวินัยตามข้อ ๘๔ โดยไม่สอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ได้
ข้อ ๔๖ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) กระทำผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก หรือโทษที่หนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
โดยศาลมิได้รอการกำหนดโทษหรือรอการลงโทษไว้ หรือให้ลงโทษที่หนักกว่าจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด
ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๒) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวคันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน และนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดได้ดำเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ
(๓) กระทำผิด วิน ัยอย่างร้ายแรง และได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือให้ถ้อยคำรับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนตามหมวด ๔ หรือคณะกรรมการสอบสวนตามหมวด ๗ และ
ได้มีการบันทึกถ้อยคำรับสารภาพไว้เป็นหนังสือแล้ว
ถือเป็นความผิดที'ปรากฏขัดแจ้ง ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะดำเนินการทางวินัยตามข้อ ๘๔
วรรคหนึ่ง โดยไม่สอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ได้
ข้อ ๔๗ ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ผู้ใ ดหย่อ นความสามารถในอัน ที่จ ะปฏิบ ัต ิห น้า ที่
ราชการ บกพร่องต่อหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ และนายกองค์การบริห าร
ส่วนจังหวัดเห็นว่าถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) กระทำหรือละเว้นกระทำการใดจนต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้นั้นกระทำผิดแต่ให้รอการกำหนด
โทษ หรือกำหนดโทษแล้วแต่ให้รอการลงโทษไว้ และนายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด เห็น ว่าข้อ เท็จ จริง ที่ป รากฏ
ตามคำพิพากษานั้นได้ความประจักษ์ขัดอยู่แล้ว
(๒) มีก รณีห ย่อ นความสามารถในอัน ที่จ ะปฏิบ ัต ิห น้าที่ร าชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ และได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือให้ถ้อยคำรับสารภาพต,อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนตามหมวด ๔ หรือคณะกรรมการสอบสวนตามหมวด ๗ และ
ได้มีการบันทึกถ้อยคำรับสารภาพเป็นหนังสือไว้แล้ว

“(5)<ร)~
ถือเป็นกรณีที่ปรากฏซัดแจ้งซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๗
ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๔๕๘ โดยไม่สอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ได้
หมวด ๗
การสอบสวนพิจารณา
ข้อ ๔๘ เพื่อ ให้ได้ค วามจริง และความยุต ิธ รรม การสอบสวนพิจ ารณาข้า ราชการองค์ก ารบริห าร
ส่ว นจัง หวัด ซึ่ง ถูก กล่า วหาว่า กระทำผิด วิน ัย อย่า งร้า ยแรงตามข้อ ๒๖ วรรคหก หรือ ข้า ราชการองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดซึ่งมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ
บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือ ประพฤติต นไม่เหมาะสมกับ ตำแหน่งหน้าที่ร าชการตามข้อ ๗ ของหลัก เกณฑ์แ ละ
เงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้เป็นไปตามหมวดนี้
ข้อ ๔๙ การแต่ง ตั้ง คณะกรรมการสอบสวนให้แ ต่ง ตั้ง จากข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
ในสังกัด กรณีม ีเหตุผ ลความจำเป็น หรือเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนพิจารณา หรือเพื่อความยุติธรรม การแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนอาจแต่งตั้งจากพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการฝ่ายพลเรือน โดยได้รับความยิน ยอม
จากต้นสังกัดก็ได้ ใบการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้แต่งตั้งจำนวนอย่างน้อยสามคน ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการซึ่งมีต ำแหน่ง ระดับ ไม่ต ํ่า กว่าหรือ เทีย บไต้ไ ม่ต ํ่า กว่าผู้ถ ูก กล่า วหา ตามที่ค ณะกรรมการกลางข้า ราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการสอบสวบต้องมีผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร หรือ ผู้!ด้ร ับ ปริญ ญาทางกฎหมาย หรือผู้ได้รับ
การฝ่กอบรมตามหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย หรือผู้มีประสบการณีต้านการดำเนินการทางวินัยอย่างน้อยหนึ่งคน
ในกรณีจ ำเป็น จะให้ม ีผ ู้ช ่วยเลขานุก ารซึ่งเป็น ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นอื่น หรือ ข้า ราชการฝ่า ยพลเรือ น หรือ ลูก จ้า งประจำหรือ พนัก งานจ้า งตามภารกิจ ที่ม ีค ุณ สมบัต ิต าม
วรรคสอง ด้วยก็ไต้ และให้นำข้อ ๕๔ ข้อ ๕๕ และข้อ ๕๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อ ความปรากฏแก,คณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ว่านายกองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดเป็นคู่กรณีกับผู้ถูกกล่าวหา หรือถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดร่วมกับผู้ถูกกล่าวหา ให้คณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริห ารส่วนจังหวัดตรวจสอบ หากพบว่าเป็น ความจริง ให้แ จ้ง ขอความยิน ยอมจากต้น สัง กัด แล้ว พิจ ารณา
และมีมติคัดเลือกคณะกรรมการสอบสวนเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกคำสั่งแต่งตั้งตามมติ
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสี่ สอบสวนแล้วเสร็จ ให้ทำรายงานการสอบสวนเสนอไปยัง
คณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด พิจ ารณา เมื่อ คณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดพิจารณาแล้วมีมติเป็นประการใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น ทั้งนี้
ให้นำความในข้อ ๗๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แม้ภายหลังประธานกรรมการจะมีตำแหน่งระดับตํ่ากว่า
หรือเทียบไต้ตํ่ากว่าผู้ถูกกล่าวหา ก็ไม่กระทบถืงการที่ไต้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ
ข้อ ๕๐ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องระบุซื่อและตำแหน่งระดับของผู้ถูกกล่าวหา เรื่องที่
กล่าวหา ซื่อ และตำแหน่ง ระดับ ของผู้!ต้ร ับ แต่ง ตั้งเป็น กรรมการสอบสวน และผู้ช ่ว ยเลขานุก าร (ถ้ามี) ทั้ง นี้ใ ห้ม ี
สาระสำคัญตามแบบ สว.๑ ท้ายหลักเกณฑ์นี้
/การเปลี่ยนแปลง...

การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งระดับของผู้ได้รับแต่งตั้ง ไม่กระทบถึงการที่ได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๕๑ เมื่อ มีค ำสั่ง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการสอบสวนแล้ว ไห้น ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) แจ้งคำสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือซื่อและวันที่รับทราบไว้เป็น
หลักฐาน ในการนี๋ให้มอบสำเนาคำสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับด้วย ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับทราบคำสั่ง ถ้าได้ทำ
บันทึกลงวันที่และสถานที่ที่แจ้งและลงลายมือซื่อผู้แจ้ง พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็น
วันรับทราบ กรณีไม่อาจแจ้งให้ผู้ถ ูก กล่าวหาทราบโดยตรงได้ หรือ มีเหตุจำเป็น อื่น ให้ล ่งสำเนาคำสั่งทางไปรษณีย ์
ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเข่น นี้
เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ล่งสำเนาคำสั่งดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนแล้ว
(๒) ล่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวน และล่งหลักฐานการ
รับทราบ หรือถือว่ารับทราบตาม (๑) พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาให้ประธานกรรมการ และให้
ประธานกรรมการลงลายมือซื่อและวันเดือนปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๕๒ เมื่อได้รับเรื่องตามข้อ ๕๑ (๒) แล้ว ให้ประธานกรรมการดำเนินการประชุมคณะกรรมการ
สอบสวนเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนต่อไป
ข้อ ๕๓ การประชุมคณะกรรมการสอบสวน ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนกรรมการสอบสวนทั้ง หมด จึง จะเป็น องค์ป ระชุม เว้น แต่ก ารประชุม ตามข้อ ๖๑ และข้อ ๗๕ ต้องมี
กรรมการสอบสวนมาประชุมไม,น้อยกว่าสามคนและไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการสอบสวน ต้องมีประธานกรรมการอยู่ร่วมประชุมด้วย แต่ในกรณีจำเป็น
ที,ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าประชุมไต้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่แทน
การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๕๔ ผู้ถ ูก กล่าวหามีส ิท ธิคัดค้านผู้ไต้รับ แต่งตั้งเป็น กรรมการสอบสวน ถ้าผู้น ั้น มีเหตุอ ย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) รู้เห็นเหตุการณีในขณะกระทำการตามเรื่องที่กล่าวหา
(๒) มีประโยชน์ไต้เสียในเรื่องที่สอบสวน
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้ถูกกล่าวหา
(๔) เป็น ผู้กล่าวหา หรือเป็นคู่สมรส บุพ การี ผู้สืบลันดาน หรือพี่น ้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดา
หรือมารดาของผู้กล่าวหา
(๕) มีเหตุอื่นซึ่งอาจทำให้การสอบสวนเสียความเป็นธรรม
การดัด ค้านผู้ใ ต้'รับ แต่งตั้ง เป็น กรรมการสอบสวน'ให้'ทำเป็น หนังสือ ยื่น ต่อ นายกองค์ก '1รบริห าร
ส่วนจังหวัดภายในเจ็ดวันนับแต่วันรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือวันทราบเหตุแห่งการดัดค้าน
/โดยแสดง...
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-๑๓โดยแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้!นหนังสือคัดค้านด้วยว่าจะทำให้การสอบสวนไม่ได้ความจริงและ
ความเป็นธรรมอย่างไร ในการนี๋ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งสำเนาหนังสือคัดค้านและแจ้งวันที่ได้รับหนังสือ
คัดค้านดังกล่าวให้ประธานกรรมการทราบและรวมไว้ในสำนวนการสอบสวนด้วย
ในการพิจ ารณาเรื่อ งการคัด ค้า น ผู้ซ ึ่งถูก คัด ค้านอาจทำคำชี้แจงได้ หากนายกองค์การบริห ารส่วน
จังหวัดเห็นว่าหนังสือคัดค้านมีเหตุผลรับพิงได้ให้สั่งให้ผู้ซึ่งถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน หากเห็นว่า
หนังสือคัดค้านไม่มีเหตุผลพอที่จะรับพิงไดให้สั่งยกคำคัดค้านนั้น โดยให้สั่งการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ไค้รับหนังสือ
คัด ค้าน ทั้ง นี้ใ ห้แ สดงเหตุผ ลในการพิจ ารณาสั่ง การดัง กล่าวด้ว ย พร้อมทั้งแจ้งเป็น หนังสือให้ผู้คัดค้านทราบ แล้ว
ส่งเรื่องให้คณะกรรมการสอบสวนรวมไว้ในสำนวนการสอบสวนโดยเร็ว การสั่งยกคำคัดค้านให้เป็นที่สุด
ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่สั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในสิบห้าวันตามวรรคสาม
ให้ผู้ถ ูก คัด ค้านพ้น จากการเป็น กรรมการสอบสวน และให้เลขานุการกรรมการสอบสวนรายงานไปยังนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพื่อดำเนินการตามข้อ ๕๖ ต่อไป
การพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน ไม่กระทบถึงการสอบสวนที่ไค้ดำเนินการไปแล้ว
ในกรณีก รรมการสอบสวนตามข้อ ๔๙ วรรคสี่ ถูก คัด ค้านหรือ เห็น ว่า ตนมีเหตุอ ัน อาจถูก คัด ค้า น
ให้ดำเนินการตามวรรคสอง โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเสนอคำคัดค้านไปยังคณะกรรมการข้าราขการ
องค์การบริห ารส่วนจังหวัดภายในเจ็ดวันนับแต่วันรับหนังสือคัดค้าน คณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วน
จังหวัดต้องพิจารณาคำคัดค้านโดยเร็ว แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือคัดค้านจากนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เมื่อ ผลการพิจารณาเป็น ประการใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
หากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่พิจารณาและมีมติภายในสามสิบวันให้ผู้นั้นพ้นจากการเป็น
กรรมการสอบสวน ให้ค ณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด พิจ ารณาและมีม ติค ัด เลือ กกรรมการ
สอบสวนแทนผู้นั้น
ในกรณีมีการคัดค้านตามวรรคสอง วรรคหก และข้อ ๕๕ ให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจนกว่า
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี จะพิจ ารณา
สั่งคำคัดค้านและแจ้งผลการพิจารณาคำคัดค้านให้ทราบ
ข้อ ๕๕ ในกรณีผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนเห็นว่าตนมีเหตุอันอาจถูกคัดค้านตามข้อ <£๔
วรรคหนึ่ง ให้ผ ู้น ั้น รายงานต่อ นายกองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ตามข้อ ๕๔ วรรคสอง และให้นำข้อ ๕๔ วรรคสาม
วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๕๖ ภายใต้บ ัง คับ ข้อ ๔๙ เมื่อ ไต้ม ีก ารแต่ง ตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ล้า นายกองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัดเห็นว่ามีเหตุอันสมควร หรือจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยน เพิ่ม หรือลดจำนวนผู้ได้รับแต่งตังเป็นกรรมการ
สอบสวน ให้ดำเนินการไต้โดยต้องแสดงเหตุแห่งการสั่งนั้นไว้ด้วย และให้นำข้อ ๕๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การเปลี่ยนแปลงผู้ไต้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ไม่กระทบถึงการสอบสวนที่ได้
ดำเนินการไปแล้ว
ข้อ ๕๗ คณะกรรมการสอบสวนมีห น้า ที่ส อบสวนตามหมวดนี้ เพื่อ แสวงหาความจริง ในเรื่อ ง
ที่กล่า'วหาและดูแล'ให้,บังเกิดความยุติธรรมตลอดกระบวนการสอบสวน ในการนี้!'ห้คณะกรรมก,ว'รสอ''บสว'นรว'บรวม
/ประวัติ...

-(5)(ริL~
ประวัต ิแ ละความประพฤติข องผู้ถ ูก กล่า วหาที่เกี่ย วข้อ งกับ เรื่อ งที่ก ล่า วหาเท่า ที่จ ำเป็น เพื่อ ประกอบการพิจ ารณา
และจัดทำบันทึกประจำวันที่มีการสอบสวนไว้ทุกครั้งด้วย
ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน ห้ามมิให้บุคคลอื่นเข้าร่วมทำการสอบสวน
ข้อ ๔๘ ให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนภายในกำหนดระยะเวลา ดังนี้
(๑) ดำเนินการประขุมตามข้อ ๔๒ แล้วแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาตามข้อ ๖๐ ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(๒) รวบรวมพยานหลัก ฐานที่เกี่ย วข้อ งกับ เรื่อ งที่ก ล่าวหาเท่า ที่ม ีภ ายในสามสิบ วัน นับ แต่ว ัน ที่ได้
ดำเนินการตาม (๑) แล้วเสร็จ
(๓) แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ ๖๑ ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ดำเนินการตาม (๒) แล้วเสร็จ
(๔)รวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ดำเนินการ
ตาม (๓)
(๔) ประขุม พิจ ารณาลงมติแ ละทำรายงาบการสอบสวนเสนอต่อ นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ดำเนินการตาม (๔) แล้วเสร็จ
ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนไม1สามารถดำเนิน การให้แ ล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทำให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อขอขยาย
ระยะเวลาการสอบสวน ในกรณีเข่น นี๋ใ ห้น ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด สั่ง ขยายระยะเวลาดำเนิน การได้ไ ม1เกิน
สองครั้งๆ ละไม่เกินสามสิบวัน
การสอบสวนเรื่อ งใดที่ค ณะกรรมการสอบสวนดำเนิน การไม่แ ล้ว เสร็จ ภายในหนึ่งร้อ ยแปดสิบ วัน
ให้ป ระธานกรรมการรายงานเหตุให้น ายกองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดทราบเพื่อติดตามเร่งรัดการสอบสวนต่อไป
ข้อ ๔๙ การนำเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวน ให้กรรมการสอบสวน
บันทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างไร จากผู้[ด และเมื่อใด
เอกสารที่ใข้เป็นพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวนให้ใช้ต้นฉบับ แต่ล้าไม,อาจนำต้น ฉบับ มาไต้
จะใช้สำเนาที่กรรมการสอบสวน หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรับรองว่าเป็นสำเนาถูกต้องก็ได้
ถ้าหาต้น ฉบับ เอกสารไม่ได้เพราะสูญ หายหรือ ถูก ทำลาย หรือโดยเหตุป ระการอื่น จะให้น ำสำเนา
หรือพยานบุคคลมาสืบก็ได้
ข้อ ๖๐ เมื่อได้พิจารณาเรื่องที่กล่าวหาและวางแนวทางการสอบสวนตามข้อ ๔๒ แล้ว ให้คณะกรรมการ
สอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหาให้ทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาใต้กระท°า
การใด เมื่อใด อย่างไร ในการนี้ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งเป็นหนังสือด้วยว่าผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิไต้รับแจ้งลรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ตลอดจนล้างพยานหลักฐานหรือนำพยานหล้กฐานมาสืบแกัข้อกล่าวหาไต้ตาม
ข้อ ๖๑
/การแจ้ง...
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การแจ้ง ตามวรรคหนึ่ง ให้ท ำบัน ทึก มีส าระสำคัญ ตามแบบ สว.๒ ท้า ยหลัก เกณฑ์น ี้โ ดยทำเป็น
สองฉบับ เพื่อมอบให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ เก็บไว้ในสำนวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือซื่อ
รับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย
เมื่อได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูกกล่าวหาว่า
ได้กระทำการตามที่ถูกกล่าวหรือไม, อย่างไร แล้วบันทึกถ้อยคำไว้เป็นหลักฐาน
ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคำรับสารภาพว่าได้กระทำการตามที่ถูกกล่าวหาให้คณะกรรมการสอบสวน
แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระทำตามที่ถูกกล่าวหาดังกล่าวเป็นความผิดวินัยกรณีใด หรือหย่อนความสามารถในอัน
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับดำแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ
๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ อย่างไร หากผู้ถูกกล่าวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ
ให้บันทึกถ้อยคำรับสารภาพ รวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) และสาเหตุแห่งการกระทำไว้ด้วย ในกรณีเซ่นนี้
คณะกรรมการสอบสวนจะไม่ท ำการสอบสวนต่อไปก็ได้ หรือ ถ้า เห็น เป็น การสมควรที่จ ะได้ท ราบข้อ เท็จ จริง และ
พฤติการณ์อันเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาโดยละเอียด จะทำการสอบสวนต่อไปตามควรแก,กรณีก็ได้ แล้วดำเนินการตามข้อ
๗๕ และข้อ ๗๖ ต่อไป
ในกรณีผู้ถูกกล่าวหามิได้ให้ถ้อยคำรับสารภาพ ให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนเพื่อ
รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาแล้วดำเนินการตามข้อ ๖๑ ต่อไป
ในกรณีผู้ถูกกล่าวหามาแล้วแต่ไม่ยอมลงลายมือซื่อรับทราบข้อกล่าวหา ถ้าได้ทำบันทึกลงวันที่และ
สถานที่ที่แจ้งและลงลายมือซื่อผู้แจ้ง พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันรับทราบ กรณีไม่
อาจแจ้ง ให้ผ ู้ถ ูก กล่า วหาทราบโดยตรงได้ หรือ มีเหตุจ ำเป็น อื่น หรือ ผู้ถ ูก กล่า วหาไม่ม ารับ ทราบข้อ กล่า วหาให้
คณะกรรมการสอบสวนล่งบันทึกมีสาระสำคัญตามแบบ สว.๒ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ
ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดต่อที่ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบ พร้อมทั้ง
มีหนังสือสอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำการตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ การแจ้งข้อกล่าวหาในกรณีเซ่นนี้ให้ทำบันทึก
มีสาระสำคัญ ตามแบบ สว.๒ เป็นสามฉบับ เพื่อเก็บไว้ในสำนวนการสอบสวบหนึ่งฉบับ ล่งให้ผู้ถูกกล่าวหาสองฉบับ
โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือขื่อและวัน เดือน ปีที่รับทราบล่งกลับคืนมารวมไว้
ในสำนวนการสอบสวนหนึ่ง ฉบับ เมื่อ ล่ว งพ้น สิบ ห้า วัน นับ แต่ว ัน ที่ไ ด้ล ่ง บัน ทึก มีส าระสำคัญ ตามแบบ สว.๒
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ แม้จะไม่ได้รับแบบ สว.๒ คืน ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาแล้ว และให้
คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการตามวรรคห้า
ข้อ ๖๑ เมื่อ ได้ด ำเนิน การตามข้อ ๖๐ แล้ว ให้ค ณะกรรมการสอบสวนดำเนิน การประชุม
เพื่อ พิจ ารณาว่ามีพ ยานหลัก ฐานใดสนับ สนุน ข้อ กล่าวหาว่าผู้ถ ูก กล่าวหาได้ก ระทำการใด เมื่อใด อย่างไร และเป็น
ความผิด วิน ัยกรณีใด ตามข้อใด หรือ หย่อ นความสามารถในอัน ที่จ ะปฏิบ ัต ิห น้าที่ร าขการ หรือบกพร่องในหน้าที่
ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตามข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออก
จากราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ หรือไม' อย่า งไร แล้ว ให้ค ณะกรรมการสอบสวนมีห นัง สือ เรีย กผู้ถ ูก กล่า วหามาพบ
เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาโดยระบุข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานว่าเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด หรือหย่อน
ความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง
ตามข้อ ๗ ของ/...

^

-๑๖หน้า ที่ร าชการตามข้อ ๗ ของหลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขในการให้อ อกจากราชการ พ.ศ.๒๔๔๘ อย่างไร และสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท,าที่มีให้ทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และการกระท0าที่มีลักษณะเป็น การ
สนับสนุนข้อกล่าวหา สำหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้
การแจ้ง ข้อ กล่าวหาและสรุป พยานหลัก ฐานที่ส นับ สนุน ข้อ กล่า วหาตามวรรคหนึ่ง ให้ท ำบัน ทึก
มีส าระสำคัญ ตามแบบ สว.๓ ท้า ยหลัก เกณฑ์น ี้ โดยทำเป็น สองฉบับ เพื่อ มอบให้ผู้ถ ูก กล่าวหาหนึ่งฉบับ เก็บ ไว้
ในสำนวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือซื่อและวัน เดือน ปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย
เมื่อ ดำเนิน การดัง กล่า วแล้ว ให้ค ณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถ ูก กล่า วหาว่า จะยื่น คำขี้แ จง
แก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือหรือไม่ ก้าผู้ถ ูก กล่า วหาประสงค์จ ะยื่น คำขี้แ จงเป็น หนัง สือ ให้ค ณะกรรมการสอบสวน
ให้โอกาสผู้ถ ูก กล่าวหายื่น คำขี้แจงภายในเวลาอันสมควร แต่อย่างข้าไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบข้อกล่าวหา
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยคำเพิ่มเติม รวมทั้งนำสืบ
แก้ข้อกล่าวหาด้วย ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาไม,ประสงค์จะยื่นคำขี้แจงเป็นหนังสือ ให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนิน การ
ให้ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคำและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาโดยเร็ว
การนำสืบ แก้ข ้อ กล่า วหา ผู้ถ ูก กล่า วหาจะนำพยานหลัก ฐานมาเอง หรือ จะอ้า งพยานหลัก ฐาน
แล้วขอให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได้
เมื่อ คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลัก ฐานต่างๆ เสร็จแล้ว ให้ด ำเนิน การตามข้อ ๗๔
และข้อ ๗๖ ต่อไป
ในกรณีผ ู้ถูก กล่าวหามาแล้วแต่ไม,ยอมลงลายมือชื่อรับ ทราบหรือไม่ม ารับ ทราบ ถ้าได้ท ำบัน ทึกลง
วัน ที่แ ละสถานที่ท ี่แ จ้งและลงลายมือ ชื่อ ผู้แ จ้ง พร้อมทั้งพยานรู้เห็น ไว้เป็น หลักฐานแล้ว ให้ถ ือ วัน ที่แจ้งนั้น เป็น วัน
รับทราบ กรณีไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยตรงได้ หรือมีเหตุจำเป็น อื่น หรือผู้ถูกกล่าวหาไม่มารับทราบข้อ
กล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวนล่งบัน ทึกมีสาระสำคัญ ตามแบบ
สว.๓ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อ ยู่ข องผู้ถ ูก กล่าวหาซึ่งปรากฏตามหลัก ฐานของทาง
ราชการ หรือสถานที่ติดต่อที่ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบ พร้อมทั้งมีหนังสือขอให้ผู้ถูกกล่าวหาขี้แจงและนัดมาให้ถ้อยคำ
และนำสืบแก้ข้อกล่าวหาภายในกำหนดเวลา การแจ้งในกรณีนี๋ให้ทำบันทึกมีสาระสำคัญตามแบบ สว.๓ เป็นสามฉบับ
เพื่อเก็บไวในสำนวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ ล่งให้ผู้ถูกกล่าวหาสองฉบับ โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้
ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อ และ วัน เดือน ปีที่รับทราบล่งกลับคืนมารวมไว้ในสำนวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ เมื่อล่วงพ้น
สิบ ห้าวัน นับแต่วันที่ได้ล่งบันทึกมีสาระสำคัญ ตามแบบ สว.๓ ทางไปรษณีย์ล งทะเบียนตอบรับ แม้จะไม่ได้รับแบบ
สว.๓ คืน หรือ ไม่ไ ด้ร ับ คำขี้แ จงจากผู้ถ ูก กล่าวหาหรือ ผู้ถ ูก กล่า วหาไม่ม าให้ถ ้อ ยคำตามนัด ให้ถ ือ ว่า ผู้ถ ูก กล่า วหา
ได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาแล้ว และไม่ประสงค์ที่จะแก้ข้อกล่าวหา ในกรณีเช่นนี้
คณะกรรมการสอบสวนจะไม่ส อบสวนต่อ ไปก็ได้ หรือ ถ้า เห็น เป็น การสมควรที่จ ะได้ท ราบข้อ เท็จ จริง เพิ่ม เติม
จะสอบสวนต่อ ไปตามควรแก,กรณีก ็ไ ด้ แล้ว ดำเนิน การตามข้อ ๗๔ และข้อ ๗๖ ต่อไป แต่ถ ้า ผู้ถ ูก กล่า วหามา
ขอให้ถ ้อ ยคำหรือ ยื่น คำขี้แ จงแก้ข ้อ กล่า วหา หรือ ขอนำสืบ แก้ข ้อ กล่าวหาก่อ นที่ค ณะกรรมการสอบสวนจะเลนอ
สำนวนการสอบสวนตามข้อ ๗๖ โดยมีเหตุผลอันสมควร ให้คณะกรรมการสอบสวนให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาตามที่
ผู้ถูกกล่าวหาร้องขอ
/ข้อ ๖๒...

-๑๗ข้อ ๖๒ เมื่อ คณะกรรมการสอบสวนได้ร วบรวมพยานหลัก ฐานตามข้อ ๖๑ เสร็จแล้ว ก่อนเสนอ
สำนวนการสอบสวนต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ ๗๖ ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าจำเป็น จะต้อง
รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ให้ดำเนินการไต้ ถ้าพยานหลักฐานที่ไต้เพิ่มเติมมานั้นเป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวนสรุปพยานหลักฐานดังกล่าวให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหา
ที่จะให้ถ้อยดำหรือนำสืบแก้เฉพาะพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่สนับสนุนข้อกล่าวหานั้น ทั้ง นี้ใ ห้น ำข้อ ๖๑ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ข้อ ๖๓ ผู้ถูกกล่าวหาซี่งไต้ยื่นคำชี้แจงหรือให้ถ้อยคำแก้ข้อกล่าวหาไว้แล้วมีสิทธิยื่นคำซี้แจงเพิ่มเติม
หรือขอให้ถ้อยคำหรือนำสืบแก้ข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการสอบสวนก่อนการสอบสวนแล้วเสร็จ
เมื่อการสอบสวนแล้วเสร็จและยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนใหม่ตามข้อ ๗๔ ผู้ถูก กล่าวหาจะยื่น คำชี้แจงต่อบุคคลดังกล่าวก็ไต้ ในกรณีเข่น นี้
ให้รับคำชี้แจงนั้นรวมไว้ในสำนวนการสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ ๖๔ ในการสอบปากคำผู้ถ ูก กล่า วหาและพยาน ต้องมีก รรมการสอบสวนไม่น ้อ ยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด จึงจะสอบสวนไต้
ข้อ ๖๔ ในการสอบปากคำผู้ถ ูก กล่า วหาและพยาน ห้ามมิให้ก รรมการสอบสวนผู้ใ ดกระทำการ
ล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือกระทำการใดเพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นให้ถ้อยคำอย่างใด ๆ
ข้อ ๖๖ ในการสอบปากคำผู้ถ ูก กล่า วหาและพยาน ให้ค ณะกรรมการสอบสวนเรีย กผู้ซ ี่ง จะถูก
สอบปากคำเข้ามาในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคน ห้ามมิให้บุคคลอื่นอยู่ในที่สอบสวน เว้น แต่ท นายความหรือที่ป รึกษา
ของผู้ถูกกล่าวหา หรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตให้อยู่ในที่สอบสวนเพื่อประโยชน์แห่งการสอบสวน
การสอบปากคำผู้ถ ูก กล่า วหาและพยาน ให้บ ัน ทึก ถ้อ ยคำมีส าระสำคัญ ตามแบบ สว.๔ หรือแบบ
สว.๔ ท้า ยหลักเกณฑ์นี้ แล้วแต่กรณี เมื่อไต้บันทึกถ้อยคำเสร็จแล้วให้อ่านให้ผู้ให้ถ้อยคำพิง หรือจะให้ผู้ให้ถ้อยคำอ่าน
เองก็ไต้ เมื่อ ผู้ใ ห้ถ ้อ ยคำรับ ว่า ถูก ต้อ งแล้ว ให้ผ ู้ใ ห้ถ ้อ ยคำและผู้บ ัน ทึก ถ้อ ยคำลงลายมือ ซื่อ ไว้เป็น หลัก ฐาน และให้
คณะกรรมการสอบสวนทุก คนซึ่งร่ว มสอบสวนลงลายมือ ซื่อ รับ รองไว้ในบัน ทึก ถ้อ ยคำนั้น ด้ว ย ถ้าบัน ทึก ถ้อ ยคำมี
หลายหน้า ให้กรรมการสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนกับผู้ให้ถ้อยคำลงลายมือซื่อกำกับไว้ทุกหน้า
ในการบันทึกถ้อยคำห้ามมิให้ขูดลบหรือบันทึกข้อความทับ ถ้าจะต้องแกไขข้อความที่ไต้บันทึกไว้แล้ว
ให้ใช้วิธีขีดฆ่าหรือตกเติม และให้กรรมการสอบสวนผู้ร่วมสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนกับผู้ให้ถ้อยคำลงลายมือซื่อกำกับ
ไว้ทุกแห่งที่ขีดฆ่าหรือตกเติม
ในกรณีผู้ให้ถ้อยคำไม่ยอมลงลายมือซื่อ ให้บันทึกเหตุนั้นไว้โนบันทึกถ้อยคำนั้น
ในกรณีผ ู้ใ ห้ถ ้อ ยคำไม่ส ามารถลงลายมือ ซื่อ ไต้ ให้น ำมาตรา ๙ แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๖๗ ในกรณีค ณะกรรมการสอบสวนเรีย กบุค คลใดมาเป็น พยาน ให้บ ุค คลนั้น มาชี้แ จงหรือ
ให้ถ้อยคำตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนกำหนด
ในกรณีพยานมาแต่ไมให้ถ้อยคำ หรือไม่มา หรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานไม่ไต้ภายในเวลา
อันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนพยานนั้นก็ไต้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจำวันที่มีการ
สอบสวนตามข้อ ๔๗ และรายงานการสอบสวนตามข้อ ๗๖
/ข้อ ๖๘...

-๑๙ในกรณีค ณะกรรมการสอบสวนดำเนิน การสอบสวนโดยแยกเป็น สำนวนการสอบสวนใหม่ ให้นำ
สำเนาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในสำนวนการสอบสวนเดิมรวมในสำนวนการสอบสวนใหม่ หรือบันทึกให้ป รากฏ
ว่านำพยานหลักฐานใดจากสำนวนการสอบสวนเดิมมาประกอบการพิจารณาในสำนวนการสอบสวนใหม่ด้วย
ข้อ ๗๒ ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นทำการสอบสวน
เพื่อสอบสวนข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ผู้ใดในเรื่อ งที่ผ ู้น ั้น หย่อ นความสามารถในอัน ที่จะปฏิบ ัต ิห น้าที่
ราชการ หรือ บกพร่อ งในหน้า ที่ร าชการ หรือประพฤติตนไม,เหมาะสมกับ ตำแหน่ง หน้าที่ร าชการตามข้อ ๗ ชอง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่าการลอบสวน
เรื่องนั้นมีมูลว่าเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นควรสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นทำการสอบสวนผู้นั้บตามข้อ ๒๖ วรรคหก ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์นี้ กรณีเซ่นนี้คณะกรรมการสอบสวนตาม
ข้อ ๒๖ วรรคหก จะนำสำนวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
ให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ มาประกอบการพิจารณาก็ได้
ข้อ ๗๓ ในกรณีม ีค ำพิพ ากษาถีงที่ส ุด ว่าผู้ถ ูก กล่าวหากระทำผิด หรือ ต้อ งรับ ผิด ในคดีท ี่เกี่ยวกับ เรื่อ ง
ที่กล่าวหา ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคำพิพากษาได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้ว ให้ถือ เอา
คำพิพ ากษานั้น เป็น พยานหลัก ฐานที่ส นับ สนุน ข้อ กล่า วหาโดยไม่ต ้อ งสอบสวนพยานหลัก ฐานอื่บ ที่เกี่ย วข้อ งกับ
ข้อกล่าวหา แต่ต ้อ งแจ้งให้ผ ู้ถ ูก กล่าวหาทราบ และแจ้งข้อ กล่าวหาและสรุป พยานหลัก ฐานที่ส นับ สนุน ข้อ กล่าวหา
ตามข้อ ๖๑ ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย
ข้อ ๗๔ ในระหว่างการสอบสวน แม้จ ะมีก ารสั่งให้ผ ู้ถ ูก กล่าวหาไปอยู่น อกบังคับ บัญ ชาของนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนทำการสอบสวนต่อไปจนเสร็จ
แล้วทำรายงานการสอบสวนและเสนอสำนวนการสอบสวนต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน เพื่อ ตรวจสอบความถูก ต้อ งตามข้อ ๗๙ ข้อ ๘๐ ข้อ ๘๑ และข้อ ๘๒ และให้น ายกองค์ก ารบริห ารส่วน
จังหวัด ผู้ส ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนล่งเรื่องให้ผู้บ ริห ารท้องถิ่น สังกัดใหม่ของผู้ถูกกล่าวหา ทั้ง นี้ใ ห้ผ ู้บ ริห าร
ท้องถิ่นสังกัดใหม่ตรวจสอบความถูกต้องตามข้อ ๗๙ ข้อ ๘๐ ข้อ ๘๑ และข้อ ๘๒ พร้อ มทั้งพิจารณาและดำเนิน การ
ตามข้อ ๗๗ (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณีต่อไป
ข้อ ๗๕ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เสร็จแล้ว ให้ประชุมพิจารณาลงมติ
ดังนี้
(๑) ผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยหรือไม่ ถ้าผิด เป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด และควรได้รับโทษ
สถานใด
(๒) ผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ
หรือ ประพฤติต นไม่เหมาะสมกับ ตำแหน่ง หน้าที่ร าชการตามข้อ ๗ ชองหลัก เกณฑ์และเงื่อ นไขในการให้อร.ก-จ!ก
ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ หรือไม่ อย่างไร
(๓) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวน
ไม่ไ ด้ค วามแน่ช ัด พอที่จ ะพิง ลงโทษปลดออกหรือ ไล่อ อกจากราขการ ถ้า ให้ร ับ ราชการต่อ ไปจะเป็น การเสีย หาย
แก่ราชการตามข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราขการ พ.ศ.๒๕๕๘ หรือไม่ อย่างไร
/ข้อ ๗๖...
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ข้อ ๗๖ เมื่อ ได้ป ระชุม พิจ ารณาลงมติต ามข้อ ๗๔ แล้ว ให้ค ณะกรรมการสอบสวนทำรายงานการ
สอบสวนซี่งมีส าระสำคัญ ตามแบบ สว.๖ ท้า ยหลัก เกณฑ์น ี้ เสนอต่อ นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด กรรมการ
สอบสวนผู้ใดมีความเห็นแย้ง ให้ท ำความเห็น แย้งแนบไว้ก ับ รายงานการสอบสวน โดยถือเป็น ส่วนหนึ่งของรายงาน
การสอบสวนด้วย
รายงานการสอบสวนอย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญ ดังนี้
(๑) สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่ามีอย่างใดบ้าง ในกรณีไม่ได้สอบสวนพยานตามข้อ ๖๗ และ
ข้อ ๖๘ ให้รายงานเหตุที่ไม่ได้สอบสวนนั้นให้ปรากฏไว้ ในกรณีผู้'ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคำรับสารภาพ ให้บันทึกเหตุผล
ในการรับสารภาพ (ล้ามี) ไว้ด้วย
(๒) วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหากับพยานหลักฐานที่หักล้างข้อกล่าวหา
(๓) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนว่าผู้'ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดวินัยหรือไม1 อย่างไร ล้าผิด
เป็น ความผิด วิน ัยกรณีใด ตามข้อ ใด และควรได้รับโทษสถานใด หรือ หย่อ นความสามารถในอัน ที่จ ะปฏิบ ัต ิห น้าที่
ราชการ หรือ บกพร่อ งในหน้าที่ร าชการ หรือประพฤติตนไม,เหมาะสมกับ ตำแหน่ง หน้า ที่ร าชการตามข้อ ๗ ของ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๔๔๘ หรือไม' อย่างไร หรือมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้'ถูก
กล่า วหาได้ก ระทำผิด วิน ัย อย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ไต้ความแน่ซัดพอที่จะพิงลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจาก
ราชการ ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการตามข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจาก
ราชการ พ.ศ.๒๔๔๘ หรือไม่ อย่างไร
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไต้ทำรายงานการสอบสวนแล้ว ให้เสนอสำนวนการสอบสวน พร้อมทั้ง
สารบาญต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้ถือว่าการสอบสวนแล้วเสร็จ
การแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น ทำการสอบสวนในเรื่องใดไปแล้ว จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ในเรื่องนั้นอีกมีได้ เว้นแต่กรณีตามข้อ ๗๘ วรรคสอง
ข้อ ๗๗ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้เสนอสำนวนการสอบสวนมาแล้ว ให้น ายกองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องของสำนวนการสอบสวบตามข้อ ๗๙ ข้อ ๘0 ข้อ ๘๑ และข้อ ๘๒ แล้วดำเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้'ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทำผิด หรือไม่มีเหตุที่จะให้ออกจาก
ราชการตามข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๔๔๘ สมควรยุติเรื่อง หรือกระทำผิด
ที่ย ัง ไม่ถ ืง ฃั้น เป็น การกระทำผิด วิน ัย อย่างร้า ยแรง ให้น ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด พิจ ารณาและสั่ง การภายใน
สามสิบวันนับแต่ไต้รับสำนวนการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน
(๒) ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้'ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้นายกองค์การ
บริห ารส่วนจังหวัดพิจารณาว่าผู้'ถูก กล่าวหากระทำผิดวิน ัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ และไม่ว่านายกองค์การบริห ารส่วน
จังหวัดจะเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนหรือไม,ก็ตาม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องส่งเรื่อง
ให้ค ณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เพื่อ พิจ ารณาตามข้อ ๘๔ ของหลัก เกณฑ์น ี้ หรือตามข้อ ๗
หรือข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๔๔๘ ภายในสามสิบวันนับแต่ไต้รับสำนวน
การสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน
/การพิจ ารณา...

^

การพิจ ารณาดำเนิน การของนายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ตามวรรคหนึ่ง ต้องแสดงความเห็น
เป็นหนังสือ กรณีเห็นแย้งให้อ้างเหตุผลประกอบด้วย
ข้อ ๗๘ ในกรณีน ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เห็น สมควรให้ส อบสวนเพิ่ม เติม ประการใด
ให้กำหนดประเด็น พร้อ มทังส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อ งไปให้ค ณะกรรมการสอบสวนคณะเดิม เพื่อ ดำเนิน การสอบสวน
เพิมเติมได้ตามความจำเปีน โดยอาจกำหนดมาตรการเร่งรัดการสอบสอนเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรก็ได้
ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไม่อาจทำการสอบสวนได้ หริอนายกองค์การบริห ารส่วน
จังหวัด เห็น เปีน การจำเป็น นายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัดอาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่ขึ้นทำการ
สอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นตามวรรคหนึ่งก็ได้ในกรณีเซ่นนี๋ให้นำข้อ ๔๙ และข้อ ๕0 มาใข้บังคับโดยอนุโลม
ให้คณะกรรมการสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เมื่อสอบสวนเสร็จแล้วให้ส่ง
พยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนเพิ่มเติมไบเให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่มเติมโดยไม่ต้องทำความเห็น
ข้อ ๗๙ ในกรณีท ี่ป รากฏว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ถ ูก ต้อ งตามที่ก ำหนดในข้อ ๔๙
ให้การสอบสวนทั้งหมดเสียไป ในกรณีเซ่นนี้ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการ
สอบสวนใหม่ให้ถูกต้อง
ข้อ ๘๐ ในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดทำไม่ถูกต้อง ให้การสอบสวนตอนนั้นเสียไปเฉพาะ
ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การประชุมของคณะกรรมการสอบสวน มีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่ครบตามข้อ ๔๓ วรรคหนึ่ง
(๒) การสอบปากคำบุค คล ดำเนิน การไม่ถูกต้องตามข้อ ๔๗ วรรคสอง ข้อ ๖๔ ข้อ ๖๔ ข้อ ๖๖
วรรคหนึ่ง หรือข้อ ๖๙
ในกรณีเซ่น นี้ ให้น ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด สั่ง ให้ค ณะกรรมการสอบสวนดำเนิน การใหม่
ให้ถูกต้องโดยเร็ว
ข้อ ๘๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าคณะกรรมการสอบสวนไม่เรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที,สนับสบุนข้อกล่าวหา หรือไม่ส่งบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ข้อกล่าวหาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา หรือไม่มีหนังสือขอให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง หรือนัดมาให้
ถ้อ ยคำหรือ นำสืบ แก้ข ้อ กล่า วหาตามข้อ ๖๑ ให้น ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด สั่ง ให้ค ณะกรรมการสอบสวน
ดำเนินการให้ถูกต้องโดยเร็ว และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาขี้แจงให้ถ้อยคำและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาตามข้อ ๖๑ ด้วย
ข้อ ๘๒ ในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดทำไม,ถูกต้องตามหมวดนี้ นอกจากที่กำหนดในข้อ
๗๙ ข้อ ๘๐ และข้อ ๘๑ ถ้าการสอบสวนตอนนั้น เป็น สาระสำคัญ อัน จะทำให้เสียความเป็น ธรรม ให้น ายกองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัดสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนแก้ไขหรือดำเนินการตอนนั้นให้ถูกต้องโดยเร็ว แต่ถ้าการสอบสวน
ตอนนั้นมิใซ่สาระสำคัญอันจะทำให้เสียความเป็นธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะสั่งให้แก้ไขหรือดำเนินการ
ให้ถูกต้องหรือไม,ก็ได้
ข้อ ๘๓ การนับ ระยะเวลาตามหลัก เกณฑ์น ี้ สำหรับเวลาเริ่มต้นให้นับวันถัดจากวันแรกแห่งเวลานัน
เป็นวันเริ่มนับระยะเวลา แต่ถ ้าเป็น กรณีข ยายเวลาให้น ับ วัน ต่อจากวัน สุดท้ายแห่งระยะเวลาเดิม เป็น วัน เริ่ม ระยะเวลา
ที่ขยายออกไป ส่วนเวลาสุดสิ้น ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราขการให้นับวันเริ่มเปิดทำการใหม่เป็นวัน
สุดท้ายแห่งระยะเวลา
/หมวด ๘...

-๒๒หมวด ๘
การลงโทษทางวินัย
ข้อ ๘๔ ข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัดผู้ใดกระทำผิดวิน ัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้น ายกองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัดสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดชั้นเงินเดือนตามควรแก1กรณี ให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามี
เหตุอ ัน ควรลดหย่อ นจะนำมาประกอบการพิจ ารณาลดโทษก็ไ ด้ แต่ส ำหรับ การลงโทษภาคทัณ ฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณี
กระทำผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อนซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน
ในกรณีก ระทำผิด วิน ัย เล็ก น้อ ย และมีเหตุอ ัน ควรงดโทษ จะงดโทษให้โ ดยว่ากล่าวตัก เตือ นเป็น
หนังสือก็ได้
กรณีการกระทำในเรื่อ งเดียวกัน แต่เป็น ความผิด วิน ัยหลายฐานความผิด ให้สั่งลงโทษในสถานโทษ
ที่หนักที่สุดเพียงสถานเดียวแห่งการกระทำนั้น
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจลงโทษตัดเงินเดือน และลดชั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่งได้ ดังนี้
(๑) ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕ % และเป็นเวลาไม่เกิน ๓ เดือน
(๒) ลดชั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งชั้น
ข้อ ๘๔ ในกรณีค ณะกรรมการสอบสวนที่แต่งตั้งตามข้อ ๒๖ วรรคหก หรือ นายกองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี เห็นว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง สมควรลงโทษ
ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ให้น ายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัดเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริห าร
ส่วนจังหวัด เพื่อ ส่งเรื่อ งให้ค ณะอนุก รรมการพิจ ารณาการดำเนิน การทางวิน ัย และการให้อ อกจากราชการซึ่ง ผู้น ั้น
สังกัดอยู่พ ิจารณาทำความเห็นเสนอ ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมีให้
ลงโทษ ตํ่ากว่าปลดออกจากราชการ และเมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเป็นประการใด
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏินัติให้เป็นไปตามนั้น
ผู้ใดถูกลงโทษปลดออกตามข้อนี้ให้มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ
คณะอนุก รรมการพิจ ารณาการดำเนิน การทางวิน ัย และการให้อ อกจากราชการตามวรรคหนึ่ง
ต้องไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ ตามข้อ ๙ วรรคสาม ของหลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขในการอุท ธรณ์แ ละการร้อ งทุก ข์ พ.ศ.๒๔๔๘ และให้
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งจากบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราขการประจำจังหวัดที,ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย
เป็นประธาน
(๒) นายอำเภอหรือ หัว หน้า ส่ว นราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัด
จำนวนหนึ่งคน
(๓) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยรองนายกองค์การใเริหารส่วนจังหวัด
จำนวนหนึ่งคน และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนหนึ่งคน
/ (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ...

-๒๓(๔) ผู้ท รงคุณ วุฒ ิซ ึ่ง มีค ุณ สมบัต ิต ามมาตรา ๖ แห่ง พระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บบริห ารงานบุค คล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒ จำนวนสองคน ซึ่งเป็น ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด ้านการบริห ารงานบุค คล
หรือด้านการดำเนินการทางวินัย
(๔) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวนหนึ่งคน เป็นเลขานุการ
การแต่ง ตั้ง และการให้พ ้น จากตำแหน่ง ให้เป็น ไปตามมติค ณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจแต่งตั้งหรือมอบหมายเลขานุการกรรมการ
สอบสวนให้เป็นผู้นำเสนอรายงานการดำเนินการทางวินัยในการประชุมของคณะอนุกรรมการ หรือของคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้ แต่ห ้ามมิให้ผู้นั้นพิจารณาหรือแสดงความเห็น
ในการประชุม
กรณีค ณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด มีม ติแ ล้ว แต่ยังมิได้ม ีก ารปฏิบ ัต ิต ามมติ
ผู้จะถูกลงโทษได้โอนไปสังกัดใหม่ ให้ค ณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด สัง กัด เดิม ส่ง รายงาน
การดำเนิน การทางวิน ัย พร้อ มมติไ ปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือ พนัก งานส่ว นท้อ งถิ่น สังกัด ใหม่เพื่อ พิจ ารณา
ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยไม่ต้องส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจาก
ราชการสังกัดใหม่พิจารณาทำความเห็นเสนออีก
ข้อ ๘๖ การลงโทษข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับ
ความผิด และมิให้เป็นไปโดยพยาบาท โดยอคติ หรือโดยโทสจริต หรือลง'โทษผู้ที่ไม'มีความผิด ในคำสั่งลงโทษให้แสดง
ให้ขัดเจนว่าผู้ถูกลงโทษกระทำผิดวินัยโดยมีข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบสวน พยานหลักฐาน และเหตุผลที่สนับสนุน
ข้อกล่าวหาอย่างไร เป็นการกระทำผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด
การลงโทษตามวรรคหนึ่งให้ทำเป็นคำสั่ง และระบุสิทธิในการอุทธรณ์ และระยะเวลาสำหรับ การ
อุทธรณ์ไวิในคำสั่งด้วย วิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตามข้อ ๘๔ หรือข้อ ๘๗ วรรคหนึ่งและ
วรรคสี่ ห้ามมิให้สั่งลงโทษย้อนหลังไปก่อนวันออกคำสั่ง เว้นแต่การสั่งลงโทษผู้ถูกสั่งพักราชการ หรือสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามหมวด ๓ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๔๔๘ และให้ทำ
คำสั่ง ตามแบบ ลท.๑ แบบ ลท.๒ หรือแบบ ลท.๓ ท้ายหลักเกณฑ์นี้
(๒) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ตามข้อ ๘๔ หรือการสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
จากราชการตามกฎหมายที่ใข้บังคับอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี๋ใช้บังคับ จะสั่งให้มีผลตั้งแต่วันใดให้เป็นไปตามหมวด ๔
ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๔๔๘ และให้ทำคำสั่งดังกล่าวตามแบบ ลท.๔ ท้ายหลักเกณฑ์นี้
(๓) การสั่งเพิ่มโทษ หรือลดโทษ เป็นไล่ออก หรือปลดออกจากราขการตามข้อ ๘๔ หรือเป็นโทษ
ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการตามกฎหมายที่ใข้บังคับอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี้ใข้บังคับ จะสั่งให้มีผลตั้งแต่วันใด
ให้นำ (๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๔) การสั่งเพิ่มโทษ หรือลดโทษ เป็นลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ์ ให้สั่งย้อนหลังไปถึง
วัน ที่คำสั่งลงโทษเดิมใช้บังคับ ทั้ง นี้ การสั่งย้อนหลังดังกล่าวไม่มีผลกระทบถึงสิท ธิและประโยซนํท ี่ผู้ถ ูก สั่งลงโทษ
ไต้รับแล้ว
/ (๔) การสงเพิม...

-๒๔(๔) การสั่งลดโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราขการตามข้อ ๘๔ หรือโทษปลดออก หรือไล่ออกจาก
ราชการตามกฎหมายที่ใข้บ ังคับ อยู่ก่อนวัน ที่ห ลักเกณฑ์น ี๋ใข้บ ังคับ เป็นลดชั้นเงินเดือน ตัด เงิน เดือ น หรือภาคทัณ ฑ์
จะสั่งให้มีผลตั้งแต่วันใด ให้นำ (๑) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๖) คำสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษตามข้อ ๘๗ วรรคหนึ่งและวรรคสี' ให้ทำคำสั่งดังกล่าว
ตามแบบ ลท.๔ ท้ายหลักเกณฑ์นี้
(๗) การสั่งยกโทษ งดโทษ ลดโทษ หรือเพิ่มโทษผู้อุทธรณ์ตามข้อ ๙ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไชไนการ
อุท ธรณ์แ ละการร้อ งทุก ข์ พ.ค.๒๔๔๘ ซึ่ง เป็น กรณีผ ิด วิน ัย อย่า งไม่ร ้า ยแรง ให้ท ำคำสั่ง ดัง กล่า วตามแบบ ลท.๖
ท้ายหลักเกณฑ์นี้
(๘) การสั่งยกโทษ งดโทษ ลดโทษ หรือเพิ่มโทษผู้อุทธรณ์ตามข้อ ๙ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไชในการ
อุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.๒๔๔๘ ซึ่ง เป็น กรณีผ ิด วิน ัย อย่างร้ายแรง และการสั่งให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับราชการ
ให้ทำคำสั่งดังกล่าวตามแบบ ลท.๗ ท้ายหลักเกณฑ์นี้
(๙) การแกไขเปลี่ยนแปลงข้อความในคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษให้ทำเป็นคำสั่งมีสาระสำคัญ แสดง
เลขที่ และวัน เดือน ปี ที่ออกคำสั่งเดิม ข้อความเดิมตอนที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง และข้อความที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว
หมวด ๙
การรายงานการดำเนิน การทางวิน ัย
ข้อ ๘๗ เมื่อ นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ได้ด ำเนิน การทางวิน ัยแก่ข ้าราชการองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด โดยสั่งลงโทษ หรืองดโทษ ตามข้อ ๘๔ หรือสั่งยุติเรื่องแก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดแล้ว
ให้รายงานไปยังคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด เพื่อ ส่งเรื่อ งให้ค ณะอนุก รรมการพิจารณาการ
ดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการตามข้อ ๘๔ วรรคสาม ทำความเห็บเสนอ และคณะกรรมการข้าราชการ
องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ต้อ งพิจ ารณามีม ติใ ห้แ ล้ว เสร็จ ภายในเก้าสิบ วัน นับ แต่ว ัน ที่เลขานุก ารคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับรายงาบการดำเนินการทางวินัยจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ใบกรณีม ีเหตุผ ลความจำเป็น ซึ่งคณะอนุก รรมการพิจ ารณาการดำเนิน การทางวิน ัยและการให้อ อก
จากราชการ และคณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ไม่อ าจพิจ ารณามีม ติใ ห้แ ล้ว เสร็จ ภายใน
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ข ยายระยะเวลาไดืไ ม่เกิน สองครั้ง ๆ ละไม,เกิน สามสิบ วัน แต่ต ้อ งบัน ทึก เหตุบ ั้น ไว้
ในรายงานการประขุมด้วย
คณ ะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด อาจมีม ติใ นคราวเดีย วให้เ ลขานุก าร
คณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ส่ง รายงานการดำเนิน การทางวิน ัย ไปให้ค ณะอนุก รรมการ
พิจ ารณาการดำเนิน การทางวิน ัย และการให้อ อกจากราชการพิจ ารณาทำความเห็น เสนอก่อ นการพิจ ารณาและมีม ติ
ชองคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้
เมื่อ คณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด พิจ ารณาเห็น ว่าการลงโท'ษหรือ งดโทบ
หรือสั่งยุติเรื่อง ตามวรรคหนึ่ง เป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม และมีมติเป็นประการใด ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสั่งหรือปฎิปีติให้เป็นไปตามบั้น
/การพิจ ารณา...

-๒๔การพิจ ารณารายงานการดำเนิน การทางวิน ัยของคณะอนุก รรมการพิจ ารณาการดำเนิน การทางวิน ัย
และการให้ออกจากราขการ หรือ ของคณะกรรมการข้าราฃการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี ต้องแสดง
เหตุผลให้ปรากฏเป็นหนังสือในรายงานการประขุมด้วย
ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สั่งลงโทษ เพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ หรือสั่ง
ยุติเรื่อง ตามข้อ ๘๔ วรรคหนึ่งของหลักเกณฑ์น หรือสั่งให้ข้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดออกจากราขการ
ตามข้อ ๖(๔) หรือข้อ ๗ ของฺหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้รอกจากราขการ พ.ศ.๒๔๔๘ ให้รายงานการดำเนิน การ
ทางวินัย หรือการสอบสวน หรือการให้ออกจากราขการต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อทราบ
เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีคำสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษล้าเพิ่มโทษเป็น
สถานโทษที่หนักขึ้น หรือลดโทษเป็นสถานโทษที่เบาลง หรืองดโทษ หรือยกโทษ คำสั่งลงโทษเดิมให้เป็น อัน ยกเลิก
ล้าลดโทษเป็น อัต ราโทษที่เบาลง อัต ราโทษส่ว นที่เกิน ก็ให้เป็น อัน ยกเลิก ในกรณีท ี่ค ำสั่ง ลงโทษตัด เงิน เดือ น หรือ
ลดขั้น เงิน เดือนเป็น อัน ยกเลิก หรืออัตราโทษส่วนที่เกินเป็นอันยกเลิก ให้คืนเงินเดือนที่ได้ตัด หรือลดลงไปแล้วตาม
คำสั่งที่เป็นอันยกเลิก หรืออัตราโทษส่วนเกินที่เป็นอันยกเลิกนั้นให้แก,ผู้ถูกลงโทษ
ข้อ ๘๘ เมื่อ นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ได้ด ำเนิน การทางวิน ัย หรือ พิจ ารณาลงความเห็น
ให้ข ้าราขการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ออกจากราชการในเรื่อ งใด ถ้า คณะอนุก รรมการพิจ ารณาการดำเนิน การ
ทางวินัยและการให้ออกจากราชการ หรือคณะกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจ ารณา
เห็นเป็นการสมควรที่จะต้องสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม หรือเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแล
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญ ณัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒ ก็ให้มี
อำนาจกำหนดประเด็น หรือ ข้อ สำคัญ ที่ต ้อ งการทราบไปให้น ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด เพื่อ ให้ค ณะกรรมการ
สอบสวนที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แต่งตั้งไว้เดิมทำการสอบสวนเพิ่มเติมได้ด้วย
ใบการสอบสวนเพิ่มเติม ถ้าคณะอนุก รรมการพิจ ารณาการดำเนิน การทางวิน ัยและการให้อ อกจาก
ราชการ หรือ คณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด แล้ว แต่ก รณี พิจ ารณาเห็น เป็น การสมควร
ส่ง ประเด็น หรือ ข้อ สำคัญ ใดที่ต ้อ งการทราบไปสอบสวนพยานหลัก ฐานซึ่ง อยู่ต ่างท้อ งที่ หรือ อยู่น อกอำนาจของ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็ให้กำหนดประเด็นหรือข้อสำคัญนั้นไปเพื่อขอให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานในท้องที่นั้นทำการสอบสวนแทนได้ และให้นำข้อ ๖๙
มาใข้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีน ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ส่ง ประเด็น หรือ ข้อ สำคัญ ตามวรรคสองไปเพื่อ ให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานในท้องที่นั้นดำเนินการตามวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง ในเรื่องเกี่ยวกับกรณีกล่าวหาว่ากระทำผิดอย่างร้ายแรงตามข้อ ๒๖วรรคหก ให้นำการสอบสวนพิจารณา
ตามหมวด ๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อ ความปรากฏแก่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัดว่าการดำเนิน การทาง
วิน ัย ชองนายกองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ใด หรือ การพิจ ารณารายงานการดำเนิน การทางวิน ัย ของคณะกรรมการ
ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด แห่ง ใดขัด แย้ง กับ หลัก เกณฑ์น ี้ ต้อ งดำเนิน การตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญตระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒ ต่อไป
/ข้อ ๘๙ ในกรณี...

-๒๖-

ข้อ ๘๙ ในกรณีม ีก ารแต่ง ตั้ง คณะกรรมการขึ้น ทำการสอบสวนก่อ นวัน ที่ห ลัก เกณฑ์น ี้ใ ช้บ ัง คับ
ให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจาก
ราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๔๔ โดยอนุโลมจนกว่าจะแล้วเสร็จ ส่วนการ
พิจารณาสั่งการให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์นี้
ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีก ระทำผิดวิน ัยอยู่ก ่อนวัน ที่ห ลัก เกณฑ์น ี๋ใซ้บ ังคับ
หรือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่นผู้ใด
มีก รณีก ระทำผิด วิน ัย อยู่ก ่อ นวัน โอนมาบรรจุเป็น ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ให้น ายกองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดดำเนินการสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ์นี้ ส่วนการดำเนินการเพื่อปรับบทความผิดและการสั่งลงโทษ
ให้ดำเนินการตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะกระทำผิด
กรณีเป็น เรื่อ งที่อ ยู่ใ นระหว่างการสืบ สวนหรือ สอบสวนของผู้บ ัง คับ บัญ ชาเดิม ก่อ นวัน โอน ก็ให้
สืบสวนหรือสอบสวนต่อไปจนแล้วเสร็จ แล้ว ส่งเรื่อ งให้น ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด สัง กัด 'ปิจ จุบ ัน พิจ ารณา
ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง
ประกาศ ณ
(นายสามารถ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง

*
แบบ สว. ๑
ครุฑ
คำสั่ง...(ซื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
ที........./ .........(เลขจพุทธศักราช)
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ตั'วย.................................(ซื่อผู้ถ ูก กล่าวหา)........................ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตำแหน่ง.................................................. ระดับ................ลังกัด............................................มีกรณีถูกกล่าวหาว่า
กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง/หย่ฐนดวาม£<(ามารถในอันที่จะปฎิบ้ติหน้าที่จะราชการ/บกvdองในหน้าที่ราชการ/
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้ๆที่วๅชุกๅรั[ห1รื่ฐ ง.....................................................................................
(เรืองทีกล่าวหา ถ้ากล่าวหาหลายเรื่องให้ระบุทุกเรื่อง)..........................................................................................
อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๕: แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาบบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
และความในข้อ ๒๖ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย/ข้อ ๗
ชองมาตรฐานทั่ว ไปเกี่ยวกับ การให้อ อกจากราชการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนผู้ถูก
กล่าวหาในเรื่องดังกล่าว ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
........................................... (ชื่อและตำแหน่ง).....................................เป็นประธานกรรมการ
........................................... (ขื่อและตำแหน่ง).....................................เป็นกรรมการ
ๆลๆ
ฯลฯ
..............................................(ชื่อและตำแหน่ง)....................................... เป็นกรรมการและเลขานุการ
................................................... (ชื่อ และตำแหน่ง )............................................. เป็น ผู้ช ่ว ยเลขบุก าร
ทั่งนี้ให้ค ณะกรรมการสอบสวนดำเนิน การสอบสวนพิจารณาตามหมวด ๗ ว่าด้วยการสอบสวน
พิจารณาชองมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้แล้ว
เสร็จโดยเร็ว แล้วเสนอสำนวนการสอบสวนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
อนึ่ง ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า กรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง/หย'อบ
ความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราขการ/บกพร่องในน้าที่ราชการ/ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง
หน้าที่ราชการ ในเรื่องอื่น บอกจากที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ หรือในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราขการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้อื่บและคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาในเบื้องด้นแล้วเห็นว่าข้าราฃฺการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นมีส่วนร่วมกระทำการในเรื่องที่สอบสวนนั้นอยู่ด้วยให้ประธานกรรมการรายงาบมา
โดยเร็ว
สั่ง ณ วันที.่ .........เดือน..........................พ.ศ................
...............(ลายมือชื่อ)................ผู้สั่ง
( .....................................................................)

ตำแหน่ง
หมายเหตุ ๑. การระบุขื่อและตำแหน่งของประธาน กรรมการ กรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
(ถ้ามี) ให้ระบุขื่อตัว ขื่อสกุล ตำแหน่งในทางบริหารและตำแหน่งในทางสายงาน ตลอดจนระตับ
ตำแหน่ง(ถ้ามี)
๒. การระบุขื่อและตำแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา ให้ระบุขื่อตัว ขื่อสกุล ตำแหน่งในทางบริหาร และ
ตำแหน่งใบสายงานตลอดจนระดับตำแหน่ง (ถ้ามี)
๓. ในกรณีจำเป็นจะให้มผี ู้ช่วยเลขานุการก็ได้
๔. ข้อความใดที่ไมใช้ให้ตัดรอก

แบบ ลว. ๒
บันทึกการแจ้งนละรับทราบข้อกล่าวหาตามข้อ ๖0
ของมาตรฐานทัวไปเกียวกับวิ,นัยและการรักบาวิ1รัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘
เรือง การสอบสวน...(ข้อผู้ถูกกล่าวหา)............................ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง/
หย่อนความสามารถ'ในอันที่จะปฏิบีตหน้าที'ราชการ/บกพร่องในหน้าที่ราชการ/ประพถูติตน
ไม,เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชุการ

วันที่..........เดือน............................พ.ศ...............
คณะกรรมการสอบสวน ตามคำสั่ง.........(ซื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด).......ที่ / ................ เรื่อง
แต่งตังคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่............ เดีอน.................. พ.ศ........... .ได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้
.......(ขื่อผู้ถูกกล่าวหา)........ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้งนี้
................(อธิบายข้อกล่าวหาทีปรากฎตามเรื่องที่กล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาได้
กระทำการใด เมื่อใดอย่างไร)................................................................................................................................
ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้วว่า ในการสอบสวนนี้ผู้ถูกกล่าวหามี
สิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับส‘1ฎjข้อกล่ๅๆหๅและฏลิทธิที่จะ[ห้ก้อยคำหรือชุแจงแก้ข้อกล่าวหา
ตลอดจนอ้างพยานหลักฐานหรือ นำพยาน หลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย
.(ลายมือชื่อ).

.............................ประธานกรรมการ

(.

............................................. )

.ลายมือชื่อ.
(
ฯลฯ
....(ลายมือชื่อ).....
( ........................

เมื่อวันที่

ข้า พเจ้า............ .(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา).
...............เดือน,

............................ กรรมการ
............................)
............................กรรมการและเลขานุการ
....................

.)

^

.ได้ทราบข้อกล่าวหาและได้รับบันทีกนี้ ๑ ฉบับ ไว้แล้ว
............พ.ศ.....................

.................(ลายมือชื่อ)..................ผู้ถูกกล่าวหา

(...................... r .....)
หมายเหตุ

๑ . ในกรณีเรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาต้องมีกรรมการสอบสวนร่วมแจ้ง

และอธิบายข้อกล่าวหาไม่น้อยกว่ากึ่งหนี้งของจำนวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด และให้
กรรมการสอบสวนดังกล่าวลงลายมือชื่อในบันทึกทั้งนี้ให้ทำบันทึกตามแบบสว.๒ นิเนิบ ๒
ฉบับ มอบให้ผู้ถูกกล่าวหา ๑ ฉบับ เก็บไว้ในสำนวนการสอบสวน ๑ ฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหา
ลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบไว้เนินหลักฐานด้วย
๒. ในกรณีส่งบันทึกตามแบบ สว. ๒ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ให้
กรรมการสอบสวนลงลายมือชื่อในบันทึกไม่น้อยกว่ากึ่งหนี้งของจำนวนกรรมการสอบสวบ
ทั้งหมด และให้ทำบันทึกตามแบบ สว.๒ เนิน ๓ ฉบับ เก็บไว้ในสำนวนการสอบสวน ร) ฉบับ ส่ง
ให้ผู้ถูกกล่าวหา ๒ ฉบับ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้ ๑ ฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือขีอ

b
และวันเดือนปีที่รับทราบส่งกลับคืบมารวม!ว้ในสำนวนการสอบสวน ๑ ฉบับ
๓. ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคำรับสภาพว่า!ดักระทำการตามที่ถูกกล่าวหาให้คณะกรรมการ
สอบสวนแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระทำตามที่,ถูกกล่าวหาดังกล่าวเบ็เนความผิดวินัยกรณี
ใด หรือหย่อนความสามารถในอันที่'จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราขการ หรือ
ประพฤติตน!ม'เหมาะสมกับคำแหบ่งหน้าที่ราซการตามข้อ ๗ ของมาตรฐานทั่ว!ปเกี่ยวกับการให้
ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๔๔๘ อย่างไร หากผู้ถูกกล่าวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ ให้บันที่ก
ถ้อยคำรับสารภาพรวมทั่งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) และสาเหตุแห่งการกระทำไว้ด้วย
๔. ข้อความใดที่!มใข้ให้ตัดออก

แบบ สว. ๓
บันทึกการฯเจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและลรุปพยๅบหลักฐๆ.นหี่ลนับลหุ.บลั0 กล่ๅQหๆ
ตามข้อ ๖๑ ของมาตรฐานหัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักบาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘
เรือง การสอบสวน (ขอผู้ถูกกล่าวหา) ซื่งถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง/หย่อนความสามารถ
ในอันที'จะปฎิบตหน้าทีรา'ซการ/บกพร่อง'ไนหน้าที่ราชการ/1ว่ระพฤติตนไม่เหมาะสมกั1บดำแหน่งหน้าที่ราขการ

วันที.่ .......... เดือน........................ พ.ศ...................
คณะกรรมการสอบสวนตามดำสั่ง........... (ซื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด)..............ที.่ ............/ .............
เรือง แต่งตังคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่....... เดือน..................พ.ศ..........ได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้
...................(ซื่อผู้ถูกกล่าวหา).......ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาตามข้อ ๖๑
ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒£๕:๘ ลงวันที.่ ............
เดือน................พ.ศ..........นั้น
บัดนิ คณะกรรมการสอบสวนได้รวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเสร็จแล้ว จึงขอแจ้งข้อ
กล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาไห้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ดังนี้
๑. ข้อกล่าวหา
................................... (ข้อกล่าวหาซื่งปรากฎตามพยานหลักฐานว่ากรณีใดเป็นความผิดวินัยตามข้อ
ใด หรือหย่อนความสามารถในอ้นที่จะปฎินัตหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรืแประพฤติตนไม่
เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ ๗ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
อย่างไร)............................................................................ ........................................................................................

๒. สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาว่า
................................... (สรุปพยานหลักฐานที่สนับสบุนข้อกลาวหาเท่าที่มืให้ทราบโดยระบุวัน เวลา
สถานที่ และการกระทำที่มีลักษณะเป็นการสนับสบุนข้อกล่าวหา)......................................................................

......................................... (ลายมือซื่อ)..........ประธานกรรมการ

ZZ..IIIIIIIIIIZZ.....)
.................................... (ลายมือซื่อ).................กรรมการ
(ZZZZZZZIZ .....)

ฯลฯ
ฯลฯ
...................................... (ลายมือซื่อ)...............กรรมการและเลขานุการ

(ZZZZZZZZZZ.Z.'...)

๒
ข้าพเจ้า .........(ซื่อผัถูกกล่าวหา) ได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อ
กล่าวหา และได้รับบันทึกนี้ ๑ ฉบับ ไว้แล้ว เมื่อวันที่............เดือน...........................พ.ศ......................
................(ลายมือซื่อ)............ผู้ถูกกล่าวหา
( ................................ .................................................................)

หมายเหตุ ๑. การประชุมเพื่อพิจารณาข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ ๖๑
ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักบาวินัยและการดำเนินทางวินัย พ.ศ. ๒๕:๕๘ ต้องมี
กรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่าสามคนและไม่น้อยกว่ากี่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ
สอบสวนทั่งหมด และให้กรรมการสอบสวนดังกล่าวลงลายมือซื่อโนบันทีกนี้
๒. ในกรณีเรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสบุนข้อกล่าวหาให้
ทราบให้ทำบันทึกตามแบบ สว.๓ นี้ เป็น ๒ ฉบับ มอบให้ผู้ถูกกล่าวหา ๑ ฉบับ เก็บไว้ในสำนวน
การสอบสวน ๑ ฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือซื่อและวับเดือนปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน
ด้วย
๓. ในกรณีส่งบันทึกตามแบบ สว.๓ ทางไปรษณีย์ลงทะเบยนตอบรับให้ผู้ถูกกล่าวหา ให้ทำบันทึก
ตามแบบ สว.๓ นี้เป็น ๓ ฉบับ เก็บไว้ในสำนวนการสอบสวน ๑ ฉบับ ส่งให้ผู้ถูกกล่าวหา ๒ ฉบับ
เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้ ๑ ฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือซื่อและวับเดือนปีที่รับทราบ
ส่งกลับคืนมารวมไว้ในสำนวนการสอบสวน ๑ ฉบับ
๔. ข้อความใดที่ไม่ใชให้ตัดออก

แบบ สว. ๔
บันทึกถ้อยคำใ)องผู้ถูกกล่าวหา
เรือง การสอบสวน (ขื่อผู้ถูกกล่าวหา) ขื่งถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยร้ายแรง/หย่อนความสามารถ
ให้อันที่จะปฏิบ้ติหน้าที่ราชการ/บกพร่องในหน้าที่รๅขการ/ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ
สอบสวนที่.........................................
วันที.่ ............เดือน................................พ.ศ....................
ข้าพเจ้า.......(ซื่อผู้ถูกกล่าวหา)........อายุ..........ปี สัญชาติ........... ศาสนา...........อาชีพ.......................
ตำแหน่ง............................................................สังกัด......................................อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ท.ี่ ........
ตรอก/ซอย.....................................................ถนน......................................... แขวง/ตำบล.................................
เขต/อำเภอ.............................................................จังหวัด...................................................................................
ข้าพเจ้าได้ทราบแล้วว่า ข้าพเจ้าเปีนผู้ถูกกล่าวหาในเรื่อง.................(เรื่องที่กล่าวหา)........................
ตามคำสั่ง...............(ขื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด)...... ที่........./ ........เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนลง
วันที่....... เดือน....................พ.ค..............และข้าพเจ้าขอให้ถ้อยคำตามความสัตย์จริงต่อไปนี้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสอบสวนมิได้กระทำการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญาหรือกระทำการใค
เพื่อจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยคำอย่างใด ๆ และข้าพเจ้าได้ฟังบันทึกถ้อยดำที่อ่านให้ฟังAwอ่านบันทึกถ้อยคำเอง
แล้ว ขอรับรองว่าเปีนบันทึกถ้อยคำที่ถูกต้องจึงลงลายมือขื่อไว้ต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวน
............................(ลายมือซื่อ)......................ผู้ถูกกล่าวหา
( ............ .....................................1............................ )

.............................(ลายมือขื่อ).....................ผู้บันทึกถ้อยคำ

{........................

ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

................................................................)

..... (ขื่อผู้ถูกกล่าวหา)................... ได้ให้ถ้อยคำและลงลายมือขื่อต่อหน้า
.........................(ลายมือขื่อ)...................ประธานกรรมการ
( ..................................................................................... .........)

........................(ลายมือขื่อ).....................กรรมการ
)
(
ฯลฯ
ฯลฯ
1(ลายมือขื่อ)......................กรรมการและเลขานุการ
(
............................................................. )
.(ลายมือขื่อ)......................ผู้ช่วยเลขานุการ
(
.......................................... )

๒

a J l«

หมายเหตุ ๑. ให้ใข้แบบ สว. ๔ นี้ได้ทง้ั การบันทึกถ้อยคำของผูถ้ ูกกล่าวหา ตามข้อ ๖๐ วรรคสามและวรรคสี'
ข้อ ๖๑ วรรคสาม และข้อ ๖๖ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการ
ดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕:๕•๘
๒. ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคำรับสารภาพว่าได้กระทำการตามที่ถูกกล่าวหา ให้บันทึกถ้อยคำ
สารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) และสาเหตุแห่งการกระทำไว้ด้วย
๓. การสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหาต้องมีกรรมการสอบสวนร่วมสอบสวนไม่น้อยกว่ากี่งหนี่งฃองจำนวน
กรรมการสอบสวนทั้งหมด และให้กรรมการสอบสวบดังกล่าวลงลายมือซื่อรับรองไว้ในบันทึก
ถ้อยคำนั้นด้วย
๔. ถ้าผู้บันทึกถ้อยคำเป็นกรรมการโนคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ช่วยเลขานุการให้ผู้บันทึก
ถ้อยคำลงลายมือซื่อทั้งใบฐานะผู้บันทึกถ้อยคำและผู้รับรองการให้ถ้อยคำ
๔. ข้อความใดที่ไมไซให้ตัดออก

แบบ สว. ๕
บัน ทึก ถ้อยคำพยานของฝ่ายกล่าๆหา/ฝ่ายผูถ้ กู กล่าวหา
เรือง การสอบสวน.....(ข็อผูถ้ กู กล่าวหา)....ชืง่ ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินยั อย่างร้ายแรง/หย่อนความสามารถ
ในอันทึ'จะปฏิบตั หิ นาทีรา'ชการ/บกพร่อง'(นหน้าทีร่ ๅ-ชการ/1.(ระพฤติตนไม่เหIมาะสมกัTบตำแหน่งห'นา้ ทีร่ าชการ
สอบสวบที.........................................................
วันที.............. เดือน................................พ.ศ...................
ชัาพ!-จ้า..................(พยาน)....................... อายุ...........ปี สัญชาติ..............ศาสนา......................
อาชืพ่ .........(ระบุให้ชดั เจนว่าประกอบอาชีพอะไร ทืใ่ ด ถ้าเป็นข้าราชการให้ระบุตำแหน่งและสังกัดด้วย).......
อยู,บา้ นเลขที'.........หมูท่ ่ี........... ตรอก/ซอย.............................ถนน.....................................................................
แขวง/ตำบล................................เขต/อำเภอ..................................... จังหวัด......................................................
คณะกรรมการสอบสวนได้แจังให้ขา้ พ!,จัาทราบว่า ข้าพเจ้าเป็นพยานในเรือ่ ง...............................
(ขือผูถ้ กู กล่าวหา)....................................ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินยั ร้ายแรง/หย่อนความสามารถในอันทีจ่ ะ
ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ/บกพร่องในหน้าทีร่ าขการ/บ(ระพฤติตนไม่เหมามกับตำแหน่งหน้าทีร่ าขการตามคำสัง่
.................. (ชือ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด)...............ที.่ ......... / ....... เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวน ลง
วันที่.........เดือน........................................ พ.ศ.........................
ข้าพเจ้าขอให้ถอ้ ยคำตามความสัตย์จริงดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสอบสวนมิได้กระทำการล่อลวง ขูเ่ ข็ญ ให้สญ
ั ญาหรือกระทำ
การใด เพือ่ จูงใจ ให้ขา้ พเจ้าให้ถอ้ ยคำอย่างใด ๆ และข้าพเจ้าได้ฟง้ บันทึกถ้อยคำทีอ่ า่ นให้ฟง้ A ^อ่านบันทึก
ถ้อยคำเองแล้ว ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยคำทีถ่ กู ต้อง จึงลงลายมือชือ่ ไว้ตอ่ หน้าคณะกรรมการสอบสวน
.................................... (ลายมือชือ่ ).......................พยาน
( .............................................................................. ............ ........................... )

................................... (ลายมือชือ่ )........................ผูบ้ นั ทึกถ้อยคำ

ZZZZZZ1ZI.ZZ.........)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า....(ชือ่ พยานให้ถอ้ ยคำ)..... .ได้ให้ถอ้ ยคำและลงลายมือชือ่ ต่อหบัาชัาพ!-จ้า
.............................. (ลายมือชือ่ ). ...........................ประธานกรรมการ
..ZZZ.Z)
(.
.(ลายมือชือ่ ). ...........................กรรมการ
ZZZZZ..)
(.
ๆลๆ
ฯลา
.(ลายมือชือ่ ).................................กรรมการและเลขานุการ
(.
.(ลายมือชือ่ ).................................. ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
Z .Z Z ..Z Z ........)
(.

zzz.zz.zzz......)

๒
หมายเหตุ ๑. ให้ใช้แบบ สว.(ร: นีไ่ ด้ทง้ั การบันทึกถ้อยคำของผู'้ กล่าวหาและบุคคลอืน่ ซึง่ มาให้ถอ้ ยคำเป็นพยาน
๒. การสอบปากคำพยานต้องมีกรรมการสอบสวนร่วมการสอบสวนไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หน้าของจำนวน
กรรมการสอบสวนทัง้ หมด และให้กรรมการสอบสวนดังกล่าวลงลายมือขือ่ รับรองไว้ในบันทึก
ถ้อยคำนัน้ ด้วย
๓. ถ้าผูบ้ นั ทึกถ้อยคำเป็นกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนหรือผูซ้ ว่ ยเลขาบุการให้ผบู้ นั ทึกถ้อยคำ
ลงลายมือขือ่ ทัง้ ในฐานะผูบ้ นั ทึกถ้อยคำและผูร้ บั รองการให้ถอ้ ยคำ
๔. ข้อความใดทีไ่ มใช่ให้ตดั ออก

แบบ สว. ๖
รายงานการสอบสวบ
วับที่............. เดือน................................พ.ศ..............
เรอง การสอบสวน....... (ขือผูถ้ กู กล่าวหา)...ขีงถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินยั อย่างร้ายแรง/หย่อนความสามารถ
ใบอันที'จะ,ปฏิบตั หิ น้าทีราชการ/'บกพร่ฐงในหน้าVเราซการ/1(ระพฤติตนไม่เหเมาะสมกับตำแVเน่งหน้าที่
ราชการ
ณียน ............(ผูส้ ง่ั แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวน)................
ตามทีได้มคี ำสัง......(ซือ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด)........ที่........./ .........เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการ
สอบสวน ลงวับที.........เดือน.............................................. พ.ศ............เพือ่ สอบสวน...............................(ซือ่ ผูถ้ กู
กล,าวหา)....................ซึง่ ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินยั อย่างร้ายแรง/หย่อนความสามารถในอันทีจ่ ะปฏิบตั ิ
หน้าทีราซการ/บกพร่อง'ในหน้าทีร่ าซการ/'ประพฤติตน,ไม่เหมาะถมกับตำ!แ'หน’งหน้าทีร่ าซการ ในเรือ่ ง..............
(เรืองทีกล่าวหา ถ้ากล่าวหาหลายเรือ่ งให้ระบุทกุ เรือ่ ง)............................. นัน้
ประธานกรรมการได้รบั ทราบคำสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนดังกล่าว เมือ่ วันที.่ ............เดือน
........................................ พ.ศ.......................... และคณะกรรมการสอบสวนได้สอบสวนตามหมวด ๗ ว่าด้วยการ
สอบสวนพิจารณา1ของมาตรฐานทัว่ 'ไปเกีย่ วอับวินยั และการรัก•น'าวินย้ และการคำเนิบการทางวินยั พ.ศ. ๒๔๔๘
เสร็จแล้ว จึงขอเสนอรายงานการสอบสวนดังต่อไปนี้
๑. มูลกรณีเรือ่ งนีป้ รากฏขึน้ เนือ่ งจาก...........................(มีผ,ู้ รอ้ งเรียนหรือมีผ'ู้ รายงาน'วา่ อย่าง'ไร ใน
กรณีทไี ด้มกี ารสืบสวนหรือสอบสวนได้ความประการใดให้ระบุไว้ดว้ ย)..................................................................
๒. คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาทีป่ รากฏตามเรือ่ งทีก่ ล่าวหาให้..............
(ซือ่ ผูถ้ กู กล่าวหา).........................................ผูถ้ กู กล่าวหาทราบแล้วโดย.............................(แจ้งและอธิบายข้อ
กล่าวหาให้ผถู้ กู กล่าวหาทราบว่าได้กระทำการใด เมือ่ ใด อย่างไร และแจ้งโดยวิธใี ด)....................................

๓..........(ซือ่ ผูก้ ล่าวหา)......... ผูถ้ กู กล่าวหาได้ให้ถอ้ ยคำในเบือ้ งต้มว่า....
(ให้ถอ้ ยคำใบเบือ้ งด้นว่าอย่างไร หรือไม่ได้ให้ถอ้ ยคำในเบือ้ งด้นด้วยเหตุผลอย่างไร).
๔. คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อกล่าวหาแล้วได้ความว่า
.....................(อธิบายว่าได้ความอย่างไร ในกรณีทค่ี ณะกรรมการสอบสวนไม่สอบสวนพยานใดตามข้อ ๖'๗
หรืองดการสอบสวบพยานหลักฐานใดตามข้อ ๖๘ ของมาตรฐานที'่ วไปเกีย่ วกับวินยั และการรักษาวินยั และ
การคำเนินการทางวินยั พ.ศ. ๒๔๔๘ ให้ระบุพยานทีไ่ ม่สอบสวนหรือพยานหลักฐานทีง่ ดสอบสวนนัน้ พร้อมทัง
เหตุผลไว้ดว้ ย).............................................................................................................................................................

๒
คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหานละส'รุ'บพยๆนหลักฐานทสนับสนุนขอกล่าวหาให้....
(ฃือผู้กล่าวหา)...................................ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ทสนบลนุนขอกล่าวหา ลงวันที..............เดือน.......................พ.ศ ..................โดย..................................(อธิบาย
วิธกี ารแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐๅพทีส่ นับสบุนบั0กล'ๅQyเๆ)..............................................................
๖. คณะกรรมการสอบสวนได้ให้โอกาสผูถ้ กู กล่าวหาทีจ่ ะยืน่ คำขีแ้ จงแก้ขอ้ กล่าวหาหรีอขอให้
ถ้อยคำ หรือขอนำสืบแข้อกล่าวหาแล้ว........... (ซือ่ ผูถ้ กู กล่าวหา)...............ผูถ้ กู กล่าวหาได้ขแ้ี จงแก้ขอ้ กล่าวหา/
ให้ถอ้ ยคำ/นำสืบแก้ขอ้ กล่าวหา....................(รายละเอียดเกีย่ วกับคำขีแ้ จงแก้ขอ้ กล่าวหา หรือการให้กอ้ ยคำ
หรือการนำสืบแก้ขอ้ กล่าวหาว่าอย่างไร และในกรณีทไ่ี ม'ได้ดำเนินการดังกล่าวเนือ่ งจากเหตุผลอย่างไร และได้
นำสืบข้อกล่าวหาโดยอ้างพยานหลักฐาน ซีง่ คณะกรรมการสอบสวนได้ดำเนินการสอบสวนตามคำขอของผูถ้ กู
กล่าวหาได้ความโดยสรุปว่าอย่างไร หรือไม่ได้มกี ารนำสืบแก้ขอ้ กล่าวหาด้วยเหตุผลอย่างไร ในกรณีทค่ี ณะ
กรรมการสอบสวนไม่สอบสวนพยานใดตานข้อ ๖๗ หรืองดการสอบสวนพยานหลักฐานใดตามข้อ ๖๘ ของ
มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับวินยั และการรักพาวินยั และการดำเนินการทางวินยั พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ระบุพยานทีไ่ ม่
สอบสวนหรือพยานหลักฐานทีง่ ดสอบสวนพร้อนทัง่ เหตุผลไวัดา้ ย และในกรณีทผ่ี ถู้ กู กล่าวหาให้กอ้ ยคำรับ
สารภาพ ให้บนั ทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ล้ามี) ไว้ดว้ ย.................................................................................
๕.

๗. คณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมพิจารณาลงมติแก้ว เห็นว่า....................................................
(สรุปข้อเท็จจริงทีไ่ ด้จากการสอบสวน กำหนดประเด็นและวินจิ ฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานทีส่ นับสนุนข้อ
กล่าวหากับพยานหลักฐานทีห่ ก้ ก้างข้อกล่าวหาว่าจะรับพิงพยานหลักฐานใดได้หรือไม่ เพียงใด โดยอาศัย
เหตุผลอย่างไร และผูถ้ กู กล่าวหาได้กระทำผิดวินยั อย่างไรหรือไม่ถา้ ผิดเบ็เนความผิดวินยั กรณีใดตามข้อใด และ
ควรได้รบั โทษสถานใด หย่อนความสามารถใบอันทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการหรือบกพร่องในหนัาทีร่ าขการ หรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าทีร่ าชการตามข้อ ๗ ชองมาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับการให้ออกจาก
ราชการ หรือไม่อย่างไร หรือมีเหตุผลอันควรสงสัยอย่างยิง่ ว่าผูถ้ กู กล่าวหาได้กระทำผิดวินยั อย่างร้ายแรง แต่
การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชดั พอทีจ่ ะพิงลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ถ้าให้รบั ราชการต่อไปจะเบ็เนการเสียหาย
แก่ราชการตามข้อ ๘ ชองมาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม่ อย่างไร)

คณะกรรมการสอบสวนจึงขอเสนอสำนวนการสอบสวบมาเพือ่ โปรดพิจารณาดำเน้นกา,5ต่อ'1ม่
...................(ลงลายมือชือ่ )...................ประธานกรรมการ

(I............ ..................... )
...................(ลายมือชือ่ ).......................กรรมการ
............................................................. )

ๆลๆ
ๆลๆ
................... (ลายมือชือ่ ).......................กรรมการและเสชานุt ทร

(IIIZ11Z..Z.Z...)

หมายเหตุ ๑. การประชุมพิจารณาลงมติตามข้อ ฅ)(รr ของมาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับวินยั และการรักษาวินยั และ
การดำเนินการทางวินยั พ.ศ. ๖๕.๕๘, ต้องมีกรรมการสอนสวนมาประชุมไม่นอ้ ยกว่าสามคนและ
ไม่นอ้ ยกว่ากืง่ หนึง่ ของจำนวนกรรมการสอบสวนทัง่ หมด และให้กรรมการสอบสวนดังกล่าวลง
ลายมือซือ่ 'ในบันทึกนี้ หากกรรมการสอบสวนคนใดมีความเห็บแย้ง ให้ทำความเห็นแย้งแนบไว้กบั
รายงานการสอบสวน
๒. ข้อความใดทีไ่ ม่ใขให้ตตั ออก

ครุฑ

แบบ ลท. ๑

คำสั่ง....(ระบุซื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
ที่ J. .... (เลข พ.ศ.)

เรือ่ ง ลงโทษภาคทัณฑ์

ด้วย (ระบุซอ่ื ผูถ้ กู ลงโทษ) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด...........ตำแหน่ง....................
...........................ระดับ............................ สังกัด......................ตำแหน่งเลขที.่ ................................รับเงินเดือนใน
กันดัน............ข้น........................................... บาท ได้กระทำความผิดวินยั ในกรณี...............................(ระบุกรณี
กระทำผิดโดยสรุป ถ้ามีหลายกรณีให้ระบุทกุ กรณี)...............................................................................................
........................................................................เป็นการกระทำผิดวินยั อย่างไม่รา้ ยแรงฐาน...................................
ตามข้อ............................................ ของมาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับวินยั และการรักษาวินยั และการดำเนินการทาง
วินยั พ.ศ. ๒๔๔๘ สมควรได้รบั โทษภาคทัณฑ์
ฉะนัน้ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ พ.ศ.
๒๔๔๒ และข้อ ๘๔ ของมาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับวินยั และการรักบาวินยั และการดำเนินการทางวินยั พ.ศ. ๒๔๔๘
จึงให้ลงโทษภาคทัณฑ์....................................(ระบุซอ่ื ผูถ้ กู ลงโทษ).........................................
หาก.......(ระบุซอ่ื ผูถ้ กู ลงโทษ)..............ประสงค์จะอุทธรณ์คำสัง่ ลงโทษให้อทุ ธรณ์ตอ่ คณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในสามสิบวับนับแต่วบั ทราบคำสัง่
ทัง่ นี้ ทัง่ แต่.........................................................พ.ศ.................. เป็นต้นไป
สัง่ ณ วันที.่ ..........................................พ.ศ.......................
(ลงซือ่ )
(....................ซือ่ ผูส้ ง่ั .........................................)
....................(ตำแหน่ง)......................................
หมายเหตุ ๑. แบบ ลท. ๑ บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลงโทษภาคทัณฑ์ ตามข้อ ๘๔ ของมาตรฐานทัวไป
เกีย่ วกับวินยั และการรักษาวินยั และการดำเนินการทางวินยั พ.ศ. ๒๔๔๘
๒. การระบุซอ่ื และตำแหน่งของผูถ้ กู ลงโทษ ให้ระบุซอ่ื ตัว ซือ่ สกุล ตำแหน่งในการบริหารงาน และ
ตำแหน่งในสายงาน ถ้าผูถ้ กู ลงโทษเป็นผูถ้ กู สัง่ ให้ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัต ให้ระบุฐานะ
ดังกล่าวแทนตำแหน่งและระดับ
๓. การระบุขอ้ ความผิด ถ้าผิดหลายข้อให้ระบุทกุ ข้อ ถ้าข้อใดมีหลายวรรคให้ระบุวรรศด้วย และให้
ระบุตามมาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับวินยั และการรักษาวินยั และการดำเนินการทางวินยั พ•ค- ๒£<£๘
๔. ข้อความใดทีไ่ มไข้ให้ตดั ออก

ครุฑ
คำสั่ง..........(ระบุซื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
ที่.........../ .........(เลข พ.ศ.)
เรื่อง ลงโท'ษตัดเงินเตือน

แบบ ลท. ๒

ด้วย........(ระบุซอ่ื ผูถ้ กู ลงโทษ)..ข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด.......... ตำแหน่ง........................
^ทัค่ 1ํ บ........................สังกัด................................. ตำแหน่งเลขที.่ ........................ รับเงินเดือนในอันตับ...................
ข้น........................... บาท ได้กระทำผิดวินยั ในกรณี...................................................(ระบุกรณีกระทำผิดโดยสรุป
ถ้ามีหลายกรณีให้ระบุทกุ กรณี)...............................................................................................................................
..............................................................................................................................................เป็นการกระทำผิดวินยั
อย่างไม่รา้ ยแรงฐาน......................................................................................ตามข้อ........................................ของ
มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับวินยั และการรัก'อาวินยั และการดำเนินการทางวินยั พ.ศ. ๒๕:๕๘ สมควรได้รบั โทษตัด
เงินเดือน............... % เป็น เวลา.........................เดือน
หาก........................(ระบุขอ่ื ผูถ้ กู ลงโทษ)........................ ประสงค์จะอุทธรณีคำสัง่ ลงโทษให้อทุ ธรณี
ต่อคณะกรรมการข้าราขการองค์การนริหารส่วนจังหวัดภายในลามลิ'บวันนับแตํวนั ทรานดำสัง่
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่................................................... พ.ศ...................เป็นด้นไป
สัง่ ณ วันที.่ .......................พ.ศ.............
(ลงขือ่ )
(............................ซือ่ ผูส้ ง่ั ..........................)
............................(ตำแหน่ง)........................

หมายเหตุ ๑. แบบ ลท.๒ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลงโทษตัดเงินเดือน ตามข้อ ๘๔ ของมาตรฐาน
ทัว่ ไปเกีย่ วกับวินยั และการรักษาวินยั และการดำเนินการทางวินยั พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. การระบุขอ่ื และตำแหน่งของผูถ้ กู ลงโทษ ให้ระบุขอ่ื ตัว ขือ่ สกุล ตำแหน่งในการบริหารงาน และ
ตำแหน่งในสายงาบ ถ้าผูถ้ กู ลงโทษเป็นผูส้ ง่ั ให้ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ระบุฐานะ
ตังกล่าวแทนตำแหน่งและระดับ
๓. การระบุขอ
้ ความผิด ถ้าผิดหลายข้อให้ระบุทกุ ข้อ ถ้าข้อใดมีหลายวรรคให้ระบุวรรคด้วย และให้
ระบุตามมาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับวินยั และการรักษาวินยั และการดำเนินการทางวินยั พ-ศ- ๒๔๔๘
๔. ข้อความใดทีไ่ ม่ใข้ให้ตดั ออก

♦
%

ครฑ
คำสัง่ ......(ระบุขอ่ื องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
ที่........./ .......(เลข พ.ศ.)
เรือ่ ง ลงโทษลดขัน้ เงินเดือน

แบบ ลท. ๓

ด้าย (ระบุขอ่ื ผูถ้ กู ลงโทษ)........ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด.............. ตำแหน่ง..............
.............................. ระดับ.........................สังกัด..................................ตำแหน่งเลขที.่ ........................รับเงินเดือน
ในอันดับ.............. ขัน้ ..............................บาท โดักระทำผิดวินยั ในกรณี...............................................(ระบุกรณี
กระทำผิดโดยสรุป ถ้ามีหลายกรณีให้ระบุทกุ กรณี)..............................................................................................
......................... เป็นการกระทำผิดวินยั อย่างไม่รา้ ยแรงฐาน..................................................................................
ตามข้อ............ของมาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับวินยั และการรักษาวินยั และการดำเนินการทางวินยั พ.ค.๒๕๕๘
สมควรได้รบั โทษลดขัน้ เงินเดือน.......................ขัน้
ฉะนัน้ อาศัยอำนาจมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญ้ตระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ พ.ศ.
๒๕๔๒ และข้อ ๘๔ ของมาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับวินยั และการรักษาวินยั และการดำเนินการทางวินยั จังให้
ลงโทษลดขัน้ เงินเดือน................................ (ระบุขอ่ื ผูถ้ กู ลงโทษและอัตราลงโทษ)...........ขัน้
หาก........(ระบุขอ่ื ผูถ้ กู ลงโทษ).........ประสงค์จะอุทธรณ์คำสัง่ ลงโทษให้อทุ ธรณีตอ่ คณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายใบสามสิบวันนับแต่วนั ทราบคำสัง่
ทัง่ นี้ ตัง้ แต่................................................. พ.ศ........................ เป็นต้นไป
สัง่ ณ วันที่....................................................... พ.ศ.....................
(ลงขือ่ )
(............................... ขือ่ ผูส้ ง่ั ...............................)
............................(ตำแหน่ง)....................................
หมายเหตุ ๑. แบบ ลท. ๓ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงโทษลดขัน้ เงินเดือน ตามข้อ ๘๔ ของ
มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับวินยั และการรักษาวินยั และการดำเนินการทางวินยั พ-ศ. ๒๕๕๘
๒. การระบุขอ่ื และตำแหน่งของผูถ้ กู ลงโทษให้ระบุขอ่ื ตัว ชือ่ สกุล ตำแหน่งในการบริหารงาน น.ละ
ตำแหน่งในสายงาน ถ้าผูถ้ กู ลงโทษเป็นผูถ้ กู สัง่ ให้ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ระบุฐวนะ
ดังกล่าวแทนตำแหน่งและระดับ
๓. การระบุขอ้ ความผิด ถ้าผิดหลายข้อให้ระบุทกุ ข้อ ถ้าข้อใดมีหลายวรรคให้ระบุวรรคด้วย และให้
ระบุตามมาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับวินยั และการรักษาวินยั และการดำเนินการทางวินยั หรือ
กฎหมายทีไ่ ข้อยูไ่ นขณะกระทำผิด
๔. ข้อความใดทีไ่ ม่ไข้ให้ตดั ออก

ครุฑ
คำสั่ง.... (ระบุขอองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
ที่.... / .....(เลข พ.ศ.)
เรื่อง ลงโทษ....ออกจากราขการ

แบบ ลท. ๔

ด้าย........(ระบุซอ่ื ผูถ้ กู ลงโทษ) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด...ตำแหน่ง......................
........................ระตับ........................... สังกัด...................ตำแหน่งเลขที.่ ...................................... รับเงินเดือนใน
สันดัน..........ข้น........................................บาท ได้กระทำผิดวินยั ในกรณี...................................(ระบุกรณีกระทำ
ผิดโดยสรุป ถ้ามีหลายกรณีโห้ระบุทกุ กรณี)...........................................................................................................
......................เป็นการกระทำผิดวินยั อย่างร้ายแรงฐาน........................................................................................
ดานข้อ.........................ชองมาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับวินยั และการรักษาวินยั และการดำเนินการทางวินยั พ.ศ.
๒๕๕๘ (หรือตามกฎหมายทีใ่ ข้อยูใ่ นขณะกระทำผิด) และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
..................(ระบุซอ่ื )..................ในการประขุมครัง้ ที.่ ...../ (เลข พ.ศ.) เมือ่ วันที่...........................................
ท-ศ.....................ได้มมี ติให้ลงโทษ........(ระบุสลานโทษและซือ่ ผูถ้ กู ลงโทษ).........ออกจากราขการ
ฉะนัน้ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงาบบุคคลส่วนท้องถิน่
พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๘๕ ของมาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับวินยั และการรักษาวินยั และการดำเนินการทางวินยั
พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงให้ลงโทษ.............................................(ระบุซอ่ื ผูถ้ กู ลงโทษ)....,.......ออกจากราชการ
หาก.........(ระบุซอ่ื ผูถ้ กู ลงโทษ)...........ประสงค์จะอุทธรณ์คำสัง่ ลงโทษให้อทุ ธรณ์ตอ่ คณะกรรมการ
ข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกายในสามสิบวับนับแต่วนั ทราบคำสัง่
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่...........................................................พ.ศ................เป็นด้นไป
สัง่ ณ วันที.่ ......................................................................พ-ศ..............................
(ลงซือ่ )
(........................................ ซือ่ ผูส้ ง่ั ...................................... )
...................................... (ตำแหน่ง).......................... .........
หมายเหตุ ๑. แบบ ลท.๔ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ตามข้อ ๘๕ ของ
มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับวินยั และการรักษาวินยั และการดำเนินการทางวินยั พ-ศ. ๒๕๕๘
๒. การระบุขอ่ื และตำแหน่งของผูถ้ กู ลงโทษ ให้ระบุซอ่ื ตัว ซือ่ สกุล ตำแหน่งในการบริหารงาน และ
ตำแหน่งในสายงาน ถ้าผูถ้ กู ลงโทษเป็นผูถ้ กู สัง่ ให้ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถูกสัง่ พัก
ราชการ หรือให้ออกจากราขการไว้กอ่ นตามข้อ ๒๙ ให้ระบุฐานะดังกล่าวไว้ดว้ ย
๓. การระบุขอ
้ ความผิด ถ้าผิดหลายข้อให้ระบุทกุ ข้อ ถ้าข้อใดมีหลายวรรคให้ระบุวรรศด้วย และให้
ระบุตามมาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับวินยั และการรักษาวินยั และการดำเนินการทางวินยั (หรือ
กฎหมายทีใ่ ข้อยูท่ ใ่ี ข้อยูใ่ นขณะกระทำผิด)
๔. การกำหนดโทษถ้ามีเหตุอนั ควรลดหย่อนจะระบุไว้ในคำสัง่ ด้วยก็ได้
๕. การสัง่ ให้คำสัง่ มีผลบังคับตัง้ แต่วนั ใด ให้เป็นไปตามหมวด ๕ ว่าด้วยวันออกจากราขการองค์กวร
บริหารส่วนจังหวัดของมาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับการให้ออกจากราขการ พ-ศ- ๒๕๕๘
๖. ข้อความใดทีไ่ มใช้ให้ตดั ออก

ครุฑ
คำสั่ง....... (ระบุเรื่ององค์การบริหารส่วนจังหวัด)
ที......./ .......(เลข พ.ศ.)
เรื่อง เพิ่มโทษ/ลงโทษ/งดโทษ/ยกโทบ

แบบ ลท. ๕

ตามคำสั่ง (ระบุซื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด) ที่, ./.......... ลงวันที่......................................
พ-ศ............................. ลงโทษ..................(ระบุซื่อผู้ถูกลงโทษ)........ .............. ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จัง พัด ...............................................ตำแหน่ง.................................
จังจัด..................................................................ตำแหน่งเลขที่......... ...... รับเงินเดือนใบอันดับ......................
จัน.........................................บาท ซื่งกระทำผิดวินัยในกรณี............ .......... (ระบุกรณีกระทำผิดโดยสรุป ถ้า
มีหลายกรณีให้ระบุทุกกรณี)............................................................
อันเป็นการกระทำผิดวินยั อย่างไม่รา้ ยนรงฐา‘น.......................................................................................................
ตามจัอ.............. ของมาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับวินยั และการรักษาวินยั และการดำเนินการทางวินยั พ.ศ. ๒๔๔๘
โดยให้ลงโทษภาคทัณฑ์/ดัดเงินเดือน...................% เป็นเวลา......... เดือน/ลดขัน้ เงินเดือน.............................ขัน้
และ'ได้'รายงานการลง'โทษต่อคณะกรรมการ'ขา้ ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด นัน้
.................................... (ระบุคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด).........................
............... ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า การลงโทษดังกล่าวเป็นการไม่ถกู ต้อง/เหมาะสม โดย......................................
(ระบุความเห็บโดยสรุป)...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................(ระบุ
ซือ่ ผูถ้ กู ลงโทษ)...........สมควรได้รบั การเพิม่ โทษ/ลดโทษเป็นลดขัน้ เงินเดือน.......ขัน้ /ดัดเงินเดือน................... %
เป็นเวลา.........เดือน/ภาคทัณ ฑ์
ฉะนัน้ อาศัยอำนาจตามมาตรา ร)๕ แห่งพระราชบัญญ้ตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนห้องกีน่
พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๘๔ และข้อ ๘si วรรคหนีง่ ของมาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับวินยั และการรักษาวินยั และการ
ดำเนิน การทางวินยั จึงให้เพิม่ โทษ/ลดโทษ............(ระบุซอ่ื ผูถ้ กู ลงโทษ)....... จาก.................... (ระบุสถานโทษ
และอัตราโทษเดิม)...........................เป็น...............................(ระบุสถานโทษและอัตราโทษทีเ่ พิม่ หรีอลด และ
สำหรับกรณีลดขัน้ เงินเดือนให้ระบุดว้ ยว่า โดยให้ลดจากรับเงินเดือนในอันดับใด ขัน้ ใด เป็นให้รบั เงินเดือนใน
อันดับใด ขัน้ ใด)........................
หาก.....................(ระบุซอ่ื ผูถ้ กู ลงโทษ).............ประสงค์จะอุทธรณ์คำสัง่ ลงโทษให้อทุ ธรณ์ตอ่
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในสามสิบวับนับแต่วนั ทราบคำสัง่
ทัง่ นี้ ตัง้ แต่.................................................................................เป็นด้นไป
สัง่ ณ วับที.่ ..............................................................พ.ศ...................................
(ลงซือ่ )

(.......................................ซือ่ ผูส้ ง่ั ......................................)
....................................... (ตำแหน่ง)..................................
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หมายเหตุ ๑. แบบ ลท. ๔ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเปลีย่ นนปลงคำสัง่ ตามมติคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามข้อ ๘๗ วรรคห'นง ของมาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับวินยั
และการรักษาวินยั และการดำเนินการทางวินยั พ.ศ. ๒๕:๕๘
๒. ถ้าเป็นกรณีลงโทษตามข้อ ๘๗ วรรคหนืง่ ทีไ่ มใช่เป็นการเพิม่ โทษ หริอลดโทษให้ใช้ ลท.๑ แบบ
ลท. ๒ หรือแบบ ลท. ๓ แล้วแต่กรณีโดยอนุโลม
๓. คำสัง่ งดโทษหรือยกเว้นโทษ ไม่ตอ้ งใช้คำว่า “ทัง้ นี้ ตัง้ แต่..........................................เป็นต้นไป”
๔. ข้อความใดทีไ่ มใช้ให้ตดั ออก

แบบ ลท. ๖
ครุฑ
คำสั่ง.... (ระบุขื่อองคํการบริหารส่วนจังหวัด)
ที่......./ .........(เลข พ.ศ.)
เรื่อง ยกโทษ/งดโหษ/ลดโทษ/เพิ่มโทษ
ตามคำสัง่ (ระบุซอ่ื องค์การบริหารส่วนจังหวัด).........ที.่ ............./ ............. ลงวันที่....................
พ-ศ............................. ลงโทษ.............. (ระบุโทษและอัตราโทษ) แก่................(ระบุซอ่ื ผูถ้ กู ลงโทษ)...............
ข้าราซการองค์การบริหารส่วนจังหวัด...............................ตำแหน่ง...................................ระดับ................สังกัด
............................. ตำแหน่งเลขที่.........................รับเงินเดือนในอันดับ............................... ขัน้ .............................
บาท ซึงกระทำผิดวินยั ในกรณี.................................................(ระบุกรณีกระทำผิดโดยสรุป ถ้ามีหลายกรณีให้
ระบุทกุ กรณี) :.........................................................................อับเปีนการกระทำผิดวินยั อย่างไม่รา้ ยแรงฐาน
.......................................................................................................................................................ตามข้อ..............
ของมาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับวินยั และการรักษาวินยั และการดำเนินการทางวินยั พ.ศ. ๒<£๕๘ นัน้
............ (ระบุซอ่ื ผูถ้ กู ลงโทษ).......................ได้อทุ ธรณีคำสัง่ ลงโทษดังกล่าว และคณะกรรมการ
ข้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัด.................................... .ในการประทุมครัง้ ที่............................................ /
(เลข พ.ศ.) เมือ่ วันที่......................................... พ.ศ..................ได้พจิ ารณาอุทธรณีแล้ว เห็นว่า..........................
(ระบุความเห็นของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด)..............................................................
จีงมีมติให้.....................................(ระบุมติชองคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด)...................
ฉะนัน้ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญ้ตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่
พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๙ ชองมาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับสิทธิอทุ ธรณี การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ค.
๒๕๕๘ จังให้..........................
............................... เป็นด้นไป
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่......
สัง่ ณ วันที่....................... ..............................พ.ศ.........
(ลงซือ่ )

(............. ............. ซือ่ ผ้สง่ั ......................
................ (ตำแหน่ง)..............

หมายเหตุ ๑. แบบ ลท. ๖ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเปลีย่ นแปลงคำสัง่ ตามมติคณะกรรนการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ ๕ ของมาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับสิทธิการอุทรรณี การ
พิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. การเพิม่ โทษหรือลดโทษให้ระบุดว้ ยว่าเพิม่ หรือลดจากสถานโทษและอัตราโท'พใตเม่นสก'114ใ1''1ษ
และอัตราโทษใดและสำหรับกรณีลดขัน้ เงินเดือน ให้ระบุดว้ ยว่าให้ลดจากรับเงินเดือนใ'กอันตั,1-ใด
ขัน้ ใด เป็นให้รบั เงินเดือนในอันดับใด ขัน้ ใด
๓. คำสัง่ งดโทษ หรือยกโทษไม่ตอ
้ งใช้คำว่า "ทัง้ นี้ ตัง้ แต่..................................................ฝนด้น ไป'’
๔. ข้อความใดทีไ่ มใช้ให้ดดั ออก

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด จังหวัด ลำปาง
เรื่อง หลัก เกณฑ์แ ละเงื่อนไขในการอุท ธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕'๕๘
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕:๔๕ หมวด ๔ สิทธิการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ และหมวด ๕
การร้องทุกข์ ให้เป็น ป็จจุบ ัน ถูกต้อง และเป็นธรรม กอปรกับพระราชบัญ ญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๒ บัญญัติให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
ให้อ อกจากราชการ ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่จะต้องอยู่
ภายใต้ม าตรฐานกลางเกี่ย วกับ การบริห ารงานบุค คลที่ค ณะกรรมการมาตรฐานการบริห ารงานบุค คลส่ว นท้อ งถิ่น
กำหนด
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
สิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยความเห็นชอบ
ชองคณะกรรมการกลางข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ในการประชุม ครั้ง ที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวัน ที่ ๒๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่
๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด จังหวัด
ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ย กเลิก ความในหมวด ๔ สิท ธิก ารอุท ธรณ์แ ละการพิจ ารณาอุท ธรณ์ และหมวด ๔
การร้องทุกข์ ชองประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อ นไขในการสอบสวน การลงโทษทางวิน ัย การให้อ อกจากราชการ การอุท ธรณ์แ ละการร้อ งทุก ข์ ลงวัน ที ๔
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๕
ข้อ ๔ ในหลักเกณฑ์นี้
“ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ” ให้ห มายความรวมถึง ข้า ราชการครูอ งค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบันด้วย

/หมวด ๒...
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หมวด ๒
สิทธิการอุทธรณ์ และการพิจ ารณาอุท ธรณ์
ข้อ ๔ ข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัดผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวิน ัยตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการลอบลวน การลงโทษทางวิน ัย พ.ศ. ๒(£๕:๘ หรือ ถูก สั่ง ให้อ อกจากราชการเนื่อ งจากเหตุห นึ่ง เหตุใ ด
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕:๔๘ ดังต่อไปนี้
(๑) ขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามข้อ ๕ (๔)
(๒) เจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนไต้โดยสมํ่าเสมอ ตามข้อ ๖ (๑)
(๓) ไม่สามารถปฏิบัต ิราชการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไชที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกำหนด ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ตามข้อ ๖ ((ะ)
(๔) หย่อนความสามารถในอัน ที่จะปฏิบ ัต ิห น้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติ
ตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเปีนการเสียหายแก่ราชการ ตามข้อ ๗
(๔) ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนซึ่งการสอบสวนไม'ได้ความแน่ขัดพอที่จะพิงลงโทษ
ปลดออกหรือ ไล่อ อกจากราชการ แต่มีมลทินหรือมัวหมองในเรื่องที่ถูกสอบสวน ถ้าให้ร ับ ราชการต่อ ไปจะเป็น การ
เสียหายแก่ราชการตามข้อ ๘
(๖) ต้อ งรับ โทษจำคุก โดยคำสั่ง ของศาล หรือ ต้อ งรับ โทษจำคุก โดยคำพิพ ากษาถีง ที่ส ุด ให้จ ำคุก
ในความผิด ที่ได้ก ระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจาก
ราชการ ตามข้อ ๙
ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ไต้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง การอุทธรณ์และการพิจารณาอุท ธรณ์
ให้เป็นไปตามหมวดนี้
การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งลงโทษทางวินัย หรือคำสั่งให้ออกจากราชการ
ข้อ ๖ การอุทธรณ์ให้แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่าไต้ถูกลงโทษทางวินัย หรือ
ถูก สั่ง ให้อ อกจากราชการ โดยไม่ถ ูก ต้อ ง ไม่เหมาะสม หรือ ไม่เป็น ธรรมอย่างไร และลงลายมือ ชื่อ และที่อ ยู่ข อง
ผู้อุทธรณ์
ในการอุท ธรณ์ ถ้าผู้อุท ธรณ์ป ระสงค์จะแถลงการณ์ด ้วยวาจาในขั้น พิจารณาของคณะอนุก รรมการ
พิจารณาอุท ธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี ให้แสดงความ
ประสงค์ไวิในหนังสืออุทธรณ์ หรือจะทำเป็นหนังสือต่างหากก็ไต้ แต่ต้องยื่นหรือส่งหนังสือขอแถลงการณ์ด้วยวาจานัน
ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง
แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์
ข้อ ๗ ในกรณีผ ู้ม ืส ิท ธิอ ุท ธรณ์ต ามข้อ ๔ ถึง แก่ค วามตายก่อ นใช้ส ิท ธิอ ุท ธรณ์ ทายาทผู้ม ีส ิท ธิ
รับบำเหน็จตกทอดของผู้นั้นมืสิทธิอุทธรณ์แทนไต้
กรณีมีทายาทหลายคนก็ดี ทายาทเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถก็ดี หากทายาท
เหส่านั้น มีค วามประสงค์จะอุท ธรณ์แ ทนตามวรรคหนึ่ง ให้น ำกฎหมายว่าด้ว ยวิธ ีป ฏิบ ัต ิร าชการทางปกครอง และ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยความสามารถมาเทียบเพื่อการใช้บังคับแล้วแต่กรณีโดยอนุโลม

/ข้อ ๘...

