
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ 
และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๔๔ ให้เป็นบีจจุบัน ถูกต้อง และเป็นธรรม กอปรกับพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕;๔๒ บัญญัติให้คณะกรรมการกลางช้าราชการองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ให้เหมาะสมกับลักษณะ 
การบริหารและอำนาจหน้าท ี่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แต ่จะต ้องอย ู่ภายใต ้มาตรฐานกลางเก ี่ยวก ับการ 
บริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกำหนด

อาศัยอำนาจตามความใบมาตรา ๑๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๔๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
วินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๔๔๘ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๔๘ โดยความเห็นชอบ 
ชองคณะกรรมการกลางข ้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๑ ๑ A3๔๔๘ เมื่อวันที่ ๒๖ 
พฤศจิกายน ๒๔๔๘ และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ 
๑๓A d๔๔๘ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๔๔๘ จีงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

หมวด ๑ 
บททั่วไป

ข้อ ๑ ประกาศนี้เร ียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด 
ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘”

ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับ ต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๙ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 
๔ กมภาพันธ์ ๒๔๔๔ หมวด ๑ วินัยและการรักษาวินัย หมวด ๒ การสอบสวนและการลงโทษทางวินัย ส่วนท่ี ๑ ถึง 
ส่วนท ๔

(๒) ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๔๔๗ ลงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๔๗

/ (๓) ประกาศ....



-๒-
(๓) ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์ 

และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที ่ ๓) 
พ.ศ.๒๕:๔๘ ลงวันท่ี ๗ กันยายน ๒๔๔๘

(๔) ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ.๒๔๔๑ ลงวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๔๔๑

(๔) ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ.๒๔๔๗ ลงวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๔๔๗

ข้อ ๔ ในหลักเกณฑ์นี้
ข ้าราชการองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด ให ้หมายความรวมถ ึง ข ้าราชการคร ูองค ์การบร ิหาร 

ส่วนจังหวัด และบุคลากรทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นด้วย
คู่กรณี หมายความว่า บุคคลผู้มีเหตุทะเลาะวิวาท ร้องเรียน ฟ้องร้องซึ่งกันและกัน หรือเป็นคู่หมั้น 

หรือคู่สมรส เป็นบุพการี หรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใดๆ เป็นพี่น้อง หรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น เป็นญาติ 
เกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทน 
เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ เป ็นนายจ้าง ของคู่กรณี หรือเป ็นผู้ม ีอำนาจพิจารณาซึ่งม ีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให ้การ
พิจารณาไม่เป็นธรรม

ตัวการสำคัญ หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ซึ่งซักซวน โน้มน้าว ล่อลวง 
ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือกระทำการใดๆ อันทำให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้อื่นจำต้องปฏิบัติตามโดยไม่อาจ 
หลีกเลี่ยงหรือซัดขืนได้

หมวด ๒
วินัยและการรักษาวินัย

ข้อ ๔ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องรักษาวินัยตามที่กำหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติไว้ 
ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ

ข้อ ๖ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ๋ใจ

ข้อ ๗ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
เท่ียงธรรม

ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อน 
หาประโยซนัให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิขอบ เพี่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ทีมิควรได้ 
เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ข้อ ๘ ข ้าราช ก ารอ งค ์ก ารบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัด ต ้อ งต ั้งใจป ฏ ิบ ัต ิห น ้าท ี่รา 'ซ ก ารให ้เก ิด ผ ล ด ี 
หรือความก้าวหน้าแก'ราชการ

/ข้อ ๙ ข้าราชการ...



-๓-
ข้อ ๙ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ 

ระมัดระวังรักษาประโยชน์ชองทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด

วินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๐ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบชองทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล โดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ
การป ฏ ิบ ัต ิห น ้าท ี่ราช การโดยจงใจไม ่ป ฏ ิบ ัต ิต าม กฎ ห ม าย กฎ ระ เบ ียบ ข อ งท างราช ก าร  

มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๑ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องถือว่าเป็นหน้าที่พ ิเศษที่จะสนใจและรับทราบ 

เหตุการณ์เคลื่อนไหวอันอาจเป็นภยันตรายต่อประเทศชาติและต้องบีองกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแก'ประเทศชาติ 
จนเต็มความสามารถ

ข้อ ๑๒ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องรักษาความลับของทางราชการ
การเปีดเผยความลับของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด

วินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๓ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ซ่ึงส่ังในหน้าท่ี 

ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตาม 
คำสั่งนั้นจะทำให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ หรือเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วย 
กฎหมาย ต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งนั้น และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว 
ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคำสั่งเดิมเป็นหนังสือ ผู้อยูใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม

การขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วย 
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ข้อ ๑๔ ข้าราชการองค์การบริหารส ่วนจังหวัดต ้องปฏิบ ัต ิราชการโดยมิให ้เป ็นการกระทำการ^ „ ๘ , v , ๘ . รข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขนไปเป็นผู้ส่ังให้กระทำ หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษขัวครังคราว
ข้อ ๑๔ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บ ังคับบัญชา การรายงาน 

โดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย
การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย

อย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๖ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียม

ของทางราชการ
ข้อ ๑๗ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องอุท ิศเวลาของตนให้แก่ราชการจะละทีงหรือ 

ทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้
การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มิเหตุผลอันสมควร อันเป็นเหตุให้เส ียหายแก่ราชการ 

อย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มิเหตุผลอันสมควร 
หรือโดยมิพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

/การละทิ้ง...



ข้อ ๑๘ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระทำ 
การอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ

ข้อ ๑๙ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และ 
ให้การสงเคราะห์แก,ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ซักข้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย 
ห้ามมิให้ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี หรือข่มเหง ประซาซนผู้ติดต่อราชการ

การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี หรือข่มเหงประซาซนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง

ข้อ ๒๐ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องไม่กระทำการ หรือยอมให้ผู้อ ื่นกระทำการ 
หาผลประโยซน้อันอาจทำให้เสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดี้ชองตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน

ข้อ ๒๑ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดำรง 
ตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

ข้อ ๒๒ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ 
ราชการ และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประซาขน กับจะต้องปฏิบ ัต ิตามระเบียบของทางราชการว่าด้วย 
มารยาททางการเมืองของข้าราชการโดยอนุโลม

ข้อ ๒๓ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องรักษาซื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติคักดี้ของ 
ตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทำการใด  ๆ อันไต้ซื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว

การกระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก หรือโทษที่หนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษาลึงที่สุดให้จำคุก 
หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือ 
กระทำการอ่ืนใดอันได้ซื่อว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

หมวด ๓
วิธีก่อนการดำเนินการทางวินัยและสถานโทษทางวินัย

ข้อ ๒๔ ให้ผู้บ ังคับบัญขามืหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย บีองกันมิให้ 
ผู้อยู่ใต้'บังคับบัญ'ซากระทำผิด'วินัย และดำเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมืมูลที่ควรกล่าวหาว่า 
กระทำผิดวินัย

การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยให้กระทำโดย การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
การติกอบรม การสร้างขวัญและกำลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดในอันท่ีจะเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึก และ 
พฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไบ(ในทางท่ีมีวินัย

การบีองกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยให้กระทำโดย การเอาใจใส่ สังเกตการณ์ และ 
ขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทำผิดวินัยในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะดำเนินการบีองกันตามควรแก่กรณีไค้

เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระทำผิดวินัย โดยมี 
พยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการทางวินัยทันที

/เมื่อมีการ...



เม ื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดผู้ใดกระทำผิดวินัย โดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดริบดำเนินการสืบสวน 
หรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยหรือไม่

เมื่อมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระทำผิดวินัย ให้ดำเนินการตาม 
วรรคหา เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

(๑) มีการกล่าวหาที่ไม่ได้ระบุซื่อผู้กล่าวหา ไม่ได้ลงลายมือซื่อผู้กล่าวหา แต่ระบุซื่อหรือตำแหน่ง 
ของผู้ถูกกล่าวหา หรือข้อเท็จจริงที่ปรากฏนั้นเพียงพอที่จะทราบว่ากล่าวหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใด 
และข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์นั้นเพียงพอที่จะสืบสวนต่อไปได้

(๒) มีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณีปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาอันเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดผู้ใดกระทำผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวนต่อไปได้

ภายใต ้บ ังค ับวรรคส ี่ วรรคห ้า และวรรคหก ห ากความป รากฏแก,ผ ู้บ ังค ับบ ัญชาอ ื่นท ี่ม ิใช ่ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ผู้บังคับบัญชาอ่ืนนั้นรายงานตามลำดับชั้นถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเร็ว

การสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นตามวรรคห้า จะกระทำโดยแต่งตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 
กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้

การกล่าวหาต้องกระทำเป็นหนังสือ ถ้าเป็นการกล่าวหาด้วยวาจาให้ผู้บ ังคับบัญชาผู้ได้รับพีงการ 
กล่าวหาจัดให้มีการทำบันทึกเป็นหนังสือ และให้ผู้กล่าวหาลงลายมือซ่ือไว้เป็นหลักฐานเพ่ือดำเนินการตามวรรคห้า

เม ื่อได้ดำเน ินการตามวรรคห้าแล้ว ถ ้าเห ็นว่ากรณีไม่ม ืม ูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวิน ัยจึงจะ 
ยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมืมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย ก็ให้ดำเนินการทางวินัยทันที

การดำเนินการทางวิน ัยแก่ผ ู้อยู่ใต ้บ ังค ับบัญชาซึ่งม ืกรณีอ ันมีม ูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวิน ัย 
ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์นี้โดยกรณีมืมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ดำเนินการทางวินัย 
ตามข้อ ๒๖ วรรคสาม แต่ถ ้าเป ็นกรณีม ืม ูลท ี่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวิน ัยอย่างร้ายแรง ให้ดำเนินการสอบสวน 
พิจารณาตามหมวด ๗

ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อนี้ 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



- t o -

หมวด ๔
การดำเนินการทางวินัย

ข้อ ๒๖ การดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควร 
กล ่าวหาว ่ากระทำผ ิดว ิน ัยให ้สอบสวนเพ ื่อให ้ได ้ความจริงและยุต ิธรรมโดย!ม ีช ักข ้า โดยต ้องแจ ้งข ้อกล ่าวหา 
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท,าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ซึ่งจะระบุหรือไม,ระบุซื่อพยานก็ได้ และต้อง 
ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาซี้แจง รวมทั้งนำสืบแก้ข้อกล่าวหา เว้นแต่เปีนความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามหมวด ๖

ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและการให้ปากคำของผู้ถูกกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธินำทนายความ 
หรือที่ปรึกษาเข้าฟ้งการชี้แจงหรือให้ปากคำของตนได้

การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเปีนกรณีกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ดำเนินการ 
สอบสวนตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควร โดยอาจมอบหมายให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาสอบสวนแทน หรือตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ได้

การสืบสวบหรือพิจารณาตามข้อ ๒๔ วรรคห้า หากได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว นายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดจะสั่งลงโทษตามข้อ ๘๔ โดยไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวบวินัยอย่างไม่ร้ายแรงอีกได้

การดำเนินการตามวรรคสาม หากเป็นการตั้งกรรมการสอบสวบวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ดำเนินการ 
มีสาระสำคัญตามหมวด ๗ โดยอนุโลม

ถ้าเป ็นกรณีกล่าวหาว่ากระทำผิดวิน ัยอย่างร้ายแรง ให้บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนตามหมวด ๗

เมื่อดำเนินการตามวรรคสาม วรรคสี่ หรือวรรคหกแล้ว ก้าฟ้งได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยก็ให้ 
ดำเนินการตามข้อ ๘๔หรือข้อ ๘๔แล้วแต่กรณี ล้ายังพิงไมใด้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัย จึงจะส่ังยุติเร่ืองเป็นหนังสือได้

ใบกรณีบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาว่า 
กระทำผิดวิน ัยอย่างร้ายแรงตามวรรคหก ในเรื่องที่ได ้ม ีการแต่งต ั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ถ ูกกล่าวหาตามข้อ 
๖(๔) หรือข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๔๔๘ และคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 
ดังกล่าวได้สอบสวนไว้แล้ว คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหก จะนำสำนวนการสอบสวนตามข้อดังกล่าวมาใช้เป็น 
สำนวนการสอบสวน และทำความเห็นเสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยถือว่าได้มีการสอบสวนตามวรรค 
หกแล้วก็ได้

ข้อ ๒๗ ให้กรรมการสอบสวนมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี
(๑) ขอให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอี,นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน 

บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ล่งเอกสารและหลักฐานที่เก ี่ยวข้อง ล่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจง หรือให้ถ้อยคำ 
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน

(๒) เรียกผู้ถ ูกกล่าวหา หรือบุคคลใด  ๆ มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคำ หรือให้ล่งเอกสารและหลักฐาน 
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน

ข้อ ๒๘ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำหรือละเว้นกระทำการ 
ใดที่พึงเห็นได้ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นการกล่า'วหาเป็นหนังสือต่อผู้'บังคับบัญชา1ของผู้นั้น หรือต่อ 
ผู้มี'หน้าท่ีสืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือ

/โดยเฉพาะ...



V -๗-
โดยผู้บ ังคับบัญชาของผู้น ั้น ห1 อม ีกรณ ีถ ูกฟ ้องคดีอาญา หร ือต ้องหาว ่ากระทำความผ ิดอาญา เว ้นแต่ความผิด 
ที่ไต้กระทำโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการ หรือความผิดลหุโทษ แม้ภายหลังผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้ว เว้นแต่ 
ออกจากราชการเพราะตาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ ๒๔ 
และดำเนินการทางวินัยตามหลักเกณฑ์นี้ต่อไปไต้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิไต้ออกจากราชการเว้นแต่กรณีผลการสอบสวน 
พิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยที่จะต้องลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ก็ให้งดโทษเสีย

การดำเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ขึ้นทำการสอบสวนตามข้อ ๒๖ วรรคหก ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ว ันที่ผ ู้น ั้นออกจากราชการ หากพ้น 
ระยะเวลาดังกล่าวจะสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนมิไต้

ข้อ ๒๙ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้[ดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
จนถูกสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท 
หรือความผิดลหุโทษ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอ 

^  ฟ้งผลการสอบสวนพิจารณาไต้
ล้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาว่าผู้น ั้นมิไต้กระทำผิด หรือกระทำผิดไม,ถึงกับจะถูก 

ลงโทษปลดออก หรือไล่ออก และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สั่งให้ผู้นั้บกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้นั้น 
มีคุณสมบติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น

เมื่อได้มีการสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดพักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อน 
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีอื่นอีก นายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ๒๔ หรือแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวน 
ตามข้อ ๒๖ วรรคหก ตลอดจนดำเนินการทางวินัยตามหลักเกณฑ์นี้ต่อไปไต้

ในกรณีสั่งให้ผู้ถ ูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการ หรือสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจาก 
ราชการไว้ก ่อนออกจากราชการด ้วยเหตุอ ีนท ี่ม ิใช ่เป ็นการลงโทษเพราะกระทำผ ิดว ิน ัยอย ่างร ้ายแรง ก็ให้ผู้นั้น 

^  มีสถานภาพเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตลอดระยะเวลาระหว่างที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
เสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ

การออกดำสั่งตามข้อนี้ต้องไต้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดก่อน

เงินเดือน เงินอื่นที่จ่ายเป็นรายเดือนและเงินช่วยเหลืออย่างอื่น และการจ่ายเงินดังกล่าวของผู้ถูกสั่ง 
พักราชการ และผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น สำหรับผู้ถูกสั่ง 
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ล้าไม่มีกฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ

การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ระยะเวลาให้พักราชการ ระยะเวลาให้ออกจาก 
ราชการไว้ก่อน และการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา ให้เป็นไปตามหุลักเกณฑ์และเงื่อนไชใน 
0ารให้ออกจากราชการ พ ศ.๒๕๔๘

/หมวด ๕...