-๓ข้อ ๘ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ อาจมอบหมายให้ท นายความ หรือบุคคลอื่น ซึ่งบรรลุน ิต ิภาวะแล้วอุท ธรณ์
แทนได้ ในกรณีมีเหตุจำเ{เนอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เจ็บป่วยจนไม่สามารถอุทธรณ์ได้ด้วยตนเอง
(๒) อยู่ในต่างประเทศและคาดหมายได้ว่าไม่อาจอุทธรณ์ด้วยตนเองได้ทันเวลาที่กำหนด
(๓) มีเหตุจำเป็นอย่างอื่นที่คณะกรรมการข้าราซการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควร
การมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ให้ทำเป็นหนังสือลงลายมือซื่อผู้มอบและผู้รับมอบ ถ้าผู้มอบไม่สามารถ
ลงลายมือ ซื่อ ได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือหรือแกงได โดยมีพ ยานลงลายมือซื่อรับ รองอย่างน้อยสองคน และให้ม ีห ลักฐาน
แสดงตัวผู้ได้รับมอบหมายด้วย
ข้อ ๙ การอุท ธรณ์ค ำสั่ง ตามข้อ ๕ ให้อ ุท ธรณ์ต ่อ คณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดเพื่อส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ทำความเห็นเสนอ และเมื่อคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด มืม ติเป็น ประการใดให้แจ้ง ผู้อ ุท ธรณ์ท ราบเป็น หนังสือ พร้อมทั้งแจ้งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตามวรรคหนึ่ง ให้น ำข้อ ๘๕ วรรคสาม
วรรคสี่ และวรรคห้า ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ไห้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที,เลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับหนังสืออุทธรณ์และ
เอกสารหลักฐานตามข้อ ๑๕
ข้อ ๑ ๑ ให้ค ณะอนุกรรมการพิจารณาอุท ธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี มีอำนาจตามข้อ ๘๘ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวิน ัย
พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อ ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการอุทธรณ์ ผู้จะอุทธรณ์มีสิทธิขอตรวจ หรือคัดรายงานการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวนหรือของผู้สอบสวนได้ ส่วนการขอตรวจหรือคัดบันทึกถ้อยคำบุคคล พยานหลักฐานอื่น หรือ
เอกสารที่เกี่ย วข้อ ง ให้อ ยู่ใ นดุล พิน ิจ ของนายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ที่จ ะอนุญ าตหรือ ไม่ โดยให้พ ิจ ารณา
ถึงประโยชน์ในการรักษาวินัยของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตลอดจนเหตุผลและความจำเป็นเป็นเรื่องๆ ไป
ข้อ ๑๓ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิคัดค้านอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้พิจารณาอุทธรณ์ ก้าผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระทำผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษหรือการกระทำที่ผู้อุทธรณีถูกสั่งให้ออก
จากราชการ
(๒) มีส ่ว นได้เสีย ในการกระทำผิด วิน ัย ที่ผ ู้อ ุท ธรณ์ถ ูก ลงโทษ หรือ การกระทำที่ผ ู้อ ุท ธรณ์ถ ูก ลัง
ให้อ อกจากราชการ
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้อุทธรณ์
(๔) เป็นผู้กล่าวหา หรือเป็นหรือเคยเป็นผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ หรือลังให้ออกจากราชการ
/ (๕) เป็นคู'สมรส...
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(๕) เป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดานหรือพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดากับผู้กล่าวหา
หรือผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ หรือการกระทำที่ผู้อุทธรณ์ถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือ
(๖) มีเหตุอื่นที่อาจทำให้เสียความเป็นธรรม
การคัด ค้านอนุก รรมการพิจ ารณาอุท ธรณ์แ ละร้อ งทุก ข์ หรือ กรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดผู้พิจารณาอุทธรณ์นั้น ต้องแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไวในหนังสืออุทธรณ์ หรือแจ้งเพิ่มเติม
เป็น หนังสือ ก่อ นที่ค ณะอนุก รรมการพิจ ารณาอุท ธรณ์แ ละร้อ งทุก ข์ หรือ คณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี เริ่มพิจารณาอุทธรณ์
เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดค้านตามวรรคหนึ่ง อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้น จะถอนตัวไม่ร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้นก็ไต้ ล้าผู้ถูกคัดค้านนั้นมิไต้ชอถอนตัว
ให้ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แล้วแต่กรณี พิจารณาข้อเท็จจริงที่คัดค้าน หากเห็นว่าข้อเท็จจริงนั้นน่าเชื่อถือ ให้แจ้งผู้ถูกคัดค้านนั้นทราบ และมิให้
ร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้น เว้นแต่ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือประธานกรรมการข้าราชการ
องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด พิจ ารณาเห็น ว่าการให้ผ ู้ถ ูก คัด ค้า นนั้น ร่ว มพิจ ารณาอุท ธรณ์ด ัง กล่าวจะเป็น ประโยชน์
ยิ่งกว่า เพราะจะทำให้ไต้ความจริงและเป็นธรรม จะอนุญาตให้ผู้ถูกคัดค้านนั้นร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้นก็ได้
กรณีประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือประธานกรรมการข้าราชการองค์การ
บริห ารส่วนจังหวัด แล้ว แต่ก รณี ถูกคัด ค้าน ให้ป ระธานอนุก รรมการพิจ ารณาอุท ธรณ์แ ละร้อ งทุก ข์ หรือประธาน
กรรมการข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัดผู้น ั้น ถอนตัวจากการพิจารณา และให้อนุกรรมการพิจารณาอุท ธรณ์
และร้อ งทุก ข์ หรือ กรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด แล้ว แต่ก รณี ที่เหลือ ซึ่งเข้าประชุม ในคราวนั้น
เลือกกันเองหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน
ข้อ ๑๔ เพี่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาอุทธรณ์ ให้ถือวันที่ผู้ถูกสั่งลงโทษ หรือถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการ ลงลายมือชื่อรับทราบคำสั่งเป็นวันทราบคำสั่ง
ล้าผู้ถ ูกสั่งลงโทษ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับ ทราบคำสั่ง และมีการแจ้ง
คำสั่งให้ผู้นั้นทราบกับมอบสำเนาคำสั่งให้ผู้นั้น แล้วทำบันทึกลงวัน เดือน ปี เวลา และสถานที่ที่แจ้ง และลงลายมือชื่อ
ผู้แจ้งพร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันทราบคำสั่ง
ในกรณีไ ม่อ าจดำเนิน การตามวรรคหนึ่ง หรือ วรรคสองไต้ ให้แ จ้ง เป็น หนัง สือ ส่ง สำเนาคำสั่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ ณ ที่อยู่ของผู้นั้น ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวัน
ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งลงโทษ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ได้ทราบคำสั่งแล้ว
ข้อ ๑๕ การอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมกับ
สำเนารับรองถูกต้องหนึ่งฉบับ โดยออกนามจังหวัดและยื่นที่ศาลากลางจังหวัดหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดบัน
การยื่น หรือส่งหนังสืออุท ธรณ์ ผู้อ ุท ธรณ์จ ะยื่น หรือ ส่งผ่านนายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ก็ไต้
และให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการตามข้อ ๑๙
ในกรณีมีผู้นำหนังสืออุทธรณ์มายื่นเอง ให้ผู้รับหนังสือออกใบรับหนังสือประทับตรารับหนังสือ และ
ลงทะเบียนรับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในวันที่รับหนังสือ ตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ และให้ถือวันทึรับหนังสือ
ตามหลักฐานดังกล่าวเป็นวันยื่นหนังสืออุทธรณ์

/ในกรณี...

ในกรณีส ่ง หนัง สือ อุท ธรณ์ท างไปรษณีย ์ ให้ถ ือ วัน ที่ท ี่ท ำการไปรษณีย ์ต ้น ทางออกใบรับ ฝาก
เป็นหลักฐานฝากส่ง หรือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเป็นวันส่งหนังสืออุทธรณ์
เมื่อไต้ยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ไว้แล้ว ผู้อุทธรณ์จะยื่นหรือส่งคำแถลงการณ์หรือเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติมก่อนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแล้วแต่กรณี เริ่ม พิจารณาอุท ธรณ์ก็ไต้โดยยื่น หรือส่งต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอุท ธรณ์และการร้อ งทุก ข์
หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง
ข้อ ๑ ๖ อุทธรณ์ที่จะรับไว้พิจารณาไต้ต้องเป็นอุทธรณ์ที่ถูกต้องในสาระสำคัญตามข้อ ๖ และข้อ ๑๔
และยื่นหรือส่งภายในกำหนดเวลาตามข้อ ๔ วรรคสอง
ในกรณีม ีป ้ญ หาว่า อุท ธรณ์ร ายใดเป็น อุท ธรณ์ท ี่จ ะรับ ไว้พ ิจ ารณาได้ห รือ ไม่ ให้ค ณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีค ณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด มีม ติไ ม่ร ับ อุท ธรณ์ไ ว้พ ิจ ารณา
ให้ค ณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด แจ้ง มติน ั้น ให้ผ ู้อ ุท ธรณ์ท ราบเป็น หนัง สือ และเมื่อ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเป็นประการใดแล้ว ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกมิไต้
ในกรณีค ณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด มีม ติใ ห้ร ับ อุท ธรณ์ไ ว้พ ิจ ารณา
ให้ดำเนินการตามข้อ ๙
ข้อ ๑๗ ผู้อุทธรณ์จะขอถอนอุทธรณ์ก่อนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ทำความเห็น
หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จสิ้นก็ไต้ โดยทำเป็นหนังสือยื่นหรือ
ส่งต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง เมื่อไต้ถอนอุทธรณ์แล้วการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นอันระงับ
ข้อ ๑๘ การออกจากราชการของผู้อุทธรณ์ ไม่เป็นเหตุให้ยุติการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
ในกรณีผ ู้อ ุท ธรณ์ถ ืง แก'ความตายก่อ นการพิจ ารณาทำความเห็น ของคณะอนุก รรมการพิจ ารณา
อุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือก่อนการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่
กรณี ให้ร อการพิจ ารณาอุท ธรณ์น ั้น ออกไปจนกว่า ทายาท ผู้จัดการมรดก หรือผู้รับสิทธิของผู้นั้น จะมีค ำขอเช้ามา
แทนที่ผู้อุทธรณ์นั้น หรือผู้มีส่วนไต้เสียจะมีคำขอเข้ามาเอง
คำขอเข้ามาแทนที่ผ ู้อุท ธรณ์ต ามวรรคสอง ให้ย ื่น เป็น หนังสือ ต่อ คณะกรรมการข้าราชการองค์ก าร
บริห ารส่ว นจัง หวัด ภายในกำหนดเก้า สิบ วัน นับ แต่ว ัน ที่ผ ู้อ ุท ธรณ์น ั้น ถึง แก่ค วามตาย ถ้า ไม่ม ีค ำขอดัง กล่า ว
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะไม่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์นั้นต่อไปก็ไต้
ข้อ ๑ ๙ ในกรณีน ายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัดไต้รับ หนังสืออุท ธรณ์ท ี่ไต้ยื่น หรือส่งตามข้อ ๑ £
วรรคสอง ให้น ายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัด จัด ส่งหนังสืออุท ธรณ์ด ังกล่าว พร้อ มทั้งสำเนาหลักฐานการรับ ทราบ
คำสั่งลงโทษของผู้อุท ธรณ์ สำนวนการสืบ สวนหรือ การพิจ ารณาในเบื้อ งต้น และสำนวนการดำเนิน การทางวิน ัย
ตามข้อ ๒๔ และข้อ ๒๖ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘ ไปยังประธาน
กรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันได้รับหนังสืออุทธรณ์
ในกรณีน ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ซึ่ง เป็น ผู้บ ัง คับ บัญ ชาที่ผ ู้อ ุท ธรณ์ได้โอนไ'ปสัง ลัด ได้รัน
หนังสืออุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้ส ่งหนังสือ อุท ธรณ์ไปยังประธานกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด
ภายในสามวันทำการนับแต่วันได้รับหนังสืออุทธรณ์

ข้อ ๒๐ การพิจารณาอุท ธรณ์ต ามข้อ ๙ ให้ค ณะอนุก รรมการพิจ ารณาอุท ธรณ์และร้อ งทุก ข์ หรือ
คณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด แล้ว แต่ก รณี พิจ ารณาจากสำนวนการสืบ สวน หรือ การ
พิจารณาในเบื้องต้น และสำนวนการดำเนินการทางวินัย ตามข้อ ๒๔ และข้อ ๒๖ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวิน ัย พ.ศ. ๒๔๔๘ ในกรณีจำเบ็เนและสมควรอาจขอเอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
รวมทั้งคำขี้แจงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท
หรือบุคคลใด ๆ หรือขอให้ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้าง
หุ้นส่วน บริษัท ข้าราชการ หรือบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำขี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได้
ในกรณีผู้อุทธรณ์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา หากคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็น ว่าการแถลงการณ์ด้วยวาจา ไม่'จำเน้น
แก่การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้
ในกรณีนัดให้ผู้อุทธรณ์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุม ให้แจ้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้ออกคำสั่งทราบด้วยว่า ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงหรือมอบหมายเน้นหนังสือให้ข้าราขการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดที่เกี่ยวข้องเน้น ผู้แทนมาแถลงแก้ด้วยวาจาต่อที่ประชุมครั้งนั้น ได้ ทั้งนี้ ให้แ จ้งล่วงหน้าตามควรแก่ก รณี
และเพื่อ ประโยชน์ใ นการแถลงแก้ด ัง กล่า ว ให้น ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ผู้อ อกคำสั่ง หรือ ผู้แ ทนเข้าพิง คำ
แถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้อุทธรณ์ได้
ข้อ ๒๑ เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามข้อ
๙ วรรคหนึ่งแล้ว
ก. การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย
(๑) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษถูกต้อง และเหมาะสมกับความผิดแล้ว ให้มีมติยกอุทธรณ์
(๒) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่าผู้อุทธรณ์ได้กระทำผิด
วินัยอย่างไม่ร้ายแรง แต่ควรได้รับโทษหนักขี้นให้มีมติให้เพิ่มโทษเน้นสถานโทษหรืออัตราโทษที่หนักขึ้น
(๓) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่า ผู้อุทธรณ์ได้กระทำ
ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงควรได้รับโทษเบาลง ให้มีมติให้ลดโทษเน้นสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง
(๔) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่าผู้อุทธรณ์ได้กระทำผิด
วิน ัยอย่างไม่ร้ายแรง ซึ่งเน้น การกระทำผิด วิน ัยเล็กน้อยและมีเหตุอัน ควรงดโทษให้มีม ติให้สั่งงดโท'ษโดยให้ว่ากล่าว
ตักเตือนเน้นหนังสือก็ได้
(๔) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง และเห็นว่าการกระทำของผู้อุทธรณ์ไม่เน้นความผิดวินัย หรือ
พยานหลักฐานยังพิงไม่ได้ว่าผู้อุทธรณ์กระทำผิดวินัย ให้มีมติให้ยกโทษ
(๖) ถ้าเห็น ว่าข้อความในคำสั่งลงโทษไม่ถ ูกต้อง หรือไม่เหมาะสม ให้ม ีม ติให้แ ก้ไขเปลีย นแปลง
ข้อความให้เน้นการถูกต้องเหมาะสม
(๗) ถ้าเห็น ว่าการสั่งลงโทษไม่ถ ูก ต้อ ง หรือไม่เหมาะสมกับ ความผิด และเห็น ว่ากรณีม ีม ูล ทควร
กล่าวหาว่าผู้อ ุท ธรณ์กระทำผิด วิน ัยอย่างร้ายแรง ให้ม ีม ติแจ้งนายกองค์การบริห ารล่วนจังหวัด แด่งดังคณะกรรมกวร
สอบสวน ตามข้อ ๒๖ วรรคหก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสรบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘
A mกรณี...

ในกรณีเห็นว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและเป็นความผิดที่ปรากฏซัดแจ้ง ตามข้อ ๔๖ ของหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ,ศ. ๒๔๔๘ หรือเห็นว่าผู้อุทธรณ์กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้
มีการดำเนินการทางวินัย ตามข้อ ๒๖ และตามหมวด ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการลอบสวน การลงโทษทางวินัย
พ.ศ. ๒๔๔๘ แล้ว ให้มีมติให้เพิ่มโทษเป็นปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ตามข้อ ๘๔ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๔๔๘ ต่อไป
(๘) ล้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม โดยเห็นว่าผู้อุทธรณ์ มีกรณีที่สมควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน หรือไห้ออกจากราชการ ตามข้อ ๖ (๔) ข้อ ๗ หรือข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
ให้อ อกจากราชการ พ.ศ. ๒๔๔๘ ให้นำ (๗) มาไข้บังคับโดยอนุโลม
(๙) ล้าเห็นว่าสมควรดำเนินการโดยประการอื่นใด เพื่อให้มีความถูกต้องตามกฎหมายและมีความ
เป็นธรรม ให้มีมติให้ดำเนินการได้ตามควรแก,กรณี
การออกจากราชการของผู้อุทธรณ์ไม่เป็นเหตุที่จะยุติการพิจารณาอุทธรณ์ แต่จะมีมติตาม (๒) หรือ
(๘) มิไต้ และล้าเป็นการออกจากราชการเพราะตาย จะมีมติตาม (๗) มิได้ด้วย
ในกรณีม ีผู้ถูกลงโทษทางวิน ัยในความผิด ที่ได้กระทำร่วมกัน และเป็น ความผิดในเรื่องเดียวกัน โดยมี
พฤติการณ์แห่งการกระทำอย่างเดียวกัน เมื่อผู้ถูกลงโทษคนใดคนหนึ่งใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าว และผลการ
พิจ ารณาเป็น คุณ แก่ผ ู้อุท ธรณ์ แม้ผู้ถูกลงโทษคนอื่นจะไม่ไต้ใช้สิทธิอุทธรณ์ หากพฤติการณ์ของผู้ไม่ไต้ใช้สิทธิอุทธรณ์
เป็นเหตุในลักษณะคดีอันเป็นเหตุเดียวกับกรณีของผู้อุทธรณ์แล้ว ให้มีมติให้ผู้ที่ไม่ไต้ใช้สิทธิอุทธรณ์ได้รับการพิจารณา
การลงโทษให้มีผลในทางที่เป็นคุณเช่นเดียวกับผู้อุทธรณ์ด้วย
ข. กรณีอุทธรณ์คำสั่งให้ออกจากราชการ
(๑) ล้า เห็น ว่า การสั่ง ให้อ อกจากราชการได้ด ำเนิน การถูก ต้อ งตามกฎหมาย และเหมาะสม
แก่กรณีแล้ว ให้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์
(๒) ถ้า เห็น ว่า การสั่ง ให้อ อกจากราชการใต้ด ำเนิน การไม่ถ ูก ต้อ งตามกฎหมาย ให้ม ีค ำวิน ิจ ฉัย
ให้ยกเลิกคำสั่งและให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการเสียใหม่ให้ถกต้อง
(๓) ล้าเห็นว่าการสั่งให้ออกจากราชการถูกต้องตามกฎหมายและเห็นว่ายัง ไม,มีเหตุที่จะให้ผู้อุทธรณ์
ออกจากราชการ ในกรณีเช่นนี๋ให้มีคำวินิจฉัยให้ยกเลิกดำสั่งและให้ผู้อุทธรณกลับเข้ารับราชการต่อไป
(๔) ล้าเห็นว่าข้อความในคำสั่งให้ออกจากราชการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้มีดำวินิจฉัยให้แต้ไข
เปลี่ย นแปลงข้อ ความให้เป็น การถูก ต้อ งเหมาะสม ในกรณีค ณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด
เห็นสมควรเยียวยาความเสียหายให้ผู้อุทธรณ์หรือดำเนินการอื่นใด เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้มีคำวินิจฉัยได้
ตามความเหมาะสมเท่าที่ไม่ซัดหรือแย้งตามข้อบัญญ้ติของกฎหมาย
ข้อ ๒๒ ในกรณีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๒๑ (๗) หรือ (๘) เมื่อคณะกรรมการ
สอบสวนได้สอบสวนพิจารณาเสร็จแล้ว ให้ล่งเรื่องให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณา
มีมติตามข้อ ๒๑
ข้อ ๒๓ เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัดได้ม ีม ติตามข้อ ๒๑ แล้วให้น ายก
องค์การบริห ารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบ ัติต ามมติด ังกล่าวแล้ว ให้แจ้ง
ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว

ข้อ ๒๔ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งตามข้อ ๒๓ แล้ว ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกมิได้
ข้อ ๒๔ ในกรณีผ ู้ม ีส ิท ธิอุท ธรณ์ต ามข้อ ๔ ได้โอนไปสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่น ให้ย ื่น
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้าราขการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่ของผู้นั้น
ในกรณีผ ู้อ ุท ธรณ์ได้โอนไปสังกัด องค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด อื่น หลังจากได้ยื่น อุท ธรณ์ไว้แล้ว แต่
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมยังมิได้มีมติ ให้ส่งเรื่องอุทธรณ์และเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องไปให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่ เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
ในกรณีผู้อุทธรณ์ได้โอนไปสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่น หลังจากคณะกรรมการข้าราชการ
องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด สัง กัด เดิม ได้ม ีม ติต ามข้อ ๒๑ แล้ว แต่ย ัง มิไ ด้ม ีก ารสั่ง หรือ ปฏิบ ัต ิให้เป็น ไปตามมติ
ให้ค ณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด สัง กัด เดิม ส่ง เรื่อ งอุท ธรณ์พ ร้อ มมติไ ปให้ค ณะกรรมการ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้อุทธรณ์ได้โอนไปสังกัดเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ โดยไม่ต้องส่งเรื่อง
ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ทำความเห็นเสนออีก
หมวด ๓
การร้องทุกข์ และการพิจ ารณาเรื่อ งร้อ งทุก ข์
ข้อ ๒๖ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญ ชากับ ผู้อยูใต้บ ังคับ บัญ ชา
เมื่อมีกรณีเป็นปัญหาขึ้นระหว่างกันควรจะได้ปรึกษาหารือทำความเข้าใจ ฉะนั้น เมื่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีเหตุเกี่ยวกับ
การที่ผู้บ ังคับ บัญ ชาใช้อำนาจหน้าที่ป ฏิบ ัติต่อตนไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือปฏิบัติ
ให้เกิดความคับข้องใจต่อตน และแสดงความประสงค์ที่จะปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชา ให้ผู้บังคับบัญชานั้นให้โอกาส
และรับพิงหรือสอบถามเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นทางแห่งการทำความเข้าใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นต้น
ถ้า ผู้อ ยู่ใต้บ ัง คับ บัญ ชาไม่ป ระสงค์ท ี่จ ะปรึก ษาหารือ หรือ ปรึก ษาหารือ แล้ว ไม่ได้ร ับ คำขึ้แ จงหรือ
ได้รับคำขึ้แจงไม่เป็นที่พอใจ ก็ให้ร้องทุกข์ตามข้อ ๒๗
ข้อ ๒๗ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตน
โดยไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือปฏิบัติให้เกิดความคับข้องใจต่อตน หรือมีกรณีที่ไม่อาจ
ยื่น อุทธรณ์ตามหมวด ๒ ผู้น ั้น มีส ิท ธิร้อ งทุก ข์ได้โดยให้ร ้อ งทุก ข์ภ ายในสามสิบ วัน นับ แต่ว ัน ทราบเรื่อ งอัน เป็น เหตุ
ให้ร้องทุกข์
การร้อ งทุก ข์ต ามวรรคหนึ่ง ในกรณีเหตุแ ห่ง การร้อ งทุก ข์เกิด จากผู้บ ัง คับ บัญ ชาอื่น ที่ม ิใ ช่น ายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ร้องทุกข์ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หากผู้ร้องทุกข์ไม่ได้รับคำซีแจงจากนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในสิบห้าวัน หรือได้รับคำซี้แจงไม่เป็นที่พอใจ ให้ดำเนินการตามวรรคสาม
การร้องทุกข์กรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ดำเนินการตามวรรคสอง หรือกรณีเหตุแห่งการ
ร้องทุกข์เกิดจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การ'บริหารส่วนจังหวัด
เพื่อ ส่ง เรื่อ งให้ค ณะอนุก รรมการพิจ ารณาอุท ธรณ์แ ละร้อ งทุก ข์ ตามข้อ ๙ พิจ ารณาทำความเห็น เสนอ และ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริห ารส่ว นจังหวัด ต้อ งพิจ ารณาวิน ิจ ฉัย ให้แ ล้ว เสร็จภายในเก้าสิบ วัน นับ แด่ว ัน นี
เลขานุก ารคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ได้ร ับ เรื่อ งร้อ งทุก ข์ เมื่อ คณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริห ารส่วนจังหวัดมีมติเป็นประการใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลังหรือปฏิบัติให้เปันไปัตานนัน
โดยพลัน มติของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด

/ข้อ ๒๘...

ข้อ ๒๘ หนัง สือ ร้อ งทุก ข้ต ้อ งลงลายมือ ขื่อ และตำแหน่ง ของผู้ร ้อ งทุก ข้ และต้อ งประกอบด้ว ย
สาระสำคัญที่แสดงข้อเท็จจริงและบีญหาของเรื่องให้เห็นวาผู้บังคับบัญชาใข้อVนาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้อง
หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือปฏิบ ัติให้เกิดความคับข้องใจต่อตนอย่างใด และความประสงค์ของ
การร้องทุกข์
ถ้าผู้ร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในขั้นพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
และร้องทุกข์ หรือ คณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด แล้วแต่ก รณี ให้แ สดงความประสงค์ไว้ใน
หนังสือร้องทุกข์ หรือจะทำเป็นหนังสือต่างหากก็ได้ แต่ต้องยื่นหรือส่งก่อนวันที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วแต่กรณี เริ่มพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ โดยยื่นหรือ
ส่งต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง
ข้อ ๒๙ เพื่อประโยซน่ในการนับระยะเวลาร้องทุกข์
(๑) ในกรณีเหตุร้องทุกข์เกิด จากการที่ผ ู้บ ังคับ บัญ ชามืค ำสั่งเป็น หนังสือต่อผู้ร้องทุกข์ ให้ถ ือวัน ที่
ผู้ถูกสั่งลงลายมือขื่อรับทราบคำสั่งเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์
ถ้าผู้ถูกสั่งไม่ยอมลงลายมือขื่อรับทราบคำสั่ง และมีการแจ้งคำสั่งให้ผู้ถูกสั่งทราบกับมอบสำเนาคำสั่ง
ให้ผ ู้ถ ูก สั่ง แล้ว บัน ทึก ลงวัน เดือ น ปี เวลา และสถานที่ท ี่แ จ้ง และลงลายมือ ขื่อ ผู้แ จ้ง พร้อ มทั้ง พยานรู้เห็น ใว้
เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์
ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือขื่อรับทราบคำสั่งได้โดยตรง และได้แจ้งเป็นหนังสือส่งสำเนาคำสั่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกสั่ง ณ ที่อยู่ของผู้ถูกสั่งซึ่งปรากฏตามหลักฐานชองทางราชการ โดยส่งสำเนา
คำสั่งไปให้ส องฉบับ เพื่อให้ผู้ถูกสั่งเก็บ ไว้ห นึ่งฉบับ และให้ผ ู้ถ ูก สั่ง ลงลายมือ ขื่อ และวัน เดือน ปี ที่รับ ทราบคำสั่ง
ส่งกลับคืนมา เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ ในกรณีเซ่นนี้ เมือล่วงพ้นสิบห้าวับนับแต่วันที่ปรากฏในใบตอบรับทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนว่าผู้ถูกสั่งได้รับเอกสารดังกล่าวหรือมืผู้รับแทนแล้ว แม้ยังไม่ได้รับสำเนาคำสั่งฉบับที่ให้ ผู้ถูกสั่งลง
ลายมือขื่อและวัน เดือน ปีที่รับทราบคำสั่งกลับคืนมา ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งได้ทราบคำสั่งแล้ว
(๒) ในกรณีผู้บังคับบัญชาไม่มืคำสั่งเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์โดยตรง ให้ถือวันที่มืหลักฐานยืนยันว่า
ผู้ร้องทุกข์รับทราบ หรือควรได้ทราบคำสั่งเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์
(๓) ในกรณีผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติโดยไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
หรือปฏิบ ัต ิให้เกิด ความคับ ข้องใจต่อผู้ร้องทุกข์โดยไม่ได้ม ีค ำสั่งอย่างใด ให้ถ ือวัน ที่ผ ู้ร้องทุกข์ค วรได้ท ราบถึงการไข้
อำนาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์
ข้อ ๓๐ เมื่อได้รับหนังสือร้องทุกข์ตามข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง ให้ป ระธานอนุกรรมการพิจารณาอุท ธรณ์
และร้องทุกข์ หรือ ประธานกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด แล้วแต่ก รณี มีหนังสือแจ้งพร้อมทังส่ง
สำเนาหนังสือร้องทุกข์ให้น ายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัดทราบโดยเร็ว และให้นายกองค์การบริหารส่วบจังหวัดส่ง
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปเพื่อประกอบการพิจารณา ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันได้รับหนังสือ
ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับหนังสือร้องทุกข์ที่ได้ยื่นหรือส่งตามข้อ ๒๗ วรรคสาม
ให้น ายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัด ส่งหนังสือร้องทุกข์พ ร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อไม่ย ังคณะกรรมก'1'5
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์

-๑๐ข้อ ๓๑ การพ ิจ ารณ าเรื่อ งร้อ งทุก ข์ ให้ค ณ ะอนุก รรมการพ ิจ ารณ าอุท ธรณ ์แ ละร้อ งทุก ข์
หรือ คณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด แล้วแต่ก รณี พิจ ารณาจากเรือ งราวการปฏิบ ัต ิ หรือไม่
ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ของผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ และในกรณีจ ำเป็น และสมควรอาจขอเอกสาร และ
หลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมทั้งคำชี้แจงจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้างหุ้นส่วนบริษัท
หรือ บุค คลใดๆ หรือ ขอให้ผ ู้แ ทนหน่ว ยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท ข้า ราชการ
หรือบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยคำ หรือชี้แจง ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการพิจารณาได้
ในกรณีผ ู้ร ้อ งทุก ข์ข อแถลงการณ์ด ้ว ยวาจา หากคณะอนุก รรมการพิจ ารณาอุท ธรณ์แ ละร้อ งทุก ข์
หรือ คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจ ารณาเห็น ว่า การแถลงการณ์ด ้ว ยวาจา
ไม'จำเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาเสียก็ได้
ในกรณีน ัด ให้ผ ู้ร ้อ งทุก ข์ม าแถลงการณ์ด ้ว ยวาจาต่อ ที่ป ระชุม ให้แ จ้ง ให้ผ ู้บ ัง คับ บัญ ชาผู้เป็น เหตุ
แห่งการร้องทุกข์ทราบด้วยว่า ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้ม าแถลงหรือมอบหมายเป็น หนังสือให้ข ้าราชการองค์ก าร
บริห ารส่วนจังหวัด ที่เกี่ยวข้องเป็น ผู้แทนมาแถลงแก้ด ้วยวาจาต่อที่ป ระชุม ครั้งนั้น ได้ ทั้งนี้ ให้แ จ้งล่วงหน้าตามควร
แก่กรณี และเพื่อ ประโยชน์ในการแถลงแก้ ดังกล่าว ให้ผ ู้บ ังคับ บัญ ชาผู้เป็น เหตุแห่งการร้องทุกข์ หรือผู้แทนเข้าพิง
คำแถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้ร้องทุกข์ได้
ข้อ ๓๒ เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์แล้ว
(๑) ล้าเห็น ว่าการที่ผ ู้บ ังคับ บัญ ชาใช้อ ำนาจหน้าที่ป ฏิบ ัต ิ หรือไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบ ัต ิให้เกิด ความ
คับข้องใจต่อผู้ร้องทุกข์นั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้มีมติยกคำร้องทุกข์
(๒) ล้า เห็น ว่า การที่ผ ู้บ ัง คับ บัญ ชาใช้อ ำนาจหน้า ที่ป ฏิบ ัต ิห รือ ไม่ป ฏิบ ัต ิห รือ ปฏิบ ัต ิใ ห้เกิด ความ
คับ ข้อ งใจต่อ ผู้ร้องทุกข์น ั้น ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้ม ีม ติให้แ ก่ไ ขโดยเพิก ถอนหรือ ยกเลิก การปฏิบ ัต ิท ี่ไม่ถ ูก ต้อ ง
ตามกฎหมายนั้น หรือให้ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ไห้ถูกต้องตามกฎหมาย
(๓) ล้าเห็น ว่าการที่ผ ู้บ ังคับ บัญ ชาใช้อ ำนาจหน้าที่ป ฏิบ ัต ิห รือ ไม่ป ฏิบ ัต ิ หรือ ปฏิบ ัต ิให้เกิด ความ
คับ ข้อ งใจต่อ ผู้ร ้อ งทุก ข์น ั้น ถูก ต้อ งตามกฎหมายแต่บ างส่ว นและไม่ถ ูก ต้อ งตามกฎหมายบางส่ว น ให้ม ีม ติให้แ ก่ไข
หรือให้ปฏิบ้ติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
(๔) ล้าเห็น ว่าสมควรดำเนิน การโดยประการอื่น ใด เพื่อให้ม ีความถูกต้องตามกฎหมายและมีความ
เป็นธรรม ให้มีมติให้ดำเนินการได้ตามควรแก่กรณี
การพิจารณามีมติตามวรรคหนึ่งให้บันทึกเหตุผลของการพิจารณาวินิจฉัยไวในรายงานการประชุมด้วย
ข้อ ๓๓ เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด ไต้มีมติตามข้อ ๓๒ แล้วให้น ายก
องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด สั่ง หรือ ปฏิบ ัต ิให้เป็น ไปตามมติน ั้น ในโอกาสแรกที่ท ึาไต้ ในกรณีม ีเหตุผ ลความจ0าป็น
จะให้มีการรับรองรายงานการประชุมเสียก่อนก็ได้ และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตามมติดังกล่าวแล้วให้แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราน
เป็นหนังสือโดยเร็ว
การพิจ ารณาของคณะอนุก รรมการพิจ ารณาอุท ธรณ์แ ละร้อ งทุก ข์ และคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มิได้กำหนดไวในหลักเกณฑ์นี้ ให้'นำหลักเกณฑ์และเงื่อนไข1ในการลอบสวน การลงโท;พ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

/ฃอ ๓๔...

\
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ข้อ ๓๙ ในกรณีผู้มีสิทธิร้องทุกข์ได้โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นให้ยื่นเรื่องร้องทุกข์
ต่อคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่ของผู้นั้น
ในกรณีผู้ร้องทุกข์ได้โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หลังจากได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์ไว้แล้ว
แต่ค ณะกรรมการข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัดสังกัด เดิม ยังมิได้ม ีม ติตามข้อ ๓๒ ให้ส ่งเรื่อ งร้อ งทุก ข์ และ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ไปให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่ เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีผู้ร้องทุกข์ได้โอนไปลังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หลังจากคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมได้มีมติตามข้อ ๓๒ แล้ว แต่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมยังมิได้สั่ง
หรือปฏิบ ัติให้เป็นไปตามมติ ให้ส ่งเรื่องร้องทุกข์พ ร้อมมติข องคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด
สังกัดเดิมนั้นไปให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่ เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์
ในทางที่เป็น คุณ กับ ผู้ร ้อ งทุก ข์ ให้ส่งมตินั้นไปให้บายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามนั้น แล้วแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๓๙ ให้นำหมวด ๒ มาใช้บังคับกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ โดยอนุโลม
ข้อ ๓๖ การนับระยะเวลาตามหลักเกณฑ์นี้ สำหรับเวลาเริ่มต้น ให้นับวันถัดจากวันแรกแห่งเวลานั้น
เป็นวันเริ่มนับระยะเวลา ส่วนเวลาสุดสิ้น ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ ให้นับ วันเริ่มเปีดทำการ
ใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา
ข้อ ๓๗ ในกรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์ต่อนายกองค์การ
บริห ารส่ว นจังหวัด ไว้แ ล้ว ก่อ นวัน ที่ห ลัก เกณฑ์น ี้ใช้บ ังคับ และบายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ยัง พิจ ารณาเรื่อ ง
ร้อ งทุก ข์น ั้น ไม่แ ล้วเสร็จ ให้น ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ส่ง เรื่อ งร้อ งทุก ข์ด ัง กล่าวไปให้น ายกองค์ก ารบริห าร

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด จังหวัด ลำปาง
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๓ การให้ออกจากราชการ ให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และ
เป็นธรรม กอปรกับพระราชบัญญ้ติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญ้ติให้คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ ให้เหมาะสมกับลักษณะ
การบริห ารและอำนาจหน้า ที่ข ององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด แต่จ ะต้อ งอยู่ภ ายใต้ม าตรฐานกลางเกี่ย วกับ การ
บริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกำหนด
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การให้อ อกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ ธัน วาคม ๒๕๕๘ โดยความเห็น ชอบชองคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิก ายน ๒๕๕๘ และมติ
คณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด จังหวัด ลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐
ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด จังหวัด
ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไชในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี่ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในหมวด ๓ การให้ออกจากราชการ ส่วนที่ ๑ การออกจากราชการ ส่วนที่ ๒
การสั่งพัก ราชการและการสั่งให้อ อกจากราชการไว้ก ่อ นตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารนริหารอ่วน
จังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การ
อุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๕
ข้อ ๔ ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้
“ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ” ให้ห มายความรวมถึง ข้า ราชการครูอ งค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นด้วย
/หมวด ๒...

-Is-

หมวด ๒
การออกจากราชการ
ข้อ ๔ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกจากราชการเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) พ้น จากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(๓) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออก หรือการลาออกมีผลตามข้อ ๒๔
(๔) ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๒ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๓๔ ของหลักเกณฑ์นี้ หรือเนื่องจากไม่ผ่านการทดลอง
ปฏิบํตราซการหรือขาดคุณสมบํติทั่วไป หรือคุณสมนัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยไม่ได้รับการยกเว้นตาม
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมนัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องด้นสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๔) ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
การออกจากราขการตามวรรคหนึ่งให้ทำเป็นคำสั่ง เว้นแต่กรณีตาม (๑) และ (๒)
การออกคำสั่ง เกี่ย วกับ การออกจากราชการตามวรรคสอง ต้อ งได้ร ับ ความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน เว้นแต่คำสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง
ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่งเรื่อ งการออกจากราชการตาม (๔) และ
(๔) ให้คณะอนุกรรมการด้านวินัยและการให้ออกจากราขการตามข้อ ๘๔ วรรคสาม ของหลัก เกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวิน ัย พ.ศ. ๒๔๔๘ พิจ ารณาทำความเห็น เสนอ และให้นำ หมวด ๘ และหมวด ๙ ชอง
หลักเกณฑ์ดังกล่าว มาใช้บังคับโดยอนุโลม
วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๔) ให้เป็นไปตามหมวด ๔
ข้อ ๖ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกจาก
ราชการเพื่อ รับ บำเหน็จ บำนาญตามกฎหมายว่า ด้ว ยบำเหน็จ บำนาญข้า ราชการส่ว นท้อ งถิ่น ไดในกรณีท ี่ก ฎหมาย
ดังกล่าวบัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ และการสั่งให้อ อกจากราชการเพื่อ รับ บำเหน็จ บำนาญ
เหตุท ดแทน นอกจากให้ท ำได้ใ นกรณีท ี่ก ำหนดไว้ใ นหลัก เกณฑ์น ี้ และกรณีท ี่ก ฎหมายว่า ด้ว ยบำเหน็จ บำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นบัญ ญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนแล้ว นายกองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด จะเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด เพื่อ ส่งเรื่อ งให้ค ณะอนุก รรมการพิจ ารณา
การดำเนิน การทางวิน ัย และการให้อ อกจากราชการตามข้อ ๘๔ ของหลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขในการสอบสวน
การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘ ทำความเห็นเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาให้ความ
เห็นขอบให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกคำสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ออกจากราชการ
เพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนไดในกรณีต่อไปนี้ด้วย คือ
(๑) เมื่อข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดผู้[ดเจ็บ ปวยไม่อ าจปฏิบ ัติห น้าที่ราฃการของตนได้
โดยสมํ่าเสมอ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควรให้ออกจากราชการ
(๒) เมื่อ ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดผู้ใดสมัค รไปปฏิบ ัติงานใด ๆ ตามความประสงค์
ของทางราขการ
/ (๓) เมื่อข้าราชการ...

-๓(๓) เมื่อ ข้าราขการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ผู้ใดไม่ม ีส ัญ ชาติไทย ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือ ง
ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิต,พินเพิอนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนด
ในมาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกับ คุณ สมบัต ิแ ละลัก ษณะต้อ งห้า มเบื้อ งต้น สำหรับ ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
เป็น กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พ รรคการเมือง เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เมื่อ ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ผู้ใ ดมืก รณีถ ูก กล่า วหา หรือ มีเหตุอ ัน ควรสงสัย
ว่าเป็นผู้ไม,เลื่อ มใสการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพ ระมหากษัต ริย ์ท รงเป็น ประมุข ตามรัฐ ธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ๋ใจและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่ากรณีมืมูลก็ให้นายกองค์การบริหาร
ส่ว นจัง หวัด สั่ง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการสอบสวนโดยไม,ชัก ข้า และให้น ำข้อ ๗ มาใช้บ ังคับ โดยอนุโ ลม ในกรณี
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีมติเห็นชอบตังกล่าวแล้ว ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
(๔) เมื่อ ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดผู้ใดไม่ส ามารถปฏิบ ัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไฃที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับ
อันเป็นที่พอใจของทางราชการได้
ข้อ ๗ ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ผู้ใ ดมืก รณีถ ูก กล่า วหา หรือ มีเหตุอ ัน ควรสงสัย ว่า
หย่อ นความสามารถในอัน ที่จ ะปฏิบ ัต ิห น้า ที่ร าชการ บกพร่อ งในหน้าที่ร าชการหรือ ประพฤติต นไม่เหมาะสมกับ
ตำแหน่งหน้าที่ราชการ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่ากรณีมีมูล ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการ
เสีย หายแก่ร าชการ ก็ให้นายกองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น ทำการสอบสวนโดยไม่ซ ักข้า
ทั่ง นี้ใ ห้น ำข้อ ๒๖ วรรคหกวรรคเจ็ด วรรคแปดข้อ ๒๗ และข้อ ๘๔ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน
การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีค ณะกรรมการข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัดมีมติเห็น ชอบให้ผู้น ั้น ออกจากราชการ
ก็ให้น ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด สั่ง ให้ผ ู้น ั้น ออกจากราชการเพื่อ รับ บำเหน็จ บำนาญเหตุท ดแทนตามกฎหมาย
ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การสอบสวนพิจ ารณา ให้เป็น ไปตามหมวด ๗ ของหลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขในการสอบสวน
การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘
ในกรณีตามวรรคหนี่ง หากเป็น กรณีก ารกระทำที่ป รากฏชัด แจ้งตามหมวด ๖ ของหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไชในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๔๔๘ จะดำเนินการโดยไม่สอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ไต้
ข้อ ๘ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามข้อ ๒๖
วรรคหก ของหลัก เกณฑ์แ ละเงื่อนไขในการลอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ: ๒๔๔๘และคณะกรรมการสอบสวน
หรือนายกองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด เห็น ว่ากรณีม ีเหตุอ ัน ควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้น ั้น ได้ก ระทำผิด วิน ัยอย่างร้ายแรง
แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะพิงลงโทษตามข้อ ๘๔ ชองหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘ ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอ
คณะกรรมการข้าราชการองควัทรบริหารส่วนจังหวัดเพื่อส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางริน้ย
และการให้ออกจากราชการตามข้อ ๘๔ วรรคสาม
/ฃองหลักเกณฑ์...

ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ทำความเห็นเสนอ และเมื่อคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเป็นประการใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามนั้น
ในกรณีค ณะกรรมการข้าราฃการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด มีม ติให้ผ ู้น ั้น ออกจากราชการเพราะมี
มลทิน หรือมัวหมองในกรณีท ี่ถูก สอบสวน ให้น ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด สั่ง ให้ผ ู้น ั้น ออกจากราขการเพื่อ รับ
บำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราฃการส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๙ เมื่อ ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดผู้ใดต้อ งรับ โทษจำคุก โดยคำสั่งของศาล หรือต้อง
รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถีงที่สุดให้จำคุกในความผิดที่ไต้กระทำไดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไม่นงกับ
จะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราขการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับ
บำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นก็ไต้
ข้อ ๑๐ เมื่อ ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดผู้ใดไปรับ ราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการ
รับราชการทหาร ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และต่อมาปรากฏว่าผู้น ั้น มีก รณีท ี่จะต้องถูก สั่งให้อ อก
จากราชการในกรณีอ ื่น อยู่ก ่อ นไปรับ ราชการทหาร ก็ใ ห้น ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เสนอคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณามีมติให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเปลี่ยนแปลงคำสั่งให้ออก
จากราชการตามวรรคหนึ่งเป็นให้ออกจากราชการในกรณีอื่นนั้นไต้
ข้อ ๑๑ ในกรณีน ายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัด เห็น สมควรที่จ ะต้อ งสั่งให้ผู้ถูก สั่งให้ออกจากราชการ
ตามข้อ ๖ (๔) หรือข้อ ๗ กลับ เข้ารับ ราชการ ให้นำข้อ ๒๙ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อ นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ดำเนิน การตามวรรคหนึ่ง แล้ว ให้ร ายงานคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อทราบ
ข้อ ๑๒ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควรให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกจาก
ราชการในเรื่องใด ถ้า คณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด พิจ ารณาเห็น เป็น การสมควรที่จ ะต้อ ง
สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม หรือเพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแล ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์นี้ หรือมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สำหรับ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรณีการให้ออกจากราชการเนื่องจากมีผลการประเมินตํ่ากว่ามาตรฐาน
ที่กำหนด หรือชาดคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งโดยไม่ไต้รับการยกเว้น โดยถูกต้องและเหมาะสมตาม
ความเป็นธรรม ก็ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัดกำหนดประเด็น หรือข้อสำคัญไปให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมทำการสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมไต้
หมวด ๓
การสั่งพักราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ข้อ ๑๓ การสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพักราชการหรือให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อนเพื่อรอฟ้งผลการสอบสวนพิจารณา ระยะเวลาให้พักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการดำเนิน การ
เพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณาให้เป็นไปตามที่กำหนดในหมวดนี้

ข้อ ๑๔ ข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
จนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่เปีนความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะสั่งให้
ผู้นั้นพักราชการ เพื่อรอฟิงผลการสอบสวนหรือพิจารณา หรือผลแห่งคดีได้ต่อเมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน และนายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด พิจ ารณาเห็น ว่า ถ้า ผู้น ั้น
คงอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ
(๒) ผู้นั้นถูกฟ้องคดีอาญา ในเรื่องเกี่ยวกับการปฏินัติหรือ ละเว้นการปฏินัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต
หรือ เกี่ย วกับ ความประพฤติ หรือพฤติก ารณ์อัน ไม่น ่าไว้วางใจ โดยพนัก งาบอัย การมิไ ด้ร ับ เป็น ทนายแก้ต ่า งให้
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่าถ้าผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ
(๓) ผู้น ั้น มีพ ฤติการณ์ที่แสดงว่าถ้าคงอยู่ในหน้าที่ราชการจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา
หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น
(๔) ผู้น ั้น อยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือชังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญาหรือต้องจำคุกโดยคำพิพากษา
และไต้ถูกควบคุม ชัง หรือต้องจำคุก เป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวันแล้ว
(๔) ผู้นั้นถูกแต่งตั้งกรรมการขึ้นทำการสอบสวนและต่อมามีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำความผิด
อาญา ในเรื่องที่สอบสวนนั้น หรือผู้นั้นถูกแต่งตั้งกรรมการขึ้นทำการสอบสวนภายหลังที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำ
ความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา เห็นว่าข้อเท็จจริงที่ป รากฏตาม
คำพิพากษาถึงที่สุดนั้นไต้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการกระทำความผิดอาญาของผู้นั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
นายกองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดจะสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นพักราชการเพื่อรอฟ้งผลการสอบสวนหรือพิจารณา หรือ
รอผลคดีก็ไต้
การพิจารณามีมติตามวรรคสอง ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรวจสอบ
หากพบว่าเป็นความจริง จึงจะพิจารณามีมติเห็นชอบไต้
ข้อ ๑๔ การสั่งพักราชการให้สั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนพิจารณา เว้นแต่กรณีผู้ถูกสั่งพักราชการได้
ร้องทุกข์ และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่าคำร้องทุกข์พิงขึ้นและไม่สมควรที่จะ
สั่งพักราชการอีกต่อไป ต้องมีมติให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกคำสั่งสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าน่ฏิบตหน้าที่ราชการ
ก่อนการสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้น
ข้อ ๑๖ ในกรณีข ้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัดผู้โดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวิน ัยอย่าง
ร้ายแรงจนถูก แต่ง ตั้ง คณะกรรมการขึ้น ทำการสอบสวนหลายสำนวน หรือ ถูก ฟ้อ งคดีอ าญาหลายคดี เว้น แต่เ,ปน
ความผิด ที่ไ ต้ก ระทำโดยประมาทหรือ ความผิด ลหุโ ทษ หรือ ผู้ท ี่ถ ูก ฟ้อ งนั้น พนัก งานอัย การรับ เป็น ทนายแก้ต ่างให้
ถ้าจะสั่งพักราชการให้สั่งพักทุกสำนวนและทุกคดี
ในกรณีได้สั่งพักราชการในสำนวนใด หรือคดีใดไว้แล้ว ภายหลัง ปรากฏว่า ผู้ถ ูก สั่ง พัก ราชการนัน
มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกแต่งตั้งคณะกรรมการชึนทำการสอบสรบโบสำบรบอืบ หรือลูก
ฟ้อ งคดีอ าญา ในคดีอื่นเพิ่มขึ้นอีก เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือผู้ทีถูกฟ้อง
นั้นพนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้ ก็ให้สั่งพักราชการในสำนวนหรือคดีอื่นที่เพื่มฃีนนับด้วย
/ขอ ๑๗...

-๖ข้อ ๑๗ การสั่งพักราชการ ห้ามมิให้สั่งพักย้อนหลังไปก่อนวันออกคำสั่งเว้นแต่
(๑) ผู้ซึ่งจะถูกสั่งพักราชการอยู่ในระหว่างถูกควบคุม หรือขัง โดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญา หรือต้องจำคุก
โดยคำพิพากษา การสั่งพักราชการในเรื่องนั้นให้สั่งพักย้อนหลังไปถึงวันที่ถูกควบคุม ขัง หรือต้องจำคุก
(๒) ในกรณีไต้มีการสั่งพักราชการไว้แล้ว ถ้าจะต้องสั่งใหม่เพราะคำสั่งเดิมไม่ชอบหรือไม่ถูกต้อง
ให้สั่งพักตั้งแต่วันให้พักราชการตามคำสั่งเดิม หรือตามวันที่ควรต้องพักราชการในขณะที่ออกคำสั่งเดิม
ข้อ ๑๘ คำสั่ง พัก ราชการต้อ งระบุช ื่อ และตำแหน่ง ของผู้ถ ูก สั่ง พัก ตลอดจนกรณีแ ละเหตุท ี่ส ั่ง
ให้พักราชการ
เมื่อไต้มีคำสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดพักราชการแล้ว ต้องมีหนังสือแจ้งคำสั่ง
ให้ ผู้นั้นทราบพร้อมทั้งส่งลำเนาคำสั่งให้ด้วยโดยพลัน ในกรณีไม่อาจแจ้งให้ผู้นั้นทราบไต้ หรือผู้นั้นไม่ยอมรับทราบ
คำสั่ง ให้ป ิด ลำเนาคำสั่งไว้ ณ ที่ท ำการที่ผ ู้น ั้น รับ ราชการอยู่และมีห นังสือ แจ้งพร้อ มกับ ส่งลำเนาคำสั่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนไปให้ผู้นั้น ณ ที,อยู่ข องผู้น ั้น ซึ่ง ปรากฏตามหลัก ฐานชองทางราชการ ในกรณีเซ่นนี้เมื่อล่วงพัน สิบห้าวัน
นับแต่วันที่ไต้ดำเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นไต้ทราบคำสั่งพักราชการแล้ว
ข้อ ๑๙ เมื่อข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัดผู้ใดมีเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการตามข้อ ๑๔ และ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการสอบสวนหรือพิจารณา หรือการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุที่อาจถูกสั่ง
พักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนก็ไต้
ให้นำข้อ ๑๔ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๘ มาใช้บังคับแก่การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยอนุโลม
ข้อ ๒๐ เมื่อไต้สั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดพักราชการไว้แล้ว นายกองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัดจะพิจารณาตามข้อ ๑๙ และสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนอีกชั้นหนึ่งก็ไต้ ทั้งนี้ ต้องไต้รับความ
เห็น ชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัดก่อน และให้นำความในข้อ ๑๔ วรรคสาม มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๑ การสั่งให้อ อกจากราชการไว้ก ่อ น จะสั่งให้ออกตั้งแต่วันใด ให้นำข้อ ๑๗ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม แต่ลำหรับการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีตามข้อ ๒๐ ให้สั่งให้ออกตั้งแต่วันพักราชการเป็นต้นไป
ข้อ ๒๒ เมื่อไต้สั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดพักราชการ หรือให้ออกจากราชการ
ไว้ก ่อ นเพื่อ รอพิง ผลการสอบสวนพิจ ารณา ถ้า ภายหลัง ปรากฏผลการสอบสวนพิจ ารณาเป็น ประการใดแล้ว
ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้ดำเนินการตามข้อ ๘ ๔ ของหลักเกณฑ์
และเงื่อนไชในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘หรือข้อ ๓๔ ของหลักเกณฑ์นี้ แล้วแต่กรณี
(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการนั้นกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และไม่มีกรณีที'จะต้อง
ถูกสั่งให้ออกจากราชการ ก็ให้นายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในดำแหน่ง
เดิม หรือดำแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับดำแหน่งนั้น ทั้งนี้ สำหรับการ
สั่ง,ใ ห้ผ ู้ถ ูก สั่ง พัก ราชการกลับ เข้า ปฏิบ ัต ิห น้า ที่ร าชการ'ในดำแหน่ง 'ในระดับ เดีย วกัน ที่ผ ู้'นั้น มีค ุณ สมบัต ิต รงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องไต้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน
/แล้วดำเนิน ...

-๗แล้วดำเนินการตามข้อ ๘๔ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘
หรือข้อ ๓๔ ของหลักเกณฑ์นี้แล้วแต่กรณี
(๓) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และไม่มี
กรณีจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการในตำแหน่ง
เดิมหรือตำแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ทั้งนี้ สำหรับการสั่ง
ให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราขการไว้ก่อนกลับเข้ารับราฃการในตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติ
ตรงตามคุณ สมบัต ิเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนั้น ต้องไต้รับ ความเห็น ขอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริห าร
ส่วนจังหวัดก่อน แล้วดำเนิน การตามข้อ ๘๔ ข,องหลัก เกณฑ์และเงื่อ นไขในการสอบสวน การลงโทษทางวิน ัย
พ.ศ.๒๔๔๘ หรือข้อ ๓๔ ของหลักเกณฑ์นี้ แล้วแต่กรณี
(๔) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการนั้นกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และไม่มีกรณีที่จะต้อง
ถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น แตไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการไต้ เนื่องจากได้พันจากราชการ
ตามกฎหมายว่าด้ว ยบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่ว นท้อ งถิ่น แล้ว ก็ให้ดำเนิน การตามข้อ ๘๔ ชองหลัก เกณฑ์แ ละ
เงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๔๔๘ หรือข้อ ๓๔ ของหลัก เกณฑ์น ี้ แล้ว แต่ก รณี โดยไม่ต้องสั่ง
ให้กลับเข้าปฏิบํติหน้าที่ราขการ
การดำเนิน การตามข้อ ๘๔ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวิน ัย
พ,ศ. ๒๔๔๘ หรือข้อ ๓๔ ของหลักเกณฑ์นี้ ในกรณีจะสั่งลงโทษตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน การสั่งลงโทษ
ดัง กล่า วให้ส ั่ง ย้อ นหลัง ไปถึง วัน สุด ท้า ยก่อ นวัน พัน จากราชการตามกฎหมายว่า ด้ว ยบำเหน็จ บำนาญข้า ราชการ
ส่วนท้องถิ่น
(๔) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และไม่มี
กรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น แต่ไม่อาจสั่งให้กลับเข้ารับราชการไต้ เนื่อ งจากได้พ ัน จากราขการ
ตามกฎหมายว่า ด้ว ยบำเหน็จ บำนาญข้า ราชการส่ว นท้อ งถิ่น แล้ว ก็ให้ดำเนินการตามข้อ ๘๔ ของหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘ หรือข้อ ๓๔ ของหลักเกณฑ์น ี้ และมีค ำสั่งยกเลิก คำสั่ง
ให้อ อกจากราชการไว้ก ่อ นเพื่อ ให้ผ ู้น ั้น เบ็เนผู้พ ัน จากราชการตามกฎหมายว่าด้ว ยบำเหน็จ บำนาญข้า ราชการส่ว น
ท้องถิ่น และให้นำ (๔) วรรคสอง มาใข้บังคับโดยอนุโลม
(๖) ในกรณีท ี่ป รากฏว่าผู้น ั้น กระทำผิด วิน ัยอย่างไม่ร้ายแรง แต่ม ีก รณีท ี่จะต้องถูก สั่งให้อ อกจาก
ราชการด้ว ยเหตุอ ื่น ก็ใ ห้ด ำเนิน การตามข้อ ๘๔ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย
พ.ศ. ๒๔๔๘ หรือข้อ ๓๔ ของหลักเกณฑ์นี้ แล้วแต่กรณี แล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบสั่งให้ผู้นั้นออกจากราขการตามเหตุนั้น โดยไม่ต้องสั่ง
ให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ และให้นำ (๔) วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๗) ในกรณีที,ปรากฏว่าผู้นั้นมิไต้กระทำผิดวินัย และไม่มีกรณีจะต้องออกจากราชการ ก็ให้ลังยุติเรือง
และให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือกลับเข้ารับราชการตาม (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี
/ (๘) ในกรณีที่...

(๘) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราขการนั้นมิได้กระทำผิดวินัย และไม่มีกรณีจะต้องถูกสั่งให้ออก
จากราชการด้วยเหตุอื่น แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเช้าปฏินัติหน้าที่ราชการได้เนื่องจากมีอายุครบตามกฎหมายว่าด้วย
บำเหน็จ บำนาญช้า ราชการส่ว นท้อ งถิ่น และได้พ ัน จากราชการตามกฎหมายว่า ด้ว ยบำเหน็จ บำนาญช้า ราชการ
ส่วนท้องถิ่นแล้ว ก็ให้สั่งยุติเรื่อง
(๙) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นมิได้กระทำผิดวินัย และไม่มีกรณีจะต้อง
ถูก สั่งให้อ อกจากราชการด้วยเหตุอ ื่น แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเช้ารับราชการไต้ เนื่อ งจากมีอ ายุค รบตามกฎหมาย
ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญช้าราชการส่วนท้อ งถิ่น แล้ว ก็ให้สั่งยุติเรื่องและมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
เพื่อให้ผู้นั้นเปีนผู้พันจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญช้าราชการส่วนท้องถิ่น
(๑๐) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นมิได้กระทำผิดวินัย แต่มีกรณีจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุ
อื่น ก็ให้นายกองคํการบริหารส่วนจังหวัดเสนอคณะกรรมการช้าราชการองคํการบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามเหตุนั้นโดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏินัติ
หน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ
ข้อ ๒๓ การออกคำสั่ง พัก ราชการ คำสั่งให้อ อกจากราชการไว้ก ่อ น หรือ คำสั่งให้ก ลับ เข้าปฏิบ ํต
หน้า ที่ร าชการ หรือ กลับ เข้า รับ ราชการ ให้ม ีส าระสำคัญ ตามแบบ พอก.๑ แบบ พอก.๒ แบบ พอก.๓ หรือแบบ
พอก.๔ แล้วแต่กรณี ท้ายหลักเกณฑ์นี้
หมวด ๔
การลาออกจากราชการ
ข้อ ๒๔ ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ผู้ใดประสงค์จ ะลาออกจากราชการให้ยื่น หนังสือ
ขอลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีสาระสำคัญ ตามแบบ สก.๑ ท้ายหลักเกณฑ์นี้ เพื่อให้นายกองค์การ
บริห ารส่วนจังหวัด เป็น ผู้อ อกคำสั่งให้ล าออกจากราชการ โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการช้าราชการองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัด
การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ ให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยว่าสามสิบวัน
ในกรณีผ ู้ป ระสงค์จ ะลาออกยื่น หนัง สือ ขอลาออกล่ว งหน้า น้อ ยกว่าสามสิบ วัน และนายกองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัดเห็นว่ามีเหตุผลและความจำเป็น จะอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลาออกตามวันที่ฃอลาออกก็ได้
หนัง สือ ขอลาออกจากราชการที่ย ื่น ล่ว งหน้า ก่อ นวัน ขอลาออกน้อ ยกว่า สามสิษ วัน โดยไม่ได้รับ
อนุญ าตเป็น ลายลัก ษณ์อ ัก ษรจากนายกองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด หรือที่มิได้ระบุวันขอลาออก ให้ถือวันถัดจากวัน
ครบกำหนดสามสิบวันนับแต่วันยื่นเป็นวันขอลาออก
ในกรณีน ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด พิจ ารณาเห็น ว่าจำเป็น เพื่อ ประโยชน์แ ก่ร า'ชการอะยัน อัง
การอนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันขอลาออกก็ไต้ และต้องแจ้งการยับยั้งการอนุญ าตให้ลาออก
พร้อ มทั้ง เหตุผ ลให้ผ ู้ข อลาออกทราบก่อ นวัน ขอลาออกมีผ ล และให้ก ารลาออกมีผ ลตัง แต่ว ัน ถัด จากวัน ครน
กำหนดเวลาที่ยับยั้ง แต่จะอ้างการถูกแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนมาเป็นเหตุแห่งการยันยังมีใต้
ข้อ ๒๔ เมื่อ นายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัดไต้รับหนังสือขอลาออกจากราชการของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้Iดแล้ว ถ้าเป็นหนังสือขอลาออกจากราชการที่ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกร่า
/สามสิบวัน...

สามสิบวัน หรือที่มิได้ระบุวันขอลาออก ให้น ายกองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดพิจารณาว่าควรอนุญ าตให้ผู้น ั้น ลาออก
จากราชการ หรือจะสั่งยับยั้งการอนุญาตให้ลาออก โดยให้ดำเนินการดังนี้
(๑) ในกรณีน ายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็น ว่าควรอนุญ าตให้ลาออกจากราชการได้
ให้เสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ผู้นั้นลาออกจากราชการ และให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกคำสั่งให้ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแบบ ลก.๓ ท้ายหลัก เกณฑ์น ี้ แล้วแจ้ง
คำสั่งดังกล่าวให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันขอลาออกด้วย
(๒) ในกรณีน ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด พิจ ารณาเห็น ว่า ควรยับ ยั้ง การอนุญ าตให้ล าออก
ให้น ายกองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดมีค ำสั่งยับ ยั้งการอนุญ าตให้ล าออกเป็น ลายลัก ษณ์อ ักษร แล้วแจ้ง คำสั่งดัง กล่าว
พร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ฃ อลาออกทราบด้วย ทั้งนี้ การยับ ยั้งการอนุญ าตให้ล าออก ให้ส ั่งยับ ยั้งได้เพียงครั้งเดียวและจะ
ขยายอีกไม่ได้
เมื่อ นายกองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดยับ ยั้งการอนุญ าตให้ลาออกตาม (๒) ก่อนครบกำหนดเวลา
ที่ย ับ ยั้ง ตามข้อ ๒๔ วรรคห้า หากผู้ฃ อลาออกจากราชการประสงค์จ ะถอนหนังสือ ขอลาออกย่อ มมีส ิท ธิก ระทำได้
โดยทำหนังสือ ตามแบบ ลก.๒ ท้ายหลัก เกณฑ์น ี้ ยื่น ต่อ นายกองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด การจำกัด สิท ธิด ังกล่าว
จะกระทำมีได้
การขอลาออกจากราชการที่ย ื่น ล่ว งหน้าก่อ นวัน ขอลาออกน้อ ยกว่าสามสิบ วัน เมื่อ นายกองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัดได้รับหนังสือขอลาออกดังกล่าวแล้วให้มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันขอลาออกว่าจะอนุญาต
ให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่าสามสิบวัน ตามที่ผู้ฃอลาออกได้ยื่นไว้หรือไม่ แล้วแจ้งการสั่งดังกล่าวพร้อม
เหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวับที่การขอลาออกมีผล ทั้งนี้ เพื่อจะได้ทราบว่าวันขอลาออกในกรณีดังกล่าวคือวันที่
ระบุไว้ในหนังสือขอลาออก หรือวันลัดจากวันครบกำหนดสามสิบวันนับแต่วันยื่นหนังสือขอลาออก แล้วให้พ ิจารณา
ดำเนิน การตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี
ล้านายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ไม่ด ำเนิน การตามข้อ ๒๔ วรรคสี่ หรือวรรคห้า และข้อ ๒๔
วรรคสาม ให้การลาออกนั้นมีผลตั้งแต่วันขอลาออก
การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการเพื่อดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ตำแหน่งทาง
การเมือง ตำแหน่งผู้พิพากษาหรือตุลาการ ตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการใดที่กฎหมายกำหนดว่าต้องไม่เป็นข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาขิกรัฐสภา สมาขิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้ยื่น
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างข้าภายในวันที่ฃอลาออก และให้การลาออกมีผลนับแต่วันขอลาออก
กรณี'ข้าราชการองค์การบริหารส่วน'จังหวัดผู้ใด,ขออนุญาตสมัครสอบแข่ง'ขันเพื่อ'บรรจุ'หรือแต่'งตังเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานในองค์กรอื่นของรัฐ แล้วแต่กรณี หากประสงค์จ ะลาออกจากราชการเพื่อ เข้ารับ การ‘บรรจุหรือ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานในองค์กรอี,นของรัฐ ให้ยื่น หนังสือ ขอลาออกจากราชการต่อนายกองค์ก ารษริห าร
ส่วนจังหวัดอย่างข้าภายในวันที่ฃอลาออก และให้การลาออกมีผลนับแต่วันขอลาออก
ข้อ ๒๖ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับหนังสือขอลาออกแล้ว ให้บันทึกวันยืนหนังสือ
ขอลาออกนั้นไว้เป็นหลักฐาน และให้ตรวจสอบว่าหนังสือขอลาออกดังกล่าวได้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออโล้น่น้ออ
กว่าสามสิบวันหรือไม่ พร้อมทั้งพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การนริหารส่วนจ้งหวัด ภาอใน
เจ็ดวันนับแต่วันได้รับหนังสือขอลาออก

-๑๐ข้อ ๒๗ ในกรณีผู้ฃอลาออกได้ออกจากราชการไปตามข้อ ๒๔ วรรคสี่ ให้นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมีหนังสือแจ้งวันออกจากราชการให้ผู้ฃอลาออกทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการและแจ้ง
ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบด้วย
ข้อ ๒๘ การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการตามข้อ ๒๔ วรรคห้า และวรรคหก ให้น ายกองค์ก าร
บริห ารส่ว นจัง หวัด เสนอหนัง สือ ชอลาออกนั้น พร้อ มความเห็น ต่อ คณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว น
จังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการลาออกโดยเร็ว
เมื่อ คณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด พิจ ารณาให้ค วามเห็น ขอบการลาออกตาม
วรรคหนึ่งแล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกค0าส์งิอนุญาตให้ลาออกจากราชการไต้ตั้งแต่วันที่ชอลาออก
ข้อ ๒๙ ผู้ฃอลาออกอาจยื่นหนังสือขอถอนหรือระงับการลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ไต้ โดยต้องยื่นก่อนวันที่การขอลาออกมีผล
หมวด ๕
วัน ออกจากราชการ
ข้อ ๓๐ การออกจากราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามข้อ ๔ (๔) และ (๔)
จะออกจากราชการตั้งแต่วันใดให้เบ็เนไปตามที่กำหนดในหมวดนี้
ข้อ ๓๑ การสั่งให้อ อกจากราชการตามข้อ ๒๙ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การ
ลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘ หรือข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๓๓ ของหลักเกณฑ์นี้ หรือเนื่องจาก
ไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติราชการหรือขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยไม่ไต้รับการยกเว้น
ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ คุณ สมบัต ิแ ละลัก ษณะต้อ งห้ามเบื้อ งต้น สำหรับ ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด
ห้ามมิให้สั่งให้ออกย้อนหลังไปก่อนวันออกคำสั่ง เว้นแต่
(๑) การสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๙ ให้สั่งให้ออกตั้งแต่วันต้องรับโทษจำคุกโดยคำสั่งของศาล
หรือโดยคำพิพากษาถีงที่สุด แล้วแต่กรณี
(๒) การสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง ให้สั่งให้ออกตั้งแต่วันไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
(๓) ในกรณีได้มีการสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการไปแล้ว ถ้าจะต้องสั่งใหม่หรือเปลี่ยนแปลง
คำสั่งเป็นให้ออกจากราชการ ตามข้อ ๒๙ ชองหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘
ให้ออกจากราชการตามข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๓๔ ชองหลักเกณฑ์นี้ หรือให้ออกจากราชการเนื่องจาก
ไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติราชการหรือขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยไม่ไต้รับการยกเว้น
ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็ไห้
สั่งให้ออกย้อนหลังไปถึงวันที่ควรต้องออกจากราชการตามกรณีนั้นในขณะที่ออกคำสั่งเติม
(๔) กรณีใดมีเหตุสมควรสั่งให้ออกจากราชการย้อนหลัง ก็สั่งให้ออกย้อนหลังไปถึงวันที่ควรจะต้อง
ออกจากราชการตามกรณีนั้นไต้ แต่ทั่งนี้ต้องไม,เป็นการทำให้เสียประโยชน์ตามสิทธิโดยชอบธรรมชองผู้ถูกสั่งให้ออกบัน
ข้อ ๓๒ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อ ๒๙ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไชในการสอบสวน
การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๔๔๘ จะสั่งให้ออกตั้งแต่วันใดให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ ๒๑ ชองหลักเกณฑ์นี
/ข้อ ๓๓....

ข้อ ๓๓ การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ห้ามมิให้สั่งปลดออก หรือไล่ออกย้อนหลัง
ไปก่อนวันออกคำสั่ง เว้นแต่
(๑) ในกรณีได้มีคำสั่งให้พักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน เมื่อจะสั่งลงโทษปลดออก หรือ
ไล่ออกจากราชการ ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกตั้งแต่วันพักราชการ หรือวันให้ออกจากราชการไว้ก่อน แล้วแต่กรณี
(๒) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีกระทำผิดวินัยโดยละทิ้งหน้าที่ราชการ
ติด ต่อ ในคราวเดียวกัน เป็น เวลาเกิน กว่าสิบ ห้าวัน และไม่ก ลับ มาปฏิบ ัต ิร าชการอีก ให้ป ลดออกหรือ ไล่อ อกตั้งแต่ว ัน
ละทิ้งหน้าที่ราชการนั้น
(๓) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีกระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก
หรือโทษที่หนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษาถีงที่สุดให้จำคุก หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจำคุก โดยปกติให้สั่งปลดออกหรือ
ไล่ออกตั้งแต่วัน ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพ ากษาถึงที่สุด หรือวันต้องคำพิพากษาถึงที่สุด หรือวันถูกคุมขังติดต่อกัน
จนถึงวันต้องคำพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี
(๔) ในกรณีไต้มีการสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการไปแล้ว ล้าจะต้องสั่งใหม่ห รือ
เปลี่ยนแปลงคำสั่งการลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ในกรณีเช่นนี้ให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันออกจากราชการตามคำสั่งเดิม
แต่ล ้า วัน ออกจากราชการตามคำสั่ง เติม ไม่ถ ูก ต้อ ง ก็ให้สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันที่ควรต้อง
ออกจากราชการตามกรณีนั้นในขณะที่ออกคำสั่งเดิม
(๔) ในกรณีไต้มีการสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่นอันมิใช่เป็นการลงโทษทางวินัยไปแล้ว ถ้าจะต้อง
สั่งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งเป็นลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปถึง
วันที่ควรต้องลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามกรณีนั้นขณะที่ออกคำสั่งเดิม
(๖) การสั่งลงโทษปลดออก หรือ ไล่อ อกจากราชการ ในกรณีท ี่ผ ู้ซ ึ่งจะต้องถูก สั่งนั้น ได้ออกจาก
ราชการ โดยถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอื่น หรือได้รับอนุญาตให้ลาออก
จากราชการไปก่อนแล้ว ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันออกจากราชการนั้น
(๗) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีที,ผู้ซึ่งจะต้องถูกสั่งนั้นได้พ้นจากราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นไปก่อนแล้วให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันสิ้น
ปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
(๘) กรณีใดมีเหตุสมควรสั่งปลดออก หรือไล่ออกจากราชการย้อนหลัง ก็ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออก
ย้อนหลังไปถึงวัน ที่ค วรจะต้อ งออกจากราชการตามกรณีน ั้น ได้ แต่ทิ้งนี้ต้องไม่เป็นการทำให้เสียประโยชน์ตามสิท ธิ
โดยขอบธรรมของผู้ถูกสั่งลงโทษนั้น
ข้อ ๓๔ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีสมควรให้ออกอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี้
ใช้บ ัง คับ หรือ ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ซึ่ง โอนมาจากพนัก งานส่ว นท้อ งถิ่น อื่น หรือ ข้า ราชการ
ตามกฎหมายอื่น ผู้ใ ดมีก รณีส มควรให้อ อกจากงาน หรือ ออกจากราชการตามกฎหมายว่า ด้ว ยระเปีย ‘บช้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการตามกฎหมายอื่นนั้นอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการองค์การ‘บริหาร
ส่วนจังหวัด ให้น ายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะน้ม ส่วนการ
สอบสวน การพิจารณา และการดำเนินการออกคำสั่งให้ออกจากราชการ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ปี เว้นแต่
/ (๑) ในกรณี...

-๑๒(๑) ในกรณีผู้บังคับบัญชาสังกัดเดิมได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
ไปแล้วก่อนที่หลักเกณฑ์นี๋ใข้บังคับและยังสอบสวนไม่เสร็จก็ให้สอบสวนตามกฏหมายนั้นต่อไปจนกว่าจะเสร็จ
(๒) ในกรณีได้มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใซ้อยู่ในขณะนั้นเสร็จไปแล้ว
ก่อนวันที'หลักเกณฑ์นึ๋ใซ้บังคับ ให้การสอบสวบหรือพิจารณาแล้วแต่กรณีเป็นอันใช้ได้
(๓) ในกรณีได้มีการรายงานหรือส่งเรื่องให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนห้องถิ่น หรือ
คณะกรรมการตามกฎหมายอื่นพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใข้อยู่ในขณะนั้น และการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ
ให้ส ่งเรื่อ งให้ค ณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด สัง กัด ปิจ จุบ ัน พิจ ารณา เมื่อ มีม ติเป็น ประการใด
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหว้

(นายสามารถ ลอยพา)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง

แบบ พอก. ๑
คำสั่ง...(ระบุชื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
ที.่ .... / .....(เลข พ.ศ.)
เรื่อง ให้ข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพักราชการ
ด้วย..........(ระบุชื่อผู้ถูกสั่งพักราฃการ)................................. ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
...................................................................ตำแหน่ง....................ระดับ.....................สังกัด...........................รับ
เงินเดือนในอันดับ........................................ ชั้น..................................... บาท มีกรณี.........................................
(ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการลอบ?(วน หรือถูกฟ้องคดีอาญา) ใบเรื่อง....
และมีเหตุให้พักราชการได้ตามข้อ ๑๔ (.....................................) ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออก
จากราชการ พ.ศ. ๒๔๔๘ คือ.............................................................................................................................
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนห้องถิ่น
พ.ศ. ๒๔๔๒ ข้อ ๒๙ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.
๒๔๔๘ ข้อ ๑๔ (...................................... ) ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๔๔๘
และมติชองคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการประชุมครั้งที.่ ................./ .................
เมื่อวันที่..........เดือน......................พ.ศ......... จึงให้..................... (ระบุชื่อผู้ถูกสั่งพักราชการ).............................
พักราชการเพื่อรอฟ้งผลการลอบสวนพิจารณา
ทั่งนี้ ตั้งแต่วันที่............................................................................... เป็นด้นไป
สั่ง ณ วันที.่ .......................................................... พ.ศ.............
(ลงชื่อ)
(........................ชื่อผู้สั่ง...........................)
...................ตำแหน่ง...............
หมายเหตุ ๑. การระบุชื่อและตำแหน่งของผู้ถูกสั่งให้ระบุ ชื่อตัว ชื่อสกุล ตำแหน่งในการบริหารงาน และ
ตำแหน่งในสายงาน
๒. การระบุเรื่องที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทำความผิด
อาญา ถ้ามีหลายเรื่องให้ระบุทุกเรื่อง
๓. การระบุเหตุการณ์การพักราชการตามข้อ ๑๔ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจวก
ราชการ พ.ศ.๒๔๔๘ ถ้ามีหลายเหตุให้ระบุทุกเหตุ

แบบ พอก. ๒
คำลั่ง....(ระบุขื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
ที่...../ .....(เลข พ.ศ.)
เรือง ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกจากราชการไว้ก่อน
ด้วย.................(ระบุขื่อผู้ถูกสั่งให้ออกจากราขการไว้ก่อน)......ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
...................................................... ตำแหน่ง...................................ระดับ......................สังกัด............................
รับเงินเดือนในอันดับ............ชั้น.............................. บาท มีกรณี............................................... (ถูกกล่าวหาว่า
กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา) ในเรื่อง...................................
..................................................... และมีเหตุให้พักราชการได้ตามข้อ ๑๔ (............................. ) ของมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ค. ๒๔๕๘ คือ......................................................................................
................................................... และได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวบพิจารณาหรือการพิจารณาคดืทีเป็น
เหตุให้สั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรฐาน ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาบบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒ ข้อ ๒๙ ชองมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทาง
วินัย พ.ศ. ๒๔๔๘ ข้อ ๑๙ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการประกอบกับมติของคณะกรรม
การข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการประชุมครั้งที.่ .........../ ................เมื่อวันที.่ .........................
เดือน.........................พ.ศ....................จึงให้....................(ระบุขื่อผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน)...........
เพื่อรอพิงผลการสอบสวบพิจารณา
ทั่งนี้ ทั่งแต่................................เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่......................................................
(ลงขื่อ)
(............... ขื่อผู้สั่ง.....
................. (ตำแหน่ง)

........... พ.ศ
)

หมายเหตุ ๑. การระบุขื่อและตำแหน่งของผู้ถูกสั่งให้ระบุ ซื่อตัว ขื่อสกุล ตำแหน่งในการบริหารงาน และ
ตำแหน่งใบสายงาน
๒. การระบุเรื่องถูกทั่งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา ล้ามีหลายเรืองให้ระบุทุกเรอง
๓. การระบุเหตุการณ์พักราชการตามข้อ ๑๔ ของมาตรฐานพัวไปเกียวกับการให้ออกจากราชกา‘ร
พ.ศ. ๒๔๔๘ ล้ามีเหตุให้ระบุทุกเหตุ

แบบ พอก. ๓
(ให้กลับโดยไม่มีความผิด)

คำสั่ง....(ระบุชื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
ที.่ ...../......(เลข พ.ศ.)
เรื่อง ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหริอกลับเข้ารับราชการ)

ตามคำสั่ง............................................. ที่........../ ......... วันที่...............พ.ศ.......................สั่งให้..........
(ระบุซื่อผู้ถูกสั่งพักราซการหรือผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน)............................ข้าราชทารองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด................................................................................ตำแหน่ง....................................................ระดับ
................สังกัด.....................................................รับเงินเดือนในอันดับ...............ขั้น.................................บาห
พักราชการหรืออกจากราชการไว้ก่อนตั้งแต่.............................................................เป็นต้นไป นั้น
บัดนี้ ผลการสอบสวนพิจารพารากฎว่า........................................(ระบุซื่อผู้ถูกสั่งพักราชการหรือ
ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน) มิไต้กระทำผิดวินัยและไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการ
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนห้องถิ่น
พ.ศ. ๒๔๔๒ ข้อ ๒๙ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.
๒๔๔๘ ข้อ ๒๒ (....................................... ) ชองมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๔๔๘
ประกอบกับมติของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการประชุมครั้งที่........../ .............
เมื่อวันที.่ ......เดือน..........................พ.ศ.........จึงให้.............(ระบุซื่อผู้ถูกสั่งพักราชการหรือผู้ถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน)......................................กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (หรือกลับเข้ารับราชการ) ใบตำแหน่ง
...................... ระดับ.............สังกัด.............................................. ตำแหน่งเลขที่.......................................โดยให้
ไต้รับเงินเดือนในอันดับ........................... ขั้น..........................บาท
ทั่งนี้ ตั้งแต่..........................................................................เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่.......................................................... พ.ศ...................
(ลงซื่อ)

(................................ ขื่อผู้สั่ง..............................)
......................................(ตำแหน่ง)........................

หมายเหตุ ๑. การระบุซื่อและตำแหน่งของผู้ถูกสั่งให้ระบุซื่อตัว ซื่อสกุล ตำแหน่งในการบริหารงาบ และ
ตำแหน่งในสายงาน
๒. ข้อความใดที่มิไต้ใข้ให้ดัดออก

แบบ พอก. ๔
(ให้กลับโดยมีความผิด)
คำสั่ง....(ระบุชื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
ที่....../......(เลข พ.ศ.)
เรื่อง ให้ข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(กลับเข้าปฏิบ้ตหน้าที่ราขการหรือกลับเข้ารับราชการ)
ตามคำสั่ง................................................................ที่.......... / ..............วันที่................พ.ศ
.................. สั่งให้................(ระบุซื่อผู้ถูกสั่งพักราชการหรือผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน)..........................
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด................................................ตำแหน่ง......................................ระดับ
................. สังกัด..............................รับเงินเดือนในอันดับ................. ขั้น.............................................บาท
พักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อนตั้งแต่......................................เป็นต้นไป นั้น
บัดนี้ ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่า................(ระบุชื่อผู้ถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อน)..............กระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการ
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๒๙ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ค.
๒๕๕๘ ข้อ ๒๒ (............................) ชองมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
และมติของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการประชุมครั้งที.่ ............ / .......................
เมื่อวันที.่ ............... เดือน..........................พ.ศ...........จึงให้.......................................(ระบุชื่อผู้ถูกสั่งพักราชการ
หรือผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน)..................................................................กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(หรือกลับเข้ารับราชการ) ในตำแหน่ง..................................................................................................................
ระดับ..................................ลังกัด..................................ตำแน่งเลขที่................................โดยให้ได้รับเงินเดือน
ในอันดับ..........................................ขั้น............................................. บาท
.......... เป็นต้นไป
ทั่งนี้ ตั้งแต่................
.พ.ศ....................
สั่ง ณ วันที่
(ลงชื่อ)

หมายเหตุ

(........................ ซื่อผู้สั่ง........................ )
.........................(ตำแหน่ง).................

๑. การระบุซื่อและตำแหน่งของผู้ถูกสั่งให้ระบุตัว

ตำแหน่งในสายงาน
๒. ข้อความใดที่มิได้ใช้ให้ตัดออก

ซื่อสกุล ตำแหน่งในการบริหารงาน และ

แบบ ลก. ๑
แบบหนังสิอฃอลาออกจากราชการ
เขียนที่...............................................
วันที่..........................เดือน..............................พ.ศ
เรื่อง ขอลาออกจากราชการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด..........................................
ด้วยข้าพเจ้า............................................................................ได้เริ่มรับราชการเมื่อวันที่.....................
เดือบ...................................พ.ศ.......................สังกัด........... (ซื่อหน่วยงานที่บรรจุครั้งแรก)............... ป็จจุบัน
ดำรงตำแหน่ง......................ระดับ............................... กอง/ส่วน/สำนัก.............................................................
องค์การบริหารส่วนจังหวัด......................................อำ๓ อ......................จังหวัด.........................ได้รับเงินเดือน
อันดับ......................... ขั้น............................................... บาท มีความประสงค์ขอลาออกจากราชการเนื่องจาก
จึงเรียนมาเพื่อขอลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่.................... เดือน....................พ.ศ.........................
ขอแสดงความนับถือ
(ลงซื่อ).................................................
(....................................................)

หมายเหตุ ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕:๔๘
๑. ให้ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยให้ยื่นล่วงหน้า
ก่อนวับขอลาออกไม่น้อยกว่า ๓0 วัน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นพิเศษ หรือ
กรณีลาออกเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง
๒. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะอนุญาตให้ยื่นใบลาออกล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อย
กว่า ๓๐ วันก็ไต้ โดยให้มีคำสั่งอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันขอลาออก
๓. ถ้ายื่นหนังสือขอลาออกจากราชการล่วงหน้าก่อนวับขอลาออกน้อยกว่า ๓๐ วัน โดยไมใต้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณีอักษรจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือยื่นหนังสือขอลาออก
จากราขการโดยมิไต้ระบุวันขอลาออก ให้ถือวับถัดจากวันครบกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันยื่น
เป็นวันขอลาออก
๔. ในกรณีลาออกเพราะป่วย ให้แนบใบรับรองแพทย์เสนอไปด้วยว่าป่วยเป็นโรคอะไร

แบบ ลก. ๒

แบบถอนหนังสือ'ขอลาออกจากราชการ
เขียนที่.......................................
วันที่.............................เดือน.......................................พ.ศ
เรื่อง ขอลาออกจากราชการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด...................................................
อ้างถึง หนังสือขอลาออกจากราชการ ลงวันที.่ ......... เดือน...................................... พ.ศ................................
ตามที่ข้าพเจ้า.....................................................ไต้เริมรับราชการเมื่อวันที่.........................................
เดือน....................................................... พ.ศ....................... สังกัด..................... (ชื่อหน่วยงานที่บรรจุครั้งแรก)
............. ปีจจุบันดำรงตำแหน่ง............................................................................ ระดับ.......................................
กอง/ส่วน/สำนัก.................................................................องค์การบริหารส่วนจังหวัด........................................
อำเภอ...................................................จังหวัด...........................................ได้รับเงินเดือนอันดับ......................
ชั้น.........................บาท ได้ยื่นความประสงค์ขอลาออกจากราชการเนื่องจาก.........................................นั้น
บัดนี้ ข้า พเจ้า............................................................................................มีความประสงค์ถอนหนังสือ
ขอลาออกจากราชการ (ลก. ๑) ที่ได้ยื่นไว้ดังกล่าวแล้ว เนื่องจาก.........................................................(เหตุผล
ประกอบ).....................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงขื่อ).......................................................
( ......................................................... )

หมายเหตุ ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๔๕๘
๑. ให้ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ (ลก.๒) ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก่อนครบ
กำหนดเวลาที่ยับยั้ง/ก่อนมีคำสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการ/ก่อนวันดรนกํกหนด ๓° วัน
แล้วแต่กรณี
๒. ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่1ด้รับแบบขอถอนหนังสือลาออกจ'ไกรกชกกร (ลก■ ๒)
ดำเนินการเพิกถอนห'นังสีอฃอลาออก,จากราชการ (ลก.๑) โดยไม่ซักช้า
๓. การถอนหนังสือขอลาออกจากราชการ เมื่อได้ยื่นตามระเบียบงานสารบรรณแล้ว ให้ถือว่าได้
ยื่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยชอบแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดซอนต้องดํกไนินกกร
ต่อไปโดยไม่ซักช้า การจำกัดสิทธิในอับที่จะมิให้มีการถอนหนังสือขอลาออกจกกรกชกกร
ดังกล่าว จะกระทำมีได้

แบบ ลก. ๓
คำสั่ง....(ระบุขื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
ที่.../.....(เลข พ.ศ.)
เรื่อง ให้ข ้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ

ด้วย..............(ระบุขื่อผู้ลาออกจากราขการ).......................ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
.........................ตำแหน่ง............................................. ระดับ................องค์การบริหารส่วนจังหวัด
.......................................อำเภอ............. .........................................จังหวัด..................................... รับเงินเดือน
ในอันดับ.........................ขั้น.................. ....บาท ขอลาออกจากราชการเนื่องจาก.............................................
ฉะนั๋น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑ ๕ แห่งพระราชบัญญ้ติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่
........./ ......... เมื่อวันที่...............เดือน.... ............................ พ.ศ............จีงอนญาตให้.................................. (ระบุ
ขื่อผ้ลาออกจากราชการ)....................... ...........................................ลาออกจากราชการเพื่อ.............................
ทั้งนี้ ทั้งแต่วันที.่ ............ ..............................................เบ็เนต้นไป
สั่ง ณ วันที่............. ........................พ.ศ.........................
(ลงขื่อ)

(.........................ซื่อผ้สั่ง........................)
.(ตำแหน่ง).

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๘
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือน
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในระบบแท่ง (Broadband)
ตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่ง
และมาตรฐานของตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๒ และข้อ ๒ ชองประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ประกอบ
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ และมติคณะกรรมการช้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้ประกาศ
กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไชเกี่ยวกับการให้ช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือนไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศคณะกรรมการช้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด จังหวัด
ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไชเกี่ยวกับการให้ช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๘ ถึงข้อ ๔๒ ชองประกาศคณะกรรมการช้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไชเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
ข้อ ๔ ช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใด
ระดับใด ให้ได้รับเงินเดือนขั้นตํ่าฃองตำแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับนั้น เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
(๑) ผู้นั้นได้รันเงินเดือนสูงกว่าขั้นตํ่าฃองระดับนั้นอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม
หรือหากไม่มีเงินเดือนที่เท่าเดิม ก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า
(๒) ผู้นั้นได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพ ซึ่งคณะกรรมการกลาง
ช้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด (ก.จ.) หรือ ก.พ.รับ รองว่า ปริญ ญาหรือ ประกาศนีย บัต รวิช าชีพ บัน
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง และกำหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในตำแหน่ง ประเภท สายงาน
ระดับ และขั้นใด ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และขั้นตามที่ ก.จ.กำหนดท้ายประกาศบี
(๓) ผู้นั้นได้รับปริญญาหรือประกาศบียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพิ่มหรือสูงฃึนซึ่ง ก.จ.หรือ
ก.พ.รับรองว่า ปริญญาหรือประกาศบียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงชีนบัน เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
/ลำ'หรับตำแหน่ง...

-๒สำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งและกำหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในตำแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และอัตรานั้นไว้แล้ว
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปรับให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และขั้นที่ ก.จ. กำหนด
ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
วิขาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าเพิ่มหรือสูงขึ้นจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ.) จะต้องดำรงตำแหน่ง
ที่ได้รับแต่งตั้งโดยใช้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา
หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี โดยผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่า เมื่อปรับ
แล้วต้องได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
(ข) ผู้ได้รับปริญญาโทเพิ่มหรือสูงขึ้นจากปริญญาตรีจะต้องดำรงตำแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(ค) ผู้ได้รับปริญญาเอกเพิ่มหรือสูงขึ้นจากปริญญาโทจะต้องดำรงตำแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
(๔) ผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใด ที่ ก.จ.กำหนดในมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง ให้ต ำแหน่งประเภท และสายงานนั้น ได้รับ เงิน เดือนสูงกว่าขั้น ตํ่าฃองเงิน เดือนสำหรับ ตำแหน่ง
ระดับนั้น ให้ได้รับเงินเดือนในระดับและขั้นที่ ก.จ.กำหนด
(๕) ผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดิม ในระดับที่ตํ่ากว่าตำแหน่งเดิม หรือจาก
ตำแหน่งประเภทผู้บริหารท้องถิ่นหรืออำนวยการท้องถิ่น ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการหรือประเภท
ทั่วไป หรือจากตำแหน่งประเภทวิชาการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ให้1ด้รับเงินเดือนในแต่ละกรณี ดังนี้
(ก) ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งเพื่อประโยชน์ชองทางราชการ ให้ได้รับเงินเดือนในขั้น
ที่ม ีอัต ราเงิน เดือนเท่าเดิม หรือหากไม่มีอัตราเงินเดือนที่เท่าเดิมก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า
แต่ต้องไม่สูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งประเภท ระดับนั้น
(ข) ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งโดยความประสงค์ชองตัวช้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดให้ได้รับเงินเดือนในขั้นเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนเท่าเดิม หรือหากไม่มี
อัตราเงินเดือนที่เท่าเดิม ก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่ไม่สูงกว่าเงินเดือนเดิม แต่ล้าผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่า
ขั้นสูงของเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนใบขั้นสูงชองระดับตำแหน่ง'ที่ได้รับแต่งตั้ง
(๖) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดิมในระดับที่สูงขึ้น หรือจากตำแหน่งประเภท
ทั่วไป ไปแต่ง ตั้ง ให้ด ำรงตำแหน่ง ประเภทวิช าการหรือ อำนวยการท้อ งถิ่น หรือ จากตำแหน่ง ประเภทวิช าการ
ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น หรือจากตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทบริหารท้องถิ่น ถ้าได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นตํ่าฃองขั้นเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่แล้ว ให้
ได้รับเงินเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในขั้นที่มีอัตราใกล้เคียงที่สูงกว่า
ข้อ ๕ การกำหนดให้ผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพตามข้อ ๔(๓) ได้รัน
เงินเดือนในประเภท สายงาน ระดับ และขั้นใด ให้พิจารณาดำเนินการดังนี้
(๑) ปริญญาหรือประกาศนิยบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ได้รับเพิ่มหรือสูงขึ้นต้องเป็น'ปริญญว
หรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ ก.จ. หรือ ก.พ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รันแต่งตัง
/โดยให้...

-๓โดยให้พิจารณาปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิได้ ไม่ว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นจะได้รับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพดังกล่าวอยู่ก่อน หรือระหว่างเข้ารับราชการ หรืออยู่ในระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(๒) การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิไม่มีผลเป็นการปรับปรุงตำแหน่ง หรือ
เปลี่ยนระดับตำแหน่ง
(๓) การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ต้องให้มีผลไม่ก่อนวันที่ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นสำเร็จการศึกษา และไม่ก่อนวันที่ ก.จ. หรือ ก.พ. ได้กำหนดให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่
ได้รับมาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
ในกรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาเพิ่มเติม
การปรับ อัต ราเงิน เดือ นให้ไ ด้ร ับ ตามคุณ วุฒ ิ ให้ม ีผ ลไม่ก ่อ นวัน ที่ผ ู้น ั้น รายงานตัว ต่อ องค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด
หลังสำเร็จการศึกษา
ในกรณีที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นก่อนวันที่เข้ารับ
ราชการ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบ ัติราชการ การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิต้องมีผลไม่ก่อนวันพ้น
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที,ได้รับการแต่งตั้ง และต้องดำรงตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญาตรีมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
ในกรณีที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มหรือสูงขึ้นหลังวันเข้ารับราชการ
โดยมีได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาเพิ่มเติมตามวรรคสอง การปรับอัตราเงินเดือนให้ไต้รับตามคุณวุฒิให้มีผลไม่ก่อนวันที่
ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มหรือสูงขึ้น
(๔) การสั่งปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นผู้สั่ง โดยมิให้ย้อนหลังข้ามปีงบประมาณ
ในกรณีที่ได้เสนอเรื่องราวไว้ก่อนวันที่เริ่มต้นปีงบประมาณและไม่สามารถสั่งปรับให้
ในวันเริ่มต้นปีงบประมาณก็ให้สั่งปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ให้ปรับ
อัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิก่อนการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนประจำปี
ข้อ ๖ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไต้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไชการดัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และ
การเลื่อนชั้นเงินเดือน และกำหนดให้ได้รับเงินเดือนเป็นอย่างอื่นให้ข้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นได้รัน
เงินเดือนตามที่กำหนดในมาตรฐานทั่วไปนั้น
ข้อ ๗ กรณีอื่นนอกจากที่ได้กำหน^dtiระกาศนี้ให้เสนอ ก.จ.พิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ไป
ประกาศ /น วันที่ / อ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๕๘
(นายสามารถ ลอยฟ้า)
ผ้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสำปาง

ที ่

๑

อัตราเงินเดือนลำหรับคุณวุฒิที่ ก.จ. หรือ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราขการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙) แนบท้ายประกาศ ก.จ.จ.ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการให้ข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๘
ลงวันที่ ร ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ขั้นและอัตราเงินเดือนเดิม
คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ
ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ ม.ค.๒๕๕๙
ประเภท
ระดับ
ขั้น อัตราเงินเดือน
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
๑๙.๕
๒๑,๘๘๐
เวชกรรมของแพทยสภา ที่มีกำหนดเวลาศึกษาอบรม
ไม่น้อยกว่า ๔ - ๕ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตร
บัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือ
หนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร

๒ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมของทันตแพทยสภา ที่มีกำหนดเวลาศึกษาอบรม
ไม่น้อยกว่า ๔ - ๕ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตร
บณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมแล้ว หรือ
หนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร

วิชาการ

ปฏิบัติการ

๑๙.๕

๒๑,๘๘๐

๓

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมของแพทยสภา ที่มีกำหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อย
กว่า ๓ ปี ต่อจากวุ ฒิ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับ
ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตร
ในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร

วิชาการ

ปฏิบัติการ

๑๘.๕

1อ(ริ ),(5)(5^0

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมของทันตแพทยสภา ที่มีกำหนดเวลาศึกษาอบรม
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตร
บณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมแล้ว หรือ
หนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร

วิชาการ

ปฏิบัติการ

๑๘.๕

b (ริ),(ริ)GlO

๕

อัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที ก.จ. หรือ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็น'ข้าราขการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ใช้บังคับตังแต่ ๑ มกราคม ๒๕<£๙) แนบท้ายประกาศ ก.จ.จ.ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับนินเดือน พ.ศ.๒๕๕๘
ลงวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ชั้นและอัตราเงินเดือนเดิม
คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ
ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ ม.ค.๒๕๕๙
ประเภท
ระดับ
ชั้น อัตราเงินเดือน
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
วิชาการ
ปฏิบัติการ
๑๘.๕
๒๑,๑๔๐

๖

ปริญญาโททั่วไป หรือเทียบเท่า

วิชาการ

ปฏิบัติการ

๑๓

๑๗,๕๗๐

๗

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาทันตแพทยศาสตร
บณฑิต หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรเดิม)
ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี)

วิชาการ

ปฏิบัติการ

๑๓

๑๗,๕๗๐

วิชาการ

ปฏิบัติการ

๑๓

๑๗,๕๗๐

ประกาศนียบัตรชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มี
หลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิปริญญา
ทั่วไปในข้อ ๑๒

วิชาการ

ปฏิบัติการ

(ริ)O.ct^

(ริ)(เ^, (s^O

๑๐ ปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะ
ปริญญาที่ ก.พ.กำหนด ให้ได้รับเงินเดือนในหลักสูตร ๕ ปี

วิชาการ

ปฏิบัติการ

(ริ)o .(เ^

(ริ)(&^,69(slO

ปริญญาตรีสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต่อจาก วุฒิประกาศปิยบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

วิชาการ

ปฏิบัติการ

๙.๕

(ริ)(ร^0<D0

วิชาการ

ปฏิบัติการ

๙.๕

(ริ)(ร^,o qDO

ที่

»

๘
๙

►
(ริ)(5)

๑๒ ปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี
ต่อจากวุฒิประกาศปิยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า หรือปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิในข้อ ๑๓ หรือข้อ ๑๔ หรือ
เทียบเท่า

อัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.จ. หรือ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบรืหาร
ส่วนจังหวัด (ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙) แนบท้ายประกาศ ก.จ.จ.ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือน พ.ศ.๒(ะ(ร:๘
ลงวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕(ะ๘
ชั้นและอัตราเงินเดือนเดิม
คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ
ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ ม.ค.๒๕๕๙
ประเภท
ระดับ
ชั้น อัตราเงินเดือน
๑๓ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา
ทั่วไป
ปฏิบัติงาน
๙
๑๑,๕๑0
หรือประกาศนียบัตรชองส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตร
กำหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ที่

«

^๑๔ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และอนุปริญญา หรือ
ประกาศนิยบัตรชองส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตร
กำหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า
๔ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนิยบัตรมัธยมศึกษาตอนด้น
หรือเทียบเท่า

ทั่วไป

ปฏิบัติงาน

๗

(9 )0 ,£ ร £ ร 0

ประกาศนิยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มี
หลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจาก
วุฒิประกาศนิยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า
๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนิยบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือเทียบเท่า

ทั่วไป

ปฏิบัติงาน

๓

๙,๔๔๐

๑๖ ประกาศนิยบัตรมัธยมศึกษาตอนด้น และประกาศนิยบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และประกาศนียบัตร
เปรียญธรรมประโยค ๖ - ๘

ทั่วไป

ปฏิบัติงาน

๑

๘,๗๕๐

6)(<l

«>

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง
เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดใ,ด้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ.๒๔๔๘
โดยที่เป็นการสมควรปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อให้สอดคล้อง
กับการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราขการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๔๔๗
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓(๒) มาตรา ๒๐ ประกอบมาตรา ๒๒ แห่งพระราฃบัญญัติระเบียบ
บริห ารงาบบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๒ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราขการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๔)
ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๔๘ โดยความเห็นขอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๔๔๘ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๔๘ และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริห ารส่วน
จังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๔๔๘ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๔๔๘ มีมติเห็นขอบให้แก้ไขประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๔๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๔๔๗ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
ลำปาง เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๔๔๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี๋ใข้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๔๗ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบัญ ชีอัต ราค่าจ้าง และบัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า - ขั้นสูง ลูกจ้างประจำของ
องค์การบริห ารส่วนจังหวัดท้ายประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง
กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๔๗ ลงวันที่

ประธานกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง

บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า-ขั้นสูง ลูกจ้างประจำ-บ3งองค่กรปกครองส่วนท0งถิ่'น
(แ พ ท ้า ขl b ะกาแ ท.จ.. ท.ท. และ ท.อบ พ. เ รปีง มาตรฐาบ ท้าไป เทยๆกัน อัด •ราค่า จ้า งและ m รโท้ส ูท จ้า งขององค์ท รบ่ท ดรปีง ลู่']ม ท้อ งทนไท้รู้'นค่า จ้า .i (ฎ'บันที a;))

ลำดับ

ลำแหบ่ง

ที่

กลุ่ม งาน

กลุ่ม ป๓ชิ
ค่า จ้า ง

อัต ราค่า จ้า ง
■ บนลำ

'บิน ลงเดิม

■ บินสูงไ'หม่

1

๑๖,๐๓๐

๑๗1๘๘๐

หมายเหตุ

คนงาน

บริก ารพื้น ฐาน กลุ่มที่ ร)

๔ ๓๔๐

คนงาบประมง

บริก ารพนฐาน กลุ่มที่ ร)

<1,๓๔0 ๑๖,๐๓๐ ๑๗,๘ ๘ ๐

1๐. ทุก คำแหบ่ง ท้อ งม็ค ่า จ้า งไม่เทิบ กว่า อัด รา

คบงานประจำเริอยนต์

บริก ารพบฐาน กลุ่มที่ ร)

๔1๓๔๐

๑๖1๐๓๐

๑๗1๘๘๐

ค่า จ้า งขั้น สูง ของคำแหบ่ง ทีก ำหนด

คนงานเกพ!ร

บริก ารพื้น ฐาน กลุ่มที่ ๑

๔1๓๔๐

๑ ๖1๐๓๐

๑๗1๘๘๐

๔ ภารโรง

บริก ารพบฐาน กลุ่มที่ ๑

๔1๓๔๐

๑๖1๐๓๐

๑๗1๘๘๐

นักการ

บริก ารพนฐาน กลุ่ม ที่๑

๔1๓๔๐

๑๖1๐๓๐

๑๗1๘๘๐

ยาม

บริก ารพนฐาน กลุ่มที่ ๑

๔1๓๔๐

๑ ๖1๐๓๐

๑๗1๘๘๐

คนสวน

บริการพบซาน กลุ่มที่ ๑

๔1๓๔๐

๑ . ทุก คำนVเบ่ง หากคำแหบ่ง ว่า งใท้ย ุบ เลิก

บริกรหริอพนักงานประจำดกหริอโรงแรม บริก ารพบฐาน กลุ่มที่ ๑

๑๖1๐๓๐ ๑๗,๘๘๐
๔,๓๔๐ ๑๖1๐๓๐ ๑๗1๘๘๐

คบงาบประจำรถ,ชยะ

บริก ารพื้น ฐาน กลุ่มที่ ๑

๔,๓๔๐

๑ ๖1๐๓๐

๑๗1๘๘๐

คนงานประจำรทตูดสิงปฏิกูล

บริก ารพื้น ฐาน กลุ่มที่ ๑

๔1๓๔๐

๑ ๖1๐๓๐

๑๗1๘๘๐

คนงาบประจำโรงรทสัตว์

บริก ารพนฐาน กลุ่มที่ ๑

๔,๓๔๐

๑ ๖1๐๓๐

๑๗1๘๘๐

พนักงาบผลิต•นาประปา

บริก ารพนฐาน กลุ่มที่ ๑

๔ 1๓๔๐

๑ ๖ 1๐๓๐ ๑๗,๘๘๐

๑๔.

หัวหน้าหมวดคนงานและสถานที่

บริก ารพบฐาน กลุ่มที่ ๑

๗,๔๖๐

๑๙1๑๐๐

๒๑1๐๑๐

๑๔

คบครัว

สนบสบุบ

กลุ่มที่ ๑

๔1๓๔๐

๑๖1๐๓๐

๑๗1๘๘๐

๑๖

พนักงานดับเพลิง

สนับสนุบ

กลุ่มที่ ๑

๔,๓๔๐

๑๙1๑๐๐

๒๑1๐๑๐

๑๗

พนักงานจดมาตรวัดบา

สนับสนบ

กลุ่มที่ ๑

๔,๓๔๐

๑๙1๑๐๐

๒๑,๐๑๐

๑๘

พนักงานวิทยุ

สนับสนน

กลุ่มที่ ๑-๒ ๖ ,๑ ๔ ๐

๒๓1๓๔๐

๒๔1๖๗ ๐

-ไข้บัญชีค่าจ้างๆ กลุ่มที ๓ กง'ทบที ๓๗

พนักงานขับรทยนต์

สนับสนบ

กลุ่มที่ ๑-๒

๒๓1๓๔๐

๒๔,๖๗๐

'อค'ท ๒๓,05)๐ และกลุ่มที ๒ เริม ขั้บ ที ๒๔

๑๒

1๑๙

๖ 1๑๔๐

อัด 'ท ๒๓,๓๔0
๒๐

หัวหน้าหมวดรถยนต์

สนับสนุบ

กลุ่มที่ ๑-๓ ๗1๔ ๖๐

๓๐1๗๙๐

๓๔1๑๑๐

-ใซับ ัญ ชีค ่า จ้า ท กลุ่มที ๓ ก็ง'ทบที ๓๗

อัดรา ๒®,0๓๐ และกลุ่มที ๒เริม•ทบที ๒๔
อัด รา ๒๓,๓๔0 ก็ง'ขํ้บที ๓0 อัดรา ๒๔,๖๗0
และกลุ่มที ๓ เริมขบที ๒๓.๔ อัด รา ๒๔,๔๗0

๒® พนักงาบเทศกจ

สนับสนน

กลุ่มที่ ๑

๖ 1๑๔๐

๑๙,๑๐๐

๒๑1๐๑๐

ครผ้ด แลเด็ก เลิก

สนับสนน

กลุ่มที่ ๑-๓ ๗1๔๖๐

๓๐1๗๙๐

๓๔1๑๑๐

๒๒

-ไข้บัญชีค่าจ้างๆ กลุ่มที ๓ ก็ง'ทบที ๓๗
อัดรา ๒๓,0๓๐ และกลุ่มที ๒ เรม'ขั้นที ๒๔
อัด รา ๒๓,๓๔0 ก็ง'ทบที ๓0 อัดรา ๒๔,๖๗0
และกลุ่มที ๓ เริม'ขั้น-ทีแร๓.๔•อัดร๔1;๔,๙๗Q

๒๓

พนัก งานขับ เริอ ยนต์ห ริอ นายท้ายเริอ

สนับสนบ

กลุ่มที่ ๑-๒ ๖,๑๔ ๐ ๒๓1๓๔๐

๒๔1๖๗๐

•ไชีบ ัญ ชีค ่า จ้า งค่ก ลุ่ม )ก็ง ็ข ั้น ท ีา

บัญชีกำทนดอัตราค่าจ้างขั้นตา-ขั้นสูง ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(แนบท้า ยประทาค ท.จ., ก.ท. นทะ ก.อบพ. เรื่อ ง มาตรราบทั่ว ไปเกยวกับ อัด ราค่า จ้า งและการให้ล ูก จ้า งขององค์ก รปกครองส่ว บห้อ งทบได้ร ับ ค่า จ้า ง (อบับ ทั่ ๔))

ลำดับ
ที่

ตำแหน่ง

๒๔

ลูก มอช่างแผนที่ภาษีนละหะเบียนทรัพย์สิบ'

กลุ่ม งาบ

กลุ่ม บัญ ชี
ค่า จ้า ง

อัต ราค่า จ้า ง
ขั้นคํ๋า

รั้น ส ูง เดิม

หมายเหตุ

ขั๊บสูงใหม่

สนับสบุบ

กลุ่มที่ «1-๒ ๖,๑๔๐ ๒๓,๓๔๐ ๒๔,๖๗๐

■ ไข้บัญชีค่าจ้างา กลุ่มที ๑ ถงขั้นที » ฝ

๒๔ เจ้าหน้าที่ท ะเบียนทรัพ ย์ส ิบ

สนับลบุน

กลุ่มที่ «>-๒ ๖,๑๔๐ ๒๓,๓๔๐ ๒๔,๖๗๐

อัต รา ๒๑,๐๑0 และกลุ่มที ๒เรื่ม'ขั้นที ๒๔

๒๖ เจ้าหน้าที่ล ำรวจข้อมูล

สนับสบุน

กลุ่มที่ «>-๒ ๖1๑๔๐ ๒๓,๓๔๐ ๒๔,๖๗๐

อัตรา ๖๑,๑๔๐

๒๗ ลูกจ้างประจำที่มีขี๋อนละลักษณะงานเหมอบ สนับสบุบ

กลุ่มที่ ๑-๒ ๖,๑๔๐ ๒๓,๓๔๐ ๒๔,๖๗๐

ข้ารา,ชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
รวมถ็ง พนักงาน๓ บเงิน พนักงาบพิม พ์คีต
และตำแหน่งอึ๋นๆ ที่นิไตักำหนดไว้
ในบัญ ชีกำหนดตำแหน่งและบัญ ชีอัดรา
ค่าจ้างรั้นด1า-ขั้นสูง ลูกจ้างประจำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒๘ คบงานเครื่องสูบป้า

ช่าง

กลุ่มที่ ๑

๔1๓๔๐ ๑ Q<f ๑๐๐ ๒®,๐๑๐

๒๙ คนงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ช่าง

กลุ่มที่ ๑

๔1๓๔๐ ๑๙,® ๐๐ ๒®,๐๑๐

๓๐ ผู้ช่วยช่างทุกประเภท

ช่าง

กลุ่มที่ ๑

๔,๓๔๐ ๑ ๙ ,๑ ๐ ๐ ๒®,๐๑๐

๓๑ พนักงานขับ เครื่องกลขนาดเบา

ช่าง

กลุ่มที่ ๑-๒ ๖,®๔๐ ๒๓,๓๔๐ ๒๔,๖๗๐

■ ไข้บัญชีค่าจ้างา กลุ่มที ๑ ถีงขั๋นที ๑๗

๓๒ พนักงาบ'ขับเริฮร)ด (รทขุด)

ช่าง

กลุ่มที่ ๑ - ๒ ๖1๑๔๐ ๒๓,๓๔๐ ๒๔,๖๗๐

"อัตรา ๒๑,๐๑๐ และกลุ่มที ๒ เริมขบที ๒๙

J อัตรา ๒๑,๑๔0
๓๓

พนักงาบขับ เครื่อ งจักรกลขนาดกลาง

ช่าง

กลุ่มที่ ๑-๓ ๗,๔๖๐ ๓๐,๗๙๐ ๓ปีL1๑๑๐

-ไข้บ ัญ ชีค ่าจ้างา กลุ่มที ๑ ทงข้นที ๓๗
อัตรา ๒®,๐๑๐ และกลุ่มที ๒ เริมข็บ ที ๒๔
อัต รา ๒๑,๑๔๐ ทงขั๋นที ๓๐ อัต รา ๒๔,๖๗๐
และกลุ่มที ๓ เริมขั๊นที ๒๓.๔ อัต รา ๒๔,๙๗๐

๓๔ พนักงานขับ เครื่องจักรกลขนาดหนัก

ช่าง

กลุ่มที่ ๒-๓ ๘,๓๔๐ ๓๓,๐๐๐ ๓๖,๔๔๐

■ ไข้บัญชีค่าจ้างา กลุ่มที ๒ ถ็งขั้นที ๓๐
อัต รา ๒๔.๖๗๐ และPลุ่มที-พ-เรื่นขํ่"yvi ๒๓.๔
อัต รา ๒๔,๙^๐ / ร --/

/

\
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V.

'
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บัญ ชีอ ัต ราค่าจ้างลูก จ้างประจำขององค์ก รปกครองลุ่ๆ บท้อ งถิ่น
กลุ่มที่ ๑
นนบท้ายประกาท ท.'จ.,

ลำดับ ขั้น
๑
๑.๔
๒
๒.๕:
๓
£11.๕
๔
๔. ๔
๔
๔.๔
๖
๖ .๕
๗
ฟ .๕

๘
๘ .๕
๙
๙ .๕

๑๐
๑ 0 .๔
๑๑
๑ ๑ . du
๑๒
๑๒ .๔
๑๓
๑๓ . (ร^
๑๔
๑๔ .๔
๑๔
๑๔ .๔
๑๖
๑ ๖ .๔
๑๗
๑๗ .๔
๑๘
๑๘ .๔
๑๙

อ ัต ร าค ่า จ ้า ง

ลำด ับ ข ั้น
๔ ,๘ ๗ 0
๔ ,๙ ๘ 0
๔ ,๑ 0 0
๔,๒๒0
๔,๓๔๐
(ร!,(ร!Gl o

๔ ,๔ ๘ 0
๔ ,๖ ๙ 0
๔ ,๘ ๑ 0
๔ ,๙๗ 0
๖ ,๑ ๔ 0
๖ ,๓ 0 0
๖,๔ ๗ 0
๖ ,๖ ๓ 0
๖ ,๘ ๐ 0
๖ ,๙ ๗ ๐
๗1๑๔ ๐
๗,๒ ๙๐
๗, ๔๖ ๐
๗ ,๖๓๐
๗ ,๘ ๐๐
๗ ,๙ ๖ ๐
๘,๑๒ ๐
๘,๒ ๙๐
๘,๔๔๐
๘ ,๖ ๑ ๐
๘ ,๘ ๐๐
๘ ,๙๗ ๐
๙ ,๑ ๔ ๐
๙,๓ ๓ ๐
๙ 1๔๒๐
๙ ,๗ ๑ ๐
๙ 1๙ ๑ ๐
๑ ๐ ,๐ ๗ ๐
๑๐,๒ ๘ ๐
๑ ๐ 1๔๔๐
๑ ๐ ,๗ ๖ ๐

อ ัต ร าค ่า จ ้า ง

๑ ๙ .๔
๒๐
๒๐.๔
๒๑
๒๑.๔
๒๒
๒๒.๔
๒๓
๒๓.๔
๒๔
๒๔.๔
๒๔
๒๔.๔
๒๖
๒ ๖.๔
๒๗
๒๗.๔
๒๘
๒๘.๔
๒๙
๒ ๙.๔
๓๐
๓ ๐.๔
๓๑
๓ ๑.๔
๓๒
๓๒.๔
๓๓
๓๓.๔
๓๔
๓๔.๔
๓๔
๓๔.๔
๓๖
๓ ๖.๔
๓๗

๑ ๐ ,๙ ๗ 0
๑ ๑ ,๑ C*๐
๑ ๑ , Cl OO
๑ ๑ 1๖๓ ๐
๑ ๑ 1๘ ๖๐
๑๒ 1๐ ๙ ๐
๑๒1๓๓๐
๑๒ ,๔ ๖๐
๑๒1๘ ๑ ๐
๑๓ 1๐๗ ๐
๑ ๓ ,๓ ๑๐
๑ ๓ 1๗ ๖๐
๑๔ 1๐๓ ๐
๑<5^,๓๑๐
๑ ๔ 1๔๗๐
๑๔ ,๘ ๔ ๐
๑ (ร!,๑ Gl๐
๑ Cl ,Gl£slO
๑๔,๗๒๐
๑ ๖ ,๐ ๓ ๐
๑๖,๓ ๔ ๐
๑ ๖ ,๖ ๔ ๐
๑ ๖ ,๙ ๖ ๐
๑๗,๒๗๐
๑๗ ,๔๗ ๐
๑๗ ,๘ ๘๐
๑ c*,๑c^๐
๑๘ ,๔ ๘ ๐
๑๘ 1๗ ๙๐
ร ) ^ ,(5 )0 0

s

'

___________
—

/ เ^ ร _ te iil&
โ

1

๑ ๙ 1๔ ๑๐
๑ ๙ 1๗๒๐
๒ ๐,๐๔ ๐
๒๐, ๓๖๐

๚ เ* p

i& r

|r

\

\
1

- ๖- -

\ ๒ ๑ ,๐ ๑ ๐

บัญชีอัดราค่าจ้างลูกจ้างปร::จำขององค่กรปกกรองค่'}■ นท้องถิ่น
กลุ่มที่ ๒
แบบท้าบประกาแ ก.จ,;

ลำดับขั้น
๑
๑ .๕
๒
๒.๔
๓
๓.£
๔
๔.£
£
๕ .๕

๖
๖.£
๗
๗.£
๘
๘ .๕

๙
๙.£
๑๐
๑๐.£
๑๑
๑๑.£
๑๒
๑๒.£
๑๓
๑๓.£
๑๔
<5)Gl .(£

๑๔

อัดราค่าจ้าง
๗,£๓๐
๗,๗๓๐
๗,๘๔๐
๘,๑๓๐
๘,๓๔๐
๘,£๔๐
๘,๗๔๐
๘,๙๗๐
๙,๒๑๐
๙,๔๔๐
๙,๗๐๐
๙,๘๖๐
๑๐,๑๙๐
๑๐,๔๔๐
๑๐,๗๐๐
๑๑,๐๐๐
๑๑,๓๑0
๑๑,๖๒๐
๑๑,๙๒๐
๑๒,๒๔๐
๑๒,£๓๐
๑๒,๘๔๐
๑๓,๑๖๐
๑๓,๔๗๐
๑๓,๗๗๐
๑๔,๐๗๐
๑๔,๓๘๐
๑๔,๖๘๐
๑£,๐๐๐

ลำดับขั้น
๑£.๔
๑๖
๑ ๖ .๕
๑๗
๑๗ .๕

อัตราค่าจ้าง
๑£,๒๙๐
๑ (ร-, «3๑0
๑£,๙๒๐
๑๖,๒๔๐
๑๖,££๐
๑๖,๘๘๐
๑๗,๒๐๐
๑๗,££๐
๑๗,๘๙๐
๑๘,๒๓๐
๑๘,£๙๐
๑๘,๘£๐
๑๙,๓๐๐
๑๙,๖๖๐
๒๐,๐๔๐
๒๐,๔๐๐
๒๐,๗๗๐
๒๑,๑๔๐
๒๑,£๐๐
๒๑,๘๘๐
๒๒,๒๓๐
๒๒,๖๐๐
๒๒,๘๘๐
๒๓,๓๔๐
๒๓,๗๑๐
๒๔,๐๘๐
๒๔,๔£๐
๒๔,๘£๐

(9 )C s

๑๘ .๕
๑๙
๑๙ .๕
๒๐
๒๐.๕
๒๑
๒๑.๔
๒๒
๒๒.๕
๒๓
๒๓.๕
๒๔
๒๔.๕
๒๔
๒๕ .๕
๒๖
๒๖.๕
๒๗
๒๗.๔
๒๘
๒๘.๕
๒๙
๒๔.๔
๓๐

/ —'
/

/ /L 1

------- \ \
X

\

j ๒๔,๖๗๐

บัญ ชีอ ัต ราค่าจ้างลูก จ้างประจำขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งทน
กลุ่มที่ ๓
นนบท้าtnJระกา ท ก.จ.,

ลำดับขบ
๑
๑.๔
๒
๒.๔
๓
๓.๔
๔

๔.๔
๕
๕ .๕

๖
๖.๕
๗
๗ .๕

๘

๘.๕
๙
๙ .๕

๑0
< 3 )0 .๕

๑๑
๑ ๑ .๕
๑๒
๑๒ .๕
๑๓
๑ ๓ .๕
๑๔
๑๔ .๔
๑ (5L
๑๔ .๔
๑๖
๑ ๖ .๔
๑๗
๑๗ .๔
๑๘
๑๘ .๔
๑๙

อัตราค่าจ้าง

ลาดับขัน
๙ ,๒ ๑ 0
๙,๔ ๔ ๐
๙ ,๗ ๐ ๐
๙ ,๙ ๖ ๐
๑ ๐ ,๑ ๙ ๐
๑ ๐ ,๔ ๔ ๐
๑ ๐ ,๗ ๐ ๐
๑ ๑ ,๐ ๐ ๐
๑ ๑ 1๓ ๑ ๐
๑ ๑ ,๖ ๒ ๐
๑ ๑ ,๙ ๒ ๐
๑๒ ,๒ ๔๐
๑๒ ,๔ ๓๐
๑๒ ,๘๔ ๐
๑ ๓ ,๑ ๖ ๐
๑๓ ,๔ ๓ ๐
๑๓ ,<^๑๐
๑ ๔ ,๓ ๐ ๐
๑ ๔ ,๖ ๖ ๐
๑ <SL,o d l o
๑ (SL,<5แ๓๐
๑ ๔ ,๘ ๐ ๐
๑ ๑ c^o
๑ ๖ ,๔ ๗ ๐
๑ ๖ ,๙ ๒ ๐
๑ ๗ ,๓ ๑ ๐
๑ ๗ ,๖ ๙ ๐
๑ ๘ ,๐ ๖ ๐
๑ d f (Sl. GlO
๑ & f C»G) ๐
๑ ๙ ,๒ ๐ ๐
๑ C^, Cj O
๑ ๙ ,๙ ๗ ๐
๒ ๐ ,๓ ๖ ๐
๒ ๐,๗ ๘ ๐
1 0 ๑ ,๑ ^ 0
๒ ๑,๖๒ ๐

๑ ๙ .๔
๒๐
๒๐.๔
๒๑
๒๑.๔
๒๒
๒๒.๔
๒๓
๒๓.๔
๒๔
๒๔.๔
๒๔
๒๔.๔
๒๖
๒ ๖.๔
๒๗
๒๗.๔
๒๘
๒๘.๔
๒๙
๒ ๙.๔
๓0
๓ ๐.๔
๓๑
๓ ๑.๔
๓๒
๓๒.๔
๓๓
๓๓.๔
๓๔
๓๔.๔
๓๔
๓๔.๔
๓๖
๓๖.๔
๓๗

อัตราค่าจ้าง

/

~'VN^ \

๒ ๒ ,๐๔๐
๒ ๒ ,๔๙๐
๒๒,๙๒๐
๒๓,๓๗๐
๒๓,๘๒๐
๒๔,๒๗๐
๒๔,๗๓๐
๒ ๔ ,๑๙๐
๒ ๔ ,๙๗ ๐
๒ ๖,๔ ๖๐
๒ ๖ ,๙๘ ๐
๒๗,๔๘๐
๒ ๘ ,๐๓ ๐
๒ ๘,๔ ๖๐
๒ ๙ ,๑ ๑ ๐
๒ ๙,๖๘ ๐
๓๐,๒๒๐
๓ ๐ ,๗ ๙ ๐
๓ ๑,๓ ๔ ๐
๓ ๑, d d c >
๓๒,๔๔๐
๓ ๓ ,0 0 0
๓ ๓ ,๔ ๖๐
๓ ๔ ,๑ ๑ ๐
๓ ๔ ,๖๘ ๐
๓๔,๒๒๐
๓ ๔ ,๗ ๖๐
๓ ๖,๔ ๔ ๐
๓ ๗ ,๑๓ ๐
๓๗,๘๓๐
๓๘,๔๔๐
๓ ๙ ,๐ ๔ ๐
๓ ๙ ,๖ ๘ ๐
๔ ๐ ,๓ ๑ ๐

/ / Ic (£พฟ) \ \๔๐-๙๖๐
/ร/
๔ ๑ ,๖ ๑ ๐

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง
เรื่อง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๘

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการข้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดลำปาง เกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้สอดคล้อง
กับการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓! และประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริห ารงานบุค คลส่ว นท้อ งถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริห ารงานบุค คล
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๒ และข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยความ
เห็นขอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕
มิถุนายน ๒๕๕๘ และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่
๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบให้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทำ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด จังหวัด
ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซี่งคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไต้จัดทำเพื่อเป็นบรรทัดฐานในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด โดยกำหนดตำแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงาน และจัดตำแหน่งในประเภทเดียวกันและ
สายงานเดียวกันที่คุณภาพของงานอยู่ในระดับเดียวกันโดยประมาณเป็นกลุ่มเดียวกันและระดับเดียวกัน โดยคำนึงถึง
ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน ความก้าวหน้าในสายงานมีจำนวน ๙๙ สายงาน ตามบัญชี
รายละเอียดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งท้ายประกาศนี้
ข้อ ๔ การขอกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซี่งเป็นการกำหนดตำแหน่ง
ในสายงานอื่นที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังไม่ได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งไว้
/ให้องค์การ...

ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ฃอกำหนดตำแหน่งนั้น จัดทำร่างมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของตำแหน่งสายงาบนั้น
เพื่อให้ทราบถึงประเภทตำแหน่ง ขื่อตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดขอบหลัก คุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่ง ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น พร้อมเสนอเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องขอกำหนดตำแหน่งดังกล่าว
เสนอให้คณะกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นขอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการ
กลางข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาจัดทำเป็นมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดต่อไป
ข้อ ๕ ข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ที่ไต้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใด
และระดับใด ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไต้กำหนดไว้
ตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕:๔๖ เมื่อได้มีการจัดเข้าสู่มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ตามที่กำหนดใบข้อ ฅ แล้ว ให้น ำระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบ ัต ิง านที่เ กี่ย วข้อ งที่ม ี
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดิมมานับรวมกับระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ก ำหนดในคุณ สมบัต ิเฉพาะสำหรับ ตำแหน่ง ของมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ที่ไ ต้รับ การจัด เข้าสู่ต ำแหน่ง
เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับ การแต่งตั้ง การคัดเลือก การสอบคัดเลือก โดยมีหลักเกณฑ์การนับรวมตามบัญชี
คุณ สมบัต ิเฉพาะสำหรับ ตำแหน่ง ของข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ที่ไ ด้ร ับ แต่ง ตั้ง ให้ด ำรงตำแหน่ง
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดิม สำหรับใช้เป็นคุณสมบัติในการเลื่อนระดับ การแต่งตั้ง การคัดเลือก การสอบคัดเลือก

ประธานกรรมการข้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔๓) พ.ศ.๒๔๔๘
โดยที่เป็น การสมควรปรับ เงิน เดือนให้ส อดคล้องกับ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริห าร
งานบุคคลส่วนห้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนห้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) ฉบับลงวันที่ ๒๑
พฤษภาคม ๒๔๔๘
อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๑๓(๒) ประกอบกับ มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญ ญัต ิระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนห้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๒ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖
พฤศจิกายน ๒๔๔๘ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประขุม
ครั้งที่ ๖/๒๔๔๘ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๔๘ และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
ลำปาง ในการประขุมครั้งที่ ๑๒/๒๔๔๘ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๔๔๘ มีมติเห็นขอบให้แก้ไขประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไชเกี่ยวกับ การบริห ารงานบุค คล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓๖) พ.ศ.๒๔๔๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๔๔๗ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศคณะคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด
จัง หวัด ลำปาง เรื่อ ง หลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขเกี่ย วกับ การบริห ารงานบุค คลขององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔๓) พ.ศ.๒๔๔๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี๋ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๔๗ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ย กเลิก บัญ ชีอ ัต ราเงิน เดือ นชองข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ท้า ยประกาศ
คณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด จังหวัด ลำปาง เรื่อง หลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไชเกี่ย วกับ การ
บริหารงานบุคคลชององค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓๖) พ.ศ.๒๔๔๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๔๔๗
และให้ใช้บัญชีท้ายประกาศนี้แทน
ประกาศ

/ 1
ญ ๆ(นที mt! ธันวาคม

พ.ศาร*££๘

(นายสามารถ ลอยฟ้า)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง
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ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔๒) พ.ศ.๒๕๔๘
โดยที่เป็น การสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการข้าราขการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด
จังหวัดลำปาง เกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง เพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่
๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๒) แห่งพระราขบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๒ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๔ กัน ยายน ๒๕๕๘ โดยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการกลางข้าราขการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด ในการประขุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน
๒๕๕๘ และคณะกรรมการข้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประขุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีม ติเห็น ขอบให้แ ก้ไขเพิ่ม เติม ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริห ารงานบุค คลขององค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๔๒) พ.ศ.๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๑/๑ ของประกาศคณะกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริห ารงานบุคคลขององค์การบริห ารส่วนจังหวัด
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ดังนี้
‘‘ข้อ ๑๑/๑ ตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มี ๔ ประเภท ดังนี้
(๑) ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ได้แก่ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัดกำหนด
(๒) ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย
ระดับส่วน ระดับกอง ระดับสำนักในองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ตามคณะกรรมการ
กลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด

-๒-

(๓) ตำแหน่งประเภทวิขาการ ได้แก่ ตำแหน่งที่จำเป็นต้องใข้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญ ญาตามมาตรฐานทั่วไปที่ค ณะกรรมการกลางข้าราซการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด กำหนด เพื่อปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ของตำแหน่งนั้น
(๔) ตำแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ตำแหน่งที่ไมไข่ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการท้อ งถิ่น และตำแหน่งประเภทวิข าการ ตามมาตรฐานทั่วไปที่ค ณะกรรมการกลางข้าราขการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งนั้น”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๓/๑ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดสำปาง เรื่อง หลัก เกณฑ์และเงื่อ นไขเกี่ยวกับ การบริห ารงานบุค คลขององค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓๙) พ.ศ.๒๔๔๘ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๔๔๘ และให้ใข้ความต่อไปนี้แทน
ข้อ ๑๓/๑ ระดับตำแหน่งข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีระดับ ดังนี้
(๑) ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นมี ๓ ระดับ
(ก) ระดับต้น
(ข) ระดับกลาง
(ค) ระดับสูง
(๒) ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นมี ๓ ระดับ
(ก) ระดับด้น
(ข) ระดับกลาง
(ค) ระดับสูง
(๓) ตำแหน่งประเภทวิขาการมี ๔ ระดับ
(ก) ระดับปฏิบัติการ
(ข) ระดับขำนาญการ
(ค) ระดับชำนาญการพิเศษ
(ง) ระดับเชี่ยวชาญ
(๔) ตำแหน่งประเภททั่วไปมี ๓ ระดับ
(ก) ระดับปฏิบัติงาน
(ข) ระดับชำนาญงาน
(ค) ระดับอาวุโส
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๓/๒ และข้อ ๑๓/๓ ของประกาศคณะกรรมการข้าราขการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓๙) พ.ค.๒๔๔๘ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๔๔๘ ดังนี้
ข้อ ๑๓/๒ ให้คณะกรรมการกลางข้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งไว้
เป็นบรรทัดฐานในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยกำหนดตำแหน่งเป็นประเภทและ
สายงานตามลัก ษณะงาน และจัด ตำแหน่งในประเภทเดียวกัน และสายงาบเดียวกัน ที่ค ุณ ภาพของงานอยู่ในระดับ
เดียวกัน โดยประมาณเป็น กลุ่มเดียวกัน และระดับ เดียวกัน โดยคำนึงถึงลักษณะหน้าที่ความรับผิดขอบและคุณ ภาพ
ของงาน ความก้าวหน้าในสายงานตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

-๓(๑) ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น
(ก) ระดับต้น ได้แก่ ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามขนาดและ
โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่คณะกรรมการกลางข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด
(ข) ระดับกลาง ได้แก่ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตามขนาดและโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่คณะกรรมการกลางข้าราขการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกำหนด
(ค) ระดับสูง ได้แก่ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตามขนาดและโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่คณะกรรมการกลางข้าราขการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกำหนด
(๒) ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น
(ก) ระดับด้น ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย หรือระดับกอง ตามขนาด
และโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่คณะกรรมการกลางข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด
(ข) ระดับกลาง ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับส่วน หรือระดับกอง ตามขนาด
และโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่คณะกรรมการกลางข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด
(ค) ระดับสูง ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก ตามขนาดและโครงสร้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่คณะกรรมการกลางข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด
(๓) ตำแหน่งประเภทวิขาการ
(ก) ระดับปฏิน้ตการ ได้แก่ ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิน้ติงานระดับด้นโดยไข้ความรู้
ความสามารถทางวิขาการในการทำงาน ปฏิบ้ติงานภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
(ข) ระดับขำนาญการ ได้แก่ ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความขำนาญงานสูงในงานวิชาการ ปฏิบัตงิ าบที่ต้องดัดสิบใจหรือแก้ปัญหา
ที่ยาก หรือตำแหน่งซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดย'ใช้ค,วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก
(ค) ระดับชำนาญการพิเศษ ได้แก่ ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงมากในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ที่ยากมาก หรือตำแหน่งซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงมากในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก
(ง) ระดับเชี่ยวชาญ ได้แก่ ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญโดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิช าการ ปฏิบัติงานที่ต้องดัดสิบใจหรือแก้ปัญหา
ในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมาก และมีผลกระทบในวงกว้าง
(๔) ตำแหน่งประเภททั่วไป
(ก) ระดับปฏิบัติงาน ได้แก่ ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ซึ่งปฏิบัติงาน
ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ

(ข) ระดับชำนาญงาน ได้แก่ ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญงาน ปฏิบัติงานที่ต้องดัดสินในหรือแก้ไขปิญหาที่ค่อนช้างยาก
หรือตำแหน่งซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชำนาญงาน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ป้ญหาที่ค่อนช้างยาก
(ค) ระดับอาวุโส ไต้แก่ ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญงานค่อนช้างสูง ในงานเทคนิคเฉพาะต้านหรืองานที่ต้องใช้ทักษะและ
ความชำนาญเฉพาะตัว ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปีญหาที่ค่อนช้างยากมาก หรือตำแหน่งซึ่งต้องกำกับ
แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงาน
ค่อนช้างสูง มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้องดัดสินใจหรือแก้บ้เญหาที่ค่อนช้างยากมาก
ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุประเภทตำแหน่ง ซื่อตำแหน่งในสายงานและ
ระดับตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดขอบหลัก คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเนิน
ตามบัญ ชีค วามรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเนิน ท้ายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริห ารงานบุค คลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๔๔๗
ข้อ ๑๓/๓ ช้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ที่ไต้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงาน
เริ่มต้นระดับใด และตำแหน่งระดับใด ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ค ณะกรรมการกลางช้าราชการองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัดไต้กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกลางช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง ฉบับลงวันที่ ๒๒ พฤศจิก ายน ๒๔๔๔ ให้จัดเช้าสู,ประเภท
ตำแหน่งและระดับตำแหน่งตามประกาศนี้ และให้ถือว่าระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของผู้นั้นเทียบเท่ากับระยะเวลา
การดำรงตำแหน่งตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่กำหนดตามประกาศนี้ ทั้งนี้
เพื่อประโยฃนํโนการแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การย้าย การโอน การรับโอน ดังนี้
(๑) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ หรือระดับ ๔ ของสายงาน
เริ่มต้นจากระดับ ๑ และสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๒ ให้จัดเช้าสู่ประเภทตำแหน่งทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
(๒) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับ ๔ หรือระดับ ๖ ของสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๑
และสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๒ ให้จัดเช้าสู่ประเภทตำแหน่งทั่วไป ระดับชำนาญงาน
(๓) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับ ๗ ของสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๒ ให้จัดเช้าสู่
ประเภทตำแหน่งทั่วไป ระดับอาวุโส
(๔) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับ ๓ ระดับ ๔ หรือระดับ ๔ ของสายงานเริ่มต้นจาก
ระดับ ๓ ให้จัดเช้าสู่ประเภทตำแหน่งวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
(๔) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป หรือประเภทวิชาชีพ ระดับ ๖ หรือระดับ ๗ ของสายงาน
เริ่มต้นจากระดับ ๓ ให้จัดเช้าสู่ประเภทตำแหน่งวิชาการ ระดับชำนาญการ
(๖) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป หรือประเภทวิชาชีพ ระดับ ๘ ของสายงาบเริ่มต้นจาก
ระดับ ๓ ให้จัดเช้าสู่ประเภทตำแหน่งวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
(๗) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือประเภทเชี่ยวชาญ ระดับ ๙ ให้จัดเช้าสู่ตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

(๘) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับ ๖ หรือระดับ ๗ ที่ไม่ใช่ตำแหน่งนักบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดเข้าสู่ประเภทตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น
(๙) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับ ๘ ที่ไม่ใช่ตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ให้จัดเข้าสู่ประเภทตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง
(๑๐) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับ ๙ ที่ไมใช่ตำแหน่งนักบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ให้จัดเข้าสู่ประเภทตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น ระดับสูง
(๑๑) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระดับ ๘ ให้จัดเข้าสู่ประเภทตำแหน่งบริหารห้องถิ่น ระดับกลาง
(๑๒) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง
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ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔๗) พ.ศ.๒๔๔๙
โดยที่เป็นการสมควรปรับเงินเดือนให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนห้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนห้องถิ่น (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๒0 พฤศจิกายน ๒๔๔๘
อาลัย อำนาจตามความในมาตรา ๑๓(๒) และมาตรา ๒๐ แห่ง พระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บบริห าร
มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ยวกับ อัต ราเงิน เดือ นและวิธ ีก ารจ่ายเงิน เดือ น และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๒๘
มกราคม ๒๔๔๙ โดยความเห็นชอบชองคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่
๑๒/๒๔๔๘ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๔๘ และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง
ในการประชุม ครั้ง ที่ ๒/๒๔๔๙ เมื่อ วัน ที่ ๒๙ กุม ภาพัน ธ์ ๒๔๔๙ มีม ติเห็น ชอบให้แ ก้ไ ขประกาศคณะกรรมการ
ช้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด จัง หวัด ลำปาง เรื่อง หลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขเกี่ย วกับ การบริห ารงานบุค คล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔๓) พ.ศ.๒๔๔๘ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๔๘ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศคณะคณะกรรมการช้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
จัง หวัด ลำปาง เรื่อ ง หลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไชเกี่ย วกับ การบริห ารงานบุค คลขององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔๗) พ.ศ.๒๔๔๙”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๔๔๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ย กเลิก บัญ ชีอ ัต ราเงิน เดือ นของช้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ท้า ยประกาศ
คณะกรรมการช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลชององค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔๓) พ.ศ.๒๔๔๘ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๔๘ และให้ใช้
บัญชีท้ายประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในวาระเริ่ม แรก ให้ป รับ อัต ราเงิน เดือ นช้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ที่ได้ร ับ อยู่เดิม
เช้าสู่อัตราเงินเดือนในบัญชีท้ายประกาศนี้
ในการปรับ อัต ราเงิน เดือ นตามวรรคแรก หากไม่ม ีอ ัต ราเงิน เดือ นที่เท่าเดิม ให้ได้รับอัตราเงินเดือน
ในขั้นที่ใกล้เคียงที่สูงกว่า
ประกาศ
(นายสามารถ ลอยฟ้า)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
ประธานกรรมการช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง
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25,020
24,640
24270
23,900
23220
23,140
22,760
22,400
22,050
21,700
21360
21,020
20690
20360
20,040
19,720
19,410
19,100
18,790
18,480
18,190
17300
17370
17,270
16,960
16,650
16340
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38380
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36,090
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34,430
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33310
32,790
32370
31,760
31360
30,770
30390
29,810
29,340
28.880
28,430
27,960
27,490
27,030
26380
26,120
25,660
25,190
24,730
24370
23320
23,370
22,920
22.490
22,040
21,620
21,190
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20,360
19,970
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19300
18310
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17,690
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16,190
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14380
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15.420
15360
14,700
14,340
13,980
13,640
13310
12.980
12350
12330
12,010
11,700
11390
11390
10300
10,520

ประเท!!
รททา!
ระสับ
ฟ้านาญการ
49,480
48,740
47,990
4 7 3ฬ
46,490
45,740
44,990
44380
43380
42,890
42310
41350
40,900
40360
39,630
39,080
38320
37,960
37,410
36360
36310
35,770
35,220
34 <580
34,110
33360
33,000
32,450
31,880
31340
30,790
30320
29,680
29,110
28360
28,030
27,480
26,980
26,460
25,970
25,470
24,970
24,490
24,010
23350
23,080
22,620
22,170
21,710
21340
20.790
20320
19360
19/110
18,950
18,470
18,010
17360
17,130
16,700
16370

8,920
8,750
ประเท!!
พั๋ไป
ระสับ
ปฎบัรนาบ

13370
, 13.470
ประ๓ ห
พว!ป
ระสบ
ชาบาญ-ทน

ประ๓ร!
พโป
ระสบ
อาๆไ!!

9,990
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ฟ้านาญการ
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ประเทร!
วิชาภาร
ระสับ
ป/}บสภาร

ประ๓ท . ประเภท
ว■ เทการ ระสับ วิชาการ
ฟ้านาญการ
ระสบ
เริเยวชาญ
หิเสบ
77380
76320
66,490
75.050
65,490
73,880
64,490
72,710
63,480
71330
62,470
70350
69,240
61,460
68,150
60,450
59,500
67,080
66,020
58,560
57,640
64,980
63360
56,730
63,090
55340
62320
54,960
54,090
61380
53 230
60300
52.370
59,640
51320
58300
SO,670
57,980
49330
57,150
56330
49,010
48300
55310
54,700
47380
53390
46360
45,750
53,080
52360
44,930
44,130
51,450
43,300
50,640
49330
42,620
49,010
41,930
48300
41250
47380
40360
46360
39380
39,190
45,750
44,930
38,500
44,130
37330
37130
43310
36,450
42,490
41,670
35,760
40390
35,090
40,100
34,430
39360
33,770
38320
33140
37380
33510
37120
31,900
31.290
36,410
35390
30.690
34,980
30,100
34370
29310
33350
28,930
32350
28350
32 110
27,800
27,230
31,400
26,660
30,700
29,980
26,100
29.280
25330
28,560
24,960
24.400
27350
27,160
23330
26,460
23,270
25,770
22.700
25,080
21,550
24,400
ประเภท
ประเทร!
วิชาการ ระสับ วิชาการ
ฟ้านาญภาร
ระสับ
เชยวชาญ
พเสษ
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ประ๓ท
อำนวยกาว
ไ!อพน
ระสับสัน
50,170
49,480
48,740
47.990
47.240
46,490
45,740
44,990
44380
43380
42390
42310
41350
40,900
40360
39330
39,080
38320
37,960
37,410
36,860
36310
35770
35,220
34,680
34,110
33,560
33,000
32,450
31,880
31340
30,790
30320
29.680
29,110
28360
28,030
27,480
26,980
26,460
25.970
25,470
24,970
24.490
24,010
23350
23,080
22,620
22,170
21,710
21340
20,790
20320
19860
19,410
18,950
18,470
18,010
17360
17,130
16,700
16,270
15350
15,430
ประนาท
เทนวยการ
ฟ้อิงิทน
ระสับสัน

ประนาท
อำนวยภาร
ฟ้องถิ่น
วะสันทสาง
67360
66,490
65,490
64,490
63,480
62,470
61,460
60.450
59300
58,560
57,640
56,730
55340
54,960
54,090
53330
52370
51320
50,670
49330
49,010
48300
47380
46360
45,750
44.930
44,130
43300
42,620
41,930
41350
40360
39380
39,190
38300
37,830
37,130
36,450
35,760
35,090
34,430
33.770
33,140
32310
31,900
31390
30,690
30,100
29310
28,930
28350
27800
27330
26,660
26,100
25330
24,960
24,400
23330
23370
22,700
22,140
ประเทร!
อำนวยการ
ทรงกน
ระสับกสาง

ประ๓ท
ประนาท
ประเภท
บวิรทร
อำนวยภาร
บรรทร
ฟ้องรน
ทองรน
ฟ้องถิ่น
ระสันกทาง
ระสับสัน
ระสับถูง
70,020
51,140
77380
50,170
68,640
76,220
49,480
67.560
48,740
75,050
47.990
66,490
73,880
47340
65.490
72,710
64.490
46.490
71,530
45,740
63,480
70350
44,990
62.470
69340
61,460
44380
68,150
60,450
43380
67,080
59300
42,890
66,020
58360
42310
64,980
57,640
63,960
41350
56,730
63.090
40,900
55.840
62,220
40360
61,360
54,960
39,630
54.090
60300
39,080
53,230
38,520
59,640
52.370
37,960
58,800
51320
37,410
57,980
50,670
36,560
57,150
49,830
36310
56330
49,010
35,770
55510
48,200
35320
54,700
47.380
34.680
53,890
46,560
34.110
53,080
45,750
33360
52360
44.930
33,000
51,450
44,130
32.450
50,640
43,300
31380
49330
42.620
31340
49,010
41,930
30,790
48300
41,250
30320
47380
40380
29.680
46360
39380
29,110
45,750
39.190
28360
44,930
38,500
44,130
28,030
37,830
27,480
43310
37,130
26,980
42,490
36,450
26,460
41,670
35,760
25,970
40390
35,090
25,470
40.100
34,430
24,970
39360
33,770
24,490
38,620
33,140
24,010
37,880
32,510
23,550
37,120
31,900
23,080
36,410
31,290
22,620
35,690
30,690
22,170
34,980
30.100
21,710
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ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด จัง หวัด ลำปาง
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศกํในองค์การบริห ารส่วนจังหวัด
พ.ศ.๒๕๕๙
อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๑๓(๒) แห่งพระราชบัญ ญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์การ
กำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ และ
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวน
ตำแหน่งศึกษานิเทศกํโนองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ โดยความเห็นชอบชอง
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ และคณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด จัง หวัด ลำปาง ในการประชุม ครั้ง ที่ ๒/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีมติให้กำหนดจำนวนตำแหน่งศึก ษานิเทศกํในสังกัดองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อ แกํไขบีญ หาการขาดแคลนตำแหน่ง ศึก ษานิเทศก์ใ นสังกัด องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น และปรับ ปรุง การเรียน
การลอนให้ได้ม าตรฐาน ศึก ษาค้น คว้า ทางวิช าการและวิเคราะห์ว ิจ ัย ติด ตามตรวจสอบและประเมิน ผลเพื่อ พัฒ นา
การจัด การเรีย นการสอนให้ม ีป ระสิท ธิภ าพมากยิ่ง ขึ้น ซึ่ง ตำแหน่ง ศึก ษานิเทศก์ถ ือ เนิน ตำแหน่ง ที่ม ีค วามสำคัญ
ต่อคุณภาพการจัดการศึกษาชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง กำหนดจำนวน
ตำแหน่ง ศึก ษานิเทศก์ต ามอัต ราส่ว นศึก ษานิเทศก์ต ่อ สถานศึก ษา โดยเทีย บเคีย งกับ หลัก การชองคณะกรรมการ
ข้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาได้ตามอัต ราส่วนศึก ษานิเทศกํ ๑ คน ต่อสถานศึกษา ๔ แห่ง และหากมีเศษ
จำนวนสถานศึกษาตั้งแต่ ๒ แห่ง ขึ้นไป ให้มีตำแหน่งศึกษานิเทศกํเพื่มได้อีก ๑ คน

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง
เรอง หลักเกณฑ์และเงื่อนไชเกี่ยวกับการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด!ด้รับเ,งินเ.ดือน พ.ศ.๒๕๕๘
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ช้าราชการองค์การบริหารส่ว•นจังหวัดได้รับเงิบเดือน
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในระบบแท่ง (Broadband)
ตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่ง
และมาตรฐานของตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒£๕๘ ลงวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕:๘
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนห้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๒ และข้อ ๒ ของประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ประกอบ
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑๑A3๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้ประกาศ
กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือนไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด จังหวัด
ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อ ๒ ประกาศนี้Iห้ใข้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๘ ถึงข้อ ๔๒ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริห าร
ส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
ข้อ ๔ ช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใด
ระดับใด ให็ไต้รับเงินเดือนขั้นตํ่าฃองตำแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับนั้น เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
(๑) ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นตํ่าของระดับนั้นอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม
หรือหากไม'มีเงินเดือนที่เท่าเดิม ก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า
(๒) ผู้นั้นได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพ ซึ่งคณะกรรมการกลาง
ช้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด (ก.จ.) หรือ ก.พ.รับ รองว่า ปริญ ญาหรือ ประกาศนีย บัต รวิช าชีพ นั้น
เป็นคุณสมบัติเฉพาะลำหรับตำแหน่งที่ไต้รับแต่งตั้ง และกำหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในตำแหน่ง ประเภท สายงาน
ระดับ และขั้นใด ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และขั้นตามที่ ก.จ.กำหนดท้ายประกาศนี้
(๓) ผู้นั้นได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพิ่มหรือสูงขึ้นซึ่ง ก.จ.หรือ
ก.พ.รับรองว่า ปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นนั้น เป็นคุณสมบีติเฉพาะ
/ลำหรับตำแหน่ง...

-๒สำหรับตำแหน่งที่'โต้'รับแต่งตังและกำหนดเงินเดือน'ที่ควร!ด้รั'บ่1‘นตำแหน่ง'ประเภท สายงาน ระดับ และอัตรานั้นไว้แล้ว
ให้นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดปรับให้ได้รับเงินเดืฎนในตำแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และขั้นที่ ก.จ. กำหนด
ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ได้รับประกาศนิยบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหรือประกาศนิยบัตร
วิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบไดไม่ตํ่ากว่าเพิ่มหรือสูงขึ้นจากประกาศนิยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะต้องดำรงตำแหน่ง
ทีได้รับแต่งดังโดยใช้วุฒิประกาศนิยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนิยบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา
หรือเทียบเท่ามาแล้วไม,น้อยกว่าหนึ่งปี โดยผู้ได้รับประกาศนิยบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบ'ได้ไม่ตํ่ากว่า เมื่อปรับ
แล้วต้องได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าประกาศนิยบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
(ข) ผู้ได้รับปริญญาโทเพิ่มหรือสูงขึ้นจากปริญญาตรีจะต้องดำรงตำแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(ค) ผู้ได้รับปริญญาเอกเพิ่มหรือสูงขึ้นจากปริญญาโทจะต้องดำรงตำแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
(๔) ผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใด ที่ ก.จ.กำหนดในมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง ให้ตำแหน่งประเภท และสายงานนั้น ได้รับ เงิน เดือนสูงกว่าขั้น ตํ่าฃองเงิน เดือนสำหรับ ตำแหน่ง
ระดับนั้น ให้ได้รับเงินเดือนในระดับและขั้นที่ ก.จ.กำหนด
(๕) ผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดิม ในระดับที่ตํ่ากว่าตำแหน่งเดิม หรือจาก
ตำแหน่งประเภทผู้บริหารท้องถิ่นหรืออำนวยการท้องถิ่น ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการหรือประเภท
ทั่วไป หรือจากตำแหน่งประเภทวิชาการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ได้รับเงินเดือนในแต่ละกรณี ดังนี้
(ก) ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ให้ได้รับเงินเดือนในขั้น
ที่ม ีอัต ราเงิน เดือนเท่าเดิม หรือหากไม่มีอัตราเงินเดือนที่เท่าเดิมก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า
แต่ต้องไม่สูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งประเภท ระดับนั้น
(ข) ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งโดยความประสงค์ของตัวช้าราชการองค์การบริหาร
8) <u
1>
1J 6)
ส่วนจังหวัด เหได้รับเงินเดือนในขนเงินเดือนสำหรับตาแหน่งทีได้รับแตงตัง๒ขันทีมอัตราเงินเดือนเท่าเดิม หริอหากไม่ม
อัตราเงินเดือนที่เท่าเดิม ก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่ไม่สูงกว่าเงินเดือนเดิม แต่ล้าผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่า
a,
eH
บ ฦ IM
6)
ขันสูงของเงินเดือนสำหรับตาแหน่งทีได้รับแต่งตังอยู่แล้ว เหได้รับเงินเดือนไนขันสูงของระดับตาแหน่งทีเด้รับแต่งตัง
(๖) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดิมในระดับที่สูงขึ้น หรือจากตำแหน่งประเภท
ทั่วไป ไปแต่ง ตั้ง ให้ด ำรงตำแหน่ง ประเภทวิช าการหรือ อำนวยการท้อ งถิ่น หรือ จากตำแหน่ง ประเภทวิช าการ
ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น หรือจากตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทบริหารท้องถิ่น ถ้าได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นตํ่าของขั้นเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่แล้ว ให้
ได้รับเงินเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในขั้นที่มีอัตราใกล้เคียงที่สูงกว่า
ข้อ ๕ การกำหนดให้ผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนิยบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพตามข้อ ๔(๓) ได้รับ
เงินเดือนในประเภท สายงาน ระดับ และขั้นใด ให้พิจารพาดำเนินการดังนี้
(๑) ปริญญาหรือประกาศนิยบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ได้รับเพิ่มหรือสูงขึ้นต้องเป็นปริญญา
หรือประกาศนิยบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ ก.จ. หรือ ก.พ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตัง
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-๓โดยให้พิจารณาปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณ วุฒิได้ ไม่ว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นจะได้รับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพดังกล่าวอยู่ก่อน หรือระหว่างเข้ารับราชการ หรืออยู่ในระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(๒) การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิไม่มีผลเป็นการปรับปรุงตำแหน่ง หรือ
เปลี่ยนระดับตำแหน่ง
(๓) การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ต้องให้มีผลไม่ก่อนวันที่ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นสำเร็จการศึกษา และไม่ก่อนวันที่ ก.จ. หรือ ก.พ. ได้กำหนดให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่
ได้รับมาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง'ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ในกรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาเพิ่มเติม
การปรับ อัต ราเงิน เดือ นให้ไ ด้ร ับ ตามคุณ วุฒ ิ ให้ม ีผ ลไม่ก ่อ นวัน ที่ผ ู้น ั้น รายงานตัว ต่อ องค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด
หลังสำเร็จการศึกษา
ในกรณีที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นก่อนวันที่เข้ารับ
ราชการ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบ ัติราชการ การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิต้องมีผลไม่ก่อนวันพ้น
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง และต้องดำรงตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญาตรีมาแล้ว
ไม'น้อยกว่าหนี่งปี
ในกรณีที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มหรือสูงขึ้นหลังวันเข้ารับราชการ
โดยมิได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาเพิ่มเติมตามวรรคสอง การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิให้มีผลไม่ก่อนวันที่
ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มหรือสูงขึ้น
(๔) การสั่งปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นผู้สั่ง โดยมิให้ย้อนหลังข้ามปีงบประมาณ
ในกรณีที่ได้เสนอเรื่องราวไว้ก่อนวันที่เริ่มด้นปีงบประมาณและไม่สามารถสั่งปรับให้
ในวันเริ่มด้นปีงบประมาณก็ให้สั่งปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิได้ตั้งแต่วันเริ่มด้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ให้ปรับ
อัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิก่อนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี
ข้อ ๖ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และ
การเลื่อนขั้นเงินเดือน และกำหนดให้ได้รับเงินเดือนเป็นอย่างอื่นให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นได้รับ
เงินเดือนตามที่กำหนดในมาตรฐานทั่วไปนั้น
ข้อ ๗ กรณีอื่นนอกจากที่ได้กำหนดใน้ปีเระกาศนี้ให้เสนอ ก.จ.พิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ไป
ประกาศ jL วันที่ / อ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๔๘
(นายสามารถ ลอยฟ้า)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง

ที่
๑

อัตราเงํนเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.จ. หรือ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ไข้บังคับตังแต่ ๑ มกราคม ๒๔๔๙) แนบท้ายประกาศ ก.จ.จ.ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือน พ.ศ.๒๔๔๘
ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.๒๕:๔๘
ขั้นและอัตราเงินเดือนเติม
คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ
ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ ม.ค.๒๔๔๙
ประเภท
ระดับ
ขั้น อัตราเงินเดือน
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
๑๙.๔
๒๑,๘๘๐
เวชกรรมของแพทยสภา ที่มีกำหนดเวลาศึกษาอบรม
ไม่น้อยกว่า ๔ - ๔ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาแพพยศาสตร
บัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือ
หนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร

๒ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ

วิชาการ

ปฏิบัติการ

๑๙.๔

๒๑,๘๘๐

ทันตกรรมของทันตแพทยสภา ที่มีกำหนดเวลาศึกษาอบรม
ไม่น้อยกว่า ๔ - ๔ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตร
บณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมแล้ว หรือ
หนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร
๓

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมของแพทยสภา ที่มีกำหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อย
กว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาแพพยศาสตรบัณฑิต และได้รับ
ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือหนังสืออบุม้ติบัตร
ในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร

วิชาการ

ปฏิบัติการ

๑๘.๔

๒๑,๑๔๐

๔

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมของทันตแพทยสภา ที่มีกำหนดเวลาศึกษาอบรม
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาทันตแพพยศาสตรบณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมแล้ว หรือ
หนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร

วิชาการ

ปฏิบัติการ

๑๘.๔

๒๑,๑๔๐

อัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.จ. หรือ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราขการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ใช้บังคับตังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙) แนบท้ายประกาศ ก.จ.จ.สำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๘
ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ท ี่

คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ

ชั้นและอัตราเงินเตือนเดิม
ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ ม.ค.๒๕๕๙
ระดับ
ชั้น อัตราเงินเดือน
ปฏิบัติการ
๑๘.๕
๒๑,๑๔๐

๕

ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

ประเภท
วิชาการ

๖

ปริญญาโททั่วไป หรือเทียบเท่า

วิชาการ

ปฏิบัติการ

๑๓

๑๗,๕๗๐

๗

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาทับตแพทยศาสตรบณฑิต หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรเดิม)
ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี)

วิชาการ

ปฏิบัติการ

๑๓

๑๗,๕๗๐

วิชาการ

ปฏิบัติการ

๑๓

๑๗,๕๗๐

วิชาการ

ปฏิบัติการ

( 9) 0 . d u

๑๕,๘๕๐

๑๐ ปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะ
ปริญญาที่ ก.พ.กำหนด ให้ได้รับเงินเดือนในหลักสูตร ๕ ปี

วิชาการ

ปฏิบัติการ

๑๐.๕

๑๕,๘๕๐

ปริญญาตรีสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

วิชาการ

ปฏิบัติการ

๙.๕

วิชาการ

ปฏิบัติการ

๙.๕

๘
๙

< 9 )< 3 )

ประกาศนียบัตรชั้นสูง หรือประกาศบียบัตรบัณฑิตที่มี
หลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิปริญญา
ทั่วไปในข้อ ๑๒

๑๒ ปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี
ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า หรือปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๒ ป ี ต่อจากว ุฒ ใิ นข้อ ๑๓ หรือข้อ ๑๔ หรือ
เทียบเท่า

(ร )

OoDO

๑๕,๐๖๐

อัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.จ. หรือ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราขการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ใช้บังคับตังแต่ ๑ มกราคม ๒๕(£๙) แนบท้ายประกาศ ก.จ.จ.ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการให้ข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๘
ลงวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ท ี่

คุณ วุฒิที่บรรจุเข้ารับราขการ

๑๓ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา
หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตร
กำหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
^ ๑๔ ประกาศนียบัตรวิฃาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนิยบัตร
วิชาการศึกษาขั้นสูง (ป.กศ.สูง) และอนุปริญญา หรือ
ประกาศนิยบัตรของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตร
กำหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนิยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า
๔ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนิยบัตรมัธยมศึกษาตอนด้น
หรือเทียบเท่า

ประเภท
ทั่วไป

ขั้นและอัตราเงินเดือนเดิม
ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ ม.ค.๒๕๕๙
ระดับ
ขั้น อัตราเงินเดือน
ปฏิบัติงาน
๙
๑๑,๕๑0

ทั่วไป

ปฏิบัติงาน

๗

(9)0,0ริ9(งิ90

๑๕ ประกาศนิยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนิยบัตรที่มี
หลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจาก
วุฒิประกาศนิยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า
๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนิยบัตรมัธยมศึกษาตอนด้น
หรือเทียบเท่า

ทั่วไป

ปฏิบัติงาน

๓

๙,๔๔๐

๑๖ ประกาศนิยบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น และประกาศนิยบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และประกาศนิยบัตร
เปรียญธรรมประโยค ๖ - ๘

ทั่วไป

ปฏิบัติงาน

๑

๘,๗๕๐

}

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด จังหวัด ลำปาง
เรือ่ ง กำหนดอัต ราค่าจ้างและการให้ล กู จ้างขององค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ได้รบั ค่าจ้าง (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ.๒๔๔๘
โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพือ่ ให้สอดคล้อง
กับการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๔๔๗
อากัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓(๒) มาตรา ๒๐ ประกอบมาตรา ๒๒ แห่งพระราขบัญ ญัตริ ะเบียบ
บริห ารงานบุค คลส่วนท้อ งถิน่ พ .ศ.๒๔๔๒ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับ อัตราค่าจ้างและการให้ลกู จ้างขององค์การบริห ารส่วนจังหวัดได้รบั ค่าจ้าง (ฉบับที่ ๔)
ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิก ายน ๒๔๔๘ โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด
ในการประชุมครัง้ ที่ ๖/๒๔๔๘ เมือ่ วัน ที่ ๒๔ มิถ นุ ายน ๒๔๔๘ และคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วน
จังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครัง้ ที่ ๑๒/๒๔๔๘ เมือ่ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๔๔๘ มีมติเห็นชอบให้แเาไขประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรือ่ ง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลกู จ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รบั ค่าจ้าง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๔๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๔๔๗ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนีเ้ รีย กว่า ‘'ป ระกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด จังหวัด
ลำปาง เรือ่ ง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลกู จ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รบั ค่าจ้าง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๔๔๘”
ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ ข้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๔๗ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก บัญ ชีอ ตั ราค่าจ้าง และบัญ ชีกำหนดอัตราค่าจ้างขัน้ ตํา่ - ขัน้ สูง ลูก จ้างประจำของ
องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ท้ายประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด จังหวัด ลำปาง เรือ่ ง
กำหนดอัต ราค่าจ้างและการให้ล กู จ้างขององค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ได้รบั ค่าจ้าง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๔๗ ลงวัน ที่
๑๔ สิงหาคม ๒๔๔๗ และให ใ้ ช้บ ญ
ั ชีท า้ ยประกาศนีไ้

ผูว้ า่ ราชการจังหวัดลำปาง
ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง

บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขันตำ-ขันสูง ลูกจ้างประจ้าขององค์กรปทครองส่วนท้องถิ่น
(นบบทายประกาศ ก.จ., ก.ท, นละ ก.อบด. ทอจ บาดรราบหัว'ใปเกยวกับอัดรากำจ้าจนถะกา,5ให้ถูกจ้างขององด่กรปกครองส่าบท้องกินไค้รับค่าจ้าจ (ธ'นบที่ ๙)),

ส์าดั นิ
ฟ้
๑ คบงาน
b

. ' 1
ตำแหน่
ง

คบงาบประมง

๓ คบงาบประจำเรือยนต์
๔ คบงาน๓พ)ร
๙ ภารโรง

i

๖ นักการ
๗ ยาม
1 ๘ คบสวน
๙ บริกรหรอพนักงาบประจำดกหรอโรงแรม
๑๐ คบงานประจำรทขยะ
๑๑ คบงาบประจำรทดูดสิงปฏิกลู
site คบงาบประจำโรงข่าสัตว์
๑๓ พนักงานผลิตบํา้ ประปา
ร)๙- หัวหน้าหมวดคบงานและสทาบที่
๑๙ คบครัว
Gib พนักงาบดับเพลิง
๑๗ พนักงาบจดมาตรวัดบํา้
๑๘ พนักงาบวิทยุ
แ ๙ พนักงานขับรทยนต์

พ

b o หัวหน้าหมวดรทยนต์

๒๑ พัก งานเทศกิจ
tete ารูผดู้ แู ลเดีกเลก

กลุม่ นัททํ [
อัต ราค่าจ้าง
หมายเหตุ
ค่าจ้าง •ขบตำ ■ ขัน้ สงเดนิ ■ ขัน้ สูงใหเ
บรืการทีน่ ฐาไ กลุม่ ที่ ๑ ๙,๓๔Cว ๑๖,0๓03 ๑๗,๘๘03 ®>. ทุกด่านทบ่ง หากด่าน.ทบ่งว่างให้ยบุ เลิก r
บริการพืน้ ฐาน กลุม่ ที่ ๑ ๙,๓๔0 ๑๖,๐๓0 ๑๗,๘๘0 ๒. ทุกด่าแหบ่งต้องมีทา่ จ้างไม่เกินกว่าอัตรา
บริการพืน้ ฐาน กลุม่ ที่ ๑ ๙,๓๔0 ๑๖,๐๓0 ๑๗,๘๘0 ค่าจ้างขัน้ สูงของด่านหม่งทีก่ ำหนด
บริการที'่ นฐาบ กลุม่ ที่ ๑ ๙,๓๔0 ๑๖,๐๓0 ๑๗,๘๘0
บริการทีบ่ ฐาน กลุม่ ที่ ๑
๙,๓๔0 ๑๖,๐๓๐ ๑๗,๘๘๐
กลุม่ งาน

บริการพบฐาน กลุม่ ที๑่
บริการพืน้ ฐาบ กลุม่ ที่ ๑
บริการทีบ่ ฐาน กลุม่ ที่ ๑
บริการพืน้ ฐาบ กลุม่ ที่ ๑
บริการพืน้ ฐาบ กลุม่ ที่ ๑
บริการพืน้ ฐาน กลุม่ ที่ ๑
บริการพืน้ ฐาบ กลุม่ ที๑่
บริการพืน้ ฐาน กลุม่ ที่ ๑
บริการพืน้ ฐาน กลุม่ ที่ ๑
สนับสบุบ
กลุม่ ที่ ๑
สนับสบุบ
สนับสบุน
สนับสบุบ
สนับสบุบ
สนับสบุบ

ในับสบุบ
พับ สบุน

กลุม่ ที่ ๑
กลุม่ ที่ ๑

๙,๓๔๐
๙,๓๔๐
๙,๓๔๐
๙,๓๔๐
๙,๓๔๐
๙,๓๔๐

๑๖,๐๓๐
๑๖,ocno
๑๖,๐๓๐
๑๖,๐๓๐
๑๖,๐๓๐
๑๖,๐๓๐
๙,๓๔๐ ๑๖,๐๓๐

๑๗1๘๘๐
๑๗,๘๘๐
๑๗,๘๘๐
๑๗,๘๘๐
๑๗,๘๘๐
๑๗,๘๘๐
๑๗,๘๘๐

๙,๓๔๐ ๑๖,๐๓๐ ๑๗,๘๘๐
๗,0(๖๐ ๑๘,๑๐๐ ๒๑,๐๑๐
๙,๓๔๐ ๑๖,๐๓๐ ๑๗,๘๘๐
๙,๓๔๐ ๑๔,๑๐๐ ๒๑,๐๑๐
๙,๓๔๐ ๑๘,๑๐๐ ๒๑,๐๑๐

กลุม่ ที่ ๑-๒ ๖,๑๔๐ ๒๓,๓๔๐ ๒๙,๖๗๐ -ใจ้บัญชีท่าจ้างา กลุ่มที่ ๓ ทังขั้นที่ ๓๗
กลุม่ ที่ ๑-b ๖,๑๔๐ ๒๓,๓๔๐ ๒๙,๖๗๐ ไร่พ า ๒๑,๐«๐ และกลุ่มที่ ๒ เริมขั้นที่ ๒๙
J อัตรา ๒๓,»>๙๐
กลุม่ ที่ ๑-๓ ๗,<vt1๐ ๓๐,๗๘๐ ดาGu,(5)<5)0 -ใจับัญชีท่าจ้างา กลุ่มที่ ๓ทังขั้บที่ ๓๗
อัตรา ๒๓,0๑๐ และกลุ่มที่ ๒ เริม ขับ
้ ที่ ๒๙
อัตรา ๒๓,๑๙0 ทังขั้นที่ ๓0 อัตรา ๒๙,๖๗๐
นละกลุ่มที่ ๓ เริมขัน้ ที่ ๒๓.๙ อัตรา ๒๙,๙๗๐

1

าลุม่ ที่ ๑
๖,๑๔๐ ๑<1^,๑00 ๒๑,๐๑๐
าลุม่ ที่ ๑-๓ ๗,๔๖๐ ๓๐,๗๙๐ ๓๔,๑๑๐ -ใจ้บัญชีท่าจ้างา กลุ่มที่ ๓ ทังขั้บที่ ๓๗
อัตรา ๒๓,๐๓๐ นละกลุ่มที่ ๒ เริมขั้มที่ ๒๙

1

1

1
I

อัตรา ๒๓,๓๙๐ ทังขั้บที่ ๓๐ อัตรา ๒๙.๖๗๐

๒๓ Vพักงานขับเรอยนต์หรือบายท้ายเรือ

fพับสนุน

นละกลุ่มที่ ๓ เริมขั้นที^่ )Pb*■ อัด*3jg๙1๙๗๐ 1
ั ชีท่าจ้า^ท่กลุม่ ฺ ^รrทง็ ขั ้ นทว- \ 1
rชุม่ ที่ ๑-b ๖,๑๔๐ ๒๓,๓๔๐ ๒ ๙,๖๗ ๐ -ใจ้บญ
อัตรา ๒๓1 ๓๐เ/ptก^!ที ่ ^ชุ ่ เม็ รุ)>«$=๙\ T
อัตรา ๒๓1๓๙0
1

บัญ ชีก ำหนดอัต ราค่า จ้า งขั้น ตํ่า -ขั้น สูง ลูก จ้า งประจ้า ขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งกิน
(แนฆvninbะ iriri Ii.il., ก.ท. และ ท.aim . เรื่อง มาครุฐานทั่รไบัเทยๆทับอัคราค่าจ้างและการไห้สูทจ้างขององค่กรปกครอง?!-)นห้องทบไค้รับล่าจ้าง (ฉบับที ๔))
ล ำค ้า J

ท่านหนง

ที

๒๔ ถูกมือช่างนผบทีภาษีและทะเษียบทรัพย์สบิ '
๒๔ เจ้าหน้าทีทะเษียนทรัพย์สนิ
๒๖ เจ้าหน้าทีลำรวจข้อมูล
๒๗ ลูกจ้างประจำทีม ืข อึ่ นละลักษณะงาบเหมือบ

กลุม่ งาบ
สนับสบุบ
สนับสบุน
สนับสบุบ
สนับสบุบ

กรุน่ นัณขิ
ค่าจ้าง

อัต ราค่าจ้าง
ขั้น คา

ขั้น สูงเคิม

หมายเหตุ

ขั้น สูงใหม่

กลุม่ ที ๑-๒
กลุม่ ที ๑-๒
กรุม่ ที ๑-๒
กลุม่ ที ๑-๒

๖,๑๔0 ๒๓,๓๔๐ ๒๔,๖๗๐ -ไข้บัญชีค่าจ้างๆ กคุ่นที่ ® กงขั้นที่ ๓๗
๖,๑๔0 ๒๓1๓๔๐ ๒๔,๖๗๐ อัครา ๒®.๐®๐ นละกคุ่มที่ ๒ เริมขั้บที่ ๒๙
๖1๑๔๐ ๒๓,๓๔๐ ๒๔,๖๗๐ อตรา b<y๑๔๐
๖,๑๔๐ ๒๓,๓๔๐ ๒๔,๖๗๐

กลุม่ ที ๑
กลุม่ ท ี ๑

๔,๓๔๐ ๑๘,๑๐๐ ๒๑,๐๑๐
๔,๓๔๐ ๑๙,๑๐๐ ๒๑,๐๑๐
๔,๓๔๐ ๑๙,๑๐๐ ๒๑,๐๑๐

ข้าราขการและพนักงานส่วนท้องกิน
รวมกิง พนักงาบเกินเงิน พนักงาบพมพ์ตด
และตำแหน่งอนๆ ทีมไิ ดักำหนดไว้
ในบัญชีกำหนดตำแหน่งและบัญชีอตั รา

|>

ค่าจ้างขัน้ ดํา่ -ขัน้ สูง ลูกจ้างประจำ
'ซององค์กรปกครองส่วนท้องกิน
๒๘ คบงานเครือ่ งสูบ'นา
๒๙ คบงาบเครือ่ งกำเปิดไฟฟ้า
๓๐ ผูช้ ว่ ยช่างทุกประเภท
๓๑

พนักงาบซับเครือ่ งกลขนาดเบา

๓๒ พนักงานซับเรัอขุด (รทขุด)

ช่าง
ช่าง
ช่าง
ช่าง
ขาง

กลุม่ ที ๑
กลุม่ ที ๑-๒ ๖,®๔๐ ๒๓,๓๔๐ ๒๔,๖๗๐ ■ ไข้บญั ชีคา่ จ้างๆ กคุ่มที่ ® กีงขั้นที่ ๓๗
กลุม่ ที ๑-๒ ๖,๑๔๐ ๒๓,๓๔๐ ๒๔,๖๗๐ ไอัครา ๒®,o « o นละกลุ่มที่ b เริมขั้นที่ ๒๙
อัครา ๒®,«๙o

๓๓ พนักงาบซับเครือ่ งจักรกลขนาดกลาง

ขาง

กลุม่ ท ๑-๓ ๗,๔๖๐ ๓๐,๗๘๐ ๓๔,๑๑๐ -ใข้บัญชีค่าจ้างๆ กลุ่มที่ พ กงขั้นที่ ๓๗
อีครา ๒«,๐®o แทะกลุ่มที่ b เริมขั้นที่ ๒๙
อีครา ๒®,®๙๐ กงขั้นที่ ๓๐ อีครา ๒๙.๖๗๐

พ

และกลุ่มที่ ๓ เริมขั้นที่ ๒๓.๙ อัครา ๒๙,๙๗๐

๓๔ เรนักงานซับเครือ่ งจักรกลขนาดหนัก

ช่าง

พ มุ่ ที ๒-๓ ๘1๓๔๐ ๓๓,๐๐๐ ๓๖,๔๔๐ ไข้'บัญชีค่าจ้างๆ กลุ่มที่ ๒ ถีงขั้นที่ ๓๐
อัครา ๒๙,๖๗๐ แล;ๆ!ลุ่ง พี่-พท้ม พุท่ ี่ ๒๓.๙
อัค รา๒๙.<^๐
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บัญ ชีอ ัต ราค่า จ้า งลูก จ้า งประจำขององค์ก รบ่ก ค’J3 งส่วนท้อ งถิ่น
กลุ่มที่ ๑

1 ลำดับขั้น
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๓.๕
๔
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๖
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๑๐
ร)0 .๕

๑๑
๑๑.๕
๑๒
1 ๑๒.๕
1 ๑๓
๑๓.๕
๑๔
๑๔.๔
๑๔
๑๔.๔
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๑๙

อัตราค่าจ้าง
๔1๘๗๐
๔1๙๘๐
๔1๑๐๐
๔1๒๒๐
๔1๓๔๐
๕1๔๔๐
๔1๔๘๐
๔1๖๙๐
๔1๘๑๐
๔1๙๗๐
๖1๑๔๐
๖1๓๐๐
๖1๔๗๐
๖1๖๓๐
๖ 1๘๐๐
๖ 1๙๗๐
๗1๑๔๐
๗1๒๙๐
๗1๔๖๐
๗1๖๓๐
๗1๘๐๐
๗1๙๖๐
๘1๑๒๐
๘1๒๙๐
๘1๔๔๐
๘1๖๑๐
๘1๘๐๐
๘1๙๗๐
๙1๑๔๐
๙1๓๓๐
๙1๔๒๐
๙1๗๑๐
๙1๙๑๐
๑๐1๐๗๐
๑๐1๒๘๐
๑๐1๔๔๐
๑๐1๗๖๐
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๑๔1๓๑๐
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๑๔1๘๔๐
๒๗.๔
๑๔1๑๔๐
๒๘
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๑๔1๗๒๐
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๒๙.๔
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๓๐
๑ ๖ 1๖๔๐
๓๐.๔
๑ ๖ 1๙๖๐
๓๑
๑๗1๒๗๐
๓๑.๔
๑๗1๔๗๐
๓๒
๑๗1๘๘๐
๓๒.๔
(5)£•1GOC^O
๓๓
๑๘1๔๘๐
๓๓.๔
๑๘1๗๙๐
๓๔
๑๙1๑๐๐
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๓๔.๔
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กลุ่มที่ ๒
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๑.๔
๒
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๓
๓.๔
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๖
๖.๕
๗
๗.๕
๘
๘.๕
๙
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0)0
0)0.๕
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๑๑.๕
๑๒
๑๒.๕
๑๓
๑๓.๕
๑๔
๑Gu-du
0)๕

อัต ราค่าจ้าง
๗1๔๓๐
๗1๗๓๐
๗1๙๔๐
๘1๑๓๐
๘1๓๔๐
๘1๔๔๐
๘1๗๔๐
๘1๙๗๐
๙1๒๑๐
๙1๔๔๐
๙1๗๐๐
๙1๙๖๐
๑๐,๑๙๐
๑๐,๔๔๐
๑๐1๗๐๐
๑๑1๐๐๐
๑๑,๓๑๐
๑๑,๖๒๐
๑๑1๙๒๐
๑๒1๒๔๐
๑๒1๔๓๐
๑๒1๘๔๐
๑๓1๑๖๐
๑๓1๔๗๐
๑๓1๗๗๐
๑๔1๐๗๐
๑๔1๓๘๐
๑๔,๖๘๐
๑๔1๐๐๐
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๑๔.๔
๑๖
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๑๗
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๑๘
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z'
๒๙
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๓๐
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อัต ราค่าจ้าง
๑๔1๒๙๐
๑ (รน,๖๑0
๑๔1๙๒๐
๑๖1๒๔๐
๑๖,๔๔๐
๑๖,๘๘๐
๑๗,๒๐๐
๑๗,๔๔๐
๑๗,๘๙๐
๑๘,๒๓๐
๑๘,๔๙๐
๑๘,๙๔๐
๑๙,๓๐๐
๑๙,๖๖๐
๒๐,๐๔๐
๒๐,๔๐๐
๒๐,๗๗๐
๒๑,๑๔๐
๒๑,๔๐๐
๒๑,๘๘๐
๒๒,๒๓๐
๒๒,๖๐๐
๒๒,๙๘๐
๒๓,๓๔๐
๒๓,๗๑๐
๒๔,๐๘๐
๒๔,๔๔๐
๒๔,๘๔๐
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บัญ ชีอ ัต ราค่า จ้า งลูก จ้า งประจำขององค่ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น

กลุม่ ที่ ๓
แนบท้ายงระกาท ก.จ.,
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๓๖.๔
๓๗

/

/ / เ^
1

๒๒,๐๔๐
๒๒,๔๙๐
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ประกาศคณะกรรมการข้าราฃการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง
เรอง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริห ารงานบุค คลขององค์การบริห ารส่วนจังหวัด
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔๓) พ.ศ.๒๔๔๘
โดยที่เปีน การสมควรปรับ เงิน เดือ นให้ส อดคล้อ งกับ ประกาศคณะทรรมการมาตรฐานทารบริห าร
งานบุคคลส่วนห้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริห ารงานบุคคลส่วนห้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) ฉบับลงวันที่ ๒๑
พฤษภาคม ๒๔๔๘
อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๑๓(๒) ประกอบกับ มาตรา ๒0 แห่งพระราขบัญ ญัต ิร ะเบีย บ
บริหารงานบุคคลส่วนห้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๒ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ อัต ราเงิน เดือนและวิธีการจ่ายเงิน เดือนและประโยฃน์ต อบแทนอื่น (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖
พฤคจิกายน ๒๔๔๘ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๔๔๘ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๔๘ และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด จังหวัด
ลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๔๔๘ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๔๔๘ มีมติเห็นชอบให้แก้ไขประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขเกี่ย วกับ การบริห ารงานบุค คล
ชององค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓๖) พ.ศ.๒๔๔๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๔๔๗ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า ‘'ประกาศคณะคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
จัง หวัด ลำปาง เรื่อ ง หลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขเกี่ย วกับ การบริห ารงานบุค คลชององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔๓) พ.ศ.๒๔๔๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๔๗ เปีนต้นไป
ข้อ ๓ ให้ย กเลิก บัญ ชีอ ัต ราเงิน เดือ นชองข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ท้า ยประกาศ
คณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด จัง หวัด ลำปาง เรื่อง หลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขเกี่ย วกับ การ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓๖) พ.ศ.๒๔๔๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๔๔๗
และให็ใช้บัญชีท้ายประกาศนี้แทน
/ 1

ประกาศ ณ วนที่ Ai«/ ธันวาคม พ.Piigxdjr
(นายสามารถ ลอยฟ้า)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
ประธานกรรมการช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง

บัญชีอัตราiงบเคือนนนักงานส่วนท้องทน บัญชี 4

(องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทกบาล นละองค์การบริหารลั’วนตำบล)
"3T

33
32.5
32
31.5
31
30.5
30
29.5
29
28.5
28
27.5
27
26.5
26
25.5
25
24.5
24
23.5
23
22.5
22

21.5
21
20.5
20

19.5
19
18.5
18
17.5
17
16.5
16
15.5
15
14.5
14
13.5
13
12.5
12

113
11
10.5
10

9.5

1
7.5
7
6.5
6
5.5
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2

1.5

"37
1

อนคน ท. 1

11,840
11570
11,490
11310
11,130
10 950
10,770
10.570
10370
10,180
9,990
9,800
9520
9,440
9,260
9,090
8,920
8,750
8,590
8,430
8.260
8,100
7,950
7,790
7,640
7.480
7330
7310
7,050
6,920
6,790
6,650

6,530
6,400
6370
6,160
6,050
5,920
5,810
5590
5,580
5^440
5,340
5,220
5^100
4,980
4,870
.รับจับทเ 1,.

อบจับท. .2

14,180
13,980
13,770
13550
13330
13,110
12,890
12550
12,410
12,180
11.950
11,730
11,510
11300

11,090
10.880
105BO
10,480
10380
10,070
9,910
9.710
9,520
9,330
9,150
8,970
8,800
8510
8.450
8390
8,120
7,960
7,800
7530
7,460
7,290
7,140
6,970
6.800
6530
6,470
6300
6,140
ร,970
5,810

รับจับ ท. 3

อับจับ ท. 4

.อับจับ ท. 5

21,420
21,110
25,020
30,020
20.790
24,640
29570
20,470
24370
20,140
23900
29.130
28590
19,810
23520
19.480
28350
23,140
27,800
19,120
22,760
27350
18,760
22,400
26,920
18,410
22,050
21,700
26,500
16,070
26,080
17.730
21360
25,670
17,400
21,020
25370
17,080
20590
16,760
24.870
20360
24,480
20,040
16.450
24,090
19,720
16.140
23,710
15540
19,410
19,100
23340
15340
22,980
18,790
15390
22,600
18,480
15,060
22330
18,190
14,810
21,880
17.880
1.4360
21500
14320
17570
21,140
14,060
17370
20,770
16960
13.820
20.400
16550
13370
20,040
16,340
13310
19,660
16,030
13,070
19300
15,720
12,810
15,440
18350
12360
18590
15.140
12330
18330
14,850
12,090
17590
14570
11,860
17550
14310
11530
17200
14,030
11,400
16.B80
13,760
11,180
16550
13,500
10,970
16240
13330
10.760
15320
12370
10,540
15510
12,730
10350
15290
12.470
10,150
15,000
12,220
9,950
14580
11360
9.740
14380
11,700
9,540
14,070
11.450
9340
13,770
11,200
9,140
13,470
10350
8,930
13.160
10,700
8.740
12540
10,440
8340
12,530 ,
10,190
8,340
12240
9,960
8,130
11,920
9,700
7.940
11520 ,
9,440
7,730
11310
9,210
7530
11,000
8970
7,320
10,700
8,740
7,140
‘รับรับเท่:''3 ” . 1รับจัน ท;':4 :)■ รันุจั

อับจับ ท. .6 ; รับจับ ท. 7

36,640
36,090
35540
34390
34,430
33570
33310
32,790
32270
31,760
31260
30,770
30290
29,810
29,340
28,880
28,430
27,960
27,490
27,030
26580
26,120
25560
25,190
24,730
24270
23520
23370
22,920
22,490
22.040
21520

21,190
20,780
20360
19,970
19580
19,200
18510
18,440
18,060
17590
17310
16320
16570
16.190
15,800
15,430
15050
14560
14,300
13,910
13530
13,160

.

49,480
48,740
47390
47,240
46,490
45,740
44,990
44,280
43,580
42590
42210
41550
40.900
40,260
39530
39,080
38520
37360
37,410
36,860
36310
35,770
35220
34,680
34,110
33560
33,000
32,450
31580
31340
30,790
30220
29580
29,110
28560
28,030
27,480
26380
26.460
25370
25,470
24,970
24,490
24,010
23550
23.080
22520

22.170
21.710
21340
20,790
20320

19560
19.410
18,950
18,470
18.010
17560
17,100
16540
16,190

1^ ^ ! เ&.

รับจับ ท. 8. ■ จันจับ ฟ’,'.^",,
66.490
65.490
77380
76320
64.490
63,480
75,050
62,470
73.880
72,710
61,460
71,530
60.450
70350
59.500
69340
58.560
68.150
57,640
67.080
56,730
66,020
55,840
64.980
54.960
54.090
63.960
63.090
53.230
62320
52,370
61,360
51.520
60,500
50,670
59.640
49.830
58,800
49,010
57.980
48,200
57.150
47,380
56330
46.560
55.510
45.750
54.700
44.930
53.890
44.130
53.080
43,300
52360
42,620
51,450
41.930
50.640
41.250
49,830
40.560
49,010
39,880
48300
39,190
47380
38.500
46.560
37.830
45,750
37.130
44,930
36.450
44,130
35,760
43310
35.090
42,490
34,430
41,670
33,770
40.890
33.140
40,100
32.510
39360
31,900
38,620
31,290
37.880
30,690
37,120
30.100
36,410
29.510
35,690
28.930
34.980
28,350
34370
27,800
33,550
27.230
32.850
26,660
32,110
26.100
31,400
25,530
30.700
24.960
29.980
24,400
29,780
23.830
28.560
23.210
27.850
22,700
27,16
22.140
26,44๖
21,550
25,7po
20990
25.080
20,420
19,860

รับจับฺ ท'.. i 6

80,450
79340
78,020
76,800
75,580
74360
73.140
71,990
70,860
69,740
68,640
67560
66500
65530
64570
63,720
62,760
61500
60,830
59.870
58,890
57,930
56,960
56,000
55,010
54,050
53.090
52.120

51.140
50.170
49,220
48390
47390
46,470
45,550
44580
43,810
42.950
42,070
41,190
40310
39,440
38,570
37,700
36,820

35.950 _

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลชององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แก้1ฃเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔๒) พ.ศ.๒๔๔๘
โดยที่เป็นการสมควรแก้!ขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์ทารบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดลำปาง เกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง เพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๔๔๗ และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่
๔ มิถุนายน ๒๔๔๘
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๔๔๒ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๔๘ ลงวับที่ ๔ กันยายน ๒๔๔๘ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๖A3๔๔๘ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน
๒๔๔๘ และคณะกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๔๔๘
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๔๔๘ มีมติเห็นขอบให้แก้!ขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลชององค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้!ขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๔๒) พ.ศ.๒๔๔๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี้!ห้ใข้บังดับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๑/๑ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๔๔ ดังนี้
“ข้อ ๑๑/๑ ตำแหน่งข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มี ๔ ประเภท ดังนี้
(๑) ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ได้แก่ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือตำแหน่งที่เรียกขื่ออย่างอื่น ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราฃการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกำหนด
(๒) ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย
ระดับส่วน ระดับกอง ระดับสำนักในองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือตำแหน่งที่เรียกขื่ออย่างอื่น ตามคณะกรรมการ
กลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด

(๓) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางช้าราชกา■ ริฐงด้การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด เพื่อปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ชองตำแหน่งนั้น
(๔) ตำแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางช้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งนั้น”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๓/๑ ของประกาศคณะกรรมการช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไชุ
เพิมเติม (ฉบับที่ ๓๙) พ.ศ.๒๔๔๘ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๔๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ข้อ ๑๓/๑ ระดับตำแหน่งช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีระดับ ดังนี้
(๑) ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นมี ๓ ระดับ
(ก) ระดับด้น
(ข) ระดับกลาง
(ค) ระดับสูง
(๒) ตำแหน่งประ๓ทอำนวยการท้องถิ่นมี ๓ ระดับ
(ก) ระดับด้น
(ข) ระดับกลาง
(ค) ระดับสูง
(๓) ตำแหน่งประเภทวิฃาการมี ๔ ระดับ
(ก) ระดับปฏิบัติการ
(ข) ระดับชำนาญการ
(ค) ระดับชำนาญการพิเศษ
(ง) ระดับเชี่ยวชาญ
(๔) ตำแหน่งประเภททั่วไปมี ๓ ระดับ
(ก) ระดับปฏิบัติงาน
(ข) ระดับชำนาญงาน
(ค) ระดับอาๅโส
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๓/๒ และข้อ ๑๓/๓ ของประกาศคณะกรรมการช้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓๙) พ.ศ.๒๔๔๘ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๔๔๘ ดังนี้
ข้อ ๑๓/๒ ให้คณะกรรมการกลางช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งไว้
เป็นบรรทัดฐานในการกำหนดตำแหน่งช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยกำหนดตำแหน่งเป็นประเภทและ
สายงานตามลักษณะงาน และจัดตำแหน่งในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่คุณภาพของงานอยู่ในระดับ
เดียวกันโดยประมาณเป็นกลุ่มเดียวกันและระดับเดียวกัน โดยคำนึงถึงลักษณะหน้าที่ความรับผิดขอบและคุณภาพ
ของงาน ความก้าวหน้าในสายงานตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

-๓(๑) ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น
(ก) ระดับต้น ได้แก่ ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามขนาดและ
โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด
(ข) ระดับกลาง ไต้แก, ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตามขนาดและโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกำหนด
(ค) ระดับสูง ได้แก่ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตามขนาดและโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกำหนด
(๒) ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น
(ก) ระดับต้น ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย หรือระดับกอง ตามขนาด
และโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด
(ข) ระดับกลาง ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับส่วน หรือระดับกอง ตามขนาด
และโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด
(ค) ระดับสูง ไต้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก ตามขนาดและโครงสร้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด
(๓) ตำแหน่งประ๓ทวิซาการ
(ก) ระดับปฏิบัติการ ได้แก่ ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้นโดยใช้ความรู้
ความสามารถทางวิชาการในการทำงาบ ปฏินัติงานภาย'ไต้การกำกับ แนะน่า ตรวจสอบ
(ข) ระดับชำนาญการ ได้แก่ ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงในงานวิชาการ ปฏิบ้ตงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปีญหา
ที่ยาก หรือตำแหน่งซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏินัติงานชองผู้ร่วมปฏิบ้ตงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก
(ค) ระดับชำนาญการพิเศษ ได้แก่ ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์เดยใข้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงมากในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ที่ยากมาก หรือตำแหน่งซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงมากในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก
(ง) ระดับเชี่ยวชาญ ได้แก่ ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญโดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ในทางวิชาการที่ยากและซับช้อนมาก และมีผลกระทบในวงกว้าง
(๔) ตำแหน่งประเภททั่วไป
(ก) ระดับปฏิบัติงาน ได้แก่ ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งปฏิบัติงาน
ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ

(ข) ระดับชำนาญงาน ได้แก่ ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญงาน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินในหรือแก่ไฃปิญหาที่ค่อนช้างยาก
หรือตำแหน่งซี่งด้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชำนาญงาน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปญหาที่ค่อนช้างยาก
(ค) ระดับอาวุโส ไต้แก่ ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญงานค่อนช้างสูง ในงานเทคนิคเฉพาะต้านหรืองานที่ต้องใช้ทักษะและ,
ความชำนาญเฉพาะตัว ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปีญหาที่ค่อนช้างยากมาก หรือตำแหน่งซึ่งต้องกำกับ
แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงาน
ค่อนช้างสูง มีงานในความรับผิดขอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้,ปิญหาที่ค่อนช้างยากมาก
ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุประเภทตำแหน่ง ซื่อตำแหน่งในสายงานและ
ระดับตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดขอบหลัก คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น
ตามบัญชีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นท้ายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๔๔๗
ข้อ ๑๓/๓ ช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ที่ไต้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงาน
เริ่มต้นระดับใด และตำแหน่งระดับใด ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางช้าราขการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดไต้กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกลางช้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง ฉบับลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๔๔๔ ให้จัดเช้าสู่ประเภท
ตำแหน่งและระดับตำแหน่งตามประกาศนี้ และให้ถือว่าระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของผู้นี้นเทัยบเท่ากับระยะเวลา
การดำรงตำแหน่งตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่กำหนดตามประกาศนี้ ทั่งนี้
เพื่อประโยฃนํในการแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การย้าย การโอน การรับโอน ดังนี้
(๑) ผู้ดำรงตำแหน่งประ๓ททั่วไป ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ หรือระดับ ๔ ของสายงาน
เริ่มต้นจากระดับ ๑ และสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๒ ให้จัดเช้าสู่ประเภทตำแหน่งทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
(๒) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับ ๔ หรือระดับ ๖ ของสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๑
และสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๒ ให้จัดเช้าสู'ประเภทตำแหน่งทั่วไป ระดับชำนาญงาน
(๓) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับ ๗ ของสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๒ ให้จัดเช้าสู'
ประเภทตำแหน่งทั่วไป ระดับอาวุโส
(๔) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับ ๓ ระดับ ๔ หรือระดับ ๔ ของสายงานเริ่มต้นจาก
ระดับ ๓ ให้จัดเช้าสู่ประเภทตำแหน่งวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
(๔) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป หรือประเภทวิชาชีพ ระดับ ๖ หรือระดับ ๗ ของสายงาน
เริ่มต้นจากระดับ ๓ ให้จัดเช้าสู่ประเภทตำแหน่งวิขาการ ระดับชำนาญการ
(๖) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป หรือประเภทวิชาชีพ ระดับ ๘ ของสายงานเริ่มต้นจาก
ระดับ ๓ ให้จัดเช้าสู่ประเภทตำแหน่งวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
(๗) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือประเภทเขี่ยวฃาญ ระดับ ๙ ให้จัดเช้าสู่ตำแหน่ง
ประเภทวิฃาการ ระดับเขี่ยวฃาญ

ประกาศคณะกรรมการ'ข้าราชการ0งค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดหำมาตรฐานทาหนดตำแหน่ง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๘
โดยทเป็น การสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการข้าราขการองค์ท าร'บริห ารส่วนจังหวัด
จังหวัดลำปาง เกี่ยวกับการจัดหำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้สอดคล้อง
กับการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนห้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนห้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๔๔๗ และประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริห ารงานบุค คลส่ว นท้อ งถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริห ารงานบุค คล
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๔๔๘
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๒) แห่งพระราชบัญญ้ตระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๔๔๒ และข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานที่'วไป
เกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๔๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิก ายน ๒๔๔๘ โดยความ
เห็บขอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใบการประชุมครั้งที่ ๖/๒๔๔๘ เมื่อวันที่ ๒๔
มิถุน ายน ๒๔๔๘ และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด ลำปาง ในการประชุมครั้งที่
๑๒/๒๔๔๙ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๔๔๘ มีมติเห็นชอบให้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดหำ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้
ข้อ .๑ ประกาศนี้เรีย กว่า .“ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด จังหวัด
ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.๒๔๔๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๔๔๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ซี่งคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดใต้จัดหำเพื่อเป็นบรรทัดฐานในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด โดยกำหนดตำแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงาน และจัดตำแหน่งในประเภทเดียวกันและ
สายงานเดียวกันที่คุณภาพของงานอยู่ในระดับเดียวกันโดยประมาณเป็นกลุ่มเดียวกับและระดับเดียวกัน โดยคำนึงถึง
ลัก ษณะหน้า ที่ค วามรับ ผิด ขอบและคุณ ภาพของงาน ความก้าวหน้าในสายงานมีจ ำนวน ๙๙ สายงาน ตามบัญชี
รายละเอียดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งท้ายประกาศนี้
ข้อ ๔ การขอกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นการกำหนดตำแหน่ง
ในสายงานอื่นที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังไมใต้จัดหำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใวั
/[ห้องค์การ...

-๒ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ฃอกำหนดตำแหน่ง•นบ จัดหำร่างมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของตำแหน่งสายงานบั้น
เพื่อให้ทราบถึงประเภทตำแหน่ง ขื่อตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดขอบหลัก คุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่ง ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น พร้อมเสนอเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องขอกำหนดตำแหน่งดังกล่าว
เสนอให้คณะกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นขอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการ
กลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาจัดหำเป็นมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราฃการองค์การบริห าร
ส่วนจังหวัดต่อไป
ข้อ ๕ ข้า รา ซ การองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใด
และระดับใด ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กำหนดไว้
ตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด เรื่อง การจัดหำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๖ เมื่อได้มีการจัดเข้าสู่มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ตามที่ก ำหนดในข้อ แล้ว ให้น ำระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบ ัต ิง านที่เ กี่ย วข้อ งที่ม ี
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดิมมานับรวมกับระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ก ำหนดใน คุณสมบั้ต ิเฉพาะสำหรับ ตำแหน่ง ของมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ที่ไ ด้ร ับ การจัด เข้า สู่ต ำแหน่ง
เพื่อประโยขน่ในการเลื่อนระดับ การแต่งตั้ง การคัดเลือก การสอบคัดเลือ ก โดยมีหลักเกณฑ์การนับรวมตามบัญชี
คุณ สมบัต ิเฉพาะสำหรับ ตำแหน่ง ของข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ที่ไ ต้ร ับ แต่ง ตั้ง ให้ด ำรงตำแหน่ง
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดิม สำหรับใข้เป็นคุณสมบัติในการเลื่อนระดับ การแต่งตั้ง การคัดเลือก การสอบคัดเลือก
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ /วัน ที
(นายสามารถVสอยฟ้า)
ผู้วาราชการจังหวัดสำปาง
ประธานกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด จัง หวัด ลำปาง
เรื่อง หลัก เกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒£๔๕ หมวด ๓ การให้ออกจากราชการ ให้เป็นบีจจุบัน ถูกต้อง และ
เป็นธรรม กอปรกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญ ญัติให้คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ ให้เหมาะสมกับลักษณะ
การบริห ารและอำนาจหน้า ที่ช ององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด แต่จ ะต้อ งอยู่ภ ายใต้ม าตรฐานกลางเกี่ย วกับ การ
บริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกำหนด
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การให้อ อกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยความเห็น ชอบชองคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิก ายน ๒๕๕๘ และมติ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐
ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด จังหวัด
ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในหมวด ๓ การให้ออกจากราชการ ส่วนที่ ๑ การออกจากราชการ ส่วนที่ ๒
การสั่งพักราชการและการสั่ง'ให้ออก,จากราชการ,ไว้ก ่อนตามประกาศคณะกรรมการ'ข้ารา,ชการองค์การ']บริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การ
อุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๕
ข้อ ๔ ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้
“ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ” ให้ห มายความรวมถึง ข้า ราชการครูอ งค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นด้วย
/หมวด ๒...

-๒หมวด ๒
การออกจากราชการ
ข้อ ๕ ข้าราชการองค์การิบริหาร'ส่วนจังหวัดออกจากราชทารเมื่อ
(๑) ตาย
ว้(๒) พ้น จากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(๓) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออก หรือการลาออกมีผลตามข้อ ๒๔
(๔) ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๒ชองหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๓๔ของหลักเกณฑ์นี้ หรือเนื่องจากไม,ผ่านการทดลอง
ปฏิบัติราชการหรือขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยไม่ได้รับการยกเว้นตาม
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องด้นสำหรับข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
การออกจากราชการตามวรรคหนึ่งให้ทำเป็นคำสั่ง เว้นแต่กรณีตาม (๑) และ (๒)
-เ การออกคำสั่ง เกี่ย วกับ การออกจากราชการตามวรรคสอง ต้อ งได้ร ับ ความเห็น ขอบจาก
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน เว้นแต่คำสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง
ให้คณะกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่งเรื่อ งการออกจากราชการตาม (๔) และ
(๕) ให้คณะอนุกรรมการด้านวินัยและการให้ออกจากราชการตามข้อ ๘๕วรรคสาม ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไชในการ
สอบสวน การลงโทษทางวิน ัย พ.ศ. ๒๕๕๘ พิจ ารณาทำความเห็น เสนอ และให้นำ หมวด ๘ และหมวด ๙ ของ
หลักเกณฑ์ดังกล่าว มาใช้บังคับโดยอนุโลม
วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามหมวด ๕
ข้อ ๖ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกจาก
ราชการเพื่อ รับ บำเหน็จ บำนาญตามกฎหมายว่า ด้ว ยบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่ว นท้อ งถิ่น ไดในกรณีท ี่ก ฎหมาย
ดังกล่าวบัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ และการสั่งให้อ อกจากราชการเพื่อ รับ บำเหน็จ บำนาญ
เหตุท ดแทน นอกจากให้ท ำได้ใ นกรณีท ี,กำหนดไว้ใ นหลัก เกณฑ์น ี้ และกรณีท ี่ก ฎหมายว่า ด้ว ยบำเหน็จ บำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นบัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนแล้ว นายกองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด จะเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดเพื่อส่งเรื่องให้คณะอนุก รรมกาวพิจารเมา
การดำเนิน การทางวิน ัย และการให้อ อกจากราชการตามข้อ ๘๕ ชองหลัก เกณฑ์และเงื่อ นไขในการสอบสวน
การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ทำความเห็นเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาให้ความ
เห็น1ชอบ'ให้'นายกองค์การบริหารส่วน'จังหวัดออกคำสั่ง'ให้'ข้าราชการองค์การ'บริหารส่วน'จังหวัด ออกจากราชการ
เพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนได้ในกรณีต่อไปนีด้วย คือ
(๑) เมื่อข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัดผู้ใดเจ็บบัวยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการชองตนได้
โดยสมํ่าเสมอ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควรให้ออกจากราชการ
(๒) เมื่อข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัดผู้ใดสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์
ชองทางราชการ
/ (๓) เมื่อข้าราชการ...

-๓(๓) เมื่อ ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ผู้ใดไม่ม ีส ัญ ชาติไทย ดำรงตำแหน่งทางการเมือ ง
ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตพื่นเพิอนไม่สมประกอ'บ หรือเป็นโรคตามที่กำหนด
ในมาตรฐานทัว ไปเกีย วกับ คุณ สมบัต ิแ ละลัก ษณะต้อ งห้า มเบือ งด้น สำหรับ ข้า รา'ซกๅร0งด้(ๅารบริห ารส่วนจังหวัด
เป็น กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พ รรคการเมือง เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เมื่อ ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ผู้ใ ดมีก รณีถ ูก กล่า วหา หรือ มีเหตุอ ัน ควรสงสัย
ว่าเป็นผู้ไม,เลือ ม,ใสการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพ ระมหากษัต ริย ์'ทรงเป็น ประมุข ตามรัฐ ธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ้ใจและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่ากรณีมืมูลก็ไห้นายกองค์การบริหาร
ส่ว นจัง หวัด สั่ง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการสอบสวนโดยไม,ซัก ข้า และให้น ำข้อ ๗ มาใช้บ ังคับ โดยอนุโ ลม ในกรณี
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มืมติเห็นชอบดังกล่าวแล้ว ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
(๔) เมื่อ ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ผู้ใดไม่ส ามารถปฏิบ ัต ิราชการ ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไชที,คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับ
อันเป็นที่พอใจชองทางราชการได้
ข้อ ๗ ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ผู้ใ ดมีก รณีถ ูก กล่า วหา หรือ มีเหตุอ ัน ควรสงสัย ว่า
หย่อ นความสามารถในอัน ที,จะปฏิบ ัต ิห น้า ที่ร าชการ บกพร่อ งในหน้าที่ราชการหรือ ประพฤติต นไม,เหมาะสมกับ
ตำแหน่งหน้าที่ราชการ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่ากรณีมีมูล ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการ
เสีย หายแก่ร าชการ ก็ให้นายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัดสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนโดยไม'ซักข้า
ทั้ง นี้ใ ห้น ำข้อ ๒๖ วรรคหกวรรคเจ็ด วรรคแปดข้อ ๒๗ และข้อ ๘๔ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน
การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเห็นชอบให้ผู้นั้นออกจากราชการ
ก็ให้น ายกองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด สั่งให้ผ ู้น ั้น ออกจากราชการเพื่อ รับ บำเหน็จบำนาญเหตุท ดแทนตามกฎหมาย
ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การสอบสวนพิจารณา ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ชองหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน
การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากเป็น กรณีก ารกระทำที่ป รากฏซัดแจ้งตามหมวด ๖ ของหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไชในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๔๔๘ จะดำเนินการโดยไม่สอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ได้
ข้อ ๘ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามข้อ ๒๖
วรรคหก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘และคณะกรรมการสอบสวน
หรือ นายกองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดเห็น ว่ากรณีม ีเหตุอัน ควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้น ั้น ได้ก ระทำผิดวิน ัยอย่างร้ายแรง
แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ซัดพอที่จะพิงลงโทษตามข้อ ๘๔ ชองหลักเกณฑ์และเงื่อนไชในการสอบสวน การลงโทษ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘ ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการตำเนินการทางวินัย
และการให้ออกจากราชการตามข้อ ๘๔ วรรคสาม
/ฃองหลักเกณฑ์...

ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕:£๘ ทำความเห็นเสนอ และเมื่อคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเป็นประการใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้(.ป็■ บไป
ตามนั้น
ในกรณีค ณะกรรมการ'ข้าราฃการองค์การบริห ารส่วนจังหวัดมีมติ'ให้ผู้'นั้น ออกจากราขการเพราะมี
มลทิน หรือมัวหมองในกรณีท ี่ถูกสอบสวน ให้น ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด สั่ง ให้ผ ู้น ั้น ออกจากราชการเพื่อ รับ
บำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราฃการส่วนท้องลิ่น
ข้อ ๙ เมื่อ ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ผู้Iดด้อ งรับ โทษจำคุก โดยคำสั่งของศาล หรือต้อง
รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถีงที่สุดให้จำคุกในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไม'ถึงกับ
จะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับ
บำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องลิ่นก็ได้
ข้อ ๑๐ เมื่อ ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดผู้ใดไปรับ ราขการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการ
รับราชการทหารให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออก
จากราชการในกรณีอ ื่น อยู่ก ่อ นไปรับ ราชการทหาร ก็ใ ห้น ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เสนอคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณามีมติให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเปลี่ยนแปลงคำสั่งให้ออก
จากราชการตามวรรคหนึ่งเป็นให้ออกจากราชการในกรณีอื่นนั้นได้
ข้อ ๑๑ ในกรณีน ายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัดเห็น สมควรที่จะต้อ งสั่งให้ผู้ถูก สั่งให้ออกจากราชการ
ตามข้อ ๖ (๔) หรือข้อ ๗ กลับเข้ารับราชการ ให้นำข้อ ๒๙ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อ นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ดำเนิน การตามวรรคหนึ่ง แล้ว ให้ร ายงานคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อทราบ
ข้อ ๑๒ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควรให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกจาก
ราชการใน เรื่องใด ถ้าคณะ กรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจ ารณาเห็น เป็น การสมควรทีจ่ ะต้อง
สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม หรือเพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแล ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์นี้ หรือมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรณีการให้ออกจากราชการเนื่องจากมีผลการประเมินตํ่ากว่ามาตรฐาน
ที่กำหนด หรือขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งโดยไม่ได้รับการยกเว้น โดยถูกต้องและเหมาะสมตาม
ความเป็นธรรม ก็ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดประเด็น หรือข้อสำคัญไปให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมทำการลอนสวนใหม่หรือสอนลานเพิ่มเติมได้
หมวด ๓
การสั่งพักราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ข้อ ๑๓ การสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพักราชการหรือให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อนเพื่อรอพิงผลการสอบสวนพิจารณา ระยะเวลาให้พักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการดำเนินการ
เพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณาให้เป็นไปตามที่กำหนดในหมวดนี้

ข้อ ๑๔ ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดผู้!ดมีก รณีถ ูก กล่าวหาว่ากระทำผิดวิน ัยอย่างร้ๅยแรง
จนถูกตังกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้น แต่เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยความเห็นซอษชองคณะกรรมการขัาราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด)จะสั่งให้
ผู้นันพักราชการ เพื่อรอฟ้งผลการสอบสวนหรือพิจารณา หรือผลแห่งคดีได้ต่อเมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ตังต่อไปนี้
(๑) ผู้น ั้น ถูกตั้งกรรมการสอบสวน และนายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด พิจ ารณาเห็น ว่า ถ้า ผู้น ั้น
คงอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปอาจเกิดการเสิยหายแก่ราชการ
(๒) ผู้นั้นถูกฟ้องคดีอาญา ในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือ ละเว้น การปฏิบัตหน้าที่ราชการโดยทุจริต
หรือ เกี่ย วกับ ความประพฤติ หรือ พฤติก ารณีอ ัน ไม่น ่าไว้วางใจ โดยพนัก งานอัย การมิไ ด้ร ับ เป็น ทนายแก้ต ่า งให้
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่าถ้าผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดการเสืยหายแก,ราชการ
(๓) ผู้นั้นมีพ ฤติก ารณ์ท ี่แสดงว่าถ้าคงอยู่ในหน้าที่ราชการจะเป็น อุป สรรคต่อการสอบสวนพิจารณา
หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น
(๔) ผู้น ั้นอยูในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญาหรือต้องจำคุกโดยคำพิพากษา
และได้ถูกควบคุม ขัง หรือต้องจำคุก เป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสืบห้าวันแก้ว
(๔) ผู้นั้นถูกแต่งตั้งกรรมการขึ้นทำการสอบสวนและต่อมามีคำพิพากษาถีงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำความผิด
อาญา ในเรื่องที่สอบสวนนั้น หรือผู้นั้นถูกแต่งตั้งกรรมการขึ้นทำการสอบสวนภายหลังที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำ
ความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น และนายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัดพิจารณา เห็น ว่าข้อเท็จจริงที่ป รากฏตาม
คำพิพากษาถึงที่สุดนั้นได้ความประจักษ์ขัดอยู่แก้วว่าการกระทำความผิดอาญาของผู้นั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด โดยความเห็น ชอบชองคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดจะสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นพักราชการเพื่อรอฟ้งผลการสอบสวนหรือพิจารณา หรือ
รอผลคดีก็ได้
การพิจารณามีม ติตามวรรคสอง ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดตรวจสอบ
หากพบว่าเป็นความจริง จึงจะพิจารณามีมติเห็นขอบได้
ข้อ ๑๔ การสั่งพักราชการให้สั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนพิจารณา เว้นแต่กรณีผู้ถูกสั่งพักราชการได้
ร้องทุกข์ และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่าคำร้องทุกข์ฟ้งขึ้นและไม่สมควรที่จะ
สั่งพักราชการอีกต่อไป ต้องมีมติให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกคำสั่งสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ก่อนการสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้น
ข้อ ๑๖ ในกรณีข ้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดผู้Iดมีก รณีถูก กล่าวหาว่ากระทำผิดวิน ัยอย่าง
ร้า ยแรงจนถูก แต่ง ตั้ง คณะกรรมการขึ้น ทำการสอบสวนหลายสำนวน หรือ ถูก ฟ้อ งคดีอ าญาหลายคดี เว้น แต่เป็น
ความผิด ที่ไ ด้ก ระทำโดยประมาทหรือ ความผิด ลหุโ ทษ หรือ ผู้ท ี่ถ ูก ฟ้อ งนั้น พนัก งานอัย การรับ เป็น ทนายแก้ต ่างให้
ถ้าจะสั่งพักราชการให้สั่งพักทุกสำนวนและทุกคดี
ในกรณีได้ส ั่งพัก ราชการในสำนวนใด หรือคดีใดไว้แก้ว ภายหลัง ปรากฏว่า ผู้ถ ูก สั่ง พัก ราชการนั้น
มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนในสำนวนอื่น หรือถูก
ฟ้อ งคดีอ าญา ในคดีอื่นเพิ่ม'ขึ้นอีก เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือผู้ที่ถูกฟ้อง
นั้นพนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้ ก็ให้สั่งพักราชการในสำนวนหรือคดีอื่นที่เพิ่มขึ้นนั้นด้วย
/ขอ ๑๗...

-๖ข้อ ๑๗ การสั่งพักราชการ ห้ามมิให้สั่งพักย้อนหลังไปก่อนวันออกคำสั่งเว้นแต่
(๑) ผู้ซี่งจะถูกสั่งพักราชการอยู่ในระหว่างถูกควบคุม หรือขัง โดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญา หรือต้องจำคุก
โดยคำพิพากษา การสั่งพักราชการในเรื่องนั้นให้สั่งพักย้อนหลังไปถึงวันที่ถูกควบคุม ขัง หรือต้องจำคุก
(๒) ในกรณีได้มีการสั่งพักราชการไว้แล้ว ถ้าจะต้องสั่งใหม่เพราะคำสั่งเดิมไม่ชอบหรือไมีถูท ต้อง
ให้สั่งพักตั้งแต่วันให้พักราชการตามคำสั่งเดิม หรือตามวันที่ควรต้องพักราชการในขณะที่ออกคำสั่งเดิม
ข้อ ๑๘ คำสั่ง พัก ราชการต้อ งระบุข ื่อ และตำแหน่ง ของผู้ถ ูก สั่ง พัก ตลอดจนกรณีแ ละเหตุท ี่ส ั่ง
ให้พักราชการ
เมื่อได้มีคำสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดพักราชการแล้ว ต้องมีหนังสือแจ้งคำสั่ง
ให้ ผู้นั้นทราบพร้อมทั้งส่งสำเนาคำสั่งให้ด้วยโดยพลัน ในกรณีไม่อาจแจ้งให้ผู้นั้นทราบได้ หรือผู้นั้นไม่ยอมรับทราบ
คำสั่ง ให้ป ิดสำเนาคำสั่งไว้ ณ ที่ท ำการที่ผ ู้น ั้น รับ ราชการอยู่และมีห นังสือ แจ้งพร้อ มกับ ส่งสำเนาคำสั่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบืยนไปให้ผู้นั้น ณ ที'อยู่ข องผู้น ั้น ซึ่งปรากฏตามหลัก ฐานของทางราชการ ในกรณีเช่นนี้เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้ดำเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบคำสั่งพักราชการแล้ว
ข้อ ๑๙ เมื่อข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัดผู้ใดมีเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการตามข้อ ๑๔ และ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการสอบสวนหรือพิจารณา หรือการพิจารณาคดีที'เป็นเหตุที่อาจถูกสั่ง
พักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนก็ได้
ให้นำข้อ ๑๔ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๘ มาใช้บังคับแก่การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยอนุโลม
ข้อ ๒๐ เมื่อได้สั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดพักราชการไว้แล้ว นายกองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัดจะพิจารณาตามข้อ ๑๙ และสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนอีกชั้นหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน และให้นำความในข้อ ๑๔ วรรคสาม มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๑ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก ่อน จะสั่งให้ออกตั้งแต่วันใด ให้นำข้อ ๑๗ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม แต่สำหรับการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีตามข้อ ๒๐ ให้สั่งให้ออกตั้งแต่วันพักราชการเป็นต้นไป
ข้อ ๒๒ เมื่อได้สั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดพักราชการ หรือให้ออกจากราชการ
ไว้ก ่อ นเพื่อ รอพิง ผลการสอบสวนพิจ ารณา ถ้า ภายหลัง ปรากฏผลการสอบสวนพิจ ารณาเป็น ประการใดแล้ว
ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้ดำเนินการตามข้อ ๘๔ ชองหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘หรือข้อ ๓๔ ของหลักเกณฑ์นี้ แล้วแต่กรณี
(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการนั้นกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และไม่มีกรณีที'จะต้อง
ถูกสั่งให้ออกจากราชการ ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่ง
เดิม หรือตำแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ทั้งนี้ สำหรับการ
สั่ง 'ให้ผ ู้ถ ูก สั่ง พัก ราชการกลับ เข้าปฏิบ ัต ิห น้าที่ร าชการ'ไนตำแหน่ง 'ในระดับ เดีย วกัน ที่ผ ู้'นั้น มีค ุณ สมบัต ิต รงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องได้รับความเห็นขอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน
/แล้วดำเนิน...

แล้วดำเนินการตามข้อ ๘๔ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘
หรือข้อ ๓๔ ของหลักเกณฑ์นี้แล้วแต่กรณี
(๓)ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายนรง และไม่มี
กรณีจะต้องถูกสงให้ออกจากราชการ ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจงหวดลังให้ผูนี้นกลับเข้ารบราชทารใ■ นดำแหปง
เดิมหรือตำแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้นี้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้น ทั้งนี้ สำหรับการสั่ง
ให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้นี้นมีคุณสมบัติ
ตรงตามคุณ สมบัต ิเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งบัน ต้องได้รับ ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดก่อน แล้วดำเนิน การตามข้อ ๘๔ ของหลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขในการสอบสวน การลงโทษทางวิน ัย
พ.ศ.๒๔๔๘ หรือข้อ ๓๔ ของหลักเกณฑ์นี้ แล้วแต่กรณี
(๔) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการนี้นกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และไม่มีกรณีที่จะต้อง
ถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ เนื่องจากได้พันจากราชการ
ตามกฎหมายว่าด้ว ยบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่ว นท้อ งถิ่น แล้ว ก็ให้ดำเนินการตามข้อ ๘๔ ของหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๔๔๘ หรือข้อ ๓๔ ของหลัก เกณฑ์น ี้ แล้ว แต่ก รณี โดยไม่ต้องสั่ง
ให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
การดำเนิน การตามข้อ ๘๔ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวิน ัย
พ.ศ. ๒๔๔๘ หรือข้อ ๓๔ ของหลักเกณฑ์นี้ ในกรณีจะสั่งลงโทษดัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน การสั่งลงโทษ
ดัง กล่า วให้ส ั่ง ย้อ นหลัง ไปถึง วัน สุด ท้า ยก่อ นวัน พัน จากราชการตามกฎหมายว่า ด้ว ยบำเหน็จ บำนาญข้า ราชการ
ส่วนท้องถิ่น
(๔) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และไม่มี
กรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น แต่ไม่อาจสั่งให้กลับเข้ารับราชการได้ เนื่อ งจากได้พ ัน จากราชการ
ตามกฎหมายว่า ด้ว ยบำเหน็จ บำนาญข้า ราชการส่ว นท้อ งถิ่น แล้ว ก็ให้ดำเนินการตามข้อ ๘๔ ของหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘ หรือข้อ ๓๔ ของหลักเกณฑ์น ี้ และมีคำสั่งยกเลิก คำสั่ง
ให้อ อกจากราชการไว้ก ่อ นเพื่อ ให้ผ ู้น ี้น เนิน ผู้พ ้น จากราชการตามกฎหมายว่า ด้ว ยบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่ว น
ท้องถิ่น และให้นำ (๔) วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๖) ในกรณีท ี่ป รากฏว่าผู้น ั้น กระทำผิด วิน ัยอย่างไม่ร้ายแรง แต่มีก รณีท ี่จะต้องถูก สั่งให้อ อกจาก
ราชการด้ว ยเหตุอ ื่น ก็ใ ห้ด ำเนิน การตามข้อ ๘๔ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย
พ.ศ. ๒๔๔๘ หรือข้อ ๓๔ ชองหลักเกณฑ์นี้ แล้วแต่กรณี แล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นซอนสั่งให้ผู้นี้นออกจากราชการตามเหตุนั้น โดยไม่ต้องสั่ง
ให้กลับเช้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ และให้นำ (๔) วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๗) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นมิได้กระทำผิดวินัย และไม่มีกรณีจะต้องออกจากราชการ ก็ให้สั่งยุติเรื่อง
และให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือกลับเข้ารับราชการตาม (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี
/ (๘) ในกรณีที่...

(๘) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการนั้นมิได้กระทำผิดวินัย และไม่มิกรณีจะต้องถูกสั่งให้ออก
จากราชการด้วยเหตุอื่น แตไม่อาจสั่งให้ผู้นันกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้เนื่0 งจากมิฐ ายุค รมเตามกฎหมายว่า ด้ว ย
ทำเหนจบำนาญข้า ราชการส่ว นท้อ งถิ่น และได้พ ัน จากราชการตามกฎหมายว่า ด้ว ยบำเหน็จ บำนาญข้า ราชการ
ส่วนท้องถิ่นแล้ว ก็ให้สั่งยุติเรื่อง
(๙) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นมิได้กระทำผิดวินัย และไม่มิกรณีจะด้อง
ถูก ลังให้อ อกจากราชการด้วยเหตุอ ื่น แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการได้ เนื่อ งจากมิอ ายุค รบตามกฎหมาย
ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้อ งถิ่น แล้ว ก็ให้สั่งยุติเรื่องและมิคำสั่งยกเลิกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
เพื่อให้ผู้นันเป็นผู้พันจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(๑๐) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นมิได้กระทำผิดวินัย แต่มิกรณีจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุ
อื่น ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามเหตุนั้นใดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ
ข้อ ๒๓ การออกคำสั่ง พัก ราชการ คำสั่งให้อ อกจากราชการไว้ก ่อ น หรือ คำสั่งให้ก ลับ เข้า ปฏิบ ัต ิ
หน้าที่ราชการ หรือ กลับ เข้า รับ ราชการ ให้ม ิส าระส่าคัญ ตามแบบ พอก.๑ แบบ พอก.๒ แบบ พอก.๓ หรือแบบ
พอก.๔ แล้วแต่กรณี ท้ายหลัก เกณฑ์น ี้

หมวด ๔
การลาออกจากรา•ชการ
ข้อ ๒๔ ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ผู้ใดประสงค์จ ะลาออกจากราชการให้ยื่น หนังสือ
ชอลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซี่งมิสาระสำคัญ ตามแบบ ลก.๑ ท้ายหลักเกณฑ์นี้ เพื่อให้นายกองค์การ
บริห ารส่วนจังหวัด เป็น ผู้อ อกคำสั่งให้ล าออกจากราชการ โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัด
การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม'น้อยว่าสามสืบวัน
ในกรณีผ ู้ป ระสงค์จ ะลาออกยื่น หนัง สือ ขอลาออกล่ว งหน้า น้อ ยกว่า สามสืบ วัน และนายกองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัดเห็นว่ามิเหตุผลและความจำเป็น จะอบุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลาออกตามวันที่ฃอลาออกก็ได้
หนัง สือ ขอลาออกจากราชการที่ย ื่น ล่ว งหน้า ก่อ นวัน ขอลาออกน้อ ยกว่า สามสิบ วัน โดยไม่ได้รับ
อนุญ าตเป็น ลายลัก ษณ์อ ัก ษรจากนายกองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด หรือที่มิได้ระบุวันขอลาออก ให้ถือวันลัดจากวัน
ครบกำหนดสามสิบวันนับแต่วันยื่นเป็นวันขอลาออก
ในกรณีน ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด พิจ ารณาเห็น ว่าจำเป็น เพื่อ ประโยชน์แ ก่ร าชการจะยับ ยั้ง
การอนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินเล้าสิบวันนับแต่วันขอลาออกก็ได้ และต้องแจ้งการยับยั้งการอนุญ าตให้ลาออก
พร้อ มทั้ง เหตุผ ลให้ผ ู้ฃ อลาออกทราบก่อ นวัน ขอลาออกมิผ ล และให้ก ารลาออกมีผ ลตั้ง แต่ว ัน ลัด จากวัน ครบ
กำหนดเวลาที่ยับยั้ง แต่จะอ้างการถูกแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนมาเป็นเหตุแห่งการยับยั้งมิได้
ข้อ ๒๔ เมื่อ นายกองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดได้รับ หนังสือขอลาออกจากราชการของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดแล้ว ถ้าเป็นหนังสือขอลาออกจากราชการที่ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า
/สามสิบวัน...