หมวด ๔
การกันเป็นพยานและการคุ้มครองพยาน

ข้อ ๓๐ ข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีส่วนร่วมในการกระทำผิดวินัยกับข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้อื่นและผู้นั้นมิใซ่ตัวการสำคัญ อาจได้รับการกันเป็นพยาน และการคุ้มครองพยานตาม 
หมวดนี้ไม่ว่าจะมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนในเรื่องดังกล่าวแล้วหรือไม่ก็ตาม ล้าผู้นั้น

(๑) ไดให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยคำเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยที่ได้กระทำมา ต่อบุคคล 
หรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ และข้อมูลหรือ 
ถ้อยคำนั้นเป็นเหตุให้มีการดำเนินการทางวินัยกับตัวการสำคัญในเรื่องนั้นได้

(๒) ไดให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยคำเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยที่ได้กระทำมา ต่อบุคคล 
หรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ ซึ่งไม่อาจ 

^  แสวงหาข้อมูลหรือพยานหลักฐานอื่นใด เพื่อดำเนินการทางวินัยแก่ตัวการสำคัญในเรื่องนั้นได้
ข้อ ๓๑ การกันเป ็นพยาน การสิ้นสุดการกันเป็นพยาน การคุ้มครองพยาน และการสิ้นสุดการ 

คุ้มครองพยาน เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยต้องทำเป็นหนังสือ
ข้อ ๓๒ การให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำตามข้อ ๓๐ ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัตหน้าที่ราชการ ไม่เป็นการ 

เปิดเผยความลับของทางราชการ และไม่เป็นการกระทำการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน
กรณีผู้บังคับบัญชาอื่นซึ่งมิใช่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับข้อมูลให้รายงานตามลำดับชั้นจนถึง 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อดำเนินการต่อไป
ข้อ ๓๓ การพิจารณากันข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นพยาน ต้องมิได้เกิดจากการล่อลวง 

ขู่เข ็ญ ให้สัญญา หรือกระทำการอื่นใดโดยมิชอบแก่ผู้ถูกกันเป็นพยานเพื่อซักจูงให้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำในเรื่อง 
ที่กล่าวหานั้น

ข้อ ๓๔ ในระหว่างการสอบสวน หากคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ามิเหตุอันสมควรที่จะกันผู้ถูก 
^  สอบสวนรายใดเป็นพยาน ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานไปยังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเร็ว 

เพื่อสั่งกันผู้นั้นเป็นพยาน ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสวนต้องมิมติโดยระบุเหตุผลแห่งการพิจารณาไว้ด้วยว่าสมควรกัน 
ผ ู้ถ ูกสอบสวนรายน ั้นเป ็นพยานเพราะเหตุใด กรณ ีเช ่นน ี้ให ้ถ ือว ่าการดำเน ินการทางวิน ัยแก ่ผ ู้ถ ูกก ันเป ็นพยาน 
เป็นอันยุติ เว้นแต่มีกรณีตามข้อ ๓๖

ข้อ ๓๔ ภายใต้บ ังค ับข้อ ๓๐ เม ื่อความปรากฏแก่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งได้ม ีการ 
ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจกันข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้น ั้น 
เป็นพยานก็ได้

ข้อ ๓๖ หากผู้ถูกกันเป็นพยานตามข้อ ๓๔ หรือข้อ ๓๔ แล้วแต่กรณี ไม่มาให้ถ้อยคำต่อบุคคลหรือ 
คณะบุคคลผู้มีหน้าที่สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือมาแต่ไม่ให้ 
ถ้อยคำ หรือให้ถ้อยคำแต่ไม่เป็นประโยชน์ หรือให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือกลับคำให้การ คณะกรรมการสอบสวนต้อง 
รายงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้การกันผู้นั้นเป็นพยานสิ้นสุดลง และให้ดำเนินการทางวินัยแก่ผู้นันต่อไป

/ข้อ ๓๗ ให้นายก...



-๙-
ข้อ ๓๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแจ้งการกันเป็นพยานและการสิ้นสุดการกันเป็นพยาน 

ให้ผู้ถูกกันเป็นพยานและบุคคล หรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบ 
ของทางราชการทราบ แล้วส่งให้ประธานกรรมการสอบสวนรวมไว้ในสำนวนการสอบสวนด้วย

ข้อ ๓๘ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ให้การคุ้มครองพยาน
ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่เปิดเผยซื่อ หรือข้อมูลใด  ๆ ที่จะทำให้ทราบว่าผู้Iดเป็นผู้!ห้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำ 
(๒) ไม่ใช้อำนาจไม่ว่าในทางใด หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจ 

มีผลทำให้กระทบสิทธิหรือหน้าที่ของผู้นี้นในทางเสียหาย
(๓) มิให้ผู้นั้นถูกกล่ันแกล้ง หรือถูกข่มขู่เพราะเหตุท่ีมีการให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำ 
ข้อ ๓๙ ในกรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดร้องขอเป็นหนังสือให้คุ้มครองพยาน 

ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจะพิจารณาดำเนินการอื่นใดที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อให้ผู้นั้นได้รับการคุ้มครองแล้วจึงปฏิบัติ 
^  ตามชั้นตอนหรือกระบวนการตามที่กฎหมายบัญญ้ติในภายหลังได้

ข้อ ๔๐ ภายใต ้บ ังค ับข ้อ ๓๙ ข ้าราชการองค์การบริหารส ่วนจ ังหว ัดซ ึ่งเป ็นพยานผู้ใดเห ็นว ่า 
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นยังมิได้ให้การคุ้มครองหรือให้การคุ้มครองยังไม่เพียงพอในกรณีเป็นผู้บังคับบัญชาอื่นที่มิใช่ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้น ั้นอาจยื่นคำร้องเป็นหนังสือต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณา 
ดำเนินการต่อไปก็ได้

ข้อ ๔๑ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับคำร้องตามข้อ ๔๐ หรือความปรากฏแก่นายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ถ้ามีมูลน่าเชื่อว่าเป็นไปตามที่พยานกล่าวอ้าง ต้องให้การคุ้มครองพยานทันที หากมีความ 
จำเป็นเพื่อความปลอดภัยในชีวิต นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจสั่งให้พยานผู้นั้นไปช่วยราชการที่ลำนักงาน 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดโดยความสมัครใจของพยานโดยเร็วก็ไต้

ข้อ ๔๒ ข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นพยานผู้ใดเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดยังม ิได ้ให ้การค ุ้มครองตามหมวดนี้ หรือให้การคุ้มครองยังไม่เพียงพอ ผู้น ั้นอาจยื่นคำร้องเป็นหนังสือต่อ 

^  คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้
เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับคำร้องตามวรรคหน่ึงแล้ว ถ้ามีมูลน่าเชื่อว่า 

เป็นไปตามที่พยานกล่าวอ้างให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้พยานผู้นั้นไปช่วยราชการ 
ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แล้วแจ้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อทราบ โดยอาจปฏิบัติ 
ตามชั้นตอนหรือกระบวนการที่กฎหมายกำหนดในภายหลังก็ได้

ข้อ ๔๓ ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคู่กรณีกับผู้ถ ูกกล่าวหาตามข้อ ๔๙ วรรคสี่ 
ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาและมีมติให้พยานผู้นั้นไปช่วยราชการที่สำมักงาน 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ดำเนินการตามข้อ๔๒ ถือว่าไม่ปฏิบัติการตามอำนาจ 
ห น ้าท ี่โด ยถ ูก ต ้อ งต าม ก ฎ ห ม าย กฎ ระเบ ียบ  แล ะข ้อ บ ังค ับ ข อ งท างราช ก าร  หร ือในกรณ ีท ี่เห ็นสมควร 
ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติแจ้งผู้ควบคุม หรือกำกับดูแลดำเนินการตามอำนาจหน้าที 
ต่อไป

/ข ้อ ๔๔ การให้...



-๑0-
ข้อ ๔๔ การให้ความคุ้มครองพยานตามหมวดนี้1ห้พิจารณาดำเนินการในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้ และ 

ให้เริ่มตั้งแต่มีการให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยดำ จนกว่าจะมีการสั่งยุติเรื่อง หรือการดำเนินการทางวินัยแก่ตัวการสำคัญแห่ง 
การกระทำผิดเสร็จสิ้น และเหตุแห่งการคุ้มครองพยานหมดสิ้นไป ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดมีมติให้ผู้!ด้รับการคุ้มครองพยานกลับไปปฏิบัติหน้าที่เดิม

หมวด ๖
การกระทำที่ปรากฏขัดแจ้ง

ข้อ ๔๔ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูใดกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) กระทำผิดอาญาจนต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้นั้นกระทำผิด และนายกองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคำพิพากษานั้นได้ความประจักษ์ขัดอยู่แล้ว
(๒) กระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และได้รับสารภาพในเรื่องที่ถูกกล่าวหาเป็นหนังสือต่อนายก 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือให้ถ้อยคำรับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนตามหมวด ๔ หรือคณะกรรมการ 
สอบสวนตามหมวด ๗ และได้มีการบันทึกถ้อยคำรับสารภาพไว้เป็นหนังสือแล้ว ถือเป็นความผิดที่ปรากฏขัดแจ้ง 
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะดำเนินการทางวินัยตามข้อ ๘๔ โดยไม่สอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ได้ 

ข้อ ๔๖ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) กระทำผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก หรือโทษที่หนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก 

โดยศาลมิได้รอการกำหนดโทษหรือรอการลงโทษไว้ หรือให้ลงโทษที่หนักกว่าจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด 
ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๒) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวคันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน และนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดได้ดำเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตาม 
ระเบียบของทางราชการ

(๓) กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หรือให้ถ้อยคำรับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนตามหมวด ๔ หรือคณะกรรมการสอบสวนตามหมวด ๗ และ 
ได้มีการบันทึกถ้อยคำรับสารภาพไว้เป็นหนังสือแล้ว

ถือเป็นความผิดที'ปรากฏขัดแจ้ง ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะดำเนินการทางวินัยตามข้อ ๘๔ 
วรรคหน่ึง โดยไม่สอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ได้

ข้อ ๔๗ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบ ัต ิหน้าท ี่ 
ราชการ บกพร่องต่อหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ และนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเห็นว่าถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) กระทำหรือละเว้นกระทำการใดจนต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้นั้นกระทำผิดแต่ให้รอการกำหนด 
โทษ หรือกำหนดโทษแล้วแต่ให้รอการลงโทษไว้ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏ 
ตามคำพิพากษานั้นได้ความประจักษ์ขัดอยู่แล้ว

(๒) มีกรณีหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือ 
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ และได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หรือให้ถ้อยคำรับสารภาพต,อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนตามหมวด ๔ หรือคณะกรรมการสอบสวนตามหมวด ๗ และ 
ได้มีการบันทึกถ้อยคำรับสารภาพเป็นหนังสือไว้แล้ว



“(5)<ร)~
ถือเป็นกรณีที่ปรากฏซัดแจ้งซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๗ 

ของหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๔๕๘ โดยไม่สอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ได้

หมวด ๗
การสอบสวนพิจารณา

ข้อ ๔๘ เพื่อให้ได้ความจริงและความยุติธรรม การสอบสวนพิจารณาข้าราชการองค์การบริหาร 
ส ่วนจังหวัดซ ึ่งถ ูกกล ่าวหาว่ากระทำผิดวิน ัยอย่างร ้ายแรงตามข้อ ๒๖ วรรคหก หรือข ้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดซึ่งมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ 
บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และ 
เงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้เป็นไปตามหมวดนี้

ข้อ ๔๙ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้แต่งตั้งจากข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ในสังกัด กรณีมีเหตุผลความจำเป็น หรือเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนพิจารณา หรือเพื่อความยุติธรรม การแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนอาจแต่งตั้งจากพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการฝ่ายพลเรือน โดยได้รับความยินยอม 
จากต้นสังกัดก็ได้ ใบการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้แต่งตั้งจำนวนอย่างน้อยสามคน ประกอบด้วย ประธาน 
กรรมการซึ่งมีตำแหน่งระดับไม่ตํ่ากว่าหรือเทียบไต้ไม่ตํ่ากว่าผู้ถ ูกกล่าวหา ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ

คณะกรรมการสอบสวบต้องมีผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร หรือผู้!ด้รับปริญญาทางกฎหมาย หรือผู้ได้รับ 
การฝ่กอบรมตามหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย หรือผู้มีประสบการณีต้านการดำเนินการทางวินัยอย่างน้อยหนึ่งคน 

ในกรณีจำเป็นจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการซึ่งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นอื่น หร ือข ้าราชการฝ ่ายพลเร ือน หรือล ูกจ ้างประจำหรือพน ักงานจ้างตามภารกิจท ี่ม ีค ุณสมบัต ิตาม 
วรรคสอง ด้วยก็ไต้ และให้นำข้อ ๕๔ ข้อ ๕๕ และข้อ ๕๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เมื่อความปรากฏแก,คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่านายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเป็นคู่กรณีกับผู้ถูกกล่าวหา หรือถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดร่วมกับผู้ถูกกล่าวหา ให้คณะกรรมการข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรวจสอบ หากพบว่าเป็นความจริง ให้แจ้งขอความยินยอมจากต้นสังกัดแล้วพิจารณา 
และมีมติคัดเลือกคณะกรรมการสอบสวนเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกคำสั่งแต่งตั้งตามมติ

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสี่ สอบสวนแล้วเสร็จ ให้ทำรายงานการสอบสวนเสนอไปยัง 
คณ ะกรรมการข ้าราชการองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหวัดพ ิจารณา เม ื่อคณ ะกรรมการข ้าราชการองค ์การบร ิหาร 
ส่วนจังหวัดพิจารณาแล้วมีมติเป็นประการใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น ทั้งนี้ 
ให้นำความในข้อ ๗๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แม้ภายหลังประธานกรรมการจะมีตำแหน่งระดับตํ่ากว่า 
หรือเทียบไต้ตํ่ากว่าผู้ถูกกล่าวหา ก็ไม่กระทบถืงการที่ไต้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ

ข้อ ๕๐ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องระบุซื่อและตำแหน่งระดับของผู้ถูกกล่าวหา เรื่องที่ 
กล่าวหา ซื่อและตำแหน่งระดับของผู้!ต้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน และผู้ช ่วยเลขานุการ (ถ้ามี) ท ั้งน ี้ให ้ม ี 
สาระสำคัญตามแบบ สว.๑ ท้ายหลักเกณฑ์นี้

/การเปลี่ยนแปลง...



การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งระดับของผู้ได้รับแต่งตั้ง ไม่กระทบถึงการที่ได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง 
ข้อ ๕๑ เม ื่อม ีคำส ั่งแต ่งต ั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ไห ้นายกองค์การบริหารส ่วนจังหวัด 

ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) แจ้งคำสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือซื่อและวันที่รับทราบไว้เป็น 

หลักฐาน ในการนี๋ให้มอบสำเนาคำสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับด้วย ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับทราบคำสั่ง ถ้าได้ทำ 
บันทึกลงวันที่และสถานที่ที่แจ้งและลงลายมือซื่อผู้แจ้ง พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็น 
วันรับทราบ กรณีไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยตรงได้ หรือมีเหตุจำเป็นอื่น ให้ล่งสำเนาคำสั่งทางไปรษณีย์ 
ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเข่นนี้ 
เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ล่งสำเนาคำสั่งดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวนแล้ว

(๒) ล่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวน และล่งหลักฐานการ 
รับทราบ หรือถือว่ารับทราบตาม (๑) พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาให้ประธานกรรมการ และให้ 
ประธานกรรมการลงลายมือซื่อและวันเดือนปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ ๕๒ เมื่อได้รับเรื่องตามข้อ ๕๑ (๒) แล้ว ให้ประธานกรรมการดำเนินการประชุมคณะกรรมการ 
สอบสวนเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนต่อไป

ข้อ ๕๓ การประชุมคณะกรรมการสอบสวน ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของจำนวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม เว ้นแต่การประชุมตามข้อ ๖๑ และข้อ ๗๕ ต้องมี 
กรรมการสอบสวนมาประชุมไม,น้อยกว่าสามคนและไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการสอบสวน ต้องมีประธานกรรมการอยู่ร่วมประชุมด้วย แต่ในกรณีจำเป็น 
ที,ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าประชุมไต้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่แทน

การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน 
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๕๔ ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิคัดค้านผู้ไต้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่ง 
อย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) รู้เห็นเหตุการณีในขณะกระทำการตามเรื่องที่กล่าวหา 
(๒) มีประโยชน์ไต้เสียในเรื่องที่สอบสวน
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้ถูกกล่าวหา
(๔) เป็นผู้กล่าวหา หรือเป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบลันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดา 

หรือมารดาของผู้กล่าวหา
(๕) มีเหตุอื่นซึ่งอาจทำให้การสอบสวนเสียความเป็นธรรม
การดัดค้านผู้ใต้'รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน'ให้'ทำเป็นหนังสือยื่นต่อนายกองค์ก'1รบริหาร 

ส่วนจังหวัดภายในเจ็ดวันนับแต่วันรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือวันทราบเหตุแห่งการดัดค้าน

/โดยแสดง...



-๑๓-
โดยแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้!นหนังสือคัดค้านด้วยว่าจะทำให้การสอบสวนไม่ได้ความจริงและ 
ความเป็นธรรมอย่างไร ในการนี๋ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งสำเนาหนังสือคัดค้านและแจ้งวันที่ได้รับหนังสือ 
คัดค้านดังกล่าวให้ประธานกรรมการทราบและรวมไว้ในสำนวนการสอบสวนด้วย

ในการพิจารณาเรื่องการคัดค้าน ผู้ซึ่งถูกคัดค้านอาจทำคำชี้แจงได้ หากนายกองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดเห็นว่าหนังสือคัดค้านมีเหตุผลรับพิงได้ให้สั่งให้ผู้ซึ่งถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน หากเห็นว่า 
หนังสือคัดค้านไม่มีเหตุผลพอที่จะรับพิงไดให้สั่งยกคำคัดค้านนั้น โดยให้สั่งการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ไค้รับหนังสือ 
คัดค้าน ทั้งนี้ให้แสดงเหตุผลในการพิจารณาสั่งการดังกล่าวด้วย พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้คัดค้านทราบ แล้ว 
ส่งเรื่องให้คณะกรรมการสอบสวนรวมไว้ในสำนวนการสอบสวนโดยเร็ว การสั่งยกคำคัดค้านให้เป็นที่สุด

ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่สั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในสิบห้าวันตามวรรคสาม 
ให้ผู้ถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน และให้เลขานุการกรรมการสอบสวนรายงานไปยังนายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดเพื่อดำเนินการตามข้อ ๕๖ ต่อไป

^  การพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน ไม่กระทบถึงการสอบสวนที่ไค้ดำเนินการไปแล้ว
ในกรณีกรรมการสอบสวนตามข้อ ๔๙ วรรคสี่ ถูกคัดค้านหรือเห็นว่าตนมีเหตุอันอาจถูกคัดค้าน 

ให้ดำเนินการตามวรรคสอง โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเสนอคำคัดค้านไปยังคณะกรรมการข้าราขการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในเจ็ดวันนับแต่วันรับหนังสือคัดค้าน คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดต้องพิจารณาคำคัดค้านโดยเร็ว แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือคัดค้านจากนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด เมื่อผลการพิจารณาเป็นประการใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น 
หากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่พิจารณาและมีมติภายในสามสิบวันให้ผู้นั้นพ้นจากการเป็น 
กรรมการสอบสวน ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาและมีมติค ัดเลือกกรรมการ 
สอบสวนแทนผู้น้ัน

ในกรณีมีการคัดค้านตามวรรคสอง วรรคหก และข้อ ๕๕ ให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจนกว่า 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี จะพิจารณา 
สั่งคำคัดค้านและแจ้งผลการพิจารณาคำคัดค้านให้ทราบ

ข้อ ๕๕ ในกรณีผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนเห็นว่าตนมีเหตุอันอาจถูกคัดค้านตามข้อ <£๔ 
วรรคหนึ่ง ให้ผู้น ั้นรายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ ๕๔ วรรคสอง และให้นำข้อ ๕๔ วรรคสาม 
วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๕๖ ภายใต้บ ังคับข้อ ๔๙ เมื่อไต้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ล ้านายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดเห็นว่ามีเหตุอันสมควร หรือจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยน เพิ่ม หรือลดจำนวนผู้ได้รับแต่งตังเป็นกรรมการ 
สอบสวน ให้ดำเนินการไต้โดยต้องแสดงเหตุแห่งการสั่งนั้นไว้ด้วย และให้นำข้อ ๕๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

การเปลี่ยนแปลงผู้ไต้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ไม่กระทบถึงการสอบสวนที่ได้
ดำเนินการไปแล้ว

ข้อ ๕๗ คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าท ี่สอบสวนตามหมวดนี้ เพ ื่อแสวงหาความจริงในเรื่อง 
ที่กล่า'วหาและดูแล'ให้,บังเกิดความยุติธรรมตลอดกระบวนการสอบสวน ในการนี้!'ห้คณะกรรมก,ว'รสอ''บสว'นรว'บรวม

/ประวัติ...



-(5)(ริL~

ประวัต ิและความประพฤติของผู้ถ ูกกล่าวหาที่เก ี่ยวข้องกับเร ื่องท ี่กล ่าวหาเท ่าท ี่จำเป ็นเพ ื่อประกอบการพิจารณา 
และจัดทำบันทึกประจำวันที่มีการสอบสวนไว้ทุกครั้งด้วย

ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน ห้ามมิให้บุคคลอื่นเข้าร่วมทำการสอบสวน 
ข้อ ๔๘ ให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนภายในกำหนดระยะเวลา ดังนี้ 
(๑) ดำเนินการประขุมตามข้อ ๔๒ แล้วแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาตามข้อ ๖๐ ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(๒) รวบรวมพยานหลักฐานที่เก ี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่ม ีภายในสามสิบวันนับแตว่ ันที่ได้ 

ดำเนินการตาม (๑) แล้วเสร็จ
(๓) แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ ๖๑ ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ดำเนินการตาม (๒) แล้วเสร็จ
(๔)รวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ดำเนินการ

ตาม (๓)
(๔) ประขุมพิจารณาลงมติและทำรายงาบการสอบสวนเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ดำเนินการตาม (๔) แล้วเสร็จ
ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนไม1สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 

ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทำให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อขอขยาย 
ระยะเวลาการสอบสวน ในกรณีเข่นนี๋ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งขยายระยะเวลาดำเนินการได้ไม1เกิน 
สองครั้งๆ ละไม่เกินสามสิบวัน

การสอบสวนเรื่องใดที่คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ให้ประธานกรรมการรายงานเหตุให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดทราบเพื่อติดตามเร่งรัดการสอบสวนต่อไป

ข้อ ๔๙ การนำเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวน ให้กรรมการสอบสวน 
บันทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างไร จากผู้[ด และเมื่อใด

เอกสารที่ใข้เป็นพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวนให้ใช้ต้นฉบับ แต่ล้าไม,อาจนำต้นฉบับมาไต้ 
จะใช้สำเนาที่กรรมการสอบสวน หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรับรองว่าเป็นสำเนาถูกต้องก็ได้

ถ้าหาต้นฉบับเอกสารไม่ได้เพราะสูญหายหรือถูกทำลาย หรือโดยเหตุประการอื่น จะให้นำสำเนา 
หรือพยานบุคคลมาสืบก็ได้

ข้อ ๖๐ เมื่อได้พิจารณาเรื่องที่กล่าวหาและวางแนวทางการสอบสวนตามข้อ ๔๒ แล้ว ให้คณะกรรมการ 
สอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหาให้ทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาใต้กระท°า 
การใด เม่ือใด อย่างไร ในการนี้ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งเป็นหนังสือด้วยว่าผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิไต้รับแจ้งลรุป 
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ตลอดจนล้างพยานหลักฐานหรือนำพยานหล้กฐานมาสืบแกัข้อกล่าวหาไต้ตาม
ข้อ ๖๑

/การแจ้ง...
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การแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้ทำบันทึกมีสาระสำคัญตามแบบ สว.๒ ท ้ายหล ักเกณฑ ์น ี้โดยทำเป ็น 

สองฉบับ เพื่อมอบให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ เก็บไว้ในสำนวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือซื่อ 
รับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย

เมื่อได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูกกล่าวหาว่า 
ได้กระทำการตามที่ถูกกล่าวหรือไม, อย่างไร แล้วบันทึกถ้อยคำไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคำรับสารภาพว่าได้กระทำการตามที่ถูกกล่าวหาให้คณะกรรมการสอบสวน 
แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระทำตามที่ถูกกล่าวหาดังกล่าวเป็นความผิดวินัยกรณีใด หรือหย่อนความสามารถในอัน 
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าท่ีราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับดำแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ 
๗ ของหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ อย่างไร หากผู้ถูกกล่าวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ 
ให้บันทึกถ้อยคำรับสารภาพ รวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) และสาเหตุแห่งการกระทำไว้ด้วย ในกรณีเซ่นนี้ 
คณะกรรมการสอบสวนจะไม่ทำการสอบสวนต่อไปก็ได้ หรือถ้าเห ็นเป ็นการสมควรที่จะได้ทราบข้อเท ็จจริงและ 

^  พฤติการณ์อันเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาโดยละเอียด จะทำการสอบสวนต่อไปตามควรแก,กรณีก็ได้ แล้วดำเนินการตามข้อ
๗๕ และข้อ ๗๖ ต่อไป

ในกรณีผู้ถูกกล่าวหามิได้ให้ถ้อยคำรับสารภาพ ให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนเพื่อ 
รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาแล้วดำเนินการตามข้อ ๖๑ ต่อไป

ในกรณีผู้ถูกกล่าวหามาแล้วแต่ไม่ยอมลงลายมือซื่อรับทราบข้อกล่าวหา ถ้าได้ทำบันทึกลงวันที่และ 
สถานที่ที่แจ้งและลงลายมือซื่อผู้แจ้ง พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันรับทราบ กรณีไม่ 
อาจแจ้งให ้ผ ู้ถ ูกกล่าวหาทราบโดยตรงได้ หร ือม ีเหต ุจำเป ็นอ ื่น  หรือผ ู้ถ ูกกล ่าวหาไม ่มารับทราบข้อกล่าวหาให ้ 
คณะกรรมการสอบสวนล่งบันทึกมีสาระสำคัญตามแบบ สว.๒ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ 
ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดต่อที่ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบ พร้อมทั้ง 
มีหนังสือสอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำการตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ การแจ้งข้อกล่าวหาในกรณีเซ่นนี้ให้ทำบันทึก 
มีสาระสำคัญตามแบบ สว.๒ เป็นสามฉบับ เพื่อเก็บไว้ในสำนวนการสอบสวบหนึ่งฉบับ ล่งให้ผู้ถูกกล่าวหาสองฉบับ 

^  โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือขื่อและวัน เดือน ปีที่รับทราบล่งกลับคืนมารวมไว้ 
ในสำนวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ เม ื่อล ่วงพ ้นส ิบห ้าว ันน ับแต ่ว ันท ี่ได ้ล ่งบ ันท ึกม ีสาระสำค ัญตามแบบ สว.๒ 
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ แม้จะไม่ได้รับแบบ สว.๒ คืน ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาแล้ว และให้ 
คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการตามวรรคห้า

ข้อ ๖ ๑ เม ื่อได ้ดำเน ิน การตามข ้อ  ๖ ๐ แล้ว ให ้คณ ะกรรมการสอบสวนดำเน ินการประช ุม 
เพื่อพิจารณาว่ามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการใด เมื่อใด อย่างไร และเป็น 
ความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราขการ หรือบกพร่องในหน้าที่ 
ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตามข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออก 
จากราชการ พ .ศ .๒๕๕๘ หรือไม' อย่างไร แล ้วให ้คณะกรรมการสอบสวนมีหน ังส ือเร ียกผ ู้ถ ูกกล่าวหามาพบ 
เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาโดยระบุข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานว่าเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด หรือหย่อน 
ความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง

ตามข้อ ๗ ของ/...



-๑๖-
หน้าท ี่ราชการตามข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให ้ออกจากราชการ พ .ศ.๒๔๔๘ อย่างไร และสรุป 
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท,าที่มีให้ทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานท่ี และการกระท0าที่มีลักษณะเป็นการ 
สนับสนุนข้อกล่าวหา สำหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไม่ระบุช่ือพยานก็ได้

การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง ให้ทำบันทึก 
มีสาระสำคัญตามแบบ สว.๓ ท ้ายหลักเกณฑ์น ี้ โดยทำเป็นสองฉบับ เพื่อมอบให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ เก็บไว้ 
ในสำนวนการสอบสวนหน่ึงฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือซื่อและวัน เดือน ปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย

เม ื่อ ดำเน ิน การด ังกล ่าวแล ้ว  ให ้คณ ะกรรมการสอบ สวน ถามผ ู้ถ ูกกล ่าวห าว ่าจะย ื่น คำข ี้แจง 
แก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือหรือไม่ ก้าผู้ถ ูกกล่าวหาประสงค์จะยื่นคำขี้แจงเป็นหนังสือ ให้คณะกรรมการสอบสวน 
ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหายื่นคำขี้แจงภายในเวลาอันสมควร แต่อย่างข้าไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบข้อกล่าวหา 
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยคำเพิ่มเติม รวมทั้งนำสืบ 
แก้ข้อกล่าวหาด้วย ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาไม,ประสงค์จะยื่นคำขี้แจงเป็นหนังสือ ให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการ 

^  ให้ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคำและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาโดยเร็ว
การนำส ืบแก้ข ้อกล่าวหา ผ ู้ถ ูกกล ่าวหาจะนำพยานหลักฐานมาเอง หรือจะอ ้างพยานหลักฐาน 

แล้วขอให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได้
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เสร็จแล้ว ให ้ดำเน ินการตามข้อ ๗๔

และข้อ ๗๖ ต่อไป
ในกรณีผู้ถูกกล่าวหามาแล้วแต่ไม,ยอมลงลายมือชื่อรับทราบหรือไม่มารับทราบ ถ้าได้ทำบันทึกลง 

วันที่และสถานที่ท ี่แจ้งและลงลายมือชื่อผู้แจ้ง พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวัน 
รับทราบ กรณีไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยตรงได้ หรือมีเหตุจำเป็นอื่น หรือผู้ถูกกล่าวหาไม่มารับทราบข้อ 
กล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวนล่งบันทึกมีสาระสำคัญตามแบบ 
สว.๓ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทาง 
ราชการ หรือสถานที่ติดต่อที่ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบ พร้อมทั้งมีหนังสือขอให้ผู้ถูกกล่าวหาขี้แจงและนัดมาให้ถ้อยคำ 
และนำสืบแก้ข้อกล่าวหาภายในกำหนดเวลา การแจ้งในกรณีนี๋ให้ทำบันทึกมีสาระสำคัญตามแบบ สว.๓ เป็นสามฉบับ 
เพื่อเก็บไวในสำนวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ ล่งให้ผู้ถูกกล่าวหาสองฉบับ โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้ 
ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อ และ วัน เดือน ปีที่รับทราบล่งกลับคืนมารวมไว้ในสำนวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ เมื่อล่วงพ้น 
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ล่งบันทึกมีสาระสำคัญตามแบบ สว.๓ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ แม้จะไม่ได้รับแบบ 
สว.๓ คืน หรือไม่ได้รับคำขี้แจงจากผู้ถ ูกกล่าวหาหรือผู้ถ ูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยคำตามนัด ให ้ถ ือว่าผ ู้ถ ูกกล่าวหา 
ได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาแล้ว และไม่ประสงค์ที่จะแก้ข้อกล่าวหา ในกรณีเช่นนี้ 
คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนต่อไปก็ได้ หร ือถ ้าเห ็น เป ็นการสมควรท ี่จะได ้ทราบข ้อเท ็จจร ิงเพ ิ่ม เต ิม  
จะสอบสวนต่อไปตามควรแก,กรณีก็ได้ แล ้วดำเน ินการตามข้อ ๗๔ และข้อ ๗๖ ต่อไป แต ่ถ ้าผ ู้ถ ูกกล ่าวหามา 
ขอให้ถ ้อยคำหรือยื่นคำขี้แจงแก้ข ้อกล่าวหา หรือขอนำสืบแก้ข้อกล่าวหาก่อนที่คณะกรรมการสอบสวนจะเลนอ 
สำนวนการสอบสวนตามข้อ ๗๖ โดยมีเหตุผลอันสมควร ให้คณะกรรมการสอบสวนให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาตามที่ 
ผู้ถูกกล่าวหาร้องขอ

/ข้อ ๖๒...