สามสิบวัน หรือที่มิได้ระบุวันขอลาออก ให้น ายกองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด พิจ ารณาว่าควรอนุญ าตให้ผ ู้น ั้น ลาออก
จากราชการ หรือจะสั่งยับยั้งการอบุญาตให้ลาออก โดยให้ดำเนินการด้งนี้
(๑) ในกรณีน ายกองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด พิจารณาเห้‘นว่าควรอบุญ าตให้ลาออกจากราขกๅรได้
ให้เสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่ว■ นจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นขอ'บให้ผู้นั้นลาออกจากราชการ และให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกคำสั่ง'ให้ลาออกเป็มลายถักษณ์อัท'ษร ตามแบบ ลก.๓ ท้ายหลัก เกณฑ์น ี้ แล้วแจ้ง
คำสั่งด้งกล่าวให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันขอลาออกด้วย
(๒) ในกรณีน ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด พิจ ารณาเห็น ว่า ควรยับ ยั้ง การอนุญ าตให้ล าออก
ให้น ายกองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดมีค ำสั่งยับ ยั้งการอนุญ าตให้ล าออกเป็น ลายลัก ษณ์อ ัก'ษร แล้ว แจ้ง คำสั่งดัง กล่าว
พร้อมทั้งเหตุผ ลให้ผู้ข อลาออกทราบด้วย ทั้งนี้ การยับ ยั้งการอนุญ าตให้ล าออก ให้ส ั่งยับ ยั้ง ได้เพียงครั้งเดียวและจะ
ขยายอีกไม่ได้
เมื่อ นายกองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดยับ ยั้งการอนุญ าตให้ลาออกตาม (๒) ก่อ นครบกำหนดเวลา
ที่ย ับ ยั้ง ตามข้อ ๒๔ วรรคห้า หากผู้ข อลาออกจากราชการประสงค์จ ะถอนหนัง สือ ขอลาออกย่อ มมีส ิท ธิก ระทำได้
โดยทำหนังสือ ตามแบบ ลก.๒ ท้ายหลัก เกณฑ์น ี้ ยื่น ต่อ นายกองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด การจำกัด สิท ธิด ังกล่าว
จะกระทำมิได้
การขอลาออีก จากราชการที่ย ื่น ล่ว งหน้า ก่อ นวัน ขอลาออกน้อ ยกว่าสามสิบ วัน เมื่อ นายกองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัดได้รับหนังสือขอลาออกด้งกล่าวแล้ว ให้ม ีคำสั่งเป็น ลายลักษณ์อักษรก่อนวัน ขอลาออกว่าจะอนุญ าต
ให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่าสามสิบวัน ตามที่ผู้ฃอลาออกได้ยื่นไว้หรือไม่ แล้วแจ้งการสั่งด้งกล่าวพร้อม
เหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันที่การขอลาออกมีผล ทั้งนี้ เที่อจะได้ทราบว่าวันขอลาออกในกรณีด้งกล่าวคือวันที่
ระบุไวในหนังสือขอลาออก หรือวันถัดจากวันครบกำหนดสามสิบวันนับแต่วันยื่นหนังสือขอลาออก แล้วให้พ ิจารณา
ดำเนิน การตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี
ล้า นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ไม่ด ำเนิน การตามข้อ ๒๔ วรรคสี่ หรือ วรรคห้า และข้อ ๒๔
วรรคสาม ให้การลาออกนั้นมีผลตั้งแต่วันขอลาออก
การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการเพื่อดำรงตำแหน่งในองค์กรอีสระตามรัฐธรรมนูญ ตำแหน่งทาง
การเมือง ตำแหน่งผู้พิพากษาหรือตุลาการ ตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการใดที่กฎหมายกำหนดว่าต้องไม่เป็นข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาขิกรัฐสภา สมาขิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้ยื่น
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างข้าภายในวันที่ฃอลาออก และให้การลาออกมีผลนับแต่วันขอลาออก
กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ไดขออนุญาตสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานในองค์กรอื่นของรัฐ แล้วแต่กรณี หากประสงค์จะลาออกจากราชการเพื่อเข้ารับ การบรรจุห รือ
แต่งตั้งเป็น ข้าราชการหรือพนักงานในองค์กรอื่นของรัฐ ให้ยื่น หนังสือ ขอลาออกจากราชการต่อนายกองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดอย่างข้าภายในวันที่ฃอลาออก และให้การลาออกมีผลนับแต่วันขอลาออก
ข้อ ๒๖ เมื่อนายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัดได้รับหนังสือขอลาออกแล้ว ให้บันทึกวันยื่นหนังสือ
ขอลาออกนั้น ไร้เป็นหลักฐาน และให้ตรวจสอบว่าหนังสือขอลาออกด้งกล่าวได้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อย
กว่าสามสิบวันหรือไม่ พร้อมทั้งพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันได้รับหนังสือขอลาออก
/ขอ ๒๗...

-๑๐ข้อ ๒๗ ในกรณีผู้ฃอลาออกได้ออกจากราชการไปตามข้อ ๒๔ วรรคสี่ ให้นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมีหนังสือแจ้งวันออกจากราชการให้ผู้ฃอลาออกทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากรๅชการแล-แจ้ง
ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบด้วย
ข้อ ๒๘ การยื่น หนังสือขอลาออกจากราชการตามข้อ ๒๔ วรรคห้า และวรรคหก ให้น ายกองค์ก าร
บริห ารส่ว นจัง หวัด เสนอหนัง สอขอลาออกนัน พร้อ มความเห็น ต่อ คณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว น
จังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการลาออกโดยเร็ว
เมื่อ คณะกรรมการ'ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา'ให้ความเห็นชอบการลาออกตาม
วรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกคำสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการได้ตั้งแต่วันที่ฃอลาออก
ข้อ ๒๙ ผู้ฃอลาออกอาจยื่นหนังสือขอถอนหรือระงับการลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ได้ โดยต้องยื่นก่อนวันที่การขอลาออกมีผล
หมวด ๔
วัน ออกจากราชการ
ข้อ ๓๐ การออกจากราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามข้อ ๔ (๔) และ (๔)
จะออกจากราชการตั้งแต่วันใดให้เป็นไปตามที่กำหนดในหมวดนี้
ข้อ ๓๑ การสั่งให้อ อกจากราชการตามข้อ ๒๙ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไชในการสอบสวน การ
ลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘ หรือข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๓๓ ของหลักเกณฑ์นี้ หรือเนื่องจาก
ไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติราชการหรือขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยไม่ได้รับการยกเว้น
ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ คุณ สมบัต ิแ ละลัก ษณะต้อ งห้ามเบื้อ งต้น สำหรับ ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด
ห้ามมิให้สั่งให้ออกย้อนหลังไปก่อนวันออกคำสั่ง เว้นแต่
(๑) การสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๙ ให้สั่งให้ออกตั้งแต่วันต้องรับโทษจำคุกโดยคำสั่งของศาล
หรือโดยคำพิพากษาถีงที่สุด แล้วแต่กรณี
(๒) การสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง ให้สั่งให้ออกตั้งแต่วันไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
(๓) ในกรณีได้มีการสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการไปแล้ว ถ้าจะต้องสั่งใหม่หรือเปลี่ยนแปลง
คำสั่งเป็นให้ออกจากราชการ ตามข้อ ๒๙ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘
ให้ออกจากราชการตามข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๓๔ ของหลักเกณฑ์นี้ หรือให้ออกจากราชการเนื่องจาก
ไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติราชการหรือขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยไม,ได้รับการยกเว้น
ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็ให้
สั่งให้ออกย้อนหลังไปถึงวันที่ควรต้องออกจากราชการตามกรณีนั้นในขณะที่ออกคำสั่งเดิม
(๔) กรณีใดมีเหตุสมควรสั่งให้ออกจากราชการย้อนหลัง ก็สั่งให้ออกย้อนหลังไปถึงวันที่ควรจะต้อง
ออกจากราชการตามกรณีนั้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการทำให้เสียประโยชน์ตามสิทธิโดยชอบธรรมของผู้ถูกสั่งให้ออกนั้น
ข้อ ๓๒ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อ ๒๙ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน
การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๔๔๘ จะสั่งให้ออกตั้งแต่วันใดให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ ๒๑ ของหลักเกณฑ์นี้
/ข้อ ๓๓....

ข้อ ๓๓ การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ห้ามมิให้สั่งปลดออก หรือไล่ออกย้อนหลัง
ไปก่อนวันออกคำสั่ง เว้นแต่
(๑) ในกรณีได้มีคำสั่งให้พักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน เมื่อจะสั่งลงโทษปลดออก หรือ
ไล่ออกจากราชการ ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกตั้งแต่วันพักราชการ หรือวันให้ออกจากราชการไว้ก่อน แล้วแต่กรณี
(๒) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีกระทำผิดวินัยโดยละทิ้งหน้าที่ราชการ
ติด ตอในคราวเดียวกัน เป็น เวลาเกิน กว่าสิบ ห้า วัน และไม่ก ลับ มาปฏิบ ัต ิร าชการ0ทให้ปลด00 ทหรือไล่ออกตั้งแต่วัน
ละทิ้งหน้าที่ราชการนั้น
(๓) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีกระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก
หรือโทษที่หนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจำคุก โดยปกติให้สั่งปลดออกหรือ
ไล่ออกตั้งแต่วันต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพ ากษาถีงที่สุด หรือวัน ต้อ งคำพิพ ากษาถีงที่ส ุด หรือวันถูกคุมขังติดต่อกัน
จนถึงวันต้องคำพิพากษาถีงที่สุด แล้วแต่กรณี
(๔) ในกรณีได้มีการสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการไปแล้ว ถ้าจะต้องสั่งใหม่ห รือ
เปลี่ยนแปลงคำสั่งการลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ในกรณีเข่นนี้ให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันออกจากราชการตามคำสั่งเดิม
แต่ล ้าวัน ออกจากราชการตามคำสั่ง เดิม ไม่ถ ูก ต้อ ง ก็ให้ส ั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันที่ควรต้อง
ออกจากราชการตามกรณีนั้นในขณะที่ออกคำสั่งเดิม
(๔) ในกรณีได้มีการสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่นอันมิใช่เป็นการลงโทษทางวินัยไปแล้ว ถ้าจะต้อง
สั่งใหม่ห รือเปลี่ยนแปลงคำสั่งเป็นลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปถึง
วันที่ควรต้องลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามกรณีนั้นขณะที่ออกคำสั่งเดิม
(๖) การสั่งลงโทษปลดออก หรือ ไล่อ อกจากราชการ ในกรณีท ี่ผ ู้ซ ี่งจะต้อ งถูก สั่งนั้น ได้อ อกจาก
ราชการ โดยถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอื่น หรือได้รับอนุญาตให้ลาออก
จากราชการไปก่อนแล้ว ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันออกจากราชการนั้น
(๗) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีที่ผู้ชี่งจะต้องถูกสั่งนั้นได้พันจากราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นไปก่อนแล้วให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันสิ้น
ปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริ,ยูรณี
(๘) กรณีใดมีเหตุสมควรสั่งปลดออก หรือไล่ออกจากราชการย้อนหลัง ก็ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออก
ย้อนหลังไปถึงวัน ที่ค วรจะต้อ งออกจากราชการตามกรณีน ั้น ได้ แต่ทิ้งนี้ต้องไม่เป็นการทำให้เสียประโยฃน้ตามสิท ธิ
โดยชอบธรรมของผู้ถูกสั่งลงโทษนั้น
ข้อ ๓๔ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีสมควรให้ออกอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี้
ใช้บ ัง คับ หรือ ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ซี่ง โอนมาจากพนัก งานส่ว นท้อ งถิ่น อื่น หรือ ข้า ราชการ
ตามกฎหมายอื่น ผู้ใ ดมีก รณีส มควรให้อ อกจากงาน หรือ ออกจากราชการตามกฎหมายว่า ด้ว ยระเบีย บข้า ราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการตามกฎหมายอื่นนั้นอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามกฎหมายที่ใข้อยูในขณะนั้น ส่วนการ
สอบสวน การพิจารณา และการคำเนินการออกคำสั่งให้ออกจากราชการ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์นี้ เว้นแต่
/ (๑) ในกรณี...

-๑๒(๑) ในกรณีผู้บังคับบัญขาสังกัดเดิมได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใฃ้อยู่ในขณะนั้น
ไปแล้วกอนที่หลักเกณฑ์นื้1ข้บังคับและยังสอบสวนไม่เสร็จก็ให้สอบสวนตามกฎหมายนั้นต่อไปจนกว่าจะเสร็จ
(๒) ในกรณีได้มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใข้อยู่ในขณะนั้นเสร็จไปแล้ว
ก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี๋ใฃ้บังคับ ให้การสอบสวนหรือพิจารณาแล้วแต่กรณีเป็นอันใ,รได้
(๓) ในกรณีได้มีการรายงานหรือส่งเรื่องให้คณะกรรมการข้าราขการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมการตามกฎหมายอื่นพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใข้อยู่ในขณะนั้น และการพิจารณายังไม่แ ล้วเสร็จ
ให้ส ่งเรื่อ งให้ค ณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ลังกัด ปิจ จุบ ัน พิจ ารณา เมื่อ มีม ติเป็น ประการใด
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหว้

(นายสามารถ ลอยปา)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง
เรื่อง หลักเกณฑ์และเรื่อนไขในการอุทธรณ์ และการ!องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๘

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ,๒<£๔๕ หมวด ๔ สิทธิการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ และหมวด ๕
การร้องทุกข์ ให้เป็นบีจจุบัน ถูกต้อง และเป็นธรรม กอปรกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๒ บัญญัติให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
เ)

ให้ออกจากราชการ ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่จะต้องอยู่
ภายใต้มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กำหนด
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
สิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยความเห็นขอบ
ของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุม ครั้ง ที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่
๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ จิงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
ลำปาง

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๘'’
ข้อ ๒ ประกาศนี่ให้ใช้บังคับทั่งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในหมวด ๔ สิทธิการอุทธรณ์แ ละการพิจารณาอุท ธรณ์ และหมวด ๕

การร้องทุกข์ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๔
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๕
ข้อ ๔ ในหลักเกณฑ์นี้
“ข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด” ให้หมายความรวมถึง ข้าราชการครูองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและบุคลากรทางการถึกษาในลังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นด้วย
/หมวด ๒...

-๖-

หมวด ๒
สิทธิการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์
ขอ ๕ ขาราชการองคการบวิหารสวนลังหลัดผู้ไดถูฦลังลงโทษทางวินัยตๅบบลัด!,flfljค์เ,[1ละ(ร[ฐนัเข
โ'นการสอบสวน การลงโทษทางวนย พ.ศ. ๒๔๔๘ หรรถูกสงโหออกจากราซการเนื่องจาก!,ทตุห นีง!,หตโด
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๔๔๘ ดังต่อไปนี้
(๑) ขาดคุณสมป่ตทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นกำหรับข้าราซการ0งค์การบวิหารค์วนลังหลัด
ตามข้อ ๔ (๔)

■

_

(๒) เจ็บป่วยไม่อาจปฏิป่ตหน้าที่ราชการของตนไดโดยสมํ่าเสมอ ตามข้อ ๖ (๑)
(๓) ไม,สามารถปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกำหนด ให้มีประสิทธิภาพและเถึดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ตามข้อ ๖ (£)
(๔) หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติ
ตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ตามข้อ ๓1
(๔) ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการขั้นทำการสอบสวนขื่งการสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะพิงลงโทบ
ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ แต่มีมลทินหรือมัวหมองในเรื่องที่ถูกสอบสวน ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการ
เสียหายแก่ราชการตามข้อ ๘
(๖) ต้องรับโทษจำคุกโดยกำลังของศาล หรือต้องรับโทษจำคุกโดยกำพิพากษาถีงที่สุดให้จำคุก
ในความผิดที่ไต้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลทุโทษ ซี่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจาก
ราชการ ตามข้อ ๙
ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบกำลัง การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
ให้เป็นไปตามหมวดนี้
การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามกำลังลงโทษทางวินัย หรือกำลังให้ออกจากราชการ
ข้อ ๖ การอุทธรณ์ให้แสดงข้อเที่จจรืงและเหตุผลในการอุทธรณ์ไห้เห็นว่าได้ถูกลงโทษทางวินัย หรือ
ถูกลังให้ออกจากราชการ โดยไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร และลงลายมือขื่อและที่อยู่ของ
ผู้อุทธรณ์
ในการอุทธรณ์ ถ้าผู้อุทธรณ์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในขั้นพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบวิหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี ให้แสดงความ
ประสงค์ไร้ในหนังสืออุทธรณ์ หรือจะทำเป็นหนังสือต่างหากก็ได้ แต่ต้องยื่นหรือล่งหนังสือขอแถลงการณ์ด้วยวาจานั้น
ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง
แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันยื่นหรือล่งหนังสืออุทธรณ์
ข้อ ๗ ในกรณีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ตามข้อ ๔ ถึงแก'ความตายก่อนใช้สิทธิอุทธรณ์ ทายาทผู้มีสิทธิ
รับบำเหน็จตกทอดของผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์แทนได้
กรณีมีทายาทหลายคนก็ติ ทายาทเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถก็ดี หากทายาท
เหล่านั้นมีความประสงค์จะอุทธรณ์แทนตามวรรคหนื่ง ให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์'ว่าด้วยความสามารถมาเทียบเพื่อการ'โข้นั3คับแล้วแต่กรณี'โดยอนุโลม
/ข้อ ๘...

-๓-

ขอ ๘ ผู้มืสิทธิอุทธรณ์ อาจมอบหมายให้ทนายความ หรือบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วอุทฐ่วณ์
แทนได้ ในกรณีมีเหตุจำเป็นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เจ็บป่วยจนไม่สามารถอุทธรณ์ได้ด้วยตนเอง
(๒) อยู่ในต่างประเทศและคาดหมายได้ว่าไม่อาจอุทธรณ์ด้วยตนเองได้ทันเวลาที่ทาหนด
(๓) มีเหตุจำเป็นอย่างอื่นที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นลนควร
การมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ให้ทำเป็นหนังสือลงลายมือขื่อผู้มอบและผู้รับม0บ ล้าผู้มอบไม่ลามารถ
ลงลายมือขื่อได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือหรือแกงได โดยมีพยานลงลายมือขื่อรับรองอย่างน้อยลองคน และ'ให้ม'หลักฐาน
แสดงตัวผู้โด้รับมอบหมายด้วย
ข้อ ๙ การอุท ธรณ์ค ำดังตามข้อ ๕ ให้อ ุท ธรณ์ต ่อ คณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดเพื่อส่งเรื่องให้คณะอบุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ทำความเห็นเสนอ และเมื่อคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีมติเป็นประการใดให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือ พร้อมทั้งแจ้งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฎบัติให้เป็นไปตามทั้น
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด
การแต่งตั้งคณะอบุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตามวรรคหนึ่ง ให้นำข้อ ๘๕ วรรคสาม
วรรคสี่ และวรรคห้า ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวบ การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ มาใข้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับหนังสืออุทธรณ์และ
เอกสารหลักฐานตามข้อ ๑๕
ข้อ ๑๑ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี มีอำนาจตามข้อ ๘๘ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย
พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อ ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการอุทธรณ์ ผู้จะอุทธรณ์มีสิทธิขอตรวจ หรือคัดรายงานการสอบสวนของ
^

คณะกรรมการสอบสวนหรือของผู้สอบสวนได้ ส่วนการขอตรวจหรือคัดบันทึกถ้อยคำบุคคล พยานหลักฐานอื่น หรือ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้อยู่ในดุลพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะอนุญาตหรือไม่ โดยให้พิจารณา
ถึงประโยชน์ในการรักษาวินัยของข้าราชการองค์การบรืหารส่วบจังหวัดตลอดจนเหตุผลและความจำเป็นเป็นเรื่องๆไป
ข้อ ๑๓ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิคัดค้านอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้พิจารณาอุทธรณ์ ล้าผู้ทั้นมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระทำผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษหรือการกระทำที่ผู้อุทธรณ์ถูกสั่งให้ออก
จากราชการ
(๒)

มีส่วนได้เสียในการกระทำผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ หรือการกระทำที่ผู้อุทธรณ์ถูกสั่ง

ให้ออกจากราชการ
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้อุทธรณ์
(๔) เป็นผู้กล่าวหา หรือเป็นหรือเคยเป็นผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ หรือสั่งให้ออกจากราชการ
/(๕) เป็นคู่สมรส...

(๕) เป็นคู่สมรส บุพทารี ผู้สืบสันดานหรือพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดากับผู้กล่าวหา
หรือผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ หรือการกระท*าที่ผู้อุทธรณ์ถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือ
(๖) มีเหตุอื่นที่อาจทำให้เสืยความเป็นธรรม
การคัดค้าบอบุกรรมการพจารณาอุทธรณและร้องทุกข์ หรือกรรมการช้าราชการองค์การบรืห ๆร
ส่วนจังหวัดผู้พิจารณาอุทธรณบัน ต้องแสดงขอเทจจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านใวในหบังลืออุทรรณ์ หรือแจ้งเพี่มเติม
เปนหนังสือก่อนที่คณะอบุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือ คณะกรรมการช้า ราชการองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณ์ เริ่มพิจารณาอุทธรณ์
เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดค้านตามวรรคหบี่ง อบุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือกรรมการ
ช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นจะถอนตัวไม่ร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้นก็ไตัล้าผู้ถูกคัดค้านนั้นมิไต้ขอลอนตัว
ให้ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือประธานกรรมการช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แล้วแต่กรณี พิจารณาข้อเท็จจริงที่คัดค้าน หากเท็นว่าข้อเท็จจริงนั้นน่าเชื่อลือ ให้แจ้งผู้ถูกคัดค้านนั้นทราบ และมิให้
ร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้น เว้นแต่ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือประธานกรรมการช้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจารณาเห็นว่าการให้ผู้ถูกคัดค้านนั้นร่วมพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์
ยิ่งกว่า เพราะจะทำให้ไต้ความจริงและเป็นธรรม จะอนุญาตให้ผู้ถูกคัดค้านนั้นร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้นก็ไต้
กรณีประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือประธานกรรมการช้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี ถูกคัดค้าน ให้ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือ ประธาน
กรรมการช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นถอนตัวจากการพิจารณา และให้อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
และร้องทุกข์ หรือกรรมการช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี ที่เหลือซี่งเช้าประชุมในคราวนั้น
เลือกกันเองหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน
ข้อ ๑๔ เพี่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาอุทธรณ์ ให้ลือวันที่ผู้ถูกสั่งลงโทษ หรือถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการ ลงลายมือชื่อรับทราบคำสั่งเป็นวันทราบคำสั่ง
ล้าผู้ถูกสั่งลงโทษ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคำสั่ง และมีการแจ้ง
คำสั่งให้ผู้นั้นทราบกับมอบส่าเนาคำสั่งให้ผู้นั้น แล้วทำบันท็กลงวัน เดือน ปี เวลา และสถานที่ที่แจ้ง และลงลายมือชื่อ
ผู้แจ้งพร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ลือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันทราบคำสั่ง
ในกรณีไ ม่อ าจดำเนิน การตามวรรคหนึ่ง หรือ วรรคสองไต้ ให้แจ้งเป็นหนังสือส่งสำเนาคำสั่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ ณ ที่อยู่1
ของผู้นั้น ชื่งปรากฏตามหลักฐานชองทางราชการ เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวัน
ให้ลือว่าผู้ถูกสั่งลงโทษ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ไต้ทราบคำสั่งแล้ว
ข้อ ๑๕ การอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือลืงประธานกรรมการช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมกับ
สำเนารับรองถูกต้องหนึ่งฉบับ โดยออกนามจังหวัดและยิ่นที่ศาลากลางจังหวัดหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น
การยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์จะยื่นหรือส่งผ่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ไต้
และให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการตามข้อ ๑๙
ในกรณีมีผู้'นำหนังสืออุทธรณ์มายื่นเอง ให้ผู้รับหนังสือออกใบรับหนังสือประทับตรารับหนังสือ และ
ลงทะเบียนรับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในวันที่รับหนังสือ ตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ และให้ลือวันที่รับหนังสือ
ตามหลักฐานตังกล่าวเป็นวันยื่นหนังสืออุทธรณ์
/ในกรณี...

ในกรณีส ่ง หนัง สือ อุท ธรณ์ท างไปรษณีย ์ ให้ถือ วัน ที่ท ี'ทำการไปรษณีย์ต ้นทางออกใบรับฝาก
เป็นหลักฐานฝากส่ง หรือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสือLปีนวันส่งหนังสืออุทธรณ์
เมื่อไต้ยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ไว้แล้ว ผู้อุทธรณ์จะยื่นหรือส่งคำแถลงการณ์หรือเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติมก่อนที่คณะอนุกรรมการพิจารณ่าอุทธรณ์และการร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราซการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแล้วแต่กรณี เริ่มพิจารณาอุทธรณ์ก็ไต้โดยยื่นหรือส่งต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์
หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง
ข้อ ๑๖ อุทธรณ์ที่จะรับไว้พิจารณาไต้ต้องเป็นอุทธรณ์ที่ถูกต้องในสาระส่าคัญตามข้อ ๖ และข้อ ๑๔
และยื่นหรือส่งภายในกำหนดเวลาตามข้อ ๔ วรรคสอง
ในกรณีมีนิญ หาว่าอุท ธรณ์รายใดเป็นอุท ธรณ์ท ี่จะรับไว้พ ิจารณาไต้หรือไม่ ให้ค ณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้พิจารณาวินิจนัย
ในกรณีค ณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด มีม ติไ ม่ร ับ อุท ธรณ์ไ ว้พ ิจ ารณา
ให้ค ณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบรืห ารส่ว นจัง หวัด แจ้ง มติน ั้น ให้ผ ู้อ ุท ธรณ์ท ราบเป็น หนัง สือ และเมื่อ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเป็นประการใดแล้ว ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกมีไต้
ในกรณีค ณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด มีม ติใ ห้ร ับ อุท ธรณ์ไ ว้พ ิจ ารณา
ให้ดำเนินการตามข้อ ๙
ข้อ ๑๗ ผู้อุทธรณ์จะชอถอนอุทธรณ์ก่อนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ทำความเห็น
หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาวินิจนัยอุทธรณ์เสร็จสินก็ไต้ โดยทำเป็นหนังสือยื่นหรือ
ส่งต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง เมื่อไต้ถอนอุทธรณ์แล้วการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นอันระงับ
ข้อ ๑๘ การออกจากราชการของผู้อุทธรณ์ ไม่เป็นเหตุให้ยุติการพิจารณาวินิจนัยอุทธรณ์
ในกรณีผู้อุทธรณ์ถึงแก'ความตายก่อนการพิจารผาทำความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือก่อนการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่
กรณี ให้รอการพิจารณาอุทธรณ์นั้นออกไปจนกว่าทายาท ผู้จัดการมรดก หรือผู้รับสิทธิของผู้นั้น จะมีค์าขอเข้ามา
แทนที่ผู้อุทธรณ์นั้น หรือผู้มีส่วนไต้เสียจะมีค์าขอเข้ามาเอง
คำขอเข้ามาแทนที่ผู้อุทธรณ์ตามวรรคสอง ให้ยื่นเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริห ารส่ว นจัง หวัด ภายในกำหนดเก้า สิบ วัน นับ แต่ว ัน ที่ผ ู้อ ุท ธรณ์น ั้น ถึง แก่ค วามตาย ถ้าไม่มีค์าขอดังกล่าว
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจณ์ม่พิจารณาวินิจนัยอุทธรณ์นั้นต่อไปกโต้
ข้อ ๑๙ ในกรณีบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไต้รับหนังสืออุทธรณ์ที่ไดัยื่นหรือส่งตามข้อ ๑ £
วรรคสอง ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดส่งหนังสืออุทธรณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งส่าเนาหลักฐานการรับทราบ
คำลังลงโทษของผู้อุทธรณ์ สำนวนการสืบสวนหรือการพิจารณาในเบื้องต้น และสำนวนการดำเนินการทางวินัย
ตามข้อ ๒๔ และข้อ ๒๖ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘ ไปยังประธาน
กรรมm รข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในณ์ดวันทำคารนันแต่วันไต้รันหนังถึออุท5รณ์
ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชี่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่ผู้อุทธรณ์ไต้โอนไปยังดัด ไต้รัน
หนังสืออุทธรณ์ตามวรรคหนี่ง ให้ส่งหนังสืออุทธรณ์!ปยังประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภายในสามวันทำการนับแต่วันไต้รับหนังสืออุทธรณ์

-๖-

ข้อ ๒๐ การพิจารณาอุทธรณ์ตามข้อ ๙ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือ
คณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด แล้วแต่กรณี พิจ ารณาจากสำนวนการสืบ สวน หรือการ
พิจารณาในเบื้องต้น และสำนวนการดำเนินการทางวินัย ตามข้อ ๒๔ และข้อ ๒๖ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒£๕๘ ในกรณีจำเป็นและสมควรอาจขอเอกสารหลักฐาน
รวมทั้งคำซี้แจงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราขการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ

ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ห้างหุ้นส่วน บริษัท

หรือบุคคลใด ๆ หรือขอให้ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราขการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้าง
หุ้นส่วน บริษัท ข้าราชการ หรือบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำขึ้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได้
ในกรณีผู้อุทธรณ์ขอแลลงการณ์ด้วยวาจา หากคณะอบุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นว่าการแถลงการณ์ด้วยวาจา ไม่จำเป็น
แก1การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้
ในกรณีนัดให้ผู้อุทธรณ์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุม ให้แจ้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้ออกคำสั่งทราบด้วยว่า ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงหรือมอบหมายเป็นหนังสือให้ข้าราฃการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แทนมาแถลงแก้ด้วยวาจาต่อที่ประชุมครั้งนั้นไต้ ทั้งนี้ ให้แจ้งล่วงหน้าตามควรแก'กรณี
และเพื่อประโยขน์ในการแถลงแก้ดังกล่าว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ออกดำสั่งหรือผู้แทนเข้าพิงดำ
แถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้อุทธรณ์ไต้
ข้อ ๒๑ เมื่อคณะกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามข้อ
m A *
๙ วรรคหนงแล้
ว

ก. การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย
(๑) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษถูกต้อง และเหมาะสมกับความผิดแล้ว ให้มีมติยกอุทธรณ์
(๒) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่าผู้อุทธรณ์ได้กระทำผิด
วินัยอย่างไม่ร้ายแรง แต่ควรไต้รับโทษหนักขึ้นให้มีมติให้เพิ่มโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่หนักขึ้น
(๓) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่า ผู้อุทธรณ์ได้กระทำ
ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงควรไต้รับโทษเบาลงให้มีมติใท้ลดโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง
(๔) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่าผู้อุทธรณ์ไต้กระทำผิด
วินัยอย่างไม่ร้ายแรง ซึ่งเป็นการกระทำผิดวินัยเสืกน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษให้มีมติให้สั่งงดโทษโดยให้ว่ากล่าว
ดักเตือนเป็นหนังสือก็ไต้
(๔) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง และเห็นว่าการกระทำของผู้อุทธรณ์ไม่เป็นความผิดวินัย หรือ
พยานหลักฐานยังพิงไม่ไต้ว่าผู้อุทธรณ์กระทำผิดวินัย ให้มีมติให้ยกโทษ
(๖)

ถ้าเห็นว่าข้อความในดำสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม ให้มีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง

ข้อความให้เป็นการถูกต้องเหมาะสม
(๗)

ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม'เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควร

กล่าวหาว่าผู้อุทธรณ์กระทำผิดรินัยอย่างร้ายแรง ให้มีมติแจ้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสาน ตามข้อ ๒๖ วรรคหก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางรินัย พ.ศ. ๒๔๕๘
/ในกรณี...

ในกรณีเห็บว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและเป็นความผิดที่ปรากฏขัดแจ้ง ตามข้อ ๔๖ ของหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการสอบสวบ การลงโทษทางวินัย พ.ศ. \0๕๕๘ หรือเห็นว่าผู้อุทธรณ์กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้
มีการดำเนินการทางวินัย ตามข้อ ๒๖ และตามหมวด ฟ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย
พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว ให้มีมติให้เที่มโทษเป็นปลดออก หรือไล่ออกจากราขการ ตามข้อ ๘๕ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ ต่อไป
(๘) ล้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม โดยเห็นว่าผู้อุทธรณี มีกรณีที่สมควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน หรือให้ออกจากราชการ ตามข้อ ๖ (๔) ข้อ ฟ หรือข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
ให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้นำ (ฟ) มาใขับังคับโดยอนุโลม
(๙) ล้าเห็นว่าสมควรดำเนินการโดยประการอึ่นใด เพื่อให้มีความถูกต้องตามกฎหมายและมีความ
เป็นธรรม ให้มีมติให้ดำเนินการไต้ตามควรแก,กรณี
การออกจากราซการของผู้อุทธรณ์ไม่เป็นเหตุที่จะยุติการพิจารณาอุทธรณ์ แต่จะมีมติตาม (๒) หรือ
(๘) มิไต้ และถ้าเป็นการออกจากราชการเพราะตาย จะมีมติตาม (ฟ) มีไต้ด้วย
ในกรณีมีผู้ถูกลงโทษทางวินัยในความผิดที่ไต้กระทำร่วมกันและเป็นความผิดในเรื่องเดียวกันโดยมี
พฤติการณ์แห่งการกระทำอย่างเดียวกัน เมึ่อผู้ถูกลงโทษคนใดคนหนึ่งใช้สิทธิอุทธรณ์ดำสั่งลงโทษดังกล่าว และผลการ
พิจารณาเป็นคุณแก่ผู้อุทธรณ์ แม้ผู้ถูกลงโทษคนอื่นจะไม่ไดํใช้สิทธิอุทธรณ์ หากพฤติการณ์ของผู้ไม่ไต้ใช้สิทธิอุทธรณ์
เป็นเหตุในลักษณะคดีอันเป็นเหตุเดียวกับกรณีของผู้อุทธรณ์แล้ว ให้มีมติให้ผู้ที่ไม่ไต้ใช้สิทธิอุทธรณ์ไต้รับการพิจารณา
การลงโทษให้มีผลในทางที่เป็นคุณเซ่นเดียวกับผู้อุทธรณ์ด้วย
ช. กรณีอุทธรณ์ดำสั่งให้ออกจากราชการ
(๑) ล้าเห็นว่าการสั่งให้ออกจากราชการไดัดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย

และเหมาะสม

แก,กรณีแล้ว ให้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์
(๒) ล้าเห็นว่าการสั่งให้ออกจากราชการไต้ดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

ให้มีดำวินิจฉัย

ให้ยกเลิกดำสั่งและให้นายกองดํการบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการเสืยใหมให้ถูกต้อง
(๓) ล้าเห็นว่าการสั่งให้ออกจากราชการถูกต้องตามกฎหมายและเห็นว่ายัง ไม่มีเหตุที่จะให้ผู้อุทธรณ์
ออกจากราชการในกรณีเซ่นนี๋ให้มีดำวินิจฉัยให้ยกเลิกดำสั่งและให้ผู้อุทธรณกลับเช้ารับราชการต่อไ,ป
(๔) ล้าเห็นว่าข้อความในดำสั่งให้ออกจากราชการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้มีดำวินิจฉัยให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อความให้เป็นการถูกต้องเหมาะลม

ในกรณีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เห็นสมควรเยียวยาความเสืยหายให้ผู้อุทธรณ์หรือดำเนํนการอื่นใด เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้มีดำวินิจฉัยไต้
ตามความเหมาะสมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งตามช้อบัญญ้ดชองกฎหมาย
ข้อ ๒๒ ในกรณีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๒๑ (ฟ) หรือ (๘) เมื่อคณะกรรมการ
สอบสวนไต้สอบสวนพิจารณาเสร็จแล้วให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการช้าราชการองค์การบริหารล่ามจังหวัดเพื่อพิจารณา
มีมติตามข้อ๒๑
ข้อ ๒๓ เมื่อคณะกรรมการช้าราชการองค์การบริหารล่วนจังหวัดไต้มีมติตามข้อ ๒๑ แล้วให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไท่ดามมติมั้ม และเมื่อไต้สั่งหรือปฏิบัติตามมติดังกล่าวแล้ว ให้แจ้ง
ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว

ข้อ ๒๔ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งตามข้อ ๒๓ แล้ว ผู้อุทธรณีจะอุทธรณีต่อไปอีกมิใด้
ข้อ ๒๔ ในกรณีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ตามข้อ ๔ ได้โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ยื่น
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ,ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัด'ไหม่ของผู้นั้น
ในกรณีผู้อุทธรณีได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นหลังจากได้ยื่นอุทธรณ์ไว้แล้ว แต่
คณะกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมยังมิได้มีมติ ให้ส่งเรื่องอุทธรณ์และเอกสารหลักฐานที่
เกยวข้องไปให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่ เนินผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
ในกรณีผู้อุทธรณ์ได้โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นอื่นหลังจากคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมได้มีมติตามข้อ ๒๑ แล้ว แต่ยังมิได้มีการสั่งหรือปฏิบัติให้เนินไปตามมติ
ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมส่งเรื่องอุทธรณ์พร้อมมติไปให้คณะกรรมการ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนห้องถิ่นที่ผู้อุทธรณ์ได้โอนไปสังกัดเนินผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์

โดยไม่ต้องส่งเรื่อง

ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ทำความเห็นเสนออีก
หมวด ๓
การร้องทุกข์ และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
ข้อ ๒๖ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
เมื่อมีกรณีเนินปิญหาขึ้นระหว่างกันควรจะได้ปรึกษาหารือทำความเข้าใจ ฉะนั้น เมื่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีเหตุเกี่ยวกับ
การที่ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือปฏิบัติ
ให้เกิดความคับข้องใจต่อตน และแสดงความประสงค์ที่จะปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชา ให้ผู้บังคับบัญชานั้นให้โอกาส
และรับพิงหรือสอบถามเกี่ยวกับป้ญหาดังกล่าว เพื่อเนินทางแห่งการทำความเข้าใจและแกัปิญหาที่เกิดขึ้นในชั้นต้น
ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่ประสงค์ที่จะปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแล้วไม่ได้รับคำชี้แจงหรือ
ได้รับคำขึ้แจงไม่เนินที่พอใจ ก็ให้ร้องทุกข์ตามข้อ ๒๗
ข้อ ๒๗ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตน
โดยไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือปฏิบัติให้เกิดความคับข้องใจต่อตน หรือมีกรณีที่ไม่อาจ
ยื่นอุทธรณ์ตามหมวด ๒ ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้ โดยให้ร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบเรื่องอันเนินเหตุ
ให้ร้องทุกข์
การร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาอื่นที่มิใช่นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ร้องทุกข์ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หากผู้ร้องทุกข์ไม่ได้รับคำชี้แจงจากนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในสิบห้าวัน หรือได้รับคำซี้แจงไม่เนินที่พอใจ ให้ดำเนินการตามวรรคสาม
การร้องทุกข์กรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ดำเนินการตามวรรคสอง หรือกรณีเหตุแห่งการ
ร้องทุกข์เกิดจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อ ส่ง เรื่อ งให้ค ณะอนุก รรมการพิจ ารณาอุท ธรณ์แ ละร้อ งทุก ข์ ตามข้อ ๙ พิจารณาทำความเห็นเสนอ และ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในเก้าสินวันนันแต่วันพื่
เลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเรื่องร้องทุกข์ เมื่อคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเนินประการใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เนินไนเตามนัน
โดยพลัน มติของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ถือเนินที่สุด

ข้อ ๒๘ หนังสือร้องทุกข์ต้องลงลายมือซื่อและตำแหน่งของผู้ร้องทุกข์ และต้องประกอบด้วย
สาระสำคัญที่แสดงข้อเท็จจริงและบีญหาของเรื่องให้เห็นว่าผู้บังคับบัญชาใข้อำนาจหน้าที่ปฎิบัตต่อตนโดยไม่ถูทต้ฐง
หรือไม่ปฏิบตต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือปฏิบตให้เกิดความคับข้องใจต่อตนฐย่างใด และความประสงคของ
การร้องทุกข์
ถ้าผู้ร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นพิจารณาของคณะอบุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี ให้แสดงความประสงค์ไว่ใน
หนังสือร้องทุกข์ หรือจะทำเป็นหนังสือต่างหากก็ไต้ แต่ต้องยื่นหรือส่งก่อนวันที่คณะอทุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วแต่กรณี เริ่มพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ โดยยื่นหรือ
ส่งต่อคณะกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง
ข้อ ๒๙ เพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาร้องทุกข์
(๑) ในกรณีเหตุร้องทุกข์เกิดจากการที่ผู้บังคับบัญชามืคำสั่งเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์ ให้ถือวันที่
ผู้ถูกสั่งลงลายมือซื่อรับทราบคำสั่งเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์
ถ้าผู้ถูกสั่งไม่ยอมลงลายมือซื่อรับทราบคำสั่ง และมีการแจ้งคำสั่งให้ผู้ถูกสั่งทราบกับมอบสำเนาคำสั่ง
ให้ผู้ถูกสั่ง แล้วบันทึกลงวัน เดือน ปี เวลา และสถานที่ที่แจ้ง และลงลายมือชื่อผู้แ จ้งพร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้
เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์
ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือซื่อรับทราบคำสั่งไต้โดยตรง และไต้แจ้งเป็นหนังสือส่งสำเนาคำสั่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกสั่ง ณ ที่อยู่ของผู้ถูกสั่งซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ โดยส่งสำเนา
คำสั่งไปไห้สองฉบับเพื่อให้ผู้ถูกสั่งเก็บไว้หนี่งฉบับ และไห้ผู้ถูกสั่งลงลายมือซื่อ และวัน เดือน ปี ที่รับทราบคำสั่ง
ส่งกลับดืนมา เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ ไนกรณีเข่นนี้ เมี่อล่วงพ้นสิบห้าวับนับแต่วันที่ปรากฏในใบตอบรับทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนว่าผู้ถูกสั่งไต้รับเอกสารดังกล่าวหรือมืผู้รับแทนแล้ว แม้ยังไม่ไต้รับสำเนาคำสั่งฉบับที่ให้ ผู้ถูกสั่งลง
ลายมือซื่อและวัน เดือน ปีที่รับทราบคำสั่งกลับดืนมา ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งได้ทราบคำสั่งแล้ว
(๒) ในกรณีผู้บังคับบัญชาไม่มืคำสั่งเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์โดยตรง ให้ถือวันที่มืหลักฐานยืนยับว่า
^

ผู้ร้องทุกข์รับทราบ หรือควรได้ทราบคำสั่งเป็นวันทราบเรื่องอับเป็นเหตุให้ร้องทุกข์
(๓) ในกรณีผู้บังคับนัญขาใข้อำนาจหน้าที่ปฏํบีตโดยไม'ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
หรือปฏิบัติให้เกิดความคับข้องใจต่อผู้ร้องทุกข์โดยไม่ไต้มีคำสั่งอย่างใด ให้ถือวันที่ผู้ร้องทุกข์ควรไต้ทราบถึงการใข้
อำนาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญขาด้งกล่าวเป็นวันหราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์
ข้อ ๓๐ เมื่อไต้รับหนังสือร้องทุกข์ตามข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง ให้ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
และร้องทุกข์ หรือประธานกรรมการข้าราซการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี มีหนังสือแจ้งพร้อมทั้งส่ง
สำเนาหนังสือร้องทุกข์ไห้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหราหโดยเร็ว และให้บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่ง
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปเพื่อประกอบการทึจารณา ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันไต้รับหนังสือ
ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไต้รับหนังสือร้องทุกข์ที่ไต้ยื่นหรือส่งตานข้อ ๒๗ วรรคสาม
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งหนังสือร้องทุกข์พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อไ,ย่ยังคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ไต้รับหนังสือร้องทุกข์

-๑๐-

ข้อ ๓๑ การพิจ ารณ าเรื่อ งร้อ งทุก ข์ ให้ค ณ ะอนุก รรมการพ ิจ ารณ าอุท ธรณ ์แ ละร้อ งท ุก ข์
หรือ คณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาจากเรื่อ งราวการปฏิบ ัต ิ หรือไม่
ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ของผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ และในกรณีจำเป็นและสมควรอาจขอเอกสาร และ
หลักฐานที่เกียวข้องเพิมเติม รวมทั้งคำชี้แจงจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอนของรัฐ ห้างหุ้นส่วนบริษัท
หรือบุคคลใดๆ หรือขอให้ผู้แทนหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท ข้าราขการ
หรือบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยคำ หรือชี้แจง ข้อเที่จจริง เพื่อประกอบการพิจารณาได้
ในกรณีผู้ร้องทุกข์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา หากคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์
หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นว่า การแถลงการณ์ด้วยวาจา
ไม่จำเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาเสียก็ได้
ในกรณีนัดให้ผู้ร้องทุกข์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประ'ชุม ให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุ
แห่งการร้องทุกข์ทราบด้วยว่า ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงหรือมอบหมายเป็นหนังสือให้ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แทนมาแถลงแก้ด้วยวาจาต่อที่ประชุมครั้งนั้นได้ ทั้งนี้ให้แจ้งล่วงหน้าตามควร
แก่กรณี และเพื่อประโยชน์ในการแถลงแก้ ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ หรือผู้แทนเข้าพิง
คำแถลงการณ์ด้วยวาจาชองผู้ร้องทุกข์ได้
ข้อ ๗© เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์แล้ว
(๑)

ถ้าเห็นว่าการที่ผู้บังคับบัญขาใข้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติให้เกิดความ

คับข้องใจต่อผู้ร้องทุกข์นั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้มีมติยกคำร้องทุกข์
(๒) ถ้าเห็นว่าการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติให้เกิดความ
คับข้องใจต่อผู้ร้องทุกข์นั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้มีมติให้แก้ไขโดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมายนั้น หรือให้ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
(๓)

ถ้าเห็บว่าการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติให้เกิดความ

คับช้องใจต่อผู้ร้องทุกข์นั้นถูกต้องตามกฎหมายแต่บางส่วนและไม่ถูกต้องตามกฎหมายบางส่วน ให้มีมติให้แก้ไข
หรือให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
(๔) ถ้าเห็นว่าสมควรดำเนินการโดยประการอื่นใด เพื่อให้มีความถูกต้องตามกฎหมายและมีความ
เป็นธรรม ให้มีมติให้ดำเนินการไต้ตามควรแก่กรณี
การพิจารณามีมติตามวรรคหนึ่งให้บันทึกเหตุผลชองการพิจารณาวินิจฉัยไวัไนรายงานการประชุมด้วย
ข้อ ๓๓ เมื่อคณะกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไต้มีมติตามข้อ ๓๒ แล้วให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลังหรือปฏิบัติ'ให้!.ป็น'ไปตามมตินั้น'ใน,โอกาสแรกที่ทำ'ไต้ ในกรณีมีเหตุผลความจำป็น
จะให้มีการรับรองรายงานการประชุมเสียก่อนก็ไต้ และเมื่อไต้ลังหรือปฏิบัติตามมติดังกล่าวแล้วให้แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ
เป็นหนังสือโดยเร็ว
การพิจารณาชองคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ และคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มิไต้กำหนดไวในหลักเกณฑ์นี้ ให้นำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

/ข้อ ๓๔...

ข้อ ๓๔ ในกรณีผู้มีสิทธิร้องทุกข์ได้โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ฐงถิ่นอื่นั[ห้ยื่มเรื่องร้0งทุก1ข์
ต่อคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่ของผู้นั้น
ในกรณีผู้ร้องทุกข์ได้โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หลังจากได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์ไร้!,!,สัว
แต่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมยังมิได้มีมติตามข้อ ๓๒ ให้ส่งเรื่องร้องทุกข์ และ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีผู้ร้องทุกข์ได้โอบไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หลังจากคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมได้มีมติตามข้อ ๓๒ แล้ว แต่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมยังมิได้สั่ง
หรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ ให้ส่งเรื่องร้องทุกข์พร้อมมติของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สังกัดเดิมนั้นไปให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่ เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์
ในทางที่เป็นคุณกับผู้ร้องทุกข์ให้ส่งมตินั้นไปให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไป
/

ตามนั้น แล้วแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๓๕:ให้นำหมวด ๒ มาใช้บังคับกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์โดยอนุโลม
ข้อ ๓๖ การนับระยะเวลาตามหลักเกณฑ์นี้ สำหรับเวลาเรื่มต้น ให้นับวันสัดจากวันแรกแห่งเวลานั้น
เป็นวันเริ่มนับระยะเวลา ส่วนเวลาสุดสัน ล้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ ให้นับวันเริ่มเปิดทำการ
ใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา
ข้อ ๓๘ในกรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์ต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดไว้แล้วก่อนวันที่หล้กเกณฑ์นี้ใข้บังคับ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังพิจารณาเรื่อง
ร้องทุกข์นั้นไม่แล้วเสร็จ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสังกัดใหม่พิจารณาแล

(นายสามารถ ลอยฟ้า)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
ประธานกรรมการขาราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองคการ•บริห ารส่วนจังหวัด จัง หวัด ลำปาง
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๕ ให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และเป็นธรรม กอปรกับพระราชบัญ ญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕:๔๒ บัญ ญัต ิให้ค ณะกรรมการกลางข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว น
จังหวัด กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ วิน ัยและการรัก ษาวิน ัย และการดำเนิน การทางวิน ัย ให้เหมาะสมกับ ลัก ษณะ
การบริห ารและอำนาจหน้า ที่ช ององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด แต่จ ะต้อ งอยู่ภ ายใต้ม าตรฐานกลางเกี่ย วกับ การ
บริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกำหนด
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
วิน ัย และการรัก ษาวิน ัย และการดำเนิน การทางวิน ัย พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยความเห็น ชอบ
ของคณะกรรมการกลางข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ในการประชุม ครั้ง ที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อ วับ ที่ ๒๖
พฤศจิก ายน ๒๕๕๘ และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่
๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ จีงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด จังหวัด
ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี๋ใท้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศคณะกรรมการช้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวิน ัย การให้อ อกจากราชการ การอุท ธรณ์แ ละการร้อ งทุก ข์ ลงวันที่
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ หมวด ๑ วิน ัยและการรักษาวิน ัย หมวด ๒ การสอบสวนและการลงโทษทางวินัย ส่วนที่ ๑ ถึง
ส่วนท ๕
(๒) ประกาศคณะกรรมการช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไชในการสยบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ แถะการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๗
/ (๓) ประกาศ....

(๓) ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลัก เกณฑ์
และเงือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๔๘ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘
(๔) ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลัก เกณฑ์
และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ.๒๕๕๑ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๑
(๕) ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลัก เกณฑ์
และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ข้อ ๔ ในหลักเกณฑ์นี้
ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ให้ห มายความรวมถึง ข้า ราชการครูอ งค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด และบุคลากรทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นด้วย
คู่กรณี หมายความว่า บุค คลผู้ม ีเหตุท ะเลาะวิวาท ร้องเรียบ ฟ้องร้องซี่งกันและกัน หรือเป็น คู่ห มั้น
หรือคู่สมรส เป็นบุพการี หรือผู้สืบลันคานไม่ว่าชั้นใดๆ เป็นพี่น้อง หรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายใบสามชั้น เป็น ญาติ
เกี่ย วพัน ทางแต่งงานนับ ได้เพีย งสองชั้น เป็น หรือ เคยเป็น ผู้แ ทนโดยชอบธรรมหรือ ผู้พ ิท ัก ษ์ห รือ ผู้แ ทนหรือ ตัวแทน
เป็น เจ้า หนี้ห รือ ลูก หนี้ เป็น นายจ้า ง ชองคู่ก รณี หรือ เป็น ผู้ม ีอ ำนาจพิจ ารณาซื่ง มีส ภาพร้า ยแรงอับ อาจทำให้ก าร
พิจารณาไม่เป็นธรรม
ตัว การสำคัญ หมายความว่า ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ผู้ซ ื่งชัก ชวน โน้มน้าว ล่อ ลวง
ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือกระทำการใดๆ อันทำให้ข้าราชการองค์ภารบริหารส่วนจังหวัดผู้อื่บจำด้องปฏิบัติตามโดยไม่อาจ
หลีกเลี่ยงหรือชัดขืนได้
หมวด ๒
วิน ัย และการรัก ษาวิน ัย
ข้อ ๕ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องรักษาวินัยตามที่กำหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติไว้
ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ
ข้อ ๖ ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดต้องสนับ สนุน การปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธี๋ใจ
ข้อ ๗ ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ต้อ งปฏิบ ัต ิห น้าที่ราชการด้ว ยความซื่อ สัต ย์ส ุจ ริต และ
เที่ยงธรรม
ห้ามมิให้อ าศัยหรือยอมให้ผู้อื่น อาศัยอำนาจหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
หาประโยซน้ให้แก,ตนเองหรือผู้อื่น
การปฏิบตหรือละเว้นการปฏินัตหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้
เป็น การทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๘ ข้า ราชการองค์ก ารบ ริห ารส ่ว น จัง ห วัด ต้อ งตั้ง ใจปฏ ิบ ัต ิห น ้า ท ี่ร าชการให ้เ กิด ผลดี
หรือความก้าวหน้าแก,ราชการ
/ข้อ ๙ ข้าราชการ...

ข้อ ๙ ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดต้องปฏิบ ีติห น้าที่ราชการด้วยคจามอุตสๅหะ เอาใจใส่
ระมัดระวังรักษาประโยขน้ฃองทางราชทาร และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อัน เป็น เหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็น ความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๐ ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ต้อ งปฏิบ ัต ิห น้า ที่ร าชการให้เป็น ไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรื และนโยบายของรัฐบาล โดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ
การปฏิบ ัต ิห น้า ที่ร าชการโดยจงใจโม่ป ฏิบ ัต ิต ามกฎหมาย กฎ ระเบ ีย บ ข องท างราช ก าร
มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก'ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๑ ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ต้อ งลือ ว่า เป็น หน้า ที่พ ิเศษที่จ ะสนใจและรับ ทราบ
เหตุก ารณ์เคลื่อ นไหวอัน อาจเป็น ภยัน ตรายต่อ ประเทศชาติแ ละต้อ งปองกัน ภยัน ตรายชื่ง จะบัง เกิด แก,ประเทศชาติ
จนเต็มความสามารถ
ข้อ ๑๒ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องรักษาความลับของทางราชการ
การเปีด เผยความลับ ของทางราชการ อับ เป็น เหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็น ความผิด
วิน ัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๓ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่
ราขการโดยชอบด้ว ยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหสีกเลี่ยง แต่ถ ้าเห็น ว่าการปฏิบ ัต ิต าม
คำสั่งนั้น จะทำให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ชองทางราชการ หรือเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ต้องเสนอความเห็บเป็นหนังสือทันท็เพื่อให้ผู้บังคับบัญ ชาทบทวนคำสั่งนั้น และเมื่อ ได้เสนอความเห็น แล้ว
ถ้าผู้บังคับบัญชายีนยันให้ปฏิบัติตามคำสั่งเด้มเป็นหนังสือ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม
การขัดคำสั่งหรือหสีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งชองผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วย
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๔ ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ต้อ งปฏิบ ัต ิร าชการโดยมิใ ห้เป็น การกระทำการ
ข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นนต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทำ หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว
ข้อ ๑๔ ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ต้อ งไม่ร ายงานเท็จ ต่อ ผู้บ ัง คับ บัญ ชา การรายงาน
โดยปกปีดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ลือ ว่าเป็น การรายงานเท็จด้วย
การรายงานเท็จ ต่อ ผู้บ ังคับ บัญ ชา อัน เป็น เหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็น ความผิดวิน ัย
อย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๖ ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ต้อ งลือ และปฏิบ ัต ิต ามระเบีย บและแบบธรรมเนีย ม
ของทางราชการ
ข้อ ๑๗ ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ต้อ งอุท ิศ เวลาของตนให้แ ก,ราชการจะละทิ้ง หรือ
ทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้
การละทิ้งหรือ ทอดทิ้งหน้าที่ร าชการโดยไมม่เหตุผ ลอัน สมควร อัน เป็น เหตุใ ห้เสีย หายแก่ร าชการ
อย่า งร้ายแรง หรือ ละทิ้งหน้าที่ร าชการติด ต่อ ในคราวเดีย วกัน เป็น เวลาเกิน กว่าสิบ ห้าวัน โดยไมม่เหตุผ ลอัน สมควร
หรือโดยมีพฤติการณ์อ ับ แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบ้ติตามระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
/การละทิ้ง...

ข้อ ๑๘ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องสุภาพเรืยบร้ฐย รักษาความสามัคคี และไม,กระทำ
การอย่างใดทเปนการกลัน แกล้งกัน และต้อ งช่ว ยเหลือ กัน ในการปฏิบ ัต ิร าชการระหว่างข้าราขทาวองค์ท ารบริห าว
ส่วนจังหวัดด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ

^

ข้อ ๑๙ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็น ธรรม และ
ให้ก ารสงเคราะห้แ ก่ป ระชาชนผู้ต ิด ต่อ ราชการเกี่ย วกับ หน้าที่ช องตบโดยใม,ชกซา และด้ว ยความสุภ าพเรืย บร้อ ย
ห้ามมิให้ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหง ประซาซนผู้ติดต่อราชการ
การดูหมิ่น เหยีย ดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็น ความผิด วิน ัย
อย่างร้ายแรง
ข้อ ๒๐ ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ต้อ งไม,กระทำการ หรือ ยอมให้ผ ู้อ ื่น กระทำการ
หาผลประโยซน้อันอาจทำให้เสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ้ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน
ข้อ ๒๑ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องโม,เป็น กรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือ ตำรง
ตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
ข้อ ๒๒ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องวางตบเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบ ัตหน้าที่
ราชการ และในการปฏิบ ัต ิก ารอื่น ที่เกี่ย วข้อ งกับ ประซาซน กับ จะต้อ งปฏิบ ัต ิต ามระเบีย บของทางราชการว่า ด้ว ย
มารยาททางการเมืองชองข้าราชการโดยอนุโลม
ข้อ ๒๓ ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ต้องรัก ษาซื่อเสียงชองตน และรัก ษาเกีย รติศ ัก ดิ๋ข อง
ตำแหน่งหน้าที่ราชการชองตนมิให้เสื่อมเสีย โดยโม่กระทำการใด ๆ อันได้ขื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
การกระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกหรือโทษที่หนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษาถงที่สุดให้จำคุก
หรือ ให้รับ โทษที่ห นัก กว่าจำคุก เวัน แต่เป็น โทษสำหรับ ความผิด ที่ใด้ก ระทำโดยประมาทหรือ ความผิด ลหุโทษ หรือ
กระทำการอื่นใดอันได้ขื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
หมวด ๓
วิธ ีก ่อ นการดำเนิน การทางวิน ัยและสถานโทษทางวิน ัย
ข้อ ๒๔ ให้ผ ู้บ ัง คับ บัญ ชามืห น้าที่เสริม สร้างและพัฒ นาให้ผ ู้อ ยูไ ต้บ ัง คับ บัญ ชามีว ิน ัย บีอ งกัน มิใ ห้
ผู้อ ยูใต้บ ังคับ บัญ ชากระทำผิด วิน ัย และตำเนินการทางวินัยแก,ผู้อ ยู่ใต้บ ังคับ บัญ ชาขี่งมืก รณีอ ัน มืม ูล ที่ค วรกล่าวหาว่า
กระทำผิดวินัย
การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยให้กระทำโดย การปฏิบ ัต ิตนเป็น แบบอย่างที่ด ี
การผิก อบรม การสร้างขวัญ และกำลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึก และ
พฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มืวินัย
การบีอ งกัน มิใ ห้ผ ู้อ ยู่ใต้บ ังคับ บัญ ชากระทำผิด วิน ัย ให้ก ระทำโดย การเอาใจใส่ สัง เกตการณ์ และ
ขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทำผิดวินัยในเรื่องอับอยู่ในวิสัยที่จะตำเนินการบีองกันตามควรแก,กรณีได้
เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระทำผิดวินัย โดยมี
พยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำเนินการทางวินัยทันที
/เมื่อ มีก าร...

เมือ มีก ารกล่า วหาโดยปรากฏตัว ผู้ก ล่า วหา หรือ มีก รณีเป็น ที่ส งสัย ว่า ข้า ราชการองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดผู้ใดกระทำผิดวินัย โดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้น ายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัดรีบดำเนิน การสืบ สวน
หรือพิจารณาในเนี้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทำผิตวินัยหรื0ไม,
เมื่อมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระทำผิดวินัย ให้ด ำเนิน การตาม
วรรคห้า เชพาะกรณีดังต่อไปนี้

^

(๑) มีก ารกล่าวหาที่ไ ม่ได้ระบุช ื่อ ผู้ก ล่าวหา ไม่ไต้ล งลายมือ ชื่อ ผู้ก ล่าวหา แต่ร ะบุช ื่อ หรือ ตำแหน่ง
ของผู้ถูกกล่าวหา หรือข้อเท็จจริงที่ปรากฏนั้นเพียงพอที่จะทราบว่ากล่าวหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใด
และข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์นั้นเพียงพอที่จะสืบสวนต่อไปไต้
(๒) มีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ปรากฏต่อผู้บังดับบัญ ชาอันเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการองค์การบริห าร
ส่วนจังหวัดผู้ใดกระทำผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวนต่อไปไต้
ภายใต้บ ัง ดับ วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก หากความปรากฏแก่ผ ู้บ ัง คับ บัญ ชาอื่น ที่ม ิใ ช่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ผู้บังดับบัญชาอื่นนั้นรายงานตามลำดับชั้นถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเร็ว
การสืบสวนหรือพิจารณาในเนี้องต้นตามวรรคห้า จะกระทำโดยแต่งตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้
การกล่าวหาต้อ งกระทำเป็น หนัง สือ ถ้า เป็น การกล่าวหาด้ว ยวาจาให้ผ ู้บ ัง คับ บัญ ชาผู้ไ ด้ร ับ พิง การ
กล่าวหาจัดให้มีการทำบับทํกเป็นหนังสือ และให้ผู้กล่าวหาลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามวรรคห้า
เมื่อ ได้ด ำเนิน การตามวรรคห้า แล้ว ล้า เห็น ว่า กรณีไ ม่ม ีม ูล ที่ค วรกล่า วหาว่า กระทำผิด วิน ัย จึง จะ
ยุต ิเรื่อ งได้ ล้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย กีให้ดำเนินการทางวินัยทันพี
การดำเนิน การทางวิน ัย แก่ผ ู้อ ยูโ ต้บ ัง คับ บัญ ชาชึ๋ง มีก รณีอ ัน มีม ูล ที่ค วรกล่า วหาว่า กระทำผิด วิน ัย
ให้ด ำเนิน การตามหลัก เกณฑ์น ี้โ ดยกรณีม ีม ูล ที่ค วรกล่า วหาว่ากระทำผิด วิน ัย อย่างไม่ร ้ายแรงให้ด ำเนิน การทางวิน ัย
ตามข้อ ๒๖ วรรคสาม แต่ล ้า เป็น กรณีม ีม ูล ที่ค วรกล่า วหาว่า กระทำผิด วิน ัย อย่า งร้า ยแรง ให้ด ำเนิน การสอบสวน
พิจ ารณาตามหมวด ๗
ผู้บ ังดับบัญ ชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติห น้าที่ตามข้อนี้ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต ให้ถ ือ ว่า
ผู้น ั้นกระทำผิดวินัย ในกรณีผู้บังดับบัญ ชาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ถือว่าไม่ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่
โดยถูก ต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ.ข้อบังคับชองทางราชการ
ข ้อ ๒๔ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดฝ่าผินข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในหมวดนี้
ผู้น ั้น เป็นผู้กระทำผิดวินัย จักต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามหมวด ๘
โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดเงินเดือน
(๓) ลดชั้นเงินเดือน
(๔) ปลดออก
(๔) ไล่ออก
/หมวด ๖...

-๖หมวด ๔
การดำเนิน การทางวิน ัย
ข้อ ๒๖ การดำเนิน การทางวิน ัย แก่ข ้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ซึ่ง มีก รณีอ ับ มีม ูล ที่ค วร
กล่า วหาว่า กระทำผิด วิน ัย ให้ส อบสวนเพื่อ ให้ไ ด้ค วามจริง และยุต ิร รรมโดยไ,มีซ ัก ข้า โดยต้อ งแจ้ง ข้อ กล่า วหา
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกลาวหาเทาที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ซึ่งจะระบุหรือไม่ระบุซื่อพยานก็ได้ และต้อง
ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง รวมทั้งนำสืบแก้ข้อกล่าวหา เว้นแต่เป็นความผิดที่ปรากฏซัดแจ้งตามหมวด ๖
ในการชี้แ จงแก้ข ้อ กล่าวหาและการให้ป ากคำชองผู้ถ ูก กล่าวหา ผู้ถ ูก กล่าวหามีส ิท ธิน ำทนายความ
หรือที่ปรึกษาเข้าฟ้งการชี้แจงหรือให้ปากคำของตนได้
การดำเนิน การตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็น กรณีก ล่าวหาว่ากระทำผิด วิน ัยอย่างไม่ร ้ายแรง ให้ด ำเนิน การ
สอบสวนตามที่น ายกองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดเห็น สมควร โดยอาจมอบหมายให้ข ้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว น
จังหวัดผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาสอบสวนแทน หรือตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ได้
การสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ ๒๔ วรรคห้า หากได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว นายกองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัดจะสั่งลงโทษตามข้อ ๘๔ โดยไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม,ร้ายแรงอีกได้
การดำเนิน การตามวรรคสาม หากเป็นการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ด ำเนิน การ
มีสาระสำคัญตามหมวด ๗ โดยอนุโลม
ล้า เป็น กรณีก ล่า วหาว่ากระทำผิด วิน ัย อย่างร้ายแรง ให้น ายกองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนตามหมวด ๗
เมื่อ ดำเนิน การตามวรรคสาม วรรคสี่ หรือวรรคหกแล้ว ล้าพิงได้ว่าผู้ถูก กล่าวหากระทำผิด วิน ัยก็ให้
ดำเนินการตามข้อ ๘๔หรือข้อ ๘๔แล้วแต่กรณี ล้ายังพิงไมใต้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัย จึงจะสั่งยุติเรื่องเป็นหนังสือได้
ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวบผู้ถูกกล่าวหาว่า
กระทำผิด วิน ัย อย่า งร้า ยแรงตามวรรคหก ในเรื่อ งที่ไ ด้ม ีก ารแต่ง ตั้ง คณะกรรมการสอบสวบผู้ถ ูก กล่า วหาตามข้อ
๖(๔) หรือข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๔๔๘ และคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ
ดังกล่าวได้สอบสวนไว้แล้ว คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหก จะนำสำนวนการสอบสวนตามข้อ ดังกล่าวมาใช้เป็น
สำนวนการสอบสวน และทำความเห็นเสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยถือว่าได้มีการสอบสวนตามวรรค
หกแล้วก็ได้
ข้อ ๒๗ ให้กรรมการสอบสวนมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ขอให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาบอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน
บริษัท ชี้แ จงข้อ เท็จ จริง ล่งเอกสารและหลัก ฐานที่เกี่ย วข้อ ง ล่งผู้แทนหรือบุค คลในสังกัดมาชี้แจง หรือให้ถ้อยคำ
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๒) เรีย กผู้ถ ูก กล่าวหา หรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคำ หรือให้ล่งเอกสารและหลัก ฐาน
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
ข้อ ๒๘ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำหรือละเว้นกระทำการ
ใดที่พ ึงเห็น ได้ว่าเป็น ความผิดวิน ัยอย่างร้ายแรง และเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญ ชาของผู้นั้น หรือต่อ
ผู้มีหน้าที่สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมาย หรือระเบียบชองทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือ
/โดยเฉพาะ...

โดยผู้บ ัง คับ บัญ ชาของผู้น ัน หรือ มีก รณีถ ูก ฟ้อ งคดีอ าญา หรือ ต้อ งหาว่า กระทำความผิด อาญา เว้น แต่ค วามผิด
ที่ได้กระทำโดยประมาททไม่เกี่ยวกบราชการ หรือความผิดลหุโทษ แม้ภายหลังผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้ว เว้นแต่
ออกจากราชการเพราะตาย นายกองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด มีอ ำนาจดำเนิน การสืบ สวนหรือ พิจารณาตามข้อ ๒๔
และดำเนิน การทาง1วินัยตามหลักเกณฑ์นี้ต่อ'ไป'ได้เสมือน'ว่าผู้'นั้นยังมิได้ออกจากราชการเว้นแต่กรณีผลการสอบสวน
พิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยที่จะต้องลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ก็ให้งดโทษเสีย
การดำเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขืน ทำการสอบสวนตามข้อ ๒๖ วรรคหก ภายในหนึ่ง รอยแปดสิบ วัน นับ แต่ว ัน ที่ผ ู้น ั้น ออกจากราชการ หากพ้น
ระยะเวลาดังกล่าวจะสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนมิได้
ข้อ ๒๙ ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ผู้Iดมีก รณีถ ูก กล่าวหาว่ากระทำผิด วิน ัยอย่างร้ายแรง
จนถูกสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอ
พิงผลการสอบสวนพิจารณาได้
ล้า ภายหลัง ปรากฏผลการสอบสวนพิจ ารณาว่าผู้น ั้น มิไ ด้ก ระทำผิด หรือ กระทำผิดไม่ถ ึงกับ จะถูก
ลงโทษปลดออก หรือไล่ออก และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สั่งให้ผ ู้น ั้น กลับเข้าปฏิบัติห น้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการในดำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งในระดับเดียวกัน ที่ผู้น ั้น
มีคุณสมบติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น
เมื่อได้มีการสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้Iดพักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อน
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีอื่นอีก นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ ๒๔ หรือแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวน
ตามข้อ ๒๖ วรรคหก ตลอดจนดำเนินการทางวินัยตามหลักเกณฑ์นี้ต่อไปได้
ในกรณีส ั่ง ให้ผ ู้ถ ูก สั่ง ให้อ อกจากราชการไว้ก ่อ นกลับ เข้ารับ ราชการ หรือสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก ่อ นออกจากราชการด้ว ยเหตุอ ื่น ที่ม ิใ ช่เป็น การลงโทษเพราะกระทำผิด วิน ัย อย่า งร้า ยแรง ก็ให้ผู้นั้น
มีส ถานภาพเป็น ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ตลอดระยะเวลาระหว่างที่ถ ูก สั่ง ให้อ อกจากราชการไว้ก ่อ น
เสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ
การออกดำสั่งตามข้อ นี้ต ้อ งได้ร ับ ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วน
จังหวัดก่อน
เงินเดือน เงิน อื่น ที่จ่ายเป็น รายเดือนและเงิน ช่วยเหลือ อย่างอื่น และการจ่ายเงินดังกล่าวของผู้ถูกสั่ง
พักราชการ และผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น สำหรับผู้ถูกสั่ง
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ถ้าไม่มีกฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ
การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ระยะเวลาให้พ ักราชการ ระยะเวลาให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน และการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๔๔๘

-๘i.

^

หมวด ๕
การกัน เป็น พยานและการคุ้ม ครองพยาน
ข้อ ๓๐ ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ผู้ใ ดมีส ่ว นร่ว มใมการกระทํๆ ผิด วิน ัย คับ ข้าวาขกๅร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้อื่นและผู้นั้นมิใข่ตัวการสำคัญ อาจได้รับการกัน เป็น พยาน และการคุ้ม ครองพยานตาม
หมวดนี ไม,ว่าจะมีคำสั่งแต่งตังคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนในเรื่ยงตังกล่าวแล้วหริ0ใม่ก็ตาม ล้าผู้นั้น
(๑) ได้ให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยคำเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยที่ได้กระทำมา ต่อบุคคล
หรือคณะบุคคลผู้มี'หน้าที่ลืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ และข้อมูลหรือ
กัอยคำนั้นเป็นเหตุให้มีการดำเนินการทางวินัยกับตัวการสำคัญใ-นเรื่องนั้นได้
(๒) ได้ให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยคำเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยที่ได้กระทำมา ต่อบุคคล
หรือ คณะบุค คลผู้ม ีห นัาที่ส ืบ สวน สอบสวน หรือ ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ ระเบีย บของทางราชการ ซึ่งไม่อ าจ
แสวงหาข้อมูลหรือพยานหลักฐานอื่นใด เพื่อดำเนินการทางวินัยแก่ตัวการสำคัญในเรื่องนั้นได้
ข้อ ๓๑ การกัน เป็น พยาน การสิ้น สุด การกัน เป็น พยาน การคุ้ม ครองพยาน และการสิ้น สุด การ
คุ้มครองพยาน เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยต้องทำเป็นหนังสือ
ข้อ ๓๒ การให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำตามข้อ ๓0 ให้ถือ ว่าเป็น การปฏิบ ัติห น้าที่ราชการ ไม่เป็น การ
เบิเดเผยความลับของทางราชการ และไม่เป็นการกระทำการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน
กรณีผู้บังคับบัญชาอื่นซึ่งมีใข้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับข้อมูล ให้รายงานตามสำคับขั้นจนถืง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อคำเนินการต่อไป
ข้อ ๓๓ การพิจารณากันข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นพยาน ต้องมิได้เกิดจากการส่อลวง
ขู่เข็ญ ให้ส ัญ ญา หรือ กระทำการอื่น ใดโดยมิช อบแก่ผ ู้ถ ูก กัน เป็น พยานเพื่อ ชัก จูง ให้ใ ห้ข ้อ มูล หรือ ให้ถ ้อ ยคำในเรื่อ ง
ที่กล่าวหานั้น
ข้อ ๓๔ ในระหว่างการสอบสวบ หากคณะกรรมการสอบสวนเห็น ว่ามีเหตุอ ับ สมควรที่จะกัน ผู้ถ ูก
สอบสวนรายใดเป็น พยาน ให้ป ระธานกรรมการสอบสวนรายงาบไปยัง บายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด โดยเร็ว
เพื่อสั่งกันผู้นั้นเป็นพยาน ทั้งนั้ คณะกรรมการสอบสวนต้องมีมติโดยระบุเหตุผลแห่งการพิจารณาไว้ด้วยว่าสมควรกัน
ผู้ถ ูก สอบสวนรายนั้น เป็น พยานเพราะเหตุใ ด กรณีเข่น นี้ใ ห้ถ ือ ว่า การคำเนิน การทางวิน ัย แก่ผ ู้ถ ูก กัน เป็น พยาน
เป็นอันยุติ เว้นแต่มีกรณีตามข้อ ๓๖
ข้อ ๓๕ ภายใต้บ ัง คับ ข้อ ๓๐ เมื่อ ความปรากฏแก่น ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ซึ่ง ได้ม ีก าร
ตรวจสอบและพิจ ารณาแล้ว นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด อาจกัน ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ผู้น ั้น
เป็นพยานก็ได้
ข้อ ๓๖ หากผู้ถ ูก กัน เป็น พยานตามข้อ ๓๔ หรือข้อ ๓๕ แล้วแต่กรณี ไม่มาให้ถ้อยคำต่อบุค คลหรือ
คณะบุคคลผู้ม ีห น้าที่สืบสวบ สอบสวน หรือ ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ ระเบีย บของทางราชการ หรือมาแต่ไม่ให้
ถ้อยคำ หรือให้ถ้อยคำแต่ไม่เป็นประโยชน์ หรือให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือกลับคำให้การ คณะกรรมการสอบสวนต้อง
รายงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้การกันผู้นั้นเป็นพยานสิ้นสุดลง และให้ดำเนินการทางวินัยแก'ผู้นั้นต่อไป
/ข้อ ๓๗ ให้นายก...

ข้อ ๓๗ ให้น ายกองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด แจ้งการกัน เป็น พยานและการสิ้น สุด การกัน เป็น พยาน
ให้ผู้ถูกกันเป็นพยานและบุคคล หรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบ
ของทางราขการทราบ แล้วส่งให้ประธานกรรมการสอบสวนรวมไวในสำนวนการสอบสวนด้าย
ข้อ ๓๘ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับขันและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ให้การคุ้มครองพยาน
ดังต่อไปบี้
(๑) ไม'เปิดเผยซื่อ หรือข้อมูลใด ๆ ที่จะทำให้ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำ
(๒) ไม่ใข้อำนาจไม่ว่าในทางใด หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่เป็นธรรม ซึ่ง อาจ
มีผลทำให้กระทบสิทธิหรือหน้าที่ของผู้บี้นใบทางเสียหาย
(๓) มิให้ผู้บี้นถูกกลั่นแกล้ง หรือถูกข่มขู่เพราะเหตุที่มีการให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำ
ข้อ ๓๙ ในกรณีข ้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ผู้ใ ดร้อ งขอเป็น หนัง สือ ให้ค ุ้ม ครองพยาน
ผู้บ ัง คับ บัญ ชาตามลำดับ ชั้น จะพิจารณาคำเนิน การอื่น ใดที่เห็บ ว่าจำเป็น เพื่อ ให้ผ ู้น ั้น ได้ร ับ การคุ้ม ครองแล้วจึงปฏิบ ัต ิ
ตามชั้นตอนหรือกระบวนการตามที่กฎหมายบัญญ้ติในภายหลังได้
ข้อ ๔๐ ภายใต้บ ัง คับ ข้อ ๓๙ ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ซึ่ง เป็น พยานผู้ใ ดเห็น ว่า
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นยังมิได้ให้การคุ้มครองหรือให้การคุ้มครองยังไม่เพียงพอในกรณีเป็นผู้บังคับบัญชาอื่นที่มิใช่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้น ั้น อาจยื่น คำร้อ งเป็น หนัง สือ ต่อ นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เพื่อ พิจ ารณา
คำเนินการต่อไปก็ได้
ข้อ ๔๑ เมื่อ นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ไต้ร ับ คำร้อ งตามข้อ ๔๐ หรือ ความปรากฏแก่น ายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ถ้ามีมูลน่าเชื่อว่าเป็นไปตามที่พยานกล่าวอ้าง ต้องให้การคุ้มครองพยานทันที หากมีค วาม
จำเป็น เพื่อ ความปลอดภัยไนซวิต นายกองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด อาจลั่งให้พ ยานผู้น ั้น ไปช่วยราชการที่ส ำนัก งาน
ล่งเสริมการปกครองห้องถิ่นจังหวัดโดยความสมัครใจของพยานโดยเร็วก็ไต้
ข้อ ๔๒ ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ซึ่ง เป็น พยานผู้ใ ดเห็น ว่านายกองค์ก ารบริห ารส่ว น
จัง หวัด ยัง มิไ ด้ใ ห้ก ารคุ้ม ครองตามหมวดบี้ หรือ ให้ก ารคุ้ม ครองยังไม่เพียงพอ ผู้น ั้น อาจยื่น คำร้อ งเป็น หนัง สือ ต่อ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้
เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับคำร้องตามวรรคหนึ่งแล้ว ถ้ามีมูลน่าเชื่อว่า
เป็นไปตามที่พยานกล่าวอ้างให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้พยานผู้นั้นไปช่วยราชการ
ที่ส ำนักงาบส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด แล้วแจ้งนายกองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด เพื่อ ทราบ โดยอาจปฏิบ ัต ิ
ตามชั้นตอนหรือกระบวนการที่กฎหมายกำหนดในภายหลังก็ได้
ข้อ ๔๓ ใบกรณีน ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด เป็น คู,กรณีก ับ ผู้ถ ูก กล่า วหาตามข้อ ๔๙ วรรคสี่
ให้ค ณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด พิจ ารณาและมีม ติใ ห้พ ยานผู้บ ี้น ไปช่ว ยราชการที่ส ำนัก งาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ในกรณีน ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ไม่ค ำเนิน การตามข้อ ๔๒ ถือ ว่าไม่ป ฏิบ ัต ิก ารตามอำนาจ
ห น ้า ท ี่โ ดยถูก ต้อ งตามกฎห มาย กฎ ระเบีย บ และข้อ บ ัง คับ ของท างราชการ หรือ ในกรณีท ี่เ ห็น สมควร
ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติแจ้งผู้ควบคุม หรือ กำกับ ดูแลคำเนิน การตามอำนาจหน้าที่
ต่อไป

-๑๐ข้อ ๔๔ การให้ความคุ้มครองพยานตามหมวดนี๋ให้พิจารพาดำเนินการM อกาสนรกที่สามารถกระทำได้ และ
ให้เริมตังแต่มีการให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำ จบกว่าจะมีการสั่งยุติเรื่อง หรือการดำเนิน การทางวิน ัยแก่ต ัวการสำคัญ แห่ง
การกระทำผิดเสร็จสิ้น และเหตุแห่งการคุ้มครองพยานหมดสิ้นไป ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การ•บริห ารส่วน
จังหวัดมีมติให้ผู้ได้รับการคุ้มครองพยานกลับไห่ห่ฏิบตหน้าที่เ,ดิม
หมวด ๖
การกระทำที่ปรากฏซัดแจ้ง
ข้อ ๔๔ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงในกรณีดังต่อไห่นี้
(๑) กระทำผิด อาญาจนต้อ งคำพิพ ากษาถีงที่ส ุด ว่าผู้น ั้น กระทำผิด และนายกองค์ก ารบริห ารส่วน
จังหวัดเห็นวาข้อเท็จจริงที่ห่รากฏตามคำพิพากษานั้นได้ความห่วะจักษ์ชัดอยู่นล้จ
(๒) กระทำผิด วิน ัยอย่างไม่ร ้ายแรง และได้รับ สารภาพในเรื่อ งที่ถ ูกกล่าวหาเป็น หนังสือต่อ นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือให้ถ้อยคำรับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนตามหมวด ๔ หรือคณะกรรมการ
สอบสวบตามหมวด ๗ และได้มีก ารบัน ทํก ถ้อยคำรับ สารภาพไว้เป็น หนังสือแล้ว ถือ เป็น ความผิด ที่ห ่ร ากฏชัด แจ้ง
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะดำเนินการทางวินัยตามข้อ ๘๔โดยไม,สอบสวบ หรืองดการสอบสวนก็ได้
ข้อ ๔๖ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีดังต่อไห่นี้
(๑) กระทำผิดอาญาจบได้รับ โทษจำคุก หรือโทษที่หนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษาถืงที่สุดให้จำคุก
โดยศาลมีได้รอการคำหนดโทษหรือรอการลงโทษไว้ หรือให้ลงโทษที่หนักกว่าจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ ความผิด
ที่ได้กระทำโดยห่ระมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๒) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกัน เป็น เวลาเกิน กว่าสิบ ห้าวับ และนายกองค์การบริห าร
ส่วนจังหวัดได้ดำเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถืงความจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบชองทางราชการ
(๓) กระทำผิด วิน ัยอย่างร้ายแรง และได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือให้ถ้อยคำรับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวบตามหมวด ๔ หรือคณะกรรมการสอบสวนตามหมวด ๗ และ
ได้มีการบันทึกถ้อยคำรับสารภาพไว้เป็นหนังสือแล้ว
ถือเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะดำเนินการทางวินัยตามข้อ ๘๔
วรรคหนี่ง โดยไม,สอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ได้
ข้อ ๔๗ ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ผู้ใ ดหย่อ นความสามารถในอัน ที่จ ะปฏิบ ัต ิห น้า ที่
ราชการ บกพร่องต่อหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม,เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ และนายกองค์การบริห าร
ส่วนจังหวัดเห็นว่าถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก1ราชการในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) กระทำหรือละเว้นกระทำการใดจนต้องคำพิพากษาถืงที่สุดว่าผู้นั้นกระทำผิดแต่ให้รอการกำหนด
โทษ หรือกำหนดโทษแล้วแต่ให้รอการลงโทษไว้ และนายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เห็บ ว่าข้อ เท็จ จริง ที่ป รากฏ
ตามคำพิพากษานั้นได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้ว
(๒) มีก รณีห ย่อ นความสามารถในอัน ที่จ ะปฏิบ ัต ิห น้าที่ร าชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ และได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือให้ถ้อยคำรับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนตามหมวด ๔ หรือคณะกรรมการสอบสวนตามหมวด ๗ และ
ได้มีการบันทึกถ้อยคำรับสารภาพเป็นหนังสือไว้แล้ว

-๑๑ถือ เปนกรณีท ปรากฏซัดแจ้งซี่งนายกองค์ก าร‘บริหารส่วนจังหวัดจะสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๗
ของหลักเกณฑ์และเงอนไขใบการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๔๔๘ โดยไม่สอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ได้
หมวด ๗
การสอบสวนพิจ ารณา
ข้อ ๔๘ เพื่อ ให้ไ ด้ค วามจริง และความยุต ิธ รรม การสอบสวนพิจ ารณาข้า ราชการองค์ก ารบริห าร
ส่ว นจัง หวัด ซึ่ง ถูก กล่า วหาว่า กระทำผิด วิน ัย อย่า งร้า ยแรงตามข้อ 1st, วรรคหก หรือ ข้า ราชการองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด1ซึ่งมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงลัย'ว่าหย่อนความสามารถ'ไนอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ
บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือ ประพฤติต นไม่เหมาะสมกับ ตำแหน่งหน้าที่ร าชการตามข้อ ๗ ของหลัก เกณฑ์แ ละ
เงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๔๔๘ ให้เป็นไปตามหมวดนี้
ข้อ ๔๙ การแต่ง ตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้แ ต่ง ตั้ง จากข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
ในสังกัด กรณีม ีเหตุผ ลความจำเป็น หรือเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนพิจารณา หรือเพื่อความยุติธรรม การแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนอาจแต่งตั้งจากพนักงาบส่วนห้องถิ่นอื่น หรือ ข้าราชการฝ่ายพลเรือ น โดยได้รับความยินยอม
จากด้นสังกัดก็ได้ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวบให้แต่งตั้งจำนวนอย่างน้อ ยสามคน ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการซึ่งมีต ำแหน่งระดับ ไม่ต ํ่ากว่าหรือ เทียบไดไม,ตากว่า ผู้ถ ูก กล่า วหา ตามที่ค ณะกรรมการกลางข้า ราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด โดยให้กรรมการคนหนี่งเป็นเลขาบุการ
คณะกรรมการสอบสวนต้องมีผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร หรือผู้ได้รับ ปริญ ญาทางกฎหมาย หรือผู้ได้รับ
การแกอบรมตามหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการตำเนินการทางวินัยอย่างน้อยหนึ่งคน
ในกรณีจ ำเป็น จะให้ม ีผ ู้ช ่วยเลขานุก ารซึ่งเป็น ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด หรือพนักงาน
ส่วนห้องถิ่นอื่น หรือ ข้า ราชการฝ่า ยพลเรือ น หรือ ลูก จ้า งประจำหรือ พนัก งานจ้า งตามภารกิจ ที่ม ีค ุณ สมบัต ิต าม
วรรคสอง ด้วยก็ได้ และให้นำข้อ ๔๔ ข้อ ๔๔ และข้อ ๔๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อ ความปรากฏแก่ค ณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ว่า นายกองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดเป็นคู่กรณีกับผู้ถูกกล่าวหา หรือถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดร่วมกับผู้ถูกกล่าวหา ให้คณะกรรมการข้าราชการ
องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดตรวจสอบ หากพบว่าเป็น ความจริง ให้แ จ้ง ขอความยิน ยอมจากด้น สัง กัด แล้ว พิจ ารณา
และมีมติคัดเลือกคณะกรรมการสอบสวนเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกคำสั่งแต่งตั้งตามมติ
เมื่อ คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสี่ สอบสวนแล้วเสร็จ ให้ทำรายงานการสอบสวบเสนอไปยัง
คณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด พิจ ารณา เมื่อ คณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดพิจารณาแล้วมีมติเป็นประการใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น ทั้งนี้
ให้นำความในข้อ ๗๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แม้ภายหลังประธานกรรมการจะมีตำแหน่งระดับตํ่ากว่า
หรือเทียบได้ตํ่ากว่าผู้ถูกกล่าวหา ก็ไม่กระทบถึงการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ
ข้อ ๔๐ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนด้องระบุซึ่อและตำแหน่งระดับของผู้ถูกกล่าวหา เรองที่
กล่าวหา ชื่อ และตำแหน่งระดับ ของผู้ใด้ร ับ แต่ง ตั้งเป็น กรรมการสอบสวน และผู้ช ่ว ยเลขานุก าร (ล้ามี) ทั้ง นี้ใ ห้ม ี
สาระสำคัญตามแบบ สว.๑ ท้ายหลักเกณฑ์นี้
/การเปลี่ยนแปลง...

การเปลยนแปลงตำแหน่งระดับของผู้ได้รับแต่งทั้ง ไม่กระทบถึงการที่ได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๔๑ เมอมีค ำสัง แต่ง ตัง คณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้น ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
ตำเน่นการ ดังต่อไปนี้
(๑) แจ้งคำสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือซื่อและวันที่รับทราบไว้เป็น
หลักฐาน ในการนี่ให้มอบสำเนาคำสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับด้วย ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาไม,ยอมรับทราบคำสั่ง ล้าได้ทำ
บันทึกลงวันที่และสถานที่ที่แจังและลงลายมือซื่อผู้แจ้ง พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เบ็เนหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็น
วันรับทราบ กรณีไม่อ าจแจ้งให้ผ ู้ถ ูก กล่าวหาทราบโดยตรงได้ หรือ มีเหตุจ ำเป็น อื่น ให้ล ่ง สำเนาคำสั่ง ทางไปรษณีย ์
ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู'ของผู้ถูกกล่าวหาซื่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเข่น นี้
เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ล่งสำเนาคำสั่งดังกล่าว ให้ถือ ว่าผู้ถูก กล่าวหาได้รับ ทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนแล้ว
0^
(๒) ล่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวน และล่งหลักฐานการ
รับทราบ หรือถือว่ารับทราบตาม (๑) พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาให้ประธานกรรมการ และให้
ประธานกรรมการลงลายมือซื่อและวันเดือนปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๕๒ เมื่อได้รับเรื่องตามข้อ ๕:๑ (๒) แล้ว ให้ป ระธานกรรมการดำเนิน การประขุมคณะกรรมการ
สอบสวนเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนต่อไป
ข้อ ๕:๓ การประขุมคณะกรรมการสอบสวน ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประขุมไม,ห้อยกว่ากี่งหนึ่ง
ของจำนวนกรรมการสอบสวนทั้ง หมด จัง จะเป็น องค์ป ระขุม เว้น แต่ก ารประขุม ตามข้อ ๖๑ และข้อ ๗๕: ต้องมี
กรรมการสอบสวนมาประขุมไม่ห้อยกว่าสามคนและไม่ห้อยกว่ากี่งหนึ่งของจำบวบกรรมการสอบสวนทั้งหมด
การประขุมคณะกรรมการสอบสวน ต้องมีประธานกรรมการอยู,ร่วมประขุมด้วย แต่ในกรณีจำเป็น
ที่ประธานกรรมการไม,สามารถเข้าประขุมได้ไห้กรรมการที่มาประขุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่แทน
การลงมติของที่ประขุมคณะกรรมการสอบสวนให้ถอเลืยงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
^ ในที่ประขุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๕๔ ผู้ถ ูก กล่าวหามีส ิท ธิค ัด ด้านผู้ใด้ร ับ แต่งตั้งเป็น กรรมการสอบสวน ถ้าผู้น ั้น มีเหตุอ ย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) รู้เห็นเหตุการณีในขณะกระทำการตามเรื่องที่กล่าวหา
(๒) มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องที่สอบสวน
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้ถูกกล่าวหา
(๔) เป็น ผู้ก ล่าวหา หรือเป็นคู,สมรส บุพ การี ผู้สืบสันดาน หรือ พี่ห ้อ งร่วมบิด ามารดา หรือร่วมบิดา
หรือมารดาของผู้กล่าวหา
(๔) มีเหตุอื่นซึ่งอาจทำให้การสอบสวนเสียความเป็นธรรม
การคัด ค้านผู้ไ ด้'รับ แต่ง ตั้ง เป็น กรรมการสอบสวน'ให้'ทำเป็น หนัง สือ ยื่น ต่อ นายกองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดภายในเจ็ดวันนับแต่วันรับทราบคำสั่งแต่งทั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือวันทราบเหตุแห่งการดัดด้าน
/โดยแสดง...

-๑๓โดยแสดงข้อ เทจจริงทเปนเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสือคัดค้ๅษด้ๆ ยว่ๅชุะ ทํๅใทัก ๅรล0‘บลๆนไปได้ค วามชุร ุงและ
ความเป็นธรรมอย่างไร ในการนีให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งสำเนาหนังสือคัดค้านและแจ้งวันที่ได้รับหนังสือ
คัดค้านดังกล่าวให้ประธานกรรมการทราบและรวมไว่ใบสำนวนทารสอบสวนด้าย
ในการพิจ ารณาเรื่อ งการคัด ค้า น ผู้ซ ึ่งถูก คัด ค้านอาจทำคำซี้แ จงได้ หากนายกองค์ก ารบริห ารส่ว น
จังหวัดเหนว่าหนังสือคัดค้านมีเหตุผลรับพิงได้ให้สั่งให้ผู้ซึ่งถูกคัดค้าบห้บจากการเป็บกรรมทารลอบลาบ หากเห็น ว่า
หนังสือคัดค้านไม่มีเหตุผลพซที่จะรับพิงได้ให้สั่งยทคำคัดค้านนั้น โดยให้สั่งการภายในลิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
คัด ค้า น ทังบี ให้แ สดงเหตุผ ลในการพิจ ารณาสั่ง การดัง กล่าวด้ว ย พร้อ มทั้งแจ้งเป็น หนังสือ ให้ผ ู้ค ัด ค้านทราบ แล้ว
ส่งเรื่องให้คณะกรรมการสอบสวนรวมไว้ใบสำนวนการลอบสวนโดยเร็ว การสั่งยกคำคัดค้านให้เป็นที่สุด
ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ส ั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในสิบ ห้าวัน ตามวรรคสาม
ให้ผ ู้ถ ูก คัด ค้านทัน จากการเป็น กรรมการสอบสวน และให้เลขานุก ารกรรมการสอบสวนรายงานไปยังนายกองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัดเพื่อดำเนินการตามข้อ ๔๖ ต่อไป
การทันจากการเป็นกรรมการสอบสวน ไม่กระทบถึงการสอบสวนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
ในกรณีก รรมการสอบสวนตามข้อ ๔๙ วรรคสี่ ถูก คัด ค้า นหริอ เห็น ว่า ตนมีเหตุอ ัน อาจถูก คัด ค้า น
ให้ด ำเนิน การตามวรรคสอง โดยนายกองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดต้องเสนอคำคัดค้านไปยังคณะกรรมการข้าราชการ
องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดภายในเจ็ดวับ นับ แต่วัน รับ หนังสือคัดค้าน คณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว น
จังหวัดต้องพิจารณาคำคัดค้านโดยเร็ว นต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันไค้รับvruงสือ คัดค้านจากนายกองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด เมื่อ ผลการพิจ ารณาเป็น ประการใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏินัติให้เป็นไปตามนั้น
หากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่พิจารณาและมีมติภายในสามสิบวันให้ผู้นั้นทันจากการเป็น
กรรมการสอบสวบ ให้ค ณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด พิจ ารณาและมีม ติค ัด เลือ กกรรมการ
สอบสวนแทนผู้นั้น
ในกรณีม ีก ารคัดค้านตามวรรคสอง วรรคหก และข้อ ๔๔ ให้ผ ู้น ั้บ หยุด ปฏิน ัต ิห น้าที่ช ั่วคราวจนกว่า
นายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัด หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี จะพิจ ารณา
สั่งคำคัดค้านและแจ้งผลการพิจารณาคำคัดค้านให้ทราบ
ข้อ ๔๔ ในกรณีผ ู้ได้รับ แต่งตั้งเป็น กรรมการสอบสวนเห็น ว่าตบมีเหตุอับ อาจถูกคัดค้านตามข้อ ๔๔
วรรคหนึ่ง ให้ผ ู้น ั้น รายงานต่อ นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ตามข้อ ๔๔ วรรคสอง และให้นำข้อ ๔๔ วรรคสาม
วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๔๖ ภายใต้บ ัง คับ ข้อ ๔๙ เมื่อ ได้ม ีก ารแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ถ้า นายกองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัดเห็นว่ามีเหตุอับสมควร หรือจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยน เพิ่ม หรือลดจำนวนผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
สอบสวน ให้ดำเนินการได้โดยต้องแสดงเหตุแห่งการสั่งนั้นไว้ด้วย และให้นำข้อ ๔๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ไม่กระทบถึงการสอบสวนที่ไค้
ดำเนิบการไปแล้ว
ข้อ ๔๗ คณะกรรมการสอบสวนมีห น้า ที่ส อบสวนตามหมวดนี้ เพื่อ แสวงหาความจริง ในเรื่อ ง
ที่กล่าวหาและดูแลให้บังเกิดความยุติธรรมตลอดกระบวนการสอบสวน ในการนี้ให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวม
/ประวัติ...

-๑๔ประวัต ิแ ละความประพฤติข องผู้ถ ูก กล่า วหาที่เกี่ย วข้ฎ งกับ เรื่ฎ งที่ก ล่า ว vn เท่า ที่จ ำเป็น เพื่อ ประกอบการพิจ ารณา
และจัดทำบันทึกประจำวันที่มีการสอบสวนไว้ทุกครั้งด้วย
ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน ห้ามมิให้บุคคลอื่นเข้าร่วมทำการสอบสวน
ข้อ ๔๘ ให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนภายในกำหนดระยะเวลา ดังนี้
(๑) ดำเนินการประชุมตามข้อ ๔๒ แล้วแจังและอธิบายข้อกล่าวหาตามข้อ ๖0 ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(๒) รวบรวมพยานหลัก ฐานที่เกี่ย วข้อ งกับ เรื่อ งที่ก ล่าวหาเท่า ที่ม ีภ ายในสามสิบ วัน นับ แต่ว ับ ที่ไ ด้
ดำเนินการตาม (๑) แล้วเสร็จ
(๓) แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ ๖๑ ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ดำเนินการตาม (๒) แล้วเสร็จ
(๔) รวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วับที่ได้ดำเนินการ
ตาม (๓)
(๔) ประชุม พิจ ารณาลงมติแ ละทำรายงานการสอบสวนเสนอต่อ นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ดำเนินการตาม (๔) แล้วเสร็จ
ในกรณีค ณะกรรมการสอบสวนไม่ส ามารถคำเนิน การให้แล้ว เสร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทำให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อขอขยาย
ระยะเวลาการสอบสวน ในกรณีเข่น นี้ใ ห้น ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด สั่ง ขยายระยะเวลาดำเนิน การได้ไ ม่เกิน
สองครั้งๆ ละไม่เกินสามสิบวัน
การสอบสวนเรื่อ งใดที่ค ณะกรรมการสอบสวนดำเนิน การไม่แ ล้ว เสร็จ ภายในหนึ่งร้อ ยแปดสิบ วัน
ให้ป ระธานกรรมการรายงานเหตุให้น ายกองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดทราบเพื่อติดตามเร่งรัดการสอบสวนต่อไป
ข้อ ๔๙ การนำเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวน ให้กรรมการสอบสวน
บันทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อใด
เอกสารที่ใข้เป็นพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวนให้ใช้ต้นฉบับ แต่ถ้าไม่อาจนำต้นฉบับ มาได้
จะใช้สำเนาที่กรรมการสอบสวน หรือผู้มิหน้าที่รับผิดชอบรับรองว่าเป็นสำเนาถูกต้องกัได้
ถ้าหาต้นฉบับเอกสารไม,ได้เพราะสูญ หายหรือ ถูก ทำลาย หรือโดยเหตุป ระการอื่น จะให้น ำสำเนา
หรือพยานบุคคลมาสืบก็ได้
ข้อ ๖๐ เมื่อได้พิจารณาเรื่องที่กล่าวหาและวางแนวทางการสอบสวนตามข้อ ๔๒ แล้ว ให้คณะกรรมการ
สอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหาให้ทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำ
การใด เมื่อใด อย่างไร ในการนี้ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งเป็นหนังสือด้วยว่าผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิได้รับแจ้งสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ตลอดจนอ้างพยานหลักฐานหรือนำพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ตาม
ข้อ ๖๑
/การแจ้ง...

-๑๔การแจ้ง ตามวรรคหนง ให้ท ำบัน ทึก มีส าระสำคัญ ตามแบน สว.๒ ท้า ยหลัก เกณฑ์น ี้ โดยทำเป็น
สองฉบับ เพอมอบให้ผู้ถูกกล่าวหาหนี่งฉบับ เก็บไว้ในสำนวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือขื่อ
รับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย
เมื่อได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูกกล่าวหาว่า
ได้กระทำการตามที่ถูกกล่าวหรือไม่ อย่างไร แล้วบันทึกถ้อยคำไว้เป็นหลักฐาน
ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคำรับสารภาพว่าได้กระทำการตามที่ถูกกล่าวหาให้คณะกรรมการสอบสวน
แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระทำตามที่ถูกกล่าวหาดังกล่าวเป็นความผิดวินัยกรณีใด หรือหย่อนความสามารถในอัน
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ราขการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราขการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ
๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไชในการให้ออกจากราชการ พ.ศ,๒๔๔๘ อย่างไร หากผู้ถูกกล่าวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ
ให้บันทึกถ้อยคำรับสารภาพ รวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) และสาเหตุแห่งการกระทำไว้ด้วย ในกรณีเช่น นี้
คณะกรรมการสอบสวนจะไม่ท ำการสอบสวนต่อไปก็ได้ หรือ ถ้า เห็น เป็น การสมควรที่จ ะได้ท ราบข้อ เท็จ จริง และ
พฤติการณ์อันเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาโดยละเอียด จะทำการสอบสวนต่อไปตามควรแก่กรณีก็ได้ แล้วดำเนินการตามข้อ
๗๔ และข้อ ๗๖ ต่อไป
ในกรณีผู้ถูกกล่าวหามีไดํให้ถ้อยคำรับสารภาพ ให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนเพื่อ
รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาแล้วดำเนินการตามข้อ ๖๑ ต่อไป
ในกรณีผู้ถูกกล่าวหามาแล้วแต่ไม่ยอมลงลายมือซื่อรับ ทราบข้อกล่าวหา ถ้าได้ทำบันทึกลงวันที่และ
สถานที่ที่แจ้งและลงลายมือซื่อผู้แจ้ง พร้อมทั้งพยานรูเห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันรับทราบ กรณีไม,
อาจแจ้ง ให้ผ ู้ถ ูก กล่า วหาทราบโดยตรงได้ หรือ มีเหตุจ ำเป็น อื่น หรือ ผู้ถ ูก กล่า วหาไม่ม ารับ ทราบข้อ กล่า วหาให้
คณะกรรมการสอบสวนล่งบันทึกมีสาระสำคัญตามแบบ สว.๒ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ
ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดต่อที่ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบ พร้อมทั้ง
มีหนังสือสอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำการตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ การแจ้งข้อกล่าวหาในกรณีเช่นนี้ให้ทำบันทึก
มีสาระสำคัญ ตามแบบ สว.๒ เป็นสามฉบับ เพื่อเก็บไว้ในสำนวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ ล่งให้ผู้ถูกกล่าวหาสองฉบับ
โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือซื่อและวัน เดือน ปีที่รับทราบล่งกลับคืนมารวมไว้
ในสำนวนการสอบสวนหนึ่ง ฉบับ เมื่อ ล่ว งพ้น สิบ ห้า วัน นับ แต่ว ัน ที่ไ ด้ล ่ง บัน ทึก มีส าระสำคัญ ตามแบบ สว.๒
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ แม้จะไม่ได้รับแบบ สว.๒ คืน ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาแล้ว และให้
คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการตามวรรคห้า
ข้อ ๖๑ เมื่อ ได้ด ำเนิน การตามข้อ ๖๐ แล้ว ให้ค ณะกรรมการสอบสวนดำเนิน การประชุม
เพื่อ พิจ ารณาว่ามีพ ยานหลัก ฐานใดสนับ สนุน ข้อ กล่าวหาว่าผู้ถ ูก กล่าวหาได้ก ระทำการใด เมื่อใด อย่างไร และเป็น
ความผิด วิน ัย กรณีใ ด ตามข้อใด หรือ หย่อ นความสามารถในอัน ที่จ ะปฏิบ ัต ิห น้าที่ร าชการ หรือบกพร่องในหน้าที่
ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตามข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออก
จากราชการ พ.ศ.๒๔๔๘ หรือไม่ อย่า งไร แล้ว ให้ค ณะกรรมการสอบสวนมีห นัง สือ เร่ย กผู้ถ ูก กล่า วหามาพบ
เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาโดยระบุข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานว่าเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด หรือหย่อน
ความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง
ตามข้อ ๗ ของ/...

-๑๖หน้า ทราชการตามข้อ ๗ ของหลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขในการให้อ อกจากราชการ พ.ศ.๒๔๔๘ อย่างไร และสรุป
พยานหลักฐานที่สนับ สนุน ข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ท ราบ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และการกระทำที่มีลักษณะเป็นการ
สนับสนุนข้อกล่าวหา สำหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้
การแจ้ง ข้อ กล่า วหาและสรุป พยานหลัก ฐานที่ส นับ สนุบ ข้อ กล่า วหาตามวรรคหนึ่ง ให้ท ำบัน ทึก
มีส าระสำคัญ ตามแบบ สว.๓ ท้า ยหลัก เกณฑ์น ี้ โดยทำเป็น สองฉบับ เพื่อ มอบให้ผ ู้ถ ูก กล่าวหาหนึ่งฉบับ เก็บ ไว้
ในสำนวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย
เมื่อ ดำเนิน การดัง กล่า วแล้ว ให้ค ณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถ ูก กล่า วหาว่า จะยื่น คำขี้แ จง
แก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือหรือไม, ถ้าผู้ถ ูก กล่าวหาประสงคํจ ะยื่น คำขี้แ จงเป็น หนัง สือ ให้ค ณะกรรมการสอบสวน
ให้โอกาสผู้ถ ูก กล่าวหายื่น คำขี้แจงภายในเวลาอันสมควร แต่อย่างข้าไม่เกิน สิบ ห้าวัน นับ แต่วัน ที่ได้ท ราบข้อกล่าวหา
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยคำเพิ่มเติม รวมทั้งนำสืบ
แก้ข้อกล่าวหาด้วย ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์จะยื่นคำขี้แจงเป็นหนังสือ ให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนิน การ
ให้ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคำและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาโดยเร็ว
การนำสืบ แก้ข ้อ กล่า วหา ผู้ถ ูก กล่า วหาจะนำพยานหลัก ฐานมาเอง หรือ จะอ้า งพยานหลัก ฐาน
แล้วขอให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได้
เมื่อ คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลัก ฐานต่างๆ เสร็จแล้ว ให้ด ำเนิน การตามข้อ ๗๔
และข้อ ๗๖ ต่อไป
ในกรณีผ ู้ถูก กล่าวหามาแล้วแต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับ ทราบหรือไม,มารับ ทราบ ถ้าได้ท ำบัน ทึก ลง
วัน ที่แ ละสถานที่ท ี่แ จ้ง และลงลายมือ ขื่อ ผู้แ จ้ง พร้อ มทั้งพยานรู้เห็น ไว้เป็น หลัก ฐานแล้ว ให้ถ ือ วัน ที่แ จ้งนั้น เป็น วัน
รับทราบ กรณีไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยตรงได้ หรือมีเหตุจำเป็น อื่น หรือผู้ถ ูก กล่าวหาไม่ม ารับ ทราบข้อ
กล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุบข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวนล่งบัน ทึก มีส าระสำคัญ ตามแบบ
สว.๓ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อ ยู่ข องผู้ถ ูก กล่าวหาซึ่ง ปรากฏตามหลัก ฐานของทาง
ราชการ หรือสถานที่ติดต่อที่ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบ พร้อมทั้งมีหนังสือขอให้ผู้ถูกกล่าวหาขี้แจงและนัดมาให้ถ้อยคำ
และนำสืบแก้ข้อกล่าวหาภายในกำหนดเวลา การแจ้งในกรณีบี๋ให้ทำบันทึกมีสาระสำคัญตามแบบ สว.๓ เป็นสามฉบับ
เพื่อเก็บไวในสำนวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ ล่งให้ผู้ถูกกล่าวหาสองฉบับ โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้
ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อ และ วัน เดือน ปีที่รับทราบล่งกลับคืนมารวมไว้ในสำนวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ เมื่อล่วงพ้น
สิบห้าวัน นับ แต่วันที่ได้ล่งบันทึกมีสาระสำคัญ ตามแบบ สว.๓ ทางไปรษณีย์ล งทะเบียนตอบรับ แม้จะไม่ได้รับแบบ
สว.๓ คืน หรือ ไม่ไ ด้ร ับ คำขี้แ จงจากผู้ถ ูก กล่าวหาหรือ ผู้ถ ูก กล่า วหาไม่ม าให้ถ ้อ ยคำตามนัด ให้ถ ือ ว่า ผู้ถ ูก กล่า วหา
ได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุบข้อกล่าวหาแล้ว และไม่ประสงค์ที่จะแก้ข้อกล่าวหา ในกรณีเข่นนี้
คณะกรรมการสอบสวนจะไม่ส อบสวนต่อไปก็ได้ หรือ ถ้า เห็น เป็น การสมควรที่จ ะได้ท ราบข้อ เท็จ จริง เพิ่ม เติม
จะสอบสวนต่อ ไปตามควรแก,กรณีก ็ไ ด้ แล้ว ดำเนิน การตามข้อ ๗๔ และข้อ ๗๖ ต่อไป แต่ถ ้า ผู้ถ ูก กล่า วหามา
ขอให้ถ ้อ ยคำหรือ ยื่น คำชี้แ จงแก้ข ้อ กล่า วหา หรือ ขอนำสืบ แก้ข ้อ กล่าวหาก่อ นที่ค ณะกรรมการสอบสวนจะเสนอ
สำนวนการสอบสวนตามข้อ ๗๖ โดยมีเหตุผลอันสมควร ให้คณะกรรมการสอบสวนให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาตามที่
ผู้ถูกกล่าวหาร้องขอ
/ข้อ ๖๒...

-๑๗ข้อ ๖๒ เมื่อ คณะกรรมการสอบสวนได้ร วบรวมพยานหลัก ฐานตามข้อ ๖๑ เสร็จแล้ว ก่อนเสนอ
สำนวนการสอบสวนต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ ๗๖ ล้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าจำเป็น จะต้อง
รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ให้ดำเนินการได้ ล้าพยานหลักฐานที่ได้เพิ่มเติมมานั้นเป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวนสรุปพยานหลักฐานลังกล่าวให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหา
ที่จะให้ถ้อยคำหรือนำสืบแก้เฉพาะพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่สนับสนุนข้อกล่าวหานั้น ทั้งนี้ให้น ำข้อ ๖๑ มาใข้บังคับ
โดยอนุโลม
ข้อ ๖๓ ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งได้ยื่นคำฃี้แจงหรือให้ถ้อยคำแก้ข้อกล่าวหาไว้แล้วมีสิทธิยื่นคำซี้แจงเพิ่มเติม
หรือขอให้ถ้อยคำหรือนำสืบแก้ข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการสอบสวนก่อนการสอบสวนแล้วเสร็จ
เมื่อการสอบสวนแล้วเสร็จและยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนใหม่ตามข้อ ๗๔ ผู้ถ ูก กล่าวหาจะยื่น คำซี้แจงต่อบุคคลดังกล่าวก็ไต้ ในกรณืเข่น นี้
ให้รับคำชี้แจงนั้นรวมไว้ในสำนวนการสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ ๖๔ ในการสอบปากคำผู้ถ ูก กล่า วหาและพยาน ต้อ งมีก รรมการสอบสวนไม่น ้อ ยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด จึงจะสอบสวนได้
ข้อ ๖๔ ในการสอบปากคำผู้ถ ูก กล่า วหาและพยาน ห้า มมิให้ก รรมการสอบสวนผู้ใ ดกระทำการ
ล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือกระทำการใดเพื่อขูงใจให้บุคคลนั้นให้ถ้อยคำอย่างใด ๆ
ข้อ ๖๖ ในการสอบปากคำผู้ถ ูก กล่า วหาและพยาน ให้ค ณะกรรมการสอบสวนเรีย กผู้ซ ึ่ง จะถูก
สอบปากคำเข้ามาในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคน ห้ามมิให้บุคคลอื่นอยู่ในที่สอบสวน เว้นแต่ทนายความหรือที่ปรืกาะท
ของผู้ถูกกล่าวหา หรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตให้อยู่ในที่สอบสวนเพื่อประโยซนํแห่งการสอบสวบ
การสอบปากคำผู้ถ ูก กล่า วหาและพยาน ให้บ ัน ทึก ถ้อ ยคำมีส าระสำคัญ ตามแบบ สว.๔ หรือแบบ
สว.๔ ท้ายหลักเกณฑ์นี้ แล้วแต่กรณี เมื่อได้บันทึกถ้อยคำเสร็จแล้วให้อ่านให้ผู้ให้ถ้อยคำพิง หรือจะให้ผู้ให้ถ้อยคำอ่าน
เองก็ไ ด้ เมื่อ ผู้ใ ห้ถ ้อ ยคำรับ ว่า ถูก ต้อ งแล้ว ให้ผ ู้ใ ห้ถ ้อ ยคำและผู้บ ัน ทึก ถ้อ ยคำลงลายมือ ซื่อ ไว้เป็น หลัก ฐาน และให้
คณะกรรมการสอบสวนทุก คนซึ่งร่ว มสอบสวนลงลายมือ ซื่อ รับ รองไว้ในบัน ทึก ถ้อ ยคำนั้น ด้ว ย ถ้าบัน ทึก ถ้อยคำมี
หลายหน้า ให้กรรมการสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนกับผู้ให้ถ้อยคำลงลายมือซื่อกำกับไว้ทุกหน้า
ในการบันทึกถ้อยคำห้ามมิให้ขูดลบหรือบันทึกข้อความทับ ถ้าจะต้องแก้ไขข้อความที่ได้บันทึกไว้แล้ว
ให้ใข้วิธีขีดฆ่าหรือตกเติม และให้กรรมการสอบสวนผู้ร่วมสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนกับผู้ให้ถ้อยคำลงลายมือซื่อกำกับ
ไว้ทุกแห่งที่ขีดฆ่าหรือตกเติม
ในกรณีผู้ให้ถ้อยคำไม่ยอมลงลายมือซื่อ ให้บันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกถ้อยคำนั้น
ในกรณีผ ู้ใ ห้ถ ้อ ยคำไม่ส ามารถลงลายมือ ซื่อ ได้ ให้น ำมาตรา ๙ แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาใข้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๖๗ ในกรณีค ณะกรรมการสอบสวนเรีย กบุค คลใดมาเป็น พยาน ให้บ ุค คลนั้น มาขี้แ จงหรือ
ให้ถ้อยคำตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสลบสวนกำหนด
ในกรณีพยานมาแต่ไมให้ถ้อยคำ หรือไม่มา หรือคณะกรรมการสอบสวนเรืยทพยานไม่ไต้ภายในเวลา
อันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนพยานนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจำวันที่มีการ
สอบสวนตามข้อ ๔๗ และรายงานการสอบสวนตามข้อ ๗๖
/ข้อ ๖๘...
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ข้อ ๖๘ คณะกรรมการสอบสวนต้อ งสอบสวนให้ห มดประเด็น ในกรณีท ี'เห็น ว่า การสอบสวน
พยานหลักฐานใดจะทำให้การสอบสวนลำข้าโดยไมจัาเกัเบหรื0 มิใซ่พยามVIลักฐานในประเด็นสำคัญ คณะกรรมการ
สอบสวนจะมีมติงดการสอบสวนพยานหลักฐานนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทีกประจำวันที่มีการสอบสวนตาม
ข้อ ๕๗ และรายงานการสอบสวนตามข้อ ๗๖
ข้อ ๖๙ ในกรณีจ ะต้อ งสอบสวนหรือ รวบรวมพยานหลัก ฐานซึ่ง อยู่ต ่า งห้อ งที่ห รือ ส่ว นราชการ
นอก การบังคับบัญ ชาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ประธานกรรมการ
สอบสวนจะรายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอให้'นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานในท้องที่นั้น สอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐาน
แทนก็ได้โดยกำหนดประเด็นหรือข้อสำคัญที่จะต้องสอบสวนไบเให้ในกรณีเซ่นนี่ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้ส ั่ง แต่ง ตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอให้น ายกองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด หรือ หัวหน้าส่วนราชการ หรือ หัวหน้า
หน่วยงานในท้องที่นั้นเลือกพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ ข้าราชการฝ่ายพลเรือ นที่อ ยู่ในบังคับ บัญ ชาตามที่เห็น สมควร
อย่างน้อยสามคนมาเป็นคณะทำการสอบสวน
ในการปฏิบ ัต ิห น้า ที่ต ามวรรคหนึ่ง ให้ค ณะกรรมการทำการสอบสวนมีฐ านะเป็น คณะกรรมการ
สอบสวนตามหลักเกณฑ์นี้ และให้น่าข้อ ๕๓ วรรคหนึ่ง ข้อ ๕๗ วรรคสอง ข้อ ๖๔ ข้อ ๖๕ ข้อ ๖๖ และข้อ ๖๗ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๗๐ ใบกรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า กรณีมีม ูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวิน ัยอย่างร้ายแรง
หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม
กับ ตำแหน่งหน้าที่ราชการในเรื่องอื่น นอกจากที่ระบุไว้ใบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้ป ระธานกรรมการ
รายงานไปยังนายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด โดยเร็ว ถ้าบายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด เห็น ว่ากรณีม ีม ูล ที่ค วร
กล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่
ราชการ หรือ ประพฤติต นไม่เหมาะสมกับ ตำแหน่งหน้าที่ราชการตามรายงาน ให้ส ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น ทำการ
สอบสวนโดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเป็นผู้ทำการสอบสวน หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
คณะใหม่ก ็ได้ท ั้งนี้ให้ด ำเนิน การตามหมวดนี้
ข้อ ๗๑ ในกรณีการสอบสวนพาดพิงไปลืงข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้อื่น หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นอื่น หรือ ข้าราชการตามกฎหมายอื่น ให้คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาในเบื้องด้นว,าผู้ท ี่ถูก พาดพิงนั้น
มีส่วนร่วมกระทำการในเรื่องที่สอบสวนนั้นด้วยหรือไม่ ถ้าเห็น ว่าผู้น ั้น มีส ่ว นร่วมกระทำการในเรื่อ งที่ส อบสวนนั้น
อยู่ด้วยให้ประธานกรรมการรายงานไปยังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณาดำเนินการตามควรแก,กรณีโดยเร็ว
ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่า กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับ
ตำแหน่งหน้าที่ราชการตามรายงาบให้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนโดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
คณะเดิม เป็น ผู้ท ำทารสอบสวน หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ด ำเนิน การตามหมวดนี้
กรณีเซ่น นี้ใ ห้ใ ช้พ ยานหลัก ฐานที่ไ ด้ส อบสวนมาแล้ว ประกอบการพิจ ารณาได้ แต่ห ากผู้ถ ูก พาดพิง เป็น พนัก งาน
ส่ว นท้อ งถิ่น อื่น หรือ ข้า ราชการตามกฎหมายอื่น ให้น ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด แจ้ง เป็น หนัง สือ ไปยัง
ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเพื่อดำเนินการต่อไป
/ในกรณี...