-๑๗-
ข้อ ๖๒ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานตามข้อ ๖๑ เสร็จแล้ว ก่อนเสนอ 

สำนวนการสอบสวนต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ ๗๖ ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าจำเป็นจะต้อง 
รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ให้ดำเนินการไต้ ถ้าพยานหลักฐานที่ไต้เพิ่มเติมมานั้นเป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุน 
ข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวนสรุปพยานหลักฐานดังกล่าวให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหา 
ที่จะให้ถ้อยดำหรือนำสืบแก้เฉพาะพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่สนับสนุนข้อกล่าวหานั้น ทั้งนี้ให ้นำข้อ ๖๑ มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม

ข้อ ๖๓ ผู้ถูกกล่าวหาซี่งไต้ยื่นคำชี้แจงหรือให้ถ้อยคำแก้ข้อกล่าวหาไว้แล้วมีสิทธิยื่นคำซี้แจงเพิ่มเติม 
หรือขอให้ถ้อยคำหรือนำสืบแก้ข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการสอบสวนก่อนการสอบสวนแล้วเสร็จ

เมื่อการสอบสวนแล้วเสร็จและยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนใหม่ตามข้อ ๗๔ ผู้ถูกกล่าวหาจะยื่นคำชี้แจงต่อบุคคลดังกล่าวก็ไต้ ในกรณีเข่นนี้ 
ให้รับคำชี้แจงนั้นรวมไว้ในสำนวนการสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

ข้อ ๖๔ ในการสอบปากคำผู้ถ ูกกล่าวหาและพยาน ต้องมีกรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของจำนวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด จึงจะสอบสวนไต้

ข้อ ๖๔ ในการสอบปากคำผู้ถ ูกกล่าวหาและพยาน ห้ามมิให้กรรมการสอบสวนผู้ใดกระทำการ 
ล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือกระทำการใดเพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นให้ถ้อยคำอย่างใด ๆ

ข้อ ๖๖ ในการสอบปากคำผู้ถ ูกกล ่าวหาและพยาน ให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ซ ี่งจะถูก 
สอบปากคำเข้ามาในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคน ห้ามมิให้บุคคลอื่นอยู่ในที่สอบสวน เว้นแต่ทนายความหรือที่ปรึกษา 
ของผู้ถูกกล่าวหา หรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตให้อยู่ในที่สอบสวนเพื่อประโยชน์แห่งการสอบสวน

การสอบปากคำผู้ถ ูกกล่าวหาและพยาน ให้บันทึกถ้อยคำมีสาระสำคัญตามแบบ สว.๔ หรือแบบ 
สว.๔ ท้ายหลักเกณฑ์นี้ แล้วแต่กรณี เมื่อไต้บันทึกถ้อยคำเสร็จแล้วให้อ่านให้ผู้ให้ถ้อยคำพิง หรือจะให้ผู้ให้ถ้อยคำอ่าน 
เองก็ไต้ เม ื่อผู้ให ้ถ้อยคำรับว่าถูกต้องแล้วให้ผู้ให ้ถ้อยคำและผู้บ ันทึกถ้อยคำลงลายมือซื่อไว้เป ็นหลักฐาน และให้ 
คณะกรรมการสอบสวนทุกคนซึ่งร่วมสอบสวนลงลายมือซื่อรับรองไว้ในบันทึกถ้อยคำนั้นด้วย ถ้าบันทึกถ้อยคำมี 
หลายหน้า ให้กรรมการสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนกับผู้ให้ถ้อยคำลงลายมือซื่อกำกับไว้ทุกหน้า

ในการบันทึกถ้อยคำห้ามมิให้ขูดลบหรือบันทึกข้อความทับ ถ้าจะต้องแกไขข้อความที่ไต้บันทึกไว้แล้ว 
ให้ใช้วิธีขีดฆ่าหรือตกเติม และให้กรรมการสอบสวนผู้ร่วมสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนกับผู้ให้ถ้อยคำลงลายมือซื่อกำกับ 
ไว้ทุกแห่งที่ขีดฆ่าหรือตกเติม

ในกรณีผู้ให้ถ้อยคำไม่ยอมลงลายมือซื่อ ให้บันทึกเหตุนั้นไว้โนบันทึกถ้อยคำนั้น 
ในกรณ ีผ ู้ให ้ถ ้อยคำไม ่สามารถลงลายม ือซ ื่อไต ้ ให ้นำมาตรา ๙ แห ่งประมวลกฎหมายแพ ่ง 

และพาณิชย์ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๖๗ ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเป ็นพยาน ให้บ ุคคลนั้นมาชี้แจงหรือ 

ให้ถ้อยคำตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนกำหนด
ในกรณีพยานมาแต่ไมให้ถ้อยคำ หรือไม่มา หรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานไม่ไต้ภายในเวลา 

อันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนพยานนั้นก็ไต้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจำวันที่มีการ 
สอบสวนตามข้อ ๔๗ และรายงานการสอบสวนตามข้อ ๗๖

/ข ้อ ๖๘...
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ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนโดยแยกเป็นสำนวนการสอบสวนใหม่ ให้นำ 

สำเนาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในสำนวนการสอบสวนเดิมรวมในสำนวนการสอบสวนใหม่ หรือบันทึกให้ปรากฏ 
ว่านำพยานหลักฐานใดจากสำนวนการสอบสวนเดิมมาประกอบการพิจารณาในสำนวนการสอบสวนใหม่ด้วย

ข้อ ๗๒ ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นทำการสอบสวน 
เพื่อสอบสวนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดในเรื่องที่ผู้น ั้นหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ 
ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม,เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ 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 ในกรณีมีคำพิพากษาถีงที่สุดว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดหรือต้องรับผิดในคดีที่เกี่ยวกับเรื่อง 
ที่กล่าวหา ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคำพิพากษาได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้ว ให้ถือเอา 
คำพิพากษานั้นเป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาโดยไม่ต ้องสอบสวนพยานหลักฐานอื่บที่เก ี่ยวข้องกับ 
ข้อกล่าวหา แต่ต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
ตามข้อ ๖๑ ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย

ข้อ ๗๔ ในระหว่างการสอบสวน แม้จะมีการสั่งให้ผู้ถ ูกกล่าวหาไปอยู่นอกบังคับบัญชาของนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนทำการสอบสวนต่อไปจนเสร็จ 
แล้วทำรายงานการสอบสวนและเสนอสำนวนการสอบสวนต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามข้อ ๗๙ ข้อ ๘๐ ข้อ ๘๑ และข้อ ๘๒ และให้นายกองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนล่งเรื่องให้ผู้บริหารท้องถิ่นสังกัดใหม่ของผู้ถูกกล่าวหา ทั้งน ี้ให ้ผ ู้บริหาร 
ท้องถิ่นสังกัดใหม่ตรวจสอบความถูกต้องตามข้อ ๗๙ ข้อ ๘๐ ข้อ ๘๑ และข้อ ๘๒ พร้อมทั้งพิจารณาและดำเนินการ 
ตามข้อ ๗๗ (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณีต่อไป

ข้อ ๗๕ เม่ือคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่าง  ๆ เสร็จแล้ว ให้ประชุมพิจารณาลงมติ
ดังนี้

(๑) ผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยหรือไม่ ถ้าผิด เป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด และควรได้รับโทษ
สถานใด

(๒) ผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ 
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ ๗ ชองหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้อร.ก-จ!ก 
ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ หรือไม่ อย่างไร

(๓) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวน 
ไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะพิงลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราขการ ถ ้าให ้ร ับราชการต่อไปจะเป ็นการเส ียหาย 
แก่ราชการตามข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราขการ พ.ศ.๒๕๕๘ หรือไม่ อย่างไร

/ข ้อ ๗๖...
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ข้อ ๗๖ เมื่อได้ประชุมพิจารณาลงมติตามข้อ ๗๔ แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนทำรายงานการ 
สอบสวนซี่งมีสาระสำคัญตามแบบ สว.๖ ท ้ายหลักเกณฑ์น ี้ เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรรมการ 
สอบสวนผู้ใดมีความเห็นแย้ง ให้ทำความเห็นแย้งแนบไว้กับรายงานการสอบสวน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงาน 
การสอบสวนด้วย

รายงานการสอบสวนอย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญ ดังนี้
(๑) สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่ามีอย่างใดบ้าง ในกรณีไม่ได้สอบสวนพยานตามข้อ ๖๗ และ 

ข้อ ๖ ๘ ให้รายงานเหตุที่ไม่ได้สอบสวนนั้นให้ปรากฏไว้ ในกรณีผู้'ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคำรับสารภาพ ให้บันทึกเหตุผล 
ในการรับสารภาพ (ล้ามี) ไว้ด้วย

(๒) วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหากับพยานหลักฐานที่หักล้างข้อกล่าวหา
(๓) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนว่าผู้'ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดวินัยหรือไม1 อย่างไร ล้าผิด 

เป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด และควรได้รับโทษสถานใด หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ 
ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม,เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ ๗ ของ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๔๔๘ หรือไม' อย่างไร หรือมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้'ถูก 
กล่าวหาได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ไต้ความแน่ซัดพอที่จะพิงลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจาก 
ราชการ ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการตามข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจาก 
ราชการ พ.ศ.๒๔๔๘ หรือไม่ อย่างไร

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไต้ทำรายงานการสอบสวนแล้ว ให้เสนอสำนวนการสอบสวน พร้อมทั้ง 
สารบาญต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้ถือว่าการสอบสวนแล้วเสร็จ

การแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนในเรื่องใดไปแล้ว จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ในเรื่องนั้นอีกมีได้ เว้นแต่กรณีตามข้อ ๗๘ วรรคสอง

ข้อ ๗๗ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้เสนอสำนวนการสอบสวนมาแล้ว ให้นายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องของสำนวนการสอบสวบตามข้อ ๗๙ ข้อ ๘0 ข้อ ๘๑ และข้อ ๘๒ แล้วดำเนินการ 
ดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้'ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทำผิด หรือไม่มีเหตุที่จะให้ออกจาก 
ราชการตามข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๔๔๘ สมควรยุติเรื่อง หรือกระทำผิด 
ที่ย ังไม่ถืงฃั้นเป็นการกระทำผิดวิน ัยอย่างร้ายแรง ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาและสั่งการภายใน 
สามสิบวันนับแต่ไต้รับสำนวนการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน

(๒) ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้'ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้นายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดพิจารณาว่าผู้'ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ และไม่ว่านายกองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดจะเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนหรือไม,ก็ตาม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องส่งเรื่อง 
ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณาตามข้อ ๘๔ ของหลักเกณฑ์นี้ หรือตามข้อ ๗ 
หรือข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๔๔๘ ภายในสามสิบวันนับแต่ไต้รับสำนวน 
การสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน

/การพิจารณา...



การพิจารณาดำเนินการของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ต้องแสดงความเห็น 
เป็นหนังสือ กรณีเห็นแย้งให้อ้างเหตุผลประกอบด้วย

ข้อ ๗๘ ในกรณ ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห ็นสมควรให ้สอบสวนเพ ิ่มเต ิมประการใด 
ให้กำหนดประเด็น พร้อมทังส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเพื่อดำเนินการสอบสวน 
เพิมเติมได้ตามความจำเปีน โดยอาจกำหนดมาตรการเร่งรัดการสอบสอนเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรก็ได้

ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไม่อาจทำการสอบสวนได้ หริอนายกองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดเห็นเปีนการจำเป็น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่ขึ้นทำการ 
สอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นตามวรรคหนึ่งก็ได้ในกรณีเซ่นนี๋ให้นำข้อ ๔๙ และข้อ ๕0  มาใข้บังคับโดยอนุโลม

ให้คณะกรรมการสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เมื่อสอบสวนเสร็จแล้วให้ส่ง 
พยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนเพ่ิมเติมไบเให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ิมเติมโดยไม่ต้องทำความเห็น

ข้อ ๗๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในข้อ ๔๙ 
^  ให้การสอบสวนท้ังหมดเสียไป ในกรณีเซ่นนี้ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการ 

สอบสวนใหม่ให้ถูกต้อง
ข้อ ๘๐ ในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดทำไม่ถูกต้อง ให้การสอบสวนตอนนั้นเสียไปเฉพาะ

ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การประชุมของคณะกรรมการสอบสวน มีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่ครบตามข้อ ๔๓ วรรคหน่ึง 
(๒) การสอบปากคำบุคคล ดำเนินการไม่ถูกต้องตามข้อ ๔๗ วรรคสอง ข้อ ๖๔ ข้อ ๖๔ ข้อ ๖๖ 

วรรคหนึ่ง หรือข้อ ๖๙
ในกรณีเซ่นนี้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการใหม่

ให้ถูกต้องโดยเร็ว
ข้อ ๘๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าคณะกรรมการสอบสวนไม่เรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหาและ 

สรุปพยานหลักฐานที,สนับสบุนข้อกล่าวหา หรือไม่ส่งบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน 
ข้อกล่าวหาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา หรือไม่มีหนังสือขอให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง หรือนัดมาให้ 
ถ ้อยคำหรือนำสืบแก้ข ้อกล่าวหาตามข้อ ๖๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้คณะกรรมการสอบสวน 
ดำเนินการให้ถูกต้องโดยเร็ว และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาขี้แจงให้ถ้อยคำและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาตามข้อ ๖๑ ด้วย 

ข้อ ๘๒ ในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดทำไม,ถูกต้องตามหมวดนี้ นอกจากที่กำหนดในข้อ 
๗๙ ข้อ ๘๐ และข้อ ๘๑ ถ้าการสอบสวนตอนนั้นเป็นสาระสำคัญอันจะทำให้เสียความเป็นธรรม ให้นายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนแก้ไขหรือดำเนินการตอนนั้นให้ถูกต้องโดยเร็ว แต่ถ้าการสอบสวน 
ตอนนั้นมิใซ่สาระสำคัญอันจะทำให้เสียความเป็นธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะสั่งให้แก้ไขหรือดำเนินการ 
ให้ถูกต้องหรือไม,ก็ได้

ข้อ ๘๓ การนับระยะเวลาตามหลักเกณฑ์นี้ สำหรับเวลาเริ่มต้นให้นับวันถัดจากวันแรกแห่งเวลานัน 
เป็นวันเริ่มนับระยะเวลา แต่ถ้าเป็นกรณีขยายเวลาให้นับวันต่อจากวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาเดิมเป็นวันเริ่มระยะเวลา 
ที่ขยายออกไป ส่วนเวลาสุดสิ้น ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราขการให้นับวันเริ่มเปิดทำการใหม่เป็นวัน 
สุดท้ายแห่งระยะเวลา

/หมวด ๘...



-๒๒-

หมวด ๘
การลงโทษทางวินัย

ข้อ ๘๔ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้นายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดชั้นเงินเดือนตามควรแก1กรณี ให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามี 
เหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่สำหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณี 
กระทำผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อนซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน

ในกรณีกระทำผิดวิน ัยเล ็กน ้อย และมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยว่ากล่าวตักเตือนเป็น
หนังสือก็ได้

กรณีการกระทำในเรื่องเดียวกัน แต่เป็นความผิดวินัยหลายฐานความผิด ให้สั่งลงโทษในสถานโทษ 
ที่หนักที่สุดเพียงสถานเดียวแห่งการกระทำนั้น

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจลงโทษตัดเงินเดือน และลดชั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่งได้ ดังนี้

(๑) ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕ % และเป็นเวลาไม่เกิน ๓ เดือน 
(๒) ลดชั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งชั้น
ข้อ ๘๔ ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนที่แต่งตั้งตามข้อ ๒๖ วรรคหก หรือนายกองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี เห็นว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง สมควรลงโทษ 
ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด เพื่อส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการซึ่งผู้น ั้น 
สังกัดอยู่พิจารณาทำความเห็นเสนอ ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมีให้ 
ลงโทษ ตํ่ากว่าปลดออกจากราชการ และเมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเป็นประการใด 
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏินัติให้เป็นไปตามนั้น

ผู้ใดถูกลงโทษปลดออกตามข้อน้ีให้มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ 
คณ ะอน ุกรรมการพ ิจารณาการดำเน ินการทางวิน ัยและการให ้ออกจากราชการตามวรรคหน ึ่ง 

ต้องไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ 
ร้องทุกข์ ตามข้อ ๙ วรรคสาม ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ .ศ.๒๔๔๘ และให้ 
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งจากบุคคลดังต่อไปนี้

(๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราขการประจำจังหวัดที,ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย
เป็นประธาน

(๒) นายอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัด
จำนวนหนึ่งคน

(๓) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยรองนายกองค์การใเริหารส่วนจังหวัด 
จำนวนหนึ่งคน และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนหนึ่งคน

/ (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ...



-๒๓-
(๔) ผ ู้ทรงค ุณวุฒ ิซ ึ่งม ีค ุณสมบัต ิตามมาตรา ๖ แห ่งพระราชบ ัญญ ัต ิระเบ ียบบริหารงานบ ุคคล 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒ จำนวนสองคน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล 
หรือด้านการดำเนินการทางวินัย

(๔) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวนหนึ่งคน เป็นเลขานุการ
การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจแต่งตั้งหรือมอบหมายเลขานุการกรรมการ 

สอบสวนให้เป็นผู้นำเสนอรายงานการดำเนินการทางวินัยในการประชุมของคณะอนุกรรมการ หรือของคณะกรรมการ 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้ แต่ห้ามมิให้ผู้นั้นพิจารณาหรือแสดงความเห็น 
ในการประชุม

กรณีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติแล้ว แต่ยังมิได้มีการปฏิบัติตามมติ 
ผู้จะถูกลงโทษได้โอนไปสังกัดใหม่ ให ้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดส ังก ัดเด ิมส ่งรายงาน 
การดำเนินการทางวินัยพร้อมมติไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่เพ ื่อพิจารณา 
ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยไม่ต้องส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจาก 
ราชการสังกัดใหม่พิจารณาทำความเห็นเสนออีก

ข้อ ๘๖ การลงโทษข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับ 
ความผิด และมิให้เป็นไปโดยพยาบาท โดยอคติ หรือโดยโทสจริต หรือลง'โทษผู้ท่ีไม'มีความผิด ในคำสั่งลงโทษให้แสดง 
ให้ขัดเจนว่าผู้ถูกลงโทษกระทำผิดวินัยโดยมีข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบสวน พยานหลักฐาน และเหตุผลที่สนับสนุน 
ข้อกล่าวหาอย่างไร เป็นการกระทำผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด

การลงโทษตามวรรคหนึ่งให้ทำเป็นคำสั่ง และระบุสิทธิในการอุทธรณ์ และระยะเวลาสำหรับการ 
อุทธรณ์ไวิในคำส่ังด้วย วิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตามข้อ ๘๔ หรือข้อ ๘๗ วรรคหนึ่งและ 
วรรคส่ี ห้ามมิให้สั่งลงโทษย้อนหลังไปก่อนวันออกคำสั่ง เว้นแต่การสั่งลงโทษผู้ถูกสั่งพักราชการ หรือสั่งให้ออกจาก 
ราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามหมวด ๓ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๔๔๘ และให้ทำ 
คำส่ัง ตามแบบ ลท.๑ แบบ ลท.๒ หรือแบบ ลท.๓ ท้ายหลักเกณฑ์นี้

(๒) การส่ังลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ตามข้อ ๘๔ หรือการส่ังลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
จากราชการตามกฎหมายที่ใข้บังคับอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี๋ใช้บังคับ จะสั่งให้มีผลตั้งแต่วันใดให้เป็นไปตามหมวด ๔ 
ของหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๔๔๘ และให้ทำคำส่ังดังกล่าวตามแบบ ลท.๔ ท้ายหลักเกณฑ์นี้

(๓) การสั่งเพิ่มโทษ หรือลดโทษ เป็นไล่ออก หรือปลดออกจากราขการตามข้อ ๘๔ หรือเป็นโทษ 
ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการตามกฎหมายที่ใข้บังคับอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี้ใข้บังคับ จะสั่งให้มีผลตั้งแต่วันใด 
ให้นำ (๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(๔) การสั่งเพิ่มโทษ หรือลดโทษ เป็นลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ์ ให้สั่งย้อนหลังไปถึง 
วันที่คำสั่งลงโทษเดิมใช้บังคับ ทั้งน ี้ การสั่งย้อนหลังดังกล่าวไม่มีผลกระทบถึงสิทธิและประโยซนํที่ผู้ถูกสั่งลงโทษ 
ไต้รับแล้ว

/ (๔) การสงเพิม...



(๔) การสั่งลดโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราขการตามข้อ ๘๔ หรือโทษปลดออก หรือไล่ออกจาก 
ราชการตามกฎหมายที่ใข้บังคับอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี๋ใข้บังคับ เป็นลดชั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ์ 
จะส่ังให้มีผลตั้งแต่วันใด ให้นำ (๑) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(๖) คำสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษตามข้อ ๘๗ วรรคหนึ่งและวรรคสี' ให้ทำคำสั่งดังกล่าว 
ตามแบบ ลท.๔ ท้ายหลักเกณฑ์นี้

(๗) การส่ังยกโทษ งดโทษ ลดโทษ หรือเพิ่มโทษผู้อุทธรณ์ตามข้อ ๙ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไชไนการ 
อ ุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ค.๒๔๔๘ ซึ่งเป ็นกรณีผ ิดวิน ัยอย่างไม่ร ้ายแรง ให ้ทำคำส ั่งด ังกล่าวตามแบบ ลท.๖ 
ท้ายหลักเกณฑ์นี้

(๘) การสั่งยกโทษ งดโทษ ลดโทษ หรือเพิ่มโทษผู้อุทธรณ์ตามข้อ ๙ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไชในการ 
อุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.๒๔๔๘ ซึ่งเป ็นกรณีผ ิดวิน ัยอย่างร้ายแรง และการสั่งให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับราชการ 
ให้ทำคำสั่งดังกล่าวตามแบบ ลท.๗ ท้ายหลักเกณฑ์นี้

(๙) การแกไขเปลี่ยนแปลงข้อความในคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษให้ทำเป็นคำสั่งมีสาระสำคัญแสดง 
เลขที่ และวัน เดือน ปี ที่ออกคำสั่งเดิม ข้อความเดิมตอนที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง และข้อความที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว

-๒๔-

หมวด ๙
การรายงานการดำเนินการทางวินัย

ข้อ ๘๗ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด โดยสั่งลงโทษ หรืองดโทษ ตามข้อ ๘๔ หรือสั่งยุติเรื่องแก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดแล้ว 
ให้รายงานไปยังคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการ 
ดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการตามข้อ ๘๔ วรรคสาม ทำความเห็บเสนอ และคณะกรรมการข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องพิจารณามีมติให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน นับแต่ว ันที่เลขานุการคณะกรรมการ 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับรายงาบการดำเนินการทางวินัยจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ใบกรณีมีเหตุผลความจำเป็นซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออก 
จากราชการ และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม ่อาจพ ิจารณามีมติให ้แล ้วเสร็จภายใน 
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให ้ขยายระยะเวลาไดืไม ่เก ินสองครั้ง  ๆ ละไม,เกินสามสิบวัน แต่ต้องบันทึกเหตุบั้นไว้ 
ในรายงานการประขุมด้วย

คณ ะกรรม การข ้าราชการองค ์การบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัดอาจม ีมต ิใน คราวเด ียวให ้เลขาน ุการ 
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งรายงานการดำเน ินการทางวิน ัยไปให้คณะอนุกรรมการ 
พิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการพิจารณาทำความเห็นเสนอก่อนการพิจารณาและมีมติ 
ชองคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้

เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการลงโท'ษหรืองดโทบ 
หรือสั่งยุติเรื่อง ตามวรรคหนึ่ง เป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม และมีมติเป็นประการใด ให้นายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสั่งหรือปฎิปีติให้เป็นไปตามบั้น

/การพิจารณา...



-๒๔-
การพิจารณารายงานการดำเนินการทางวินัยของคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัย 

และการให้ออกจากราขการ หรือของคณะกรรมการข้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี ต้องแสดง 
เหตุผลให้ปรากฏเป็นหนังสือในรายงานการประขุมด้วย

ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สั่งลงโทษ เพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ หรือสั่ง 
ยุติเรื่อง ตามข้อ ๘๔ วรรคหนึ่งของหลักเกณฑ์น หรือสั่งให้ข้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดออกจากราขการ 
ตามข ้อ๖(๔) หรือข้อ ๗ ของฺหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้รอกจากราขการ พ.ศ.๒๔๔๘ ให้รายงานการดำเนินการ 
ทางวินัย หรือการสอบสวน หรือการให้ออกจากราขการต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อทราบ

เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีคำสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษล้าเพิ่มโทษเป็น 
สถานโทษที่หนักขึ้น หรือลดโทษเป็นสถานโทษที่เบาลง หรืองดโทษ หรือยกโทษ คำสั่งลงโทษเดิมให้เป็นอันยกเลิก 
ล้าลดโทษเป็นอัตราโทษที่เบาลง อัตราโทษส่วนที่เกินก็ให้เป็นอันยกเลิก ในกรณีที่คำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน หรือ 
ลดขั้นเงินเดือนเป็นอันยกเลิก หรืออัตราโทษส่วนที่เกินเป็นอันยกเลิก ให้คืนเงินเดือนที่ได้ตัด หรือลดลงไปแล้วตาม 
คำสั่งที่เป็นอันยกเลิก หรืออัตราโทษส่วนเกินที่เป็นอันยกเลิกนั้นให้แก,ผู้ถูกลงโทษ

ข้อ ๘๘ เม ื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ดำเน ินการทางวิน ัย หรือพ ิจารณาลงความเห ็น 
ให้ข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกจากราชการในเรื่องใด ถ ้าคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเน ินการ 
ทางวินัยและการให้ออกจากราชการ หรือคณะกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี พ ิจารณา 
เห็นเป็นการสมควรที่จะต้องสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม หรือเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแล 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญณัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒ ก็ให้มี 
อำนาจกำหนดประเด็นหรือข้อสำคัญที่ต ้องการทราบไปให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อให้คณะกรรมการ 
สอบสวนที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แต่งตั้งไว้เดิมทำการสอบสวนเพิ่มเติมได้ด้วย

ใบการสอบสวนเพิ่มเติม ถ้าคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจาก 
ราชการ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส ่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี พ ิจารณาเห ็นเป ็นการสมควร 
ส่งประเด็นหรือข้อสำคัญใดที่ต ้องการทราบไปสอบสวนพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต ่างท้องที่ หรืออยู่นอกอำนาจของ 
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็ให้กำหนดประเด็นหรือข้อสำคัญนั้นไปเพื่อขอให้นายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานในท้องที่น้ันทำการสอบสวนแทนได้ และให้นำข้อ ๖๙ 
มาใข้บังคับโดยอนุโลม

ในกรณ ีนายกองค ์การบร ิห ารส ่วนจ ังห ว ัดส ่งประเด ็นห ร ือข ้อสำค ัญ ตามวรรคสองไปเพ ื่อให ้ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานในท้องที่นั้นดำเนินการตามวรรคหนึ่ง 
หรือวรรคสอง ในเรื่องเกี่ยวกับกรณีกล่าวหาว่ากระทำผิดอย่างร้ายแรงตามข้อ ๒ ๖วรรคหก ให้นำการสอบสวนพิจารณา 
ตามหมวด ๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เมื่อความปรากฏแก่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่าการดำเนินการทาง 
วินัยชองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดใด หรือการพิจารณารายงานการดำเนินการทางวิน ัยของคณะกรรมการ 
ข ้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งใดขัดแย้งกับหลักเกณฑ์น ี้ ต ้องดำเน ินการตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญตระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒ ต่อไป

/ข้อ ๘๙ ในกรณี...



-๒๖-
ข้อ ๘๙ ในกรณีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี้ใช้บ ังคับ 

ให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจาก 
ราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๔๔ โดยอนุโลมจนกว่าจะแล้วเสร็จ ส่วนการ 
พิจารณาสั่งการให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์นี้

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีกระทำผิดวินัยอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี๋ใซ้บังคับ 
หรือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่นผู้ใด 
มีกรณีกระทำผิดวิน ัยอยู่ก ่อนวันโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้นายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดดำเนินการสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ์นี้ ส่วนการดำเนินการเพื่อปรับบทความผิดและการสั่งลงโทษ 
ให้ดำเนินการตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะกระทำผิด

กรณีเป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างการสืบสวนหรือสอบสวนของผู้บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอน ก็ให้ 
สืบสวนหรือสอบสวนต่อไปจนแล้วเสร็จ แล้วส่งเรื่องให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัด'ปิจจุบันพิจารณา 
ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง

ประกาศ ณ

(นายสามารถ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง



*

แบบ สว. ๑

ครุฑ
คำสั่ง...(ซื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที........./ ......... (เลขจพุทธศักราช)
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ตั'วย ................................. (ซื่อผู้ถูกกล่าวหา)........................ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตำแหน่ง.................................................. ระดับ................ลังกัด............................................ มีกรณีถูกกล่าวหาว่า
กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง/หย่ฐนดวาม£<(ามารถในอันที่จะปฎิบ้ติหน้าที่จะราชการ/บกvdองในหน้าที่ราชการ/
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้ๆท่ีวๅชุกๅรั[ห1รื่ฐง.....................................................................................
(เรืองทีกล่าวหา ถ้ากล่าวหาหลายเรื่องให้ระบุทุกเรื่อง)..........................................................................................