-๑๙ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอ■ บสวนโดยแยกเป็นสำนวนการสอ•บสวนใหม่ ให้นำ
สำเนาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในสำนวนการสอบสวนเดิมรวมในสำนวนการสฐบสวนใหม่ หรือบันทึกให้ป รากฏ
ว่านำพยานหลักฐานใดจากสำนวนการสอบสวนเดิมมาประกอบการพิจารณาในสำนวนการสอบสวนใหม่ด้วย
ข้อ ๗๒ ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นทำการสอบสวน
เพื่อ สอบสวนข้าราฃการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดผู้ใดในเรื่องที่ผู้น ั้น หย่อ นความสามารถในอัน ที่จะ•ปฏิบ ัติห น้าที่
ราชการ หรือ บกพร่อ งในหน้าที่ร าชการ หรือ ประพฤติต นไม่เหมาะสมกับ ดำแหนํง หน้าที่ร าชการตามข้อ ๗ ชอง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๔๔๘ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่าการสอบสวน
เรื่องนั้นมีมูลว่าเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นควรสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นทำการสอบสวนผู้นั้นตามข้อ ๒๖ วรรคหก ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์นี้ กรณีเช่นนี้คณะกรรมการสอบสวนตาม
ข้อ ๒๖ วรรคหก จะนำสำนวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๗ ชองหลักเกณฑ์และเงื่อนไชในการ
ให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๔๔๘ มาประกอบการพิจารณาก็ได้
ข้อ ๗๓ ในกรณีม ีค ำพิพ ากษาถีงที่ส ุด ว่าผู้ถ ูก กล่าวหากระทำผิด หรือ ต้อ งรับ ผิด ในคดีท ี่เกี่ยวกับ เรื่อ ง
ที่กล่าวหา ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคำพิพากษาได้ความประจักษ์ซัดอยู่แล้ว ให้ถือ เอา
คำพิพ ากษานั้น เป็น พยานหลัก ฐานที่ส นับ สนุน ข้อ กล่า วหาโดยไม่ต ้อ งสอบสวบพยานหลัก ฐานอื่บ ที่เกี่ย วข้อ งกับ
ข้อ กล่าวหา แต่ต ้อ งแจ้งให้ผ ู้ถ ูก กล่าวหาทราบ และแจ้งข้อ กล่าวหาและสรุป พยานหลัก ฐานที่ส นับ สนุน ข้อ กล่าวหา
ตามข้อ ๖๑ ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย
ข้อ ๗๔ ในระหว่างการสอบสวบ แม้จ ะมีก ารสั่งให้ผ ู้ถ ูก กล่าวหาไปอยู่น อกบังคับ บัญ ชาชองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวนทำการสอบสวนต่อไปจนเสร็จ
แล้วทำรายงานการสอบสวนและเสนอสำนวนการสอบสวนต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน เพื่อ ตรวจสอบความถูก ต้อ งตามข้อ ๗๙ ข้อ ๘๐ ข้อ ๘๑ และข้อ ๘๒ และให้บ ายกองค์ก ารบริห ารส่วน
จังหวัด ผู้ส ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวบล่งเรื่องให้ผ ู้บ ริห ารห้องถิ่น ลังกัดใหม่ข องผู้ถูก กล่าวหา ทั้งนี้ใ ห้ผ ู้บ ริห าร
ท้องถิ่นสังกัดใหม่ตรวจสอบความถูกต้องตามข้อ ๗๙ ข้อ ๘๐ ข้อ ๘๑ และข้อ ๘๒ พร้อมทั้งพิจารณาและดำเนิน การ
ตามข้อ ๗๗ (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณีต่อไป
ข้อ ๗๔ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เสร็จแล้ว ให้ประชุมพิจารณาลงมติ
ดังนี้
(๑) ผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยหรือไม่ ถ้าผิด เป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด และควรได้รับโทษ
สถานใด
(๒) ผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ
หรือ ประพฤติต นไม่เหมาะสมกับ ตำแหน่ง หน้าที่ร าชการตามข้อ ๗ ของหลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขในการให้อ อกจาก
ราชการ พ.ศ.๒๔๔๘ หรือไม่ อย่างไร
(๓) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวน
ไม่ไ ด้ค วามแน่ซ ัด พอที่จ ะพิง ลงโทษปลดออกหรือ ไล่อ อกจากราชการ ถ้า ให้ร ับ ราชการต่อ ไปจะเป็น การเสืย หาย
แก่ราชการตามข้อ ๘ ชองหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๔๔๘ หรือไม่ อย่างไร
/ข้อ ๗๖...

-๒๐ข้อ ๗๖ เมื่อ ได้ป ระขุม พิจ ารณาลงมติต ามข้อ ๗๕ แล้ว ให้ค ณะกรรมการสอบสวนทำรายงานการ
สอบสวนซี่งมีส าระสำคัญ ตามแบบ สว.๖ ท้า ยหลัก เกณทํน ี้ เสนอต่อ นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด กรรมการ
สอบสวนผู้ใดมีความเห็นแย้ง ให้ท ำความเห็น แย้งแนบไว้ก ับ รายงานการสอบสวน โดยถือเป็น ส่วนหนึ่งของรายงาน
การสอบสวนด้วย
รายงานการสอบสวนอย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญ ดังนี้
(๑) สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่ามีอย่างใดบ้าง ในกรณีไม่ได้สอบสวนพยานตามข้อ ๖๗ และ
ข้อ ๖๘ ให้รายงานเหตุที่ไม่ได้สอบสวนนั้นให้ปรากฏไว้ ในกรณีผ ู้'ถูก กล่าวหาให้ถ ้อ ยคำรับ สารภาพให้บ ัน ทึก เหตุผ ล
ในการรับสารภาพ (ล้ามี) ไว้ด้วย
(๒) วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหากับพยานหลักฐานที่หักล้างข้อกล่าวหา
(๓) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนว่าผู้'ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดวินัยหรือไม่ อย่างไร ล้าผิด
เป็น ความผิด วิน ัย กรณีใ ด ตามข้อใด และควรได้รับโทษสถานใด หรือ หย่อ นความสามารถในอัน ที่จ ะปฏิบ ัต ิห น้าที่
ราชการ หรือ บกพร่อ งในหน้า ที่ร าชการ หรือ ประพฤติต นไม่เหมาะสมกับ ตำแหน่ง หน้าที่ร าชการตามข้อ ๗ ชอง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ หรือไม่ อย่างไร หรือมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้'ถูก
กล่าวหาได้ก ระทำผิด วิน ัย อย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะพิงลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจาก
ราชการ ล้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก'ราชการตามข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจาก
ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ หรือไม่ อย่างไร
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ทำรายงานการสอบสวนแล้ว ให้เสนอสำนวนการสอบสวน พร้อมทั้ง
สารบาญต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้ถือว่าการสอบสวนแล้วเสร็จ
การแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น ทำการสอบสวนในเรื่องใดไปแล้ว จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ในเรื่องนั้นอีกมิได้ เว้นแต่กรณีตามข้อ ๗๘ วรรคสอง
ข้อ ๗๗ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้เสนอสำนวนการสอบสวนมาแล้ว ให้น ายกองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องของสำนวนการสอบสวนตามข้อ ๗๙ ข้อ ๘0 ข้อ ๘๑ และข้อ ๘๒ แล้วดำเนิน การ
ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้'ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทำผิด หรือไม่มีเหตุที่จะให้ออกจาก
ราชการตามข้อ ๗ ชองหลักเกณฑ์และเงื่อนไชในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ สมควรยุติเรื่อง หรือกระทำผิด
ที่ย ัง ไม่ถ ืง ขั้น เป็น การกระทำผิด วิน ัย อย่างร้า ยแรง ให้บ ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด พิจ ารณาและสั่ง การภายใน
สามสิบวันนับแต่ได้รับสำนวนการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน
(๒)ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้นายกองค์การ
บริห ารส่วนจังหวัด พิจ ารณาว่าผู้ถ ูก กล่าวหากระทำผิด วิน ัยอย่างร้ายแรงหรือ ไม่ และไม่ว่านายกองค์การบริห ารส่วน
จังหวัดจะเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนหรือไม่กตาม นายกองค์กาวบริหารส่วนจังหวัดต้องส่งเรื่อง
ให้ค ณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เพื่อ พิจ ารณาตามข้อ ๘๕ ชองหลัก เกณฑ์น ี้ หรือตามข้อ ๗
หรือข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไชในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับสำนวน
การสอบสวาiจากคณะกรรมการสอบสวน
/การพิจ ารณา...

^

-๒๑การพิจ ารณาดำเนิน การของนายกองค์ท ารบริห ารส่ว•นจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ต้องแสดงความเห็น
เป็นหนังสือ กรณีเห็นแย้งให้อ้างเหตุผลประกอบด้วย
ข้อ ๗๘ ในกรณีน ายกองค์ก ารใ]ริห ารส,วนจัง หวัด เห็น สมควรให้ส อบสวนเพิ่ม เติม ใ]ระการใด
ให้ก ำหนดประเดน พร้อ มทั้ง ส่ง เอกสารที่เกี่ยวข้อ งไปให้ค ณะกรรมการสอบสวนคณะเติม เพิ่อ ดำเนิน การสอบสวน
เพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยอาจกำหนดมาตรการเร่งรัดการสอบสอนเพิ่มเติมตามที่เห็บสมควรก็ไต้
ในกรณีค ณะกรรมการสอบสวนคณะเดิม ไม่อาจทำการสอบสวนไต้ หรือนายกองค์การบริห ารส่วน
จังหวัด เห็น เป็น การจำเป็น นายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัดอาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่ข ึ้น ทำการ
สอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นตามวรรคหนึ่งก็ได้ในกรณีเซ่นนี้ให้นำข้อ ๔๙ และข้อ ๔0 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้คณะกรรมการสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่ม เติมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เมื่อสอบสวนเสร็จแล้วให้ส่ง
พยานหลักฐานที่1ด้จากการสอบสวนเพิ่มเติมไปให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่มเติมโดยไม่ต้องทำความเห็น
ข้อ ๗๙ ในกรณีท ี่ป รากฏว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ถ ูก ต้อ งตามที่ก ำหนดในข้อ ๔๙
ให้การสอบสวนทั้งหมดเสียไป ในกรณีเซ่นนี้ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีดำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการ
สอบสวบใหม่ให้ถูกต้อง
ข้อ ๘0 ในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดทำไม่ถูกต้อง ให้การสอบสวนตอบนั้นเสียไปเฉพาะ
ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การประชุมของคณะกรรมการสอบสวน มีกรรมการสอบสวบมาประชุมไม่ครบตามข้อ ๔๓ วรรคหนึ่ง
(๒) การสอบปากคำบุค คล ดำเนิบ การไม่ถูกต้องตามข้อ ๔๗ วรรคสอง ข้อ ๖๔ ข้อ ๖๔ ข้อ ๖ ๖
วรรคหนึ่ง หรือข้อ ๖๙
ในกรณีเซ่น นี้ ให้บ ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด สั่ง ให้ค ณะกรรมการสอบสวบดำเนิน การใหม่
ให้ถูกต้องโดยเร็ว
ข้อ ๘๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าคณะกรรมการสอบสวนไม่เรืยกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหาและ
สรุป พยานหลักฐานที่สนับสบุนข้อกล่าวหา หรือไม่ส่งบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่ส นับ สบุน
ข้อกล่าวหาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา หรือไม่มีหนังสือขอให้ผู้ถูกกล่าวหาขึ้แจง หรือนัดมาให้
ถ้อ ยคำหรือ นำสืบ แก้ข ้อ กล่า วหาตามข้อ ๖๑ ให้น ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด สั่ง ให้ค ณะกรรมการสอบสวน
ดำเนินการให้ถูกต้องโดยเร็ว และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาขึ้แจงให้ถ้อยคำและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาตามข้อ ๖๑ ด้วย
ข้อ ๘๒ ในกรณีท ี่ป รากฏว่าการสอบสวนตอนใดทำไม่ถ ูก ต้องตามหมวดนี้ นอกจากที่กำหนดในข้อ
๗๙ ข้อ ๘๐ และข้อ ๘๑ ถ้าการสอบสวนตอนนั้น เป็น สาระสำคัญ อัน จะทำให้เสียความเป็น ธรรม ให้น ายกองค์ก าร
บริห ารส่วนจังหวัดสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนแก้ไขหรือดำเนินการตอนนั้นให้ถูกต้องโดยเร็ว แต่ถ้าการสอบสวน
ตอนนั้นมิใซ่สาระสำคัญอันจะทำให้เสียความเป็นธรรม บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะสั่งให้แก้ไขหรือดำเนินการ
ให้ถูกต้องหรือไม่ก็ได้
ข้อ ๘๓ การนับ ระยะเวลาตามหลัก เกณฑ์น ี้ สำหรับเวลาเรื่มต้นให้นับวันลัดจากวันแรกแห่งเวลานั้น
เป็น วับเริ่มนับระยะเวลา แต่ถ ้าเป็น กรณีข ยายเวลาให้น ับ วัน ต่อ จากวัน สุด ท้ายแห่งระยะเวลาเดิม เป็น วัน เริ่ม ระยะเวลา
ที่ขยายออกไป ส่วนเวลาสุดสิ้น ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราขการให้นับวันเริ่มเปิดทำการใหม่เป็น วัน
สุดท้ายแห่งระยะเวลา
/หมวด ๘...

-๒๒หมวด ๘
การลงโทษทางวิน ัย
ข้อ ๘๔ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างไม,ร้ายแรง ให้น ายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดชั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณี ให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามี
เหตุอ ัน ควรลดหย่อ นจะนำมาประกอบการพิจ ารณาลดโทษกได้ แต่ส ำหรับ การลงโทษภาคทัณ ฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณี
กระทำผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อนซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน
ในกรณีก ระทำผิด วิน ัย เล็ก น้อ ย และมีเหตุอ ัน ควรงดโทษ จะงดโทษให้โ ดยว่ากล่าวตัก เตือ นเป็น
หนังสือก็ได้
กรณีการกระทำในเรื่อ งเดียวกัน แต่เป็น ความผิด วิน ัยหลายฐานความผิด ให้สั่งลงโทษในสถานโทษ
ที่หนักที่สุดเพียงสถานเดียวแห่งการกระทำนั้น
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจลงโทษตัดเงินเดือน และลดชั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่งได้ ดังนี้
(๑) ดัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๔ % และเป็นเวลาไม'เกิน ๓ เดือน
(๒) ลดชั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งชั้น
ข้อ ๘๔ ในกรณีค ณะกรรมการสอบสวนที่แต่งตั้งตามข้อ ๒๖ วรรคหก หรือ นายกองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี เห็นว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง สมควรลงโทษ
ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ให้น ายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัดเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริห าร
ส่วนจังหวัด เพื่อ ส่ง เรื่อ งให้ค ณะอนุก รรมการพิจ ารณาการดำเนิน การทางวิน ัย และการให้อ อกจากราชการซึ่ง ผู้น ั้น
สังกัดอยู่พ ิจารณาทำความเห็น เสนอ ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้
ลงโทษ ตํ่ากว่าปลดออกจากราชการ และเมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเป็นประการใด
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิน้ติให้เป็นไปตามนั้น
ผู้ใดถูกลงโทษปลดออกตามข้อนี้ให้มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ
คณะอนุก รรมการพิจ ารณาการดำเนิน การทางวิน ัย และการให้อ อกจากราชการตามวรรคหนึ่ง
ต้องไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ ตามข้อ ๙ วรรคสาม ของหลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขในการอุท ธรณ์แ ละการร้อ งทุก ข์ พ.ศ.๒๔๔๘ และให้
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งจากบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย
เป็นประธาน
(๒) นายอำเภอหรือ หัว หน้า ส่ว นราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติห น้าที่ในจังหวัด
จำนวนหนึ่งคน
(๓) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จำนวนหนึ่งคน และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนหนึ่งคน
/ (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ...

-๒๓(๔) ผู้ท รงคุณ วุฒ ิซ ึ่ง มีค ุณ สมบัต ิต ามมาตรา ๖ แห่ง พระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บบริห ารงานบุค คล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒ จำนวนสองคน ซึ่งเป็นผู้มีค'วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด ้านการบริห ารงานบุค คล
หรือด้านการดำเนินการทางวินัย
(๔) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวนหนี่งคน เป็นเลขานุการ
การแต่ง ตั้งและการให้พ ้น จากดำแหน่งใท้เป็น ไปตามมติค ณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจแต่งตั้งหรือมอบหมายเลขานุการกรรมการ
สอบสวบให้เป็นผู้นำเสนอรายงานการดำเนินการทางวินัยในการประชุมของคณะอนุกรรมการ หรือของคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้ แต่ห้ามมิให้ผู้บั้นพิจารณาหรือแสดงความเห็น
ในการประชุม
กรณีค ณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด มีม ติแ ล้ว แต่ยังมิได้ม ีก ารปฏิบ ัต ิต ามมติ
ผู้จะถูกลงโทษได้โอนไปสังกัดใหม่ ให้ค ณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด สัง กัด เติม ส่ง รายงาน
การดำเนิน การทางวิน ัย พร้อ มมติไ ปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือ พนัก งานส่ว นท้อ งถิ่น สังกัด ใหม่เพื่อ พิจ ารณา
ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยไม่ต้องส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจาก
ราชการสังกัดใหม่พิจารณาทำความเห็นเสนออีก
ข้อ ๘๖ การลงโทษข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับ
ความผิด และมิให้เป็นไปโดยพยาบาท โดยอคติ หรือโดยโทสจริต หรือลงโทษผู้ที่ไม่มีความผิด ใบคำสั่งลงโทษให้แสดง
ให้ชัดเจนว่าผู้ถูกลงโทษกระทำผิดวินัยโดยมีข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบสวน พยานหลัก ฐาน และเหตุผลที่สนับสบุน
ข้อกล่าวหาอย่างไร เป็นการกระทำผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด
การลงโทษตามวรรคหนึ่งให้ทำเป็นคำสั่ง และระบุสิทธิใบการอุทธรณ์ และระยะเวลาสำหรับ การ
อุทธรณ์ไวในคำสั่งด้วย วิธิการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ดัดเงินเดือน หรือลดชั้นเงินเดือน ตามข้อ ๘๔ หรือข้อ ๘๗ วรรคหนึ่งและ
วรรคสี่ ห้ามมิให้สั่งลงโทษย้อนหลังไปก่อนวันออกคำสั่ง เว้นแต่การสั่งลงโทษผู้ถูกสั่งพักราชการ หรือสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามหมวด ๓ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๔๔๘ และให้ทำ
คำสั่ง ตามแบบ ลท.๑ แบบ ลท.๒ หรือแบบ ลท.๓ ท้ายหลักเกณฑ์นี้
(๒) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ตามข้อ ๘๔ หรือการสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
จากราชการตามกฎหมายที่ใข้บังคับอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี๋ใข้บังคับ จะสั่งให้มีผลตั้งแต่วันใดให้เป็นไปตามหมวด ๔
ชองหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๔๔๘ และให้ทำคำสั่งดังกล่าวตามแบบ ลฑ.๔ ท้ายหลักเกณฑ์นี้
(๓) การสั่งเพิ่มโทษ หรือลดโทษ เป็นไล่ออก หรือ ปลดออกจากราชการตามข้อ ๘๔ หรือเป็นโทษ
ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการตามกฎหมายที่ใข้บังคับอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี๋ใข้บังคับ จะสั่งให้มีผลตั้งแต่วันใด
ให้นำ (๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๔) การสั่งเพิ่มโทษ หรือลดโทษ เป็นลดชั้นเงินเดือน ดัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ์ ให้สั่งย้อนหลังไปถึง
วัน ที่คำสั่งลงโทษเดิมใช้บังคับ ทั้ง นี้ การสั่งย้อนหลังดังกล่าวไม1มีผลกระทบถึงสิทธิและประโยชน์ที่ผู้ถูกสั่งลงโท'ษ
ได้รับแล้ว
/ (๔) การสั่งเพิม...

-๒๔(๔) การสั่งลดโทษปลดออก หรือไล่ออกจากรา•ชการตามข้อ ๘๔ หรือโทษปลดออก หรือไล่ออกจาก
ราขการตามกฎหมายที่ใช้1บังคับอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี้ใข้1บังคัน เป็น ลดขั้น เงิน เดือน ตัดเงิน เดือ น หรือภาคทัณ ฑ์
จะสั่งให้มีผลตั้งแต่วันใด ให้นำ (๑) มาใข้บังคับโดยอนุโลม
(๖) คำสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษตามข้อ ๘๗ วรรคหนึ่งและวรรคสี่ ให้ทำคำสั่งตังกล่าว
ตามแบบ ลท.๔ ท้ายหลักเกณฑ์นี้
(๗) การสั่งยกโทษ งดโทษ ลดโทษ หรือเพิ่มโทษผู้อุทธรณ์ตามข้อ ๙ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
อุท ธรณ์แ ละการร้อ งทุก ข์ พ.ศ.๒๔๔๘ ซึ่งเป็น กรณีผ ิด วิน ัย อย่างไม1ร้า ยแรง ให้ท ำคำสั่ง ดัง กล่า วตามแบบ ลท.๖
ท้ายหลักเกณฑ์นี้
(๘) การสั่งยกโทษ งดโทษ ลดโทษ หรือเพิ่มโทษผู้อุทธรณ์ตามข้อ ๙ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
อุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.๒๔๔๘ ซึ่ง เป็น กรณีผ ิด วิน ัย อย่างร้ายแรง และการสั่งให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับราซการ
ให้ทำคำสั่งดังกล่าวตามแบบ ลท.๗ ท้ายหลักเกณฑ์นี้
(๙) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษให้ทำเป็นคำสั่งมีสาระสำคัญ แสดง
เลขที่ และวัน เดือน ปี ที่ออกคำสั่งเดิม ข้อความเดิมตอบที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง และข้อความที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว
หมวด ๙
การรายงานการคำเนัน การทางวิน ัย
ข้อ ๘๗ เมื่อ นายกองคํก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ไตัด ำเนิน การทางวิน ัย แก่ข ้าราขการองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด โดยสั่งลงโทษ หรืองดโทษ ตามข้อ ๘๔ หรือสั่งยุติเรื่องแก่ข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดแล้ว
ให้รายงานไปยังคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด เพื่อ ส่งเรื่อ งให้ค ณะอนุก รรมการพิจ ารณาการ
ดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราขการตามข้อ ๘๔ วรรคสามทำความเห็บเสนอ และคณะกรรมการข้าราขการ
องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ต้อ งพิจ ารณามีม ติใ ห้แ ล้ว เสร็จ ภายในเก้าสิบ วัน นับ แต่ว ัน ที่เลขานุก ารคณะกรรมการ
ข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับรายงานการดำเนินการทางวินัยจากบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในกรณีม ีเหตุผ ลความจำเป็น ซึ่ง คณะอนุก รรมการพิจ ารณาการดำเนิน การทางวิน ัยและการให้อ อก
จากราขการ และคณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ไม่อ าจพิจ ารณามีม ติใ ห้แ ล้ว เสร็จ ภายใน
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ข ยายระยะเวลาได้ไ ม่เกิน สองครั้ง ๆ ละไม่เกิน สามสิบ วัน แต่ต ้อ งบัน ทึก เหตุน ั้น ไว้
ในรายงานการประชุมด้วย
คณ ะกรรมการข้า ราขการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด อาจมีม ติใ นคราวเดีย วให้เ ลขานุก าร
คณะกรรมการข้า ราขการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ส่ง รายงานการดำเนิน การทางวิน ัย ไปให้ค ณะอนุก รรมการ
พิจ ารผาการดำเนิน การทางวิน ัย และการให้อ อกจากราขการพิจ ารณาทำความเห็น เสนอก่อ นการพิจ ารณาและมีม ติ
ของคณะกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้
เมื่อ คณะกรรมการข้าราฃการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด พิจ ารณาเห็น ว่าการลงโทษหรือ งดโทษ
หรือสั่งยุติเรื่อง ตามวรรคหนึ่ง เป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม และมีมติเป็นประการใด ให้นายกองค์การบริห าร
ส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
/การพิจ ารณา...

-๒๔การพิจารณารายงานการดำเนิน การทางวิน ัยของคณะอนุก รรมการพิจ ารณาการดำเนิน การทางวิน ัย
และการให้ออกจากราขการ หรือ ของคณะกรรมการข้าราขการองดํก ารนริห ารส่ว นจัง หวัด แล้วแต่ก รณี ต้องแสดง
เหตุผลให้ปรากฏเป็นหนังสือในรายงาบการประขุมด้วย
ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สั่งลงโทษ เพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ หรือสั่ง
ยุติเรื่อง ตามข้อ ๘๕ วรรคหนึ่งของหลักเกณฑ์นี้ หรือสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดออกจากราชการ
ตามข้อ ๖(๔) หรือข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๔๔๘ ให้รายงานการดำเนิน การ
ทางวินัย หรือการสอบสวน หรือการให้ออกจากราชการต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อทราบ
เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไต้มีคำสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษถ้าเพิ่มโทษเบ็เน
สถานโทษที,หนักขึ้น หรือลดโทษเป็นสถานโทษที่เบาลง หรืองดโทษ หรือยกโทษ คำสั่งลงโทษเดิมให้เป็น อัน ยกเลิก
ล้าลดโทษเป็น อัตราโทษที่เบาลง อัต ราโทษส่ว นที่เกิน ก็ให้เป็น อัน ยกเลิก ในกรณีท ี่ค ำสั่ง ลงโทษตัด เงิน เดือ น หรือ
ลดขั้น เงิน เดือนเป็น อัน ยกเลิก หรืออัตราโทษส่วนที่เกินเป็นอันยกเลิก ให้คืนเงินเดือนที่ได้ตัด หรือลดลงไปแล้วตาม
คำสั่งที่เป็นอันยกเลิก หรืออัตราโทษส่วนเกินที่เป็นอันยกเลิกนั้นให้แก'ผู้'ถูกลงโทษ
ข้อ ๘๘ เมื่อ บายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ไต้ด ำเนิน การทางวิน ัย หรือ พิจ ารณาลงความเห็น
ให้ข ้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ออกจากราชการในเรื่อ งใด ล้าคณะอนุก รรมการพิจ ารณาการดำเนิน การ
ทางวินัยและการให้ออกจากราชการ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจ ารณา
เห็นเป็นการสมควรที่จะต้องสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม หรือเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแล
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญ ญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒ ก็ให้มี
อำนาจกำหนดประเด็น หรือ ข้อ ส่าคัญ ที่ต ้อ งการทราบไปให้น ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด เพื่อ ให้ค ณะกรรมการ
สอบสวนที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แต่งตั้งไว้เดิมทำการสอบสวนเพิ่มเติมไต้ด้วย
ในการสอบสวนเพิ่มเติม ล้าคณะอนุก รรมการพิจ ารณาการดำเนิน การทางวิน ัยและการให้อ อกจาก
ราชการ หรือ คณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด แล้ว แต่ก รณี พิจ ารณาเห็บ เป็น การสมควร
ส่ง ประเด็น หรือ ข้อ สำคัญ ใดที่ต ้อ งการทราบไปสอบสวนพยานหลัก ฐานซึ่ง อยู่ต ่างท้อ งที่ หรือ อยู่น อกอำนาจของ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็ให้กำหนดประเด็นหรือข้อสำคัญนั้นไปเพื่อขอให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานในท้องที่นั้นทำการสอบสวนแทบได้ และให้นำข้อ ๖๙
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีน ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ส่ง ประเด็น หรือ ข้อ สำคัญ ตามวรรคสองไปเพื่อ ให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานในท้องที่นั้นดำเนินการตามวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง ในเรื่องเกี่ยวกับกรณีกล่าวหาว่ากระทำผิดอย่างร้ายแรงตามข้อ ๒๖ วรรคหก ให้น ำการสอบสวนพิจารณา
ตามหมวด ๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อความปรากฏแก'คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่าการดำเนิน การทาง
วิน ัย ของนายกองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ใด หรือ การพิจ ารณารายงานการดำเนิน การทางวิน ัย ของคณะกรรมการ
ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด แห่ง ใดขัด แย้ง กับ หลัก เกณฑ์น ี้ ต้อ งดำเนิน การตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัตระเปียบบริหารงาบบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๙๒ ต่อ'ไป

-๒๖ข้อ ๘๙ ในกรณีม ีก ารแต่ง ตั้ง คณะกรรมการขึ้น ทำการสอบสวนก่อ นวัน ที่ห ลัก เกณฑ์น ี้ใ ข้บ ัง คับ
ให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อน'ใช่ในการสอ-บสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจาก
ราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๔๕ โดยอนุโลมจนกว่าจะแล้วเสร็จ ส่วนการ
พิจารณาสั่งการให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์นี้
ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ผู้ใดมีก รณีก ระทำผิด วิน ัยอยู่ก ่อ นวัน ที่ห ลัก เกณฑ์น ี๋ใข้บ ังคับ
หรือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซี่งโอนมาจากพนักงานส่วนห้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่นผู้ใด
มีก รณีก ระทำผิด วิน ัย อยู่ก ่อ นวัน โอนมาบรรจุเป็น ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ให้น ายกองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดดำเนินการสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ์นี้ ส่วนการดำเนินการเพื่อปรับบทความผิดและการสั่งลงโทษ
ให้ดำเนินการตามกฎหมายที่ใข้บังคับอยู่ในขณะกระทำผิด
กรณีเป็น เรื่อ งที่อ ยู่ใ นระหว่างการสืบ สวนหรือ สอบสวนชองผู้'บัง คับ บัญ ชาเดิม ก่อ นวัน โอน ก็ให้
สืบ สวนหรือสอบสวนต่อไปจนแล้วเสร็จ แล้ว ส่ง เรื่อ งให้น ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด สัง กัด ,ป ิจ จุบ ัน พิจ ารณา
ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง
ประกาศ ณ
(บายสามารถ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง

/
/

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการรงค์การบริห ารส่วนจังฺห วัด จังหวัด ลำปาง
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ก ารเลื่อนขั้น เงิน เดือนข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตริ
อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๓) แห่งพระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บบริห ารงานบุค คล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด เรื่อง
มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกับ การกำหนดหลัก เกณฑ์ก ารเลื่อ นขั้น เงิน เดือ นข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ มติค ณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริห ารส่วน
จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบ
ให้ก ำหนดหลัก เกณฑ์ก ารเลื่อ นขั้น เงิน เดือ นช้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ขึ้น ใหม่ ภายใต้ป ระกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ท้อ งถิ่น (ฉบับที่ ๑๑) ลงวันที่ ๖ มิถ ุน ายน ๒๕๖0 และมติใ นการประชุม คณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศคณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
จังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓0 ธันวาคม ๒๕๕๘ และให็ใช้ช้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๗ ช้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ผู้ด ำรงตำแหน่ง ประเภทและระดับ ที่ไ ด้ร ับ
เงิน เดือ นถึงอัต ราเงิน เดือ นขั้น สูงของอัน ดับ หรือ ระดับ เงิน เดือ นสำหรับ ประเภทตำแหน่ง ที่ไ ด้ร ับ แต่งตั้งนั้น
เมื่อ ได้ร ับ การพิจ ารณาเลื่อ นขั้น เงิน เดือ นตามรอบการประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิร าชการแล้ว ให็ได้รับเงินเดือน
ในระดับ ถัดไปชองแต่ละประเภทตำแหน่ง โดยให็ได้รับ อัต ราเงิน เดือนเท่าเดิม ก่อน หากไม่มีอัตราเงิน เดือน
ที่เท่าเดิม ให้!ด้รับอัตราเงินเดือนในขั้นใกล้เคียงที่สูงกว่าแล้วจึงเลื่อนขั้นเงินเดือน เว้นแต่ กรณีดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ให้!ด้รับเงินเดือนในตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
/ (๒) ผู้ดำรงตำแหน่ง...

/

(๒) ผู้ด ำรงตำแหน่ง ประเภฬ่ข่าทาร ระดับเชี่ยวชาญ ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับสูง
(๓) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น'ระดับสูงให้ได้รับเงินเดือน
ในตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูง”
ประกาศ ณ วันvi

/

สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(บายทรงพล สวาสดื้ธรรม)
ผู้ว่าราขการจังหวัด ลำปาง
ประธานกรรมการข่าราข่การองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๔๘
โดยที่เป็น การสมควรปรับ ปรุง หลัก เกณฑ์ก ารเลื่อ นขั้น เงิน เดือ นข้าราชการองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์บีจจุบัน
อาศัยอำนาจตามความใบมาตรา ๑๓ (๓) แห่งพระราชบัญญ้ตระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ห้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ’ท.'?\.๒๕๕๘
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๔๘ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๔๔๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๔๘ และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๔๔๘ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๔๔๘ เห็นชอบให้กำหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นใหม่ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
ลำปาง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๔๘’’
ข้อ ๒ ประกาศนี๋ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๔๔๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง
กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๔๔๔
ข้อ ๔ในประกาศกำหนดนี้
“ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ
“ครื่งปีแรก” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม
“ครึ่งปีหลัง” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วับที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
“ครึ่งปีที่แล้วมา” หมายความว่า ระยะเวลาครึ่งปีแรก หรือครึ่งปีหลังที่ผ่านมา แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔ ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปีละ
สองครั้ง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไชและวิธีการที่กำหนดไว้ลำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้อ ๖ การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เลื่อนปีละสองครั้ง ดังนี้

(๑) ครั้งที่ ๑ เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับการปฏิบัติราขการในครึ่งปีแรก โดยให้เลื่อน
ในรันที่ ๑ เมษายนของปีที่ได้เลื่อน
(๒) ครั้งที่ ๒ เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับการปฏิบัติราขการในครึ่งปีหลัง โดยให้เลื่อน
ในรันที่ ๑ ตุลาคมของปีลัดไป
ข้อ ๗ การเลื่อ นขั้น เงิน เดือ นข้าราฃการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ให้เลื่อ นได้ไม่เกิน ขั้น สูง
ของอันดับหรือระดับเงินเดือนสำหรับประเภทตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้น
ข้อ ๘ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น
ในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้ว ยความ
อุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ ๔ แล้ว เห็นว่า
อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น
(๒)ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์หรือไม,ถูกศาล
พิพ ากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิด ที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติห น้าที่ราชการ หรือ ความผิด ที่ท ำให้เลื่อ มเสีย
เกียรติศักดี้ชองตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซี่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๓) ในครึ่งปีที่แล้วมาด้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน
(๔)ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๔) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับ บรรจุเข้ารับ ราชการมาแล้วเป็น เวลาไม่น ้อยกว่าลื่เดือน
หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าลื่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย
(๖ )ในครึ่งปีที่แล้วมาสำหรับผู้ได้รับอบุญาตให้ไปสืกษา บกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิปีตราชการไม่น้อยกว่าลื่เดือน
(๗) ในครึ่งปีที่แล้วมาสำหรับผู้ได้รับอบุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการ หรือ
ปฏิบัติงาน'ไนต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน
(๘) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกำหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยคำนึงถึงลัก ษณะงานและสภาพห้อ งที่อ ัน เป็น ที่ต ั้งของแต่ล ะ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน
(๙) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน
แต่ไม่รวมถึงวันลาตาม (๖) หรือ (๗) และวันลาดังต่อไปนี้
(ก) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีอัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน
(ค) ลาปวยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน
ไม่เกินหกสิบวันทำการ
/(ง) ลาปวย...

-๓(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทาง
ใปหรือกลับจากการปฏิป่ตราซการตามหน้าที่
(จ) ลาพักผ่อน
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
(ซ) ลาไปปฏิป่ตงานในองค์การระหว่างประเทศ
(ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา
ตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
(ณ) ลาไปพื่นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
การนับจำนวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันสำหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วย ให้น ับ เฉพาะ
วันทำการ
ข้อ ๙ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น ในแต่
ละครั้งต้องเป็นผู้อยูในหลักเกณทํที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครี่งขั้นตามข้อ ๘ และอยู่ในหลักเกณฑ์
ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการตังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ปฏิป่ตงานตามหนัาที่และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น และมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล อันก่อให้เกิดประโยซน้และผลดียิ่งต่อทางราชการและลังคม จนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้
(๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ด้นคว้าหรือประดิษฐ์
สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ และทางราชการได้ดำเนินการตามความคิดริเริ่ม หรือ
ได้รับรองให้ใช้การด้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น
(๓) ปฏิบ ัต ิงานตามหน้าที่ท ี่ม ีส ถานการณ์ต รากตรำเสิ่ยงอัน ตรายมาก หรือมีการต่อสู้
เสี่ยงต่อความปลอดภัยชองชีวิตเป็นกรณีพิเศษ
(๔) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับตำแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
เป็นพิเศษ และปฏิป่ตงานในตำแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย
(๔) ปฏิบ ัต ิงานตำแหน่งหน้าที่ด ้ว ยความตรากตรำเหน็ด เหนื่อ ยยากลำบากเป็น พิเศษ
และงานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม
(๖) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนสำเร็จเป็นผลดียิ่ง
แก,ประเทศชาติ
ข้อ ๑๐ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ ๘ และข้อ ๙
ให้ผู้บังคับบัญชาขั้นด้นนำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการตามข้อ ๔ มาเป็นหลักในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัย
การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอื่นๆ ของผู้นั้น แล้วรายงานผลการพิจารณานั้น
พร้อมด้วยข้อมูลตังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาขั้นเหนือขึ้นไปตามลำดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชาขั้นเหนือขึ้นไปแต่ละระดับที่ได้รับรายงาน
เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาชองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย
/ฃอ ๑๑ ....
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ข้อ ๑๑ การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลลัมฤทธิ้ฃองงานให้นับช่วงเวลาการปฏิบัติราชการ
และการปฏิบัติงานตามข้อ ๘ (๙) ในครี่งปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ ผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๘ (๕) หรือ (๖)
หรือ (๗) ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า?!เดือนเป็นเกณฑ์พิจารณา
ในกรณีที่ข้าราชการองค์การบริหาร?เวนลังหวัดผู้ใดโอน เลื่อนตำแหน่ง ย้าย ลับเปลี่ยนหน้าที่
ไปช่วยราชการในหน่วยราชการอื่น ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอื่นใด หรือลา
ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ ๘ (๙) (ช) ในครี่งปีที่แลัวมาให้นำผลการปฏิบัติราชการ และการ
ปฏิบัติงานของผู้นั้นทุกตำแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ ๑๒ ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง นายกองค์การบริหาร?เวนลังหวัดพิจารณา
รายงานผลจากผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๑๐ ประกอบกับข้อ ๑๔ ถ้าเห็นว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใด
อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงิน เดือนครี่งขั้นตามข้อ ๘ และปฏิบ ัติต นเหมาะสมกับ การ
เป็นข้าราชการให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผนู้ ั้นครี่งขั้น ถ้าเที่นว่าข้าราชการองค์การบริหาร?เวนลังหวัดผูน้ ั้นอยู่ใน
หลักเกณฑ์ตามข้อ ๙ ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นหนี่งขั้น
ในกรณีที่ข้าราชการองค์การบริหาร?เวนลังหวัดผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ควร
จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งขั้นแต่ไม่อาจลังเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นให้ได้ เพราะมีข้อจำกัด
เกี่ยวกับโควตาที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนของ?เวนราชการนั้น ถ้าในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลัง ข้าราชการ
องค์การบริหาร?เวนลังหวัดผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก และ
ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนเงินที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น นายกองค์การบริหาร?เวนจังหวัดอาจมีคำสั่ง
ให้เลื่อ นขั้น เงิน เดือนรวมนั้งปีข องข้าราชการผู้น ั้น เป็น จำนวนสองขั้น ได้ นั้งนี้ ต้อ งอยู่ในโควตาร้อยละ ๑๕
ของจำนวนข้าราชการที่ครองตำแหน่งอยู่ ณ วันที่ ๑ มีนาคม
ข้อ ๑๓ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีให้แก่ข้าราชการองค์การบริหาร?เวนจังหวัด ซึ่งใน
ครึ่งปีที่แล้วมาได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ ๘ (๙) (ซ) หรือลาไปพินฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพตามข้อ ๘ (๙ )(ฌ)ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาสั่งเลื่อนได้ครั้งละไม่เกินครึ่งขั้น
ทั้งนี้ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้อ ๑๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อทำหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ
นี้ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า ๓ คน เป็นกรรมการ ในกรณีที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีสถานศึกษาในลังกัดให้แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาร่วมเป็นกรรมการด้วย และให้ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนลังหวัดที่รับผิดขอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นเลขานุการ
ข้อ ๑๕ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะนำเอาเหตุที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใด
ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญา มาเป็น
เหตุในการไม่พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นไม่ได้
/ข้อ ๑๖ ในกรณี...

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดถูกสั่งลงโทษทฺางวินัยที่หนักกว่าโทษ
ภาคทัณ ฑ์แ ละถูก ศาลพิพ ากษาในคดีอ าญาให้ล งโทษใ'นความผดที่เกี่ย วกับ การปฏิบ ัต ิห น้า ที่‘ท ช การ
หรือความผิดที่ทำให้เลื่อมเสียเกียรติกักดึ๋ฃองตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิ,ใช่ความผิดที่'โต้กระทำ'โดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ และเน้นการถูกลงโทษจากการกระทำความผิดเดียวกัน ถ้าถูกสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนมาแล้ว
เพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษ จะสั่งโม่เลื่อนขั้นเงินเดีอนขั้าอีกครั้งหนี่ง
เพราะเหตุจากการกระทำความผิดเดียวกันนั้นไม่ได้
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถีงที่สุดแล้วมีผลทำให้การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไม่เน้นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นเสียใหม่
ให้เน้นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดนี้
ข้อ ๑๘ ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้น
เงินเดือนแต่ผู้'นั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้'นั้นเพื่อประโยชน้ในการคำนวณบำเหน็จ
บำนาญในวันที่ ๓๐ กันยายนของปีที่จะพ้นจากราชการ
ข้อ ๑๙ ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้น
เงินเดือนแต่ผู้'นั้นถึงแก,ความตายก่อนหรือในวันที่ ๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโยชน้ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย
ข้อ ๒๐ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ ที่จะได้รับการเลื่อนขั้น เงินเดือน
ครึ่งขั้นตามข้อ ๘ เพราะเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา การมาทำงานสายตามที่กำหนด หรือเหตุ
จำเน้นนอกจากกรณีดังกล่าว แต่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษที่ต้องเลื่อนขั้น
เงินเดือนให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้น ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนำเสนอ ก.จ.จ. พร้อมด้วย
เหตุผล เพื่อพิจารณาเน้นการเฉพาะราย ถ้า ก.จ.จ. เห็นชอบด้วย จึงจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได้
ข้อ ๒๑ ให้ใช้หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามประกาศนี้
ตั้งแต่การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕:๕๙ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕:(ะ๙) เน้นด้นไป
ให้นำประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้เดิมก่อนประกาศนี้มีผล
ใช้บังคับ มาใช้สำหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๙)
ประกาศ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง

ประกาศคณะกรรมการข้ารา'ชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๔๘
โดยที่เป็น การสมควรปรับ ปรุง หลัก เกณฑ์ก ารเลื่อ นขั้น เงิน เดือ นข้าราชการองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๔๔๘
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๔๘ โดยความเห็นชอบชองคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑A3๔๔๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๔๘ และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑๓As๔๔๘ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๔๔๘ เห็นชอบให้กำหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฃี้นใหม่ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
ลำปาง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๔๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี๋ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๔๔๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง
กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๔๔๔
ข้อ ๔ ในประกาศกำหนดนี้
“ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ
“ครึ่งปีแรก” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม
“ครึ่งปีหลัง” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
“ครึ่งปีที่แล้วมา” หมายความว่า ระยะเวลาครึ่งปีแรก หรือครึ่งปีหลังที่ผ่านมา แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔ ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานชองข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปีละ
สองครั้ง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไชและวิธีการที่กำหนดไว้ลำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้อ ๖ การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เลื่อนปีละสองครั้ง ดังนี้
/ (๑) ครั้งที่ ๑...

(๑) ครั้งที่ ๑ เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก โดยให้เลื่อน
ในวันที่ ๑ เมษายนของปีที่ได้เลื่อน
(๒) ครั้งที่ ๒ เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับการปฏิปีตราขการในครึ่งปีหลัง โดยให้เลื่อน
ในวันที่ ๑ ตุลาคมของปีลัดไป
ข้อ ๗ การเลื่อ นขั้น เงิน เดือ นข้าราขการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ให้เลื่อ นได้ไม่เกิน ขั้น สูง
ของอันดับหรือระดับเงินเดือนสำหรับประเภทตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้น
ข้อ ๘ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น
ในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความ
อุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ซึ่งผู้บังคับบัญขาได้พิจารณาประเมินตามข้อ ๔ แล้ว เห็นว่า
อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น
(๒) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์หรือไม่ถูกศาล
พิพ ากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิด ที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติห น้าที่ราฃการ หรือความผิด ที่ทำให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดึ๋ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่!ด้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๓) ในครึ่งปีที่แล้วมาด้องไม่ถูกสั่งพักราขการเกินกว่าสองเดือน
(๔)ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม,ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๔) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับ บรรจุเข้ารับ ราขการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสื่เดือน
หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสื่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย
(๖) ในครึ่งปีที่แล้วมาสำหรับผู้!ด้รับอบุญาตให้!ปดืกษา ผิกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสื่เดือน
(๗) ในครึ่งปีที่แล้วมาสำหรับผู้!ด้รับอบุญาตให้ลาติดตามคู'สมรสไปปฏิบัติราชการ หรือ
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน
(๘) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกำหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยคำนึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อ ัน เป็น ที่ต ั้งของแต่ล ะ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน
(๙) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน
แต่ไม่รวมถึงวันลาตาม (๖) หรือ (๗) และวันลาดังต่อไปนี้
(ก) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
(ช) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน
(ค) ลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน
ไม,เกินหกสิบวันทำการ
/(ง) ลาป่วย...

p
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(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือใ'นขณะเดิมทาง
ไปหรือกลับจากการปฏิป่ตราชการตามหน้าที่
(จ) ลาพักผ่อน
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
(ซ) ลาไปปฏิป่ตงานในองค์การระหว่างประเทศ
(ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา
ตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
(ณ) ลาไปพื่นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
การนับจำนวนวันลาไม่เกินยี่สิบ สามวัน สำหรับ วันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วย ให้น ับ เฉพาะ
วันทำการ
ข้อ ๙ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น ในแต่
ละครั้งต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ ๘ และอยู่ในหลักเกณฑ์
ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการตังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ปฏิบัติงานตามหน้าที่และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น และมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล อันก่อให้เกิดประโยขน้และผลดียิ่งต่อทางราขการและลังคม จนถือเป็นตัวอย่างที่ดืได้
(๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิด ริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์
ลื่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยขน์ต่อทางราขการเป็นพิเศษ และทางราชการได้ดำเนินการตามความคิดริเริ่ม หรือ
ได้รับรองให้ใช้การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น
(๓) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ท ี่ม ีส ถานการณ์ต รากตรำเสิ่ยงอัน ตรายมาก หรือมีการต่อสู้
เสี่ยงต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ
(๔) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับตำแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
เป็นพิเศษ และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย
(๔) ปฏิบ ัต ิงานตำแหน่งหน้าที่ด ้วยความตรากตรำเหน็ด เหนื่อ ยยากลำบากเป็น พิเศษ
และงานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและลังคม
(๖) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนสำเร็จเป็นผลดียิ่ง
แก่ประเทศชาติ
ข้อ ๑๐ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ ๘ และข้อ ๙
ให้ผู้บังคับบัญชาขั้นด้นนำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการตามข้อ ๔ มาเป็นหลักในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัย
การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอื่นๆ ของผู้นั้น แล้วรายงานผลการพิจารณานั้น
พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาขั้นเหนือขึ้นไปตามลำดับจนถืงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชาขั้นเหนือขึ้นไปแต่ละระดับที่ได้รับรายงาน
เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย
/ฃอ ๑๑ ....

-(ร ี! -

ข้อ ๑๑ การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลส์'มฤทธี้ของงานให้นับช่วงเวลาการปฏิบัติราชการ
และการปฏิบัติงานตามข้อ ๘ (๙) ในครี่งปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ ผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๘ (๔) หรือ (๖)
หรือ (๗) ให้นับช่วงเวลาปฏิน้ติราชการไม่น้อยกว่าลื่เดือนเป็นเกณฑ์พิจารณา
ในกรณีที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดโอน เลื่อนตำแหน่ง ย้าย ลับเปลี่ยนหน้าที่
ไปช่วยราชการในหน่วยราชการอื่น ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอื่นใด หรือลา
ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ ๘ (๙) (ซ) ในครี่งปีที่แล้วมาให้นำผลการปฏิบัติราชการ และการ
ปฏิบัติงานของผู้นั้นทุกตำแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ ๑๒ ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา
รายงานผลจากผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๑๐ ประกอบกับข้อ ๑๔ ล้าเห้นว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใด
อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงิน เดือนครึ่งขั้นตามข้อ ๘ และปฏิบ ัติตนเหมาะสมกับ การ
เป็นข้าราชการให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก'ผู้นั้นครึ่งขั้น ล้าเห็นว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นอยู่ใน
หลักเกณฑ์ตามข้อ ๙ ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก’ผู้นั้นหนี่งขั้น
ในกรณีที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ควร
จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งขั้นแต่ไม่อาจลังเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นให้ได้ เพราะมีข้อจำกัด
เกี่ยวกับโควตาที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนของส่วนราชการนั้น ล้าในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลัง ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก และ
ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนเงินที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีคำสั่ง
ให้เลื่อ นขั้น เงิน เดือนรวมนั้งปีช องข้าราชการผู้น ั้น เป็น จำนวนสองขั้น ได้ ทั้งนี้ ต้องอยู่ในโควตาร้อ ยละ ๑๔
ของจำนวนข้าราชการที่ครองตำแหน่งอยู่ ณ วันที่ ๑ มีนาคม
ข้อ ๑๓ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งใน
ครึ่งปีที่แล้วมาได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ ๘ (๙) (ซ) หรือลาไปพินฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพตามข้อ ๘ (๙) (ฌ) ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาสั่งเลื่อนได้ครั้งละไม่เกินครึ่งขั้น
ทั้งนี้ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้อ ๑๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อทำหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกประเภทตำแหน่งและระคับตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ
นี้ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า ๓ คน เป็นกรรมการ ในกรณีที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีสถานศึกษาในสังกัดให้แต่งตั้งผู้บริหารสถานดืกษาร่วมเป็นกรรมการด้วย และให้ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นเลขานุการ
ข้อ ๑๔ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะนำเอาเหตุที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใด
ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญา มาเป็น
เหตุในการไม่พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นไม,ได้
/ข้อ ๑๖ ในกรณี...

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนัทกว่าโทษ
ภาคทัณ ฑ์แ ละถูก ศาลพิพ ากษาในคดีอ าญาให้ล งโทษในความผดที่เ กี่ย วกับ การปฏิบ ัต ิห น้า ที่ร าชการ
หรือความผิดที่ทำให้เลื่อมเสียเกยรติทักดชองตำแหน่งหน้าที่ราชการชองตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่โต้กระทำ'โดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ และเป็นการถูกลงโทษจากการกระทำความผิดเดียวกัน ถ้าถูกสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนมาแล้ว
เพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษ จะสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนขั้าอีกครั้งหนึ่ง
เพราะเหตุจากการกระทำความผิดเดียวกันนั้นไม่ไล้
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถีงที่สุดแล้วมีผลทำให้การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นเสียใหม่
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดนี้
ข้อ ๑๘ ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะไล้เลื่อนขั้น
เงินเดือนแต่ผู้นั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโยซน้ไนการคำนวณบำเหน็จ
บำนาญในวันที่ ๓๐ กันยายนของปีที่จะพ้นจากราชการ
ข้อ ๑๙ ใบครึ่งปีที่แล้วมาถ้าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะไล้เลื่อนขั้น
เงินเดือนแต่ผู้นั้นถึงแก่ความตายก่อนหรือในวับที่ ๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโยฃน้ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ โดยให้มีผลใบวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย
ข้อ ๒๐ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ ที่จะไล้รับการเลื่อนขั้น เงินเดือน
ครึ่งขั้นตามข้อ ๘ เพราะเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา การมาทำงาบสายตามที่กำหนด หรือเหตุ
จำเป็นบอกจากกรณีดังกล่าว แต่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษที่ต้องเลื่อนขั้น
เงินเดือนให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้น ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนำเสนอ ก.จ.จ. พร้อมด้วย
เหตุผล เพื่อพิจารณาเป็นการเฉพาะราย ถ้า ก.จ.จ. เห็นขอบด้วย จึงจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนไล้
ข้อ ๒๑ ให้ไข้หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามประกาศนี้
ตั้งแต่การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๙) เป็นล้นไป
ให้นำประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้เดิมก่อนประกาศนี้มีผล
ใช้บังคับ มาใช้สำหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๙)
ประกาศ

ผู้ว่าราฃการจังหวัดลำปาง
ประธานกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสำปาง

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง
และค่าตอบแทนพิเศษลำหรับข้าราขการองค่การบริหารส่วนจังหวัด
และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๔๘
โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณ'ค์การกำหนดโควตาและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง
และค่าตอบแทนพิเศษลำหรับข้าราซการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด และลูก จ้างประจำขององค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับระบบจำแนกตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น
อาลัย อำนาจตามความในมาตรา ๑๓(๓) แห่งพระราชบัญ ญัต ิร ะเบียบบริห ารงานบุค คล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒(£๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อ ง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษลำหรับ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๔๔๘ ลงวันที่
๒๔ ธันวาคม ๒๔๔๘ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๔๔๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๔๘ และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๔๔๘ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๔๔๘ มีมติเห็นขอบให้กำหนดโควตา
และวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษลำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นใหม่ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ
ลำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๔๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี๋ให้ใช้บังลับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๔๔๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ การกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทบพิเศษลำหรับ
ช้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ถือปฏิบัติตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๔๔๔ และระเบียบของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวช้องกับมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าวโดยอนุโลม
ข้อ ๔ การกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าตอบแทนพิเศษลำหรับช้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ ๓ หมายความ ดังนี้
“โควตา” หมายความว่า ร้อยละ ๑๔ ของจำนวนช้าราฃการหรือลูกจ้างประจำที่ครองตำแหน่ง
อยู่ ณ วันที่ ๑ มีนาคม หากคำนวณแล้วมีเศษถึงค,รื่งให้บีดเป็น'จำนวนเต็ม ถ้าไม่ถืงครื่งให้บีดทิ้ง
/วงเงิน...

-๒“วงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน” หมายความว่า จำนวนเงินร้อยละ ๖ ของอัตราเงินเดือนของข้าราชการ
หรือลูกจ้างประจำที่ครองตำแหน่งอยู่ ณ วันที่ ๑ กันยายน
ข้อ ๔ ให้องค์การบรืห ารส่วนจังหวัดพิจารผาจัดสรรโควตาและวงเงิน เลื่อนขั้น เงิน เดือน
โดยแบ่งกลุ่มข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้
๔.๑ ข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามัญ และบุคลากรทางการดืกษา ตำแหน่ง
ค์กษานิเทศก์ แยกออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
(๑) กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน และระดับ
อาวุโส) กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิขาการ (ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ)
กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น (ระดับดัน และระดับกลาง) กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร
ท้องถิ่น (ระดับดัน และระดับกลาง) และดืกษานิเทศค์ที่ไม'มีวิทยฐานะและมีวิทยฐานะ รับเงินเดือนในอันดับ
คศ.๑ คศ.๒ และ คศ.๓
(๒) กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิขาการ (ระดับเขี่ยวซาญ) กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการห้องถิ่น (ระดับสูง) กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น (ระดับสูง) และดืกษาบีเทฅกํ
ที่ไม่มีวิทยฐานะและมีวิทยฐานะรับเงินเดือน ในอันดับ คศ.๔ และ คศ.(ร;
£.๒ ข้าราขการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด แยกออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
(๑) กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งที่ไม่มีวิทยฐานะหรือตำแหน่งที่มีวิทยฐานะรับเงินเดือน
ในอันดับครูผู้ข่วย คศ.๑ คศ.๒ และ คศ.๓
(๒) กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งที่ไม่มีวิทยฐานะหรือตำแหน่งที่มีวิทยฐานะรับเงินเดือน
ในอันดับ คศ.๔ และ คศ.(ร;
(ร;.๓ ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกตำแหน่งให้จัดอยู่ใบกลุ่มเดียวกัน
ข้อ ๖ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่มิได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้นำกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ กฎ และหนังสือสั่งการตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒(ร;๔๔ เท่าที่ไม,ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ มาบังคับใข้โดยอนุโลม
ข้อ ๗ให้ใข้หลักเกณฑ์การกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ
สำหรับข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามประกาศนี้
ตั้งแต่การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ^นี้๒^;๔๙ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๔๔๙) เป็นดันไป
ประกาศ ณ/วัน ท ฟ่เ0 ธันวาคม พ.ศ.1,!5๔๔๘
(นายสามารถ สอยฟ้า)
ผู้ว่าราขการจังหวัดสำปาง
ประธานกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสำปาง

\

ประกาศคณะกรรมการข้าราขการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง
เรื่อง หลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขเกี่ยวกับ การบริห ารงานบุค คลขององค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔๔) พ.ค.๒๕๕๘

โดยที่เป็น การสมควรปรับ ปรุง แนวทางการย้ายไห้ส อดคล้อ งกับ ระบบจำแนกตำแหน่ง ที่ก ำหนด
ขึ้นใหม่

%

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๓) แห่งพระราชบัญญ้ติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนห้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
ย้ายข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ.๒๕๕๘ลงวันที่ ๒๔ธันวาคม๒๕๕๘ ตามมติคณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวับที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มติค ณะกรรมการข้าราชการ
องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด จังหวัด ลำปาง ในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีมติ
เห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
ลำปาง เรื่อง หลัก เกณฑ์แ ละเงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริห ารงานบุค คลขององค์การบริห ารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่ม เติม
(ฉบับที่ ๔๔) พ.ศ.๒๕๕๘”

%

ข้อ ๒ ประกาศนี๋ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ย กเลิก ความในหมวดที่ ๖ การย้า ย ข้อ ๑๕๓ - ข้อ ๑๖๒ ของประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริห ารงานบุค คลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันํที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความดังต่อไปนี้
ข้อ ๔ การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ดำรงตำแหน่งหนึ่งไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
อีกตำแหน่งหนึ่ง ให้น ายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัดเป็น ผู้ส ั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในประเภทและระดับ เดีย วกัน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้

-๒ข้อ ๕ การย้า ยข้า ราซการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ให้พ ิจ ารณ าถึง เหตุผ ลความจำเป็น
เฟือประโยชน์ของทางราขการ การพัฒ นาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหลัก และอาจพิจ ารณาความ
จำเป็นอื่นๆ ที่ต้องใข้ในการปฏิบัติงานชองราชการประกอบด้วย
ข้อ ๖ การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำรงตำแหน่งหนึ่งไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในสายงานและประเภทเดิม ให้สั่งย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเดิมและให้ได้รับเงินเดือนในชั้นเดิม ทั้งนี้
ต้องเป็นตำแหน่งวางในแผนอัตรากำลังสามปี หรือเป็นการย้ายลับเปลี่ยนในตำแหน่งเดียวกัน
ข้อ ๗ การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน หรือ
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน ให้กระทำได้ในกรณีเป็นตำแหน่งประเภท
และระดับเดียวกัน ให้สั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งสายงานอื่นนั้นในประเภทและระดับเดียวกัน โดยให้ไ ด้รับ เงิน เดือ น
ในขัน เดิม ทังนี ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ผู้น ั้น ต้อ งมีค ุณ สมบัต ิต รงตามคุณ สมบัต ิเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนั้น แต่ไม่จำต้องเป็นผู้ได้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานนั้นหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาก่อน และให้ดำเนินการ ดังนี้
(๑) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้จะขอรับการแต่งตั้งเสนอคำร้องขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง
ในสายงานอื่นนั้นให้ใช้แบบประเมินตามที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด
(๒) ให้ผู้บังคับบัญชาชองผู้ฃอรับการแต่งตั้ง ได้แก่ ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และนายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ประเมิน บุค คลเพื่อ ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง ชองสายงาน
ที่จะแต่งตั้งใหม่ตามแบบประเมิน
(๓) ผู้ที่จะได้รับ การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานอื่น จะต้องได้คะแนนจากผลการประเมิน
ชองผู้บ ัง คับ บัญ ชาแต่ล ะคนไม่ต ํ่า กว่า ร้อ ยละ ๖๐ สำหรับ ตำแหน่ง ที่ต ้อ งใช้เทคนิค เฉพาะให้ท ดสอบความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วย
(๔)

กรณีม ีผ ู้ฃ อรับ การแต่ง ตั้ง เกิน กว่า จำนวนตำแหน่ง ว่า งให้น ่า คะแนนผลการประเมิน

ชองผู้บังคับบัญชาทุกคนรวมกัน แล้วจัดทำบัญชีเรียงตามลำดับคะแนนรวม เสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดให้ความเห็นชอบ หากคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด เห็น ควรกำหนดรายการ
ประเมินเพิ่มเติม เซ่น การสัมภาษณ์ การทดสอบ ก็อาจพิจารณากำหนดเพิ่มเติมได้ กรณีมีคะแนนเท่ากันให้จัดเรียง
ตามลำดับ อาวุโสในราชการ บัญ ชีดังกล่าวให้ม ีอ ายุ ๑ ปี นับ แต่ว ัน ที่ค ณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดเห็นชอบการแต่งตั้งให้แต่งตั้งเรียงลำดับที่ในบัญชีดังกล่าว
ข้อ ๘ กรณีการย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น และ'ปีจจุบัน'ไม่'โต้
ดำรงตำแหน่งในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไป หากจะย้ายช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้น ั้น ไป
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไปผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่สอบแช่งขันหรือสอนคัดเลือก
ได้ในตำแหน่งซึ่งอยู่ในสายงานที่จะย้ายและบัญชีการสอบแข่งขันได้หรือสอบคัดเลือกยังไม่ถูกยกเลิกด้วย
/กรณีก ารย้า ย...

-๓กรณีการย้ายได้รับ คุณ จุฒ ที่ตรงตามคุณ สมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งโดยใต้รับ
คุณจุฒิการศึกษาที่ขาดแคลนตามพื้นที่ที่คณะกรรมการกลางข้าวาซกาวองค์การบริหารส่ว-นจังหวัดทำห-นด โดยได้ร ับ
ทุบรัฐบาล ทุนเล่าเรียบหลวง ทุนของเทศบาล หรือผู้!ด้รับคุณจุฒิที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบรัหาร
ส่ว นจัง หวัด ทำหนดให้ค ัด เลือ กบรรจุเข้า รับ ราชการได้ ตามประกาศมาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกับ การคัด เลือ กกรณี
ที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทำหนด
ข้อ ๙ การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งในสายงานประ๓ ท
ทั่วไป ระดับชำนาญงาน หรือระดับอาจุโส และประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับ
เขี่ยวชาญ ข้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง
และตรงตามความรู้ ทัก ษะ สมรรถนะ รวมถึงระยะเวลาขั้น ตํ่าในการตำรงตำแหน่งในตำแหน่งนั้น ด้ว ย โดยต้อ ง
ผ่านการประเมิน บุค คลและการปฏิบ ัต ิง านหรือ ผลงานตามประกาศมาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกับ การเลื่อ นและแต่ง ตั้ง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขั้นด้วย ดังนี้
(๑) กรณีก ารย้า ยมาดำรงตำแหน่ง ในกลุ่ม งานที่เกี่ย วข้อ งเกื้อ กูล กัน ต้อ งผ่า นการประเมิน บุค คล
และการปฏิบัติงาน
(๒) กรณีการย้ายมาดำรงตำแหน่งในกลุ่ม งานที่ไม่เกี่ย วข้อ งเกื้อ กูล กัน ต้อ งผ่านการประเมิน บุค คล
การปฏิบัติงาน และผลงาน
ข้อ ๑ 0 การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นไปดำรง
ตำแหน่งประเภทและระดับ เดีย วกัน แต่ต ่างสายงาน ผู้นั้นจะต้องมีคุณ จุฒ ิตรงตามคุณ สมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ของตำแหน่งนั้น และจะต้องเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งมาแลวไม่บัอยกว่า ๑ ปี
สำหรับ ผู้ท ี่ม ีค ุณ สมบัต ิไ ม่ต รงตามวรรคหนึ่ง หากมีค วามประสงค์จ ะย้า ยต่า งสายงาน
ให้ด ำเนิน การตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารสอบคัด เลือ กเฉพาะภาคความรู้เฉพาะสำหรับ ตำแหน่ง (ภาค ข) และภาค
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยไม่มีการขั้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกแต่อย่างใด
การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขี่งดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภท
วิชาการไปดำรงตำแหน่งสูงขั้นในตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นหรือผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น
ไปดำรงตำแหน่ง สูง ขั้น ในตำแหน่ง ประเภทบริห ารท้อ งถิ่น ผู้น ั้น จะต้อ งมีค ุณ จุฒ ิต รงตามคุณ สมบัต ิต รงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกที่กำหนด
ข้อ ๑ ๑ การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ดำรงตำแหน่งใดไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในสายงาน ประ๓ ทที่แตกต่างจากเดิมและระดับที่ตํ่ากว่าเติม หรือย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดใบตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการท้องถิ่นหรือประเภทบริหารท้องถิ่นหรือสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
/ประเภททั่วไป...

ประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการ ให้กระทำได้ต่อเมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นต้องมีคุณ สมบัติ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งและผู้นั้นต้องสมัครใจ และไต้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในการย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องพิจารณาโดยคำนึงถึงเหตุผลความจำเป็นและประโยชน้ที่ทางราชกาวจะไต้รับโดยให้
ไต้รับเงินเดือนตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรื่องการให้ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดไต้รับเงินเดือน
ข้อ ๑๒ ในการทั่ง ย้า ยข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ไปแต่ง ตั้ง ให้ด ำรงตำแหน่ง ในต่า ง
สายงาน ให้คำนึงถึงโอกาสในความก้าวหน้าของข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัดในการเลื่อนระดับ สูงขึ้น ด้วย
ซึ่งอาจทำให้ข ้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ผู้น ั้น มีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งในสายงานที่แ ต่งตั้งใหม่
ไม,ครบตามหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับดังกล่าวไต้
ข้อ ๑๓ เมื่อ มีค ำทั่งย้ายข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ไปแต่งตั้งให้ด ำรงตำแหน่ง ใดแล้ว
ให้ผ ู้บ ัง คับ บัญ ชาแจ้ง หน้า ที่แ ละความรับ ผดขอบของตำแหน่ง ดัง กล่า วให้ข ้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
ผู้นั้นทราบใบวันทั่ไปรายงานตัวรับมอบหน้าที่เพื่อประโยขน้ในการปฏํบัตงาบใบตำแหน่งนั้นต่อไป
ข้อ 6)๔ การย้ายลับเปลี่ยนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานปริหาร ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดโดยความเห็นขอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ออกคำทั่งแต่งตั้งโดยจะต้อง
เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเดียวกัน สำหรับเลขที่ตำแหน่งให้คงไว้ที่เดิม ส่วนระดับวิทยฐานะนละอัตราเงินเดือนให้ติดตามตัวบุคคล
ไปกำหนดในตำแหน่งใหม่ที่จะแต'งตั้ง ซึ่งกรณีนึ่ให้หมายรวมถึงการย้ายให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างด้วย
ข้อ ๑๔ การย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอน ให้บายกองค์การ
บริห ารส่วนจังหวัด โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด เป็น ผู้อ อกคำทั่ง
แต่งตั้ง โดยจะต้อ งเป็น ผู้ด ำรงตำแหน่ง และสาขาวิช าเอกเดีย วกัน สำหรับ เลขที่ต ำแหน่งให้คงไว้ท ี่เดิม ส่วนระดับ
วิท ยฐานะและอัต ราเงิน เดือ น ให้ต ิดตามตัวบุคคลไปกำหนดในตำแหน่งใหม่ท ี่จะแต่งตั้ง ซึ่งกรณีบึ๋ให้หมายรวมถึง
การย้ายให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างด้วย
ในกรณีที่มีเหตุผลจำเป็นพิเศษที่ไม่อาจตำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้น ายกองค์ก ารบริห าร
ส่ว นจังหวัด เสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด พิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบใบการพิจ ารณา
ย้ายสับ เปลี่ยนพนักงานครูองค์การบริห ารส่วนจังหวัด สายงานการสอน โดยไม่จำเป็น ต้องดำรงตำแหน่งหรือสาขา
วิชาเอกเดียวกันไต้เป็นการเฉพาะราย

ข้อ ๑๖ การใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ใข้บังคับอยู่ก่อนหลักเกณฑ์
ะเงื่อนไขนี๋ใข้บังคับ ให้เป็นอันยกเลิก โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศQบับนี้แทน

ประธานกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารลํๆนจังหวัด จังหวัดลำปาง
เรอง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลชององค์ทารบริหารลํๆ'บจังหวัด
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔๔) พ.ศ.๒๕๕๘
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาบของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพอให้สอดคล้องกับระบบการบริหารผลงาน (Performance Management)
ในระบบจำแนกตำแหน่งพนักงานส่วนห้องถิ่น
อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๔) แห่งพระราชบัญญ้ติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ห้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๔๔๘ ลงวันที่
๒๔ ธันวาคม ๒๔๔๘ โดยความเห็นขอบชองคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๑/๒๔๔๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๔๘ มติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดลำปางในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๔๔๘ เมื่อวันที่ ๓0 ธันวาคม ๒๔๔๘ ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบีติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นใหม่ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไชเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๔๔) พ.ศ. ๒๔๔๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใข้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๔๔๙ เป็นด้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในส่วนที่ ๔ การประเมินประลิทธีภาพและประลิทธิผลการปฏิบัติงาน
ข้อ ๒๙๘ - ข้อ ๓๑๑ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๔๔
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“ระบบทารบริหารผลงาน (Performance Management)” หมายความว่า กระบวนการ
ดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการชองส่วนราชการบรรลุเบีาหมาย โดยการเชื่อมโยง
เป๋า,หมายผลการปฏิ,บติราชการ'โนระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับบุคคลเข้าด้วยกัน
ข้อ ๔ การประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง าน ให้ผ ู้บ ังคับ บัญ ชามีห น้า ที่ป ระเมิน ผลการปฏิบ ัต ิงาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการฟิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนี้น ได้แก่
/การเลื่อนชน...

การเลอนขันเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นๆ การ'ให้เงินรๆงวัลประคำปี การพัฒนาและการแก้ไขการปฏิบัติงาน
การแต่งตังข้าราชการ การให้ออกจากราขการ การให้รางวัลถูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่นๆ เพื่อเป็นการ
เสริม สร้างแรงจูง'ใจ'ให้ผ ู้ใต้บ ังคับ บัญ ชาปฏิบ ัต ิต ,น 'ให้เหมาะลนกับ การเป็น ข้าราชการและปฏิบ ัต ิร าฃการ
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
การประเมินผลการปฏิป็ตงาน ให้คำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management)
ที่เชื่อม'โยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคล'ใปลุ่ผลการปฏิบัติงานระตับองค''กร คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณ ธรรมและ
จริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ โดยจัดทำการประเมินอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินขี้แจง หรือขอคำปรึกษาด้วย
ข้อ ๖ การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความข้ดเจนและมีหลักฐาน และให้เป็นไปตามแบบ
ประเมินผลการปฏิบ้ติงานตามที่ ก.จ. กำหนด
ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็บควรจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างอื่น เพื่อให้
สอดคล้องกับลักษณะงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกิให้กระทำได้ โดยความเห็นชอบจาก ก.จ.จ. แต่ทั้งบี้
ต้องมีสาระไม่น้อยกว่าแบบประเมินผลการปฏิปีติงานตามที่ ก,จ. กำหนด
ข้อ ๗ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ประเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธี้
ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยผลลัมฤทธฃองงานจะต้องมีลัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
ผลลัมฤทธิ้ของงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือ ตรงตาม
เวลาที่กำหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่ ก.จ. กำหนด และสมรรถนะ
ตามสายงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.จ. กำหนด อย่างน้อย ๓ สมรรถนะ
ในกรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิปีติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมิน ให้ประเมิน
ผลลัมฤทธี้ของงานและพฤติกรรมการปฏิปีติราชการ โดยมีลัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ ๕๐
ข้อ ๘ ให้ป ระเมิน ผลการปฏิบ ัต ิงานของข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ปีล ะ ๒ ครั้ง
ตามรอบปีงบประมาณ คือ
(๑) ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปีลัดไป
(๒) ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ของปีเดียวกัน
ข้อ ๙ ในแต่ละรอบการประเมินให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำผลคะแนนการประเมีนผลการ
ปฏิบัติงาน มาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น ๕ ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีช่วงคะแนน
ประเมินของแต่ละระดับ ดังบี้
(๑) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินทั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
(๒) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินทั้งแต่ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐
(๓) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินทั้งแต่ร้อยละ ๗๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐
/ (๔) ระดับพอใช้...

-๓-

(๔) ระดับพอใช้ ต้องมีฃ่วงคะแนนประเมินตงแต่รอยละ ๖0 แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๐
(๔) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมิซ่วงคะแนนประเมินตํ่ากว่าร้อยละ ๖0
ข้อ ๑๐ ผู้บังดับบัญชาตามข้อ ๔ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานชองข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ได้แก่
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๒) ปลัด องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด สำหรับ รองปลัด องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
ผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือส่วนราชการที่เรียกขื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสำนัทหรือกอง
(๓) ผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือส่วนราชการที่เรียกขื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสำนัก หรือ
กอง สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่อยูในบังดับนัญ•ชา รวมถึงผู้อำนวยการสถานศึกษา และ
ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสังกัดภูนย'พัฒนาเคกเลก
(๔) ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสังกัด
โรงเรียนบั้น
ในกรณ ีท ี่เ ป็น การประเมิน ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ผู้ไ ดัร ับ มอบหมาย
ให้ไปช่วยราชการ หรือปฏิบ ัติราชการในองค์กรปกครองส่วนห้องอื่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น
ให้นายกองค์กรปกครองส่วนห้องอื่น หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ผู้รับการประเมินไปช่วยราชการ
หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ให้ข้อรุ)ลและความเทีนเพื่อประกอบการประเมินของผู้มีอำนาจหน้าที่
ประเมิน
ในกรณีที่เป็นการประเมินข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ไต้โอนหรือย้าย หลังวันที่ ๑
มีนาคม หรือวันที่ ๑ กันยายน ให้ผู้บังดับบัญชาขื่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเดิมก่อนการโอนหรือย้าย เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้บั้นแล้วจัดส่งผลการประเมิน
การปฏิบัติงานให้องค์กรปกครองส่วนห้องอื่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นต้นลังกัดใหม่ เพื่อประกอบการ
พิจารณาตามข้อ ๔
ข้อ ๑๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานชองข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำเนินการ
ตามวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ข้าราชการในลังกัดทราบโดยที่'วกัน
(๒) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมินตามข้อ ๑๐ และผู้รับการประเมิน
กำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบตงานกำหนดตัวขี้วัด หรือหลักฐาน
บ่งขี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
สำหรับการกำหนดตัวขี้วัดให้พิจารณาวิธีการถ่ายถอดจากบนลงล่างเป็นหลักก่อน ในกรณี
ที่ไม่อาจดำเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการกำหนดตัวขี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีที่เหมาะสมแทนหรือ
เพิ่มเติม รวมทั้งระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ตามแบบที่ ก.จ. กำหนด
/ (๓) ในแต่ละรอบ...

(๓) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้'มีอำนาจหน้าที่ประเมินตามข้อ ๑0 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิรการที่ได้ปรรกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้ กับผู้,รับการประเมิน
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเข้งนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือ มีก ารย้ายเปลี่ยน
ตำแหน่ง หรือหน้าทความรับผิดขอบ ให้ผู้ประเมินและผู้'รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนบัอตกลง
ผลการปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอำนาจในการอบุมิติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง
(๔) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมินตามข้อ ๑0 ใหคำปรกษา
แนะนำ ผู้รับการประเมินเพื่อการปรับปรุง แกไข พัฒนาเพื่อนำไปยู่ผลลัมฤทรของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะ
ในการปฏิบัติราชการ และเมื่อสิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินด้งกล่าวกับผู้รับการประเมินควรร่วมกันทำการวิเคราะห์
ผลสำเร็จของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อหาความจำเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคลด้วย
(๕) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมินตามข้อ ๑0
แจ้งผลการประเมิน ให้ผ ู้รับ การประเมิน ทราบเป็น รายบุค คล โดยให้ผ ู้รับ การประเมิน ลงลายมือ ขื่อ รับ ทราบ
ผล การประเมิน กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือขื่อรับทราบผลการประเมิน ให้ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอย่างน้อยหมื่งคน ลงลายมือขื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินด้งกล่าวแล้วด้วย
(๖) ให้ผ ู้ม ีอ ำนาจหน้า ที่ป ระเมิน ตามข้อ (5)0 โดยความเห็น ขอบของผู้บ ัง คับ บัญ ชา
เหนือขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง (ถ้ามี) จัดล่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราขการในหน่วยงานของตนเสนอต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนนำเสนอต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๗) ให้บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายประกาศ
รายขื่อข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน
เพื่อเป็นการยกย่องชมเขยและสร้างแรงฐงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
ข้อ ๑๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ ๑ ตามข้อ ๘ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดลำดับ
ผลการประเมินเรียงลำดับจากผู้ที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ และระดับต้อง
ปรับปรุงไว้ให้ขัดเจนเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดีอน และให้จัดทำบัญข้รายขื่อผู้มีผลการประเมินระดับดีเด่น ระดับดี
มาก ระดับดี ระดับพอใข้ ไว้เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ ๒
ข้อ ๑๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งดังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็น เกี่ยวกับ
มาตรฐานและความเป็น ธรรมของการประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิงานของข้าราขการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด
ทุกประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานกรรมการ และ
หัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า ๒ คน เป็นกรรมการ และให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับผิดขอบงาน
การเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นเลขานุการ
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจกำหนดให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณากลั่นกรองเพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมในระดับกอง หรือส่วนราขการที่เรียกขื่ออย่างอื่นในองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยก็ได้

ข้อ ๑๔ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีระบนการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดง
ความสำเร็จของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัดราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมินเพื่อใข้ประกอบการ
พิจารณาการบริหารงานบุคคลใบเรื่องต่างๆ ตามข้อ ๔
สำหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาเก็บสำเนาไว้ที่สำนักกอง หรือส่วนราชการ
ที่เรียกขื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือกองที่ผู้นั้นลังคัดเมินเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมิน และให้
หน่วยงานที่รับผิดขอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บต้นฉบับไวในแฟ้มประวัติข้าราชการ
หรือจัดเก็บในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมก็ไต้
ข้อ ๑๔ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานนื้1ห้ใข้กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง
ข้อ ๑๖ ให้ใข้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตามประกาศนั้ ตั้งแต่การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำมิงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๙ ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่
๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ๒๔๔๙ เมินต้นไป
สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ไต้ดำเนินการ
อยู่ก่อนประกาศนี้มีผลใช้'บังคับ ให้ดำเนินการต่อไป^าเประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการเดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ประกาศ ณ/วนที่

ธันวาคม พ.ศ.๒๔๔๘

(นายสามาร(
ผู้ว่าราชการจังหวัดสำปาง
ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔๖) พ.ศ. ๒๔๔๙
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้
สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลาง การบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๒) แห่งพระราชบญญัตระเบยบบรหารงานบุคคลส่วนทองถิน
พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการประชุม ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
และมติคณะกรรมการช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖
มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้แก้ไขประกาศคณะกรรมการช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓๔) พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวันที่
๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ป ระก าศน ี้เ รีย ก ว่า “ ป ระกาศคณ ะกรรมการช้า ราชการองค์ก ารบริห ารส ่ว น จัง ห วัด
จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๔๖) พ.ศ.๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น ๑/๑) ในบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของช้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ประเภทบริหาร ท้ายประกาศคณะกรรมการช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓๔) พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗

fcnwniniรส ลอยฟ้า)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ประธานกรรมการช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง
เรือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับ
ตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เหมาะสมกับภารกิจตามหน้าที่
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๓) แห่งพระราฃบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนห้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการประชุม ครั้งที่ ๑0 / ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ มติคณะกรรมการช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง ดังนี้

หมวด ๑
ทั่วไป
ข้อ ๑ ประกาศนี้เ รีย กว่า “ประกาศคณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศนี๋ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง
กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ ๙ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๔๗ ลง'วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๗
(๒) ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริห ารงานบุค คลขององค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ.๒๕๔๘
ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๘
/หมวด ๒...

-๒หมวด ๒
โครงสร้าง
ข้อ ๔ การกำหนดตำแหน่ง ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด สายงานผู้บ ริห าร ได้แก่
ปลัดองค์การุบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย ให้เบ็เนไป
ตามประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งที่กำหนด
สำหรับตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ ได้แก่ ตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิช าการ จะเป็น
ระดับใดนั้นให้เป็นไปตามหลักเกพฑ์ว่าด้วยการเลื่อนระดับ
ข้อ ๕ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด กำหนดให้มีระดับตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดังนี้
๕.๑ ตำแหน่งปลัด องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ให้เป็น ตำแหน่ง ประเภทบริห ารท้อ งถิ่น
ระดับสูง
๕.๒ ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีจำนวนไม่เกิน ๒ อัตรา ให้เป็นตำแหน่ง
ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง หรือระดับสูง โดยอาจปรับปรุงตำแหน่งเป็นประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูงได้
ตามเงื่อนไขที่กำหนด
๕.๓ ตำแหน่งหัว หน้าส่ว นราชการ ได้แก่ ผู้อ ำนวยการหรือ ที่เรีย กซื่อ อย่า งอื่น ให้เป็น
ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับสูง หรือระดับกลาง ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
๕.๔ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ให้เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น
ข้อ ๖ การกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วน
ราชการ และหัวหน้าฝ่าย ให้ประเมินค่างานตามตัวฃี้วัดที่ ก.จ. กำหนด
ตัวซี้วัดที่ ก.จ. กำหนดนั้นให้ สำนักงาน ก.จ. แจ้งเป็นหนังสือ โดยระบุรายละเอียดตัวชี้วัด
และวิธีดำเนินการให้ ก.จ.จ. ถือปฏิบัติ
ข้อ ๗ การปรับ ปรุง ตำแหน่ง ปลัด องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด และรองปลัด องค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด เป็นประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูง ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ เป็น ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
ระดับสูง ให้ ก.จ.จ. ประเมินตัวชี้วัดที่ ก.จ. กำหนด โดยให้ส่งผลการประเมินเพื่อขอความเห็นชอบ ก.จ. ด้วย
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนราชการ หากมีผ ลทำให้ตำแหน่งสายงานผู้บ ริห าร
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เมื่อ ก.จ.จ. และ ก.จ. (แล้วแต่กรณี) เห็นชอบแล้ว ให้ถือว่า ก.จ.จ. เห็นชอบการปรับปรุง
ตำแหน่งนั้น ในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ในคราวเดีย วกัน โดยให้อ งค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ประกาศปรับ ปรุง
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี และดำเนินการสรรหาตำแหน่งที่ว่างนั้น ต่อไป
กรณีผู้ดำรงตำแหน่งเดิมไม่มีคุณสมบัติคัดเลือกหรือไม่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง
ที่ปรับปรุงขึ้นใหม่นั้น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. ย้ายผู้นั้นไปดำรงตำแหน่งที่ผู้นั้น
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หากไม่มีตำแหน่งว่างก็ให้กำหนดตำแหน่งรองรับเฉพาะราย
ในสายงานเดิมเป็นการชั่วคราว เมื่อตำแหน่งนั้นว่างให้ยุบ ทั้งนี้ให้มอบหมายงานให้ผู้นั้นปฏิบัติตามความเหมาะสม
ต่อไป
/หมวด ๓...

>

-๓หมวด ๓
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๘ ในระยะเริ่มแรกให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยความเห็น ชอบของ ก.จ.จ. จัดทำ
ประกาศกำหนดประเภทและระดับตำแหน่งชององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามหลักเกณฑ์นี้
ข้อ ๙ เมื่อ ประกาศปรับ โครงสร้า งและระดับ ตำแหน่ง ตามหลัก เกณฑ์น ี้ หากองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดมีตำแหน่งสายงานผู้บริหารไม่เบ็เบใปตามระดับตำแหน่งและโครงลร้างที่กำหนด ให้ดำเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีจำนวนเกิน ๒ อัตรา ก็ให้กำหนดตำแหน่งนั้น
ตามจำนวนที่มีอยู, เมื่อผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยุบตำแหน่งนั้น จนกว่าจะมี
จำนวนไม่เกิน ๒ อัตรา ตามกรอบโครงสร้างที่กำหนด
(๒) กรณีห ัวหน้าส่วนราชการ ประเภทอำนวยการท้อ งถิ่น ระดับ ต้น ให้องค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด โดยความเห็น ชอบชอง ก.จ.จ. ปรับปรุงตำแหน่งนั้น เน้น ตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้อ งถิ่น
ระดับกลาง และให้ดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ซึ่งเน้นตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นครั้งแรกนั้น
ให้ดำเนินการด้วยวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น หากดำเนินการสรรหาครั้งแรกแล้วไม่ได้ผู้ดำรงตำแหน่งด้วย
เหตุผลใดก็ตามหรือเมือได้ผู้ดำรงตำแหน่งแล้วต่อมาตำแหน่งว่าง ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสรรหา
ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่เห็นสมควรภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลที่ว่าด้วยการนั้นต่อไปได้
(๓) กรณีหัวหน้าฝ่าย ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ระดับ ๖ เน้นระดับ ๗
และการสรรหาตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ระดับ ๗ ให้ยกเลิก การดำเนิน การดังกล่าว เนื่อ งจากเมื่อปรับ ระบบจำแนก
ตำแหน่งจากระบบซีเน้นระบบแท่ง ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ระดับ ๖ และระดับ ๗ ในระบบจำแนกตำแหน่งใหม่เน้น
ตำแหน่งที่ยุบรวมเน้นตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับด้น จึงทำให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายระดับ ๖
อยู่เดิมสามารถดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับด้น ได้ โดยไม่ต้องปรับปรุงตำแหน่งหรือ
สรรหาตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอีกแต่อย่างใด
ข้อ ๑ 0 การใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือตำเนินการตามหลักเกณฑ์เดิมไม่แล้วเสร็จ ให้การนั้น
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์เดิมต่อไปจนแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ หากพ้นกำหนด ให้การนั้นเน้นการยกเลิก
ข้อ ๑๑ ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับ
ตำแหน่งที่ฃัดหรือแย้งให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
ข้อ ๑๒ ในระหว่างที่ ก.จ. ยังมิได้กำหนดตัวขึ้วัดการปรับปรุงโครงสร้าง การปรับปรุงตำแหน่ง
ให้ม ีระดับ สูงขึ้น ตามประกาศนี้ ให้บ รรดาหลัก เกณฑ์ หนังสือสั่งการที่ใช้บังคับอยู่ก่อน วันที่ประกาศนี้ใข้บังคับ
ให้คงมีผลํใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ชัดหรือแย้งจนทส่ถิ่จะร การแกไขให้เน้นไปตามประกาศหลักเกณฑ์นี้
ประกาศ

วันที่

มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙.

(ปใยสามารถ ลฮยพ้า)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปๆ,J

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศกไนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.๒๕๕๙
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓(๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์การ
กำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ และ
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวน
ตำแหน่งศึกษานิเทศกไนองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ และคณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด จังหวัด ลำปาง ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๙ กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๙ มีมติให้กำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อ แก้ไ ขบีญ หาการชาดแคลนตำแหน่ง ศึก ษานิเทศกไนสัง กัด องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น และปรับ ปรุง การเรีย น
การสอนให้ได้มาตรฐาน ศึก ษาค้น คว้า ทางวิช าการและวิเคราะห์ว ิจ ัย ติด ตามตรวจสอบและประเมิน ผลเพื่อ พัฒ นา
การจัด การเรีย นการสอนให้ม ีป ระสิท ธิภ าพมากยิ่ง ฃี้น ซึ่ง ตำแหน่ง ศึก ษานิเทศกํถ ือ เบีน ตำแหน่ง ที่ม ีค 'วามสำคัญ
ต่อคุณภาพการจัดการศึกษาชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง กำหนดจำนวน
ตำแหน่ง ศึก ษานิเทศค์ต ามอัต ราส่ว นศึก ษานิเทศก์ต ่อ สถานศึก ษา โดยเทีย บเคีย งกับ หลัก การของคณะกรรมการ
ข้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาได้ต ามอัต ราส่วนศึก ษานิเทศก์ ๑ คน ต่อสถานศึกษา ๔ แห่ง และหากมีเศษ
จำนวนสถานศึกษาตั้งแต่ ๒ แห่ง ขึ้นไป ให้มีตำแหน่งศึกษานิเทศก์เพื่มได้อีก ๑ คน

(นายสามารถ ลอยฟ้า)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
ประธานกรรมการข้าราชการฐงคการบริหารถ่รหธุ้งหรัด จังหวัดลำปาง

ประกาศคณะกรรมการข้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔๗) พ.ศ.๒๔๔๙

โดยที่เป็นการสมควรปรับเงินเดือนให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๔๔๘
อาลัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓(๒) และมาตรา ๒๐ แห่งพระราฃบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๒ ประกาศคณะกรรมการกลางข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจัง หวัด เรื่อง
มาตรฐานที่'วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๒๘
มกราคม ๒๔๔๙ โดยความเห็นขอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่
๑๒/๒๔๔๘ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๔๘ และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง
ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๔๔๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๙ มีมติเห็นชอบให้แก้ไขประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ชององค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔๓) พ.ศ.๒๔๔๘ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๔๘ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศคณะคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัง หวัด ลำปาง เรื่อง หลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขเกี่ย วกับ การบริห ารงานบุค คลชององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔๗) พ.ศ.๒๔๔๙’'
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๔๔๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ย กเลิก บัญ ชีอ ัต ราเงิน เดือ นชองช้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ท้ายประกาศ
คณะกรรมการช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไชเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔๓) พ.ศ.๒๔๔๘ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๔๘ และให้ใช้
บัญชีท้ายประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในวาระเริ่ม แรก ให้ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ไต้รับอยู่เดิม
เข้าสู่อัตราเงินเดือนในบัญชีท้ายประกาศนี้
ในการปรับอัตราเงินเดือนตามวรรคแรท หากไม่มีอัตราเงินเดือนที่เท่าเดิม ให้ไต้รับอัตราเงินเดือน
ในขั้นที่ใกล้เคียงที่สูงกว่า

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
ประธานกรรมการข้าราชการฐงค์การบริรแๅรลํวบจังหวัด จังหวัดลำปาง
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25,020

30.5

24,640

40,250

51,770

46,490

6 4 /9 0

72,710

47.240

6 5 /90

7 3 /80

47,990

66,490

30

24,270

39,620

51300

45,740

63,480

71430

4 6 /9 0

64,490

72,710

47340

65,490

29.5

23,900

38,990

50340

30,020

44,990

6 2 /7 0

70450

45,740

63,480

71.530

4 6 /9 0

64,490

79/40

29

23320

38380

49,480

29,570

44380

61,460

69340

44,990

6 2 /70

70.350

45,740

63,480

78,020

28.5

23,140

37,790

48,740

29,130

43380

6 0 /5 0

68,150

44380

61,460

69340

44,990

62.470

76/00

28

22,760

37310

47,990

28,690

42,890

59500

67,080

43,580

60,450

68,150

44380

61,460

75/00
74/60

275

40,900

80/50

22 / พ

36640

47340

28450

42310

58360

66,020

42.890

59300

67,080

43380

60,450

27

22,050

36,090

46,490

27800

41350

57,640

64,980

42410

58460

66,020

42,890

594500

73,140

265

21,700

35,540

45.740

2 7450

40,900

56,730

63460

41,550

57,640

64,980

42410

58,560

71,990

26

21360

54,990

44,990

26.920

40360

55340

63,090

40,900

56,730

63,960

41350

57.640

70/60

25.5

21,020

34,430

44380

26,500

39330

62320

40360

55340

63,090

40,900

56,730

69.740

25

20,690

ร } .870

43480

26,080

39,080

54,960
54,090

61,380

39,630

54.960

62320

40360

55,840

68,640

24.5

20360

33310

42,890

25,670

38,520

53,230

60300

39,080

54,090

61,360

* 3 9 /3 0

54,960

67,560

20,060

32,790

42410

25470

37,960

52,370

59,640

38.520

53330

60300

3 9 /8 0

54.090

66600
6 5 /30

พ

4

A
22.5

19,720

32470

41450

24.870

37,410

51,520

58300

37,960

52370

59,640

38,520

53,230

19,410

31,760

40,900

24,480

36360

50,670

57,980

37,410

51320

5 8 /0 0

37,960

52,370

64670

19,100

31360

40360

24390

36310

49330

57,150

36360

50,670

57,980

37,410

51,520

6 3 /20

22

18,790

30,770

39330

23,710

35,770

49,010

56330

36310

49330

57,150

3 6 /6 0

50,670

62760

21.5

18,480

30390

39,080

23340

35420

48,200

55.510

35,770

49310

5 6 /3 0

3 6 /1 0

4 9 /3 0

61/00

21

18,190

29,810

38320

22,980

34,680

47,380

54,700

35,220

48300

55,510

35,770

49,010

60/30

20,5

17380

29,340

37,960

22,600

34.110

46,560

53,890

34,660

47380

54,700

35320

48,200

5 9 /70

20

17370

28,880

37,410

22330

33360

45,750

53,080

34,110

46360

5 3 /9 0

34.680

47,380

5 8 /90

1».5

17,270

28.430

36360

21,880

33,000

44,930

52360

33,560

45750

53,080

34.110

46.560

5 7 /30

19

16,960

27,960

36310

21,500

3 2 /5 0

44,130

5 1 /5 0

33,000

44,930

52460

33,560

45.750

56,960

18.5

16,650

27,490

35.770

21,140

31,880

43,300

50,640

32,450

44,130

51,450

33,000

44.930

56,000

18

16,340

27,030

35420

20,770

31340

42,620

49330

31,880

43300

50,640

3 2 /5 0

44,130

55,010

17.5

16,030

2 6380

34.680

20,440

30,790

41,930

49,010

31340

42,620

4 9 /3 0

3 1 /8 0

43,300

54,050

17

15,720

26 120

34.110

20,120

30320

41,250

4 8300

30,790

41,930

49,010

3 1 /4 0

42.620

53,090

16.5

15,440

25,660

33360

19,800

29380

40,560

4 7380

30320

41350

48300

30,790

41,930

5 2 /20

น

15,140

25,190

33300

19,480

29,110

39480

46,560

29.680

40360

4 7 /8 0

30320

41,250

51,140

15.5

14,850

24,730

32,450

19,160

28360

39,190

45,750

29,110

39480

46,560

29.680

'พ .560

15

14,570

24370

31380

18,840

28,030

38,500

44.930

28,560

39,190

45,750

2 9 /1 0

3 9 /8 0

14/

14310

23320

31340

18320

27,480

3 7330

44,130

28330

38300

44,930

28360

3 9 /9 0

14

14,030

23470

30,790

18,200

26,980

37,130

43310

27,480

37430

44,130

28,030

38,500

4 7 /90

13.5

13,760

22,920

3 0320

17380

2 6 /6 0

3 6 /5 0

42,490

26,980

37.130

4 3 /1 0

27,480

37,830

4 6 /7 0

50/70
'

4 9 /20
4 8 /90

13

13300

22.490

29,680

17470

25,970

35,760

41,670

26,460

3 6 /50

4 2 /9 0

26,980

37,130

4 5 /5 0

\zs

13330

22.040

29,110

17390

2 5 /7 0

35.090

40390

25,970

35,760

41,670

26,460

36,450

4 4 /8 0

12

12,970

21,620

28360

16,940

24,970

3 4 /3 0

40,100

25,470

35390

4 0 /9 0

25.970

35,760

4 3 /1 0

12,730

21,190

28,030

16300

24,490

33,770

39460

24,970

3 4 /3 0

40,100

2 5 /7 0

35,090

42,950

12.470

20,780

27,480

16320

24,010

33,140

3 8 /2 0

2 4 /9 0

33,770

3 9 /6 0

24,970

34,430

42.070

12320

20,360

26,980

15,840

23350

32,510

37380

24310

33,140

3 8 /2 0

24.490

33,770

4 1 /9 0
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11,960

19,970

26460

15,420

23,080

31,900

37,120

23,550

32310

37,880

24,010

33,140

4 0 /1 0

9.5

11,700

19,580

25970

15360

22,620

31390

3 6 /1 0

23,080

31,900

3 7 /2 0

23,550

32,510

39,440

9

11,510

19300

25,470

14,700

22,170

30,690

35,690

22,620

31390

3 6 /1 0

23,080

31,900

38/70

8.5

U J5 0

18310

24,970

14,340

21,710

30,100

34,980

22,170

30,690

3 5 /9 0

2 2 /2 0

31,290

37,700

8

11300

18,440

2 4 /9 0

13,980

21440

29,510

34370

21710

30,100

34,980

2 2 /7 0

30,690

3 6 /2 0

7.5

11340

18.060

24,010

13,640

20.790

28,930

33350

21340

29310

34,270

21,710

3 0 /0 0

35,950

7

10380

17390

23350

13310

20320

28350

32350

20,790

28,930

3 3 /5 0

21340

29,510

3 5 /90

6.5

10,700

17,310

23.080

12.980

19360

27,800

32 110

20320

2 8 /5 0

32,850

20,790

28,930

3 4 /20

6

10320

16,920

22620

12450

1 9 /10

27330

3 1 /0 0

19360

27300

32,110

2 0 /2 0

28,350

33,360

5.5

10,340

16,570

22170

12330

18450

26,660

30,700

1 9 /1 0

27350

3 1 /0 0

1 9 /6 0

27,800

3 2 /1 0

5

10,160

16.190

21,710

12,010

18/70

26,100

29,980

18.950

2 6 /6 0

30,700

1 9 /1 0

2 7 /3 0

3 1 /5 0
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9,980

15300

21440

11,700

18,010

25530

29380

1 8 /7 0

26,100

29,980

18,950

2 6 /6 0

3 0 /2 0
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11390

17360
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28,560
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2 6 /0 0
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20320
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24,400
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27,160
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เรือง การกำหนดมาตรฐานหัวไปเกยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง,;การ'ศึกษาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่ม่ขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิ —
ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง
เรียน นายกองค์การบรีหารส่วนจังหวัดลำปาง

, ะ,;::::''■ กั^' -' ;?'''น’
I เสชทีริบ.........

yO ..................

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำเนาหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๔๓ ที่....iร! .ฝ .. jj.il,.. 8 ^ 9 ............. I
ลงวันที ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
จำนวน ๑ ชุด i____เวลา............................. น.
ด้ว ยคณะกรรมการกลางข้า ราฃการส่ว นท้อ งถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ในการประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อ วัน ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้ม ีม ติเห็น ขอบกำหนดมาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกับ การให้
ข้า ราชการหรือ พนัก งานครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น สายงานการสอน
ได้รับเงิน เดือน ใบกรณีทไี่ ด้รับคุณวุฒเิ พิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณ วุฒ ิที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง เพื่อให้
ข้า ราชการหรือ พนัก งานครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น มีร ะบบบริห ารงานบุค คล
ที่ส อดคล้อ ง รวดเร็ว เสมอภาค และไม่ต ํ่า กว่า มาตรฐานการบริห ารงานบุค คลข้า ราชการครูแ ละบุค ลากร
ทางการศึก ษาสังกัด กระทรวงศึก ษาธิก าร ที่ค ณะกรรมการข้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา (ก.ค.ศ.)
กำหนด และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้ลงนามในประกาศ
ดังกล่าวแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้ก ารดำเนิน การเรื่อ งดังกล่าวเป็น ไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง นำเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (ก.จ.จ.ลำปาง)
ดำเนินการ ดังนี้
๑. จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไชเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ ก.จ. กำหนด
๒. กรณี ก.จ.จ. ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์มีเนื้อหาเข่นเดียวกับที่ ก.จ. กำหนด ให้มีผล
ใช้บังคับได้
๓. กรณี ก.จ.จ. ประกาศกำหนดหลัก เกณฑ์แตกต่างจากที่ ก.จ. กำหนด ให้เสนอ ก.จ.
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน จึงประกาศใช้บังคับ
/ ๔. เพื่อให้การ...

I

-๒๔. เพื่อให้การบริห ารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริห าร
ส่วนจังหวัด บังเกิดผลดี จึงขอให้ ก.จ.จ. ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

(นายสุรพล บุรํนทราพันธ์)
รองผูว่าราชการจั.3หวั^ ปเ}บัสิราชการแทบ
ผ ว า ร า ช ก า ร ว ัง ' ลำ1!าง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองห้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลห้องถิ่น
โทร.๐ ๔๔๒๖ ๔๐๑๓

กครฮ«ท้องถั๋นจั4VSวัด ลำ!h ง
o7 P

ที่ม ท ๐๘๐๙.๔/ว (£๖)

2581

สํๆนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ถนนนครราชสืมา แขวงคุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
ธันวาคม ๒(£๖๐

เรื่อง การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการสิกไ!กองค์กรปกคร&งส่วนห้องถิ่น
สายงานการสอน ไค้รับเงินเดือนในกรณีทั่1ด้รับคุณวุฒิเพมขี้นห่รือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง
เรียบ ประธาน ก.จ.จ., ก.ท.จ., ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และประธาน ก.เนืองพัทยา
สิงที่ส่งมาด้วย

สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางข้าราขการองค์การบรีหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ย วกับ การให้ข ้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการสิก บาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
สายงานการสอน ไค้รับเงินเดือนในกรณีที่ไค้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.จ.
รับรอง ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๐
๒. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้
พนักงานครูและบุคลากรทางการสิกษาเทศบาล สายงานการสอน ไค้รับเงินเดือนในกรณี
ที่M รัปคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ท. รับรอง ประกาศ ณ วันที่ ๒๔พฤศจิกายน ๒๔๖๐
๓. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาบส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้
. พนักงานครูและบุคลากรทางการสิกบาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน ไค้รับ
เงินเดือนในกรณีที่ไค้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.อบต. รับรอง ประกาศ ณ
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๐
๑.

ด้ว ยคณะกรรมการกลางข้าราขการหรือ พนัก งานส่ว นห้อ งถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.)
ในการประขุมครั้งที่ ๗/๒๔๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๐ ไค้มีมดืเห็นขอบกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการสิกบาองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น สายงาบการสอน
ไค้รับเงินเดือนในกรณีที่ไค้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง เพื่อให้
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการสิกษาองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น มีระบบบริหารงานบุคคล
ที่สอดคล้อง รวดเร็ว เสมอภาค และไม่ตรกวามาตรฐานการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการสิกบา
สังกัดกระทรวงสิกบาธิการ ที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการสิกบา (ก.ค.ศ.) กำหนด
สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ขอเรียนว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใบฐานะประธาน
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ไค้ล งนามในประกาศดัง กล่า วแล้ว รายละเอีย ดปรากฏตามสิ,งที่ส ่ง มาด้ว ย
ดังนั้น เพิ่อให้การดำเนินการเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จีงฃอให้ ก.จ.จ., ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด
และ ก.เนืองพัทยา ดำเนินการ ดังนี้
/ ๑. จัด ทำ....

-๒๑. จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล'ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สอดคล้องกับมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. กำหนด
๒. กรณี ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต.จัง หวัด ประกาศกำหนดหลัก เกณฑ์ม ีเนื้อ หา
เซ่นเดียวกับที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด ให้มีผลใช้บังคับไค้
๓. กรณี ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์แตกต่างจากที่ ก.จ.
ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด ให้เสนอ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. พิจารณาให้ความเห็นขอบก่อนจึงประกาศใช้บังคับไค้
๔. เพื่อ ให้ก ารบริห ารงานบุค คลข้าราขการหรือ พนัก งาบครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บังเกิดผลดี ขอให้ ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(บายขจร ศรีขวโนทัย)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ส่วนบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๔๑
โทรสาร ๐-๒๒๔๓-๘๙๙๑

ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหริอสูงขึ้น ตามคุณวุฒ ิที่ ก.จ. รับรอง
โดยที่เป็นการสมควรเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มีระบบบริหารงานบุคคลที่เป็นมาตรฐาน สอดคล้อง และเสมอภาค ซึ่งไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
อาสัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๔) แห่งพระราชบัญญ้ตระเบียบบริหารงาบบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๔๔๒ และข้อ ๑ ของประกาศคณะกรรมก่ารกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทบอื่น ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พๆศจิกายบ
๒๔๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๔๖ ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๔๔๖ ประกอบกับมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๔๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔
สิงหาคม ๒๔๖๐ คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จีงออกประกาศไว้ ด้งบี้
ข้อ ๑ ประกาศบี้เรียกว่า '‘ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ การให้ข ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษาองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด
สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนใบกรณีที่ได้รับคุณวุฒเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.จ. รับรอง”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับบี้ให้ไข้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นด้นไป
ข้อ ๓ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน
ได้รับเงินเดือนในกรณีที่Iด้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปบี้
๓.๑ เป็นคุณวุฒิที่ ก.จ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๓.๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงาบการสอบ
ผู้นั้บต้องได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นไม่กอนวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน
๓.๓ คุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นต้องเป็นคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันกับคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีและหรือรฺะดับปริญญาโทที่ใข้ในการบรรจุและแต่งตั้ง หรือเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชา
หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผู้นั้นได้ทำการสอนหรือเคยทำการสอน หรือเป็นคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์ต่อการจัด
การเรียนการสอน รวมทั่งส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามที่ ก.จ. กำหนด
๓ .๔ สำหรับ ผู้ด ำรงตำแหน่ง ครูห รือ ครูผ ู้ช ่ว ยที่ม ื่ค ุณ วุฒ ิท างการบริห ารการศึก ษา
และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เฉพาะกรณีตำแหน่งว่าง)
ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน ให้ปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ ท้ายื่นคำขอรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
ที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วับที่รักษาราชการแทนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน
ทั่งบี้ ต้องไม,ก่อนวันที่สำเร็จการศึกษา และไม่ก่อนวันที่ ก.จ. รับรองคุณวุฒิ
๓.๔ การให้ข ้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการ ศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น และหรือเพิ่มคุณวุฒิในทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ตำเนินการ ดังบี้
/ (๑) กรณี...

- Id (๑) กรณีไต้รับคุณ วุฒ ิ ตามข้อ ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๓ หรือ ๓.๔ ข้า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอบ ผู้บั้นได้รับเงินเดือนตํ่ากว่าเงิน เดือน
ตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ให้ป รับ อัตราเงิน เดือนตามคุณ วุฒ ิและเพิ่มคุณ วุฒ ิในทะเบียนประวัต
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการสิกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ^
(๒) กรณีได้รับคุณวุฒิ ตามข้อ ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๓ หรือ ๓.๔ แต่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการสิกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน ผู้บั้นได้รับเงินเดือนเท่ากับหรือสูงกว่า
อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ให้เพิ่มเฉพาะคุณวุฒิในทะเบียนประวัติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๓) กรณีที่ได้รับคุณวุฒิ ตามข้อ ๓.๑ แต่ไม่เป็นไปตามข้อ ๓!๒ - ๓.๔ให้เพิ่มคุณวุฒิ
ในทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่สามารถปรับอัตรา
เงินเดือนตามคุณวุฒิได้ แม้ว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้บั้นได้รับ
เงินเดือนตํ่ากว่าอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ใด้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นก็ตาม
ข้อ ๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน
ผู้ใดได้รับอนุมัติหรือได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ ตามระเบียบของทางราชการโดยใช้เวลาราชการเต็ม เวลา
และคุณวุฒิที่ได้รับตานข้อ ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๓ หรือ ๓.๔ เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
ที่เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามข้อ ๓ บั้งนี้ ต้อง'ไม่ก่อนวันที่ผู้1บ ั้น สำเร็จการศึก ษา และไม่ก่อนวันที่มีคำสั่งให้กลับ
เข้าปฎิบ ัต ิร าชการ รวมบั้งเพิ่ม คุณ วุฒ ิในทะเบียนประวัต ิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัด
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การปริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอน
ที่ไ ด้ร ับ อนุม ัต ิห รือ ได้ร ับ อนุญ าตให้ล าศึก ษาต่อ ดามระเบียบชองทางราชการโดยใช้เวลาราชการบางส่ว น
และคุณวุฒิที่ได้รับตามข้อ ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๓ หรือ ๓.๔ เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
ที่เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามข้อ ๓ และเพิ่ม คุณ วุฒ ิในทะเบียนประวัต ิข ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด,บั้งนี้ให้หมายรวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สายงานการสอบ ที่ศึกษาต่อโดยไม่ใช้เวลาราข้การตามระเบียบของทางราชการด้วย
ข้อ ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอบ ได้รัชเงินเดือนในกรณีIด้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
ข้อ ๖ การสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงาน
การสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ในวันที่ ๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม ให้สั่งให้
ผู้บั้นได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นก่อนการเลื่อนเงินเดือน „
ข้อ ๗ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงาบการสอน
ที่ประสงค์จะขอรับเงินเดือนตานคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ยี่บคำฃอพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา โดยกำหนดวันที่มีผล
การได้รับเงินเดือนดามคุณวุฒิในวันที่สำเร็จการศึกษาหรือวันที่สั่งให้กลับเข้าปฏิบัติราชการ หรือหากยื่นคำขอ
ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นเกินกว่า ๖๐' วัน นับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา ให้ผู้บั้น
ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิมีผลในวันที่ยื่นคำขอ
/ข้อ ๘...