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๕: แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาบบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
และความในข้อ ๒๖ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย/ข้อ ๗ 
ชองมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนผู้ถูก 
กล่าวหาในเร่ืองดังกล่าว ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปน้ี

........................................... (ชื่อและตำแหน่ง).....................................เป็นประธานกรรมการ
........................................... (ขื่อและตำแหน่ง).....................................เป็นกรรมการ

ๆล  ๆ ฯลฯ
..............................................(ชื่อและตำแหน่ง)....................................... เป็นกรรมการและเลขานุการ
................................................... (ช ื่อและตำแหน่ง)............................................. เป็นผู้ช่วยเลขบุการ
ทั่งนี้ให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนพิจารณาตามหมวด ๗ ว่าด้วยการสอบสวน 

พิจารณาชองมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้แล้ว 
เสร็จโดยเร็ว แล้วเสนอสำนวนการสอบสวนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

อน่ึง ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า กรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง/หย'อบ 
ความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราขการ/บกพร่องในน้าที่ราชการ/ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง 
หน้าที่ราชการ ในเรื่องอื่นบอกจากที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ หรือในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราขการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้อื่บและคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาในเบื้องด้นแล้วเห็นว่าข้าราฃฺการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นมีส่วนร่วมกระทำการในเรื่องที่สอบสวนนั้นอยู่ด้วยให้ประธานกรรมการรายงาบมา 
โดยเร็ว

ส่ัง ณ วันที.่.........เดือน............ ..............พ.ศ................
...............(ลายมือชื่อ)................ผู้ส่ัง
( .....................................................................)

ตำแหน่ง
หมายเหตุ ๑. การระบุขื่อและตำแหน่งของประธาน กรรมการ กรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 

(ถ้ามี) ให้ระบุข่ือตัว ข่ือสกุล ตำแหน่งในทางบริหารและตำแหน่งในทางสายงาน ตลอดจนระตับ 
ตำแหน่ง(ถ้ามี)

๒. การระบุขื่อและตำแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา ให้ระบุข่ือตัว ข่ือสกุล ตำแหน่งในทางบริหาร และ 
ตำแหน่งใบสายงานตลอดจนระดับตำแหน่ง (ถ้ามี)

๓. ในกรณจีำเป็นจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
๔. ข้อความใดท่ีไมใช้ให้ตัดรอก



แบบ ลว. ๒

บันทึกการแจ้งนละรับทราบข้อกล่าวหาตามข้อ ๖0 
ของมาตรฐานทัวไปเกียวกับวิ,นัยและการรักบาวิ1รัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘

เรือง การสอบสวน...(ข้อผู้ถูกกล่าวหา)............................ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง/
หย่อนความสามารถ'ในอันท่ีจะปฏิบีตหน้าที'ราชการ/บกพร่องในหน้าท่ีราชการ/ประพถูติตน 
ไม,เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชุการ

วันที่.......... เดือน............................ พ.ศ...............
คณะกรรมการสอบสวน ตามคำสั่ง.........(ซ่ือองค์การบริหารส่วนจังหวัด).......ที่ / ................ เร่ือง

แต่งตังคณะกรรมการสอบสวน ลงวันท่ี............ เดีอน.................. พ.ศ........... .ได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้
....... (ขื่อผู้ถูกกล่าวหา)........ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้งนี้

................(อธิบายข้อกล่าวหาทีปรากฎตามเรื่องที่กล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาได้
กระทำการใด เมื่อใดอย่างไร)................................................................................................................................

ท้ังน้ี คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้วว่า ในการสอบสวนน้ีผู้ถูกกล่าวหาม ี
สิทธิท่ีจะได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับส‘1ฎjข้อกล่ๅๆหๅและฏลิทธิที่จะ[ห้ก้อยคำหรือชุแจงแก้ข้อกล่าวหา 
ตลอดจนอ้างพยานหลักฐานหรือ นำพยาน หลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย

เม่ือวันท่ี

(.

(

.(ลายมือช่ือ).

.ลายมือช่ือ.

( ........................
ข้าพเจ้า............

............... เดือน,

ฯลฯ
....(ลายมือชื่อ).....

.(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา).

.............................ประธานกรรมการ
...................... ....................... )
............................ กรรมการ
....................... .....)

............................กรรมการและเลขานุการ
....................   . )  ^
.ได้ทราบข้อกล่าวหาและได้รับบันทีกน้ี ๑ ฉบับ ไว้แล้ว
............พ.ศ.....................

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

หมายเหตุ ๑ .ในกรณีเรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาต้องมีกรรมการสอบสวนร่วมแจ้ง 
และอธิบายข้อกล่าวหาไม่น้อยกว่ากึ่งหนี้งของจำนวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด และให้ 
กรรมการสอบสวนดังกล่าวลงลายมือชื่อในบันทึกทั้งนี้ให้ทำบันทึกตามแบบสว.๒ นิเน ิบ ๒ 
ฉบับ มอบให้ผู้ถูกกล่าวหา ๑ ฉบับ เก็บไว้ในสำนวนการสอบสวน ๑ ฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหา 
ลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบไว้เนินหลักฐานด้วย 

๒. ในกรณีส่งบันทึกตามแบบ สว. ๒ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ให้ 
กรรมการสอบสวนลงลายมือชื่อในบันทึกไม่น้อยกว่ากึ่งหน้ีงของจำนวนกรรมการสอบสวบ 
ท้ังหมด และให้ทำบันทึกตามแบบ สว.๒ เนิน ๓ ฉบับ เก็บไว้ในสำนวนการสอบสวน ร) ฉบับ ส่ง 
ให้ผู้ถูกกล่าวหา ๒ ฉบับ เพ่ือให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้ ๑ ฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือขีอ



b

และวันเดือนปีท่ีรับทราบส่งกลับคืบมารวม!ว้ในสำนวนการสอบสวน ๑ ฉบับ 
๓. ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคำรับสภาพว่า!ดักระทำการตามที่ถูกกล่าวหาให้คณะกรรมการ 

สอบสวนแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระทำตามที่,ถูกกล่าวหาดังกล่าวเบ็เนความผิดวินัยกรณี 
ใด หรือหย่อนความสามารถในอันท่ี'จะปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือบกพร่องในหน้าท่ีราขการ หรือ 
ประพฤติตน!ม'เหมาะสมกับคำแหบ่งหน้าท่ีราซการตามข้อ ๗ ของมาตรฐานทั่ว!ปเกี่ยวกับการให้ 
ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๔๔๘ อย่างไร หากผู้ถูกกล่าวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ ให้บันท่ีก 
ถ้อยคำรับสารภาพรวมทั่งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) และสาเหตุแห่งการกระทำไว้ด้วย 

๔. ข้อความใดท่ี!มใข้ให้ตัดออก



แบบ สว. ๓

บันทึกการฯเจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและลรุปพยๅบหลักฐๆ.นหี่ลนับลหุ.บลั0กล่ๅQหๆ  
ตามข้อ ๖๑ ของมาตรฐานหัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักบาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘

เรือง การสอบสวน (ขอผู้ถูกกล่าวหา) ซื่งถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง/หย่อนความสามารถ
ในอันที'จะปฎิบตหน้าทีรา'ซการ/บกพร่อง'ไนหน้าท่ีราชการ/1ว่ระพฤติตนไม่เหมาะสมกั1บดำแหน่งหน้าท่ีราขการ

วันที.่.......... เดือน........................ พ.ศ...................
คณะกรรมการสอบสวนตามดำสั่ง........... (ซ่ือองค์การบริหารส่วนจังหวัด)..............ท ี.่............ / .............

เรือง แต่งตังคณะกรรมการสอบสวน ลงวันท่ี....... เดอืน.................. พ.ศ..........ได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้
................... (ซื่อผู้ถูกกล่าวหา).......ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาตามข้อ ๖๑
ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒£๕:๘ ลงวันท่ี.............
เดือน................พ.ศ.......... น้ัน

บัดนิ คณะกรรมการสอบสวนได้รวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเสร็จแล้ว จึงขอแจ้งข้อ 
กล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาไห้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ดังนี้

๑. ข้อกล่าวหา
................................... (ข้อกล่าวหาซื่งปรากฎตามพยานหลักฐานว่ากรณีใดเป็นความผิดวินัยตามข้อ

ใด หรือหย่อนความสามารถในอ้นที่จะปฎินัตหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรืแประพฤติตนไม่ 
เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ ๗ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 
อย่างไร)............................................................................ ........................................................................................

๒. สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาว่า
................................... (สรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสบุนข้อกลาวหาเท่าท่ีมืให้ทราบโดยระบุวัน เวลา

สถานท่ี และการกระทำที่มีลักษณะเป็นการสนับสบุนข้อกล่าวหา)......................................................................

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

ฯลฯ ฯลฯ
...................................... (ลายมือซื่อ)...............กรรมการและเลขานุการ
(ZZZZZZZZZZ.Z.'...)



ข้าพเจ ้า......... (ซ่ือผัถูกกล่าวหา) ได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อ
กล่าวหา และได้รับบันทึกน้ี ๑ ฉบับ ไว้แล้ว เม่ือวันที่............เดือน...........................พ.ศ......................

................ (ลายมือซื่อ)............ ผู้ถูกกล่าวหา
( ....................... ......... ......... ....... ................................................. )

หมายเหตุ ๑. การประชุมเพื่อพิจารณาข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ ๖๑ 
ของมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับวินัย และการรักบาวินัยและการดำเนินทางวินัย พ.ศ. ๒๕:๕๘ ต้องมี 
กรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่าสามคนและไม่น้อยกว่าก่ีงหน่ึงของจำนวนกรรมการ 
สอบสวนท่ังหมด และให้กรรมการสอบสวนดังกล่าวลงลายมือซ่ือโนบันทีกน้ี 

๒. ในกรณีเรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสบุนข้อกล่าวหาให้ 
ทราบให้ทำบันทึกตามแบบ สว.๓ นี้ เป็น ๒ ฉบับ มอบให้ผู้ถูกกล่าวหา ๑ ฉบับ เก็บไว้ในสำนวน 
การสอบสวน ๑ ฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือซื่อและวับเดือนปีท่ีรับทราบไว้เป็นหลักฐาน 
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. ข้อความใดท่ีไม่ใชให้ตัดออก

๒



แบบ สว. ๔

บันทึกถ้อยคำใ)องผู้ถูกกล่าวหา

เรือง การสอบสวน (ขื่อผู้ถูกกล่าวหา) ขื่งถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยร้ายแรง/หย่อนความสามารถ
ให้อันที่จะปฏิบ้ติหน้าท่ีราชการ/บกพร่องในหน้าที่รๅขการ/ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ

สอบสวนท่ี.........................................
วันที.่............เดือน................................พ.ศ....................

ข้าพเจ้า....... (ซื่อผู้ถูกกล่าวหา)........อายุ..........ปี สัญชาติ........... ศาสนา...........อาชีพ.......................
ตำแหน่ง............................................................สังกัด......................................อยู่บ้านเลขที่.............. หมู่ที.่........
ตรอก/ซอย.....................................................ถนน......................................... แขวง/ตำบล.................................
เขต/อำเภอ.............................................................จังหวัด...................................................................................

ข้าพเจ้าได้ทราบแล้วว่า ข้าพเจ้าเปีนผู้ถูกกล่าวหาในเรื่อง................. (เรื่องที่กล่าวหา)........................
ตามคำสั่ง...............(ขื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด)...... ที่........./ ........เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนลง
วันท่ี....... เดือน....................พ.ค..............และข้าพเจ้าขอให้ถ้อยคำตามความสัตย์จริงต่อไปนี้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสอบสวนมิได้กระทำการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญาหรือกระทำการใค 
เพื่อจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยคำอย่างใด  ๆ และข้าพเจ้าได้ฟังบันทึกถ้อยดำที่อ่านให้ฟังAwอ่านบันทึกถ้อยคำเอง 
แล้ว ขอรับรองว่าเปีนบันทึกถ้อยคำที่ถูกต้องจึงลงลายมือขื่อไว้ต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวน

............................ (ลายมือซื่อ)......................ผู้ถูกกล่าวหา
( ............ .....................................1............................ )
............................. (ลายมือขื่อ).....................ผู้บันทึกถ้อยคำ
{........................ ................................................................ )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ข้าพเจ้า

..... (ขื่อผู้ถูกกล่าวหา)................... ได้ให้ถ้อยคำและลงลายมือขื่อต่อหน้า

......................... (ลายมือขื่อ)...................ประธานกรรมการ
( ................................. .................................................... .........)
........................ (ลายมือขื่อ).....................กรรมการ
( )

(

(

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



๒

หมายเหตุ ๑. ให้ใข้แบบ สว. ๔ น้ีได้ทัง้การบันทึกถ้อยคำของผูถู้กกล่าวหา ตามข้อ ๖๐ วรรคสามและวรรคสี' 
ข้อ ๖๑ วรรคสาม และข้อ ๖๖ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการ 
ดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕:๕•๘

๒. ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคำรับสารภาพว่าได้กระทำการตามที่ถูกกล่าวหา ให้บันทึกถ้อยคำ 
สารภาพรวมท้ังเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) และสาเหตุแห่งการกระทำไว้ด้วย 

๓. การสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหาต้องมีกรรมการสอบสวนร่วมสอบสวนไม่น้อยกว่ากี่งหน่ีงฃองจำนวน 
กรรมการสอบสวนท้ังหมด และให้กรรมการสอบสวบดังกล่าวลงลายมือซ่ือรับรองไว้ในบันทึก 
ถ้อยคำนั้นด้วย

๔. ถ้าผู้บันทึกถ้อยคำเป็นกรรมการโนคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ช่วยเลขานุการให้ผู้บันทึก 
ถ้อยคำลงลายมือซ่ือท้ังใบฐานะผู้บันทึกถ้อยคำและผู้รับรองการให้ถ้อยคำ 

๔. ข้อความใดท่ีไมไซให้ตัดออก

aJ
l«



แบบ สว. ๕

บนัทกึถอ้ยคำพยานของฝา่ยกลา่ๆหา/ฝา่ยผูถ้กูกลา่วหา

เรือง การสอบสวน..... (ขอ็ผูถ้กูกลา่วหา)....ชืง่ถกูกลา่วหาวา่กระทำผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรง/หยอ่นความสามารถ
ในอันทึ'จะปฏิบัติหนาทีรา'ชการ/บกพร่อง'(นหน้าท่ีรๅ-ชการ/1.(ระพฤติตนไม่เหIมาะสมกัTบตำแหน่งห'น้าท่ีราชการ

สอบสวบที.........................................................
วันที.............. เดอืน................................พ.ศ...................

ชาัพ!-จ้า.................. (พยาน)....................... อาย.ุ..........ปี สญัชาต.ิ.............ศาสนา......................
อาชืพ่.........(ระบใุหชั้ดเจนว่าประกอบอาชพีอะไร ท่ืใด ถา้เปน็ขา้ราชการใหร้ะบตุำแหนง่และสงักดัดว้ย).......
อยู,บ้านเลขที'.........หมู่ที่........... ตรอก/ซอย.............................ถนน.....................................................................
แขวง/ตำบล................................ เขต/อำเภอ..................................... จังหวัด......................................................

คณะกรรมการสอบสวนได้แจังให้ข้าพ!,จัาทราบว่า ขา้พเจา้เปน็พยานในเรือ่ง...............................
(ขอืผูถ้กูกลา่วหา)....................................ถกูกลา่วหาวา่กระทำผดิวนิยัรา้ยแรง/หยอ่นความสามารถในอนัทีจ่ะ
ปฏบิตัหินา้ทีร่าชการ/บกพรอ่งในหนา้ทีร่าขการ/บ(ระพฤตตินไมเ่หมามกบัตำแหนง่หนา้ทีร่าขการตามคำสัง่
.................. (ชือ่องคก์ารบริหารสว่นจังหวัด)...............ที.่......... / ....... เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน ลง
วันท่ี.........เดอืน........................................ พ.ศ.........................

ขา้พเจา้ขอใหถ้อ้ยคำตามความสตัยจ์รงิดงัตอ่ไปนี้

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ คณะกรรมการสอบสวนมิได้กระทำการลอ่ลวง ขูเ่ขญ็ ให้สัญญาหรือกระทำ 
การใด เพือ่จูงใจ ใหข้า้พเจา้ใหถ้อ้ยคำอยา่งใด  ๆ และขา้พเจา้ไดฟ้ง้บนัทกึถอ้ยคำทีอ่า่นใหฟ้ง้A ^อ่านบันทึก 
ถอ้ยคำเองแลว้ ขอรับรองวา่เปน็บนัทกึถอ้ยคำทีถ่กูตอ้ง จึงลงลายมือชือ่ไว้ต่อหนา้คณะกรรมการสอบสวน

.................................... (ลายมอืชือ่).......................พยาน
( .................................... .......................................... . ........... ........................... )
................................... (ลายมอืชือ่)........................ผู้บันทึกถ้อยคำ
ZZZZZZ1ZI.ZZ..... ....)

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่....(ชือ่พยานใหถ้อ้ยคำ).....

.............................. (ลายมอืชือ่).
(.

.(ลายมือช่ือ).
(.

.ได้ใหถ้้อยคำและลงลายมอืชือ่ต่อหบาัชัาพ!-จ้า 

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

..ZZZ.Z)
...........................กรรมการ
ZZZZZ..)

(.

(.

ๆล  ๆ ฯลา
.(ลายมอืชือ่).................................กรรมการและเลขานกุารzzz.zz.zzz......)
.(ลายมอืชือ่).................................. ผูช้ว่ยเลขานกุาร
Z.ZZ..ZZ ........)



๒

หมายเหต ุ ๑. ให้ใช้แบบ สว.(ร: นีไ่ด้ทัง้การบันทกึถ้อยคำของผู้'กล่าวหาและบคุคลอ่ืนซ่ึงมาใหถ้้อยคำเปน็พยาน 
๒. การสอบปากคำพยานต้องมีกรรมการสอบสวนร่วมการสอบสวนไม่น้อยกว่าก่ึงหน้าของจำนวน 

กรรมการสอบสวนท้ังหมด และให้กรรมการสอบสวนดังกล่าวลงลายมือข่ือรับรองไว้ในบันทึก 
ถอ้ยคำนัน้ดว้ย

๓. ถ้าผู้บันทึกถ้อยคำเป็นกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ซ่วยเลขาบุการใหผู้้บันทึกถ้อยคำ 
ลงลายมือข่ือท้ังในฐานะผู้บันทึกถ้อยคำและผู้รับรองการใหถ้้อยคำ 

๔. ข้อความใดท่ีไมใช่ให้ตัดออก



แบบ สว. ๖

รายงานการสอบสวบ

วับท่ี............. เดอืน................................พ.ศ..............
เรอง การสอบสวน....... (ขอืผูถ้กูกลา่วหา)...ขงีถกูกลา่วหาวา่กระทำผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรง/หยอ่นความสามารถ

ใบอันที'จะ,ปฏบิตัหินา้ทรีาชการ/'บกพรฐ่งในหน้า Vเราซการ/1(ระพฤติตนไม่เหเมาะสมกับตำแVเน่งหน้าท่ี 
ราชการ

ณยีน ............(ผู้สัง่แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน)................

ตามทไีด้มีคำสงั......(ซ่ือองค์การบริหารส่วนจังหวัด)........ที่......... / ......... เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวน ลงวับที......... เดือน.............................................. พ.ศ............ เพ่ือสอบสวน...............................(ซ่ือผู้ถูก
กล,าวหา).................... ซึง่ถกูกลา่วหาวา่กระทำความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง/หยอ่นความสามารถในอนัทีจ่ะปฏบิตัิ
หนา้ทรีาซการ/บกพร่อง'ในหนา้ทีร่าซการ/'ประพฤติตน,ไม่เหมาะถมกับตำ!แ'หน’งหนา้ทีร่าซการ ในเรือ่ง..............
(เรอืงทกีลา่วหา ถา้กลา่วหาหลายเรือ่งใหร้ะบทุกุเรือ่ง)............................. น้ัน

ประธานกรรมการได้รับทราบคำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนดังกลา่ว เม่ือวันที.่............เดือน
........................................ พ.ศ.......................... และคณะกรรมการสอบสวนได้สอบสวนตามหมวด ๗ วา่ดว้ยการ
สอบสวนพจิารณา1ของมาตรฐานท่ัว'ไปเก่ียวอับวินัยและการรัก•น'าวิน้ย และการคำเนบิการทางวนิยั พ.ศ. ๒๔๔๘ 
เสร็จแล้ว จึงขอเสนอรายงานการสอบสวนดังต่อไปนี้

๑. มลูกรณเีรือ่งนีป้รากฏขึน้เนือ่งจาก........................... (มีผู้,ร้องเรียนหรือมีผู้'รายงาน'ว่าอย่าง'ไร ใน
กรณทีีได้มีการสืบสวนหรือสอบสวนได้ความประการใดให้ระบุไว้ด้วย)..................................................................

๒. คณะกรรมการสอบสวนไดแ้จง้และอธบิายขอ้กลา่วหาทีป่รากฏตามเร่ืองทีก่ลา่วหาให.้.............
(ซือ่ผูถ้กูกลา่วหา).........................................ผูถ้กูกลา่วหาทราบแลว้โดย.............................(แจง้และอธบิายขอ้
กลา่วหาใหผู้ถ้กูกลา่วหาทราบว่าไดก้ระทำการใด เม่ือใด อย่างไร และแจ้งโดยวิธีใด)....................................

๓.......... (ซือ่ผูก้ลา่วหา)......... ผู้ถกูกลา่วหาไดใ้หถ้อ้ยคำในเบือ้งตม้ว่า....
(ใหถ้อ้ยคำใบเบือ้งดน้วา่อยา่งไร หรือไม่ได้ใหถ้้อยคำในเบ้ืองด้นด้วยเหตุผลอย่างไร).

๔. คณะกรรมการสอบสวนไดร้วบรวมพยานหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้กลา่วหาแลว้ไดค้วามว่า
.....................(อธบิายวา่ไดค้วามอยา่งไร ในกรณท่ีีคณะกรรมการสอบสวนไม่สอบสวนพยานใดตามข้อ ๖'๗
หรืองดการสอบสวบพยานหลกัฐานใดตามขอ้ ๖๘ ของมาตรฐานที'่วไปเกีย่วกบัวนิยัและการรกัษาวนิยั และ 
การคำเนนิการทางวนิยั พ.ศ. ๒๔๔๘ ให้ระบุพยานท่ีไม่สอบสวนหรือพยานหลักฐานท่ีงดสอบสวนน้ัน พร้อมทัง 
เหตผุลไว้ดว้ย)..................................................................... ........................................................................................



๒

๕. คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหานละส'รุ'บพยๆนหลักฐานทสนับสนุนขอกล่าวหาให้....
(ฃือผู้กล่าวหา)...................................ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ทสนบลนุนขอกล่าวหา ลงวันท.ี............. เดือน.......................พ.ศ.................. โดย..................................(อธิบาย
วิธีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐๅพทีส่นบัสบุนบั0กล'ๅQyเๆ )..............................................................

๖. คณะกรรมการสอบสวนได้ใหโ้อกาสผู้ถูกกล่าวหาท่ีจะย่ืนคำข้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาหรีอขอให้
ถ้อยคำ หรือขอนำสบืแขอ้กลา่วหาแลว้........... (ซือ่ผู้ถูกกล่าวหา)...............ผูถ้กูกลา่วหาไดข้ีแ้จงแกข้อ้กลา่วหา/
ใหถ้อ้ยคำ/นำสบืแกข้อ้กลา่วหา....................(รายละเอยีดเกีย่วกบัคำขีแ้จงแกข้อ้กลา่วหา หรือการให้ก้อยคำ
หรือการนำสบืแกข้อ้กลา่วหาวา่อย่างไร และในกรณท่ีีไม'ได้ดำเนนิการดังกล่าวเนือ่งจากเหตุผลอย่างไร และได้ 
นำสบืขอ้กลา่วหาโดยอา้งพยานหลกัฐาน ซ่ีงคณะกรรมการสอบสวนได้ดำเนินการสอบสวนตามคำขอของผู้ถูก 
กล่าวหาได้ความโดยสรุปว่าอย่างไร หรือไม่ได้มีการนำสบืแก้ขอ้กล่าวหาด้วยเหตุผลอย่างไร ในกรณท่ีีคณะ 
กรรมการสอบสวนไม่สอบสวนพยานใดตานข้อ ๖๗ หรืองดการสอบสวนพยานหลักฐานใดตามข้อ ๖๘ ของ 
มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัวินยัและการรักพาวินยั และการดำเนนิการทางวนิยั พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ระบุพยานท่ีไม่ 
สอบสวนหรือพยานหลักฐานท่ีงดสอบสวนพร้อนท่ังเหตุผลไวัด้าย และในกรณทีีผู่ถู้กกล่าวหาใหก้อ้ยคำรับ 
สารภาพ ใหบ้นัทกึเหตุผลในการรับสารภาพ (ลา้ม)ี ไว้ด้วย.................................................................................

๗. คณะกรรมการสอบสวนได้ประชมุพจิารณาลงมติแก้ว เหน็วา่....................................................
(สรุปขอ้เทจ็จริงทีไ่ด้จากการสอบสวน กำหนดประเด็นและวินจิฉยัเปรียบเทยีบพยานหลกัฐานทีส่นบัสนนุข้อ 
กล่าวหากบัพยานหลกัฐานทีห่ก้กา้งขอ้กลา่วหาว่าจะรับพงิพยานหลกัฐานใดไดห้รือไม ่ เพยีงใด โดยอาศยั 
เหตุผลอย่างไร และผู้ถกูกลา่วหาไดก้ระทำผิดวินยัอย่างไรหรือไมถ้่าผิดเบเ็นความผิดวินยักรณใีดตามขอ้ใด และ 
ควรได้รับโทษสถานใด หย่อนความสามารถใบอนัทีจ่ะปฏบิตัหินา้ทีร่าชการหรือบกพร่องในหนาัทีร่าขการ หรือ 
ประพฤตตินไมเ่หมาะสมกบัตำแหนง่หนา้ทีร่าชการตามขอ้ ๗ ชองมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัการใหอ้อกจาก 
ราชการ หรือไม่อย่างไร หรอืมเีหตผุลอนัควรสงสยัอยา่งยิง่วา่ผูถ้กูกลา่วหาไดก้ระทำผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรง แต่ 
การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอท่ีจะพงิลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ถา้ใหรั้บราชการตอ่ไปจะเบเ็นการเสยีหาย 
แกร่าชการตามขอ้ ๘ ชองมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัการใหอ้อกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม่ อย่างไร)

คณะกรรมการสอบสวนจงึขอเสนอสำนวนการสอบสวบมาเพือ่โปรดพจิารณาดำเนน้กา,5ต่อ'1ม่

...................(ลงลายมอืชือ่)...................ประธานกรรมการ
(I............ ...................... )
...................(ลายมอืชือ่).......................กรรมการ

............................................................. )
ๆล  ๆ ๆลๆ

................... (ลายมอืชือ่).......................กรรมการและเสชานtุทร(IIIZ11Z..Z.Z...)



หมายเหต ุ ๑. การประชมุพจิารณาลงมตติามขอ้ ฅ)(รr ของมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัวินยัและการรักษาวินยั และ 
การดำเนนิการทางวนิยั พ.ศ. ๖๕.๕๘, ต้องมีกรรมการสอนสวนมาประชุมไม่น้อยกว่าสามคนและ 
ไม่น้อยกว่าก่ืงหน่ึงของจำนวนกรรมการสอบสวนท่ังหมด และให้กรรมการสอบสวนดังกล่าวลง 
ลายมือซ่ือ'ในบันทึกน้ี หากกรรมการสอบสวนคนใดมีความเห็บแย้ง ให้ทำความเห็นแย้งแนบไว้กับ 
รายงานการสอบสวน 

๒. ข้อความใดท่ีไม่ใขให้ตัตออก



แบบ ลท. ๑
ครุฑ

คำสั่ง....(ระบุซื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
ท่ี J . .... (เลข พ.ศ.)
เร่ือง ลงโทษภาคทัณฑ์

ดว้ย (ระบุซ่ือผู้ถูกลงโทษ) ข้าราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั...........ตำแหนง่....................
...........................ระดบั............................ สังกัด......................ตำแหนง่เลขที.่................................รับเงินเดือนใน
กันดัน............ ข้น........................................... บาท ไดก้ระทำความผดิวินยัในกรณี............................... (ระบุกรณี
กระทำผิดโดยสรุป ถา้มหีลายกรณใีหร้ะบทุกุกรณ)ี...............................................................................................

........................................................................ เปน็การกระทำผดิวนิยัอยา่งไมร่า้ยแรงฐาน...................................
ตามขอ้............................................ ของมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัวินยัและการรักษาวินยั และการดำเนนิการทาง
วินยั พ.ศ. ๒๔๔๘ สมควรได้รับโทษภาคทัณฑ์

ฉะน้ัน อาศยัอำนาจตามมาตรา ๑๔ แหง่พระราชบญัญติัระเบยีบบริหารงานบคุคลสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
๒๔๔๒ และข้อ ๘๔ ของมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัยและการรักบาวินัย และการดำเนนิการทางวินยั พ.ศ. ๒๔๔๘
จึงให้ลงโทษภาคทัณฑ.์...................................(ระบุซ่ือผู้ถูกลงโทษ).........................................

หาก.......(ระบุซ่ือผู้ถูกลงโทษ)..............ประสงค์จะอุทธรณค์ำส่ังลงโทษใหอุ้ทธรณต่์อคณะกรรมการ
ขา้ราชการองค์การบริหารสว่นจังหวัดภายในสามสบิวับนบัแตวั่บทราบคำสัง่

ท่ังนี ้ ท่ังแต่.........................................................พ.ศ.................. เป็นต้นไป

ส่ัง ณ วันที.่..........................................พ.ศ.......................
(ลงซ่ือ)

(....................ซ่ือผู้ส่ัง.........................................)
....................(ตำแหนง่)......................................

หมายเหตุ ๑. แบบ ลท. ๑ บายกองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลงโทษภาคทณัฑ ์ ตามขอ้ ๘๔ ของมาตรฐานทัวไป 
เกีย่วกบัวนิยัและการรกัษาวนิยั และการดำเนนิการทางวนิยั พ.ศ. ๒๔๔๘ 

๒. การระบซุือ่และตำแหนง่ของผู้ถูกลงโทษ ให้ระบุซ่ือตัว ซ่ือสกุล ตำแหนง่ในการบริหารงาน และ 
ตำแหนง่ในสายงาน ถ้าผู้ถกูลงโทษเปน็ผู้ถกูสัง่ใหป้ระจำองคก์ารบริหารสว่นจังหวัต ให้ระบุฐานะ 
ดังกลา่วแทนตำแหนง่และระดบั

๓. การระบขุอ้ความผดิ ถา้ผิดหลายขอ้ใหร้ะบทุกุขอ้ ถา้ข้อใดมีหลายวรรคใหร้ะบวุรรศดว้ย และให้ 
ระบตุามมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัวนิยัและการรกัษาวนิยั และการดำเนนิการทางวนิยั พ•ค- ๒£<£๘ 

๔. ข้อความใดท่ีไมไข้ให้ตัดออก



แบบ ลท. ๒
ครุฑ

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

ดว้ย........ (ระบซุือ่ผู้ถกูลงโทษ)..ข้าราขการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด.......... ตำแหนง่........................
ท̂ัคํ่1บ........................ สังกัด................................. ตำแหนง่เลขที่......................... รับเงินเดือนในอันตับ...................