- ๓ข้อ ๘ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน
ผู้ใดที่ได้ปรับอัตราเงินIดอนตามคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปนี้ ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพิกถอนคำสั่งนั้น และให้ผู้’นั้นส่งเงินที่!ด้รับคืนตามระเบียบทางราชการ หากคุณวุฒินั้น ก.จ.
ยังไม่รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ให้แก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒินั้นออกจากทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแสัวแต่กรณี โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ฏได้
ข้อ ๙ 'ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน
ที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อตามระเบียบของทางราชการ หรือข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงาบการสอบ ที่ได้รายงานการไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการ
ตามระเบีย บของทางราชการ หรือได้รับคุณ วุฒ ิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นอยู่ก่อนวันที่มาตรฐานทั่วไปนี้บ ังคับ ใช้
ให้ด ำเนิน การให้ไ ด้ร ับ เงิน เดือ นในกรณีท ี่ไ ด้ร ับ คุณ วุฒ ิเพิ่ม ขึ้น หรือ สูง ขึ้น ตามคุณ วุฒ ิท ี่ ก.จ. รับรอง
ตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเติมต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ข้อ ๑0 การใดที่ได้ดำเนินการตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือหนังสือสั่งการใด
ก่อนประกาศฉบับนี้มผลใข้บังคับ ให้ดำเนินการต่อไปตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือหนังสือสั่งการเติม
•จบกว่าจะแล้วเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๐

พลเอก ^
(สํบุพงษ์ เผ่าจินดา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

แบบคำขอให้ข้าราฃการหรือพนักงานครูและบุคลากรหางการศึกษาท้องทนได้รับเงินเดือน
ใบกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒ ิที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบด. รับรอง
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๑. ข้อยูลส่วนบุคคล
ชื่อ - สกล ....................................................................... ตำแหน่ง................วิทยฐานะ.................................
ตำแหน่งเลขที่....................................... รับเงินเดือนอันดับ.........................อัตราเงินเดือน......................บาท
สถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา.......................................................สังกัด..............................................
บรรจุเป็นข้าราขการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่.....................................................
ตำแหน่ง.............................................................................................................................................................
๒. คุณ วุฒ ิก ารศึก ษา
๒.๑ คุณวุฒิที่ใข้บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงาบครูและบุคลากรทางการศึกษา...............
สาขาวิชา/วิขาเอก..................................................ชื่อสถาบันการศึกษา.........................................................
๒.๒ คุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น...................................... สาขาวิชา/วิชาเอก...................................
ชื่อสถาบันการศึกษา.........................................................สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่.................................. ......
๒.๓ ประเภทของคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
o ตรงกับสาขาวิชาที่ใข้ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
□ ระดับปริญญาตรี
□ ระดับปริญญาโท
o ตรงกับสาขาวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผู้นั้นได้ทำการสอนหรือเคยทำการสอน
o ตรงกับสาขาวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้
ตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.กำหนด
o เป็นคุณวุฒิในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และได้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา (เฉพาะกรณีตำแหน่งว่าง) ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
o อื่นๆ (โปรดระบุ).......................................................................................................................
๓. ให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาแนบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
ดังนี้
o สำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา / สำเนาปริญญาบัตร
o สำเนาใบรายงาบผลการศึกษา (Transcript of Records)
o สำเนาเอกสารการรับรองคุณวุฒิที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รับรองเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
o สำเนาหนังสือการรับรองคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง ส่ง เสริม
การเรียนรู้ตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด
o สำเนาคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลับเข้าปฏิบัติราซการ (กรณีการลาศึกษาต่อ
ตามระเบียบของทางราชการ โดยใช้เวลาราชการเต็มเวลา)
o สำเนาหลักฐานการรายงานการไปศึกษาต่อผู้บังคับบัญชาที่เป็นลายลักษณ์อักษร(กรณีไปศึกษาต่อ
โดยใช้เวลาราฃการบางส่วน หรือไปศึกษาต่อโดยไม่ใช้เวลาราชการ)

-b o สำเนาคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาราชการแทบในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษๆ
(กรณีผู้ดำรงตำแหน่งครู หรือครูผู้ช่วย ใข้คุพวุฒทางการบริหารการศึกษาเพื่อขอปรับเงินเดือน
และหรือเพื่มคุณวุตํHนทะเบียนประวัติข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางศึกษาท้องลิ่น
o สำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นบีจวุบัน
o หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริง
ลงชื่อ.....................................................
(.....................................................................................)

ตำแหน่ง.............................................
วันที.่ ..........เดือน...................... พ.ศ.........

สำหรับเจ้าหน้าที่
□ ตรวจสอบแล้วเอกสารและหลักฐานครบถ้วน
□ ตรวจสอบแล้วเอกสารและหลักฐาน ไม่ครบถ้วน ดังนี้

ลงชื่อ.....................................................
(........ ................ไ,.............................. )
ตำแหน่ง............................................
วันที่...........เดือน......................พ.ศ.........

-ร่างงระกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
ตามคุณวุฒิที่ ก.จ.รับรอง
โดยที่เป็น การสมควรเพื่อ ให้ข ้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาองค์ก ารบริห าร
ส่ว นจัง หวัด มีร ะบบบริห ารงานบุค คลที่เป็น มาตรฐาน สอดคล้อง และเสมอภาค ซึ่ง ไม่ต ํ่า กว่า มาตรฐาน
การบริห ารงานบุค คลของข้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา สังกัด กระทรวงศึก ษาธิก าร ที่ ก.ค.ศ.
กำหนด
อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๑๓(๒) แห่งพระราชบัญ ญัต ิร ะเบียบบริห ารงานบุค คล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕:๔๒ และข้อ ๓๗ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไชเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลชององค์การบริหารส่วนจังหวัด แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓๔) พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ กัน ยายน ๒๕๕๖ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกับ การให้ช ้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิ
ที ก.จ.รับรอง ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖0 มติที่ประชุมคณะกรรมการกลางช้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖0 เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖0 และมติค ณะกรรมการช้าราชการ
องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด จัง หวัด ลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑
จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรืย กว่า “ประกาศคณะกรรมการช้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด
จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอนได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒ ิที่ ก.จ.
รับรอง”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖0 เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ช ้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด สายงาน
การสอนได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นภายใต้เงื่อนไช ดังต่อไปนี้
๓.๑ เป็นคุณวุฒิที่ ก.จ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๓.๒ ช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน
ผู้นันต้องได้รับคุณวุฒิเพิ่มชึนหรือสูงขึ้นไม่ก่อนวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นช้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน
๓.๓ คุณ วุฒ ิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นต้องเป็นคุณ วุฒ ิในสาขาวิชาเดียวกันกับคุณ วุฒ ิระดับ
ปริญญาตริและหรือระดับปริญญาโทที่ใข้ในการบรรจุและแต่งตั้ง หรือเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับสาชาวิชาหรือกลุ่ม
/ ๓.๓ สาระ

๓.๓ คุณ วุฒ ิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นต้องเป็นคุณ วุฒ ิในสาขาวิชาเดียวกับกับคุณ วุฒ ิระดับ
ปริญญาตรีและหรือระดับปริญญาโทที่ใซ้ในการบรรจุและแต่งตั้ง หรือเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาวิฃาหรือกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่ผู้นั้นได้ทำการสอนหรือเคยทำการสอน หรือเป็น คุณ วุฒ ิที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียน
การสอน รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามที่ ก.จ.กำหนด
๓.๔ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูหรือครูผู้ซ่วยที่มีคุณวุฒิทางการบริหารการศึกษาและได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เฉพาะกรณีตำแหน่งว่าง) ติดต่อกันมาแล้ว
ไม่น ้อยกว่าหกเดือน ให้ป รับ อัตราเงิน เดือนตามคุณ วุฒ ิได้ ถ้ายื่น คำขอรับ เงิน เดือนตามคุณ วุฒ ิท ี่ได้รับ เพิ่มขึ้น
หรือสูงขึ้นภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่รักษาราชการแทนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือนทั้งนี้ ต้องไม่ก่อน
วันที่สำเร็จการศึกษา และไม่ก่อนวันที่ ก.จ. รับรองคุณวุฒิ
๓.๕ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการ
สอน ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น และหรือเพิ่มคุณวุฒ ิในทะเบียนประวัติข้าราขการครู
และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีได้รับคุณวุฒิ ตามข้อ ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๓ หรือ ๓.๔ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึก ษาองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด สายงานการสอน ผู้น ั้น ได้รับ เงิน เดือ นตํ่ากว่าเงิน เดือนตามคุณ วุฒ ิ
ที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ให้ปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิและเพิ่มคุณวุฒิในทะเบียนประวัติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๒) กรณีได้รับคุณวุฒิ ตามข้อ ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๓ หรือ ๓.๔ แต่ข้าราชการครูและ
บุค ลากรทางการศึก ษาองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด สายงานการสอน ผู้นั้นได้รับเงินเดือนเท่ากับหรือสูงกว่า
อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ให้เพิ่มเฉพาะคุณ วุฒ ิในทะเบียนประวัติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๓) กรณีที่ได้รับคุณวุฒิ ตามข้อ ๓.๑ แต่ไม่เป็นไปตามข้อ ๓.๒ - ๓.๔ ให้เพิ่มคุณวุฒิ
ในทะเบีย นประวัต ิข ้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด โดยไม่ส ามารถ
ปรับ อัต ราเงิน เดือ นตามคุณ วุฒ ิได้ แม้ว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด
ผู้นั้นได้รับเงินเดือนตํ่ากว่าอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นก็ตาม
ข้อ ๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน
ผู้ใดได้รับอนุมัติหรือได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ ตามระเบียบชองทางราชการโดยใช้เวลาราชการเต็มเวลาและ
คุณวุฒิที่ได้รับตามข้อ ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๓ หรือ ๓.๔ เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้น
หรือสูงขึ้น ตามข้อ ๓ ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นสำเร็จการศึกษา และไม่ก่อนวันที่มีคำสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้ง เพิ่ม คุณ วุฒ ิใ นทะเบีย นประวัต ิข ้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงาน
การสอนที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อตามระเบียบชองทางราชการโดยใช้เวลาราชการบางส่วน
และคุณ วุฒ ิทไี่ ด้รับตามข้อ ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๓ หรือ ๓.๔ เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
ที่เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามข้อ ๓ และเพิ่มคุณวุฒิในทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
/องค์การ...

-๓องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ ให้ห มายรวมถึง ข้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดสายงานการสอน ที่ศึกษาต่อโดยไมใช้เวลาราชการตามระเบียบของทางราชการด้วย
ข้อ ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
ข้อ ๖ การสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงาน
การสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ในวันที่ ๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม ให้สั่ง
ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นก่อนการเลื่อนเงินเดือน
ข้อ ๗ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริห ารส่วนจังหวัด สายงานการ
สอนที่ป ระสงค์จ ะขอรับ เงิน เดือ นตามคุณ วุฒ ิท ี่ไ ด้ร ับ เพิ่ม ขึ้น หรือ สูง ขึ้น ยื่น คำขอพร้อ มเอกสารหลัก ฐาน
ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ต่อผู้บังคับบัญ ชาภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา โดยกำหนด
วันที่มีผลการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิในวันที่สำเร็จการศึกษาหรือวันที่สั่งให้กลับเข้าปฏิบัติราชการ หรือหาก
ยื่นคำขอให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นเกินกว่า ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา
ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิมีผลในวันที่ยื่นคำขอ
ข้อ ๘ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน
ผู้ใดที่ได้ป รับ อัตราเงิน เดือนตามคุณ วุฒ ิเพิ่ม ขึ้น หรือสูงขึ้น ไม่เป็น ไปตามมาตรฐานทั่วไปนี้ ให้น ายกองค์ก าร
บริห ารส่วนจังหวัดเพิกถอนคำสั่งนั้น และให้ผู้น ั้น ส่งเงิน ที่ได้รับ คืน ตามระเบียบทางราชการ หากคุณ วุฒ ิน ั้น
ก.จ. ยังไม่รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ให้แก่ไชข้อมูลเกี่ยวกับคุณ วุฒ ินั้นออกจากทะเบียน
ประวัต ิข ้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด แล้ว แต่ก รณี โดยจะเรีย กร้อ ง
สิทธิใดๆ มิได้
ข้อ ๙ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน
ที่ได้รับ อนุมัติห รือได้รับ อนุญ าตให้ล าศึก ษาต่อตามระเบียบของทางราชการ หรือ ข้าราชการครูและบุค ลากร
ทางการศึก ษาองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด สายงานการสอน ที่ได้รายงานการไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการ
ตามระเบียบของทางราชการ หรือได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้บังคับใช้
ให้ดำเนินการให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.จ. รับรองตามมาตรฐาน
ทั่วไป หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเดิมต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ข้อ ๑๐ การใดที่ได้ดำเนินการตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือหนังสือสั่งการใดก่อน
ประกาศฉบับนี้มีผลใช้'บังคับ ให้ด ำเนิน การต่อ ไปตามประกาศ ระเบียบ มติ หรือหนังสือสั่งการเดิม จนกว่า
จะแล้วเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่

มกราคม พ.ศ.๒๕:๖๑

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
ตามคุณวุฒิที่ ก.จ.รับรอง
โดยที่เป็น การสมควรเพื่อ ให้ข ้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาองค์ก ารบริห าร
ส่ว นจัง หวัด มีร ะบบบริห ารงานบุค คลที่เป็น มาตรฐาน สอดคล้อง และเสมอภาค ซึ่ง ไม่ต ากว่า มาตรฐาน
การบริห ารงานบุค คลของข้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา สังกัด กระทรวงศึก ษาธิก าร ที่ ก.ค.ศ.
กำหนด
อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๑๓(๒) แห่งพระราชบัญ ญัต ิร ะเบียบบริห ารงานบุค คล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และข้อ ๓๗ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓๔) พ.ศ.๒๔๔๖ ลงวันที่ ๒๗ กัน ยายน ๒๔๔๖ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกับ การให้ข ้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิ
ที่ ก.จ.รับรอง ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๐ มติที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๔๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๐ และมติค ณะกรรมการข้าราชการ
องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด จัง หวัด ลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๔๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๔๖๑
จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอนได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.จ.
รับรอง”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๐ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการลอน
ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
๓.๑ เป็นคุณวุฒิที่ ก.จ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๓.๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน
ผู้นั้นต้องได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นไม่ก่อนวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน
/ ๓.๓ คุณวุฒิ...

-๒๓.๓ คุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นต้องเป็นคุณวุฒิในสาชาวิชาเดียวกันกัษดุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีและหรือระดับปริญญาโทที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง หรือเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาวิซาหรือกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่ผู้นั้นได้ทำการสอนหรือเคยทำการสอน หรือเป็นคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียน
การสอน รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามที่ ก.จ.กำหนด
๓.๔ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูหรือครูผู้ซ่วยที่มีคุณวุฒิทางการบริหารการศึกษาและได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เฉพาะกรณีตำแหน่งว่าง) ติดต่อกันมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าหกเดือน ให้ปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ ถ้ายื่นคำขอรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มฃึน
หรือสูงขึ้นภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่รักษาราชการแทนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน ทั้งนี้ ต้องไม่
ก่อนวันที่สำเร็จการศึกษา และไม่ก่อนวันที่ ก.จ. รับรองคุณวุฒิ
๓.๕ การให้ช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการ
สอน ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น และหรือเพิ่มคุณวุฒิในทะเบียนประวัติช้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีได้รับคุณวุฒิ ตามข้อ ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๓ หรือ ๓.๔ ช้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน ผู้นั้นได้รับเงินเดือนตํ่ากว่าเงินเดือนตามคุณวุฒิ
ที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ให้ปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิและเพิ่มคุณวุฒิในทะเบียนประวัติช้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๒) กรณีได้รับคุณวุฒิ ตามข้อ ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๓ หรือ ๓.๔ แต่ช้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน ผู้นั้นได้รับเงินเดือนเท่ากับหรือสูงกว่า
อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ให้เพิ่มเฉพาะคุณวุฒิในทะเบียนประวัติช้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๓) กรณีที่ได้รับคุณวุฒิ ตามข้อ ๓.๑ แต่ไม่เป็นไปตามข้อ ๓.๒ - ๓.๔ ให้เพิ่มคุณวุฒิ
ในทะเบียนประวัติช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยไม่สามารถ
ปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ แม้ว่าช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้นั้นได้รับเงินเดือนตรกว่าอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นก็ตาม
ข้อ ๔ ช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน
ผู้ใดได้รับอนุมัติหรือได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ ตามระเบียบชองทางราชการโดยใช้เวลาราชการเต็มเวลาและ
คุณวุฒิที่ได้รับตามข้อ ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๓ หรือ ๓.๔ เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้น
หรือสูงขึ้น ตามข้อ ๓ ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นสำเร็จการศึกษา และไม่ก่อนวันที่มีคำสั่งให้กลับเช้าปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งเพิ่มคุณวุฒิในทะเบียนประวัติช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สำหรับช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงาน
การสอนที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อตามระเบียบของทางราชการโดยใช้เวลาราชการบางส่วน
และคุณวุฒิที่ได้รับตามข้อ ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๓ หรือ ๓.๔ เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
ที่เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามข้อ ๓ และเพิ่มคุณวุฒิในทะเบียนประวัติช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
/องค์การ...

-๓องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสายงานการสอน ที่ศึกษาต่อโดยไมใช้เวลาราซการตามระเบียบของทางราชการด้วย
ข้อ ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
ข้อ ๖ การสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงาน
การสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ในวันที่ ๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม ให้สั่งให้ผู้นั้น
ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นก่อนการเลื่อนเงินเดือน
ข้อ ๗ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริห ารส่วนจังหวัด สายงานการ
สอนที่ประสงค์จะชอรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ต่อผู้บังคับบัญ ชาภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา โดยกำหนด'วันที่มีผล
การได้ร ับ เงิน เดือ นตามคุณ วุฒ ิใ นวัน ที่ส ำเร็จ การศึก ษา หรือ วัน ที่ส ั่งให้ก ลับ เข้าปฏิบ ัต ิราชการ หรือหากยื่น
คำชอใฟ้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นเกินกว่า ๖๐ วัน นับ ตั้งแต่วัน ที่สำเร็จการศึก ษา
ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิมีผลในวันที่ยื่นคำขอ
ข้อ ๘ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน
ผู้ใดที่ได้ปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปนี้ ให้นายกองค์การบริหาร
ส่ว นจัง หวัด เพิก ถอนคำสั่ง นั้น และให้ผ ู้น ั้น ส่ง เงิน ที'ได้ร ับ คืน ตามระเบีย บทางราชการ หากคุณ วุฒ ิน ั้น
ก.จ.ยังไม่รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ให้แกไขข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒินั้นออกจากทะเบียนประวัติ
ข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วแต่กรณี โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มีได้
ข้อ ๙ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน
ที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อตามระเบียบชองทางราชการ หรือข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน ที่ได้รายงานการไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการ
ตามระเบียบของทางราชการ หรือได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้บังคับใช้
ให้ดำเนินการให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.จ. รับรองตามมาตรฐาน
ทั่วไป หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเดิมต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ข้อ ๑๐ การใดที่ได้ดำเนินการตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือหนังสือสั่งการใดก่อน
ประกาศฉบับนี้มีผลใช้'บังคับ ให้ดำเนินการต่อไปตามประกาศ ระเบียบ มติ หรือหนังสือสั่งการเดิมจนกว่า
จะแล้วเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ t / มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นายทรงพล สวา ลดรรรม)
1/ ผู้ว ่าราชการูจ ัง หวัด ลำปาง
ประธานกรรมการข้าร้าซการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง
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-๓องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสายงานการสอน ที่ศึกษาต่อโดยไมใช้เวลาราชการตามระเบียบของทางราชการด้วย
ข้อ ๕ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
ข้อ ๖ การสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงาน
การสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ในวันที่ ๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม ให้สั่ง'ให้ผู้นั้น
ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นก่อนการเลื่อนเงินเดือน
ข้อ ๗ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการ
สอนที่ประสงค์จะขอรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา โดยกำหนดวันที่มีผล
การได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิในวันที่สำเร็จการศึกษา หรือวันที่สั่งให้กลับเข้าปฏิบัติราชการ หรือหากยื่น ^!
สำขอให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นเกินกว่า ๖๐ วัน นั บตั ้ งแต่ วั นที ่ สำเร็ จการศึ กษารพ ข น ^ ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒมิ ีผลในวันที่ยื่นคำขอ
ข้อ ๘ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน
ผู้Iดที่ได้ปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปนี้ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพิกถอนคำสั่งนั้น และให้ผู้นั้นส่งเงินที่ได้รับคืนตามระเบียบทางราชการ หากคุณวุฒินั้น * ก.'จ. $3
'|*ไม่รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ให้แก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒินั้นออกจากทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วแต่กรณี โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้
ข้อ ๙ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน
ที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อตามระเบียบของทางราชการ หรือข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน ที่ได้รายงานการไปศึกษาโดยไมใช้เวลาราชการ
ตามระเบียบของทางราชการ หรือได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์และเงื่อนไฃนี้บังคับใช้
ให้ดำเนินการให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.จ. รับรองตามมาตรฐาน
ทั่วไป หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเดิมต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ข้อ ๑๐ การใดที่ได้ดำเนินการตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือหนังสือสั่งการใดก่อน
ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ดำเนินการต่อไปตามประกาศ ระเบียบ มติ หรือหนังสือสั่งการเดิมจนกว่า
จะแล้วเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่

^(กุมภาพันุฑ์ พ.ศ.๒๕๖๑

« . 1 (นายสุรพล บุริ'นทราพันรุ)
ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสำบ ี^ ; พ ; 1พ ่^ ง ห ว ัพ ำ ป า ง
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-ร่า ง ประกาศคณะกรรมการข้า ราฃการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด จัง หวัด ลำปาง
เรื่อ ง หลัก เกณฑ์เกี่ย วกับ การจ่า ยเงิน ค่า ตอบแทนเจ้า หน้า ที่ท ี่ป ฏิบ ัต ิง านให้ก ับ หน่ว ยบริก าร
ในลัง กัด องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒<£๖๑

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขประกาศคณะกรรมการข้าราซการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัง หวัด ลำปาง เรื่อง หลัก เกณฑ์เกี่ย วกับ การจ่า ยเงิน ค่า ตอบแทนเจ้าหน้าที่ท ี่ป ฏิบ ัต ิง านให้ก ับ หน่ว ยบริก าร
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕<£๓ ฉบับลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒<£๕๓ ให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับสภาวการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓(๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด
องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ ตุล าคม ๒๕๖๐ มติค ณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และ
มติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศคณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
จังหวัด ลำปาง เรื่อง หลัก เกณฑ์เกี่ย วกับ การจ่ายเงิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ท ี่ป ฏิบ ัต ิงานให้ก ับ หน่ว ยบริก าร
ในลังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี๋ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จัง หวัด ลำปาง เรื่อง หลัก เกณฑ์เกี่ย วกับ การจ่า ยเงิน ค่า ตอบแทนเจ้าหน้าที่ท ี่ป ฏิบ ัต ิง านให้ก ับ
หน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๓ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔ การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด
องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ให้เป็น ไปตามข้อ บังคับ กระทรวงสาธารณสุข ว่า ด้ว ยการจ่า ยเงิน ค่า ตอบแทน
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
จ่า ยเงิน ค่า ตอบแทน แนบท้า ยข้อ บัง คับ กระทรวงสาธารณสุข ว่า ด้ว ยการจ่า ยเงิน ค่า ตอบแทนเจ้า หน้า ที่
ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยอนุโลม”
ประกาศ ณ วันที่

มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง

งานเลขานุการ ก.จ.จ.ลำปาง

เลขที่รับ.....?....?.........................
วันทีร่ ับ...&.Jที่....5,0*... k&Q.......
เวลา...................................น.
สำนักงานเลขานุการ ก.จ.
ถนนนครราขสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓ ๐0

ที่ มท 0๘ ๐ ๙ .๓ /ว&'รธัพ ^

ธันวาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ประกาค ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ย วกับ หลัก เกณฑ์ก ารจ่ายเงิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ท ี่ป ฏิบ ัต ิงาน
ให้กับหน่วยบริการในลังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
เรียน ประธาน ก.จ.จ. ทุกจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศ ก.จ. เรื่อ ง มาตรฐานทั่ว ใปๆ
๒. สำเนารายงานการประชุม ก.จ. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

จำนวน ๑ ฉบับ
จำนวน ๑ ชุด

ด้ว ยคณะกรรมการกลางข้า ราขการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด (ก.จ.) ใน การป ระชุม ครั้ง ที่
๗/๒๕:๖๐ เมื่อ วัน ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีม ติเห็น ขอบแก้ไ ขประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ย วกับ
หลัก เกณฑ์ก ารจ่ายเงิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ท ี่ป ฏิบ ัต ิง านให้ก ับ หน่ว ยบริก ารในลัง กัด องค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยกำหนดหลัก การให้น ำข้อ บัง คับ กระทรวงสาธารณสุข ว่า ด้ว ยการจ่า ยเงิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ที่ป ฏิบ ัต ิงานให้ก ับ หน่ว ยบริก ารในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข และหลัก เกณฑ์ วิธ ีก าร และเงื่อ นไขการจ่า ยเงิน
ค่า ตอบแทนแนบท้ายข้อ บัง คับ กระทรวงสาธารณสุข มาใข้บ ัง คับ โดยอนุโลม และประธาน ก.จ. ได้ล งนามใน
ประกาศดังกล่าวเป็น ที่เรีย บร้อ ยแล้ว ดังรายละเอีย ดที่ล ่ง มาพร้อ มนี้
สำนัก งาบ ก.จ. พิจ ารณาแล้ว เห็น ว่า เพื่อ ให้เ ป็น ไปตาบมาดรา ๑ ๙ แห่ง พระราขบัญ ญัต ิ
ระเบียบบริห ารงานบุค คลส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงขอความร่วมมือ ก.จ.จ. พิจารณาดำเนินการ ดังนี้
๑. ให ้ ก.จ.จ. พ ิจ ารณ าดำเน ิน การประกาศกำห นดห ลัก เกณ ฑ ์ ตามประกาศ ก.จ. เรื่อง
มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกับ หลัก เกณฑ์ก ารจ่า ยเงิน ค่า ตอบแทนเจ้า หน้า ที่ท ี่ป ฏิบ ัต ิง านให้ก ับ หน่ว ยบริก ารในลัง กัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันทั่ได้รับหนังสือฉบับนี้
๒. กรณี ก.จ.จ. ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ โดยมีหลักการเหมือนกับมาตรฐานทั่วไปที่กำหนดแล้ว
ให้ถ ือ ว่า ก.จ. ได้ให้ค วามเห็น ขอบแล้วและสามารถประกาศใข้บ ังคับ ต่อ ไปได้ แต่ห ากประกาศกำหนดหลัก เกณฑ์
มีห ลัก การแตกต่า งจากมาตรฐานทั่ว ไปที่ก ำหนด ให้ ก.จ.จ. เสนอต่อ ก.จ. พิจ ารณาให้ค วามเห็น ขอบก่อ น
จึงจะสามารถประกาศใข้บังคับได้
จึงเรียบมาเพื่อ โปรดพิจ ารณาดำเนิน การต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
t o

-

(นายขจร ศรีขวโนทัย)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขานุก าร ก.จ.
สำนักพัฒ นาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙ ๐ ๐ ๐ ต่อ ๓๑๓๔
โทรสาร. ๐ ๒๒๔๓ ๘๙๙๑

ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราขการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ หลัก เกณฑ์ก ารจ่ายเงิน ค่าตอบแทบเจ้าหน้าที่ท ี่ป ฏิบ ัต ิงาบ
ให้กับหน่วยบริการในลังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เป็น การสมควรแก้ไขประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด
เรื่อง มาตรฐานทั่ว ใปเกี่ย วกับ หลัก เกณฑ์ก ารจ่า ยเงิน ค่า ตอบแทนเจ้า หน้า ที่ท ี่ป ฏิบ ัต ิง านให้ก ับ หน่ว ยบริก าร
ในสังกัดองค์การบริห ารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉบับลงวับที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ให้เหมาะสมและสอดคล้อ ง
กับ สภาวการณ์ป ีจจุบ ัน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถน
พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติค ณะกรรมการกลางข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจัง หวัด ในการประชุม ครั้ง ที่ ๗/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นขอบให้กำหนดมาตรฐานทั่วใปไว้ ดังต่อใปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด
เรื่อ ง มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกับ หลัก เกณฑ์ก ารจ่า ยเงิน ค่า ตอบแทนเจ้า หน้า ที่ท ี่ป ฏิบ ัต ิง านให้ก ับ หน่ว ยบริก าร
ในสังกัดองค์การบริห ารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นดันไป
ข้อ ๓ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรื่อง มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกับ หลัก เกณฑ์ก ารจ่า ยเงิน ค่า ตอบแทนเจ้า หน้า ที่ท ี่ป ฏิบ ัต ิง านให้ก ับ หน่ว ยบริก าร
ในสังกัดองค์การบริห ารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔ การจ่า ยเงิน ค่า ตอบแทนให้แ ก่เจ้า หน้า ที่ท ี่ป ฏิบ ัต ิง านให้ก ับ หน่ว ยบริก ารในสัง กัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้ว ยการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ที่ป ฏิบ ัต ิงานให้ก ับ หน่ว ยบริก ารในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข และหลัก เกณฑ์ วิธ ีก ารและเงื่อ นไขการจ่ายเงิน
ค่า ตอบแทน แนบท้า ยข้อ บัง คับ กระทรวงสาธารณสุข ว่า ด้ว ยการจ่า ยเงิน ค่า ตอบแทนเจ้า หน้า ที่ท ี่ป ฏิบ ัต ิง าบ
ให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยอนโลม”
ประกาศ ณ วันที่ ^ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด

/

รายงาบการประขุม
คผะกรรมการกลางข้า ราขการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
วับที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.01๐ บ.
ณ ห้อ งประขุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ขั้น ๕ กรมส่ง เสริม การปกครองท้อ งกีบ
ผู้ม าประขุม
๑.
บายสุธี

บากบุญ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประธานที่ประชุบ

๒.
๓.

บางสาวศรีสมร

จุลเจริญ
กสิศิลนั

แทนปลัดกระทรวงมหาดโทย
แทนเลขาธิก าร ก.พ

กรรมการ
กรรมการ

๔.
๕

นายจรินทร์
บายภาณุ

จัก กะพาก

กรรมการ

จันทร์เจียวใช้

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องกิน
แทบผู้อ ำนวยการสำนัก งบประมาณ

๖
ท/.

นายคำรณ
บายธงขัย

โกมลศุภ กิจ
ลีอ อคุลย์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ
กรรมการ

๘.

นายสมชาย

ชุ่มรัตน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

๙.

นายธวัขขัย

ฟ้กอังทูร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

๑๐.

นายสาโรข

คัชมาตย์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

๑๑.

นายแสวง

บุญรักศิลนั

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

๑๒.

นายกิตติเมศวร'

รุ่งธนิเกียรติ

นายก อบจ.สุรินทร์

กรรมการ

๑๓.

นายณัฐวุฒ ิ

ทวีเกิ้อทูลกิจ

นายก อบจ.ตาก

กรรมการ

๑๔.

ปลัด อบจ.ศรีษะเก■ ษ
ปลัด อบจ.อ่างทอง
ปลัด อบจ.แพร่

๑๗.

นายดุษฎี

ชำนาญค้า
เวศพันธ์
สุชรอด
สุวัฒวิดยากร

กรรมการ

๑๕.
๑๖.

นายนพดล
นางอัปสร
นายปรีช า

๑๘.

นายวันขัย

จันทร์พร

๑๙.

บายศิริวัฒ น์

บุปผาเจริญ

๑.

ผู้ไม่ม าประชุม
อธิบดีกรมบัญ ชีกลาง
นายสนขอบ

te .

นายสุทธิพงษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องกน
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องกีบ
ผู้เชี่ย วชาญเอพาะด้านบริห ารงานบุค คล
ท้องกีบ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
เลขาบุก าร
ผู้ช ่ว ยเลขานุก าร
ผู้ช ่ว ยเลขาบุก าร

ติดราชการ
นิติพจน์

นายก อบจ.นครพนม

ผู้เข้า ร่ว มประชุม
นายนรศั’กด
๑.
พ.จ.อ.ขนินทร์
๒.
๓.
นายมบู
นางทิพรวิ
๔.
น.ส.มนิษ
๔.
นายกรวุฒ ิ
๖.
๗
นายจิรพัฒ น์
๘.
น.ส.ผ่องพรรณ
๙.
นายบันลือศักดิ,
ISO. บ.ส.บุรณ
๑๑. บ.ส.อัจฉราภรณ์
๑๒. น.ล.มะลิวัล ย์
๑๓- บายไกพัล
1๑๔. นายคงศัก ดิ้
๑๔. น.ส.นิลวรรณ
๑๖. น.ส.เสาวนิย ์
๑๗. น.ส.ยุวดี
๑๘. น.ส.พรสวรรค์
๑๙. น.ส.รสยา
๑๙. นายจัก รพงศ์
๒๐. บ.ส.ชลพิบธุ
๒๑. บ.ส.ณีขชาภัท ร
๒๒. น.ส.มณีจันทร์
๒๓. บ.ส.อุษ ณีย ์
๒๔. น.ส.กขนิภ า
^๔. นายนสงจันทร์
^ ๖ . นายปีย ะ
๒๗. นายเทพสุร ิย า
๒๘. นายอดีศ ร
๒๙. น.ส.นัทธมน
๓๐. นายประมุข
๓๑. นายสันติ

สุขสมบูรณ์
ราชมณี
โขติเสน
รัตนรังสรรค์
วงศ์แสงทอง
บรรยงวรพินิจ
น้อยเพิง
มุขธระโกษา
สุนทร
แพรโรจน์
อนุสุเรนทร์
จิตร์อารุณ
รัตนสุนทร
โดจั่น
บัวแย้ม
นิรมลรัตน์
กิตติพ ัฒ นการุณ ย์
สงวนศักดิ,
พรหมมาศ
ปฐมวิวัฒน์
ขลธี
ขวัญแก้ว
โคตรบรรเทา
ช่วงโชติ
ใจเกลี้ย ง
ดวงระหว้า
คังภัน
สะอาด
สุนทรวิภาต
รัดนวิบูล
วิศิษฐกุล
วงศ์จิระสวัสดิ๋

ผอ.สมบ.สน.บถ.
ผอ.สสบ.สน.บถ.
ผอ.สมถ.สน.บถ.
ผอ.สบศ.สน.บถ.
ผอ.กง.บต.สน.บถ
สมถ.สน.บถ.
สมบ.สน.บถ.
สมบ.สน.บถ.
สมบ.สน.บถ.
สมบ.สน.บถ.
สมบ.สน.บถ.
สมบ.สบ.บถ.
สบบ.สน.บถ.
สมบ.สน.บถ.
สบบ.สน.บถ.
ลมบ.สน.บถ.
สมบ.ลม.บถ.
สบบ.สน.บถ.
สมบ.ลบ.บถ.
สมบ.สน.บถ.
สมบ.สน.บถ.
สมบ.สน.บถ.
สบศ.สน.บท.
ลบศ.สน.บถ.
สบศ.สน.บถ.
สมถ.สน.บถ.
สสบ.สน.บถ.
สบศ.สน.บถ.
สสบ.ลน.บถ.
สำนักงาน ก.ถ.
สำนักงาน ก.ถ.
สำนักงาน ก.ถ.

- เริ่ม ประชุม เวลา ๑๓.๓0 บ.
นายสุธ มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานการประชุม

๓.๖ มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกับ หลัก เกณฑ์ก ารจ่า ยเงิน ค่า ตอบแทบให้แ ก่เจ้า หน้า ที่ท ี่ป ฏิบ ัต ิง าบให้ก ับ
หน่ว ยบวิก ารในลัง กัด องค์ก ารบวิห ารส่ว นจัง หวัด

®. ด้นเรือ่ ง
กระทรวงสาธารณสุขได้มีการแก้ไขหลักเกณฑ์ วิธ ีก าร และเงื่อ นไขการจ่า ยเงิน ค่า ตอบแทนนนบ
ท้า ยข้อ บัง คับ กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้ว ยการจ่า ยเงิน ค่า ตอบแทบเจ้า หน้า ที่ท ี่ป ฏิบ ัต ิง านให้ก ับ หน่ว ยบวิก ารในลัง กัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔เป็น (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕£๙ เพื่อ กำหนดให้เจ้า หน้า ที่ด ้า นสาธารณสุข ที่ด ้า รง
ตำแหน่ง หรอที่ใด้รับ การแต่งตั้งให้ป ฏิบ ัต ิงานในหรอนอกหน่ว ยบวิก ารได้ร ับ ค่าตอบแทนตามหลัก เกณฑ์ เงื่อนไข และ
อัตราใหม่ ตาบที่กำหนด

๒. ข้อพิจารญา
อ.ก.จ. โครงสร้าง ใบการประขุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคบ ๒๕๖๐ พจารฌาแล้ว
มีค วามเห็น ว่าตามหลัก การ ข้อ ๔ ของประกาศ ก.จ. เรื่อ งมาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกับ หลัก เกณฑ์ก ารจ่า ยเงิน ค่าตอบแทน
เจ้า หน้าที่ท ี่ป ฏิบ ัต ิง าบให้ก ับ หน่ว ยบวิก ารในสัง กัด องค์ก ารบวิห ารส่ว นจัง หวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดว่า การจ่า ยเงิน
ค่า ตอบแทนให้แ ก่เจ้า หน้า ที่ผ ู้ป ฏิบ ัต ิง าบให้ก ับ หน่ว ยบวิก ารในสัง กัด องค์ก ารบวิห ารส่ว นจัง หวัด ให้น ่า ข้อ บัง คับ
กระทรวงสาธารณสุข ว่า ด้ว ยการจ่า ยเงิน ค่า ตอบแทบเจ้า หน้า ที่ท ี่ป ฏิบ ัต ิง านให้ก ับ หน่ว ยบวิก ารใบสัง กัด กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ มาใข้บ ัง คับ โดยอนุโลมแต่เมื่อ กระทรวงสาธารณสุข มีก ารแก้ไขหลัก เกณฑ์ วิธ ีก าร เงื่อนไข
และอัต ราการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนขึ้น ใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ด ้านสาธารณสุข ที่ต ำรงตำแหน่งหรอที่โด้ร ับ ค*าสังแต่งตั้งให้
ปฏิบ ัต ิง านในหวิอ นอกหน่ว ยบวิก ารในสัง กัด องค์ก ารบวิห ารส่ว นจัง หวัด ไม่ส ามารถน่าหลัก เกณฑ์ วิธ ีก าร เงื่อนไข
และอัต ราการจ่ายเงิน ค่าตอบแทบแบบท้ายข้อ บังคับ ของกระทรวงสาธารณสุข ๆ มาใช้บังคับได้ดังบั้น เพื่อ ให้เจ้าหน้าที่
ด้านสาธารณสุขในสังกัดองค์การบวิห ารส่วนจังหวัด มีส ิท ธีไ ด้ร ับ เงิน ค่า ตอบแทบตามหลัก เกณฑ์ วิธ ีก าร เงื่อ นไข
และอัต รา เหมีอนกับ เจ้าหน้าที่ในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ตั้งใบปิจ จุบ ัน และอนาคตได้โดยอนุโลมจัง เห็น ควรแก้ไข
ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทบเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานใบ
สังกัดองค์การบวิหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ข้อ ๔ ขึ้นใหม่ โดยกำหนดหลัก การให้มีล ักษณะปลายเปิด ตามร่างประกาศ
ก.จ. เรื่อ งมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ก ารจ่ายเงิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ท ี่ป ฏิบ ัต ิงานให้กัน หน่วยบวิการใ'นสังกัด
องค์ก ารบวิห ารส่ว นจัง หวัด (ฉบับ ที่..)พ.ศ ที่เสนอมาพร้อ มบี้ ตั้ง บี้ มีข ้อ สัง เกตว่า การกำหนดมาตรฐานทั่ว ไปว่า
ด้ว ยการจ่า ยเงิน ค่า ตอบนทบดัง กล่า ว เปิบ เพีย งการก่อ ให้เกิด สิท ธีเท่า บั้น หากองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งกบจะเบิก
จ่ายเงิน ด้อ งมีระเบิยบกระทรวงมหาดไทยรองรับ กำหนดให้เบิก จ่ายเงิน ได้ก ่อ น

«ท. ข้อ!!ณอ

จังเสนอที่ประขุมเพื่อโปรดพีจารณา

มติท ี่ป ระขุม เห็บขอบตามข้อพีจารณาของ อ.ก.จ. โครงสร้าง

เอกสารประกอบการฟ้จ ารณาวาระที ๓.๖
ข้อ กฎหมาย
ประกาศ ก.จ. เรื่อ งมาดรฐาบทั่ว ไปเกี่ย วกับ ห ลัก เกณ ฑ ์ก ารจ่า ยเงิน ค่า ตอบแทบเจ้า ห น้า ทีท ี
ปฏิบัติงาบให้กับหน่วยบริการใบลังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒££๒ ฉบบลงวันที ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
ข้อ ๔ การจ่า ยเงิน ค่า ตอบแทบให้แ ก่เจ้า หน้า ทีผ ู้ป ฏิบ ัต ิง าบให้ก ับ หน่ว ยบริก าร ในลัง กัด องค์ก าร
บริห ารส่ว นจัง หวัด ให้น ำข้อ บัง คับ กระทรวงสาธารณสุข ว่า ด้ว ยการจ่า ยเงิน ค่า ตอบแทบเจ้า หน้า ทีท ีป ฏิบ ้ด งาน
ให้ก ับ หน่ว ยบริก ารใบลังกัด กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ มาใข้บ ัง คับ โดยอนุโลม ทั้ง นี้ อัต ราการจ่า ยต้อ งไม่เกิน
อัต ราทีก ำหนด และเป็น ไปตามสถานะการคลังขององค์การบริห ารส่วนจังหวัด

ระเบีย บวาระที่ ๕ เรื่อ ง อื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มี
เลิก ประซมเวลา ๑๔ .๑๐ บ.
ผู้บ ับ ทกรายงาบการประชุม

(บายวันขัย จันทร์พร)
ผอ.สน.บถ.
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.จ.

ผู้ต รวจรายงานการประชุม

(นายดุษฎี สุวัฒ วิดยากร)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถบ
เลขานุกา-ร ก.จ.

ประกาศคณะกรรมการขาราชการองค์ก าfIlfหารส่วนจ้งหวด จงหวิ!ดลำปาง
เรือง หลกเกณฑ์เกยวกับ การจ่า ณงิน ค่า ตอบแทนเจ้า หน้าที่ท ี่ป ฏิบ ัต ิง านให้ก ับ หน่ว ยบริก าร
ในสิงกัด องค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด พ.ศ. 2553
อาศัย อำนาจตามความในมาตรา 13(2) แห่ง,พระราชบัญ ญ้ติระเบียบบริห ารงานบุค คลส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2542 ข้อ 43 และข้อ 44 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดลำปาง เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไฃเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลง
วันที 11 พฤศจิก ายน 2545 มติคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ในการประชุม
ครังที 8/2552 เมือวันที 28 สิงหาคม 2552 และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
ลำปาง ในการประชุมครังที 1/2553 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 เห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในลังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดลำปาง เรือง หลักเกณฑ์ก ารจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ท ี่ป ฏิบัต ิงานให้กับ หน่วยบริก ารในลังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2553”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันกัดจากวันประกาศเบนต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
''เจ้า หน้า ที่” หมายความถึง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจำ
พนักงานจ้างในลังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดที'ดำรงตำแหน่งหรือที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในหน่วย
บริการหรือนอกหน่วยบริการ หรือต่างหน่วยบริการ เพื่อให้บริการสนับลนุนด้านบริการหรือร่วมบริการ และให้
หมายความรวมถึงบุคลากรจากหน่วยงานอื่นที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ
'‘หน่วยบริการ” หมายความถึง โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข สถานีอนามัย
สถานบริการลาธารณสุข หรือหน่วยงานที่เรืยกซื่ออย่างอื่น แต่ป ฏิบ ัต ิงานในลัก ษณะเดียวกัน และมีอ ำนาจ
หน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการให้บริการด้านสาธารณสุข ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด
“เงินค่าตอบแทน" หมายความถึง เงินที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจ่ายให้แก่
เจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ เสริมสร้างแรงจูงใจ และตอบแทนในการปฏิบัติงานในเวลาราชการและ
หรือนอกเวลาราชการในหน่วยบริการ นอกหน่วยบริการ หรือต่างหน่วยบริการ
.../...ข้อ 4 การจ่า ยเงิน ...

-2ข้อ 4 การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้นำข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้ว ยการจ่า ยเงิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้า ที่ท ี่
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ อัตราการ
จ่ายต้องไม่เกิน อัต ราที่ก ำหนด และเป็นไปตามสถานการณ์คลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข ้อ 5 ในกรณีท ี่ต ้อ งจ่ายเงิน ค่าตอบแทนนอกเหนือ จากที่ก ำหนดไว้ต ามหลัก เกณฑ์วิธีก ารและ
เงื่อนไขการจ่ายเงิน ค่าตอบแทน ตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบังคับกระทรวงลาธารณสุข ว่า ด้ว ยการจ่า ยเงิน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงลาธารณสุข พ.ศ.2544 ให้ ก.จ.จ.
แต่ง ตั้ง คณะกรรมการไม่น ้อ ยกว่า5 คนประกอบด้ว ยผู้ท รงคุณ วุฒ ิในคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดเป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าหน่วยบริการทุกระดับ
ผู้อำนวยการกองหริอหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัดเป็นกรรมการ และ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ เพี่อ พิจ ารณาความเหมาะสมและจำเป็น ของ
หน่วยบริการ ทั้งนี้ ต้องเป็น ไปตามนัยมาตรา 35 แห่งพระราชบัญ ญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 แล้วเสนอให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ 6 การได้รับเงินค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์นี้ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าหน้าที่ที่จะ
ได้รับ เงิน อื่น ใดที่พ ึงจ่ายในทำนองเดียวกัน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์อื่น
ข้อ 7 การดำเนิน การตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือหนังลือสังการใดๆ ทืได้
ดำเนิน การอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี้ใข้บังคับ ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์นื
ประกาศ ณ วันที่

ผู้ว ่าราชการจังหวัด ลำปาง
ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง
J
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ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรแกไขประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัง หวัด ลำปาง เรื่อง หลัก เกณฑ์เกี่ย วกับ การจ่า ยเงิน ค่า ตอบแทนเจ้าหน้าที่ท ี่ป ฏิบ ัต ิง านให้ก ับ หน่ว ยบริก าร
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๓ ฉบับลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ ให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับสภาวการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓(๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด
องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ ตุล าคม ๒๕๖๐ มติค ณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ และมติ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศคณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
จัง หวัด ลำปาง เรื่อง หลัก เกณฑ์เกี่ย วกับ การจ่า ยเงิน ค่า ตอบแทนเจ้าหน้าที่ท ี่ป ฏิบ ัต ิง านให้ก ับ หน่ว ยบริก าร
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ ชองประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัด ลำปาง เรื่อง หลัก เกณฑ์เกี่ย วกับ การจ่า ยเงิน ค่า ตอบแทนเจ้าหน้าที่ท ี่ป ฏิบ ัต ิง านให้ก ับ
หน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๓ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔ การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด
องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ให้เป็น ไปตามข้อ บังคับ กระทรวงสาธารณสุข ว่า ด้ว ยการจ่า ยเงิน ค่า ตอบแทน
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
จ่า ยเงิน ค่า ตอบแทน แนบท้า ยข้อ บัง คับ กระทรวงสาธารณสุข ว่า ด้ว ยการจ่า ยเงิน ค่า ตอบแทนเจ้า หน้า ที่
ที่ปฏิบัติงานไห้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยอนุโลม”
ประกาศ ณ วันที่ ๙7 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นายทรงพล สวาสดึธ๋ รรม)
ผู้ว่าราชการจัง หวัด ลำปาง
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ทองถุนจังหวด

ประธานกรรมการช้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หจั^ วัด ลำปาง
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ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ
ในลังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัง หวัด ลำปาง เรื่อง หลัก เกณฑ์เกี่ย วกับ การจ่า ยเงิน ค่า ตอบแทนเจ้าหน้าที่ท ี่ป ฏิบ ัต ิง านให้ก ับ หน่ว ยบริก าร
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๓ ฉบับลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ ให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับสภาวการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓(๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด
องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ ตุล าคม ๒๕๖๐ มติค ณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และ
มติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศคณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
จังหวัดลำปาง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัด ลำปาง เรื่อง หลัก เกณฑ์เกี่ย วกับ การจ่า ยเงิน ค่า ตอบแทนเจ้าหน้าที่ท ี่ป ฏิบ ัต ิง านให้ก ับ
หน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๓ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
ข้อ ๔ การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด
องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ให้เป็น ไปตามข้อ บังคับ กระทรวงสาธารณสุข ว่า ด้ว ยการจ่า ยเงิน ค่า ตอบแทน
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
จ่า ยเงิน ค่า ตอบแทน แนบท้า ยข้อ บัง คับ กระทรวงสาธารณสุข ว่า ด้ว ยการจ่า ยเงิน ค่า ตอบแทนเจ้า หน้า ที่
ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยอนุโลม”

(นายสุรพ
รองผู้ว่าราซการจังหวัด ลำปาง
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ป ระก าศ ค ณ ะก รรม ก ารข ้า ราช ก ารอ งค ์ก ารบ ริห ารส ่ว น จ ัง ห วัด จัง หวัด ลำปาง
เรีอ ง ห ล ก เก ณ ฑ ์แ ล ะเงื่อ น ไข เก ี่ย วว ับ ก ารบ ริห ารงาน บ ุค ค ล ข อ งอ งค ์ก ารบ ริห ารส ่ว น จ ัง ห ว ัด
(ฉ บ ับ ท 14) พ .ศ.2547
**

*************'**★**★***★★**★*★★★***

โดยที่เป็น การลมควรจัด ให้ม ีก ารแวัไ ขประกาศคณะกรรมการร้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว น
จัง หวัด จัง หวัด ลำปาง เรื่อง หลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขเกี่ย ววับ การบริห ารงานบุค คลขององค์ก ารบริห ารส่ว น
จั งหวั ดลงวั นที ่ 11 พฤศจิก ายน พ.ศ.2545 เพื่อ ให้ล อดคล้อ งวับ ความเป็น จริง และลภาวการณ์ป ัจ จุบ ัน
อาศัย อำนาจตามมาตรา

13(3)

แห่ง พระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บบริห ารงานบุค คลส่ว นท้อ งถิ่น

พ.ศ.2542 คณะกรรมการกลางร้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด (ก.จ.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2547
เมือ วัน ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2547 คณะกรรมการร้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด จังหวัด ลำปาง
ในการประชุม ครังที่ 10/2547 เมื่อวันที่ 27 ตุล าคม 2547 ได้มืมติให้แกใฃประกาศคณะกรรมการร้าราชการ
องค์ก ารบริห ารล,วนจัง หวัด จัง หวิด ลำปาง เรื่อง หลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นใฃเกี่ย ววับ การบริห ารงานบุค คลของ
องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลงวันที่ 11 พฤศจิก ายน พ.ศ.2545 ลังต่อไปนี้
ให้ย กเลิก ร้อ ความหมวดที่ 4 ส่วนที่ 2 การคัด เลือ กกรณีท ี่ม ืเหตุพ ิเศษ ข้อ 78 ถึง ข้อ 84
ของประกาศคณะกรรมการร้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด จัง หวัด ลำปาง เรื่อง หลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ น
ไขเกี่ย ววับ การบริห ารงานบุค คลขององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลงวันที่ 11 พฤศจิก ายน พ.ศ.2545 และให้
ใช้ข ้อ ความตอไปนี้แ ทน
‘'ข้อ 78 องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด อาจคัด เลือ กบุค คลเพื่อ บรรจุแ ละแต่ง ตั้ง ให้ด ำรง
ตำแหน่ง

ร้า ร^ชกๆรองคํก ารบ?หารส่ว นจัง หวัด ในกรณีท ี่ม ืเหตุพ ิเศษที่ไ ม่จ ำเป็น ต้อ งลอบแข่งร้น ได้ในกรณี

ลังนี้
(1) ก'รณีก ารบรรจุแ ละแต่งตั้ง ผู้ไ ด้รับ ทุน รัฐ บาล ทุน เล่า เรีย นหลวง หรือทุนขององค์การ
บริห ารส่ว นจัง หวัด เพื่อ ศึก ษาวิช าในประเทศหรือ ต่า งประเทศ
(2) กรณีการบรรจุแ ละแต่งตั้งผู้ส ำเร็จการศึก ษาตามหลัก สูต ร'ที่ค ณะกรรมการ'ร้าราชการ
องค์ก ารบริห ารล,วนจัง หวัด อนมัต ิใ ห้ล ,วนราชการใดจัด ให้ม ีก ารศึก ษาขึ้น

เพื่อ เร้า รับ ราชการในองค์ก าร

บริห ารส่ว นจัง หวัด นั้น โดยเฉพาะ
(3) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาในคุณ วุฒ ิที่คณะกรรมการกลางร้าราชการ
องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด กำหนดให้ค ัด เลือ กเพื่อ บรรจุบ ุค คลเร้า รับ ราชการในกรณีพ ิเศษได้

ช
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-

(4) กรณีก ารบรรจุแ ละแต่งตั้งผู้ล อบแข่งขัน ได้ซ ึ่งไม่ล ามา?ถ}I lf ท?บุ??ๆได้แ!เi f l i i l ๆด้ไ]ที่
ที่ล อบได้ ณื่อ ง'จากอยู่'ไนระหว่างการรับ .ท'ซการทหารตามกฎหมาย1
ว่าด้วยกา?}''น?1าๆเกๆrvnn? นล่เได้พ า
รายงานตัว ขอรับ การบรรจุ เมื่อ บัญ ชีผ ู้ล อบแข่งขัน ได้ท ี่ผ ู้น ั้น ลอบได้ถ ูก ยกเลิก ไปแ ตัว

(5) กรณีก ารบรรจุแ ละแต่งตั้งผู้ส อบแข่งขัน ได้ ซึ่งถูกยกเลิกกา? ชื้นบัญชีผู้!! m il ฟ i f บุได้
เนื่อ งจากได้ม ารายงานตัว เพื่อ รอรับ การบรรจุแ ล้ว

แต่มีเหตุผลที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่?าชกๆ?ไนด้านพนิ(เ

ที่ล อบแข่ง ขัน ได้ต ามกำหนดเวลาที่ท างราชการจะบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง
(6) กรณีก ารบรรจุแ ละแต่งตั้งบุค คลที่ม ีค วามรู้ ความลามารถและความ ชำนาญสูงฟ่[ๆ}'บุ
ราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ Vเรือผู้,ชำนาญการ
ข้อ 79 การคัด เลือ กเพื่อ บรรจุแ ละแต่งตั้ง ผู้ไ ด้ร ับ ทุน รัฐบาล ทุนเล่าเรีย นหลวงหรือทุนขององคัก าร
บริห ารส่ว นจงหวัด เพื่อ คึก ษาวิช าในประเทศหรือ ต่า งประเทศ ตามข้อ 78
^

(1) หรือผู้สำเร็จการศึกษาตาม

โกสูต รที่ค ณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด อนุม ัต ิใ ห้ส ่ว นราชการใดจัด ให้ม ีก ารศึก ษาขน
เพื่อ เข้า รับ ราชการในองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด นั้น โดยเฉพาะตามข้อ 78(2) ให้องค์การบริห ารส่วนจังหวัด
ดำเนิน การ ดังนี้
(ใ) ให้ผ ู้ป ระลงค์จ ะขอรับ การบรรจุย ื่น ใบสมัค รตามแบบที่ก ำหนดพร้อ มหลัก ฐานกา?
ศึก ษาและเอกสารอื่น ที่เ กี่ย วข้อ งตามที่ค ณะกรรมการดำเนิน การคัด เลือ กกำหนด
(2) ให้อ งค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด แต่ง ตั้ง คณะกรรมการดำเนิน การคัด เลือ กฃึน คณะหนืง
จำนวนไม่น ้อ ยกว่า 5 คน ประกอบด้ว ย ปลัด องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เป็น ประธานกรรมการ และผู้แทน
หน่ว ยราชการที่เกี่ย วข้อ ง หรือข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด เป็น กรรมการ
(3) ให้ค ณะกรรมการดำเนิน การคัด เลือ กพิจ ารณาคัด เลือ กจากใบลมัค ร หลัก ฐานการ
ศึก ษ าและเอกลารอื่น ที่เ กี่ย วข้อ งตามที่ค ณ ะกรรมการดำเนิน การคัด I.ลือ กกํ" เหนด นอกจากนีอ าจใช้ว ิธ
•
!
v
ม่ภ าษณ ์, พื่ม เติม อีก ก็ไ ด้ และ'ในการ'จัดลำดับ น' เด้ร ับ คัด เลือ ก’ไปเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตังให้ดำรง

•

ตำแหน่ง ใดในองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด

คณะกรรมการดำเนิน การคัโฑ่.ลือ กอาจพิจ ารณากำหนด'ให้ผ ู้ม ื

คะแนนผลการเรีย นเฉลี่ย ตลอดหลัก สูต รสูง เป็น ผู้อ ผู่ใ นลำดับ ต้น ลามารถได้รับการบรรจุเข้ารับ ราขการก่อน
หรือ พิจ ารณาบรรจุต ามองค์ป ระกอบอื่น ที่ค ณะกรรมการเห็น ลมควรก็ไ ด้
ข้อ

80

การคัด เลือ กผู้ส ำเร็จ การศึก ษา'ในคุณ วุฒ ิท ี่ค ณะกรรมการกลางข้า ราซการองคัก ,าร

บริหารส่วนจังหวัด กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษได้ ตามข้อ 78(3) ให้องค์การ
บริห ารส่ว นจัง หวัด ดำเนิน การ ดังนี้

3
(1) ประกาศรับ สมัค รคัด เลือ ก

-

ให้ร ะบุร ายละเอีย ดในเรื่อ ง ซื่อตำแหน่งที่จะบรรจุแลแ

แต่งตั้ง คุณ ลมปติท ั่ว ไปและคุณ ลมปติเฉพาะของผู้ม ีล ิท ธิส มัค รเข้า รับ คัด เลือ กลำหรับ ตำแหน่ง นั้น ฝ็น เสือ น
ที่จ ะได้ร ับ วัน เวลา และลถานที่ร ับ สมัค ร แบบใบสมัค ร คุณ วุฒ ิก ารศึก ษา เอกสารและหลัก ฐานที่ใ ข้ใ น
การสมัค ร ทั่งนี้ การประกาศรับ สมัค รคัด เลือ กนั้น ให้ป ิด ไว้ใ นที่เปิด เผย ณ สถานที่ร ับ สมัค รก่อ นวัน ที่เรื่ม
รับ สมัค รคัด เลือ กและจะประกาศทางวิท ยุก ระจายเลีย งหรือ ทางอื่น ใดตามความเหมาะลมด้ว ยก็ใ ด้
(2) ให้ผ ู้ป ระสงค์จ ะขอรับ การบรรจุ ยื่น ใบสมัค รตามแบบที่ก ำหนด พร้อมหลัก ฐานการ
ศึก ษาและเอกสารอื่น ที่'เกี่ย วข้อ งตามที่ค ณะกรรมการดำเนิน การคัด เลือ กกำหนด

โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการ

คัด เลือ กเลีย ค่า ธรรมเนีย มเข้า รับ การคัด เลือ ก ลำหรับ ตำแหน่ง ที่ส มัค รตามอัต รา ดังนี้
- ตํ ไแหนง ระดับ 1

หรือ ตำแหน่ง ระดับ 2

ตำแหน่ง ละ 100 บาท

V

- ตำแหน่ง ระดับ 3 ขืนไป
^

ตำแหน่ง ละ 200 บาท

ค่า ธรรมเนีย มสมัค รเข้า รับ การคัด เลือ กนี้ จะไม,จ่า ยคืน ให้เมื่อ ได้ม การรับ สมัค รเสร็จ

เรีย บร้อ ยถูก ต้อ งแล้ว
(3) ให้อ งค์ก ารบริห ารส่ว นจงหวัด แต่ง ตั้ง คณะกรรมการดำเนิน การคัด เลือ กขึ้น คณะหนึ่ง
จำนวนไม,น้อ ยกว่า 5 คน ประกอบด้ว ย ปลัด องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เป็น ประธานกรรมการ และผู้แทน
หน่ว ยราชการที่เกี่ย วข้อ ง หรือข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด เป็นกรรมการ

(4) ให้ค ณ ะกรรมการตำเนิน การคัด เลือ ก อาจพิจ ารณ าคัด เลือ กโดยวิธ ีส ัม ภาษณ ์
วิธ ีล อบ ข้อเขียน วิธ ีล อบปฎิบ ้ต ิ หรือวิธีอื่นใด วิธีใ ดวิธ ีห นึ่งหรือ หลายวิธ ีก ็ไ ต้ต ามความเหมาะลม ในการนิคณะ
กรรมการดำเนิน การคัด เลือ กอาจตั้ง กรรมการสัม ภาษณ ์ กรรมการออกข้อ ลอบ

หรือกรรมการทดสอบการ

ปฏิบ ัต ิง านหรือ กรรมการอื่น หรือ เจ้า หน้า ที่ใ ห้ด ำเนิน การในเรื่อ งต่า งๆ ไต้ต ามความจำเป็น
(5) เมื่อ ได้ด ำเนิน การคัด เลือ กเสร็จ แล้ว ให้ค ณะกรรมการคำเนิน ก'1?คัดเลือกรายงา,1Jผอ
^^'ค ัด เล ือ ก ต ่อ องค ์ก ารบ ริห ารส ่ว น จัง ห วัด

โดยจัด ทำบัญ ชีร ายซื่อ ผู้ท ี่ผ ่า นการคัด เลือ กและจัด เรีย งลำดับ

ตามผลคะแนนตาม (4) เพื่อ องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด จะได้ป ระกาศผลการคัด เลือ ก และบรรจุแ ละแต่งตัง ให้ด ำรงตำแหน่ง ที่ค ัด เลือ กตามลำดับ ต่อ ไป
(6) ในกรณีท ี่ม ีผ ู้ผ ่านการคัด เลือ กมากกว่าจำนวนตำแหน่งที่ว ่าง และภายหลัง มีต ำแหน่ง
ว่างเพิ่มอีก

ก็อ าจบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง ผู้ผ ่า นการคัด เลือ กที่เหลือ อยู่ใ นลำดับ ที่ถ ัด ไปตามประกาศผลการคัด เลือ ก

นั้น หรือ อาจดำเนิน การคัด เลือ กใหม่ก ็ไ ด้ ทั่ง นี้อ ยู่ใ นดุล ยพิน ิจ ขององค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด
ข้อ

81

การคัด เลือ กผู้ล อบแข่ง ขัน ได้ ซึ่ง ไม่ล ามารถรับ การบรรจุไ ด้เ มื่อ ถึง ลำดับ ทีท ีส อบได้

เนื่อ งจากอยู่ใ นระหว่างการรับ ราชการทหารตามกฎหมายว่าด้ว ยการรับ ราชการV{หาร และได้มารายงานตัว
ขอรับ การบรรจุ เมื่อ บัญ ชีผ ู้ล อบแข่งชัน ไต้ท ี่ผ ู้น ัน ลอบได้ถ ูก ยกเลิก ไปแล้ว ตามข้อ 78(4) ให้องค์การบริหาร
ส่ว นจัง หวัด เป็น ผู้ด ำเนิน การคัด เลือ ก ดังต่อไปนี้

91

(1) ให้ผ ู้ป ระสงค์จ ะขอรับ การบรรจุย ื่น ใบสมัค ร และหนงร่สืทรับJDเป?เนัเ ทาแปทๆเทา?
ทหารตามแบบที่ก ำหนด

พร้อ มด้ว ยสำเนาหลัก ฐานการศึก ษาและลำเนาหค์ก ฐานทา?รับ เๆชุท าf ท^า»ติ'1}1

กฎหมายว่า ด้ว ยการรับ ราซการทหาร
(2)

เมื่อ องค์ก ารบรหารส่ว นจัง หวัด ได้พ ิจ ารณาแล้ว เห็น ว่า

ผู้นั้นห้นจๆท?ๆชุ่โทtv n n r

โดยไม่ม ีค วามเลีย หายและมารายงานตัว เพื่อ ขอรับ การบรรจุเข้า รับ ราชการภายใน 180 วัน นับ เฟ่วัน ห ้พ เท
ราชการทหาร
(3) หากองค์ก ารบรหารส่ว นจังหวัด นั้น มีต ำแหน่งที่ผ ู้น ั้น ลอบแข่งขัน ได้ว ่า งอยู่

ให้ตํ'นฉิน

การสั่ง บรรจุแ ละแต่ง ตั้ง ให้ด ำรงตำแหน่ง นั้น ได้
ข้อ 82 การคัด เลือ กผู้ล อบแข่ง ขัน ได้ ซึ่งถูก ยกเลิก การขึ้น บัญ ชีผ ู้ส อบแข่งขัน ได้ เนื่อง1
จาก'ได้มา

f

งานตัว เพื่อ ขอรับ การบรรจุแ ล้ว แต่มีเหตุผ ลที่ไม,อาจเข้าปฏิบ ัต ิห น้าที่ราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขัน ได้
เกำหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุแ ละแต่งตั้งตามข้อ 78(5) ให้องค์การบรหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ

ดังต่อไปนี้
(1)

ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นหนังลือแลดงความจำนงขอบรรจุเข้ารับราชการและ

เข้า ปฏิบ ัต ิห น้า ที่ร าชการภายใน 15 วัน นับ แต่ว ัน ครบกำหนดเวลาที่ท างราชการจะบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง
(2) เมื่อ องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ได้พ ิจ ารณาแล้ว เห็น ลมควรที่จ ะบรรจุผ ู้น ั้น เข้ารับ
ราชการ
(3)

หากองค์ก ารบรหารส่ว นจังหวัด นั้น มีต ำแหน่งที่ผ ู้ล อบแข่งขัน ได้ว ่างอยู่ใ ห้ด ำเนิน การ

สั่ง บรรจุแ ละแต่ง ตั้ง ให้ด ำรงตำแหน่ง นั้น ได้
ข้อ 83

การคัด เลือ กบุค คลที่ม ีค วามรู้ ความลามารถและความชำนาญสูง

การในฐานะผู้เชี่ย วชาญ

เพื่อบรรจุเข้''1รับ

.

หรือ ผู้ช ำนาญการในองค์ก ารบรหารส่วนจังหวัด ให้อ งค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด

เณ ^ผู้ด ำเนิน การคัด เลือ กโดยดำเนิน การตามที่ก ำหนดในหมวด5 ข้อ 110ถึงข้อ 114
ข้อ 84 เมื่อ ได้ม ีก ารดำเนิน การคัด เลือ ก

ตามที่ก ำหนดในประกาศนี้ ให้องค์การบริหารส่วน

จัง หวัด ดำเนิน การ ดังต่อไปนี้
(1)

ส่ง ลำเนาคำสั่ง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการดำเนิน การคัด เลือ ก 1 ชุด และลำเนาประทาค

รับ สมัค รคัด เลือ ก 2 ชุด ไปยัง คณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ก่อนเริ่มรับสมัครไม่น ้อย
กว่า? วัน ทำการ โดยให้ส ่ง ลำเนาประกาศรับ สมัค รคัด เลือ ก จำนวน 1 ชุด ให้คณะกรรมการกลางข้าราซการ
องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ทราบด้ว ย

(2) เมื่อ การคัด เลือ กเสร็จ ลิ้น ให้อ งค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด รายงานไปยังคณะกรร)เทา J
ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ภายใน 5 วัน ทำการ นับ แด่ว ัน ประกาศผลการคัด เลือ กหรือ ดำเน๊น ทาร
คัด เลือ กแล้ว เสร็จ โดยให้ส ่ง ลำเนาบัญ ชีผ ู้ไ ด้ร ับ การคัด เลือ ก 1 ชุด หรือ รายงานผลการคัด เลือ ก 1 ชุด
(3) หากมีก ารเปลี่ย นแปลงในการประกาศรับ สมัค ร ประกาศผลการคัด เลือ กและอื่น ๆ
นอกจากที่ก ำหนดไว้เดิม ให้ร ายงานลำนัก งาน ก.จ. โดยด่ว นที่ส ุด ”

ประกาศ ณ วันที่

ร

พฤศจิก ายน พ.ศ.2547

(นาย3HรVวัต นร้ตค่ยกุล)
ผู้วาฑTการวังทวัฬำส่าง
ประธานกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด จังหวัด ลำปาง

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง
เรื่อง หลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขการจ่ายเงิน ช่ว ยพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด
ผู้รับ บำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ค วามตาย พ.ศ. ๒๕โ๖๑
ด้วยเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การ
บริห ารส่วนจังหวัด ผู้ร ับ บำนาญ ลูก จ้าง และพนัก งานจ้า งถึงแก่ค วามตาย ให้ม ีค วามเหมาะสม สอดคล้อง
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๓ (๒) และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่น เป็น รายจ่า ยที่อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น อาจจ่า ยได้ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับ ประกาศ
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไชการจ่ายเงินช่วยพิเศษ
กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.๒๕๖๐
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการประชุมครั้งที่
๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
ลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อ นไชการจ่า ยเงิน ช่ว ยพิเศษ กรณีข ้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ผู้ร ับ บำนาญ ลูก จ้าง และ
พนักงานจ้างถึงแก่ความตาย ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณ หมวดเงินเดือนชององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และให้หมายความรวมถึง ผู้ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนชองรัฐบาล
ที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด’’
“ผู้ร ับ บำนาญ” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับบำเหน็จบำนาญ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ทั้งนี้ให้รวมถึง
ข้าราชการถ่ายโอนผู้ได้รับบำนาญด้วย
/ลูก'จ้าง...

“ลูก จ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างประจำ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลด้วย
“พนักงานจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราขบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องกิน พ.ศ. ๒£๔๒ โดยเป็นบุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญ ญาจ้างตามประกาศ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง โดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลด้วย
“เงิน ช่วยพิเศษ” หมายความว่า เงินช่วยเหลือพิเศษให้กับข้าราฃการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่ถึงแก่ความตาย
ข้อ ๔ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธ ีก ารจ่ายเงิน ช่ว ยพิเศษสำหรับ ข้าราชการองค์ก าร
บริห ารส่วนจังหวัด ให้เปีน ไปตามพระราชกฤษฎีก าการจ่า ยเงิน เดือ น เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๔๓๔โดยอนุโลม
ข้อ ๔ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับผู้รับบำนาญให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๖ โดยอนุโลม
ข้อ ๖ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับลูกจ้างให้เป็น ไปตาม
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิก ายน ๒๔๔๔ หมวด ๑๓
การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง โดยอนุโลม
ข้อ ๗ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับพนักงานจ้างให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๔๔๗ โดยอนุโลม
ข้อ ๘ การจ่า ยเงิน ช่ว ยพิเศษสำหรับ ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ผู้รับ บำนาญ
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่ได้เบิกจ่ายไปแล้วตามประกาศ หลักเกณฑ์ ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าการดำเนินการนั้นเป็นไปตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

มกราคม พ.ศ.๒๔๖๑

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง

งานเลขานุการ ก.จ,จ,ลำปาง
เลขทีร่ นั £ ^ L ................. .........
ว นั ท ร่ี บั ...^...^...ร :ิ ^.'.!^^..".',

ท»า................................... ..น.

ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ ว

สำ'นกงาน ก.จ.1ก.ท. และ ก.อบต.
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

'ไ3/

ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบำนาญ
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน

ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศ ก.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไชการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. ๒๕๖๐
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๒. ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล
ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงาน'จ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๓. ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไชการจ่ายเงิน ช่วยพิเศษ กรณีพนักงาน
ส่วนตำบล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก'ความตาย พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ด้วยคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
เมึ๋อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้มืมติให้ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณี
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนัก งานจ้างถึงแก่ค วามตาย พ.ศ. ๒๕๖๐
รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมบี้
สำนัก งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. พิจ ารณาแล้ว เห็น ว่า เพื่อ ให้ก ารปฏิบ ัต ิเป็น ไปตาม
กฎหมายที่กำหนด จึงขอให้ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา ดำเนินการ ดังบี้
๑. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริห ารงานบุคคลสำหรับ ข้าราชการ
ลูก จ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ส อดคล้อ งกับ ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับ
บำนาญ ลูกจ้าง และพนักงาบจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
๒. กรณี ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ดังกล่าวมืเบี้อหาเช่น เดียวกับ ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด ถือว่า ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้ให้ความ
เห็นขอบแล้ว มืผลให้ประกาศใช้บังคับได้ แต่ห ากประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแตกต่างจากที่ ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. กำหนด ให้เสนอ ก.จ. ก.ท. หรีอ ก.อบต. แล้ว แต่ก รณี พิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบก่อ น
จึงประกาศใช้บังคับได้
/ ๓. เพื่อให้การ...
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rn. เพื่อ ให้ก ารบริห ารงานบุค คลขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น บัง เกิด ผลดี จึงขอให้
ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัท ยา ดำเนิน การใบเรื่อ งดัง กล่าวให้แ ล้ว เสร็จ ภายใบ ๔๔ วัน
นับแต่วันท!ดัรับหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อใป
ขอแสดงความนับถือ

(นายขจร ศริขวโนทัย)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงาบบุคคลส่วนท้องถิ่น
ส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๓๑

ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราขการองค์การ'บริหารส่วนจังหวัด
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงาบจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. to๕๖๐
ด้วยเห็บสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราซการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเบีนรายจ่ายที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗ (๔) และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุค คลส่ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๕ ของระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยการกำหนด
ให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปีนรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับ
คณะกรรมการกลางข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ในการประชุม ครั้ง ที่ ๗/๒ ๕๖0 เมื่อ วัน ที่
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖0 ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้รับบำนาญ
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. ๒๕๖0
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ไข้บังคับตั้งแต่วันกัดจากวันประกาศเป็นด้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ” หมายความว่า ข้า ราชการองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดชึ่งได้รับการบรรจุและแตงิตั้งให้ปฏิบัตราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณ หมวดเงินเดือน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้หมายความรวมถึง ผู้ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนของรัฐบาลที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
“ผู้รับบำนาญ” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับบำเหน็จบำนาญ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ค. ๒๕๔๖ ทั้งนี้ให้รวมถึง
ข้าราชการถ่ายโอนผู้ได้รับบำนาญด้วย
“ลูก จ้า ง” หมายความว่า ลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างประจำ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรีอหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลด้วย
“พนักงานจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเป็นบุคคลชึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างตามประกาศ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง โดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลด้วย
“เงิน ช่ว ยพิเศษ” หมายความว่า เงิน ช่ว ยเหลือ พิเศษให้ก ับ ข้า ราชการองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่ถึงแก่ความตาย
/ ข้อ ๔ หลักเกณฑ์...

ข้อ ๔ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงิน ช่วยพิเศษสำหรับ ข้าราขการองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัด ให้เป็น ไปตามพระราขกฤษฎีกาการจ่ายเงิน เดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงิน อื่น
ในลักษณะเดืยวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕: โดยอนุโลม
ข้อ ๕ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับผู้รับบำนาญให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราขการส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยอนุโลม
ข้อ ๖ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับลูกจ้างให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางข้า ราขการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เรือ ง มาตรฐานทั่ว ไปเกีย วกับ
การบริห ารงานบุค คลสำหรับ ลูก จ้างขององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลงวันที, ๒๒ พฤศจิก ายน ๒๕๔๔
โดยอนุโลม
ข้อ ๗ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับพนักงานจ้างให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางข้า ราขการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เรือ ง มาตรฐานทั่ว ไปเกีย วกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ โดยอนุโลม
ข้อ ๘ การจ่ายเงิน ช่วยพิเศษสำหรับ ข้าราขการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด ผู้รับ บำนาญ
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทีได้เบีกจ่ายไปแลัวตามประกาศ หลักเกณฑ์ ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที๓ ยวข้อง
ก่อนวันทีประกาศนี๋ใข้บังคับ ให้ลือว่าการดำเนิบการนั้นเป็นไปตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที me พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
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(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการกลางข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาบเทศบาล
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงาบเทศบาล ผู้รับบำนาญ
ลูกจ้าง และพนักงาบจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. ๒๕๖๐
ด้วยเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงาบเทศบาล
ผู้ร ับ บำนาญ ลูก จ้า ง และพนัก งานจ้า งถึง แก่ค วามตาย ให้ม ีค วามเหมาะสม สอดคล้อ งกับ ระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยขนัตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจจ่ายได้ พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัย อำนาจตามมาตรา ๒๔ วรรคเจ็ด ประกอบมาตรา ๑๗ (๔) และมาตรา ๒๒
แห่ง พระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บบริห ารงานบุค คลส่ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๕ ของระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจจ่ายได้ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับคณะกรรมการกลางพนักงาบเทศบาลในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้ม ีม ติเห็น ขอบให้ก ำหนดหลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขการจ่ายเงิน ช่ว ยพิเศษ
กรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อ นไขการจ่ายเงิน ช่ว ยพิเศษ กรณีพ นัก งาบเทศบาล ผู้รับ บำนาญ ลูก จ้าง และพนัก งาบจ้างถึง แก่
ความตาย พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันกัดจากวันประกาศเป็นด้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“พนักงานเทศบาล” หมายความว่า พนักงานเทศบาลชี่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
ราชการโดยได้รับเงินเดีอนจากงบประมาณ หมวดเงินเดือนของเทศบาล และให้หมายความรวมถึง ผู้ได้รับ
เงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่จัดสรรให้แก่เทศบาล
“ผู้ร ับ บำนาญ” หมายความว่า พนัก งานเทศบาลที่ไ ด้ร ับ บำเหน็จ บำนาญตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ทั้งนี๋ให้รวมถึงข้าราชการ
ก่ายโอนผู้ได้รับบำนาญด้วย
“ลูก จ้า ง” หมายความว่า ลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างประจำ
ของเทศบาล หรือหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลด้วย
“พนักงานจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของเทศบาลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเป็นบุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างตามประกาศมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง โดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของเทศบาล หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลด้วย
“เงิน ช่วยพิเศษ” หมายความว่า เงินช่วยเหลีอพิเศษให้กับ พนักงานเทศบาล ผู้รับบำนาญ
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่ถึงแก่ความตาย
/ ข้อ ๔ หลักเกณฑ์.,.

-๒ข้อ ๔ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินข่วยพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล
ให้เป็น ไปตามพระราขกฤษฎีก าการจ่ายเงิน เดือ น เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงิน อีน ในลักษณะเดีย วกัน
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยอนุโลม
ข้อ ๕ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินข่วยพิเศษสำหรับผู้รับบำนาญให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยอนุโลม
ข้อ ๖ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินข่วยพิเศษสำหรับลูกจ้างให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ โดยอนุโลม
ข้อ ๗ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับพนักงานจ้างให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนัก งานส่ว นตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกับ พนัก งานจ้า ง ลงวันที่
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ โดยอนุโลม
ข้อ ๘ การจ่า ยเงิน ช่ว ยพ ิเ ศษสำห รับ พ น ัก งาน ส่ว น ตำบล ผู้ร ับ บำนาญ ลูก จ้า ง
และพนักงานจ้างที่ได้เบิกจ่ายไปแล้วตามประกาศ หลักเกณฑ์ ระเบียบ หริอหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนวันที่
ประกาศนี๋ใข้บังคับ ให้ถือว่าการตำเนินการนั้นเป็นไปตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖0

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล

ประกาศคผะกรรมการกลางพนักงาบส่วนตำบล
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงาบส่วนตำบล ผู้รับบำนาญ
ลูกจ้าง และพนักงาบจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. ๒๕๖๐
ด้ว ยเห็น สมควรกำหนดหลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขการจ่า ยเงิน ช่ว ยพิเศษ กรณีพ นัก งาบ
ส่วนตำบล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจจ่ายได้ พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัย อำนาจตามมาตรา ๒๖ วรรคเจ็ด ประกอบมาตรา ๑๗ (๔) และมาตรา ๒๒
แห่ง พระราขบัญ ญัต ิร ะเบีย บบริห ารงานบุค คลส่ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๕ ของระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจจ่ายได้ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับคณะกรรมการกลางพนักงาบส่วนตำบลในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖0
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖0 ได้ม ีม ติเห็น ขอบให้ก ำหนดหลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขการจ่ายเงิน ช่ว ยพิเศษ
กรณีพนักงานส่วนตำบล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก'ความตาย ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อ นไขการจ่า ยเงิน ช่ว ยพิเศษ กรณีพ นัก งานส่ว นตำบล ผู้ร ับ บำนาญ ลูก จ้า ง และพนัก งานจ้า ง
ถึงแก่ความตาย พ.ศ. ๒๕๖0
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันกัดจากวับประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“พนักงานส่วนตำบล” หมายความว่า พนักงาบส่วนตำบลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้
ปฏิบ ัต ิร าชการโดยได้รับ เงิน เดือ นจากงบประมาณ หมวดเงิน เดือนขององค์การบริห ารส่วนตำบล และให้
หมายความรวมถึง ผู้ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่จัดสรรให้แก่องค์การ
บริหารส่วนตำบล
“ผู้ร ับ บำนาญ” หมายความว่า พนัก งานส่วนตำบลที่ได้ร ับ บำเหน็จ บำนาญตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ตั้งนี้ให้รวมถึงข้าราชการ
ถ่ายโอนผู้ได้รับบำนาญด้วย
“ลูก จ้า ง” หมายความว่า ลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างประจำ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล หรีอหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลด้วย
“พนักงานจ้าง" หมายความว่า ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญ ญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเป็นบุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างตามประกาศ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง โดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณขององค์การบริห ารส่วนตำบล
หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลด้วย
“เงินช่วยพิเศษ” หมายความว่า เงินช่วยเหลือพิเศษให้กับพนักงานส่วนตำบล ผู้รับบำนาญ
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่ถึงแก่ความตาย
/ ข้อ ๔ หลักเกณฑ์...
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ข้อ ๔ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธ ีก ารจ่ายเงิน ช่ว ยพิเศษสำหรับ พนัก งานเทศบาล
ให้เป็น ไปตามพระราฃกฤษฎีกาการจ่ายเงิน เดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงิน อื่น ในลักษณะเดีย วกัน
พ.ศ. ๒๕:๓๕ โดยอนุโลม
ข้อ ๕ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับผู้รับบำนาญให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยอนุโลม
ข้อ ๖ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับลูกจ้างให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริห ารงานบุคคลสำหรับ
ลูกจ้างของเทศบาล ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ โดยอนุโลม
ข้อ ๗ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับพนักงาบจ้างให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนัก งานเทศบาล เรือง มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกับ พนัก งานจ้า ง ลงวัน ที่
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ โดยอนุโลม
ข้อ ๘ การจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงาบจ้าง
ที่ได้เบีกจ่ายไปแล้วตามประกาศ หลักเกณฑ์ ระเบียบ หรือหนังสิอสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนวันที่ประกาศนี้ใข้
บังคับ ให้ถือว่าการดำเนินการนั้นเป็นไปตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ <**® พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(อนุพงษ เผาจนดา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. ๒๕๖๑
ด้วยเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การ
บริห ารส่ว นจังหวัด ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย ให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๓ (๒) และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่น เป็น รายจ่า ยที่อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น อาจจ่า ยได้ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับ ประกาศ
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไชการจ่ายเงินช่วยพิเศษ
กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.๒๕๖๐
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ในการประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดลำปาง ในการประชุม ครั้ง ที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ได้ม ีม ติเห็น ชอบให้ก ำหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไชการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไชการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการโดยใต้รับเงินเดือนจากงบประมาณ หมวดเงินเดือนชององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และให้หมายความรวมถึง ผู้ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาล
ที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด”
“ผู้รับบำนาญ” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับบำเหน็จบำนาญ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ทั้งนี้ให้รวมถึง
ข้าราชการถ่ายโอนผู้ได้รับบำนาญด้วย
/ลูก'จ้าง...

-๒“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างประจำ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลด้วย
“พนักงานจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเป็นบุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างตามประกาศ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง โดยได้รับ ค่าตอบแทนจากงบประมาณขององค์การบริห ารส่วนจังหวัด
หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลด้วย
“ เงินช่วยพิเศษ” หมายความว่า เงินช่วยเหลือพิเศษให้กับข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่ถึงแก่ความตาย
ข้อ ๔ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงิน ช่วยพิเศษสำหรับ ข้าราชการองค์การ
บริห ารส่ว นจังหวัด ให้เป็น ไปตามพระราชกฤษฎีก าการจ่ายเงิน เดือ น เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงิน อื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๔๓๔ โดยอนุโลม
ข้อ ๔ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับผู้รับบำนาญให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๖ โดยอนุโลม
ข้อ ๖ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับลูกจ้างให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไช
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๔๔ หมวด ๑๓
การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง โดยอนุโลม
ข้อ ๗ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับพนักงานจ้างให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๔๔๗ โดยอนุโลม
ข้อ ๘ การจ่า ยเงิน ช่วยพิเศษสำหรับ ข้าราขการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ผู้รับบำนาญ
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่ได้เบิกจ่ายไปแล้วตามประกาศ หลักเกณฑ์ ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ก่อนวันที่ประกาศนี้ใข้บังคับ ให้ถือว่าการดำเนินการนั้นเป็นไปตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ f / มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๑

('นายหรงพล สวาสดึธรรม)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปา
ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างประจำ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลด้วย
“พนักงานจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเป็นบุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างตามประกาศ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง โดยได้รับ ค่าตอบแทนจากงบประมาณขององค์การบริห ารส่วนจังหวัด
หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลด้วย
“ เงินช่วยพิเศษ” หมายความว่า เงินช่วยเหลือพิเศษให้กับข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่ถึงแก่ความตาย
ข้อ ๔ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงิน ช่วยพิเศษสำหรับ ข้าราชการองค์การ
บริห ารส่ว นจังหวัด ให้เป็น ไปตามพระราชกฤษฎีก าการจ่ายเงิน เดือ น เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงิน อื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๔๓๔ โดยอนุโลม
ข้อ ๔ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับผู้รับบำนาญให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๖ โดยอนุโลม
ข้อ ๖ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับลูกจ้างให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๔๔ หมวด ๑๓
การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง โดยอนุโลม
ข้อ ๗ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับพนักงานจ้างให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๔๔๗ โดยอนุโลม
ข้อ ๘ การจ่ายเงิน ช่วยพิเศษสำหรับ ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ผู้รับบำนาญ
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่ได้เบิกจ่ายไปแล้วตามประกาศ หลักเกณฑ์ ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ก่อนวันที่ประกาศนี๋ใข้บังคับ ให้ถือว่าการดำเนินการนั้นเป็นไปตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๖๑

(นายหรงพล ลาาสดึ๋ธรรม)
ผู้ว่าราฃการจังหวัดลำปาง
ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสำปาง
(นายสุรพล บุรีนทราพันธุ)
รองผู้ว่าราชการ'จังหวัด,ลำปา'*

รองผู้'ว่ารา'ชการจัง'หวัต................วัน ทื-

งานเลขานุการ ก.จ.จ.ลำปาง
เลขทรบ.....ป."..!:........... .........
วันท?บZ..!“Z .J I Z .M k o ....
เวรท.................................... น.
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สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ถนนนครราชสมา เขตดุสิต กทม.๑๐๓๐๐
^ 0

ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเสือกกรณีที่ม ีเหตุพิแศษทีไ่ ม่จำเป็น ต้อ งสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และ ก. เมองพัทยา
สิงที่ล่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศ ก.จ. เรื่อ งมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ การคัดเสือ กกรณีท ี่ม ีเหตุพ ิเศษ
ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ การคัดเสือกกรณีที่ม ่เหตุพ ิเศษ
ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ
ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่ง1ขัน พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ
ด้ว ยคณ ะกรรมการกลางข้า ราซการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด (ก.จ.) คณะกรรมการ
กลางพนัก งานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนัก งานส่ว นตำบล (ก.อบต.) ในการประชุม
ครั้ง'ที่ ๖/๒ ๕๖๐ เมื่อ วัน ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีม ติใ ห้แ กัไ ขมาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกับ การคัด เลือ ก
กรณีท ี่ม ีเหตุพ ิเศษที่ไ ม่จ ำเป็น ต้อ งสอบแข่ง ขัน ให้ส อดคล้อ งกับ ประกาศคณะกรรมการกลางข้า ราชการ
และพนัก งานส่ว นห้อ งถิ่น เรื่อ ง มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกับ การคัด เสือ ก พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อ ประโยชน์ใ นการ
ปฏิร ุป การบริห ารงานบุค คลส่ว นห้อ งถิ่น ให้ม ีม าตรฐาน และเป็น ไปอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพบน พื้น ฐาน
ของระบบคุณ ธรรม
สำนัก งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ขอเรีย นว่า ประธาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ได้ล งนาม
ในประกาศดัง กล่า วเรีย บร้อ ยแล้ว รายละเอยดปรากฏตามสิ่ง ที่ส ่ง มาด้ว ย จึง ขอให้ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ
ก.อบต.จัง หวัด ดำเน์น การดัง นี้
๑. จัด ทำประกาศกำห น ดห ลัก เกณ ฑ ์แ ละเงื่อ น ไขเกี่ย วกับ การบริห ารงาน บุค คลของ
องค์ท รปกครองส่ว นห้อ งลิ่น ให้ส อดคล้อ งกับ หลัก เกณฑ์ท ี่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด
๒. กรณี ก .จ.จ. ก.ท .จ. และ ก.อบต.จัง หวัด ป ระกาศกำห น ดห ลัก เกณ ฑ ์ม ีเ น ื้อ ห า
เข่น เคีย วกับ ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด กอว่า ก,จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้ใ ห้ค วามเห็น ฃอบแล้ว
มีผ ลให้ป ระกาศใช้บ ัง คับ ได้
๓. กรณี ก.จ.จ. ก.ท .จ. และ ก.อบต.จัง หวัด ป ระกาศกำห น ดห ลัก เกณ ฑ ์แ ตกต่า ง
จากที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด ให้เสนอ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. พิจ ารณาให้ค วามเห็น ขอบก่อ น
จึง ประกาศใช้บ ัง คับ

/ ๔. เพื่อให้การ...

-๒๔. เฟ ือ ใ ห ้ก าร บ ร ิห าร ง าน บ ุค ค ล ข อ ง อ ง ค ์ก ร ป ก ค ร อ ง ส ่ว น ท ้อ ง ถ ิ่น ป ัง เก ิด ผ ล ด ี
จึง ขอให้ ก.จ.จ. ท.ท.จ. และ ก.อบฅ.จัง หวัด ดำเนิน การใบเรื่อ งดัง กล่า วให้แ ล้ว เสร็จ ภายใบ ๔๕ วัน
นับ แต่วันที่ได้รับ หบังสอน
จึง เริย น ม าเพ ื่อ โป รด ท ราบ แ ล ะถ ือ ป ฏ ิบ ัต ิ รวม ท ั้ง แ จ้ง อ งค ์ก ารบ !ห ารส ่ว น จัง ห วัด
เทศบาล องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบล และเมือ งพัท ยาถือ เป็น แนวทางปฏิบ ัต ิต ่อ ไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายขจร ศรีขวโนทัย)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองห้องถิ่น
เลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

ลำนักพัฒ นาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ส่วน'มาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เทร ๐-19๒๔๑-๙0๐๐ ต่อ ๔๒๑๗

ประกาศคณะกรรมการกลางข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด .
เรื่อง มาตรฐานทั่ว ไปเกยวกับ การคัด เลีอ กกรณีท ี่ม ีเหตุพ ิเศษหี่ไ ม่จ ำเป็น ต้อ งสอบแข่ง ขัน พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยที่เป็น การสมควรให้ม ีก ารแก้!,ขมาตรฐานทั่ว ไปเกี่ยวกับ การคัด เลือ กกรณีท ี่ม ีเหตุพ ิเศษ
ที่ไ ม่จ ำเใ]นต้อ งลอบแข่ง ขัน ให้ส อดคล้อ งกับ ประกาศคณะกรรมการกลางข้า ราชการองค์ก ารบริห าร
ส่ว นจัง หวัด เรื่อ ง มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกับ การคัด เลือ ก พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ก ำหนดให้ก ารคัด เลือ กกรณี
ที่ม ีเหตุพ ิเศษที่'ไม่จ ำเป็น ต้อ งลอบแข่ง ขับ เพื่อ บรรจุบ ุค คลเข้า รับ ราชการและแต่ง ตั้ง 'ให้เป็น ข้า ราชการ
องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ให้เป็น ไปตามหลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขที่ ก.จ.กำหนด เพี่อประโยชน์ไนการปฏิรูป
การบริห ารงานบุค คลขององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ให้ม ีม าตรฐานและเป็น ไปอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ
บนพนฐานของระบบคุณธรรม
อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๔) แห่ง พระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บบริห ารงานบุค คล
ส่วนท้องถิ่น พ.ส. ๒๕๔๒ ข้อ ๔ วรรคสอง และข้อ ๙ แห่ง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์ก าร
บริห ารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกับ การคัด เลือ ก พ.ศ. ๒๔๖๐ ลงวัน ที่ ๒๙ มีน าคม ๒๔๖๐
และมติค ณ ะกรรมการกลางช้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ในการประขุม ครั้ง ที่ ๖/๒ ๔๖๐
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๖๐ จีงออกใ]ระกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ การคัดเลือกกรณีท ี่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็น ต้อ งสอบแข่งชัน พ.ศ. ๒๔๖๐
ข้อ ๒ ใ)ระกาศนี้ให้ใฃ้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ รก ให้ยกเลิก ประกาศ ดังต่อไปนี้
(๑) ใ]ระกาศคณะกรรมการกลางข้า ราฃการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เรื่อ ง กำหนด
หลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขการคัด เลือ กกรณีท ี่ม ีเหตุพ ิเศษที่ไ ม่จ ำเป็น ต้อ งสอบแข่ง ขัน สำหรับ ข้า ราฃการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๔๗
(๒) ใ]ระกาศคณะกรรมการกลางข้า ราขการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เรื่อ ง ประกาศ
กำหนดคุณๅดัการศึกษาที่ให้คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๔
(๓) ใ]ระกาศคณะกรรมการกลางข้า ราฃการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เรื่อ ง ประกาศ
กำหนดการบรรจุบ ุค คลเช้ารับ ราชการไนฐานะผู้เชี่ย วชาญหรือ ผู้ช ำนาญการชององค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด
ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๔
บรรดาประกาศ หรีอหนังสือสั่งการอื่นใดฃึ่งฃัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
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- เอ หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๔ การคัด เลือ กในกรณีท ี่ม ีเหตุพ ิเศษที่ไ ม่จ ำเป็น ต้อ งสอบแข่ง ขัน เพื่อ บรรจุบ ุค คล
เป็นข'':ราซทารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น ผู้ดำเนิน การคัดเลือก
ข้อ ๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจคัด เลือ กบุค คลเพื่อ บรรจุเข้า รับ ราฃการและแต่ง ตั้ง
ให้ด ํ" รงตำแหน่ง ข"ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด โดยไม่ต ้อ งดำเนิน การสอบแข่ง ขัน ไต้ใ นกรณี
เหตุพ ิเศษ ดังนี้
(๑) กรณีก ารบรรจุแ ละแต่งตั้งผู้ไ ด้ร ับ ทุน เล่าเรีย นหลวง ทุบ รัฐบาล หรือ ทุน ขององค์ก าร
บริห ารส่ว นจัง หวัด ในสาขาวิช าที่ค ณะกรรมการกลางข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด (ก.จ.) กำหนด
เพื่อศกษาวิฃ าในาเระเทคหรือล่างประเทศ
(๒) กรณีก ารบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง ผู้ส ำเร็จ การศึก ษาตามหลัก สูต รที่ค ณะกรรมการกลาง
ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด (ก.จ.) กำหนดให้อ งค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด จัด ให้ม ีก ารศึก ษาขี้น
เพื่อเข้ารับราชก'1รในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นโดยเฉพาะ
(๓) กรณีก ารบรรจุแ ละแต่งตั้งผู้ส ำเร็จ การศึก ษาในคุณ วุฒ ิท ี่ค ณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) กำหนดให้คัด เลือกเพื่อบรรจุบ ุค คลเข้ารับ ราชการในกรณีเหตุพ ิเศษได้
(๔) กรณีก ารบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง ผู้ส อบแข่ง ขัน ได้ ซึ่ง ไม่ส ามารถมารับ การบรรจุไ ด้ เมื่อถึง
ลำดับ ที่ท ี่ส อบได้ เนื่อ งจากอยู่ใ นระหว่า งการรับ ราชการทหารตามกฎหมายว่า ด้ว ยการรับ ราชการทหาร
และได้มารายง"นตัวขอรับ การบรรจุ เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นั้นสอบไต้ถูกยกเลืกไปแล้ว
{๕) กรณีก ารบรรจุและแต่งตั้งผู้ส อบแข่งขัน ได้ ซึ่งถูก ยกเลิก การขึ้น บัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขัน ได้
เนื่อ งจากได้ม ารายงานตัว เพื่อ ขอรับ การบรรจุแ ล้ว แต่ม ีเหตุท ี่ไ ม่อ าจเข้า ปฏิบ ัต ิห น้า ที่ร าชการในตำแหน่ง
ที่สอบแข่งขัน ได้ฅามกำหนดเวลาที่ท างราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง
(๖) กรณีก ารบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง บุค คลที่ม ีค วามรู้ ความสามารถ เข้า รับ ราชการในฐานะ
ผู้เชี่ย วชาญหรือ ผู้ช ำนาญm รพิเศษ
(๗) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งคนพิการเข้ารับ ราชการ
(๘) กรณีอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ทำหนด
ในการคัด เลือ กตามวรรคหนี่ง (๑) (๒) (๓) และ (๗) ให้แ ต่ง ตั้ง คณะกรรมการคัด เลือ กขึ้น
คณะหนึ่ง จำนวนห้าคน ประกอบด้วย
เป็นประธาน
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๖) ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในตำแหน่งที่จะคัดเลือก
เป็นกรรมการ
(๓) ผู้แทนส่วนราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
เป็นกรรมการ
ที่ม ีลัก ษณะงานเกี่ยวกับ ตำแหน่งที่จะคัดเลือก
(๔) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็น กรรมการ
{๕) ห้วหน้าส่วนราชการที่เป็นผู้บังคับบัญชาของตำแหน่งนั้น
เป็นกรรมการ
(๖) หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็น เลขานุก าร
ที่ม ีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
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หมวด ๒
f;ง้ใด้รับทุนรัฐบาล ทุน เล่า เรีย นหลวง หรือ ทุน ขององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
ข้อ ๖ ก ารค ัด เล ือ ก เพ ื่อ บ รรจุแ ล ะแ ต ่ง ต ั้ง ผ ู้ไ ด ้ร ับ ท ุน รัฐ บ าล ท ุน เล ่า เรีย น ห ล วง
หริอบ 'นขององค์ การบริห ารส่ว นจังหวัด ในสาขาที่ค ณะกรรมการกลางข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด
(ก.จ.) กำหนดเพื่ อศึกษาวิชาในประเทศหริอต่างประเทศ ให้ประกาศรับ สมัครคัดเลือก และดำเนิน การ ดังนี่
(๑) ให้ผ ู้ป ระสงค์จ ะขอรับ การบรรจุ ยื่น ใบสมัค รตามแบบที่ก ำหนด พร้อ มหลัก ฐาน
การศึกษาและน ไทสารอื่น ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการดำเนิน การคัดเลือกกำหนด
(๒) ให้คณะกรรมการคัดเลือกหิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร หลักฐานการศึกษา ผลการประเมิน
ทางจริยธรรม และเอทสารอี่ม'ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกำหนด นอกจากนี่ อาจใช้วิธีสัม ภาษณ์
เพิ่มเติมอีกก็ได้ และในการจัด ลำดับ ผู้ใ ด้ร ับ คัด เลือ กเพื่อ บรรจุเข้า รับ ราชการและแต่ง ตั้ง ให้ด ำรงตำแหน่ง ใด
ในองคการบริ,.บ'รส่วนจังหวัด คณะกรรมการคัด เลือ กอาจพิจ ารณากำหนด'ให้ผ ู้ม ีค ะแนนผลการเรีย นเฉลี่ย
ตลอดหลัก สูต รสูง เบนผู้อ ยู่ใ บลำดับ ต้น สามารถได้ร ับ การบรรจุเข้า รับ ราชการก่อ น หริอ หิจ ารณาบรรจุ
ตามองค์ประกอบอี่นที่เห็นสมควรก็ไดั
หมวด ๓
ผู้ส ำเร็จ การศึก ษาตามหลัก สูต ร
ที่ค ณะกรรมการกลางข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด (ก.จ.) กำหนด
ข้อ ๙ การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลาง
ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด (ก.จ.) กำหนดให้อ งค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด จัด ใหัม ีก ารศึก ษาขัน
เพื่อเข้ารับ ราชการในองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด นั้น โดยเฉพาะ ทั้ง นี้ องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ใดจัด ให้ม ี
การศึก ษาตามหลัก สูต รดัง กล่า ว จะต้อ งขอทำความตกลง โดยเสนอเหตุผ ล ความจำเป็น และได้รับ ความ
เห็นชอบจากคเไ.เะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ก่อน
ให้นำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๔
ผู้ส ำเร็จ การศึก ษาในคุณ วุฒ ิ
ทํค ณะกรรมการกลางข้าราฃการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด (ก.จ.) กำหนด
ข้อ ๘ การคัด เลือ กผู้ส ำเร็จ การศึก ษาในคุณ วุฒ ิท ี่ค ณะกรรมการกลางข้า ราชการองค์ก าร
บริห ารส่ว นจัง หวัด (ก.จ.) กำหนดให้ค ัด เลือ กเพื่อ บรรจุบ ุค คลเข้า รับ ราชการในกรณีห ิเศษ ให้ป ระกาศ
รับสมัครคัดเลือ!วตามที่ค ณะกรรมการคัด เลือ กกำหนด โดยให้ระบุรายละเอียดในเรื่อ งต่างๆ ดังนี้
(๑) ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
(๒) จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
(๓) ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง
(๔) คุณสมบัติทั่วไป ลัก ษณะต้อ งห้าม และคุณ สมบัต ิเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งของผู้น ีส ิท ธิ
สมัครเข้ารับการ คัดเล่อก
(๕) กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
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■ (SL (๖) เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
(๗) การประกาศรายซื่อ ผู้ม ีส ิท ธิเข้ารับ การคัด เลือ กและกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
(๘) หลัก สูต รและวิธ ีก ารคัด เลือ ก ที่ค รอบคลุม การทดสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่จ ำเป็น ของตำแหน่ง ซื่ง อาจพิจ ารณากำหนดวิธ ีก ารคัด เลือ กโดยวิธ ีก ารสัม ภาษณ์ วิธีสอบ
ข้อ เขียน วิธีสอบปฏบัต วิธีอื่นใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความเหมาะสม
(๙) หลักเกณฑ์การตัดสิน
(๑๐) การประกาศขี๋น บัณ ซีผ ู้ผ ่านการคัด เลือ กตามลำดับ ที่
(๑๑) การบรรจุและแต่งตั้ง
(๑๒) เงื่อนไขหรือข้อความอื่น ๆ ที่ผู้สมัครควรทราบ
ข้อ ๙ การประกาศรับ สมัครคัดเลือก ให้เผยแพร่ป ระกาศรับ สมัค รคัด เลือ กก่อ นวัน รับ สมัค ร
คัด เลือ กไม่น ้อ ยกว่า สิบ วัน ทำการ โดยประกาศรับ สมัค รบนเว็บ ไซต์ข ององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
เว็บไซต์ฃองส0"นัก งานส่ง เสริม การปกครองท้อ งถิ่น จัง หวัด หรือ สื่อ อิเล็ก ทรอนิก ส์อ ื่น ใด ปีด ประกาศในที่
เป็ด เผย ณ สถานที่ร ับ สมัค ร หรือ ซ่อ งทางอื่น ใด โดยกำหนดระยะเวลาการรับ สมัค รคัด เลือ กไม่น ้อ ยกว่า
สิบห้าวันทำการ
ข้อ ๑๐ ให้ผ ู้ป ระสงค์จ ะสมัค รคัด เลือ กต้อ งยื่น ใบสมัค รตามแบบที่ก ำหนดฺ พร้อมหลักฐาน
การศกบาและเอกสารอี่น ที่เกี่ย วข้อ งตามที่ค ณะกรรมการคัด เลือ กกำหนด โดยให้ผ ู้ส มัค รเข้ารับ การคัด เลือ ก
เสีย ค่■ ไธรรมเนีย มในอัต ราเดีย วกับ ค่า ธรรมเนีย มสอบแข่ง 'ขัน ค่า ธรรมเนีย มสมัค รเข้า รับ การคัด เลือ กนี้
จะไมว่ายคืน ให้เมื่อได้มีการรับ สมัครคัดเลือกเสร็จเรียบร้อ ยถูกต้อ งแล้ว
ข้อ ๑๑ ให้ค ณะกรรมการคัด เลือ ก ดำเนิน การคัด เลือ กตามหลัก สูต รและวิธ ีก ารคัด เลือ ก
ที่กำหนด โดยคณะกรรมการคัด เลือ กอาจตั้ง กรรมการสัม ภาษณ์ กรรมการออกข้อ สอบ กรรมการทดสอบ
การปฏบ้ตงาบ หรือกรรมการอื่นหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อ ดำเนิน การในเรื่อ งต่าง ๆ ได้ต ามความจำเป็น
ข้อ ๑๒ เมื่อ ได้ด ำเนิน การคัด เลือ กเสร็จ แล้ว ให้ค ณ ะกรรมการคัด เลือ กรายงาน ผล
การคัดเลือ กต่อนายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัด โดยจัด ทำบัญ ฃีร ายซื่อ ผู้ผ ่านการคัด เลือ กและจัด เรีย งลำดับ
ตามผลคะแนนเพื่อ ให้อ งค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ประกาศผลการคัด เลือ ก เพื่อ บรรจุแ ละแต่ง ตั้ง ให้
ดำรงตำแหน่งที่ว่างเรียงตามลำดับ ที่
ในกรณีท ี่ม ีผ ู้ผ ่า นการคัด เลือ กมากกว่า จำนวนตำแหน่ง ว่า ง และภายหลัง มีต ำแหน่ง ว่า ง
เพิ่มอก ก็อ าจบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง ผู้ผ ่านการคัด เลือ กที่เหลือ อยูใ นลำดับ ที่ถ ัต ไปตามประกาศผลการคัด เลือ กนั้น
โดยบัญ ชีมีอายุไม่เกินหนึ่งปีนับแต่ประกาศผล ■
ข้อ ๑๓ คุณ วุฒ ิท ี่ก ำหน ดให ้ค ัด เลือ กเพื่อ บรรจุบ ุค คลเข้า รับ ราชการเป็น กรณ ีพ ิเ ศษ
ให้เป็นไปตามที่ค ณะกรรมการกลางข้าราซการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด
หมวด ๕
ผู้ส อบแข่งข้น ได้ อยู่ใ นระหว่างการรับ ราฃการทหาร
ตามกฎหมายว่า ด้ว ยการรับ ราขการทหาร
ข้อ ๑๔ การคัดเลือ กผู้ล อบแข่งข้นได้ ซี่งไม่ส ามารถรับ การบรรจุได้เมื่อถึงลำดับ ที่ท ี่ส อบได้
เนื่อ งจากอยู่ในระหว่างการรับ ราชการทหารตามกฎหมายว่าด้ว ยการรับ ราชการทหาร และได้ม ารายงานตัว
ขอรับการบรรจุเมื่อบัญชีผู้สอบแช่งขันได้ที่ผู้นั้นสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ให้ด ำเนิน การ ดังนี้

Iณ /

-

๕-

(๑) โห้ผ ู้ป ระสงค์จ ะขอรับ การบรรจุย ื่น ใบสมัค รตามแบบที่ก ำหนดและหนัง สือ รับ รอง
ประวัต การรับ ราฃการทหารตามแบบที,กำหนด พร้อ มด้ว ยสำเนาหลัก ฐานการศึก ษาและสำเนาหลัก ฐาน
การรับ ราฃการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับ ราฃการทหาร
(๒) เมื่อ องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ได้พ ิจ ารณาแล้ว เห็น ว่า ผู้น ั้น พ้น จากราชการทหาร
โดยไม่ม ิค วามเสยหายและมารายงานตัว เพ้อ ขอรับ การบรรจุเข้า รับ ราชการภายในหนึ่ง ร้อ ยแปดสิบ วัน
นับ แต่ว ัน พ้น จากราชการทหาร หากองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด นั้น มิต ำแหน่ง ที่ผ ู้น ั้น สอบแข่ง ขัน ได้
หรือตำแหน่งที่เกี่ยวช้อ งเกื๋อ กลว่างอยู่ ให้ดำเนินการลังบรรจุและแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งนั้นได้
หมวด ๖
ผู้ส อบแข่งขัน ได้ ฃึ่ง ถูก ยกเลิก การขึ้น บัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขัน ได้
ข้อ ๑๕ การคัดเสือกผู้สอบแข่งขับได้ ซี่งถูก ยกเลิก การขึ้น บัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขัน ได้ เนื่อ งจาก
ได้ม ารายงานตัว เพื่อ ขอรับ โทรบรรจุแ ล้ว แต่ม ิเ หตุผ ลที่ไ ม่อ าจเข้า ปฏิบ ัต ิห น้า ที่ร าชการใบตำแหน่ง
ที่ส อบแข่งขันได้ตามกำหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง ให้ต ำเนิน การ ดังนี้
(๑) ให้ผ ู้ป ระสงค์จะขอรับ การบรรจุยื่น หนังสือแสดงความจำนงขอบรรจุเข้ารับ ราชการและ
เข้าปฏิบ ัติห น้าที่ราชการภายใบอายุบ ัญ ชีส อบแข่งขัน
(๒) เมื่อ องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ได้พ ิจ ารณาแล้ว เห็น สมควรที่จ ะบรรจุผ ู้น ั้น เช้า รับ
ราชการ หากองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด นั้น ม็ต ำแหน่ง ที่ผ ู้น ั้น สอบแข่ง ขัน ได้ห รือ ตำแหน่ง ที่เกี่ย วข้อ ง
เกื้อกูล ว่างอยู่ ให้ดำเนินการสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้นได้เป็นลำดับแรก
หมวด ๗
บุค คลที่ม ิค วามรู้ ความสามารถ
เข้า รับ ราชการในฐานะผู้เชี่ย วชาญหรือ ผู้ช ำนาญการพิเศษ
ข้อ ๑๖ การคัด เลอกบุค คลที่ม ิค วามรู้ ความสามารถ เพ้อ บรรจุเข้า รับ ราชการ ในฐานะ
ผู้เชี่ยวชาญหรือ ผู้1ชำนาญการพิเศษ'ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำเนิน การ ดังนี้
(๑) ในการขอกำหนดตำแหน่ง ผู้เชี่ย วชาญหรือ ผู้ช ำนาญการพิเศษ ให้อ งค์ก ารบริห าร
ส่ว นจัง หวัด รายงานคณะกรรมการช้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด (ก.จ.จ.) พิจ ารณาโดยความ
เห็น ชอบจากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด (ก.จ.)
(๒) การขอกำห นดตำแห น ่ง ผู้เ ชี่ย วชาญ ห รือ ผู้ช ำนาญ การพิเ ศษ ให้ค ณ ะกรรมการ
ช้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด (ก.จ.จ.) และคณ ะกรรมการกลางข้า ราชการองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด (ก.จ.) พิจารณาให้ความเห็น ชอบ ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
(๒.๑) ลักษณะหน้าที่ ความรับ ผิด ชอบขององค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด มิค วามจำเป็น
ต้อ งใช้บ ุค ลากรที่ม ิค วามรู้ ความสามารถและความชำนาญงานในระดับ ผู้เชี่ย วชาญหรือ ผู้ช ำนาญการพิเศษ
หรือผู้ที่มืความรู้’ ความสาม'1รถและความชำนาญงานเทียบได้ในระดับเดียวกัน
(๒.๒) มิก ารกำหนดตำแหน่ง ผู้เชี่ย วชาญ หรือ ผู้ช ำนาญการพิเศษ เพ้อ รองรับ ลัก ษณะ
หน้า ที่ค วามรับ ผิด ขอบตาม (๒.๑) โดยพิจ ารณากำหนดตำแหน่ง ให้เหมาะสมกับ ความยากและคุณ ภาพ
ของงานในตำแหน่งนั้น

-๖(๓) ให้อ งค์ท ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ที่ม ีค วามจำเป็น อย่า งยิ่ง เพื่อ ประโยฃบ์แ ก'ราฃการ
ที่จ ะต้อ งบรรจุบ ุค คลเข้า รับ ราชการในฐานะผู้เ ชี่ย วชาญ หรือ ผู้ช ำนาญ การพเศษในองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด เสนอเหตุผ ลและความจำเป็น คำชี้แ จง ประวัต ิแ ละผลงานชองผู้ท ี่จ ะบรรจุเข้า รับ ราชการ
ซึ่ง จะต้อ งเป็น ผู้ท ี่ม ีค วามรู้ ความสามารถและความชำนาญงานสูงในระดับ ผู้เชี่ยวชาญหรือ ผู้ช ำนาญการพิเศษ
แล้ว แฅกรณี และมีค วามเหมาะสมทับ ลัก ษณะงานในตำแหน่ง ที่ฃ ลบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง โดยพิจ ารณาจาก
คุณ วุฒ ิก ารศึก ษา ประวัต ิก ารหำงาน และผลงานที่ไ ด้ป ฏิบ ัต ิม า ตามแบบที่ก ำหนด โดยแสดงรายละเอีย ด
ดังนี้
(๓.๑) บุคคลที่จะบรรจุเข้ารับ ราชการ คุณ วุฒิ ตำแหน่งที่จ ะบรรจุ และระดับตำแหน่ง
(๓.๒) รายละเอีย ดหน้าที่ ความรับผิดขอบ และปริม าณงานของตำแหน่งที่จะบรรจุ
(๓.๓) เหตุผลความจำเป็น ในการขอบรรจุบ ุคคลผู้นี้
(๓.๔) ประโยชน์ท ี่ท างราชการจะได้รับ จากการบรรจุบ ุค คลผู้น ี้
(๔) กรณีท ี่อ งค์ท ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ขอบรรจุบ ุค คลเข้า รับ ราชการตามข้อ (๒.๒)
แต่ยังมีได้ก ำหนดตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญหรือ ผู้ช ำนาญการพิเศษ ให้อ งค์การบริห ารส่วนจังหวัดเสนอขอกำหนด
ตำแหน่ง ผู้เ ชี่ย วขาญหรือ ผู้ช ำนาญการพิเ ศษขึ้น ใหม่ห รือ ปรับ เกลี่ย จากตำแหน,งอื่น ให้ค ณะกรรมการ
ข้าราชทารองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) โดยได้ร ับ ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) พิจารณาให้ความเห็นขอบก่อน ^
(๕) เมื่อ คณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด (ก.จ.จ.) โดยความเห็น ขอบ
จากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด (ก.จ.) พิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบการบรรจุ
บ ุค คล[ดเข้า รับ ราช การใน ฐาน ะผู้เ ชี่ย วช าญ ห รือ ผู้ช ำน าญ การพ ิเ ศษ ใน ตำแห น ่ง ใด ระดับ ใดแล้ว
ให้ค ณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) โดยความเห็น ชอบจากคณะกรรมการกลาง
ข้า รา'บการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด (ก.จ.) กำหนดอัน ดับ เงิน เดือ นและขั้น เงิน เดือ นที่ใ ห้ไ ด้ร ับ
โดยขั้น 1,งินเดือนที่จะให้ได้รับดังกล่าวจะกำหนดให้ได้รับในขั้นที่ไม่ตรกว่าจุดกึ่งกลางระหว่างขั้นสูงและขั้นตํ่า
ของอันดับเงินเดือบที่ผู้นั้นได้รับ
หมวด ๘
คนพิการ
ข้อ ๑๗ การคัด เลอกคนพิก ารเพื่อ บรรจุเข้า รับ ราชการ ให้อ งค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
ประกาศรับ สมัค รคัด เลือ กเอพาะคนพิก ารตามที่ค ณะกรรมการคัด เลีอ กกำหนด โดยอาจระบุป ระเภทความ
พิการได้มากกว่า ๑ ประเภทความพิก ารขึ้น อยู่ก ับ ดุล พิน ิจของคณะกรรมการคัด เลือ ก
ให้น ำความในข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑ 0 มาใช้บ ัง คับ กับ การคัด เลือ กคนพิก ารเพื่อ บรรจุ
เข้ารับราชการโดยอนุโลม
ข้อ ๑๘ การกำหนดจำนวนคบพิก ารที่จ ะต้อ งรับ เข้าทำงานในองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
ให้กํ'หนดอัตราส่วนจำนวนผู้ปฏิบัติงานหนึ่งร้อยลนต่อการรับคนพิการหนี่งคน โดยนับจากจำนวนผู้ปฏิบัติงาน
ในส่านราชการ ได้แก่ ข้าราชการองค์การบริห ารส่ว นจังหวัด พนัก งานจ้าง ลูกจ้างประจำ หรือ ผู้ป ฏิบ ัต ิง าน
ที่เริยก'ชี่ออย่างอื่น ซึ่งปฏิบัติงานประจำในส่วนราชการที่ปฏิบัติงาบอยู่จริง และผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการลาโดยได้รับ
เงินเด่'อนด้วย แต้ไม่หมายความรวมถงพนักงานจ้างทั่วไป หรือพนักงานจ้างเหมาที่ปฏิบัติงาน โดยมีกำหนดระยะเวลา
ตามสัญ ญาจ้างในวัน ที่ ๑ ตุล าลม ของทุก ปี และหากมีจ ำนวนผู้ป ฏิบ ัต ิง านที่น ับ เป็น เศษได้เกิน ห้า สิบ คน
ต้องริบัคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน

- ๗ข้อ ๑๙ คนพิก ารที่จ ะสมัค รเข้ารับ การคัด เลือ กต้อ งเป็น คนพิก ารที่ม ีบ ัต รประจำตัว คนพิก าร
ด',.มระเบีย บคณะกรรมการส่ง เสริม และพัฒ นาคุณ ภาพงดค'นพิก ารแห่ง ขาตัว ่า ด้ว ยหลัก เกณฑ์ วิธ ีก าร
และเงื่อ นไขการยี่น คำฃอมีบ ัต รประจำตัว คนพิก าร การออกบัต ร และการกำหนดเจ้า หน้า ที่ผ ู้ม ีอ ำนาจ
ออกบัต รประจำตัว คนพิก าร การกำหนดสิท ธิห รอการเปลี่ยนแปลงสิท ธิ และการขอสละสิท ธิข องคนพิก าร
และอายุบ ัต รประจำตัวคนพิก าร พ.?:.๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๒๐ คนพิก'’รที่จะสมัครเข้0รับการคัดเลือ กต้องเป็น ผู้มีค ุณ สมบัติท ั่วไปและไม่มีล ักษณะ
ต้อ งหามตามประกาศ ก.จ. ว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๒๑ เมื่อได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการคัดเลอกรายงานผลการคัดเสือก
ต่อ องค์การบริห ารส่วนจังหวัด โดยจัด ทำบัญ ขีร ายขื่อ ผู้ท ี่ผ ่า นการคัด เลือ กและจัด เรีย งลำดับ ตามผลคะแนน
เพี่อ ให้อ งค์ก ารบริห ารส่ว น'จัง หวัด ประกาศผลก0รคัด เลือ กเพิ่อ บรรจุแ ละแต่ง ตง1ให้ด0°,รงตำแหน่ง ที่ว ่า ง
เรียงตามลำดับ ที่ โดยบัญ ขีรายขื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกมีอายุไม่เกินสองปี
หมวด ๙
กร๓อื่น ๆ
ข้อ ๖๒ กรณีท ี่ม ีเ หตุผ ลความจำเป็น เพี่อ ประโยชน์ข ององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
คณะกรรมการกลางข้า ราขการส่ว นจัง หวัด (ก.จ.) อาจกำหนดกรณีอ ื่น เพี่อ คัด เลือ กกรณีท ี่ม ีเหตุพ ิเคบ
ทไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันได้
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๓ ในระหว่า งที่ค ณะกรรมการกลางข้า ราชการส่ว นจัง หวัด (ก.จ.) ยังไม่ได้กำหนด
คุณ วุฒ ิท ี่ใ ห้ค ัด เลือ กเพี่อ บรรจุเข้า รับ ราชการเป็น กรณีพ ิเศษ ให้ป ระกาศที่ใ ฃ้บ ังคับ คงมีผ ลใช้บ ังคับ ต่อ ไป
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง จนทว่าจะมีการกำหนดให้เป็นไปดามประกาศมาตรฐานทั่วไปนี้
ข้อ ๒๔ ในกๆรสอบแข่งขัน ตามคำสั่งหัว หน้าคณะรัก ษาความสงบแห่งฃาติ ที่ ๘/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๐ ขื่ง ดํๆ เนิน การโดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขับ พนักงานส่ว นท้อ งถิ่น
(กสก.)ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามความในหมวด ๔ หมวด ๖ หมายความถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

โ''Jrl Iป็ ท

(อนุพงษ เผ่าจิน ดา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด

ประกาศคณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด จังหวัดลำปาง
เรื่อ ง หจัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขเกี่ย ววับ การบริห ารงานบุค คลขององค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด
(ฉวับ ที่ 14) พ.ศ.2547
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ใ*โ*****

โดยที่เป็นการลมควรจัดให้มีการแก้ไขประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ลงวันที่ 11 พฤศจิก ายนพ.ศ.2545 เพื่อให้ลอดคล้องกับความเป็นจริงและสภาวการณ์ปัจจุบัน

อาศัย อำนาจตามมาตรา 13(3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2547
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2547 คณะท?รมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง
ในการประชุม ครั้งที่ 10/2547 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2547 ได้มีมติให้แก้ไขประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลงวันที่ 11 พฤศจิก ายนพ.ศ.2545ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกข้อความหมวดที่ 4 ส่วนที่ 2 การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ ข้อ 78 ถึง ข้อ 84
ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำบ่าง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อน
ไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 และให้
ใช้ข้อความตอไปนี้แทน
“ข้อ 78 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่ง ข้าร2ชการองคํการบริหารส่วนจังหวัด ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องลอบแข่งขันได้ในกรณี
ดังนี้
(1)
ก''รณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ใด้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรยนหลวง หริอทุนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหริอต่างประเทศ
(2)
กรณีท่ารบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารล'วนจังหวัดอนุมัติให้ส่วนราชการใดจัดให้มีการศึกษาขึ้น เพื่อเข้ารับราชการในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนั้นโดยเฉพาะ
(3)
กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางข้าราชกา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษได้
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(4) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ลอบแข่งขันได้ซึ่งไม่ลามารทรับุกๅญแจุ่
ที่สอบได้ เนื่อง'จากอยู่'ไนระหว่างการรับ.ทชการทหารตามกฎหมาย1ว่าด้วยการรับราๆเกๆรรIVๅร แส|\(เ[แๆ
รายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผู้'ลอบแข่ง'ขัน'ได้'ที่ผู้นั้นลอบ'ได้ถูกยกเลิก'ไปแล้ว
(5) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ลอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชํผู้ส!)บแข่f เน้ไ ด้
เนื่องจากได้มารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุผลที่1ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ'ไนด้าน1พน่4
ที่ลอบแข่งขันได้ตามกำหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง
(6) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความลามารถและความชำนาญสูงเข้ารับ
ราชการในฐานะผู้เชี่ยวฃาญ หรอผู้ชำนาญการ
ข้อ 79 การตัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ ตามข้อ 78 (1) หรือผู้สำเร็จการศึกษาตาม
ลักสูตรที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุมัติให้ส่วนราชการใดจัดให้มีการศึกษาขึ้น
เพื่อเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นโดยเฉพาะตามข้อ 78(2) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดำเนินการ ดังนี้
(1) ให้ผู้ประลงค์จะขอรับการบรรจุยื่นใบลมัครตามแบบที่กำหนดพร้อมหลักฐานการ
ศึกษาและเอกลารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการดำเนินการตัดเลือกกำหนด
(2) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง
จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานกรรมการ และผู้แทน
หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง หรือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ
(3) ให้คณะกรรมการดำเนินการตัดเลือกพิจารณาตัดเลือกจากใบลมั'คร หลักฐานการ
ศึก ษาและเอกลารอื่น ที่เกี่ยวข้อ งตามที่ค ณะกรรมการดำเนิน การตัด เลือ กกำหนด นอกจากนี้อาจใช้วิธี
^ โมภาษณ์เพิ่มเติมอีกก็ได้ และในการจัดสำตับผู้ได้รับตัดเลือกไปเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการดำเนินการตัด-เลือกอาจพิจารณากำหนดให้ผู้มี
คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรสูงเป็นผู้อยู่ในสำตับต้น ลามารถได้รับการบรรจุเข้ารับราชการก่อน
หรือพิจารณาบรรจุตามองค์ประกอบอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้
ข้อ 80 การตัดเลือกผู้ส ำเร็จการศึกษาในคุณ วุฒ ิที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด กำหนดให้ตัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษได้ ตามข้อ 78(3) ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดดำเนินการ ตังนี้
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(1) ประกาศรับสมัครคัดเลือก ให้ระบุรายละเอียดในเรื่อง ชื่อตำแหน่งที,จะบรรจุและ
แต่งตัง คุณสมบัติหัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีลิทธิสมัครเข้ารับคัดเลืดูถลำหรับตำแหน่งนั้น เงินเดือน
ทีจะได้รับ วัน เวลา และสถานทีรับสมัคร แบบใบสมัคร คุณ วุฒ ิก ารศึก ษา เอกสารและหลักฐานที่ใข้ใน
การสมัคร หังนี การประกาศรับสมัครคัดเลือกมัน ให้ปิด'ไว้ใ'นที่เปิดเผย ณ สถานที่รับสมัครก่อนวันที่เริ่ม
รับสมัครคัดเลือกและจะประกาศทางวิทยุกระจายเลียงหรือทางอื่นใดตามความเหมาะลมด้วยทได้
(2) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุ ยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนต พ?อมหลักฐานการ
ศึกษาและเอกสารอืนที•เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกำหนด โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกเลียค่าธรรมเนียมเข้ารับการคัดเลือก ลำหรับตำแหน่งที่สมัครตามอัตรา ด้งนั้
- ตัาแหนง ระดับ 1
หรือตำแหน่งระดับ 2 ตำแหน่งละ 100 บาท
- ตำแหน่ง ระดับ 3 ฃึนไป
ตำแหน่งละ 200 บาท
ค่าธรรมเนียมสมัครเข้ารับการคัดเลือกนี้ จะไม,จ่ายคืนให้เมื่อได้มัการรับสมัครเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องแล้ว
(3) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะแรรมการดำเนินการคัดเลือกฃี้นคณะหนึ่ง
จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานกรรมการ และผู้แทน
หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง หรือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ
(4) ให้ค ณะกรรมการดำเนิน การคัด เลือ ก อาจพิจ ารณาคัด เลือ กโดยวิธ ีส ัม ภาษณ์
วิธีลอบ ข้อเขียน วิธีลอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใด วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะลม ในการนี้คณะ
กรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ์ กรรมการออกข้อลอบ หรือกรรมการทดสอบการ
ปฏิบัติงานหรือกรรมการอื่นหรือเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ใต้ตามความจำเป็น
(5) เมื่อได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการดำเนิใเก'1?คัดเลือกรายงา'แผล
การคัดเลือกต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและจัดเรียงลำดับ
ตามผลคะแนนตาม (4) เพื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะได้ประกาศผลการคัดเลือก และบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งที่คัดเลือกตามลำดับต่อไป
(6) ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจำนวนตำแหน่งที่ว่าง และภายหลังมีตำแหน่ง
ว่างเพิ่มอีก ก็อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกที่เหลืออยู่ในลำดับที่ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือก
นั้น หรืออาจดำเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
*

ข้อ 81 การคัดเลือกผู้ลอบแข่งข้นได้ ซึ่งไม่ลามารถรับการบรรจุได้เมื่อถึงลำดับที่ที่สอบได้
เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และได้มารายงานตัว
ขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผู้ลอบแข่งข้นได้ที่ผู้นั้นลอบได้ถูกยกเลิกไปแล้วตามข้อ 78(4) ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

-

4

-

(1) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัคร และหนังสือรับรองประวัติการรับราชการ
ทหารตามแบบที่กำหนด พรัอมด้วยลำเนาหลักฐานการศึกษาและลำเนาหลักฐานการรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร,
(2) เมอองค์การบรหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้นั้นพ้นจากราชการทหาร
โดยไม่มีความเลียหายและมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุเข้ารับราชการภายใน 180 วัน นับแต่วันพ้นจาก
ราชการทหาร
(3) หากองค์การบรหารส่วนจังหวัดนั้นมีตำแหน่งที่ผู้นั้นลอบแข่งขันได้ว่างอยู่ ให้ดำเนิน
การสั่งบรรจุและแต่งตังให้ดำรงตำแหน่งนั้นได้
ข้อ 82 การคัดเสือกผู้ลอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ลอบแข่งขันได้ เนื่องจากได้มา
รายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุผลที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่ลอบแข่งขันได้
ตามกำหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้งตามข้อ 78(5) ให้องค์การปริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ
ตังต่อไปนี้
(1) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นหนังสือแลดงความจำนงขอบรรจุเข้ารับราชการและ
เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใน 15 วัน นับแต่วันครบกำหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตัง
(2) เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาแล้ว เห็นลมควรที่จะบรรจุผู้นั้นเข้ารับ
ราชการ
(3) หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นมีตำแหน่งที่ผู้ลอบแข่งขันได้ว่างอยู่ให้ดำเนินการ
สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้นได้
ข้อ 83 การคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความลามารถและความชำนาญสูง เพื่อบรรจุเข้ารับ
ราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชำนาญการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นผู้ดำเนินการคัดเลิอกโดยดำเนินการตามที่กำหนดในหมวด5 ข้อ 110ถึงข้อ า14
ข้อ 84 เมื่อได้มีการดำเนินการคัดเลือก ตามที่กำหนดในประกาศนี้ ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดดำเนินการ ตังต่อไปนี้
<
(า) ส่งลำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเสือก 1 ชุด และลำเนาประกาศ
รับสมัครคัดเลือก 2 ชุด ไปยังคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก่อนเรมรับสมัคร'ไม่น้อย
กว่า? วันทำการ โดยให้ส่งลำเนาประกาศรับสมัครคัดเสือก จำนวน 1 ชุด ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบด้วย

(2) เมีอการคัดเลือกเสร็จสิน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดท 1)4านใป#พพเmrfiirni
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน 5 วันทำการ นับแต่'วันประกาดผลท่าร ิ ค ั ด utiwi 1!
คัดเลือกแล้วเสร็จ โดยให้ส่งลำเนาบัญชีผู้ใด้รับการคัดเลือก 1 ชุด หริ'อรายงานผลทารคัด iffl ก 1 ชุด
(3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัคร ประกาศผ«กาฬ ลแแกพแ(พ ๆ
นอกจากที่กำหนดไว้เดิมให้รายงานสำนักงาน ก.จ. โดยด่วนที่สุด”
ประกาศ ณ วันที

ร พฤศจิกายน พ.ศ.2547

(นาย3Nรทํต นิร'ตค่ขกสิ)
ผูฑ
้ ร่ า“การพ่กวั.าพ่นาิ า
ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง

V

ประกาศคณะกรรมการข้าราฃการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๑
โดยที่เป็น การสมควรให้ม ีก ารแก้ไขมาตรฐานทั่ว ไปเกี่ยวกับ การคัด เลือ กกรณีท ี่ม ีเหตุพ ิเศษ
ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรื่อ ง มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกับ การคัด เลือ ก พ.ศ.๒๕:๖๐ ที่ก ำหนดให้ก ารคัด เลือ กกรณีท ี่ม ีเหตุพ ิเศษ
ที่ไ ม่จ ำเป็น ต้อ งสอบแข่ง ขัน เพื่อ บรรจุบ ุค คลเข้า รับ ราชการและแต่ง ตั้ง ให้เป็น ข้า ราชการองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.จ.กำหนด เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการบริห ารงาน
บุค คลชององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ให้ม ีม าตรฐานและเป็น ไปอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพบนพื้น ฐานชอง
ระบบคุณธรรม
อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๑๓(๓) แห่ง พระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บบริห ารงานบุค คล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕:๔๒ ข้อ ๕: วรรคสอง และข้อ ๙ แห่ง ประกาศคณะกรรมการกลางข้า ราชการองค์ก าร
บริห ารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกับ การคัด เลือ ก พ.ศ.๒๕:๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕:๖๐
ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
คัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕:๖๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิก ายน ๒๕:๖๐ มติของ
คณะกรรมการกลางข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ในการประชุม ครั้ง ที่ ๖/๒๕:๖๐ เมื่อวัน ที่ ๓๑
กรกฎาคม ๒๕:๖๐ และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕:๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕:๖๑ จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศคณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
จัง หวัด ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไชเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งชัน
พ.ศ.๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕:๖๐ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๔๔๗
ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๔๔๗
บรรดาประกาศ หรือหนังลือสั่งการอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน

/หมวด ๑...

-๒หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๔ การคัด เลือ กในกรณีท ี่ม ีเหตุพ ิเศษที่ไ ม่จ ำเป็น ต้อ งสอบแข่ง ขัน เพื่อ บรรจุบ ุค คล
เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก
ข้อ ๔ องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด อาจคัด เลือ กบุค คลเพื่อ บรรจุเข้า รับ ราชการและแต่ง ตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่ต้องดำเนินการสอบแข่งขันไดในกรณีเหตุพิเศษดังนี้
(๑) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล หรือทุนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดในสาขาวิชาที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด เพื่อศึกษา
วิชาในประเทศหรือต่างประเทศ
(๒) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีการศึกษาขึ้นเพื่อเข้ารับราชการ
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นโดยเฉพาะ
(๓) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด ให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีเหตุพิเศษได้
(๔) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถมารับการบรรจุได้ เมื่อถึงลำดับที่
ที่สอบได้ เนื่อ งจากอยู่ใ นระหว่างการรับ ราชการทหารตามกฎหมายว่า ด้ว ยการรับ ราชการทหารและได้ม า
รายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นั้นสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว
(๔) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
เนื่อ งจากได้ม ารายงานตัว เพื่อ ขอรับ การบรรจุแ ล้ว แต่ม ีเหตุท ี่ไ ม่อ าจเข้า ปฏิบ ัต ิห น้าที่ร าชการในตำแหน่ง
ที่สอบแข่งขันได้ตามกำหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง
(๖) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ
หรือผู้ชำนาญการพิเศษ
(๗) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งคนพิการเข้ารับราชการ
(๘) กรณีอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด
ในการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) และ (๗) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขึ้น
คณะหนึ่ง จำนวนห้าคน ประกอบด้วย
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นประธาน
(๒) ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในตำแหน่งที่จะคัดเลือก
เป็นกรรมการ
(๓) ผู้แทนส่วนราชการส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค ที่มีลักษณะงาน เป็นกรรมการ
เกี่ยวกับตำแหน่งที่จะคัดเลือก
(๔) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นกรรมการ
(๔) หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นผู้บังคับบัญชาของตำแหน่งนั้น
เป็นกรรมการ
(๖) หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
เป็นเลขานุการ

-๓-

หมวด ๒
ผู้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ ๖ การคัด เลือ กเพื่อ บรรจุแ ละแต่งตั้งผู้ได้รับ ทุน รัฐ บาล ทุน เล่าเรีย นหลวง หรือทุนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในสาขาที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด
เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ ให้ประกาศรับสมัครคัดเลือก และดำเนินการ ดังนี้
(๑) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุ ยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนด พร้อมหลักฐานการศึกษา
และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกำหนด
(๒) ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร หลักฐานการศึกษา ผลการประเมิน
ทางจริยธรรม และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกำหนด นอกจากนี้ อาจใช้วิธีสัมภาษณ์
เพิ่ม เติม อีก ก็ได้ และในการจัด ลำดับ ผู้ไ ด้รับ คัด เลือ กเพื่อ บรรจุเข้ารับ ราชการและแต่งตั้งให้ด ำรงตำแหน่งใด
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการคัดเลือกอาจพิจารณากำหนดให้ผู้มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยตลอด
หลัก สูต รสูง เป็น ผู้อ ยู่ใ นลำดับ ต้น สามารถได้ร ับ การบรรจุเข้า รับ ราชการก่อ น หรือ พิจ ารณาบรรจุต าม
องค์ประกอบอื่นที่เห็นสมควรก็ได้
หมวด ๓
ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ที่คณะกรรมการกลางข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด
ข้อ ๗ การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีการศึกษาขึ้นเพื่อเข้ารับ
ราขการในองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด นั้น โดยเฉพาะ ทั้งนี้ องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ใดจัด ให้ม ีก ารศึก ษา
ตามหลัก สูต รดัง กล่าว จะต้อ งขอทำความตกลง โดยเสนอเหตุผ ล ความจำเป็น และได้ร ับ ความเห็น ชอบ
จากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ก่อน
ให้นำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไช ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๔
ผู้สำเร็จการศึกษาในคุณ วุฒ ิ
ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด
ข้อ ๘ การคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด ให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษให้ประกาศรับสมัครคัดเลือก
ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกำหนด โดยให้ระบุรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ดังนี้
(๑) ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
(๒) จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

(๓) ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง
(๔) คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ
สมัครเข้ารับการคัดเลือก
(๕) กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
(๖) เอกสารและหลักฐานที่ใขในการสมัคร
(๗) การประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
(๘) หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ที่ครอบคลุมการทดสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง ซึ่งอาจพิจารณากำหนดวิธีการคัดเลือกโดยวิธีก ารสัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน
วิธีสอบปฏิบัติ วิธีอื่นใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความเหมาะสม
(๙) หลักเกณฑ์การตัดสิน
(๑๐) การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับที,
(๑๑) การบรรจุและแต่งตั้ง
(๑๒) เงื่อนไขหรือข้อความอื่นๆ ที่ผู้สมัครควรทราบ
ข้อ ๙ การประกาศรับสมัครคัดเลือก ให้เผยแพร่ประกาศรับสมัครคัดเลือกก่อนวัน รับ สมัคร
คัดเลือกไม่น้อยกว่าสิบวันทำการ โดยประกาศรับสมัครบนเว็บไซต์ขององค์กาบริหารส่วนจังหวัด เว็บไซต์ของ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ปิดประกาศในที่เปิดเผย ณ สถานที่
รับสมัคร หรือซ่องทางอื่นใด โดยกำหนดระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่าสิบห้าวันทำการ
ข้อ ๑๐ ให้ผ ู้ป ระสงค์จ ะสมัค รคัด เลือ กต้อ งยื่น ใบสมัค รตามแบบที่ก ำหนด พร้อมหลักฐาน
การศึก ษาและเอกสารอื่น ที่เกี่ยวข้อ งตามที่ค ณะกรรมการคัด เลือ กกำหนด โดยให้ผ ู้ส มัครเข้ารับ การคัด เลือก
เสีย ค่าธรรมเนียมในอัต ราเดียวกับ ค่าธรรมเนียมสอบแข่งขัน ค่าธรรมเนียมสมัค รเข้ารับ การคัดเลือกนี้จะไม,
จ่ายคืนให้เมื่อได้มีการรับสมัครคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยถูกต้องแล้ว
ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการคัดเลือก ดำเนินการคัดเลือกตามหลักสูตรและวิธีการคัดเลือกที่กำหนด
โดยคณะกรรมการคัดเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ์ กรรมการออกข้อสอบ กรรมการทดสอบการปฏิบัติงาน
หรือกรรมการอื่นหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการในเรื่องต่างๆ ได้ตามความจำเป็น
ข้อ ๑๒ เมื่อได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการคัดเลือกรายงานผลการคัดเลือก
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจัดทำบัญ ชีรายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและจัดเรียงลำดับตามผลคะแนน
เพื่อ ให้อ งค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ประกาศผลการคัด เลือ ก เพื่อ บรรจุแ ละแต่ง ตั้ง ให้ด ำรงตำแหน่ง ที่ว ่า ง
เรียงตามลำดับที่
ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่าง และภายหลังมีตำแหน่งว่างเพิ่มอีก
ก็อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกที่เหลืออยู่ในลำดับที่ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้น โดยบัญชี
มีอายุไม่เกินหนึ่งปีนับแต่ประกาศผล
ข้อ ๑๓ คุณ วุฒ ิที่กำหนดให้ค ัดเลือกเพื่อบรรจุบ ุคคลเข้ารับ ราซการเป็น กรณีพ ิเศษให้เป็น ไป
ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราซการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด

-๕หมวด ๕
ผู้สอบแข่งขันได้ อยู่ในระหว่างการรับราชการทหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
ข้อ ๑๔ การคัดเลือกผู้สอบแข่งขัน ได้ ซึ่งไม่สามารถรับการบรรจุได้เมื่อถึงลำดับที่ที่ส อบได้
เนื่อ งจากอยู่ใ นระหว่างการรับ ราชการทหารตามกฎหมายว่าด้ว ยการรับ ราชการทหาร และได้มารายงานตัว
ขอรับการบรรจุเมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นั้นสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ให้ดำเนินการ ดังนี้
(๑) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนดและหนังสือรับรองประวัติ
การรับราชการทหารตามแบบที่กำหนด พร้อมด้วยสำเนาหลักฐานการศึกษาและลำเนาหลักฐานการรับราชการ
ทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
(๒) เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้นั้นพ้นจากราชการทหารโดยไม่มี
ความเสียหายและมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้นจาก
ราชการทหาร หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นมีตำแหน่งที่ผู้นั้นสอบแข่งขันได้หรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล
ว่างอยู่ ให้ดำเนินการสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้นได้
หมวด ๖
ผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ข้อ ๑๔ การคัดเลือกผู้ส อบแข่งขัน ได้ ซึ่งถูก ยกเลิก การขึ้น บัญ ชีผ ู้ส อบแข่งขัน ได้ เนื่อ งจาก
ได้มารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุผลที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้
ตามกำหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำเนินการ ดังนี้
(๑) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นหนังสือแสดงความจำนงขอบรรจุเข้ารับราชการและ
เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการภายในอายุบัญชีสอบแข่งขัน
(๒) เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะบรรจุผู้นั้นเข้ารับราชการ
หากองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด นั้น มีต ำแหน่ง ที่ผ ู้น ั้น สอบแข่งขัน ได้ห รือ ตำแหน่งที่เกี่ย วข้อ งเกื้อ กูล ว่างอยู่
ให้ดำเนินการสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้นได้เป็นลำดับแรก
หมวด ๗
บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษ
ข้อ ๑๖ การคัด เลือ กบุค คลที่ม ีค วามรู้ ความสามารถ เพื่อ บรรจุเข้า รับ ราชการ ในฐานะ
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำเนินการ ดังนี้
(๑) ในการขอกำหนดตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานคณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด (ก.จ.จ.) พิจ ารณาโดยความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)

-๖-

(๒) การขอกำหนดตำแหน่งผู้เขี่ยวชาญหรือ ผู้ช ำนาญการพิเศษให้ค ณะกรรมการข้าราชการ
องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) และคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด (ก.จ.)
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ภายใต้เงื่อนไช ดังนี้
(๒.๑) ลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบชององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความจำเป็น
ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญงานในระดับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษหรือ
ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญงานเทียบไดในระดับเดียวกัน
(๒.๒) มีการกำหนดตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชำนาญการพิเศษ เพื่อรองรับลักษณะหน้าที่
ความรับ ผิด ชอบตาม (๒.๑) โดยพิจ ารณากำหนดตำแหน่ง ให้เหมาะสมกับ ความยากและคุณ ภาพของงาน
ในตำแหน่งนั้น
(๓) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่ราชการที่จะต้อง
บรรจุบ ุค คลเข้ารับ ราชการในฐานะผู้เชี่ย วชาญ หรือ ผู้ช ำนาญการพิเศษในองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด เสนอ
เหตุผลและความจำเป็น คำชี้แจง ประวัติและผลงานชองผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและความชำนาญงานสูงในระดับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ช ำนาญการพิเศษแล้วแต่กรณี และมีความ
เหมาะสมกับ ลัก ษณะงานในตำแหน่ง ที่ฃ อบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง โดยพิจ ารณาจากคุณ วุฒ ิก ารศึก ษา ประวัติ
การทำงาน และผลงานที่ได้ปฏิบัติมา ตามแบบที่กำหนด โดยแสดงรายละเอียด ดังนี้
(๓.๑) บุคคลที่จะบรรจุเข้ารับราชการ คุณวุฒิ ตำแหน่งที่จะบรรจุ และระดับตำแหน่ง
(๓.๒) รายละเอียดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และปริมาณงานของตำแหน่งที่จะบรรจุ
(๓.๓) เหตุผลความจำเป็นในการขอบรรจุบุคคลผู้นี้
(๓.๔) ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับจากการบรรจุบุคคลผู้นี้
(๔) กรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามข้อ (๒.๒) แต่ยังมิได้
กำหนดตำแหน่ง ผู้เชี่ย วชาญหรือ ผู้ช ำนาญการพิเศษ ให้องค์การบริห ารส่วนจังหวัดเสนอขอกำหนดตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษขึ้นใหม่หรือปรับเกลี่ยจากตำแหน่งอื่นให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริห ารส่ว นจัง หวัด (ก.จ.จ.) โดยได้ร ับ ความเห็น ขอบจากคณะกรรมการกลางข้า ราชการองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด (ก.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
(๔) เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุบุคคลใด
เข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษในตำแหน่งใด ระดับใดแล้ว ให้คณะกรรมการข้าราชการ
องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) โดยความเห็น ชอบจากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนดอันดับเงินเดือนและชั้นเงินเดือนที่ให้ได้รับโดยชั้นเงินเดือนที่จะให้ได้รับ ดังกล่าว
จะกำหนดให้ได้รับในชั้นที่ไม่ตํ่ากว่าจุดกึ่งกลางระหว่างชั้นสูงและชั้นตํ่าฃองอันดับเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับ

-๓ เ-

หมวด ๘
คนพิการ
ข้อ ๑๗ การคัด เลือ กคนพิก ารเพื่อ เข้า รับ ราชการ ให้อ งค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ประกาศ
รับ สมัค รคัด เลือ กเฉพาะคนพิก ารตามที่ค ณะกรรมการคัด เลือ กกำหนด โดยอาจระบุป ระเภทความพิก าร
ได้มากกว่า ๑ ประเภท ความพิการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก
ให้นำความในข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ มาใช้บังคับกับการคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุเข้ารับ
ราชการโดยอนุโลม
ข้อ ๑๘ การกำหนดจำนวนคนพิก ารที่จ ะต้อ งรับ เข้า ทำงานในองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
ให้กำหนดอัตราส่วนจำนวนผู้ปฏิบัติงานหนึ่งร้อยคนต่อการรับคนพิการหนึ่งคน โดยนับจากจำนวนผู้ปฏิบัติงาน
ในส่วนราชการ ได้แก่ ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ หรือผู้ป ฏิบ ัติงาน
ที่เรืยกซื่ออย่างอื่น ซึ่งปฏิบัติงานประจำในส่วนราชการที่ปฏิบัติงานอยู่จริง และผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการลาโดยได้รับ
เงิน เดือนด้วย แต่ไม่หมายความรวมถึงพนักงานจ้างทั่วไป หรือพนัก งานจ้างเหมาที่ป ฏิบ ัติงาน โดยมีกำหนด
ระยะเวลาตามสัญ ญาจ้า งในวัน ที่ ๑ ตุล าคม ของทุกปี และหากมีจ ำนวนผู้ป ฏิบ ัต ิงานที่น ับ เป็น เศษได้เกิน
ห้าสิบคน ต้องรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน
ข้อ ๑๙ คนพิก ารที่จะสมัค รเข้ารับ การคัดเลือกต้องเป็น คนพิก ารที่ม ีบ ัตรประจำตัวคนพิก าร
ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม และพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต คนพิก ารแห่งชาติว่าด้วยหลัก เกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อ นไขการยื่น คำขอมีบ ัต รประจำตัว คนพิก าร การออกบัตร และการกำหนดเจ้า หน้าที่ผ ู้ม ีอ ำนาจออกบัต ร
ประจำตัว คนพิก าร การกำหนดสิท ธิห รือการเปลี่ยนแปลงสิท ธิ และการขอสละสิท ธิค นพิก ารและอายุบ ัต ร
ประจำตัวคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๖ และที่แก่ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๒๐ คนพิการที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณ สมบัติทั่วไปและไม่ม ีลักษณะ
ต้องห้ามตามประกาศ ก.จ.ว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๒๑ เมื่อได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการคัดเลือกรายงานผลการคัดเลือก
ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจัด ทำบัญ ชีร ายซื่อ ผู้ท ี่ผ ่า นการคัด เลือ กและจัด เรีย งลำดับ ตามผลคะแนน
เพื่อ ให้อ งค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ประกาศผลการคัด เลือ กเพื่อ บรรจุแ ละแต่ง ตั้ง ให้ด ำรงตำแหน่ง ที่ว ่า ง
เรียงตามลำดับที่ โดยบัญชีรายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีอายุไม่เกินสองปี
หมวด ๙
กรณีอื่นๆ
ข้อ ๒๒ กรณ ีท ี่ม ีเ หตุผ ลความจำเป็น เพื่อ ประโยชน์ข ององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
คณะกรรมการกลางข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด (ก.จ.) อาจกำหนดกรณีอ ื่น เพื่อ คัด เลือ กกรณี
ที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันได้

-๘บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๓ ในระหว่างที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ยังไม่ได้
กำหนดคุณวุฒิที่ให้คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษให้ประกาศที่ใข้บังคับคงมีผลใช้บังคับต่อไป
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง จนกว่าจะมีการกำหนดให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไฃนี้
ข้อ ๒๔ ในการสอบแช่ง ขัน ตามคำสั่ง หัว หน้า คณะรัก ษาความสงบแห่ง ชาติท ี่ ๘/๒๔๖๐
ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๐ ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการกลางการสอบแช่งขันพนักงานส่วนห้องถิ่น
(กสถ.) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามความในหมวด ๔ หมวด ๖ หมายความถึง กรมส่งเสริมการปกครอง
ห้องถิ่น
ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๑

(นายทรงพล สวาสดึธรรม)
ผู้ว ่า ราชการจัง หวัด ลำปาง
ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง

รองผู้ว่าราชการจังหวัด

I ก.พ. น

ห้องถิ่นจังหวัด......
เลขานุการ ก.จ.จ..
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บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๓ ในระหว่างที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ยังไม่ได้
กำหนดคุณวุฒิที่ให้คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษให้ประกาศที่ใข้บังคับคงมีผลไข้บังคับต่อไป
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง จนกว่าจะมีการกำหนดให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้
ข้อ ๒๔ ในการสอบแข่ง ขัน ตามคำสั่ง หัว หน้า คณะรัก ษาความลงบแห่ง ชาติท ี่ ๘/๒๔๖๐
ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๐ ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น
(กลถ.) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามความในหมวด ๔ หมวด ๖ หมายความถึง กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ.๒๔๖๑

(นายทรงพล สวาสดี้ธรรม)
ผู้ว ่าราชการจังหวัด ลำปาง
ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง

(นายสุรพล บุรินทราพันธุ)
รองผู้ว ่าราชการจังหวัด ลำท่าง
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สำนักปลัด องค์โทรบริใm ส่วนจังหวัด
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เรื่อง ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหนิาที่ที่ปฏิบัติงาน
ให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖0
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำเนาหนังสือสำนักงานเลขานุการ ก.จ. ที่ มท 0 ๘0 ๙.๓/ว ๒๙๓๕::■1,นุ ^ น
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖0
จำนวน ๑ ขุด
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ด้ว ยคณะกรรมการกลางข้าราฃการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด (ก.จ.) ในการประขุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๖0 เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖0 ได้มีมติเห็นขอบแกไขประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยกำหนดหลัก การให้น ำข้อ บัง คับ กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้ว ยการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข มาใข้บังคับโดยอนุโลม และ
ประธาน ก.จ. ได้ลงนามในประกาศดังกล่าวเน้นที่เรียบร้อยแล้ว จีงให้ ก.จ.จ. พิจารณาดำเนินการ ดังนี้
๑. ดำเนินการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ ตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลัก เกณฑ์ก ารจ่า ยเงิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้า ที่ท ี่ป ฏิบ ัต ิง านให้ก ับ หน่ว ยบริก ารในสัง กัด องค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖0 ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕ วัน นับตั้งแต่วันทั่Iด้รับหนังสือฉบับนี้
๒. กรณี ก.จ.จ. ประกาศกำหนดหลัก เกณฑ์ โดยมีห ลัก การเหมือนกับ มาตรฐานทั่วไป
ที่กำหนดแล้ว ให้ถือว่า ก.จ. ได้ให้ความเห็นขอบแล้วและสามารถประกาศใช้บังคับต่อไปได้ แต่หากประกาศ
กำหนดหลักเกณฑ์มีหลักการแตกต่างจากมาตรฐานทั่วไปที่กำหนด ให้ ก.จ.จ. เสนอต่อ ก.จ. พิจารณาให้ความ
เห็นขอบก่อน จึงจะประกาศใช้บังคับได้
f

(นายสุร8/เส บุรนหราพันธุ)
"อ-พร่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองห้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลห้องถิ่น
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สำนักงานเลขานุการ ก.จ.
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐ ๓ 00
ไ!ะโ& ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ย วกับ หลัก เกณฑ์ก ารจ่ายเงิน ค่าตอบแทบเจ้าหน้าที่ท ี่ป ฏิบ ัต ิงาน
ให้กับหน่วยบริการในลังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
เรียน ประธาน ก.จ.จ. ทุกจังหวัด
สิงที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศ ก.จ. เรื่อ ง มาตรฐานทั่ว ไปๆ
๒. สำเนารายงานการประชุม ก.จ. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

จำนวน ๑ ฉบับ
จำนวน ๑ ชุด

ด้ว ยคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์ก ารบรีห ารส่ว นจัง หวัด (ก.จ.)ในการประชุม ครั้ง ที่
๗/๒๕๖๐ เมื่อ วัน ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีม ติเห็น ขอบแก้ไ ขประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การจายเงิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ท ี่ป ฏิน ัต งานให้ก ับหน่วยบริก ารใบลังกัด องค์การบริห ารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยกำหนดหลัก การให้น ำข้อ บัง คับ กระทรวงสาธารณสุข ว่า ด้ว ยการจ่า ยเงิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ที่ป ฏิบ ัต ิงานให้ก ับ หน่ว ยบริก ารในลัง กัด กระทรวงสาธารณสุข และหลัก เกณฑ์ วิธ ีก าร และเงื่อ นไขการจ่ายเงิน
ค่า ตอบแทบแนบท้ายข้อ บัง คับ กระทรวงสาธารณสุข มาใช้บ ัง คับ โดยอนุโ ลม และประธาน ก.จ. ได้ล งนามใน
ประกาศดังกล่าวเป็น ที่เรียบร้อ ยแล้ว ดังรายละเอีย ดที่ส ่งมาพร้อ มนี้
สำนัก งาน ก.จ. พิจ ารณาแล้ว เห็น ว่า เพื่อ ให้เ ป็น ไปตามมาตรา ๑ ๙ แห่ง พระราซบัญ ญัต ิ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จีงฃอความร่วมมือ ก.จ.จ. พิจารณาดำเนินการ ดังนี้
๑. ให ้ ก.จ.จ. พิจ ารณ าดำเนิน การประกาศกำหนดหลัก เกณ ฑ ์ ตามประกาศ ก.จ. เรื่อง
มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกับ หลัก เกณฑ์ก ารจ่า ยเงิน ค่า ตอบแทนเจ้า หน้า ที่ท ี่ป ฏิบ ัต ิง านให้ก ับ หน่ว ยบริก ารในลัง กัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้
๒. กรณี ก.จ.จ. ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ โดยมีหลักการเหมือนกับมาตรฐานทั่วไปที่กำหนดแล้ว
ให้ถ ือ ว่า ก.จ. ได้ให้ค วามเห็น ชอบแล้วและสามารถประกาศใช้บังคับ ต่อไปได้ แต่ห ากประกาศกำหนดหลัก เกณฑ์
มีห ลัก การแตกต่า งจากมาตรฐานทั่ว ไปที่ก ำหนด ให้ ก.จ.จ. เสนอต่อ ก.จ. พิจ ารณาให้ค วามเห็น ขอบก่อ น
จึงจะสามารถประกาศใช้บังคับได้
จึงเรียบมาเพื่อ โปรดพิจ ารณาดำเนิน การต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายขจร ศรีซวโนทัย)
รองอธิบดีกรนส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขานุก าร ก.จ.
สำนักพัฒ นาระบบบริหารงาบบุคคลส่วนท้องถิ่น
ส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙ ๐ ๐ ๐ ต่อ ๓๑๓๔ โทรสาร. ๐ ๒๒๔๓ ๘๙๙๑

I

ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ท ี่ป ฏิบ ัติงาน
ให้กับหน่วยบริการในลังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๖๕๖๐
โดยที่เป็น การสมควรแกัน เประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจัง่ห วัด
เรื่อง มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกับ หลัก เกณฑ์ก ารจ่า ยเงิน ค่า ตอบแทนเจ้า หน้า ที่ท ี่ป ฏิบ ัต ิง านให้ก ับ หน่ว ยบริก าร
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉบับลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ให้เหมาะสมและสอดคล้อ ง
กับ สภาวการณ์ป้จจุบัน
อาศัยอำนาจตามควานในมาตรา ๑๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องทน
พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติค ณะกรรมการกลางข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
เมอวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นชอบให้กำหนดมาตรฐานทั่วไปไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด
เรื่อ ง มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกับ หลัก เกณฑ์ก ารจ่า ยเงิน ค่า ตอบแทนเจ้า หน้า ที่ท ี่ป ฏิบ ัต ิง านให้ก ับ หน่ว ยบริก าร
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐’'
ข้อ ๒ ประกาศ,นื้1ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นด้นไป
ข้อ ๓ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ ชองประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริห่ารส่วนจังหวัด
เรื่อง มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกับ หลัก เกณฑ์ก ารจ่า ยเงิน ค่า ตอบแทนเจ้า หน้า ที่ท ี่ป ฏิบ ัต ิง านให้ก ับ หน่ว ยบริก าร
ในสังกัดองค์การบริห ารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔ การจ่า ยเงิน ค่า ตอบแทนให้แ ก่เจ้า หน้า ที่ท ี่ป ฏิบ ัต ิง านให้ก ับ หน่ว ยบริก ารใบสัง กัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ที่ป ฏิบ ัต ิงานให้ก ังหน่ว ยบริก ารในสัง กัด กระทรวงสาธารณสุข และหลัก เกณฑ์ วิธ ีก ารและเงื่อ นไขการจ่ายเงิน
ค่า ตอบแทน แนบท้า ยข้อ บัง คับ กระทรวงสาธารณสุข ว่า ด้ว ยการจ่า ยเงิน ค่า ตอบแทนเจ้า หน้า ที่ท ี่ป ฏิบ ัต ิง าน
ให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยอนุโลม”
ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)
ริ'ฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รายงาบการประขุม
คณะกรรมการกลางข้า ราซการองคการบริห ารส่ว นจัง หวัด
ครงท ๗/๒๔๖๐
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๐ เวลา ©๓.๓๐ น.
ณ ห้อ งประชุม ๔๔๐๑ อาคาร ๔ ขั้น ๔ กรมส่ง เสริม การปกครองห้อ งกิ่บ
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บายแสวง
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อธิบดกรมส่งเสริมการปกครองทองลบ
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ท้องลบ
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บุคคลส่วนท้องลน
ผู้เชี่ย วชาญเฉพาะด้านบริห ารงาบบุค คล
ท้องทบ
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๓.๖ มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกับ หลัก เกณฑ์ก ารจ่า ยเงิน ค่า ตอบแทนให้แ ก่เ จ้า หน้า ที่ท ี่ป ฏิบ ัต ิง านให้ก ับ

หน่ว ยบริก ารในลัง กัด องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด

๑. สันเรื่อง
กระทรวงสาธารกJสุขได้มืการแก!.'ขหลักเกณฑ์ วิธ ีก าร และเงื่อ นไขการจ่า ยเงิน ค่า ตอบแทบแนบ
ท้า ยข้อ บัง คับ กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้ว ยการจ่ายเงิน ค่า ตอบแทนเจ้า หน้า ที่ท ี่ป ฏิบ ัต ิง านให้ก ับ หน่ว ยบริก ารในสัง กัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔เน้น (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๔๔๙ เพื่อ กำหนดให้เจ้า หน้า ที่ด ้า นสาธารณสุข ที่ด ำรง
ดำแหน่งหริอที่ได้รับ การแต่งตั้งให้ป ฏิบัต ิงานในหริอนอกหน่วยบริการได้ร ับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
อัตราใหม่ ตามที่กำหนด
๒. ข้อ พิจ ารณา
อ.ก.จ. โครงสรัาง ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๔อ๐ เมื่อวันที่ ๑๓ กรก่ฎาคม ๒๔๖0 พิจ ารณาแล้ว
มืค วามเห็บ ว่าดามหลัก การ ข้อ ๔ ของประกาศ ก.จ. เรื่อ งมาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกับ หลัก เกณฑ์ก ารจ่า ยเงิน ค่าตอบแทบ
เจ้า หน้าที่ท ี่ป ฏิบ ัต ิง านให้ก ับ หน่ว ยบริก ารใบสัง กัด องค์ก ารบริห ารส่ว นจ้งห่ว ัด พ.ศ. ๒๔๔D กำหนดว่า การจ่า ยเงิน
ค่า ตอบแทนให้แ ท่เจ้า หน้า ที่ผ ู้ป ฏิบ ัต ิง านให้ก ับ 'หน่ว ยบริก ารในสัง กัด องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ให้น ำข้อ บัง คับ
กระทรวงสาธารณสุข ว่า ด้ว ยการจ่า ยเงิน ค่า ตอบแทนเจ้า หน้า ที่ท ี่ป ฏิบ ัต ิง านให้ก ับ หน่ว ยบริก ารใบสัง กัด กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๔๔๔ มาใข้บ ัง คับ โดยอนุโลมแต่เมื่อ กระทรวงสาธารณสุข ม่ก ารแกัโขหลัก เกณฑ์ วิธ ีก าร เงื่อนไข
และอัตราการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนขึ้น ใหม่ ทำให้เจ้า หน้าที่ด ้า นสาธารณสุข ที่ด ำรงดำแห.บ่งหริอ ที่ได้ร ับ กำสั่ง แต่งตั้งให้
ปฏิบ ัต ิง าบในหริอ นอกหน่ว ยบริก ารใบสัง กัด องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ไม่ส ามารถนำหลัก เกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข
และอัต ราการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนแนบท้ายข้อ บังคับ ของกระทรวงสาธารณสุฃ ๆ มาไข้บังคับได้ดังบั้น เพื่อ ให้เจ้าหน้าที่
ด้านสาธารณสุขในลังกัดองค์การบริห ารส่วนจังฺห วัด มืส ิท ธิไ ด้ร ับ เงิน ค่า ตอบแทบตามหลัโ าเกณฑ์ วิธ ีก าร เงื่อ นไข
และอัต รา เหมือ นกับ เจ้าหน้าที่ใบสังกัด กระทรวงสาธารณสุข บั้งใบบีจ จุบ ัน และอนาคตได้โดยอนุโลมจึงเห็น ควรแกัโข
ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐาน่ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานใบ
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๔๒ข้อ ๔ ขึ้นใหม่ โดยกำหนดหลกการให้มืลักษณะ.ปลายเปีดตามร่างประกาศ
ก.จ. เรื่อ งมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ก ารจ่าย่เงิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ท ี่ป ฏิบ ัต ิงาบให้ก ับหน่วยบริการในสังกัด
องค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด (ฉบับ ที่..)พ.ศ ที่เสนอมาพ์ร ัอ มนี้ บั้งนี้ มืข ้อ สัง เกตว่า การกำหนดมาตรฐานทั่ว ไปว่า
ด้ว ยการจ่า ยเงิน ค่า ตอบแทบดัง กล่า ว เน้น เพิย งุก ารก่อ ให้เก๊ด ่ส ิท ธิเท่า บั้น หากองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น จะเบก
จ่ายเงิน ต้องมืระเบียบกระทรวงมหาดไทยรองรับ กำหนดให้เ'รกจ่ายเงิน ได้ก ่อน
๓. ข้อ เสนอ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติท ี่ป ระชุม เห็นขอบดามข้อพิจารณาของ อ.ก.จ. โครงสรัาง

ระเบีย บวาระที่ ๕ เรื่อ ง อี่บ ๆ (ถามี)
ไม่มี
เลกประขุม เวลา ๑๕ .๑๐ บ.
ผู้บ ับ ทีก รายงาบการประขุม

(บายวับ ชัย จันทร์พร)
ผอ.สบ.บถ.
ผู้ช ่ว ยเลขานุก าร ก.จ.

ผู้ด รวจรายงาบการประขุม

<2 ^
(บายดุษ ฎี สุวัฌ ัวตยากร)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถั๋บ
เลขานุกวร: ก.จ.
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เรื่อง

ประกาศ ก.จ. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การเป้ริวัท■ ร.ส ่^ . ^ V เรี๋เร ^ '
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราฃการองค์การบริหารส่วนจั^หวัด ผู้รับบำนาญ
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. ๒๕:๖๐

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
[
ส์•ไบบริrrynn
'
"
,8,วรั- บ ํ
....... ....
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือลำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๙๐ e น1
]ฐฺ&ร)
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
จำนวน ๑ ชุด
ด้ว ยคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด (ก.จ.) ในการประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติให้ประกาค เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงิน
ช่วยพิเศษ กรณีข้าราขการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย
พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นำเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริห าร
ส่วนจังหวัดลำปาง (ก.จ.จ.ลำปาง) ดำเนินการ ดังนี้
๑. จัด ทำประกาศกำหนดหลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขเกี่ย วกับ การบริห ารงานบุค คลสำหรับ
ข้าราขการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้สอดคล้องกับประกาศ ก.จ.
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้รับบำนาญ
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. กรณี ก.จ.จ. ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไชด้งกล่าว มีเนื้อหาเข่นเดียวกับที่ ก.จ. กำหนด
ให้ถือว่า ก.จ. ได้ให้ความเห็นขอบแล้ว มีผลให้ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวใข้บังคับได้ แต่หาก
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแตกต่างจากที่ ก.จ. กำหนด ให้เสนอ ก.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
จึงประกาศใช้บังคับได้
๓. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบังเกิดผลดี จึงขอให้ ก.จ.จ.
ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

{น'พสุรฬสิ ปรน-หรา-พนอุ)
รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด ปฏิบตั ริ าชการแหน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ผูว้ า่ ราชโทรจังหิ วัดลำปาง
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
โทร.๐ ๕๔๒๖ ๕๐๑๓

ล่า นักงานส่งเสริม การปกครองท้องกิน กังพวั$\ดำ\ jๆ4

ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐0
ธันวาคม ๒๕๖๐
เรื่อง

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบำนาญ
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. ๒£๖๐

เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา
สิงที่ส่งมาด้วย

ประกาศ ก.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. ๒ £๖0
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒£๖๐
๒. ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล
ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. ๒£๖๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒£๖๐
๓. ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขการจ่า ยเงิน ช่ว ยพิเศษ กรณีพนักงาน
ส่วนตำบล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. ๒ £๖๐ ลงวันที่
๓๐ พฤศจิกายน ๒£๖๐
๑.

ด้วยคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒£๖๐
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒ £๖๐ ได้มีมติให้ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณี
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. ๒ £๖๐
รายละเอียดตามที่ส่งมาพรัอมนี้
สำนัก งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. พิจ ารณาแล้ว เห็น ว่า เพื่อ ให้ก ารปฏิบ ัต ิเป็น ไปตาม
กฎหมายที่กำหนด จึงขอให้ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา ดำเนินการ ดังนี้
๑. จัด ทำประกาศหลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขเกี่ย วกับ การบริห ารงานบุค คลสำหรับ ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ส อดคล้องกับ ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับ
บำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก'ความตาย พ.ศ. ๒£๖๐ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
๒. กรณี ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ดังกล่าวมีเนื้อหาเช่น เดียวกับ ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด ถือว่า ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้ให้ความ
เห็นชอบแล้ว มืผลให้ประกาศใช้บังคับได้ แต่ห ากประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแตกต่างจากที่ ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. กำหนด ให้เสนอ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. แล้ว แต่ก รณี พิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบก่อ น
จึงประกาศใช้บังคับได้
/ ๓. เพื่อให้การ...

๓. เพื่อ ให้ก ารบริห ารงานบุค คลขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น บัง เกิด ผลดี จงขอให้
ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา ดำเนิน การในเรื่อ งดัง กล่าวให้แ ล้ว เสร็จ ภายใน ๔๕: วัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้
จังเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
d © /(นายขจร ศรีขวโบทัย)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขาบุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร. 0-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๓๑

ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราซการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. ๒๔๖๐
ด้วยเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยขน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครอง
ส่วนห้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. ๒๕:๔๙
อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗ (๔) และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุค คลส่ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๕ ของระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยการกำหนด
ให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับ
คณะกรรมการกลางข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ในการประชุม ครั้ง ที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อ วัน ที่
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นขอบให้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้รับบำนาญ
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความดาย พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นด้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ’' หมายความว่า ข้า ราชการองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณ หมวดเงินเดือน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้หมายความรวมถึง ผู้ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนของรัฐบาลที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
“ผู้รับบำนาญ” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับบำเหน็จบำนาญ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราขการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ทั้งนี้ให้รวมถึง
ข้าราชก่ารถ่ายโอนผู้ได้รับบำนาญด้วย
“ลูก จ้า ง” หมายความว่า ลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างประจำ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลด้วย
“พนักงานจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเป็นบุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างตามประกาศ
มาตรฐานทั้วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง โดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลด้วย
“เงิน ช่ว ยพิเศษ” หมายความว่า เงิน ช่ว ยเหลือ พิเศษให้ก ับ ข้า ราชการองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่ถึงแก่ความตาย
/ ข ้อ ๔ หลักเกณฑ์...

ข้อ ๔ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ให้เป็น ไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงิน เตือน เงิน บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕: โดยอนุโลม
ข้อ ๕ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับผู้รับบำนาญให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยอนุโลม
ข้อ ๖ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับลูกจ้างให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เรื่อ ง มาตรฐานทั่ว ไปเกีย วกับ
การบริห ารงานบุค คลสำหรับ ลูก จ้างขององค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ลงวัน ทั่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
โดยอนุโลม
ข้อ ๗ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับพนักงานจ้างให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เรื่อ ง มาตรฐานทั่ว ไป๓ ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ โดยอนุโลม
ข้อ ๘ การจ่ายเงิน ช่วยพิเศษสำหรับ ข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด ผู้รับบำนาญ
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่ได้เบิกจ่ายไปแล้วตามประกาศ หลักเกณฑ์ ระเบียบ หรือหนังสือลังการที่เที่ยวข้อง
ก่อนวับที่ประกาศนี๋ใข้บังคับ ให้ถือว่าการดำเนินการนั้นเป็นไปตามประกาศนี้

จ

ประกาศ ณ วันที่ no พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก
(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของร้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เรียน

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ทุกจังหวัด

ลิงทีส่งมาด้วย ประกาศคณะกรรมการกลางร้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 'จำนวน 7 .ประกาศ
0

ด้วยคณะกรรมการกลางร้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ในการประชุมครังที่
5/2547 เมื่อ,วัน'ที, 27 พฤษภาคม 2547 มีมติเห็นชอบประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 7 ประกาศ จังนี้
1. เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลอบแข่งขันลำหรบร้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
2. เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที'ไม่จำเป็น
ต้องสอบแข่งขันลำหรับร้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3. เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลอบจัดเลือกสำหรับร้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
4. เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกลำหรับร้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
5. เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อ
พิจารณารับโอนร้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
6. เรื่อง ประกำศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่ร้าราชการ
องค์การบริ4า\ส่วนจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2547
7. เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระจับเพื่อแต่งจังให้ดำรงตำแหน่ง
ที่ลูงฃีนในลายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547
และคณะกรรมการกลาง ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด (ก.จ.) ในกา?ประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที
25 มีนาคม 2547 มีมติให้กำหนดบทเฉพาะกาลว่า กรณีคณะกรรมการร้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือหน่วยงานอี่นที่คณะกรรมการช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายให้ดำเนินการ สอบเฒ่ขัน สอบคัดเลือก
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คัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ ฯ และการคัดณีอกตำแหน่งผู้บริหารอ^และบังไปแล้วเส!จก็ให้ตำเนินุการ คัรไปจนกว่า
จะแล้วเสร็จ และกรณีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบรหารต่วนจงหคัด องค์กฟกครองต่วนห้องถืนหรือ
หน่วยงานอื่นที'คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารต่วนจังหวัดมอบหมายไห้ตำเนินการแทนตำเนินการลรรหา
ข้าราชการองค์การบริหารต่วนจังหคัด และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาไคัแล้ว หากบัญชีบังมีอายุไปครบ ตามระยะ
เวลาที่กำหนดก็ให้บัญชีนั้นยังคงไข้ได้จนกว่าจะครบระยะเวลาตามที่กำหนด สำหรับเที่อนไขการโอนล้าย ให้
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารต่วนจังหวัด หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การปริหารต่วน
จังหวัดทำหน้าที่ประลานการโอนย้าย กรณีที่ได้รับการร้องขอจากองค์การบริหารต่วนจังหวัด
ดังนั้นจึงขอให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารต่วนจังหวัด (ก.จ.จ,) ตำเนินการ ดังที่
1. จัด ทำประกาศกำนดหลัก เกณฑ์ ของคณะกรรมภารข้าราชการองค์การบริหารต่วนจังหวัด
และบทเฉพาะกาลไห้สอดคล้องกับที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารต่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด
2. กรณีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารต่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ประกาศกำหนด
หลัก เกณฑ์ฯ และบทเฉพาะกาลเป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารต่วนจังหวัด (ก.จ.)
กำหนด ไห้ถือว่าคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารต่วนจังหวัด (ก.จ.) ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
จึงเรืยนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายชุม พร พลรักษ์)
รองอธิบ ดีก รมต่งเสริม การปกครองท้อ งถิ่น
เลขานุการ ก.จ.
\

สำนัก พัฒ นาระบบบริห ารงานบุค คลต่วนท้อ งถิ่น
ต่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลต่วนท้องถิ่น
โทร. 0-2241-2720โทรสาร0-2241-9050
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ประกาศคณะกรรม'การ'กลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)
เรื่อง กำหนดหต้กเกณฑ์และเงื่อ นไขการศัดเลีอกกรณีที่มีเหตุพ ิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบนข่งข้น
ส่าหรับข้าราชการองค์การบริห่ารส่วนจังหวัด
โดยที่เป็น การลมควรจัดให้มีการแก้ไชประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เรื่องกำหนดการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแช่งชัน ลำหรับข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 เพื่อไห้ลอดคล้องกับความเป็นจริง และสภาวการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอำนาจตามมาตรา 17 (5) แห่งพระราชบัญ ญัติระเบียบบริห ารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 ประกอบกับข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)
เรื่องมาตรฐานที่'วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน
การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พถูศจิกายน พ.ศ. 2544 คณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์ทารบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ไนการประชุมครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 27 พถูษภาคม พ.ศ.2547 ได้มีมติ
ไห้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไชการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแช่งชันลำหรับข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ให้ยกเลิก ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)
เรื่องกำหนดการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแช่งชัน ลำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ลงวันที่ 1 8 กุม ภาพัน ธ์พ .ศ.2545
ข้อ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการ
องค์ก ารบรื่หารส่วนจังหวัด ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องลอบแข่งชันได้ในกรณี ดังนี
(1)
กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับ ทุนรัฐบาล ทุนเล่าเริยนหลวงหรือทุนซององค์การ
บรื่หารส่วนจังหวัด เพื่อ ศึกษาวิชาไนประเทศหรือต่างประเทศ
x (2) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ลำเรืจการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการช้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุมัติให้ส่วนราชการใดจัดให้มีการศึกษาขึ้น เพื่อเข้ารับราชการในองค์ก'!รบริหารส่วน
จังหวัดนั้นโดยเฉพาะ
(3) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิทีคณะกรรมการกลางช้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชุการในกรณีพิเศษได้
(4) กรณีกา?บรรจุและแต่งตั้งผู้ลอบแข่งชัน ได้ ซึ่งไม่ลามารถรับการบรรจุได้เมือถึงลำดับทีที
สอบได้ เมื่องจากอยู่ในระหว่างการรับ ราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับ ราชการทหาร และได้มารายงาน
ตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญ ชีผู้ลอบแช่งชันได้ที่ผู้บ ันลอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว
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(5) กรณีภ ารบรรจุแ ละแต่งตั้งผู้ส อบแร่งขัน ได้ซ ึ่งถูก ยกเลิก การขึ้น บัญ ชีผ ู้ส อบแร่งขัน ได้
เนื่องจากได้มารายงานตัวเพื่อขอรับการษรรจุแล้ว แต่มีเหตุผลที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งพื่
ลอบแร่งขันได้ตามกำหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตัง
-

-

(6) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความลามารถและความชำนาญสูง เข้ารับ
ราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรอผู้ชำนาญการ
ข้อ 3. การคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ้าเป็นต้องลอบแร่งขัน ตามข้อ 2 เพื่อบรรจุ
บุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนคังหวัด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก ใน
กรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถดำเนินการได้อาจร้องขอให้ส่วนราชการหริอหน่วยงานซองรัฐดำเนินทาร
แทนก็ได้
ข้อ 4. การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวงหริอทุนของ
องค์ก ารบริห ารส่วน่จ ังหวัด เพื่อติกษาวิชาในประเทศหริอต่างประเทศ ตามข้อ 2 (1) หริอผู้สำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุมัติให้ส่วนราชการใดจัดให้มีการติกษา
ขึ้น เพื่อเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นโดยเฉพาะตามข้อ 2 (2) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดำเนินการ. คังนี้
(1) ให้ผ ู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนดพร้อมหลักฐานการติกษา
และเอกสารอี่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกำหนด
(2) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่งจำนวน
ไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานกรรมการ และผู้แทนหน่วยราชการ
ที่เกี่ยวข้อง หริอข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ
(3) ให้คณะกรรมการดำเนิน การคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร หลักฐานการติกษา
และเอกสารอึ่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกำหนด นอกจากนี้อาจใช้วิธีสัมภาษณ์เพิ่มเติมอีก
กิได้ และในการจัดลำดับ ผู้ใด้รับ คัดเลือกไปเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจพิจารณากำหนดให้ผู้มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ย
ตลอดหลกสูตรสูงเป็นผู้อยู่ในลำดับด้น สามารถได้รับการบรรจุเข้ารับราชการก่อน หริอพิจารณาบรรจุตาม

องค์'ประกอบอื่นที่'ติณะกรรมการเห็นลมควรก็'ได้
ข้อ 5. การคัดเลือกผู้สำเร็จการติก่ษาในคุณ วุฒ ิที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริห ารส่วนจังหวัด กำหนดให้ค ัด เลือกเพื่อ บรรจุบ ุค คลเข้ารับ ราชการในกรณีพ ิเศษได้ ตามข้อ 2 (3 )ให้องค์การ
กี่^V
บริห ารส่วนจังหวัดดำเนิน การ ดังนี
(1)
ประกาศรับ สมัครคัดเลือก ให้ระบุรายละเอียดในเรื่อง ซึ่อตำแหน่งทีจะบรรจุและแต
คุณ สมบัติทั่วไปและคุณ สมบัติแฉพาะของผู้มีลิทธิสมัครเข้ารับคัดเลือกสำหรับตำแหน่งนั้น เงินเดีอนทีจะได้รับ
/วัน เวลา ...
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วัน่ เวลา และสถานที่รับ สมัคร แบบใบสมัคร คุณจุฒิการคืกษา เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ทั้งนี้
การประกาศรับสมัครคัดเลือกนั้น ให้ปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่รับสมัครก่อนวันที่เริ่มรับสมัครคัดเลือก
-

-

และจะประกาศทางวิท ยุกระจายเสียงหรอทางอื่น ใดตามความเหมาะสมด้วยก็ได้
(2)
ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุ ยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนด พร้อมหลักฐาน
การคืกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกำหนด โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกเสียค่าธรรมเนียมเช้ารับ การคัดเลือก ลำหรับตำแหน่งที่สมัครตามอัตรา ดังนี้
- ตำแหน่งระดับ 1 หรือตำแหน่งระดับ 2 ตำแหน่งละ 100 บาท
- ตำแหน่งระดับ 3 ขึ้นไป ตำแหน่งละ 200 บาท
ค่าธรรมเนียมสมัครเข้า!ปการคัดเลือกนี้จะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้มีการรับสมัค?เสร็จเรืยบร้อย
ถูกต้องแล้ว
(3) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง .
■ จำนวนไม,น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย ปลัดองค์การปริหารส่วนจังหวัด เป็นํประธานกรรมการ และผู้แทน
หน่วยราชการที่เกี่ยวช้อง หรือช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ
(4) ให้คณะกรรมการดำเนิน การคัดเลือก อาจพิจารณาคัดเลือกโดยวิธีล ้มภาษณ์ วิธีลอบ
ข้อ เขีย นวิธ ีส อบปฎิบ ัต ิ หรือวิธีอื่นใด วิธ ีห นึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะลม ในการนี้คณะกรรมการ
ดำเนิน การคัดเลือกอาจตั้งกรรมการล้ม ภาษณ์ กรรมการออกข้อสอบ หรือกรรมการทดสอบการ่ปฎิบ้ติ-งานหรือ
กรรมการอื่นหรือเจัาหน้าที่ให้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ได้ตามความจำเป็น
(5) เมื่อได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกรายงานผล
การคัด เลือกต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจัดทำบัญ ชีรายซี่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและจัดเรืยงลำดับ ตาม
ผลคะแนนตาม (4) เพื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะได้ป ระกาศผลการคัดเลือก และบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งที่คัดเลือกตามลำดับต่อไป
(6) ในกรณีที่ม ีผู้ผ่านการดัดเลือกมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่าง และภายหลังมีตำแหน่ง
ว่างเพิ่ม อีก ก็อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการดัดเลือกที่เหลืออยู่ในลำดับที่ถัดไปตามประกาศผลกุารคัดเลือกบัน
หรืออาจดำเนิน การคัด เลือกใหม่ก็ได้ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจซององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ช้อี 6. การดัดเลือกผู้ลอบแข่งชันได้ ซึ่งไม่สามารถรับการบรรจุได้เมื่อถึงลำดับที่ที่สอบได้
เนื่อง'จากอยู่'ในระหว่างการรันราชการ'ทหารตามกฎหมาย'ว่าด้วยการรับราชการทหาร และได้มารายงานตัวขอรับ
การบรรจุ เมื่อบัญชีผู้สอบแช่งชันได้ที่ผู้นั้นสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้วตามข้อ 2(4) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น
ผู้ดำเนินการคัดเลือก ดังต่อไปนี
(1)

ให้ผู้ป ระสงค์จะขอรับ การบรรจุยื่นใบสมัคร และหนังลือรับรองประวัติเการรับร

ทหารตามแบบที่กำหนด พร้อมด้วยลำเนาหลักฐานการคืกษาและลำเนาหลักฐานการรบราชการททารตาน
กฎหมายว่าด้วยการรับ ราชการทหาร
/ (2) เมื่อองค์การ ...
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(2) เมื่อองค์การปริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้นั้นพ้นจากราชการทหาร
-

-

โดย,ไม่มีค วามเลียหายและมารายงานตัวเพื่อ'ขอรับ การบรรจุเข้ารับ ราชการ/ทย'ไน 180 วัน นับแต่วันพ้นจาก
ราชการทหาร
(3) หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นมีตำแหน่งที่ผู้นั้นสอบแข่งขันได้ว่างอยู่ให้ดำเนินการ
สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้นได้
ข้อ 7. การคัดเลือกผู้ลอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญ ชีผ ู้สอบแข่งขัน ได้ เนื่องจากได้
มารายงานตัวเพื่อขอรับ การบรรจุแล้ว แต่มีเหตุผลที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้
ตามกำหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้งตามข้อ 2 (5) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) ให้ผ ู้ป ระสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นหนังลือแลดงความจำนงขอบรรจุเข้ารับ ราชการและ
เข้าปฏิบ ัติห น้าที่ราชการภาย1ใน 15 วัน นับ แต่วันครบกำหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง
(2) เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่จะบรรจุผู้นั้นเข้ารับราชการ
(3) หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นมีตำแหน่งที่ผู้นั้นสอบแข่งขันได้ว่างอยู่ให้ดำเนินการ
สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้นได้
ข้อ 8. การคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญสูง เพื่อบรรจุเข้ารับ
ราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หริอผู้ชำนาญการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น
ผู้ดำเนินการคัดเลือก โดยดำเนิน การตามที่กำหนดในประกาศกำหนดการบรรจุบ ุคคลเข้ารับ ราชการในฐานะ
ผู้เชี่ย วชาญหริอผู้ชำนาญการขององค์การบริห ารส่วนจังหวัด
ข้อ 9. เมื่อได้มีการดำเนินการคัดเลือก ตามที่กำหนดในประกาศนี้ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) ส่งลำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน การคัดเลือก 1 ชุด และลำเนาประกาศ
รับ สมัค รคัด เลือก 2 ชุด ไปยังคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด ก่อนเรมรันสมัครไม่น้อยกว่า
7 วันทำการ โดยให้ส่งลำเนาประกาศรับสมัครคัดเลือก จำนวน 1 ชุด ให้ คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริห ารส่วนจังหวัดทราบด้วย
(2) เมื่อการคัด เลือกเสร็จลิ้น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดรายงานไปยังคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก หริอดำเนินการ
คัด เลือกแล้วเสร็จ โดยให้ส ่งลำเนาบัญ ชีผ ู้ได้รับ การคัดเลือก 1 ชุด หริอรายงานผลการคัดเลือก 1 ชุด
/ (3) หากมีการ ...
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(3)
หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัคร ประกาศผลการคัด เลือกและอน ๆ น
จากที่กำหนดไว้เดิมไห้รายงานสำนักงาน ก.จ. โดยด่วนที่ลุด

I

ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม_

พ.ศ. 2547

JZ (นายประซา มาลีนนท์)
รัฐมนตริช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบ ัติราชการแทน
รัฐมนตริว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการกลางร้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด
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เรือง ประกาศมาตรฐานทัวไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแฃงขน
พ.ศ. เอ๕๖๐

เฝพ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
,J
I
ฝายบร ทํ i
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๕๑!วับ ................................................. I
ลงวันที่ ๒ ๐ธันวาคม๒๕๖๐
จำนวน ๑ ชุด
b . . น . ! ! ! . . .......... I
ด้ว ยคณะกรรมการกลางข้าราขการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด วัก ไจ7)ใ1นการประชุม ”
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โด้มีมติให้แกไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณี
ที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกลางข้าราขการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้มีมาตรฐานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของระบบคุณธรรม
จึงให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นำเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
(ก.จ.จ.ลำปาง) ดำเนินการ ดังนี้
๑. จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด
๒. กรณี ก.จ.จ. ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์มีเนี้อหาเข่นเดียวกับที่ ก.จ. กำหนด ให้ถือว่า ก.จ.
ไต้ให้ความเห็นชอบแล้ว มีผลให้ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวใช้บังคับได้
๓. กรณี ก.จ.จ. ประกาศกำหนดหลัก เกณฑ์แ ตกต่างจากที่ ก.จ. กำหนด ให้เสนอ ก.จ.
พิจารณาให้ความเห็นขอบก่อน จึงประกาศใช้บังคับ
๔. เพื่อ ให้ก ารบริห ารงาบบุค คลขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น บัง เกิด ผลดี จึงขอให้ ก.จ.จ.

ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้

ผู้'ว่า,ราชการ,จังหวัดลำป'วิง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
โทร.๐ ๕๔๒๖ ๕๐๑๓

* v r u ....
2 ร.

น

.2560

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ถนนนครราฃสีมา เขตตุสิต กทม.๑๐๓๐๐
ธันวาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มืเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕:๖๐
เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และ ก. เมืองพัทยา
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มืเหตุพิเศษ
ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ,ศ. ๒๕:๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มืเหตุพิเศษ
ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มืเหตุพิเศษ
ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ
ด้ว ยคณะกรรมการกลางข้าราฃการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด (ก.จ.) คณะกรรมการ
กลางพนัก งานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนัก งานส่ว นตำบล (ก.อบต.) ในการประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีม ติใ ห้แ ก้ไ ขมาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกับ การคัด เลือ ก
กรณีท ี่ม ืเหตุพ ิเศษที่ไม่จ ำเป็น ต้องสอบแข่งขัน ให้ส อดคล้อ งกับ ประกาศคณะกรรมการกลางข้า ราซการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ การคัด เลือก พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิร ูป การบริห ารงานบุค คลส่ว นท้อ งถิ่น ให้ม ืม าตรฐานและเป็น ไปอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพบนที่,นฐาน
ของระบบคุณธรรม
สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ขอเรีย นว่าประธานก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ได้ลงนาม
ในประกาศดังกล่าวเรีย บร้อ ยแล้ว รายละเอีย ดปรากฏตามสิ่ง ที่ส ่ง มาด้ว ย จึงขอให้ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ
ก.อบต.จังหวัด ดำเนิน การดังนี้
๑. จัด ทำประกาศกำหนดหลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขเกี่ย วกับ การบริห ารงานบุค คลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด
๒. กรณี ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จัง หวัด ประกาศกำหนดหลัก เกณฑ์ม ีเนื้อ หา
เข่น เดียวกับ ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด ถือว่า ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ไต้ให้ความเห็นชอบแล้ว
มืผลให้ประกาศใช้บังคับได้
๓. กรณี ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จัง หวัด ประกาศกำหนดหลัก เกณฑ์แ ตกต่า ง
จากที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด ให้เสนอ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. พิจารณาให้ค วามเห็น ขอบก่อน
จึงประกาศใช้บังคับ

/ ๔. เพื่อให้การ...

๔. เท ือ ให ้ก ารบ ริห ารงาน บ ุค คลขององค์ก รป กครองส ่ว น ห ้อ งถืน บ ัง เกิด ผลดี
จึงขอให้ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ดำเนิน การในเรื่อ งดัง กล่า วให้แ ล้ว เสร็จ ภายใน ๔๕ วัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้
จึง เรีย นมาเทือ โปรดทราบและถือ ปฏิบ ัต ิ รวมทั้ง แจ้ง องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมือ งพัท ยาถือเป็น แนวทางปฏิบ ัต ิต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายขจร ศรีฃวโนทัย)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงาบบุคคลส่วนท้องถิ่น
ส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร ๐-๒๒๔๑-๙๐0๐ ต่อ ๔๒๑๗

'ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒£๖0
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการแก้1ขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ
ที่ไ ม่จ ำเป็น ต้อ งสอบแข่ง ขัน ให้ส อดคล้อ งกับ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกับ การคัด เลือ ก พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ก ัาหนดให้ก ารคัด เลือ กกรณี
ที่ม ีเหตุพ ิเศษที่ไม่จำเป็น ต้อ งสอบแข่งขัน เพื่อ บรรจุบ ุค คลเข้ารับ ราชการและแต่งตั้งให้เป็น ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.จ.กำหนด เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูป
การบริห ารงานบุค คลขององค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ให้ม ีม าตรฐานและเป็น ไปอย่างมีป ระสิท ธิภ าพ
บนพื้นฐานของระบบคุณธรรม
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๕ วรรคสอง และข้อ ๙ แห่งประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ .
บริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐
และมติค ณะกรรมการกลางข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ในการประขุม ครั้ง ที่ ๖/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๒ ประกาศนี๋ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันลัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ให้ยกเลิกประกาศ ดังต่อไปนี้
(๑) ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง กำหนด
หลัก เกณฑ์และเงื่อ นไขการคัด เลือ กกรณีท ี่ม ีเหตุพ ิเศษที่ไม่จ ำเป็น ต้อ งสอบแข่ง ขัน สำหรับ ข้าราฃการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗
(๒) ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง ประกาศ
กำหนดคุณวุฒิการศึกษาที่ให้คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราฃการเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
(๓) ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง ประกาศ
กำหนดการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
บรรดาประกาศ หรือหนังสือสั่งการอื่นใดซี่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
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หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๔ การคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพ ิเศษที่ไม่จำเป็น ต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบ ุคคล
เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก
ข้อ ๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้ง
ให้ด ำรงดำแหน'งข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด โดยไม่ต้องดำเนินการสอบแข่งขันได้ในกรณี
เหตุพิเศษ ดังนี้
(๑) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ไต้รับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล หรือ ทุนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดในสาขาวิชาที่คณะกรรมการกลางข้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด
เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ
(๒) กรณีก ารบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง ผู้ส ำเร็จ การศึก ษาตามหลัก สูต รที่ค ณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีการศึกษาฃี้น
เพื่อเข้ารับราชการใบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นโดยเฉพาะ
(๓) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีเหตุพิเศษได้
(๔) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ชึ่งไม่สามารถมารับการบรรจุได้ เมื่อถึง
ลำดับที่ที่สอบได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
และได้มารายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นั้นสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว
(๕) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซี่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
เนื่องจากได้มารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในดำแหน่ง
ที่สอบแข่งขันได้ตามกำหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง
(๖) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ารับราฃการในฐานะ
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ขัานาญการพิเศษ
(๗) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งคนพิการเข้ารับราฃการ
(๘) กรณีอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด
ในการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง (๑)(๒) (๓) และ (๗) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขึ้น
คณะหนึ่ง จำนวนห้าคน ประกอบด้วย
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นประธาน
(๒) ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในดำแหน่งที่จะคัดเลือก
เป็นกรรมการ
(๓) ผู้แทนส่วนราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับตำแหน่งที่จะคัดเลือก
เป็นกรรมการ
(๔) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นกรรมการ
(๕) หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นผู้บังคับบัญชาของตำแหน่งนั้น
เป็นกรรมการ
(๖) หัวหน้าส่วนราขการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
เป็นเลขานุการ
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หมวด ๒
ผู้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ ๖ การคัด เลือ กเพื่อ บรรจุแ ละแต่ง ดั้ง ผู้ไ ด้ร ับ ทุน รัฐ บาล ทุน เล่า เรีย นหลวง
หรือทุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในสาขาที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ก.จ.) กำหนดเพื่อศึกษาวิชาในงระเทศหรือต่างประเทศ ให้ประกาศรับสมัครคัดเลือก และดำเนินการ ดังนี้
(๑) ให้ผ ู้ป ระสงค์จ ะขอรับ การบรรจุ ยื่น ใบสมัครตามแบบที่ก ำหนด พร้อมหลักฐาน
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกำหนด
(๒) ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัครู หลักฐานการศึกษา ผลการประเมิน
ทางจริยธรรม และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกำหนด บอกจากนี้ อาจใข้วิธีสัมภาษณ์
เพิ่มเติมอีกก็ได้ และใบการจัดลำดับผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งดั้งให้ดำรงตำแหน่งใด
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการคัดเลือกอาจพิจารณากำหนดให้ผู้มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ย
ตลอดหลักสูตรสูงเป็นผู้อยู่ในลำดับต้นสามารถได้รับการบรรจุเข้ารับราชการก่อน หรือพิจารณาบรรจุ
ตามองค์ประกอบอื่นที่เห็บสมควรก็ได้
หมวด ๓
ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด
ข้อ ๗ การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งดั้งผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีการศึกษาขึ้น
เพื่อเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นโดยเฉพาะ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดใดจัดให้มี
การศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว จะต้องขอทำความตกลง โดยเสนอเหตุผล ความจำเป็น และได้รับความ
เห็นขอบจากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ก่อน
ให้นำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามที่กำหนดไร้ในหมวด ๒ มาใข้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๔
ผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิ
ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด
ข้อ ๘ การคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒ ิที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนดให้ค ัด เลือ กเพื่อ บรรจุบ ุค คลเข้ารับ ราชการในกรณีพ ิเศษให้ป ระกาศ
รับสมัครคัดเลือกตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกำหนด โดยให้ระบุรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ดังนี้
(๑) ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งดั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
(๒) จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
(๓) ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง
(๔) คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ
สมัครเข้ารับการดัดเลือก
(๕) กำหนดการและวิธีการรับสมัคร

“ <3นึ่“

(๖) เอกสารและหลักฐานที่ใข้ในการสมัคร
(๗) การประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
(๘) หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ที่ครอบคลุมการทดสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง ซึ่งอาจพิจารณากำหนดวิธีการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ วิธีสอบ
ข้อเขียน วิธีสอบปฏิบัติ วิธีอื่นใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความเหมาะสม
(๙) หลักเกณฑ์การตัดสิน
(๑๐) การประกาศขึ้นบัญขีผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับที่
(๑๑) การบรรจุและแต่งตั้ง
(๑๒) เงื่อนไขหรือข้อความอื่น ๆ ที่ผู้สมัครควรทราบ
ข้อ ๙ การประกาศรับสมัครคัดเลือก ให้เผยแพร่ประกาศรับสมัครคัดเลือกก่อนวันรับสมัคร
คัด เลือ กไม่น ้อ ยกว่าสิบ วัน ทำการ โดยประกาศรับ สมัค รบนเว็บ ไซต์ข ององค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด
เว็บไซต์ของลำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ปีดประกาศในที่
เป็ด เผย ณ สถานที่รับสมัคร หรือซ่องทางอื่นใด โดยกำหนดระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่า
สิบห้าวันทำการ
ข้อ ๑๐ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนค พร้อมหลักฐาน
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกำหนด โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เสียค่าธรรมเนียมในอัตราเดียวกับ ค่าธรรมเนียมสอบแข่งข้น ค่าธรรมเนียมสมัค รเข้ารับ การคัด เลือ กนี้
จะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้มีการรับสมัครคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยถูกต้องแล้ว
ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการคัดเลือก ดำเนินการคัดเลือกตามหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
ที่กำหนด โดยคณะกรรมการคัดเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ์ กรรมการออกข้อสอบ กรรมการทดสอบ
การปฏิบัติงาน หรือกรรมการอื่นหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ได้ตามความจำเป็น
ข้อ ๑๒ เมื่อ ได้ด ำเนิน การคัด เลือ กเสร็จ แล้ว ให้ค ณะกรรมการคัด เลือ กรายงานผล
การคัดเลือกต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจัดทำบัญขีรายขื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและจัดเรียงลำดับ
ตามผลคะแนนเพื่อ ให้อ งค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ประกาศผลการคัด เลือ ก เพื่อ บรรจุแ ละแต่ง ตั้ง ให้
ดำรงตำแหน่งที่ว่างเรียงตามลำดับที่
ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่าง และภายหลังมีตำแหน่งว่าง
เพื่มอีก ก็อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกที่เหลืออยู่ในลำดับที่ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้น
โดยบัญชีมีอายุไม่เกินหนึ่งปีนับแต่ประกาศผล
ข้อ ๑๓ คุณ วุฒ ิท ี่ก ำหนดให้ค ัด เลือ กเพื่อ บรรจุบ ุค คลเข้า รับ ราขการเป็น กรณีพ ิเศษ
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด
หมวด ๕
ผู้สอบแข่งขับได้ อยู่ในระหว่างการรับราชการทหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
ข้อ ๑๔ การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถรับการบรรจุได้เมื่อถึงลำดับที่ที่สอบได้
เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และไต้มารายงานตัว
ขอรับการบรรจุเมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นั้นสอบไต้ถูกยกเลิกไปแล้ว ให้ดำเนินการ ดังนี้

- ๕(๑) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนดและหนังสือรับรอง
ประวัติการรับราชการทหารตามแบบที่กำหนด พร้อมด้วยสำเนาหลักฐานการศึกษาและสำเนาหลักฐาน
การรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
(๒) เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใด้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้นั้นพ้นจากราชการทหาร
โดยไม่ม ีความเสียหายและมารายงานตัวเพื่อขอรับ การบรรจุเข้ารับ ราชการภายในหนี่งร้อยแปดสิบ วัน
นับ แต่ว ัน พ้น จากราชการทหาร หากองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดนั้น มีตำแหน่งที่ผู้น ั้น สอบแข่งขัน ได้
หรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลว่างอยู่ ให้ดำเนินการสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้นได้
หมวด ๖
ผู้สอบแข่งชันได้ ฃี่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งชันได้
ข้อ ๑๕ การคัดเสือกผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เนื่องจาก
ได้ม ารายงานตัว เพื่อ ขอรับ การบรรจุแ ล้ว แต่ม ีเหตุผ ลที่ไ ม่อ าจเข้า ปฏิบ ัต ิห น้า ที่ร าชการในตำแหน่ง
ที่สอบแข่งขันได้ตามกำหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำเนินการ ดังนี้
(๑)ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นหนังสือแสดงความจำนงขอบรรจุเข้ารับราชกา'รและ
เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการภายในอายุบัญชีสอบแข่งขัน
(๒) เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้พ ิจารณาแล้วเห็น สมควรที่จะบรรจุผู้น ั้น เข้ารับ
ราชการ หากองค์การบริห ารส่วนจังหวัดนั้น มีตำแหน่งที่ผู้น ั้น สอบแข่งขัน ได้ห รือตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง
เกื้อกูลว่างอยู่ ให้ดำเนินการสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้นได้เป็นลำดับแรก
หมวด ๗
บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
เข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ช ำนาญการพิเศษ
ข้อ ๑๖ การคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในฐานะ
ผู้เชี่ยวฃาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำเนินการ ดังนี้
(๑) ในการขอกำหนดตำแหน่งผู้เชี่ยวฃาญหรือ ผู้ช ำนาญการพิเศษ ให้องค์การบริห าร
ส่วนจังหวัดรายงานคณะกรรมการข้าราขการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) พิจารณาโดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)
(๒) การขอกำหนดตำแหน่ง ผู้เชี่ย วชาญหรือ ผู้ช ำนาญการพิเศษ ให้ค ณะกรรมการ
ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด (ก.จ.จ.) และคณะกรรมการกลางข้า ราฃการองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด (ก.จ.) พิจารณาให้ความเห็นขอบ ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
(๒.๑) ลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความจำเป็น
ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญงานในระดับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษ
หรือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญงานเทียบได้ไนระดับเดียวกัน
(๒.๒) มีการกำหนดตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชำนาญการพิเศษ เพื่อรองรับลักษณะ
หน้าที่ความรับผิดชอบตาม (๒.๑) โดยพิจารณากำหนดตำแหน่งให้เหมาะสมกับความยากและคุณ ภาพ
ของงานในตำแหน่งนั้น

-๖-

(๓) ให้อ งค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ที่ม ีค วามจำเป็น อย่างยิ่ง เพื่อ ประโยชน์แ ก่ร าชการ
ที่จ ะต้อ งบรรจุบ ุค คลเข้า รับ ราชการในฐานะผู้เชี่ย วชาญ หรือ ผู้ช ำนาญการพิเศษในองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด เสนอเหตุผ ลและความจำเป็น คำชี้แจง ประวัติและผลงานชองผู้ท ี่จะบรรจุเข้ารับ ราชการ
ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญงานสูงในระดับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษ
แล้วแต่กรณี และมีความเหมาะสมกับลักษณะงานในตำแหน่งที่ฃอบรรจุและแต่งตั้ง โดยพิจ ารณาจาก
คุณวุฒิการศึกษา ประวัติการทำงาน และผลงานที่ไต้ปฏิบัติมา ตามแบบที่กำหนด โดยแสดงรายละเอียด
ดังนี้
(๓.๑) บุคคลที่จะบรรจุเข้ารับราชการ คุณวุฒิ ตำแหน่งที่จะบรรจุ และระดับตำแหน่ง
(๓.๒) รายละเอียดหน้าที่ ความรับผิดขอบ และปริมาณงานของตำแหน่งที่จะบรรจุ
(๓.๓) เหตุผลความจำเป็นในการขอบรรจุบุคคลผู้นี้
(๓.๔) ประโยฃน์ที่ทางราฃการจะได้รับจากการบรรจุบุคคลผู้นี้
(๔) กรณีท ี่องค์การบริห ารส่วนจังหวัด ขอบรรจุบ ุค คลเข้า รับ ราชการตามข้อ (๒.๒)
แต่ยังมิได้กำหนดตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอขอกำหนด
ตำแหน่งผู้เชี่ย วชาญหรือ ผู้ช ำนาญการพิเศษขึ้น ใหม่ห รือ ปรับ เกลี่ย จากตำแหน่ง อื่น ให้ค ณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) พิจารณาให้ควานเห็นชอบก่อน
(๔) เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) โดยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุ
บุค คลใดเข้า รับ ราชการในฐานะผู้เชี่ย วชาญหรือ ผู้ช ำนาญการพิเศษในตำแหน่ง ใด ระดับ ใดแล้ว
ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลาง
ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด (ก.จ.) กำหนดอัน ดับ เงิน เดือ นและขั้น เงิน เดือ นที่ใ ห้ไ ด้ร ับ
ไดยชนเงินเดือนทจะ Lmด้รับดังกลาวจะกำหนดเหไดรับเนฃันทไม่ตากวาจุดกงกลางระหว่างขนสูงและขันตา
ของอันดับเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับ
หมวด ๘
คนพิการ
ข้อ ๑๗ การคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ให้อ งค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเฉพาะคนพิการตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกำหนด โดยอาจระบุประเภทความ
พิการได้มากกว่า ๑ ประเภทความพิการขึ้นอยู่กับดุลพินิจฃอ่งคณะกรรมการคัดเลือก
ให้นำความในข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ มาใช้บังคับกับการคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุ
เข้ารับราชการโดยอนุโลม
ข้อ ๑๘ การกำหนดจำนวนคนพิการที่จะต้องรับเข้าทำงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้กำหนดอัตราส่วนจำนวนผู้ปฏิบัติงานหนึ่งร้อยคนต่อการรับคนพิการหนึ่งคนโดยนับจากจำนวนผู้ปฏิบัติงาน
ในส่วนราชการ ได้แก่ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงาบจ้าง ลูกจ้างประจำ หรือผู้ปฏิบัติงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งปฏิบัติงานประจำในส่วนราชการที่ปฏิบัติงานอยู่จริง และผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการลาโดยได้รับ
เงินเดือนด้วย แต่ไม่หมายความรวมถึงพนักงานจ้างทั่วไป หรือพนักงานจ้างเหมาที่ปฏิบัติงาน โดยมีกำหนดระยะเวลา
ตามสัญญาจ้างในวันที่ ๑ ตุลาคม ของทุกปี และหากมีจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่นับเป็นเศษได้เกินห้าสืบคน
ต้องรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคบ

“ ๗-

ข้อ ๑๙คนพิการที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ
ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตคนพิการแห่งขาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการยื่น คำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ การออกบัตร และการกำหนดเจ้าหน้าที่ผ ู้ม ีอ ำนาจ
ออกบัตรประจำตัวคนพิการ การกำหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ และการขอสละสิทธิของคนพิการ
และอายุบัตรประจำตัวคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๖ และที่แก้!ขเพิ่มเติม
ข้อ ๒๐ คนพิการที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติที่,วไปและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามประกาศ ก.จ. ว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๒๑ เมื่อได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการคัดเลือกรายงานผลการคัดเลือก
ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจัดทำบัญชีรายฃื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและจัดเรียงลำคับตามผลคะแนน
เพื่อให้องค์การบริห ารส่วนจังหวัดประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
เรียงตามลำดับที่ โดยบัญชีรายขื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีอายุไม่เกินสองปี
หมวด ๙
กรณีอื่น ๆ
ข้อ ๒๒ กรณีท ี่ม ีเหตุผ ลความจำเป็น เพื่อ ประโยขน่ฃ ององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
คณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนจังหวัด (ก.จ.) อาจกำหนดกรณีอ ื่น เพื่อ คัด เลือ กกรณีท ี่ม ีเหตุพ ิเศษ
ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันได้
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๓ ในระหว่างที่คณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนจังหวัด (ก.จ.) ยังไม่ได้กำหนด
คุณ วุฒิที่ให้คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ให้ประกาศที,ใช้บังคับคงมีผลใช้บังคับต่อไป
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง จนกว่าจะมีการกำหนดให้เป็นไปตามประกาศมาตรฐานทั่วไปนี้
ข้อ ๒๔ ในการสอบแข่งขันตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนห้องถิ่น
(กลถ.)ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามความในหมวด ๕หมวด๖ หมายความถึง กรมส่งเสริมการปกครองห้องถิ่น
ประกาศ ณ วับที่

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

พลเอก
(อนุ'พงษ์ เผ่าจินดา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ทน้าน้๔•'.ไ..•ร•ไ-F! อบจ.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงาน ก.จ.จ.ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.ลำปาง โทร. ๐ £๔๒๓ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๐๐๔
ที่ ลป ๔๑๐๐๑/วันที่ ๔ มกราคม ๒๔๖๑
เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรียน เลขานุการ ก.จ.จ.ลำปาง
ต้นเรื่อง
ด้วย ก.จ. เห็นขอบให้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้
๑. ให้แกไขประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน
ให้สอดคล้องกับประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ การคัดเลือก พ.ศ.๒๔๖๐ เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้มีมาตรฐานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของระบบ
คุณธรรม ตามมติ ก.จ.ในการประขุมครั้งที่ ๖/๒๔๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๖๐
๒. ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนัก งานจ้างถึงแก่ค วามตาย พ.ศ.๒๔๖๐ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงิน ประโยชน์ต อบแทนอื่น เป็น รายงานที่องค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.๒๔๔๙ ตามมติ ก.จ.ในการประขุมครั้งที่ ๗/๒๔๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๐
๓. ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๖๑ ตามมติ ก.จ.ในการประขุมครั้งที่
๗/๒๔๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๐
๔. ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.จ.
รับรอง ตามมติ ก.จ.ในการประขุมครั้งที่ ๗/๒๔๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๐
และขอให้ ก.จ.จ. จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ ก.จ. กำหนด กรณี ก.จ.จ.
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์โดยมีเนื้อหาเข่น เดียวกับที่ ก.จ. กำหนด ให้มีผลใช้บังคับได้ กรณี ก.จ.จ.ประกาศ
กำหนดหลักเกณฑ์แตกต่างจากที่ ก.จ.กำหนด ให้เสนอ ก.จ.พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน จึงประกาศใช้บังคับได้
และเพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบังเกิดผลดี จึงขอให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว
ให้แ ล้ว เสร็จ ภายใน ๔๔ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ รายละเอีย ดตามหนัง สือ สำนัก งาน ก.จ.,ก.ท. และ
ก.อบต.ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๔๑ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๔๖๐, หนังสือ สำนัก งานเลขานุก าร ก.จ. ที่ มท
๐๘๐๙.๓/ว๒๙๓๔ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๔๖๐, หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว
๙๐ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๖๐ และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๔๓
ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๔๖๐
/ข้อเสนอ...

ข้อเสนอ/พิจารณา
ในซั้นนี้ได้จัดทำร่างประกาศ ก.จ.จ. ลำปาง เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ทั้ง ๔ เรื่อง ดังนี้
๑. ร่างประกาศ ก.จ.จ.ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มี
เหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕;๖๑
๒. ร่างประกาศ ก.จ.จ.ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนอื่น
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕:๖๑
๓. ร่างประกาศ ก.จ.จ.ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ
กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.๒๕;๖๑
๔. ร่างประกาศ ก.จ.จ.ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครู
และบุคลกรทางการศึก ษาองค์การบริห ารส่วนจังหวัดสายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิ
เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.จ.รับรอง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีเนื้อหาเข่นเดียวกับที่ ก.จ.กำหนด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและจะได้เสนอให้ ก.จ.จ.ลำปาง พิจารณาให้ความเห็นขอบในการ
ประขุมครั้งต่อไป
(นางสาวเพญสร เขยวรรณ)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.จ.จ.ลำปาง

ทราบ

(นายทองดี จอมวงศ์)
ปลัดองศ์การบริทารล่วบจังทวัดลำปา'3
เลขานุการ ก.จ.จ. ลำปวง

- ๙ ม.ค. to®

(นางจินตหลา ทองมล)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

1 IP*.)

ที่ ลป ๕๑๐๐๑/■ ๕'
วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
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เรียน ประธาน ก.จ.จ.ลำปาง

-

หพัาห้องรอุ J น ั้^

ก.จ. เห็นชอบให้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การิ'
บริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้
๑. ให้แก้ไขประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน
ให้สอดคล้องกับประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ การคัดเลือก พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้มีมาตรฐานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของระบบ
คุณธรรม ตามมติ ก.จ.ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๒. ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนัก งานจ้างถึงแก่ค วามตาย พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงิน ประโยชน์ต อบแทนอื่น เป็น รายงานที่องค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.๒๕๕๙ ตามมติ ก.จ.ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
๓. ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมติ ก.จ.ในการประชุมครั้งที่
๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
๔. ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.จ.
รับรอง ตามมติ ก.จ.ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
และขอให้ ก.จ.จ. จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ ก.จ. กำหนด กรณี ก.จ.จ. .
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์โดยมีเนื้อหาเข่น เดียวกับที่ ก.จ. กำหนด ให้มีผลใช้บังคับได้ กรณี ก.จ.จ.ประกาศ
กำหนดหลักเกณฑ์แตกต่างจากที่ ก.จ.กำหนด ให้เสนอ ก.จ.พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน จึงประกาศใช้บังคับได้
และเพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบังเกิดผลดี จึงขอให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว
ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดทำเป็นร่างประกาศ เสนอให้ ก.จ.จ.
ลำปาง พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น
ข้อเท็จจริง
ก.จ.จ.ลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาและ
มีม ติเห็น ชอบร่า งประกาศกำหนดหลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขเกี่ยวกับ การบริห ารงานบุค คลฃองิอ งค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้
/ ๑.ร่างประกาศ...

๑. ร่างประกาศ ก.จ.จ.ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มี
เหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๑
๒. ร่างประกาศ ก.จ.จ.ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ
กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.๒๕๖๑
๓. ร่างประกาศ ก.จ.จ.ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑
๔. ร่างประกาศ ก.จ.จ.ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงาบการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ไต้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น
หรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.จ.รับรอง
ข้อ เลนอ/พิจ ารณา
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นไปตามมติของ ก.จ.และมติ
ของ ก.จ.จ. ลำปาง เห็นควรลงนามในประกาศฯ เพื่อจะได้รายงานให้ ก.จ.ทราบ และแจ้งให้องค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดลำปางเพื่อทราบและลือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในประกาศฯ ที่แนบเสนอมาพร้อมนี้

ฟ — "
(นายท0งค็ จฒรงส)
ปลัดองค์การบริหารส่วนด้ง
เลขานุการ ก.จ.®.ลำปาง

(นายสุรพล บุริ'นทราพันธุ)
รองผู้ว ่าราชการจังหวัด ลำปาง
(นายทรงพล สวาสดี้ธรรม)
ผู้ว ่าราชการจัง หวัด ลำปาง

ริ- ๙ ฐ.ค. ๒๕๖๑

บันทึกข้อความ

ass

วน!..!.......

ส่วนราชการ สำนักงาน ก.จ.จ.ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.ลำปาง โทร. o ๕๔๒๓ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๐๐๔
ที่ ลป ๕๑๐๐๑/วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรียน เลขานุการ ก.จ.จ.ลำปาง
เรื่องเดิม
ก.จ. เห็นชอบให้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้
๑. ให้แก้ไขประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน
ให้สอดคล้องกับประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ การคัดเลือก พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อประโยซ'น์ในการ
ปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้มีมาตรฐานและเป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของระบบ
คุณธรรม ตามมติ ก.จ.ในการประขุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๒. ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนัก งานจ้างถึงแก่ค วามตาย พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงิน ประโยชน์ต อบแทบอื่น เป็น รายงานที่องค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.๒๕๕๙ ตามมติ ก.จ.ในการประขุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
๓. ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมติ ก.จ.ในการประขุมครั้งที่
๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
๔. ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.จ.
รับรอง ตามมติ ก.จ.ในการประขุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
และฝ่ายเลขานุก ารได้จัดทำเป็น ร่างประกาศ เสนอให้ ก.จ.จ.ลำปาง พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประขุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น
ข้อเท็จจริง
ก.จ.จ.ลำปาง ในการประขุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาและ
มีม ติเห็น ชอบร่างประกาศ ก.จ.จ.ลำปาง กำหนดหลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขเกี่ย วกับ การบริห ารงานบุค คลของ
องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ทั้ง ๔ ฉบับ และประธาน ก.จ.จ.ลำปาง ได้ล งนามเพื่อ ประกาศใช้เมื่อ วัน ที่ ๙
มีนาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว
/ข้อเสนอ...

ข้อ เลนอ/พิจ ารณา
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นไปตามมติของ ก.จ. และมติ
ของ ก.จ.จ. ลำปางในการประชุม ครั้งดังกล่าว เห็นควรรายงานให้ ก.จ.ทราบ และแจ้ง ให้อ งค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดลำปางเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้
(นางสาวเพ็ญสิริ ไซยวรรณ)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.จ.จ.ลำปาง

ทราบ
ลงนามแล้ว

&A------------------(นายทองดี จอมวงศ์)
ปลัดองศ์การบริหารฺล่วนจังหวัดลำปาง

© ร. ม.ค. ฌ๕๖๑

(นายทองดี จอมวงดี)
ปลัดองค์การ'บริหารส่วน,จังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองดีการ'น'รทาร'ส่วน'วัง,หว,''ด*ลำปาง

๑ <1 มี.ค. ๒๕๖๑

(นางจนพหลา ทองบุล)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญทาร

ที ลป ๕๑๐๐๑/ฐ

สำนักงาน ก.จ.จ.ลำปาง
ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา
อำ๓อเกาะคา ลป ๕๒๑๓๐
9 $ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งประกาศ ก.จ.จ. สำปาง เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรียน เลขานุการ ก.จ.
อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๕๑ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือสำนักงานเลขานุการ ก.จ ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๒๙๓๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๙๐ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๔. หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๔๓ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศ ก.จ.จ. ลำปาง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
จำนวน ๔ ฉบับ
ด้วย ก.จ.จ. ลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ มีมติ
เห็น ขอบประกาศกำหนดหลัก เกณฑ์เกี่ยวกับ การบริห ารงานบุค คลขององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด จำนวน
๔ ฉบับ และประธาน ก.จ.จ.สำปาง ได้ลงนามประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
---- ----(นายทองดี จอมวง ศ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดลำปาง
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
งานเลขานุการ ก.จ.จ.
โทร. ๐ ๕๔๒๓ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๐๐๔
โทรสาร. ๐ ๕๔๒๓ ๗๖๒๘

ที ลป ๕๑๐๐๑/

สำนักงาน ก.จ.จ.สำปาง
ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา
อำ๓อเกาะคา ลป ๕๒๑๓๐
ฐ^7 มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งประกาศ ก.จ.จ.สำปาง เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำเนาประกาศ ก.จ.จ. สำปาง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
จานวน ๔ ฉปบ

ด้วย ก.จ.จ. ลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ มีมติ
เห็น ขอบประกาศกำหนดหลัก เกณฑ์เกี่ย วกับ การบริห ารงานบุค คลขององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด จำนวน
๔ ฉบับ และประธาน ก.จ.จ.สำปาง ได้ลงนามประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายทองดี จอมวงค์)
1เลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
งานเลขานุการ ก.จ.จ.
โทร. ๐ ๕๔๒๓ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๐๐๔
โทรสาร. ๐ ๕๔๒๓ ๗๖๒๘

รองผู้ร่าราชการวังหวด,

.วันที.

ท้อ งถิ่น วังหวัด ..............

.วันที,

I

สำนักงาน ก.จ.จ.ลำปาง
ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา
อำเภอเกาะคา ลป ๕๒๑๓๐
ร) ^ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งประกาศ ก.จ.จ. ลำปาง เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรียน เลขานุการ ก.จ.
อ้างถึง ๑. หนังสือลำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๕๑ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือสำนักงานเลขานุการ ก.จ ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๒๙๓๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๙๐ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๔. หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๔๓ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศ ก.จ.จ. ลำปาง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
จำนวน ๔ ฉบับ
ด้วย ก.จ.จ. ลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ มีมติ
เห็น ขอบประกาศกำหนดหลัก เกณฑ์เกี่ย วกับ การบริห ารงานบุค คลขององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด จำนวน
๔ ฉบับ และประธาน ก.จ.จ.ลำปาง ได้ลงนามประกาศใข้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวับที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายทองดี จอมวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังท-วัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัๅปๆง
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
งานเลขานุการ ก.จ.จ.
โทร. ๐ ๕๔๒๓ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๐๐๔
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ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
ตามคุณวุฒิที่ ก.จ.รับรอง
โดยที่เป็น การสมควรเพื่อ ให้ข ้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาองค์ก ารบริห าร
ส่ว นจัง หวัด มีร ะบบบริห ารงานบุค คลที่เป็น มาตรฐาน สอดคล้อ ง และเสมอภาค ซึ่ง ไม่ต ํ่า กว่า มาตรฐาน
การบริห ารงานบุค คลชองข้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา สังกัด กระทรวงศึก ษาธิก าร ที่ ก.ค.ศ.
กำหนด
อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๑๓(๒) แห่ง พระราชบัญ ญัต ิร ะเบียบบริห ารงานบุค คล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และข้อ ๓๗ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลชององค์การบริหารส่วนจังหวัด แกไชเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓๔) พ.ศ.๒๔๔๖ ลงวันที่ ๒๗ กัน ยายน ๒๔๔๖ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกับ การให้ข ้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิ
ที่ ก.จ.รับรอง ลงวับที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๐ มติที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๔๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๐ และมติค ณะกรรมการข้าราชการ
องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด จัง หวัด ลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๔๖๑ เมื่อวับที่ ๒๙ มกราคม ๒๔๖๑
จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไชเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอนได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.จ.
รับรอง”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๐ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอน
ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
๓.๑ เป็นคุณวุฒิที่ ก.จ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๓.๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงาบการสอน
ผู้นั้นต้องได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นไม่ก่อนวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน
/ ๓.๓ คุณวุฒิ...

๓.๓ คุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นต้องเป็นคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันกับคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรีและหรือระดับปริญญาโทที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง หรือเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชาหรือกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่ผู้นั้นได้ทำการสอนหรือเคยทำการสอน หรือเป็นคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียน
การสอน รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามที่ ก.จ.กำหนด
๓.๔ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูห รือครูผู้ช่วยที่มีคุณวุฒิทางการบริหารการศึกษาและได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เฉพาะกรณีตำแหน่งว่าง) ติดต่อกันมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าหกเดือน ให้ปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ ถ้ายื่นคำขอรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น
หรือสูงขึ้นภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่รักษาราชการแทนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน ทั้งนี้ ต้องไม่
ก่อนวันที่สำเร็จการศึกษา และไม่ก่อนวันที่ ก.จ. รับรองคุณวุฒิ
๓.๕ การให้ช้าราฃการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการ
สอน ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น และหรือเพิ่มคุณวุฒิในทะเบียนประวัติช้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีได้รับคุณวุฒิ ตามข้อ ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๓ หรือ ๓.๔ ช้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน ผู้นั้นได้รับเงินเดือนตํ่ากว่าเงินเดือนตามคุณวุฒิ
ที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ให้ปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิและเพิ่มคุณวุฒิในทะเบียนประวัติช้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๒) กรณีได้รับคุณวุฒิ ตามข้อ ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๓ หรือ ๓.๔ แต่ช้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน ผู้นั้นได้รับเงินเดือนเท่ากับหรือสูงกว่า
อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ให้เพิ่มเฉพาะคุณวุฒิในทะเบียนประวัติช้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๓) กรณีที่ได้รับคุณวุฒิ ตามข้อ ๓.๑ แต่ไม่เป็นไปตามข้อ ๓.๒ - ๓.๔ ให้เพิ่มคุณวุฒิ
ในทะเบียนประวัติช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกพาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยไม่สามารถ
ปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ แม้ว่าช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้นั้นได้รับเงินเดือนตํ่ากว่าอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นก็ตาม
ข้อ ๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน
ผู้ใดได้รับอนุมัติหรือได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ ตามระเบียบของทางราชการโดยใช้เวลาราชการเต็มเวลาและ
คุณวุฒิที่ได้รับตามข้อ ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๓ หรือ ๓.๔ เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้น
หรือสูงขึ้น ตามข้อ ๓ ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นสำเร็จการศึกษา และไม่ก่อนวันที่มีคำสั่งให้กลับเช้าปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งเพิ่มคุณวุฒิในทะเบียนประวัติช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สำหรับช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงาน
การสอนที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อตามระเบียบของทางราชการโดยใช้เวลาราชการบางส่วน
และคุณวุฒิที่ได้รับตามข้อ ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๓ หรือ ๓.๔ เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
ที่เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามข้อ ๓ และเพิ่มคุณวุฒิในทะเบียนประวัติช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

-๓องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสายงานการสอน ที่ศึกษาต่อโดยไมใข้เวลาราชการตามระเบียบชองทางราชการด้วย
ข้อ ๕ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
ข้อ ๖ การสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงาน
การสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ในวันที่ ๑ เมษายนหรือ ๑ ตุลาคม ให้สั่งให้ผู้นั้น
ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นก่อนการเลื่อนเงินเดือน
ข้อ ๗ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริห ารส่วนจังหวัด สายงานการ
สอนที่ประสงค์จะขอรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ต่อผู้บังคับบัญ ชาภายใน ๖0 วัน นับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา โดยกำหนด'วันที่มีผล
การได้ร ับ เงิน เดือ นตามคุณ วุฒ ิใ นวัน ที่ส ำเร็จ การศึก ษา หรือ วัน ที่ส ั่งให้ก ลับ เข้าปฏิบ ัต ิราชการ หรือหากยื่น
คำขอให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นเกินกว่า ๖0 วัน นับ ตั้งแต่วัน ที่สำเร็จการศึก ษา
ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิมีผลในวันที่ยื่นคำขอ
ข้อ ๘ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน
ผู้ใดที่ได้ปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปนี้ ให้นายกองค์การบริหาร
ส่ว นจัง หวัด เพิก ถอนคำสั่ง นั้น และให้ผ ู้น ั้น ส่ง เงิน ที,ไ ด้ร ับ คืน ตามระเบีย บทางราชการ หากคุณ วุฒ ิน ั้น
ก.จ.ยังไม่รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ให้แก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒินั้นออกจากทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วแต่กรณี โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้
ข้อ ๙ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน
ที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อตามระเบียบของทางราชการ หรือข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน ที่ได้รายงานการไปศึกษาโดยไมใช้เวลาราชการ
ตามระเบียบของทางราชการ หรือได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้บังคับใช้
ให้ดำเนินการให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.จ. รับรองตามมาตรฐาน
ทั่วไป หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเดิมต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ข้อ ๑0 การใดที่ได้ดำเนินการตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือหนังสือสั่งการใดก่อน
ประกาศฉบับนี้มีผลใช้'บังคับ ให้ดำเนินการต่อไปตามประกาศ ระเบียบ มติ หรือหนังสือสั่งการเดิมจนกว่า
จะแล้วเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ ๕ '' มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นายทรงพล สวาสตึรรรม)
ผ้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ
ในกังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรแกไขประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัง หวัด ลำปาง เรื่อง หลัก เกณฑ์เกี่ย วกับ การจ่า ยเงิน ค่า ตอบแทนเจ้าหน้าที่ท ี่ป ฏิบ ัต ิง านให้ก ับ หน่ว ยบริก าร
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๓ ฉบับลงวับที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ ให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับสภาวการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓(๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด
องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖0 ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖0 มติค ณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖0 เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖0 และมติ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไชไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศคณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
จังหวัด ลำปาง เรื่อง หลัก เกณฑ์เกี่ย วกับ การจ่า ยเงิน ค่า ตอบแทนเจ้าหน้าที่ท ี่ป ฏิบ ัต ิง านให้ก ับ หน่ว ยบริก าร
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี๋ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖0 เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ ชองประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จัง หวัด ลำปาง เรื่อง หลัก เกณฑ์เกี่ย วกับ การจ่า ยเงิน ค่า ตอบแทนเจ้าหน้าที่ท ี่ป ฏิบ ัต ิง านให้ก ับ
หน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๓ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔ การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด
องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ให้เป็น ไปตามข้อ บังคับ กระทรวงสาธารณสุข ว่า ด้ว ยการจ่า ยเงิน ค่า ตอบแทน
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
จ่า ยเงิน ค่า ตอบแทน แนบท้า ยข้อ บัง คับ กระทรวงสาธารณสุข ว่า ด้ว ยการจ่า ยเงิน ค่า ตอบแทนเจ้า หน้า ที่
ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยอนุโลม”
ประกาศ ณ วันที่ ๙

มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
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ผ้ว ่า ราชการจั^ หวัด ลำปาง „ „
ประธานกรรมการชาราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. ๒<£๖๑
ด้วยเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การ
บริห ารส่วนจังหวัด ผู้ร ับ บำนาญ ลูก จ้าง และพนัก งานจ้า งถึง แก่ค วามตาย ให้ม ีค วามเหมาะสม สอดคล้อง
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. ๒๕£๙
อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๓ (๒) และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่น เป็น รายจ่า ยที่อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น อาจจ่า ยได้ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับ ประกาศ
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ
กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.๒๕๖๐
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิก ายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ในการประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัง หวัด ลำปาง ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นขอบให้กำหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงิน ช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วับที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณ หมวดเงินเดือนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และให้หมายความรวมถึง ผู้ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาล
ที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด”
“ผู้ร ับ บำนาญ” หมายความว่า ช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับบำเหน็จบำนาญ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญช้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ทั้งนี้ให้,รวมถึง
ช้าราชการถ่ายโอนผู้ได้รับบำนาญด้วย
/ลูก'จ้าง...

“ลูก จ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างประจำ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลด้วย
“พนักงานจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชนัญญ้ต
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเป็นบุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญ ญาจ้างตามประกาศ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ พนัก งานจ้าง โดยได้รับ ค่าตอบแทนจากงบประมาณขององค์การบริห ารส่วนจังหวัด
หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลด้วย
“เงิน ช่วยพิเศษ” หมายความว่า เงินช่วยเหลือพิเศษให้กับข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่ถึงแก่ความตาย
ข้อ ๔ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธ ีก ารจ่ายเงิน ช่ว ยพิเศษสำหรับ ข้าราชการองค์ก าร
บริห ารส่วนจังหวัด ให้เป็น ไปตามพระราชกฤษฎีก าการจ่า ยเงิน เดือ น เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๔๓๔ โดยอนุโลม
ข้อ ๔ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับผู้รับบำนาญให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๖ โดยอนุโลม
ข้อ ๖ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับลูกจ้างให้เป็น ไปตาม
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลชององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิก ายน ๒๔๔๔ หมวด ๑๓
การบริหารงานบุคคลชองลูกจ้าง โดยอนุโลม
ข้อ ๗ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับพนักงานจ้างให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๔๔๗ โดยอนุโลม
ข้อ ๘ การจ่ายเงิน ช่ว ยพิเศษสำหรับ ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ผู้รับ บำนาญ
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่ใด้เบิกจ่ายไปแล้วตามประกาศ หลักเกณฑ์ ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ก่อนวันที่ประกาศนึ๋ใข้บังคับ ให้ถือว่าการดำเนินการนั้นเป็นไปตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

ร /

มนาคม ศ.๒๔๖๑

(นายทรงพล สวาสตึธ๋ รรม)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง
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ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๑
โดยที่เป็น การสมควรให้ม ีก ารแกไขมาตรฐานทั่ว ไปเกี่ยวกับ การคัด เลือ กกรณีท ี่ม ีเหตุพ ิเศษ
ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรื่อ ง มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกับ การคัด เลือ ก พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ก ำหนดให้ก ารคัด เลือ กกรณีท ี่ม ีเหตุพ ิเศษ
ที่ไ ม่จ ำเป็น ต้อ งสอบแข่ง ขัน เพื่อ บรรจุบ ุค คลเข้า รับ ราชการและแต่ง ตั้ง ให้เป็น ข้า ราชการองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไฃที่ ก.จ.กำหนด เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการบริห ารงาน
บุค คลชององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ให้ม ีม าตรฐานและเป็น ไปอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพบนพื้น ฐานชอง
ระบบคุณธรรม
อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๑๓(๓) แห่ง พระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บบริห ารงานบุค คล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ข้อ ๕ วรรคสอง และข้อ ๙ แห่ง ประกาศคณะกรรมการกลางข้า ราชการองค์ก าร
บริห ารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกับ การคัด เลือ ก พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐
ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
คัดเลือกกรณีที่ม ีเหตุพ ิเศษที่ไม่จำเป็น ต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิก ายน ๒๕๖๐ มติชอง
คณะกรรมการกลางข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ในการประชุม ครั้ง ที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑
กรกฎาคม ๒๕๖๐ และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศคณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
จัง หวัด ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไชเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
พ.ศ.๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไชเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลชององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๔๗
ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
บรรดาประกาศ หรือหนังสือสั่งการอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน

/หมวด ๑...

-tel-

หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๔ การคัด เลือ กในกรณีท ี่ม ีเหตุพ ิเศษที่ไ ม่จ ำเป็น ต้อ งสอบแข่ง ขัน เพื่อ บรรจุบ ุค คล
เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก
ข้อ ๔ องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด อาจคัด เลือ กบุค คลเพื่อ บรรจุเข้า รับ ราชการและแต่ง ตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยไม่ต้องดำเนินการสอบแข่งขันได้ในกรณีเหตุพิเศษดังนี้
(๑) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล หรือทุนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดในสาขาวิชาที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด เพื่อศึกษา
วิชาในประเทศหรือต่างประเทศ
(๒) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีการศึกษาขึ้นเพื่อเข้ารับราชการ
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นโดยเฉพาะ
(๓) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด ให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีเหตุพิเศษได้
(๔) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถมารับการบรรจุได้ เมื่อถึงลำดับที่
ที่สอบได้ เนื่อ งจากอยู่ใ นระหว่างการรับ ราชการทหารตามกฎหมายว่า ด้ว ยการรับ ราชการทหารและได้ม า
รายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นั้นสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว
(๔) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
เนื่อ งจากได้ม ารายงานตัว เพื่อ ขอรับ การบรรจุแ ล้ว แต่ม ีเหตุท ี่ไ ม่อ าจเข้า ปฏิบ ัต ิห น้าที่ร าชการในตำแหน่ง
ที่สอบแช่งขันได้ตามกำหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง
(๖) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ
หรือผู้ชำนาญการพิเศษ
(๗) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งคนพิการเข้ารับราชการ
(๘) กรณีอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด
ในการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) และ (๗) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขึ้น
คณะหนึ่ง จำนวนห้าคน ประกอบด้วย
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นประธาน
(๒) ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในตำแหน่งที่จะคัดเลือก
เป็นกรรมการ
(๓) ผู้แทนส่วนราชการส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค ที่มีลักษณะงาน เป็นกรรมการ
เกี่ยวกับตำแหน่งที่จะคัดเลือก
(๔) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นกรรมการ
(๔) หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นผู้บังคับบัญชาของตำแหน่งนั้น
เป็นกรรมการ
(๖) หัวหน้าส่วนราชการชององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
เป็นเลขานุการ

-๓-

หมวด ๒
ผู้ได้รับVIนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ ๖ การคัด เลือ กเพื่อ บรรจุแ ละแต่งตั้งผู้ได้รับ ทุน รัฐ บาล ทุน เล่าเรีย นหลวง หรือทุนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในสาขาที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด
เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ ให้ประกาศรับสมัครคัดเลือก และดำเนินการ ดังนี้
(๑) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุ ยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนด พร้อมหลักฐานการศึกษา
และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกำหนด
(๒) ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร หลักฐานการศึกษา ผลการประเมิน
ทางจริยธรรม และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกำหนด นอกจากนี้ อาจใช้วิธีสัมภาษณ์
เพิ่ม เติม อีก ก็ได้ และในการจัด ลำดับ ผู้ไ ด้รับ คัด เลือ กเพื่อ บรรจุเข้ารับ ราชการและแต่งตั้งให้ด ำรงตำแหน่งใด
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการคัดเลือกอาจพิจารณากำหนดให้ผู้มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยตลอด
หลัก สูต รสูง เป็น ผู้อ ยู่ใ นลำดับ ต้น สามารถได้ร ับ การบรรจุเข้า รับ ราชการก่อ น หรือ พิจ ารณาบรรจุต าม
องค์ประกอบอื่นที่เห็นสมควรก็ได้
หมวด ๓
ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด
ข้อ ๗ การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีการศึกษาขึ้นเพื่อเข้ารับ
ราชการในองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด นั้น โดยเฉพาะ ทั้งนี้ องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ใดจัด ให้ม ีก ารศึก ษา
ตามหลัก สูต รดัง กล่าว จะต้อ งขอทำความตกลง โดยเสนอเหตุผ ล ความจำเป็น และได้ร ับ ความเห็น ขอบ
จากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ก่อน
ให้นำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามที่กำหนดไวในหมวด ๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๔
ผู้สำเร็จการศึกษาในคุณ วุฒ ิ
ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด
ข้อ ๘ การคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด ให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษให้ประกาศรับสมัครคัดเลือก
ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกำหนด โดยให้ระบุรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ดังนี้
(๑) ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
(๒) จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

(๓) ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง
(๔) คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ
สมัครเข้ารับการคัดเลือก
(๔) กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
(๖) เอกสารและหลักฐานที่ใข้ในการสมัคร
(๗) การประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
(๘) หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ที่ครอบคลุมการทดสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง ซึ่งอาจพิจารณากำหนดวิธีการคัดเลือกโดยวิธีก ารสัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน
วิธีสอบปฏิบัติ วิธีอื่นใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความเหมาะสม
(๙) หลักเกณฑ์การตัดสิน
(๑๐) การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับที่
(๑๑) การบรรจุและแต่งตั้ง
(๑๒) เงื่อนไขหรือข้อความอื่นๆ ที่ผู้สมัครควรทราบ
ข้อ ๙ การประกาศรับสมัครคัดเลือก ให้เผยแพร่ประกาศรับสมัครคัดเลือกก่อนวันรับ สมัคร
คัดเลือกไม่น้อยกว่าสิบวันทำการ โดยประกาศรับสมัครบนเว็บไซต์ขององค์กาบริหารส่วนจังหวัด เว็บไซต์ของ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ปีดประกาศในที่เปิดเผย ณ สถานที่
รับสมัคร หรือซ่องทางอื่นใด โดยกำหนดระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่าสิบห้าวันทำการ
ข้อ ๑๐ ให้ผ ู้ป ระสงค์จ ะสมัค รคัด เลือ กต้อ งยื่น ใบสมัค รตามแบบที่ก ำหนด พร้อมหลักฐาน
การศึก ษาและเอกสารอื่น ที่เกี่ยวข้อ งตามที่ค ณะกรรมการคัด เลือ กกำหนด โดยให้ผ ู้ส มัครเข้ารับ การคัด เลือก
เสีย ค่าธรรมเนียมในอัต ราเดียวกับ ค่าธรรมเนียมสอบแข่งขัน ค่าธรรมเนียมสมัค รเข้ารับ การคัด เลือกนี้จ ะไม่
จ่ายคืนให้เมื่อได้มีการรับสมัครคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยถูกต้องแล้ว
ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการคัดเลือก ดำเนินการคัดเลือกตามหลักสูตรและวิธีการคัดเลือกที่กำหนด
โดยคณะกรรมการคัดเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ์ กรรมการออกข้อสอบ กรรมการทดสอบการปฏิบัติงาน
หรือกรรมการอื่นหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการในเรื่องต่างๆ ได้ตามความจำเป็น
ข้อ ๑๒ เมื่อได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการคัดเลือกรายงานผลการคัดเลือก
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจัดทำบัญ ชีรายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและจัดเรียงลำดับตามผลคะแนน
เพื่อ ให้อ งค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ประกาศผลการคัด เลือ ก เพื่อ บรรจุแ ละแต่ง ตั้ง ให้ด ำรงตำแหน่ง ที่ว ่า ง
เรียงตามลำดับที่
ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่าง และภายหลังมีตำแหน่งว่างเพิ่มอีก
ก็อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกที่เหลืออยู่ในลำดับที่ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้น โดยบัญชี
มีอายุไม่เกินหนึ่งปีนับแต่ประกาศผล
ข้อ ๑๓ คุณ วุฒ ิที่กำหนดให้ค ัดเลือกเพื่อบรรจุบ ุคคลเข้ารับ ราชการเป็น กรณีพ ิเศษให้เป็น ไป
ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด

-๔หมวด ๕
ผู้สอบแข่งขันได้ อยู่ในระหว่างการรับราชการทหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
ข้อ ๑๔ การคัดเลือกผู้สอบแข่งขัน ได้ ซึ่งไม่สามารถรับการบรรจุได้เมื่อถึงลำดับที่ที่สอบได้
เนื่อ งจากอยู่ใ นระหว่างการรับ ราชการทหารตามกฎหมายว่าด้ว ยการรับ ราชการทหาร และได้มารายงานตัว
ขอรับการบรรจุเมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นั้นสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้
(๑) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนดและหนังสือรับรองประวัติ
การรับราชการทหารตามแบบที่กำหนด พร้อมด้วยลำเนาหลักฐานการศึกษาและสำเนาหลักฐานการรับราชการ
ทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
(๒) เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้นั้นพ้นจากราชการทหารโดยไม่มี
ความเสียหายและมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้นจาก
ราชการทหาร หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นมีตำแหน่งที่ผู้นั้นสอบแข่งขันได้หรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล
ว่างอยู่ ให้ดำเนินการสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้นได้
หมวด ๖
ผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ข้อ ๑๔ การคัดเลือกผู้ส อบแข่งขัน ได้ ซึ่งถูก ยกเลิก การขึ้น บัญ ชีผ ู้ส อบแข่งขัน ได้ เนื่อ งจาก
ได้มารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุผลที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้
ตามกำหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำเนินการ ดังนี้
(๑) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นหนังสือแสดงความจำนงขอบรรจุเข้ารับราชการและ
เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการภายในอายุบัญชีสอบแข่งขัน
(๒) เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะบรรจุผู้นั้นเข้ารับราชการ
หากองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด นั้น มีต ำแหน่ง ที่ผ ู้น ั้น สอบแข่งชัน ได้ห รือ ตำแหน่งที่เกี่ยวข้อ งเกื้อ กูล ว่างอยู่
ให้ดำเนินการสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้นได้เบ็เนลำดับแรก
หมวด ๗
บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษ
ข้อ ๑๖ การคัด เลือ กบุค คลที่ม ีค วามรู้ ความสามารถ เพื่อ บรรจุเข้า รับ ราชการ ในฐานะ
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำเนินการ ตังนี้
(๑) ในการขอกำหนดตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานคณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด (ก.จ.จ.) พิจ ารณาโดยความเห็น ขอบจาก
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)

'-๖-

(๒) การขอกำหนดตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญหรือ ผู้ช ำนาญการพิเศษ ให้คณะกรรมการข้าราชการ
องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) และคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด (ก.จ.)
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ภายใต้เงื่อนไช ดังนี้
(๒.๑) ลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบชององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความจำเป็น
ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญงานในระดับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษหรือ
ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญงานเทียบไต้ในระดับเดียวกัน
(๒.๒) มีการกำหนดตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชำนาญการพิเศษ เพื่อรองรับลักษณะหน้าที่
ความรับ ผิด ชอบตาม (๒.๑) โดยพิจ ารณากำหนดตำแหน่ง ให้เหมาะสมกับ ความยากและคุณ ภาพของงาน
ในตำแหน่งนั้น
(๓) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีความจำเป็นอย่างยิงเพื่อประโยชน์แก่ราชการที่จะต้อง
บรรจุบ ุค คลเข้ารับ ราชการในฐานะผู้เชี่ย วชาญ หรือ ผู้ช ำนาญการพิเศษในองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด เสนอ
เหตุผลและความจำเป็น คำชี้แจง ประวัติและผลงานชองผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและความชำนาญงานสูงในระดับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษแล้วแต่กรณี และมีความ
เหมาะสมกับ ลัก ษณะงานในตำแหน่ง ที่ฃ อบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง โดยพิจ ารณาจากคุณ วุฒ ิก ารศึก ษา ประวัติ
การทำงาน และผลงานที่ได้ปฏิบัติมา ตามแบบที่กำหนด โดยแสดงรายละเอียด ดังนี้
(๓.๑) บุคคลที่จะบรรจุเข้ารับราชการ คุณวุฒิ ตำแหน่งที่จะบรรจุ และระดับตำแหน่ง
(๓.๒) รายละเอียดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และปริมาณงานของตำแหน่งที่จะบรรจุ
(๓.๓) เหตุผลความจำเป็นในการขอบรรจุบุคคลผู้นี้
(๓.๔) ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับจากการบรรจุบุคคลผู้นี้
(๔) กรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามข้อ (๒.๒) แต่ยังมิได้
กำหนดตำแหน่ง ผู้เชี่ย วชาญหรือ ผู้ช ำนาญการพิเศษ ให้องค์การบริห ารส่วนจังหวัดเสนอขอกำหนดตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษขึ้นใหม่หรือปรับเกลี่ยจากตำแหน่งอื่นให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริห ารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) โดยได้ร ับ ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการกลางข้า ราชการองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด (ก.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
(๔) เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุบุคคลใด
เข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษในตำแหน่งใด ระดับใดแล้ว ให้คณะกรรมการข้าราชการ
องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) โดยความเห็น ชอบจากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนดอันดับเงินเดือนและขั้นเงินเดือนที่ให้ได้รับโดยขั้นเงินเดือนที่จะให้ได้รับดังกล่าว
จะกำหนดให้ได้รับในขั้นที่ไม่ตํ่ากว่าจุดกึ่งกลางระหว่างขั้นสูงและขั้นตํ่าของอันดับเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับ

-๗-

หมวด ๘
คนพิการ
ข้อ ๑๗ การคัด เลือ กคนพิก ารเพื่อ เข้า รับ ราชการ ให้อ งค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ประกาศ
รับ สมัค รคัด เลือ กเฉพาะคนพิก ารตามที่ค ณะกรรมการคัด เลือ กกำหนด โดยอาจระบุป ระเภทความพิก าร
ได้มากกว่า ๑ ประเภท ความพิการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจชองคณะกรรมการคัดเลือก
ให้นำความในข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ มาใช้บังคับกับการคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุเข้ารับ
ราชการโดยอนุโลม
ข้อ ๑๘ การกำหนดจำนวนคนพิก ารที่จ ะต้อ งรับ เข้า ทำงานในองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
ให้กำหนดอัตราส่วนจำนวนผู้ปฏิบัติงานหนี่งร้อยคนต่อการรับคนพิการหนึ่งคน โดยนับจากจำนวนผู้ปฏิบัติงาน
ในส่วนราชการ ได้แก่ ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ หรือผู้ปฏิบัติงาน
ที่เรืยก1ซื่ออย่างอื่น ซึ่งปฏิบัติงานประจำในส่วนราชการที่ปฏิบัติงานอยู่จริง และผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการลาโดยได้รับ
เงิน เดือนด้วย แต่ไม่หมายความรวมถึงพนักงานจ้างทั่วไป หรือพนัก งานจ้างเหมาที่ป ฏิบ ัติงาน โดยมีกำหนด
ระยะเวลาตามสัญ ญาจ้า งในวัน ที่ ๑ ตุลาคม ชองทุกปี และหากมีจ ำนวนผู้ป ฏิบ ัต ิงานที่น ับ เป็น เศษได้เกิน
ห้าสิบคน ต้องรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน
ข้อ ๑๙ คนพิก ารที่จะสมัค รเข้ารับ การคัดเลือกต้องเป็น คนพิก ารที่ม ีบ ัตรประจำตัวคนพิก าร
ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม และพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต คนพิก ารแห่งชาติว่าด้วยหลัก เกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อ นไขการยื่น คำฃอมีบ ัต รประจำตัวคนพิก าร การออกบัตร และการกำหนดเจ้า หน้าที่ผ ู้ม ีอ ำนาจออกบัต ร
ประจำตัว คนพิก าร การกำหนดสิท ธิห รือการเปลี่ยนแปลงสิท ธิ และการขอสละสิท ธิค นพิก ารและอายุบ ัต ร
ประจำตัวคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๒๐ คนพิการที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณ สมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามประกาศ ก.จ.ว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๒๑ เมื่อได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการคัดเลือกรายงานผลการคัดเลือก
ต่อองค์การบริห ารส่วนจังหวัด โดยจัด ทำบัญ ชีร ายชื่อ ผู้ท ี่ผ ่านการคัด เลือ กและจัด เรีย งลำดับ ตามผลคะแนน
เพื่อ ให้อ งค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ประกาศผลการคัด เลือ กเพื่อ บรรจุแ ละแต่ง ตั้ง ให้ด ำรงตำแหน่ง ที่ว ่า ง
เรียงตามลำดับที่ โดยบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีอายุไม่เกินสองปี
หมวด ๙
กรณีอื่นๆ
ข้อ ๒๒ กรณ ีท ี่ม ีเ หตุผ ลความจำเป็น เพื่อ ประโยชน์ช ององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
คณะกรรมการกลางข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด (ก.จ.) อาจกำหนดกรณีอ ื่น เพื่อ คัด เลือ กกรณี
ที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแช่งชันได้

บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๓ ในระหว่างที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ยังไม่ได้
กำหนดคุณวุฒิที่ให้คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษให้ประกาศที่ใข้บังคับคงมีผลใช้บังคับต่อไป
เท่าที่ไม่ชัดหรือแย้ง จนกว่าจะมีการกำหนดให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้
ข้อ ๒๔ ในการสอบแข่ง ชัน ตามคำสั่ง หัว หน้า คณะรัก ษาความสงบแห่ง ชาติท ี่ ๘/๒๔๖๐
ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๐ ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งชันพนักงานส่วนท้องถิ่น
(กลถ.) ให้องค์การบริหารส่วนวังหวัดตามความในหมวด ๔ หมวด ๖ หมายความถึง กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
ประกาศ ณ วันที่ 6สั่ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๑

(นายทรงพล สวาสดึธรรม)
ผ้ว ่าราชการจัง หวัด ลำปาง
ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด วังหวัดลำปาง

คู่ฉบับ
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.ลำปาง โทร. ๐ ๕๔๒๓ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๐๐๔
ที ลป ๔๑๐๐๑/ว

เรื่อง

วันที 1เพ มีนาคม ๒๔๖๑

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง และหัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน
ด้วย ก.จ.จ.ลำปาง ในการประขุมครั้งที่ ๒/๒๔๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๑ มีมติ
เห็นขอบประกาศ ก.จ.จ.ลำปาง เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จำนวน ๔ เรื่อง. และฝ่ายเลขานุการ ก.จ.จ.ลำปาง ได้ส่งสำเนาประกาศ ทั้ง ๔ ฉบับ ดังกล่าวมาให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนด พร้อมนี้ได้ส่งสำเนาประกาศฉบับดังกล่าวมาเพื่อท่านแจ้งเวียนให้พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบ
เพื่อทราบและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้แจ้งให้
โรงเรียนวอแก้ววิทยาทราบด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
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(นายทองดี จอมวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
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บนทกฃอความ
ส่วนราขการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.ลำปาง โทร. ๐ ๕๔๒๓ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๐๐๔
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๔๖๑

ที่ ลป ๔๑๐๐๑/-

เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ต้นเรื่อง
ด้วย ก.จ.จ.ลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๔๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๔๖๑ มีมติ
เห็นขอบประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน
๔ เรื่อง และฝ่ายเลขานุการ ก.จ.จ.ลำปาง ได้ส่งสำเนาประกาศฉบับดังกล่าว มาเพื่อให้องค์การบริหารส่วน
จัง หวัด ประซาสัม พัน ธ์ใ ห้ข ้า ราชการ และพนัก งานจ้า งในลัง กัด เพื่อ ทราบและถือ เบ็เนแนวทางปฏิบ ัต ิ
รายละเอียดตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.จ.ลำปาง ที่ ลป ๔๑๐๐๑/๑๖ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๔๖๐

ข้อเลนอ/พิจารณา
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเน้นไปตามมติ ก.จ. และ ก.จ.จ.
ลำปาง เห็นควรส่งสำเนาประกาศ ก.จ.จ.ลำปาง ฉบับดังกล่าวข้างต้น แจ้งส่วนราชการเพื่อประซาสัมพันธ์ให้พนักงานจ้าง
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดซอบทราบ และถือเบ็เนแนวทางปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามใบหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้
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(นางสาวเพ็ญสิรี ไชยวรรณ}
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เห็นชอบ
ล-ณ'ไมแส้}

(นายทองดี จอมวงศ)
ปลดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปา4
Js ๘ ม.ก, Mb©

ถนนพหลโยธิน ตำนลศาลา
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มนาคม ๒๕๖๑
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พฺรท.......................... M แจ้งประกาศ ก.จ.จ.ลำปาง เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
สิ่งที่ส่งมาด้วย
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I เลขหรับ......... 35.!?'
I
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ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
I จำฉจํป■๔•ฉบับ............ น.
I
ด้วย ก.จ.จ. ลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑A3๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑

มีมติ

เห็นชอบประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ย วกับการบริห ารงานบุคคลขององค์การบริห ารส่วนจังหวัด จำนวน
๔ ฉบับ และประธาน ก.จ.จ.ลำปาง ได้ลงนามประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
Q h i-—

-— ■

(นายทองตี จอมวงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่า'นจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
บายกองค์การบริหารสิวนจังไ'',วัดคำปาง

ลำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
งานเลขานุการ ก.จ.จ.
โทร. ๐ ๕๔๒๓ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๐๐๔
โทรสาร. ๐ ๕๔๒๓ ๗๖๒๘

- \

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด จังหวัด ลำปาง
เรือ่ ง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลกู จ้างขององค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดได้รบั ค่าจ้าง (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ.๒๔๔๘
โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพือ่ ให้สอดคล้อง
กับการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๔๔๗
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓(๒) มาตรา ๒๐ ประกอบมาตรา ๒๒ แห่งพระราขบัญ ญัตริ ะเบียบ
บริห ารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ พ .ศ.๒๔๔๒ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับ อัตราค่าจ้างและการให้ลกู จ้างขององค์การบริห ารส่วนจังหวัดได้รบั ค่าจ้าง (ฉบับที่ ๔)
ลงวับที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๔๘ โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด
ในการประชุมครัง้ ที่ ๖/๒๔๔๘ เมือ่ วับ ที่ ๒๔ มิถนุ ายน ๒๔๔๘ และคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วน
จังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครัง้ ที่ ๑๒/๒๔๔๘ เมือ่ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๔๔๘ มีมติเห็นชอบให้แล้โขประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรือ่ ง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลกู จ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รบั ค่าจ้าง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๔๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๔๔๗ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนีเ้ รีย กว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด จังหวัด
ลำปาง เรือ่ ง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลกู จ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รบั ค่าจ้าง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๔๔๘”
ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ ข้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๔๗ เป็นด้นไป
ข้อ ๓ ให้ย กเลิก บัญ ขีอ ตั ราค่าจ้าง และบัญ ชีกำหนดอัตราค่าจ้างขัน้ ตํา่ - ขัน้ สูง ลูก จ้างประจำชอง
องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ท้ายประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด จังหวัด ลำปาง เรือ่ ง
กำหนดอัต ราค่าจ้างและการให้ล กู จ้างขององค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ได้รบั ค่าจ้าง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๔๗ ลงวันที่
๑๔ สิงหาคม ๒๔๔๗ และให้ใช้บญ
ั ชีทา้ ยประกาศนีแ้ y d ไ

ผูว้ า่ ราชการฺจงั หวัดลำปาง
ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง

บัญชีกำหบดอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า-ขั้นสูง ลูกจ้างประจำ■ ขององค่กรปกครองส่วนท้องกิน
ลำm J
ที่

. ' 1

ลำแหนง

กลุ่ม นัณ ซ
ค่า จ้า ง

'นบค่า

อัต ราค ่า จ้า ง
•นบสงเติม ■ บนสูงใหม่

ห มายเห ตุ

๑

ศนงาบ

บริก ารพนฐาน กลุ่ม ที่ ๑

๕,๓๔0 ๑ ๖ ,0 ๓ 0 ๑๗ ,๘ ๘ 0

๑. ทุกทำนพบ่ง หากด่านหบ่งว่างใหฺยุบ เลิก

b

คนงาบประมง

บริก ารพนฐาน กลุ่ม ที่ ๑

๔,๓ ๔0 ๑ ๖ ,0 ๓ 0

๑๗ ,๘ ๘ 0

๒. ทุก ลำนหบ่งต้องมีค่าจ้างไม่เทิบ ทว่าอัดรา

๓ คบงานประจำเรือ ยนต์

บริก ารพื้น ฐาน กลุ่ม ที่ ๑

๔,๓๔0 ๑ ๖ ,๐ ๓ ๐

๑๗ ,๘ ๘ 0

ค่าจ้างนั้บสูง'ของลำแหน่งที่ก่าหบด

๔ คบงาบ๓ พ !ร

บริก ารพื้น ฐาบ กลุ่ม ที่ ๑

๔,๓๔0 ๑ ๖ ,0 ๓ 0 ๑๗ ,๘ ๘ 0

๔ ภารโรง

บริก ารพื้น ฐาบ กลุ่ม ที่ ๑

๔,๓๔0 ๑ ๖ ,0 ๓ 0 ๑๗ ,๘ ๘ 0

นัก การ

บริก ารพื้น ฐาน กลุ่ม ที่ ๑

๔,๓๔0 ๑ ๖ ,0 ๓ 0

ยาม

บริก ารพื้น ฐาน กลุ่ม ที่ ๑

๔ ,๓ ๔ 0 ๑ ๖ ,0 ๓ 0 ๑๗ ,๘ ๘ 0

๘ คนสวบ

บริก ารพื้น ฐาน กลุ่ม ที่ ๑

๔,๓ ๔0 ๑ ๖ ,0 ๓ 0

๑๗ ,๘ ๘ 0

๘ บริก รหรือ พนัก งานประจำตีก หรือ โรงแรม บริก ารพื้น ฐาน กลุ่ม ที่ ๑

๔,๓ ๔0 ๑ ๖ ,0 ๓ 0

๑๗ ,๘ ๘ 0

๖

๑๗ ,๘ ๘ 0

๑ ๐ คบงาบประจำรถร!ยะ

บริก ารพื้น ฐาน กลุ่ม ที่ ๑

๔,๓๔0 ๑ ๖ ,0 ๓ 0 ๑๗ ,๘ ๘ 0

๑ ๑ คบงาบประจำรถดูด สิง ปฏิก ูล

บริก ารพื้น ฐาน กลุ่ม ที่ ๑

๔ ,๓ ๔ 0 ๑ ๖ ,0 ๓ 0 ๑๗ ,๘ ๘ 0

sib คบงาบประจำโรงย่า สัต ว์

บริก ารพื้น ฐาน กลุ่ม ที่ ๑

๔ ,๓ ๔ 0 ๑ ๖ ,0 ๓ 0 ๑๗ ,๘ ๘ 0

๑๓ พนัก งาบผลิต บํ้า ประปา

บริก ารพื้น ฐาน กลุ่ม ท ี่ ๑

^ 1๓GlO ๑ ๖ ,0 ๓ 0

๑๔- หัว หน้า หมวดคบงาบและสถาน ที่

บริก ารพื้น ฐาน กลุ่ม ที่ ๑

๗ ,๔ ๖0 ๑ ๙ ,๑ 0 0 ๒ ๑ ,0 ๑ 0

๑ ๔ คบครัว

สนับ สบุน

กลุ่ม ท ี่ ๑

๔,๓ ๔0 ๑ ๖ ,0 ๓ 0 ๑๗ ,๘ ๘ 0

๑ ๖ พนัก งาบคับ เพลิง

สนับ สบุบ

กลุ่ม ที่ ๑

๔,๓ ๔0 ๑ ๙ ,๑ 0 0 ๒ ๑ ,0 ๑ 0

๑๗ พนัก งาบจดมาตรวัด นํ้า

สนับ สบุน

กลุ่ม ท ี่ ๑

๔,๓ ๔0 ๑ ๙ ,๑ 0 0 ๒ ๑ ,0 ๑ 0

สนับ สมุน

กลุ่ม ที่ ๑-๒

๖ ,๑ ๔ 0 ๒๓,๓๔0 ๒ ๔ ,๖๗ 0

สนับ สบุน

กลุ่ม ที่ ๑-๒

๖ ,๑ ๔ 0 ๒๓,๓๔0 ๒ ๔ ,๖๗ 0 'เค รา ๒๑,0๑๐ และกลุ่มที่ ๒ เริมนั้นที่ ๒๙

G* พนัก งาบวิท ยุ

/ '
I c

กลุ่ม งาบ

พนัก งานนับ รถยนต์

๑๗ ,๘ ๘ 0

-ใซ้บัญชีค่าจ้างๆ กลุ่มที่ พ ทังนั้บที่ ๑๗

J อครา ๖๑,๑๔0
๒ 0 คัว หน้าหมวดรทยนต์

สนับ สบุบ

กลุ่ม ท ี่ ๑-๓

๗ ,๔ ๖0 ๓ 0 ,๗ ๙ 0 ๓ Gu,<รไ๑ ๐

-ใน้บัญชีค่าจ้างๆ กลุ่มที่ ๑ ทังนั้บที่ ๑๗
อัตรา ๒๑,๐๑0 และกลุ่มที่ ๒ เริม พ ท ี่ ๒๙
อัตรา ๒๑,๑๙0 ทังนบที่ ๑๐ อัตรา ๒๙,๖๗0
และกลุ่มที่ ๑ เร่'ม พที่ ๒๑.๙ อัตรา ๒๙.๙๗0

๒๑ พนัก งานเทศกจ

สนับ สบุบ

กลุ่ม ท ี่ ๑

๖ ,๑ ๔ 0 ๑ ๙ ,๑ 0 0 ๒ ๑ ,0 ๑ 0

๒๒ ารูผ ู้ด ูแ ลเด็ก เลิก

สนับ สบุน

กลุ่ม ที่ ๑-๓

๗ ,๔ ๖0 ๓ 0 ,๗ ๙ 0 ๓ ๔ ,๑ ๑ 0

-ใจ้บัญ ชีค่าจ้างา กลุ่มที่ ๑ ทัง'ขนที่ ๑๗
อัตรา ๒๑,๐๑๐ และกลุ่มที่ ๒ เริมนั้นที่ ๒๙
อัตรา ๒๑1๑๙๐ ทังนั้นที่ ๑๐ อัตรา ๒๙.๖๗๐
และกลุ่มที่ ๑ เริมนั้บที่J ap e*■ พี*ะน2๙,๙๗๐

ben าพนัก งานนับ เรือ ยนต์ห รือ บายท้า ยเรือ

สนับ สบุน

กลุ่ม ท ี่

๑ -

๒ ๖ ,๑ ๔ 0 ๒๓,๓๔0 ๒ ๔ ,๖๗ 0

-ใจ้บัญ ชีค่า'จ้า}'f 'กรุม ที่-๔'ทังินั้นิที่'ร*๗v X
อัตรา ๒ ๑,/๑๐ /ส^กลุ่ม ที่ ^ ท ฺส ์๔ '\ ^
อัตรา 4 ๔ 4

'^ ะ ร ร ปุ ี

บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นดร-ขั้นสูง ลูกจ้างประจำขององค่กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลำค้า J

กลุ่ม บัญ ชี
ค่า จ้า ง

ฃั้บ คํ๋า

๖ ๔ ลูก ปีอ ช่างแผนที่ภ าษีแ ละหะ เปีย นทรัพย์สิบ' สนับ สบุบ

กลุ่ม ที่ ๑ -๖

๖ ,๑ ๔ ๐ ๖๓ , ๓๔๐ ๖ ๔ 1๖๗ ๐

-ไพ้บัญชีท่าจ้างๆ กลุ่มที่ m ทีงขั้นที่ เทฬ

b e t เจ้า หน้า ที่ท ะเปีย บทรัพ ย์ส ิบ

สนับ ลบุบ

กลุ่ม ที่ ๑ -๖

๖ ,๑ ๔ ๐ ๖๓ ,๓๔๐ ๖ ๔ ,๖ ๗ ๐

อัครา ๖®,๐01๐ แทะกลุ่มที่ ๖ เริมพนที่ bae

b b เจ้า หน้า ที่ล ำรวจข้อ มูล

สนับ สบุบ

กลุ่ม ที่ ๑ -๖

๖ 1๑๔ ๐ ๖๓ ,๓ ๔ ๐ ๖ ๔ ,๖ ๗ ๐

อัครา ha\,<ร1๔๐

๖ ๗ ลูก จ้างประจำที่ป ีช ึ่อ และลัก ษณะงาบเหปีอ น

สนับ สบุบ

กลุ่ม ที่ ๑ -b

๖ ,๑ ๔ ๐ ๖๓ ,๓ ๔ ๐ ๖ ๔ ,๖ ๗ ๐

b ๘ คบงาบเครึ๋อ งสูบ ป้า

ช่า ง

กลุ่ม ท ี่ ๑

๔,๓๔๐ ๑ ๙ ,๑ ๐ ๐

๒ ๙ คนงานเครื่อ ง กำเบคไฟฟ้า

ช่า ง

กลุ่ม ท ี่ ๑

๔,๓๔๐ ๑ ๙ ,๑ ๐ ๐ ๖ ๑ ,๐ ๑ ๐

๓ 0 ผูช้ ่ว ยช่า งทุก ประเภท

ช่า ง

กลุ่ม ที่ ๑

๔,๓๔๐ ๑ ๙ ,๑ ๐ ๐

๓ ๑ พนัก งานชัน เครื่อ งกลขบาตเบา

ช่า ง

กลุ่ม ที่ ๑ -b

๖ 1๑ ๔ ๐ ๖๓ ,๓ ๔ ๐ ๒๔, ๖ ๗ ๐

mb พนัก งาบชัน เรือ จุด (รถจุด )

ช่า ง

กลุ่ม ที่ ๑ -b

๖ ,๑ ๔ ๐ ๖๓ ,๓ ๔ ๐ ๒ ๔ ,๖๗ ๐ ■ อัครๆ ๖๓,0010 แทะกลุ่มที่ b เริมขั้นที่ bar

ที่

.
.
คานหบง

กลุ่ม งาบ

อัต ราค ่า จ้า ง
ขั้บ ฐ งเคิม ขั้น ถูงให li

หมายเหตุ

ข้า ราชการและพบัก งาบลํว บท้อ งลิบ
รวมลิง พน้ก งาบเกนเงิบ พนัก งานพิม พ์ค ด
1

และตำแหน่ง อ’บๆ ท ีม่ ิไ ดัก ำหนดไว้
ในบัญ ชีก ำหบคตำแหน่ง และบัญ ชีอ ัต รา
ค่า จ้า งขั้บ คา-ขั้น สูง ลูก จ้า งประจำ
ชององค์ก รปกครองลํว บท้อ งทบ
๖ ๑ ,๐ ๑ ๐
๒ ๑ ,๐ ๑ ๐
-ใพับัญชีท่าจ้างๆ กลุ่มที่ ๑ ทีงขั้นที่ เท๗

_ อัครา ๖01,01๔๐
๓๓ พนัก งานชัน เครื่อ งจัก รกลขนาดกลาง

ช่า ง

กลุ่ม ที่ ๑-๓

๗ ,๔ ๖๐ ๓ ๐ ,๗ ๙ ๐ ๓ ๔ ,๑ ๑ ๐

-ใจ้บัญชีท่าจ้างๆ กลุ่มที่ ค ทีงขั้นที่ เท๗
อัครา te«,o«o และะ กลุ่มฑี๋ ๒ 1รม-รนที่ Voacr
อัครา ๖01,01๔๐ ทีงขั้นที่ ๓0 อัครา 10๔.๖๗0
และกลุ่มที่ ๓ เริมขั้นที่ ๖๓.๕ อัครา b๔,๙๗๐

๓๔ พนัก งานชัน เครื่อ งจัก รกลขบาดหนัก

ช่า ง

กลุ่ม ที่ ๖-๓

๘1๓๔๐ ๓ ๓ ,0 ๐ ๐ ๓ ๖,๔ ๔ ๐

-ใพ้บัญชีท่าจ้างๆ กลุ่มที่ b ทีงขั้นที่ ๓๐
อัครา ๖1๔,๖๗๐ และPทุ่มที่-๓-พ์นขั้yvi ๖๓.๕
อัค รา๖๔.<^๐ /

/
โ

/
/

\
fc r

๙®' \

ป. ก."A-

'

บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลุม่ ที่ ๑
ลำดับขัน้
๑
๑.๕
b
๒.๕
๓
£«.๕
๔
๔.๕
๕
๕.๕

๖
๖.๕
๗
๗.๕
๘
๘.๕
๙
๙.๕
๑0
๑0.๕
๑๑
ค(ร).(รแ
๑๒
๑๒.๕
๑๓
๑๓.๕
๑๔
๑๔.๕
๑๕
๑๕.๕
๑๖
๑๖.๕
๑๗
๑๗.๕
๑๘
6ไ๙.(*^
๑๙

อัต ราค่าจ้าง

ลำดับขัน้
อัต ราค่าจ้าง
๔,๘๗๐ ๑๙.๕
๑๐,๙๗๐
๒๐
๔1๙๘๐
๑๑,๑๙0
๕1๑๐๐ ๒๐.๕
๑๑1<3๔00
๒๑
๕1๒๒๐
๑๑1\dcho
๒๑.๕
๕,๓๔๐
๑๑,๘๖๐
๒๒
๕,๔๔๐
๑๒,๐๙๐
๕,๕๘๐ ๒๒.๕
๑๒,๓๓๐
๒๓
๕,๖๙๐
๑๒,๕๖๐
๒๓.๕
๕,๘๑๐
๑๒1๘๑๐
๒๔
๑๓,๐๗๐
๕,๙๗๐
๖,๑๔๐ ๒๔.๕
๑๓1๓๑๐
๒๕
๑๓,๗๖๐
๖,๓๐๐
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-ร่าง ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง
เรื่อง กำหนดอัต ราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริห ารส่วนจังหวัด ได้ร ับ ค่าจ้าง
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒<£๖๑
โดยที่เป็นการสมควรปรับบัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ หลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารให้ล ูก จ้างประจำชองส่ว นราขการได้ร ับ อัต ราค่าจ้างสูงกว่าอัต รา
ค่าจ้างชั้นสูงชองกระทรวงการคลัง
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓(๒) มาตรา ๒๐ ประกอบมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒<£๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างชององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๔๖๑ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๔๖๑ มติค ณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๔๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๑ และมติคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๔๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๔๖๑
มีม ติเห็น ชอบให้แ ก้ไ ขประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด จังหวัด ลำปาง เรื่อง
กำหนดอัต ราค่าจ้างและการให้ล ูก จ้างชององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ได้ร ับ ค่าจ้าง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๔๔๘
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๔๘ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เริย กว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
จัง หวัด ลำปาง เรื่อง กำหนดอัต ราค่า จ้า งและการให้ล ูก จ้า งชององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ได้ร ับ ค่า จ้า ง
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๔๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างชั้นตํ่า - ชั้นสูง ลูกจ้างประจำชององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ท้ายประกาศคณะกรรมการช้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนด
อัตราค่าจ้างและการให้ล ูก จ้างชององค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ไต้รับ ค่าจ้าง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๔๔๘ ลงวันที่
๒๔ ธันวาคม ๒๔๔๘ และให้ใช้บัญชีท้ายประกาศนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่

เมษายน พ.ศ.๒๔๖๑

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง

ประกาศคณะกรรมการกลางช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างน,ละการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็น การสมควรปรับ บัญ ชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์การบริห ารส่วนจังหวัด
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับ อัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตรา
ค่าจ้างขั้นสูงชองกระทรวงการคลัง
อาศัยอำนาจตามความใบมาตรา ๑๗ (๔) มาตรา ๒๐ ประกอบกับมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญ้ต
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการกลางช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบให้แก้ไขประกาศคณะกรรมการกลาง
ช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกลางช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ย วกับ อัต ราค่าจ้างและการให้ล ูก จ้างขององค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ได้ร ับ ค่าจ้าง
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี๋ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นด้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบัญ ชีกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นดร - ขั้นสูง ลูกจ้างประจำขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ท้ายประกาศคณะกรรมการกลางช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ย วกับ อัต ราค่าจ้างและการให้ล ูก จ้างขององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ได้ร ับ ค่าจ้า ง (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และให้ใช้บัญชีท้ายประกาศนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่

พ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการกลางช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นตา-ขั้นสูง ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลำดับ

ตำแหน่ง

กลุ่มงาน

ค่าจ้าง

ที่

A
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กลุ่มบัญชี

๑

คบงาน

บริการพื้นฐาน กลุ่มที่ ๑

๒

คนงานประมง

บริการพื้นฐาน กลุ่มที่ ๑

๓

คนงานประจำเรือยนต์

บริการพื้นฐาน กลุ่มที่ ๑

๔

คนงาบเกษตร

บริการพื้นฐาน กลุ่มที่ ๑

๕

ภารโรง

บริการพื้นฐาน กลุ่มที่ ๑

นักการ

บริการพื้นฐาน กลุ่มที่ ๑

๗

ยาม

บริการพื้นฐาน กลุ่มที่ ๑

๘
๙

คบสวน
บริการพื้นฐาน กลุ่มที่ ๑
บริการหรือพนักงานประจำตึก
หรือโรงแรม
บริการพื้นฐาน กลุม่ ที่ ๑

๑0

คนงานประจำรถฃยะ

บริการพื้นฐาน กลุ่มที่ ๑

๑๑

คนงานประจำรถดูดสิงปฐกล

บริการพื้นฐาน กลุ่มที่ ๑

๑๒

คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์

บริการพื้นฐาน กลุ่มที่ ๑

๑รก พนักงานผลิตนํ้าประปา
ห้วหน้าหมวดคนงานและ
๑๔ สถานที่

บริการพื้นฐาน กลุ่มที่ ๑

อัตราค่าจ้าง
ค่าจ้างขั้น
ค่าจ้าง
ค่าจ้างขั้น
ขั้นตา ขั้น สูงเดิม ขั้น สูงใหม่

๑. ทุกตำแหน่ง
หากว่าง
๕1๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ให้ยุบเลิก
๕1๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐

๕1๓๔๐ ๓๒ ๑๗,๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ๒. ทุกตำแหน่ง
๕1๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ต้องมีค่าจ้าง
ไม่เกินกว่าอัตรา
๑รๆเ,69๘0
๓๗ ๒๑1๐๑๐ ค่าจ้างขั้นสูง
๕1๓๔๐ ๓๒
๕1๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ตามที่กำหนด
๕1๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ๓. กรผีค่าจ้าง
เด็มขั้นใบกลุ่มแล้ว
๕,๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ให้เลื่อนค่าจ้าง
ในกลุ่มถัดไปไต้
du,ฝืใรแG ๓๒ GfrSftifGaCaCl ๓๗ ๒๑1๐๑๐ โดยต้องเทียบ
๕1๓๔๐ ๓๒ ร)8TJ)G£c£o ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ขั้นใกล้เคียง
ใบทางทสูงกว่า
๕1๓๔๐ ๓๒ ร)ร'if#£s£»0 ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ของกล่มบัญชี
๕1๓๔๐ ๓๒ ร)fitfjCdCsO ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ค่าจ้างถัดใปก่อบ
เลอบขั้บค่าจ้าง
๕1๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐

บริการพื้นฐาน กลุ่มที่ ๑-๒ ๗1๔๖๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐

๓๐ ๒๕1๖๗๐

คนครัว

สนับสนุน

กลุ่มที่ ๑

๑๖

พนักงานดับเพลิง

สนับสบุน

กลุ่มที่ ๑-๒ ๕1๓๔๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐

๑๗
๑๘

พนักงานจดมาตรวัดนํ้า
พนักงาบวทยุ

๑๙

พนักงานขับรถยนต์

สนับสบุน
สนับสบุน
สนับสบุบ

กลุ่มที่ ๑-๒ ๕1๓๔๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ๓๐ ๒๕1๖๗๐
กลุ่มที่ ๑-๓ ๖1๑๔๐ ๓๐ ๒๕1๖๗๐ ๓๑ ๓๔1๑๑๐
กลุ่มที่ ๑-๓ ๖1๑๔๐ ๓๐ ๒๕,๖๗๐ ๓๑ ๓รแ,ร)ร)o

๒๐

หัวหน้าหมวดรถยนต์

สนับสบุบ

กลุ่มที่ ๑-๓ ๗1๔๖๐ ๓๑ ๓Gu,ร)(5)0 ๓๗ ๔๑1๖๑๐

สนับสบุบ
สนับสบุน

กลุ่มที่ ๑-๒ ๖1๑๔๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐
กลุ่มที่ ๑-๓ ๗1๔๖๐ ๓๑ ๓๔1๑๑๐

*

๒๑ พนักงานเทศกิจ
๒๒ ครผ้ดูแลเด็กเล็ก

หมายเหตุ

๕1๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐
๓๐ ๒๕1๖๗๐

๓๐ ๒๕1๖๗๐
๓๗ ๔๑1๖๑๐

J?

/

บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขบตา-ขั้นสูง ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลำดับ

กลุ่มบัญชี

อัตราค่าจ้าง
ค่าจ้าง
ขั้น ขั้นสูงเดิม ขั้น

ค่าจ้างขั้น
สูงใหม่

b }6 )t^ o

๓๐

๒๕1๖๗๐

๓๑

๓๔1๑๑๐

สนับสบุน

กลุ่มท ๑-๓ ๖ 1๑๔๐

๓๐

๒๕1๖๗๐

รก๑

๓(ร.โ,๑๑๐

๒๕ เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน

สนับสบุน

กลุ่มที่ ๑-๓ ๖1๑๔๐

๓๐

๒๕1๖๗๐

๓๑

๓๔1๑๑๐

๒๖ เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมล
๒๗ ลูกจ้างประจำที่มีซี่อและ
ลักษณะงาบเหรอบข้าราขการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่น
•
รวมถึง พนักงาบเก็บเงิน
พนักงาบพิมพ์ดีด และตำแหน่ง
อื่นๆ ที่รใด้กำหนดไว้ใบบัญชี
กำหนดตำแหน่งและบัญชีอัตรา
ค่าจ้างขั้น!ทา-ขั้นสูง
ลูกจ้างประจำขององค์กร
ปกครองส่วนทัอ่งถิ่น

สนับสบุน
สนับสบุน

กลุ่มที่ ๑-๓ ๖1๑๔๐
กลุ่มห ๑-๓ ๖1๑๔๐

๓๐
๓๐

๒๕1๖๗๐
๒๕1๖๗๐

๓๑
๓๑

๓๔,๑๑๐
๓๔1๑๑๐

๒๘ คนงาบเครื่องสูบนํ้า

ช่าง

กลุ่มที่ ๑-๒ ๕1๓๔๐

๓๗ ๒๑1๐๑๐

๓๐

๒๕1๖๗๐

๒๘ คนงาบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ช่าง

กลุ่มที่ ๑-๒ ๕1๓๔๐

๓๗ ๒๑1๐๑๐

๓๐

๒๕1๖๗๐

๓๐ ผู้ช่วยข่างทุกประเภท
ช่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกล่ขนาด
เบา
ช่าง
^ ๑

กลุ่มที่ ๑-๒ ๕1๓๔๐

๓๗ ๒๑1๐๑๐

๓๐

๒๕1๖๗๐

กลุ่มที่ ๑-๓ ๖1๑๔๐

๓๐

๒๕1๖๗๐

๓๑

๓๔,๑๑0

กลุ่มที่ ๑-๓ ๖1๑๔๐

๓๐

๒๕1๖๗๐

๓๑

๓๔,๑๑0

กลุ่มที่ ๑-๓ ๗1๔๖๐
กลุ่มที่ ๒-๓ ๘1๓๔๐

๓๑ ๓๔1๑๑๐
๓๓ ๓๖1๔๕๐

๓๗
๓๗

๔๑1๖๑๐
๔๑1๖๑๐

ตำแหน่ง

กลุ่มงาน

ค่าจ้าง

ท ี่

พนักงานขับเรือยนต์หรีอ
๒๓ นายท้ายเรือ
ลูกรอข่างแผนที่ภาษีและ
๒๔ ทะเบียนทรัพย์สิน

1

สนับสบุบ , กลุ่มที่ ๑-๓

๓๒ พนักงานขับเรือขุด (รถขุด)
ช่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
๓๓ กลาง
ช่าง
๓๔ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด ช่าง
หนัก

ขั้นตํ่า

&
' ริ

หมายเหตุ

งานเลขานุการ ก.จ.จ.ลำปาง

เวลา..

ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ ว (*

สำนักงาบ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ถบบนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐
9en) เมษายน

๒๕๖๑
เรอง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับ อัตราค่าจ้างและการให้ลกู จ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รบั ค่าจ้าง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน

ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย

๑. สำเนาประกาศ ก.จ. เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับ อัตราค่าจ้างและการให้ล กู จ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รบั ค่าจ้าง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวับที่ ๒๘ มืบาคม ๒๕๖๑
๒. สำเนาประกาศ ก.ท. เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับ อัตราค่าจ้างและการให้ล กู จ้างของ
เทศบาลได้รบั ค่าจ้าง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
๓. สำเนาประกาศ ก.อบต. เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับอัตราค่าจ้างและการให้ลกู จ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลได้รบั ค่าจ้าง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวับที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

ด้วยคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลาง
พนักงาบเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ใบการประขุมครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑
เมือ่ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้มมี ต๊ให้ออกประกาศ เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับอัตราค่าจ้างและการให้
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รบั ค่าจ้าง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามทีส่ ง่ มาพร้อมนี้
สำนัก งาบ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. พิจ ารณาแล้ว เห็น ว่า เพีอ่ ให้ก ารปฏิบ ตั เิ ป็น ไปตาม
กฎหมายทีก่ ำหนด จึงขอให้ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา ดำเนินการ ดังบี้
๑. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างประจำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้สอดคล้องกับประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไป
เกีย่ วกับอัตราค่าจ้างและการให้ลกู จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รบั ค่าจ้าง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑
ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย
๒. กรณี ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัท ยา ประกาศหลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
ดังกล่าวมีเนือ้ หาเซ่น เดียวกับ ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด ถือว่า ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้ให้ความ
เห็นชอบแล้ว มืผลให้ประกาศใช้บงั คับได้ แต่ห ากประกาศหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขแตกต่างจากที่ ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. กำหนดให้เสนอ ก.จ.ก.ท .ห รือ ก.อบ ต.แล้ว แต่ก รณ ี พิจ ารณาให้ค วามเห็บ ชอบก่อ น
จึงประกาศใช้บงั คับได้
๓. เพีอ่ ให้ก ารบริห ารงานบุค คลขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิน่ บังเกิด ผลดี จึงขอให้
ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมือ งพัท ยา ดำเนิน การในเรือ่ งดังกล่าวให้แ ล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน
นับแต่วบั ทีไ่ ด้รบั หนังสือบี้
๔. กำหนดแนวทางปฏิบต้ เกีย่ วกับการให้ลกู จ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รบั
ค่าจ้าง ดังบี้
(๑) กรณีล กู จ้างประจำทีไ่ ด้รบั อัต ราค่าจ้างไม่ถ งึ ขัน้ สูงตามกลุม่ บัญ ชีคา่ จ้างตามนัญ ชี
กำหนดอัตราค่าจ้างขัน้ ตํา่ - ขัน้ สูง ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แบบท้ายประกาศ ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับอัตราค่าจ้างและการให้ลกู จ้างชององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไต้รบั
ค่าจ้าง (ฉบับที่ ๔) ให้ได้รบั ค่าจ้างไต้ถงึ ขัน้ สูงของกลุม่ บัญชีคา่ จ้างกลุม่ นัน้
/ (๒) กรณี...

- ๒-

(๒) กรณีล กู จ้างประจำทีก่ ำหนดให้ไ ด้รบั อัต ราค่าจ้างถึงขัน้ สูงตามกลุม่ บัญ ชีค า่ จ้าง
ตามบัญ ชีกำหนดอัตราค่าจ้างขัน้ ตํา่ - ขัน้ สูง ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แนบท้ายประกาศ
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ โปเกีย่ วกับ อัต ราค่าจ้างและการให้ล กู จ้างขององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ใต้รบั ค่าจ้าง (ฉบับที่ ๔) ให้ใต้รบั กลุม่ บัญชีคา่ จ้างถัดไปจนถึงขัน้ สูงตามทีก่ ำหนดแนบท้ายประกาศ
(โดยในการปรับไปให้ได้รบั ค่าจ้างกลุม่ บัญ ชีคา่ จ้างถัดไปให้เทียบขัน้ ใกล้เคียงในทางทีส่ งู กว่าฃองกลุม่ บัญ ชี
ค่าจ้างถัดไป)
(๓)ในกรณีทล่ี กู จ้างประจำรายใดต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุให้ไต้รบั การ
เลือ่ นขัน้ ค่าจ้างดังกลาวเพือ่ ประโยชน์ในการคำนวณนำเหบจลูกจ้าง ในวันที่ ๓0 กันยายน ของบิทจ่ี ะพ้นจาก
ราชการเพราะเหตุเกษียณอายุ
(๔) ลูกจ้างประจำรายใดไต้รบั ค่าจ้างถึงอัตราค่าจ้างขัน้ สูง (ค่าจ้างตัน ) ตามประกาศ ก.จ.
ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับอัตราค่าจ้างและการให้ลกู จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ไต้รบั ค่าจ้าง (ฉบับที่ ๔) แทน ให้ได้รบั ค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก จ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผูใ้ ต้รบั เงบเดือนหรือค่าจ้างถึงขัน้ สูงหรือใกล้ถงึ ขัน้ สูงชอง
อันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. ๒๔๕0 และทีแ่ ก้ไชเพิม่ เติม
(๔) ลูกจ้างประจำรายใดไต้รบั ค่าตอบแทบพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิก จ่ายค่าตอบแทนพิเศษชองช้าราชการและถูก จ้างประจำผูใ้ ด้รบั เงิน เดือ นหรือ ค่าจ้างถึงขัน้ สูงหรือ
ใกล้ถงึ ขัน้ สูงชองอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. ๒๔๔0 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม อยูใ่ บวันทีป่ ระกาศ ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับอัตราค่าจ้างและการให้ลกู จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไต้รบั
ค่าจ้าง (ฉบับที่ ๔) นึม๋ ผลใช้บงั คับให้นำค่าตอบแทนพิเศษในรอบการประเมินผลการปฏิบตั งิ าบตัง้ แต่วนั ที่
๑ เมษายน ๒๔๔๙ ถึงวันที่ ๓0 กันยายน ๒๔๔๙ มารวมเป็นค่าจ้างตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๔๙
จีงเรืยบมาเพีอ่ โปรดพิจารณาตำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

ร)®/’(บายขจร ศรืซวโนทัย)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
เลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่
ส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่
โทร. 0-๒๒๔๑-๙0 0 0 ต่อ ๓๓๓๑

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับอัตราค่าจ้างและการให้ลกู จ้างของเทศบาลได้รบั ค่าจ้าง
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับบัญ ชีอตั ราค่าจ้างลูกจ้างประจำของเทศบาล เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
หลัก เกณฑ์แ ละวิธ กี ารให้ล กู จ้างประจำของส่ว นราชการได้ร บั อัต ราค่าจ้างสูงกว่าอัต ราค่าจ้างขัน้ สูงของ
กระทรวงการคลัง
อาลัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๔) มาตรา ๒0 มาตรา ๒๒ ประกอบกับ มาตรา ๒๔
วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการกลางพนักงาบ
เทศบาล ในการประชุมครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบให้แก้ไขประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับอัตราค่าจ้างและการให้ลกู จ้างของเทศบาล
ได้รบั ค่าจ้าง (ฉบับที่ ๔) ลงวับที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนีเ้ รียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไป
เกีย่ วกับอัตราค่าจ้างและการให้ลกู จ้างของเทศบาลได้รบั ค่าจ้าง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนีใ๋ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ย กเลิก บัญ ชีก ำหนดอัต ราค่า จ้า ง1ข น้ั ตัา้ -ขัน้ ส งู ลูก จ้า งประจำของเทศบาล
ท้ายประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับอัตราค่าจ้างและการให้ลกู จ้าง
ของเทศบาลได้รบั ค่าจ้าง (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และให้ใช้บญ
ั ชีทา้ ยประกาศนีแ้ ทน
ประกาศ ณ วับที่

พ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(อนุพงษ์ เผ่าจิบดา)
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาบส่วนตำบล
เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับอัตราค่าจ้างและการให้ลกู จ้างซององค์การบริหารส่วนตำบลได้รบั ค่าจ้าง
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖®
โดยทีเ่ ป็น การสมควรปรับ บัญ ชีอ ตั ราค่าจ้างลูก จ้างประจำขององค์ก ารบริห ารส่วนตำบล
เพือ่ ให้ส อดคล้องกับ หลักเกณฑ์และวิธกี ารให้ลกู จ้างประจำของส่วนราขการได้รบั อัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตรา
ค่าจ้างขัน้ สูงของกระทรวงการคลัง
อาศัยอำนาจตามความใบมาตรา ๑๗ (๔) มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ ประกอบกับมาตรา ๒๖
วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการกลางพนักงาบ
ส่วนตำบล ในการประชุมครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบให้แก้ไขประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับ อัต ราค่าจ้างและการให้ล กู จ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลได้รบั ค่าจ้าง (ฉบับที่ ๔) ลงวับที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดังต่อไปบี้
ข้อ ๑ ประกาศบีเ้ รียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไป
เกีย่ วกับอัตราค่าจ้างและการให้ลกู จ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รบั ค่าจ้าง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศบีI้ ห้ใข้บงั คับตัง้ แต่วบั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นด้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบัญ ชีกำหนดอัตราค่าจ้างขัน้ ตํา่ - ขัน้ สูง ลูกจ้างประจำขององค์การบริห าร
ส่วนตำบล ท้ายประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับอัตราค่าจ้างและ
การให้ลกู จ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รบั ค่าจ้าง (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และให้ใช้
บัญชีทา้ ยประกาศบีแ้ ทน
ประกาศ ณ วับที่ I**/ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(อนพงษ่ เผ่าจินดา)
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการกลางพนักงาบส่วนตำบล

ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับอัตราค่าจ้างและการให้ลกู จ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รบั ค่าจ้าง
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยทีเ่ ป็น การสมควรปรับ บัญ ชีอตั ราค่าจ้างลูก จ้างประจำขององค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด
เพือ่ ให้ส อดคล้องกับ หลักเกณฑ์และวิธกี ารให้ลกู จ้างประจำของส่วนราขการได้รบั อัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตรา
ค่าจ้างขัน้ สูงของกระทรวงการคลัง
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๔) มาตรา ๒๐ ประกอบกับมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนห้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในการประชุมครัง้ ที่ ๒/ ๒๕๖๑ เมือ่ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มมติเห็บชอบให้แก้ไขประกาศคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับอัตราค่าจ้างและการให้ลกู จ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้รบั ค่าจ้าง (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนีเ้ รียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับ อัต ราค่าจ้างและการให้ล กู จ้างขององค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ได้ร บั ค่าจ้าง
(ฉบับที่ ๕) พ.ค. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนึใ๋ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วบั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นด้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบัญ ชีกำหนดอัตราค่าจ้างขัน้ ตํา่ - ขัน้ สูง ลูกจ้างประจำขององค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด ท้ายประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไป
เกีย่ วกับ อัต ราค่าจ้างและการให้ล กู จ้างขององค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ได้ร บั ค่าจ้าง (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และให้ใช้บญ
ั ชีทา้ ยประกาศนีแ้ ทบ

ที่พ ม๊บาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วับ

รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

บัญ ชีก ำหนดอัตราค่าจ้าง1ขน้ั ค์'า-ขัน้ สูง ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ลำดับ

ตำแหน่ ง

กลุม่ งาน

ที่

กลุม่ บัญชี
ค่าจ้าง

๑

คนงาน

บริการพืน้ ฐาน กลุม่ ที่ ๑

๒

คบงาบประมง

บริการพืน้ ฐาน กลุม่ ที่ ๑

๓

คบงานประจำเรือยนต์

บริการพืน้ ฐาน กลุม่ ที่ ๑

๔

คนงาบเกษตร

บริการพืน้ ฐาน กลุม่ ที่ ๑

๔

ภารโรง

บริการพืน้ ฐาน กลุม่ ที่ ๑

mพ ^
๗

นักการ

บริการพืน้ ฐาน กลุม่ ที่ ๑

ยาม

บริการพืน้ ฐาน กลุม่ ที่ ๑

๘
๙

คนสวน
บริการพืน้ ฐาน กลุม่ ที่ ๑
บรืการหรือพนักงาบประจำตึก
หรือโรงแรม
บริการพืน้ ฐาน กลุม่ ที่ ๑

๑0

คบงาบประจำรถฃยะ

บริการพืน้ ฐาน กลุม่ ที่ ๑

๑๑

คนงาบประจำรถดูดสิง่ ปฎิกล

บริการพืน้ ฐาน กลุม่ ที่ ๑

๑๖

คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์

บริการพืน้ ฐาน กลุม่ ที่ ๑

๑€ก พนักงานผลิตนํา้ ประปา
หัวหน้าหมวดคบงานและ
๑๔ สถานที่

บริการพืน้ ฐาน กลุม่ ที่ ๑

•

อัตราค่าจ้าง
ค่าจ้างขัน้
ค่าจ้างขัน้
ค่าจ้าง
ขัน้ ตํา่ ขัน้
สงใหม่
บงเดิม ขัน้

๑. ทุกตำแหน่ง
หากว่าง
๔1๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ให้ยบุ เลิก
๔1๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐

๔1๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ๒. ทุกตำแหน่ง
๔,£โไ๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ต้องมีคา่ จ้าง
โม่เกินกว่าอัตรา
๔1๓๔๐ ๓๒ ร)รฟ,CsCaO ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ค่าจ้างขัน้ สูง
๔1๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ตามทีก่ ำหนด
๔1๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ๓. กรณีคา่ จ้าง
เด็มขัน้ ใบกลุม่ แล้ว
๔1๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ให้เลือ่ นค่าจ้าง
ในกลุม่ ถัดไปไต้
๔,๓๔๐ ๓๒ (ริ)^,CsGaO ๓๗ ๒๑1๐๑๐ โดยต้องเทียบ
๔1๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ขัน้ ใกล้เคียง
ใบทางทสูงกว่า
๔1๓๔๐ ๓๒ ๑QifGaGsO ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ของกล่มบัญชี
๔1๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ค่าจ้างถัดไปก่อน
เลือ่ นขัน้ ค่าจ้าง
๔,๓๔๐ ๓๒ ๑£ifGsC&O ๓๗ ๒๑1๐๑๐

บริการพืน้ ฐาน กลุม่ ที่ ๑-๒ ๗1๔๖๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ๓๐ ๒๔1๖๗๐

คนครัว

สนับสนน

กลุม่ ที่ ๑

พนักงาบดับเพลิง

สนับสบุน

กลุม่ ที่ ๑-๒ ๔1๓๔๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ๓๐ ๒๔1๖๗๐

๑๗ พนักงานจดมาตรวัดบํา้
ร)Cs พนักงานวิทยุ
๑๙ พนักงานขับรทยนต์

สนับสบุน
สนับสบุน
สนับสนุน

กลุม่ ที่ ๑-๒ ๔1๓๔๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ๓๐ ๖๔1๖๗๐
กลุม่ ท ๑-๓ ๖,ร)๔๐ ๓๐ ๒๔1๖๗๐ ๓๑ ๓๔1๑๑๐
กลุม่ ท ๑-๓ ๖1๑๔๐ ๓๐ ๒๔1๖๗๐ ๓๑ ๓๔,ร)ร)๐

๒๐ หัวหน้าหมวดรถยนต์

สนับสบุน

กลุม่ ที่ ๑-๓ ๗1๔๖๐ ๓๑ ๓๔,๑๑๐ ๓๗ ๔๑1๖๑๐

๒® พนักงานเทศกิจ
๒๒ ครผ้ดแู ลเด็กเล็ก

สนับสนุบ
สนับสบุน

กลุม่ ที่ ๑-๒ ๖,๑๔๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ๓๐ ๒๔1๖๗๐
กลุมท ๑-๓ ๗1๔๖๐ ๓๑ ๓๔1๑๑๐ ๓๗ ๔๑1๖๑๐

๑๖

หมายเหตุ

๔1๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐

Z7

/

บัญ ชีกำหนดอัตราค่าจ้างขัน้ ตร-ขัน้ สูง ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ลำดับ

ตำแหน่ง

กลุม่ งาบ

ค่าจ้าง

ที่

พนักงาบขับเรือยนต์หรือ
๒๓ บายท้ายเรือ
ลูกมือช่างแผนทีภ่ าษีและ
๒๔ ทะเบียนทรัพย์สนิ

กลุม่ บัญชี
ขัน้ ดํา่

อัตราค่าจ้าง
ค่าจ้าง
ขัน้ ขัน้ สงเดิม ขัน้

ค่าจ้างขัน้
สูงใหม่

สนับสบุบ

กลุม่ ที่ ๑-๓ ๖1๑๔๐

๓๐

๒๕1๖๗๐

๓๑

๓๔1๑๑๐

สนับสบุบ

กลุม่ ที่ ๑-๓ ๖1๑๔๐

๓๐

๒๕1๖๗๐

๓๑

๓๔,๑๑๐

๒๔ เจ้าหน้าทีท่ ะเบียบทรัพย์สนิ

สนับสบุน

กลุม่ ที่ ๑-๓ ๖1๑๔๐

๓๐

๒๕1๖๗๐

๓๑

๓๔,๑๑๐

๒๖ เจ้าหน้าทีส่ ำรวจขัอมล
๒๗ ลูกจ้างประจำทีม่ ซี อ่ื และ
ลักษณะงานเหมือนข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิน่
รวมถึง พนักงานเก็บเงิน
พนักงาบพิมพ์ดดี และตำแหน่ง
อืน่ ๆ ทีม่ ใื ดักำหนดไว้ใบบัญชี
กำหนดตำแหน่งและบัญชีอตั รา
ค่าจ้างขัน้ ตํา่ -ขัน้ สูง
ลูกจ้างประจำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

สนับสบุน
สนับสบุน

กลุม่ ที่ ๑-๓ ๖1๑๔๐
กลุม่ ที่ ๑-๓ ๖1๑๔๐

๓๐
๓๐

๒๕1๖๗๐
๒๕1๖๗๐

๓๑
๓๑

๓(ร',๑๑๐
๓๔,®®๐

๒๘ คนงาบเครือ่ งสูบ'นา

ช่าง

กลุม่ ที่ ๑-๒ ๔,๓๔๐

๓๗ ๒๑1๐๑๐

๓๐

๒๕1๖๗๐

๒๙ คบงานเครือ่ งกำเนิดไฟฟ้า

ช่าง

กลุม่ ที่ ๑-๒ ๕1๓๔๐

๓๗ ๒๑1๐๑๐

๓๐

๒๕1๖๗๐

๓0 ผูช้ ว่ ยช่างทุกประเภท
ช่าง
พนักงานขับเครือ่ งจักรกลขนาด
^^๑
เบา
ช่าง

กลุม่ ที่ ๑-๒ ๕1๓๔๐

๓๗ ๒๑1๐๑๐

๓๐

๒๕1๖๗๐

กลุม่ ที่ ๑-๓ ๖1๑๔๐

๓๐

๒๕1๖๗๐

๓๑

๓ร%๑๑๐

ช่าง

กลุม่ ที่ ๑-๓ <0,๑๔๐

๓๐

๒๕1๖๗๐

๓๑

๓๔,๑๑๐

ช่าง
ช่าง

กลุม่ ที่ ๑-๓ ๗1๔๖๐ ๓๑ ๓๔1๑๑๐
กลุม่ ที่ ๒-๓ ๘1๓๔๐ ๓๓ ๓๖1๔๕๐

๓๗
๓๗

๔๑1๖๑๐
๔๑1๖๑๐

๓๒ พนักงานขับเรือขุด (รถขุด)
พนักงาบขับเครือ่ งจักรกลขนาด
๓๓ กลาง
๓๔ พนักงานขับเครือ่ งจักรกลขนาด
หนัก

ร^

หมายเหตุ
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บันทึกข้อความ

หนาห่องรฺอง พฬุ

{ ^iL3WK..

'' ว ัน ท ๑ Vi.fl.. ^®.-•

ส่วนราชการ สำนักงาน ก.จ.จ.ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.สำปาง โทร. ๐ £๔๒๓ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๐๐๔ *
ที ลป ๔ ๑ ๐ ๐ ๑ /-^
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๖๑
1$£(7 Y ^'\
เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนุ^งแวัดุ.ๆjTj |ปี(พเ|๑ J

พ

เรียน ประธาน ก.จ.จ.สำปาง
เรื่องเดิม
ก.จ. ในการประขุมครั้งที่ ๒/๒๔๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๑ ได้มีมติให้ออกประกาศ
ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นได้รับค่าจ้าง
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๔๖๑ ซึ่ง เป็น การปรับ บัญ ชีอ ัต ราค่า จ้า งลูก จ้า งประจำขององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
ให้ส อดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าค่าจ้างขั้นสูง
ของกระทรวงการคลัง และให้ ก.จ.จ. จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ที่ ก.จ.
กำหนด กรณี ก.จ.จ.ประกาศกำหนดหลัก เกณฑ์โดยมีเนื้อหาเซ่น เดียวกับ ที่ ก.จ. กำหนด ให้มีผลใช้บังคับได้
กรณี ก.จ.จ.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์แตกต่างจากที่ ก.จ.กำหนด ให้เสนอ ก.จ.พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
จึงประกาศใช้บังคับได้ ฝ่ายเลขานุการจึงจัดทำเป็นร่างประกาศซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับที่ ก.จ.กำหนด เสนอให้
ก.จ.จ.ลำปาง พิจารณาให้ความเห็นขอบในการประขุมครั้งที่ ๔/๒๔๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๔๖๑ นั้น

ข้อเท็จจริง
ก.จ.จ.ลำปาง ในการประขุมครั้งที่ ๔/๒๔๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๔๖๑ ได้พิจารณาและ
มีม ติเห็น ขอบร่างประกาศ ก.จ.จ.สำปาง เรื่อง กำหนดอัต ราค่า จ้า งและการให้ล ูก จ้า งขององค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๔๖๑ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ/พิจารณา
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปางเป็นไปตามมติของ ก.จ.
และมติของ ก.จ.จ. สำปาง ในการประขุม ครั้งดังกล่าว ในขั้นนื้ ได้เสนอร่างประกาศ ก.จ.จ.ลำปาง เรื่อง
กำหนดอัต ราค่าจ้างและการให้ล ูก จ้างขององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ได้ร ับ ค่าจ้าง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๔๖๑
มาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามประกาศใช้ต่อไป

ว!ไ.ราบ
ลงน าม แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นขอบลงนามในประกาศที่เสนอมาพร้อมนี้
# 4 — -.

(นายทองดี จอมวงศ์)
^ดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เลขานการ ก.จ.จ.สำปาง

(นๆฮหรงพล สรๆสดฮรรม)
ผ้วาราชการจังหวัดสำปาง
(นายสุรพล บุรีนทราพันธุ)
๑ ๖ Yi.fi. ๒lb๑ รอง.ผ้
ว่าราชการจังหวัดลำปาง
(ทั่ น Vf-f

CX yว ^

(ษฬจันต์ หลา ทองมุล)
นักจัดกา,?ฟ้า'uvrit i l » —

บนทกฃอความ
ส่วนราชการ สำนักงาน ก.จ.จ.ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.ลำปาง โทร. o ๕๔๒๓ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๐๐๔
ที ลป ๕๑๐๐๑/วันที่ ๑ / เมษายน ๒๕๖๑
เรือง ประกาศกำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๑
เรียน เลขานุการ ก.จ.จ.ลำปาง

ต้นเรื่อง
ด้วย ก.จ. ในการประขุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้มีมติให้ออก
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ อัตราค่าจ้างและการให้ล ูก จ้างขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับ
ค่าจ้าง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๑ และขอให้ ก.จ.จ. ดำเนินการดังนี้
๑. จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑไห้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ที่ ก.จ. กำหนด กรณี ก.จ.จ.
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์โดยมีเนื้อหาเข่น เดียวกับที่ ก.จ. กำหนด ให้มีผลใช้บังคับได้ กรณี ก.จ.จ.ประกาศ
กำหนดหลักเกณฑ์แตกต่างจากที่ ก.จ.กำหนด ให้เสนอ ก.จ.พิจารณาให้ความเห็นขอบก่อน จึงประกาศใช้บังคับได้
๒. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบังเกิดผลดี จึงขอให้
ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้
๓. กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
ค่าจ้าง ดังนี้
(๑) กรณีลูกจ้างประจำที่ได้รับอัตราค่าจ้างไม่ถึงขั้นสูงตามกลุ่มบัญชีค่าจ้างตามบัญชี
กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า - ขั้นสูง ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามบัญ ชีกำหนดอัตราค่าจ้าง
และการให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘ ให้ได้รับค่าจ้างได้ถึงขั้นสูงของกลุ่มบัญชีค่าจ้างกลุ่มนั้น
(๒) กรณีลูกจ้างประจำที่กำหนดให้ได้รับอัตราค่าจ้างถึงขั้นสูงตามกลุ่มบัญชีค่าจ้าง
ตามบัญ ชีก ำหนดอัต ราค่าจ้างขั้น ตํ่า - ขั้นสูง ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามบัญชีกำหนด
อัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘ ให้ได้รับกลุ่มบัญชีค่าจ้างถัดไปจนถึงขั้นสูง
ตามที่กำหนดแนบท้ายประกาศ (โดยในการปรับไปให้ได้รับค่าจ้างกลุ่มบัญชีค่าจ้างถัดไปให้เทียบขั้นใกล้เคียง
ในทางที่สูงกว่าของกลุ่มบัญชีค่าจ้างถัดไป)
(๓) กรณีลูกจ้างประจำรายใดต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุให้ได้รับการ
เลื่อนขั้นค่าจ้างดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จลูกจ้าง ในวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีที่จะพ้นจาก
ราชการเพราะเหตุเกษียณอายุ
(๔) ลูกจ้างประจำรายใดได้รับค่าจ้างถึงอัตราค่าจ้างขั้นสูง (ค่าจ้างตัน) ตามบัญชี
กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๑ แทน ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษตาม
ระเบีย บกระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยการเบิก จ่า ยค่า ตอบแทนพิเศษของข้า ราชการและลูก จ้า งประจำ ผู้ไต้รับ
เงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๕๐ และ'ที่แก้ไขเพิ่มเติม
/ (๕) ลูกจ้างประจำ...

-๒(๕) ลูกจ้างประจำรายใดได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือ
ใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๕๐ และที,แกไชเพิ่มเติม อยู่ในวันที่ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่ว ไปเกี่ย วกับ อัต ราค่า จ้า งและการให้ล ูก จ้า งชององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ได้ร ับ ค่า จ้า ง (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ.๒๕๖๑ นี้มีผลใช้บังคับให้นำค่าตอบแทนพิเศษในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน
๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ มารวมเป็นค่าจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
รายละเอียดตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๘ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

ข้อเลนอ/พิจารณา
ในขั้นนี้ได้จัดทำร่างประกาศ ก.จ.จ. ลำปาง เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูก จ้างของ
องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวั'ดได้ร ับ ค่า จ้า ง (ฉบับ ที่ ๕) พ .ศ.๒๕๖๑ เสร็จ เรีย บร้อ ยแล้ว โดยมีเ นื้อ หา
เซ่นเดียวกับที่ ก.จ.กำหนด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและจะได้เสนอให้ ก.จ.จ.ลำปาง พิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
ประชุมครั้งต่อไป
(นางสาวเพ็ญสริ ไซยวรรณ)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.จ.จ.ลำปาง

ทรไน
(นายทองดี จอมวงศ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เลขานุการ ก.จ.จ. ลำปาง
๑ ๙ เม.ย.

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

คู่ฉบับ
'■ '^เโเpa

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง
เรือ่ ง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลกู จ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รบั ค่าจ้าง
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ /
โดยที่เป็นการสมควรปรับบัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ หลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารให้ล ูก จ้างประจำของส่ว นราชการได้รับ อัต ราค่าจ้างสูง กว่าอัต รา
ค่า'จ้าง'ขั้นสูง'ของกระทรวงการคลัง7
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓(๒) มาตรา ๒0 ประกอบมาตรา ๒๒ แห้งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒'ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ได้รับ ค่าจ้าง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๑7ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ .ปติคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นละมติคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๔''-๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
มีม ติเห็น ชอบให้แ ก้ไ ขประกาศคณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด จัง หวัด ลำปาง เรื่อง
กำหนดอัต ราค่าจ้างและการให้ล ูก จ้างขององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ได้ร ับ ค่าจ้าง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศคณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
จัง หวัด ลำปาง เรื่อง กำหนดอัต ราค่า จ้า งและการให้ล ูก จ้า งขององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ได้ร ับ ค่า จ้า ง
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า - ขั้นสูง ลูกจ้างประจำขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ท้ายประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนด
อัตราค่าจ้างและการให้ล ูก จ้างชององค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ได้ร ับ ค่าจ้าง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ และให้ใช้บัญชีท้ายประกาศนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่

รเริเ

พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

A

(นไยทรง-พล สวไ Tรม)
(นายสุรพล บุริ'นทราพันธุ)
ผู้ว ่าราชการจัง หวัด ลำปาง
รองผู้ว ่าราชการจัง หวัด ลำปาง
ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวดลำปาง
รองผ้ร่าราชการจังหรัด ............ j / f i UV5ห้องถนจงหรด
เลขานุการ ก.จ.จ.......
ผู ช่ ว^!บุ ,ช า . จ . , นี ้

ไ.

’บัญชีกำหนดอัตราค่า'จ้าง'ขั้นตํ่า - ขั้นสูง ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แนบท้ายประกาศ
ก.จ.จ.ลำปาง เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงว พั นิ V พฤษภาคม๒๕๖๑

บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขัน้ ตร-ขัน้ สูง ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ลำดับ

ตำแหน่ง

กลุม่ งาน

ที่

•

กลุม่ บัญชี
ค่าจ้าง

๑

คนงาน

๒
๓

คนงานประมง

บริการพีน้ ฐาน กลุม่ ที่ ๑
บริการพีน้ ฐาน กลุม่ ที่ ๑

คนงานประจำเรือยนต์

บริการพีบ้ ฐาน กลุม่ ที่ ๑

คนงานเกษตร

บริการพีน้ ฐาน กลุม่ ที่ ๑

๕

ภารโรง

บริการพีน้ ฐาน กลุม่ ที่ ๑

๖

นักการ

๗

ยาม

บริการพืน้ ฐาน กลุม่ ๑
บริการพืน้ ฐาน กลุม่ ที่ ๑

๘
๙
๑0

คนสวน
บริการพืน้ ฐาน กลุม่ ที่ ๑
บริการหรือพนักงานประจำตึก
หรือโรงนรม
บริการพืน้ ฐาน กลุม่ ที่ ๑
คบงานประจำรถขยะ
บริการพืน้ ฐาน กลุม่ ที่ ๑

๑๑

คบงานประจำรถฐดสิงปฐสูล

๑๒ คนงานประจำโรงฆ่าถัตว์
พนักงานผลิตบาประปา
หัวหน้าหมวดคนงานและ
๑๔ สถานที่

^^๓

ที่

บริการพืน้ ฐาน กลุม่ ที®่

ที่

บริการพืน้ ฐาน กลุม่ ๑
บริการพืน้ ฐาน กลุม่ ที®่

อัตราค่าจ้าง
หมายเหตุ
ค่าจ้างขัน้
ค่าจ้างขัน้
ค่าจ้าง
สูงใหม่
สูงเดิม ขัน้
ขัน้ ตา ขัน้
๑. ทุกตำแหน่ง
๕,๓๔๐ ๓๒ ๑๗,๘๘๐ ๓๗ ๒๑,๐๑๐ หากว่าง
๕,๓๔๐ ๓๒ ๑๗,๘๘๐ ๓๗ ๒๑,๐๑๐ ให้ยบุ เลิก
๕,๓๔๐ ๓๒ ๑๗,๘๘๐ ๓๗ ๒๑,๐๑๐ ๒. ทุกตำแหน่ง
๕,๓๔๐ ๓๖ ๑๗,๘๘๐ ๓๗ ๖๑ ,0๑ o ต้อง'มีคา่ จ้าง
ไม่เกินกว่าอัตรา
๕,๓๔๐ ๓๖ ๑๗,๘๘๐ ๓๗ ๒๑,๐๑๐ ค่าจ้างขัน้ สูง
๕,๓๔๐ ๓๒ ๑๗,๘๘๐ ๓๗ ๒๑,๐๑๐ ตามทีก่ ำหนด
๕,๓๔๐ ๓๒ ๑๗,๘๘๐ ๓๗ ๒๑,๐๑๐ ๓. กรณีคา่ จ้าง
เด็มขัน้ ใบกลุม่ แล้ว
๕,๓๔๐ ๓๒ ๑๗,๘๘๐ ๓๗ ๒๑,๐๑๐ ให้เลือ่ นค่าจ้าง
ในกลุม่ ถัดไปไต้
๕,๓๔๐ ๓๖ ๑๗,๘๘๐ ๓๗ ๒๑,๐๑๐ โดยต้องเทียบ
๕,๓๔๐ ๓๒ Gidfddo ๓๗ ๒๑,๐๑๐ ขัน้ ใกล้เคียง
ในทางทสูงกว่า
๕,๓๔๐ ๓๒ ๑๗,๘๘๐ ๓๗ ๒๑,๐๑๐ ของกลุม่ บัญชี
๕,๓๔๐ ๓๒ ๑๗,๘๘๐ ๓๗ ๒๑,๐๑๐ ค่าจ้างถัดไปก่อน
เลอนขัน้ ค่าจ้าง
๕,๓๔๐ ๓๒ ๑๗,๘๘๐ ๓๗ ๖๑,๐๑๐

๑๔’ คนครัว
๑๖ พนักงานดันเพลิง

บริการพืน้ ฐาน , กลุม่ ที;่ ®-๒ ๗,๔๖๐ <.๓๗ ๒๑,๐๑๐ ๓๐: ‘ ๖๕,๖๗๐
สนับส’บน
กลุม่ ที่ ๑
๕,๓๔๐ ๓๒ ๑๗,๘๘๐ ๓๗ ๖๑,๐๑๐
สนับสบุน
กลุม่ ที่ ๑-๒ ๕,๓๔๐ ๓๗ ๖๑,๐๑๐ ๓๐ ๒๕,๖๗๐

๑๗
๑๘
๑๘
๒๐

สนับส่นน่
สนับส่นบุ
สนับสบุน
สนับสา{ใ!

กลุม่ ที่ ๑-๒
กลุมท ๑-๓
กลุม่ ๑-๓
กลุม่ ที่ ๑-๓

สนับส่นน
สนับสนฺน

กลุ่มที่ ๑-๒ ๖,๑๔0 ๓๗ ๒๑,๐๑๐ ๓๐ ๖๕,๖๗๐
กลุ่มท ๑-{ท ๗,๔๖๐ ๓๑ ๓๔,๑(5)0 ๓๗ ๔๑,๖๑0

พนักงานจดมาตรวัดบา
พนักงานวทยุ
พนักงานขับรถยนต์
หัวหน้าหมวดรถยนต์

๒๑ พนักงาบเทศกิจ
๒๒ ครูผดแลเด็กเลิก

ที่

๕,๓๔๐
๖1๑๔๐
๖>๑๔๐
๗,๔๖๐

๓๗
๓๐
๓๐
๓๑

๒๑1๐๑๐ ๓๐ ๖๕,๖๗๐
๒๕,๖๗๐ ๓๑ ๓๔,๑๑๐
๒๕,๖๗๐ ๓๑ ๓๔,๑(5)0
๓๔1๑๑๐ ๓๗ ๔๑,๖๑๐

บัณซีกำหนดอัตราค่าจ้างขันตำ - ขันสูง ลูกจ้างประจำขององคการนริหารส่ว'พขังหขัด น.,น,บVเายประกาศ
ก.จ.จ.ลำปาง เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการ'ให้ลูกจ้าง'ขององค์การ'!บริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้'าง
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ^ พฤษภาคม ๒๕๖๑
/

บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขัน้ ตา-ขัน้ สูง ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ลำดับ

ที่

ตำแหน่ง

พนักงาบขับเรือยบตํหรือ
๒๓ นายท้ายเรือ
ลูกมือช่างแผนทีภ่ าษและ
๒๔ ทะเบียนทรัพย์สนิ

ค่าจ้าง

ขัน้ ตํา่

.

อัตราค่าจ้าง
ค่าจ้างขัน้
ค่าจ้าง
สูงใหม่
ขัน้ ขัน้ สูงเดีม ขัน้

สนับสบุบ กลุม่ ที่ ๑-๓ ๖,๑๔๐

๓๐ ๒๕,๖๗๐ ๓๑

๓๔,๑๑๐

สนับสบุน กลุม่ ที่ ๑-๓ ๖1๑๔๐

๓๐ ๒๕,๖๗๐ ๓๑

๓(ร ๑๑๐

๒๕ เจ้าหน้าทีท่ ะเบียนทรัพย์สนิ
สนับสบุน กลุม่ ที่ ๑-๓ ๖1๑๔๐ ๓๐ ๒๕,๖๗๐ ๓๑
๒๖ เจ้าหน้าทีส่ ำรวจข้อมล
สนับสบุน กลุม่ ที่ ๑-๓ ๖,๑๔๐ ๓๐ ๒๕,๖๗๐ ๓๑
๒๗ ลูกจ้างประจำทีม่ ชี อ่ี และ
สนับสนุบ กลุม่ ที่ ๑-๓ ๖,๑๔๐ ๓๐ ๒๕,๖๗๐ ๓๑
ลักษณะงานเหมือนข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิน่
รวมถึง พนักงานเก็บเงิน
พนักงานพิมพ์ดดี และตำแหน่ง
อืน่ ๆ ทีม่ ไิ ด้กำหนดไวในบัญชี
กำหนดตำแหน่งและบัญชีอตั รา
ค่าจ้างขัน้ ตํา่ -ขัน้ สูง
ลูกจ้างประจำขององค์กร
ปกครองส่วนท้อง่ ถิน่

๓๔,๑๑๐

แเ

«

กลุม่ บัญชี

กลุม่ งาน

____ ____ _ _

โ,

๓๔,๑๑๐
๓รน,๑ ๑๐

A

๒๘ คบงานเครืองสูบน่า
๒๘ คนงานเครือ่ งกำเนิดไฟฟ้า

ช่าง
ช่าง
ช่าง

๓๐ ผูช้ ว่ ยช่างทุกประเภท
พนักงานขับเครือ่ งจักรกล่ฃนาด
๓๑ เบา
ช่าง
๓๒ พนักงานขับเรือชุด (รถชุด)
ช่าง
พนักงานขับเครือ่ งจักรกลขนาด
๓๓ กลาง
ช่าง
๓๔ พนักงาบขับเครือ่ งจักรกลขนาด ช่าง
หนัก

กลุม่ ทิ ่ี ๑-ts ๔,๓๔๐ ๓๗ ๒๑,๐๑๐ ๓๐
กลุม่ ที่ ๑-๒ ๕,๓๔๐ ๓๗ ๒๑,๐๑๐ ๓๐

๒๕,๖๗๐

กลุม่ ที่ ๑-๒ ๕1๓๔๐ ๓๗ ๒๑,๐๑๐ ๓๐

๒๕,๖๗๐

กลุม่ ที่ ๑-๓ ๖,๑๔๐ ๓๐ ๒๕,๖๗๐ ๓๑
กลุม่ ๑-๓ ๖,๑๔๐ ๓๐ ๒๕,๖๗๐ ๓๑

๓๔1๑๑๐

ที่

(ร}

๒๕,๖๗๐

๓๑โ,๑ ๑๐

กลุม่ ท ๑-๓ ๗,๔๖๐ ๓๑ ๓(รน, 6)0 ๓๗ 6น๑,£>๑๐
กลุม่ ที่ ๒-๓ ๘1๓๔๐ ๓๓ ๓๖,๔๕๐ ๓๗ ๔๑,๖๑๐

หมายเหตุ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.ลำปาง โทร. ๐ £๔๒๓ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๐๐๔
ที่ ลป ๔๑๐๐๑/-

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๔๖๑

เรื่อง ประกาศกำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ.๒๔๖๑
เรียน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ต้นเรื่อง
ด้วย ก.จ.จ.ลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๔๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๔๖๑ มีมติ

เห็นขอบประกาศกำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ.๒๔๖๑ และฝ่ายเลขานุการ ก.จ.จ.ลำปาง ได้ส่งลำเนาประกาศฉบับดังกล่าว มาเพื่อให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.จ.ลำปาง ที่ ลป ๔๑๐๐๑/๒๙
ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๔๖๑
ข้อเสนอ/พิจารณา
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นไปตามมติ ก.จ. และ
ก.จ.จ. ลำปาง เห็น ควรส่ง ลำเนาประกาศ ก.จ.จ.ลำปาง ฉบับ ดัง กล่า วข้า งต้น แจ้ง ส่ว นราขการเพื่อ
ประซาสัมพันธ์ให้ลูกจ้างประจำทราบ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางอใลัย แก้วบุญ)บน)
นักบริหารงานทั่วไป

รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัตองค์การบริหารส่วนวังหวัด

เห็นซอน
ล*นามแล้ว
(โภงธุพรรณvชุ'ชสันต์รุ่ง!.รีอง)
รองปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแพน
ปลัดองค์การบริหารส่ว บจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปวง

to0! พ.ค.

นักจัดการงานทั่วไปชำนาผการ

5งค์การบริไทรส่วนจังหวัดสำปาง

]
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I
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ที ลป ๕๑๐๐๑/ [ๆ <$/

สำนักงาน ก.จ.จ.ลำปาง
ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา
คำเภอนวาะษา-ล1นท
ั ^ ๑ ๓ ๐ "' '
* นั ๗ « « ๗ พ * " ^

เ

9 พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง

แจ้งประกาศ ก.จ.จ.ลำปาง เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

!

1J 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย

,5น,11"'rJJ':

i z z r z r z ......
^

Iนีน
้ ้ี1^'พ ¥

’' ;

เปี^a.....

ลำเนาประกาศ ก.จ.จ. ลำปาง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างฃ่ององค์การบรหาร ■' • 1,1:1.......
ส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๑

.... . จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย ก.จ.จ. ลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

มีมติ

เห็น ขอบประกาศกำหนดหลัก เกณฑ์เกี่ย วกับ การบริห ารงานบุค คลขององค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด จำนวน
๑ ฉบับ และประธาน ก.จ.จ.ลำปาง ได้ล งนามประกาศใช้เรีย บร้อ ยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
เ^ — *
(นายทองดี จอมวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เลขานุการ ก.จ.จ.ลำปาง

ลำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
งานเลขานุการ ก.จ.จ.
โทร. ๐ ๕๔๒๓ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๐๐๔
โทรสาร. ๐ ๕๔๒๓ ๗๖๒๘

คฉบบ

ที ลป ๕๑0 ๐๑/

by

สำนักงาน ก.จ.จ.ลำปาง
ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา
อำ๓ อเกาะคา ลป ๕๒๑๓๐

b^ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง

แจ้งประกาศ ก.จ.จ.สำปาง เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำเนาประกาศ ก.จ.จ. ลำปาง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๑

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย ก.จ.จ. สำปาง ในการประขุมครั้งที่ ร^อ๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

มีมติ

เห็น ขอบประกาศกำหนดหลัก เกณฑ์เกี่ย วกับ การบริห ารงานบุค คลขององค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด จำนวน
๑ ฉบับ และประธาน ก.จ.จ.ลำปาง ได้ล งนามประกาศใช้เรีย บร้อ ยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
0^ —
(นายท' งดี
ปลัดองค์การบ'
เลขานุการ ก.จ.จ สํ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
งานเลขานุการ ก.จ.จ.
โทร. ๐ ๕๔๒๓ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๐๐๔
โทรสาร. ๐ ๕๔อ๓ ๗๖๒๘

รองผูว้ ่าราชการจังพ่^.......... ร ่ก .ี ..................
ท้องทนจังหาล........ ............... ว ั^ ........ ...............

or*o^-

ได้'ร'!!หนงสอฉบับนิ'ไว้เรียบร้อยแล้ว
ลงกี่อ. . !โ ) โ ? ........ผู้รับ

r* ™

" บ ั:

~ ;fei QC พ ค. ๒ร.อ๑

ร

ที ลป ๕๑๐๐๑/!?$^

สำนักงาน ก.จ.จ.ลำปาง
ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา
อำ๓ อเกาะคา ลป ๕๒๑๓๐
(ช9 พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งประกาศ ก.จ.จ. ลำปาง เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรียน เลขานุการ ก.จ.
อ้างถึง หนังสือลำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๘ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ลำเนาประกาศ ก.จ.จ. ลำปาง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๑
ด้วย ก.จ.จ.

จำนวน ๑ ฉบับ

ลำปาง ในการประขุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

มีมติ

เห็น ขอบประกาศกำหนดหลัก เกณฑ์เกี่ย วกับ การบริห ารงานบุค คลขององค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด จำนวน
๑ ฉบับ และประธาน ก.จ.จ.ลำปาง ได้ล งนามประกาศใช้เรีย บร้อ ยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
รายละเอียดตามลิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายทองดี จอมวงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เลขานุการ ก.จ.จ.ลำปาง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฝ่ายบริหารงานบุคคล งานเลขานุการ ก.จ.จ.
โทร. ๐ ๕๔๒๓ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๐๐๔
โทรสาร. ๐ ๕๔๒๓ ๗๖๒๘

บนทกขอความ
ส่วนราชการ สำนักงาน ก.จ.จ.ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.ลำปาง โทร. ๐ ๕๔๒๓ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๐๐๔
ที่ ลป ๕๑๐๐๑/-

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรียน lamufYrt ก.จ.จ.ลำปาง
1
เรื่องเดิม
ตามที่ ก.จ. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้มีมติให้ออก
ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
ค่าจ้าง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการปรับบัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าค่าจ้างขั้นสูง
ของกระทรวงการคลัง และให้ ก.จ.จ. จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ที่ ก.จ.
กำหนด กรณี ก.จ.จ.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์โดยมีเนื้อหาเซ่นเดียวกับที่ ก.จ. กำหนด ให้มีผลใช้บังคับได้
กรณี ก.จ.จ.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์แตกต่างจากที่ ก.จ.กำหนด ให้เสนอ ก.จ.พิจารณาให้ความเห็นขอบก่อน
จึงประกาศใช้บังคับได้ ฝ่ายเลขานุการจึงจัดทำเป็นร่างประกาศซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับที่ ก.จ.กำหนด เสนอให้
ก.จ.จ.ลำปาง พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ นั้น
ข้อเท็จจริง
ก.จ.จ.ลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณาและ
มีมติเห็นขอบร่างประกาศ ก.จ.จ.ลำปาง เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๑ และประธาน ก.จ.จ.ลำปาง ได้ลงนามเพื่อประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๖
พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว
ข้อเลนอ/พิจารณา
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นไปตามมติของ ก.จ. และมติ
ของ ก.จ.จ. ลำปางในการประชุม ครั้ง ดังกล่าว เห็น ควรรายงานให้ ก.จ.ทราบ และแจ้ง ให้อ งค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดลำปางเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

17^ / (b~/
(นางสาวเพ็ญสริ ไซยวรรณ)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้ช่วยเลขานุการก.จ.จ.ลำปาง

m ใ?{มtufc
(นใยทรงด จอมวงศ์)

ปรัดองค์การษริหใรส์วนจ้ะ'tnล
เลขานุการ ท.อ.dill 1-3

๕:
(นางจินตหลา ทองมุล)
นักจัดการ-I'll เท้า)1เพำ ชุIOOir>ne*

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.สำปาง โทร. ๐ (£๔๒๓ ๗๖๐0 ต่อ ๑0 0 ๔
ที่ ลป ๔๑0 0 ๑ /ว ^ 1 9
วันที่ [รพ พฤษภาคม ๒๔๖๑
เรื่อง ประกาศกำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๔๖๑

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง และหัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน
ด้วย ก.จ.จ.ลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๔๖๑ เมื่อวันที่ ๓0 เมษายน ๒๔๖๑ มีมติ
เห็นขอบประกาศ ก.จ.จ.สำปาง เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูก จ้างขององค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด
ได้ร ับ ค่า จ้า ง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๔๖๑ และฝ่า ยเลขานุก าร ก.จ.จ.ลำปาง ได้ส่งสำเนาประกาศฉบับดังกล่าว
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเบ็]นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนด พร้อมนี้ได้ส่งลำเนาประกาศฉบับดังกล่าวมาเพื่อท่านแจ้งเวียนให้ลูกจ้างประจำทราบ สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดขอบให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้แจ้งให้โรงเรียน
วอแก้ววิทยาทราบด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นางสุ,พรรั้ฟ้) สุขสันต์,รุ่งเ,ร้อง)
รอง,ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวีด รักษาราชการพหน
ปลัคองค์การบ,รี,หารส่วน,จังหวัด ปฏิน้ด๊หน้าที่
นายกองค์การนรีหารรกนจังหวัดลำปาง

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง
เรือ่ ง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลกู จ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รบั ค่าจ้าง
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒(£๖๑
โดยที่เป็นการสมควรปรับบัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ หลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารให้ล ูก จ้างประจำของส่ว นราชการได้ร ับ อัต ราค่าจ้างสูง กว่าอัต รา
ค่าจ้างขั้นสูงของกระทรวงการคลัง
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓(๒) มาตรา ๒๐ ประกอบมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕;๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ได้รับ ค่าจ้าง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ มติค ณะกรรมการกลางข้าราชการองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และมติค ณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
มีม ติเห็น ชอบให้แ กไขประกาศคณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด จัง หวัด ลำปาง เรื่อง
กำหนดอัต ราค่า จ้า งและการให้ล ูก จ้างขององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ได้ร ับ ค่า จ้า ง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศคณะกรรมการข้า ราขการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
จัง หวัด ลำปาง เรื่อง กำหนดอัต ราค่า จ้า งและการให้ล ูก จ้า งขององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ได้ร ับ ค่า จ้า ง
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า - ขั้นสูง ลูกจ้างประจำขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ท้ายประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด จัง หวัด ลำปาง เรื่อง กำหนด
อัต ราค่าจ้างและการให้ล ูก จ้างขององค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ได้รับ ค่าจ้าง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ และให้ใช้บัญชีท้ายประกาศนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่

{นแ!พรรฬ&

พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ลดิร,รรฬ

1ผ้ว า่ ราชการจ้พ วั1ด,ริ1.'าบั'พุ

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง

บัญ ชีก ำหนดอัต ราค่า จ้า งขั้น ตํ่า ขั้น สูง ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แนบท้ายประกาค
ก.จ.จ.ลำปาง เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง
(ฉบบที่๕) ท.ศ. ๖๕๖๑ ลงวันห
พถษภาคม ๒๕๖๑.

บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขัน้ ดร-ขัน้ สูง ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ลำดับ

ตำแหน่ง

กลุม่ งาน

กลุม่ บัญชี
ค่าจ้าง

ที่

๑

คนงาน

b

คนงานประมง

บริการพีน้ ฐาน กลุม่ ที่ ๑
บริการพีบ้ ฐาน กลุม่ ที่ ๑

คนงานประจำเร๊อยนต์

บริการพีบ้ ฐาน กลุม่ ที่ ๑

คนงานเกบดร

บริการพีน้ ฐาน กลุม่ ที่ ๑

ภารโรง

บริการพนฐาน กลุม่ ที่ ๑

นักการ
ยาม

บริการพีน้ ฐาน กลุม่ ที่ ๑

■. in
•<
๕

๖

๗
๘
๙
๑0
๑๑
๑๒

ร ๗
* กลุม่ ที่ ๑
บริการพนฐาน

คบสวน
.บริการพีน้ ฐาน กลุม่ ที่ ๑
บริการหรือพนักงานประจำตึก
หรือโรงแรม
บริการพีบ้ ฐาน กลุม่ ที่ ๑
คนงานประจำรถขยะ
บริการพีน้ ฐาน กลุม่ ที่ ๑
คนงานประจำรถสูดลิงปฎิ!าล
คนงานประจำโรงส่าดัดว'
พนักงานผลิตบํา้ ประปา
ห้วหน้าหมวดคบงานและ
สถานที่
^ ''โ
*V .••จะํ *^
คนครัว
i
พนักงาบดับเพลิง

บริการพีบ้ ฐาน กลุม่ ที่ ๑
บริการพืน้ ฐาน กลุม่ ที่ ๑
บริการพืน้ ฐาน. กลุม่ ที่ ๑

อัตราค่าจ้าง
หมายเหตุ
ค่าจ้างขัน้
ค่าจ้างขัน้
ค่าจ้าง
สูงใหม่
สูงเดม ขัน้
้ *■ตา?.=’1ขัน้
\ ■ขั”น
๑. ทุกตำแหน่ง
๕1๓๔๐ ๓๖ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๖๑1๐๑๐ หากว่าง
๕1๓๔๐ ๓๖ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ให้ยุบเลิก
๕,๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ๒. ทุกตำแหน่ง
ต้องมค่าจ้าง
๕,๓๔๐ 1 ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐
โม่เกินกว่าอัตรา
๕1๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๖๑1๐๑๐ คาจ้างขัน้ สูง
๕1๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ตามทีก่ ำหนด
๕1๓๔๐ ๓๖ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ๓.กรณีคา่ จ้าง
เต์มขัน้ ในกลุม่ แล้ว
๕1๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ให้เลือ่ นค่าจ้าง
ในกลุม่ ถัดไปได้
๕1๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐ โดย่ตองเท้ยบ
:๕10)๔๐ ^๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ขัน้ ใกล้เคียง
ในทางทสูงกว่า
๕1๓๔๐ ๓๖ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๖๑1๐๑๐ ของกล่มบัญชี
๕1๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ค่าจ้างถัดไปก่อน
เลอบขัน้ ค่าจ้าง
๕;๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๖๑1๐๑๐

๑๘ พนักงานจดมาตรวัดนํา้
tS)C$
พนักงานวทยุ
๑๙ พนักงานขับรถยนต์
๒๐ หัวหน้าหมวดรถยนต์

บริการพืน้ ฐาน, กลุม่ ที;่ ๑-๒ ๗1๔๖๐ ••■ *๓๗สนับสบุน
กลุม่ ที่ ๑
๕1๓๔๐ ๓๖
สนับสบุน
กลุม่ ที่ ๑-๒ ๕1๓๔๐ ๓๗
ร^'
สนับสนน
กลุม่ ที่ ๑-๖ ๕1๓๔๐ ๓๗
สนับสบุน
กลุม่ ที่ ๑-๓ ๖1๑๔๐ ๓๐
สนับสนน
กลุม่ ท ๑-๓ ๖1๑๔๐ ๓๐
สนับสา{ใi
กลุม่ ที่ ๑-๓ ๗1๔๖๐ ๓๑

๒๑

สนับสบุน

๑๕
.0
๑(ร«
๑๖

bb

พนักงานเทศกิจ
ครูผดแลเด็กเล็ก

สนับสบุบ

๒๑1๐๑๐ me£ ‘ ๖๕1๖๗๐
๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๖๑1๐๑๐
๒๑1๐๑๐ ๓๐ ๖๕1๖๗๐
๒๑1๐๑๐
๒๕1๖๗๐
๒๕1๖๗๐
๓๔1๑๑๐

๓๐
๓๑
๓๑
๓๗

๖๕1๖๗๐
๓<£?,(5)(5)0
crusT,ร)ร)o
๔๑1๖๑๐

กลุ่มที่ ๑-๒ <D,(ร)(i^o ๓๗ b<5),0(3)0 ๓๐ ๒๕1๖๗๐
กลุ่มที่ ๑-๓ ๗1๔๖๐ ๓๑ ๓(ริ^,6)<5)0 ๓๗ Clร),<DS)0

X?

บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า - ขั้นสูง ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แนบท้ายประกาศ
ก.จ.จ.ลำปาง เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวับที่ ฟ้ป พฤษภาคม ๒๕๖๑
/

บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขัน้ ตา-ขัน้ สูง ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ลำดับ

ตำแหน่ง

กลุม่ งาบ

ค่าจ้าง

ที่

พนักงานขับเรือยนต์หรือ
ฬ^๒๓ นายท้ายเรือ
IW
ลูกมือช่างแผนทีภ่ าษีและ
๒๔ ทะเบียนทรัพย์สนิ

กลุม่ บัญชี
ขัน้ ดํา่

อัตราค่าจ้าง
พ:: .; ,ค่าจ้างขัน้
ค่าจ้าง
สูงใหม่
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๒๕ เจ้าหน้าทีท่ ะเบียน.ทรัพย์สนิ
๒๖ เจ้าหน้าทีส่ ำรวจข้อมล
๒๗ ลูกจ้างประจำทีม่ ือีอและ
ลักษณะงาบเหมือนข้าราขการ
และพนักงาบส่วนท้องถิน่
รวมถุง พนักงาบเก็บเงิน
พนักงานพมพ์ดดี และตำแหน่ง
อีนๆ ทีม่ 1คักาหบดไวในบญซี
กำหนดตำแหน่งและบัญชีอตั รา
ค่าจ้างขัน้ ตา-ขัน้ สูง
ลูกจ้างประจำขอ.งองค์กร
•
ปกครองส่วนท้อง่ ถุน
_____ ____ M ______ ______
๒๘ 'คนงานเครือ่ งสูบนา รื-่ ค์ปรุร;'; ช่าง
๒๘ คนงานเครือ่ งกำเนิดไฟฟ้า
ช่าง
๓0 ผ้ชว่ ยช่างทุกประเภท
ช่าง
พนักงานขับเครือ่ งจักรกล่ขนาด
๓๑ เบา
ช่าง
๓๒ พนักงานขับเรือขุด (รถุขดุ )
ช่าง
พนักงานขับเครือ่ งจักรกลขนาด
๓๓ กลาง
ช่าง
๓๔ พนัางาน่ขชั เครือ่ งจักรกลขนาด ช่าง
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