ข้น........................... บาท ได้กระทำผดิวินยัในกรณ.ี..................................................(ระบุกรณกีระทำผิดโดยสรุป
ถา้มหีลายกรณใีหร้ะบทุกุกรณ)ี...............................................................................................................................

..............................................................................................................................................เปน็การกระทำผดิวินยั
อยา่งไมร่า้ยแรงฐาน......................................................................................ตามขอ้........................................ของ
มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัวินยัและการรัก'อาวนิยั และการดำเนนิการทางวนิยั พ.ศ. ๒๕:๕๘ สมควรได้รับโทษตัด
เงินเดอืน............... % เปน็เวลา......................... เดือน

หาก........................ (ระบุข่ือผู้ถูกลงโทษ)........................ ประสงค์จะอุทธรณคีำส่ังลงโทษให้อุทธรณี
ตอ่คณะกรรมการขา้ราขการองคก์ารนริหารสว่นจังหวัดภายในลามล'ิบวันนบัแตวัํนทรานดำสัง่ 

ทัง้นี ้ ตัง้แต่................................................... พ.ศ................... เป็นด้นไป

ส่ัง ณ วันท่ี........................พ.ศ.............
(ลงข่ือ)

(............................ ซ่ือผู้ส่ัง.......................... )
............................ (ตำแหนง่)........................

หมายเหตุ ๑. แบบ ลท.๒ นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดลงโทษตดัเงินเดอืน ตามข้อ ๘๔ ของมาตรฐาน 
ทัว่ไปเกีย่วกบัวนิยัและการรกัษาวนิยั และการดำเนนิการทางวนิยั พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. การระบขุือ่และตำแหนง่ของผูถ้กูลงโทษ ใหร้ะบข่ืุอตัว ข่ือสกุล ตำแหนง่ในการบริหารงาน และ 
ตำแหนง่ในสายงาบ ถ้าผู้ถูกลงโทษเปน็ผู้สัง่ใหป้ระจำองคก์ารบริหารสว่นจังหวัด ให้ระบุฐานะ 
ตงักลา่วแทนตำแหนง่และระดบั

๓. การระบขุอ้ความผดิ ถา้ผดิหลายขอ้ใหร้ะบทุกุข้อ ถา้ขอ้ใดมหีลายวรรคใหร้ะบวุรรคดว้ย และให้ 
ระบตุามมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัวนิยัและการรกัษาวนิยั และการดำเนนิการทางวนิยั พ-ศ- ๒๔๔๘ 

๔. ข้อความใดท่ีไม่ใข้ใหตั้ดออก



♦
%

ครฑ
คำสัง่...... (ระบขุือ่องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั)

ที่......... / .......(เลข พ.ศ.)
เรือ่ง ลงโทษลดขัน้เงินเดอืน

แบบ ลท. ๓

ดา้ย (ระบุข่ือผู้ถูกลงโทษ)........ ข้าราชการองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั.............. ตำแหนง่..............
.............................. ระดบั.........................สังกัด..................................ตำแหนง่เลขที.่........................รับเงินเดือน
ในอันดับ.............. ข้ัน..............................บาท โดักระทำผิดวินยัในกรณ.ี.............................................. (ระบุกรณี
กระทำผิดโดยสรุป ถา้มหีลายกรณใีหร้ะบทุกุกรณ)ี..............................................................................................

......................... เปน็การกระทำผดิวนิยัอยา่งไมร่า้ยแรงฐาน..................................................................................
ตามขอ้............ของมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัวินยัและการรักษาวินยั และการดำเนนิการทางวนิยั พ.ค.๒๕๕๘
สมควรได้รับโทษลดข้ันเงินเดือน....................... ข้ัน

ฉะน้ัน อาศยัอำนาจมาตรา ๑๔ แหง่พระราชบญัญต้ระเบยีบบริหารงานบคุคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ และข้อ ๘๔ ของมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัวินยัและการรักษาวินยั และการดำเนนิการทางวนิยั จังให้
ลงโทษลดข้ันเงินเดือน................................ (ระบุข่ือผู้ถูกลงโทษและอัตราลงโทษ)........... ข้ัน

หาก........ (ระบุข่ือผู้ถูกลงโทษ)......... ประสงค์จะอุทธรณค์ำส่ังลงโทษให้อุทธรณต่ีอคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารสว่นจังหวัดภายใบสามสบิวันนบัแต่วันทราบคำสัง่

ทัง่นี ้ ตัง้แต่................................................. พ.ศ........................ เป็นต้นไป

ส่ัง ณ วันที่....................................................... พ.ศ.....................
(ลงข่ือ)

(............................... ข่ือผู้ส่ัง...............................)
............................(ตำแหนง่)....................................

หมายเหต ุ ๑. แบบ ลท. ๓ นายกองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด ลงโทษลดข้ันเงินเดือน ตามขอ้ ๘๔ ของ 
มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัวนิยัและการรกัษาวนิยั และการดำเนนิการทางวนิยั พ-ศ. ๒๕๕๘ 

๒. การระบขุือ่และตำแหนง่ของผูถ้กูลงโทษใหร้ะบขุือ่ตวั ช่ือสกุล ตำแหนง่ในการบริหารงาน น.ละ 
ตำแหนง่ในสายงาน ถา้ผู้ถกูลงโทษเปน็ผู้ถกูสัง่ใหป้ระจำองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดใหร้ะบฐุวนะ 
ดงักลา่วแทนตำแหนง่และระดบั

๓. การระบขุอ้ความผดิ ถา้ผดิหลายขอ้ใหร้ะบทุกุข้อ ถา้ขอ้ใดมหีลายวรรคใหร้ะบวุรรคดว้ย และให้ 
ระบตุามมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัวนิยัและการรกัษาวนิยั และการดำเนนิการทางวนิยั หรือ 
กฎหมายทีไ่ขอ้ยู่ไนขณะกระทำผดิ 

๔. ข้อความใดท่ีไม่ไข้ให้ตัดออก



แบบ ลท. ๔
ครุฑ

คำสั่ง.... (ระบุขอองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
ที่.... / .....(เลข พ.ศ.)

เร่ือง ลงโทษ....ออกจากราขการ

ดา้ย........(ระบุซ่ือผู้ถูกลงโทษ) ขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั...ตำแหนง่......................
........................ ระตบั........................... สังกัด...................ตำแหนง่เลขที.่...................................... รับเงินเดือนใน
สันดัน..........ข้น........................................บาท ได้กระทำผดิวินยัในกรณ.ี..................................(ระบุกรณีกระทำ
ผิดโดยสรุป ถา้มหีลายกรณโีหร้ะบทุกุกรณ)ี...........................................................................................................

...................... เปน็การกระทำผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรงฐาน........................................................................................
ดานข้อ.........................ชองมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัวินยัและการรักษาวินยั และการดำเนนิการทางวนิยั พ.ศ.
๒๕๕๘ (หรือตามกฎหมายทีใ่ขอ้ยูใ่นขณะกระทำผดิ) และคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด
............. .....(ระบซุือ่)................. .ในการประขมุคร้ังที.่...../  (เลข พ.ศ.) เมือ่วันที่...........................................
ท-ศ....... ..............ได้มีมติให้ลงโทษ........ (ระบุสลานโทษและซ่ือผู้ถูกลงโทษ).........ออกจากราขการ

ฉะน้ัน อาศยัอำนาจตามมาตรา ๑๕ แหง่พระราชบญัญติัระเบยีบบริหารงาบบคุคลสว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๘๕ ของมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัวนิยัและการรักษาวนิยั และการดำเนนิการทางวนิยั
พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงให้ลงโทษ............................................. (ระบซุือ่ผู้ถกูลงโทษ)....,....... ออกจากราชการ

หาก.........(ระบุซ่ือผู้ถูกลงโทษ)........... ประสงค์จะอุทธรณค์ำส่ังลงโทษใหอุ้ทธรณต่์อคณะกรรมการ
ขา้ราขการองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดกายในสามสบิวับนบัแตวั่นทราบคำสัง่

ทัง้นี ้ ตัง้แต.่..........................................................พ.ศ................เป็นด้นไป

ส่ัง ณ วันท่ี.......................................................................พ-ศ..............................
(ลงซ่ือ)

(........................................ ซ่ือผู้ส่ัง...................................... )
...................................... (ตำแหนง่).......................... .........

หมายเหต ุ ๑. แบบ ลท.๔ นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดลงโทษปลดออกหรือไลอ่อก ตามข้อ ๘๕ ของ 
มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัวนิยัและการรกัษาวนิยั และการดำเนนิการทางวนิยั พ-ศ. ๒๕๕๘ 

๒. การระบขุือ่และตำแหนง่ของผูถ้กูลงโทษ ให้ระบุซ่ือตัว ซ่ือสกุล ตำแหนง่ในการบริหารงาน และ 
ตำแหนง่ในสายงาน ถ้าผู้ถกูลงโทษเปน็ผู้ถกูสัง่ใหป้ระจำองคก์ารบริหารสว่นจังหวัด ถูกส่ังพัก 
ราชการ หรือใหอ้อกจากราขการไวก้อ่นตามขอ้ ๒๙ ใหร้ะบฐุานะดงักลา่วไว้ดว้ย 

๓. การระบขุอ้ความผดิ ถา้ผิดหลายขอ้ใหร้ะบทุกุขอ้ ถา้ขอ้ใดมหีลายวรรคใหร้ะบวุรรศดว้ย และให้ 
ระบตุามมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัวนิยัและการรกัษาวนิยั และการดำเนนิการทางวนิยั (หรือ 
กฎหมายทีใ่ขอ้ยูท่ีใ่ขอ้ยูใ่นขณะกระทำผดิ)

๔. การกำหนดโทษถา้มเีหตอุนัควรลดหย่อนจะระบไุว้ในคำสัง่ดว้ยกไ็ด ้
๕. การสัง่ใหค้ำสัง่มผีลบงัคับต้ังแต่วันใด ให้เป็นไปตามหมวด ๕ วา่ดว้ยวนัออกจากราขการองคก์วร 

บรหิารสว่นจงัหวดัของมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัการใหอ้อกจากราขการ พ-ศ- ๒๕๕๘ 
๖. ข้อความใดท่ีไมใช้ใหตั้ดออก



แบบ ลท. ๕
ครุฑ

คำสั่ง....... (ระบุเรื่ององค์การบริหารส่วนจังหวัด)
ที......./ .......(เลข พ.ศ.)

เร่ือง เพิ่มโทษ/ลงโทษ/งดโทษ/ยกโทบ

ตามคำสั่ง (ระบุซื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด) ท่ี,
พ-ศ............................. ลงโทษ..................(ระบุซ่ือผู้ถูกลงโทษ)........
จ ังพ ัด ............................................... ตำแหน่ง.................................
จังจัด..................................................................ตำแหน่งเลขท่ี.........
จัน.........................................บาท ซ่ืงกระทำผิดวินัยในกรณี............
มีหลายกรณีให้ระบุทุกกรณี)............................................................

./.......... ลงวันท่ี......................................
.............. ขา้ราชการองค์การบริหารสว่น

...... รับเงินเดือนใบอันดับ......................
.......... (ระบุกรณกีระทำผิดโดยสรุป ถ้า

อันเปน็การกระทำผดิวินยัอยา่งไมร่า้ยนรงฐา‘น.......................................................................................................
ตามจอั.............. ของมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัวินยัและการรักษาวินยั และการดำเนนิการทางวนิยั พ.ศ. ๒๔๔๘
โดยใหล้งโทษภาคทณัฑ/์ดดัเงินเดอืน...................% เปน็เวลา......... เดอืน/ลดขัน้เงนิเดอืน.............................ข้ัน
และ'ได้'รายงานการลง'โทษต่อคณะกรรมการ'ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด น้ัน

.................................... (ระบคุณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด).........................
............... ไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่ การลงโทษดงักลา่วเปน็การไมถู่กตอ้ง/เหมาะสม โดย......................................
(ระบุความเหบ็โดยสรุป)............................................................... ............................................................................

..........................................................................................................................................................................(ระบุ
ซ่ือผู้ถูกลงโทษ)...........สมควรได้รับการเพิม่โทษ/ลดโทษเปน็ลดขัน้เงินเดือน.......ขัน้/ดดัเงนิเดอืน................... %
เปน็เวลา......... เดอืน/ภาคทณัฑ์

ฉะน้ัน อาศยัอำนาจตามมาตรา ร)๕ แหง่พระราชบญัญติ้ระเบยีบบริหารงานบคุคลสว่นหอ้งกีน่ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๘๔ และข้อ ๘si วรรคหน่ีง ของมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัวนิยัและการรักษาวนิยั และการ
ดำเนนิ การทางวนิยั จึงใหเ้พิม่โทษ/ลดโทษ............(ระบุซ่ือผู้ถูกลงโทษ)....... จาก.................... (ระบุสถานโทษ
และอตัราโทษเดมิ)...........................เปน็............................... (ระบุสถานโทษและอัตราโทษท่ีเพิม่หรีอลด และ
สำหรับกรณลีดขัน้เงินเดอืนใหร้ะบดุว้ยว่า โดยใหล้ดจากรับเงินเดือนในอันดับใด ข้ันใด เป็นให้รับเงินเดือนใน 
อันดับใด ข้ันใด)........................

หาก.....................(ระบุซ่ือผู้ถูกลงโทษ).............ประสงค์จะอุทธรณค์ำส่ังลงโทษให้อุทธรณต่์อ
คณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดภายในสามสบิวับนบัแตวั่นทราบคำสัง่

ทัง่นี ้ตัง้แต.่................................................................................ เป็นด้นไป
ส่ัง ณ วับที.่..............................................................พ.ศ...................................

(ลงซ่ือ)
(.......................................ซ่ือผู้ส่ัง....... ...............................)
....................................... (ตำแหนง่)..................................
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หมายเหต ุ ๑. แบบ ลท. ๔ นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดเปล่ียนนปลงคำสัง่ตามมติคณะกรรมการ
ขา้ราชการองค์การบริหารสว่นจังหวัด ตามข้อ ๘๗ วรรคห'นง ของมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัย 
และการรักษาวนิยั และการดำเนนิการทางวนิยั พ.ศ. ๒๕:๕๘ 

๒. ถ้าเปน็กรณลีงโทษตามข้อ ๘๗ วรรคหน่ืง ท่ีไมใช่เป็นการเพ่ิมโทษ หริอลดโทษให้ใช้ ลท.๑ แบบ 
ลท. ๒ หรือแบบ ลท. ๓ แล้วแต่กรณีโดยอนุโลม

๓. คำสัง่งดโทษหรือยกเว้นโทษ ไม่ต้องใช้คำว่า “ทัง้นี ้ตัง้แต่.......................................... เป็นต้นไป”
๔. ข้อความใดท่ีไมใช้ให้ตัดออก



แบบ ลท. ๖

ครุฑ
คำสั่ง.... (ระบุขื่อองคํการบริหารส่วนจังหวัด)

ที่......./ ......... (เลข พ.ศ.)
เร่ือง ยกโทษ/งดโหษ/ลดโทษ/เพิ่มโทษ

ตามคำสัง่ (ระบุซ่ือองค์การบริหารส่วนจังหวัด)......... ที.่............./ ............. ลงวันท่ี....................
พ-ศ............................. ลงโทษ.............. (ระบุโทษและอัตราโทษ) แก.่...............(ระบุซ่ือผู้ถูกลงโทษ)...............
ข้าราซการองคก์ารบริหารสว่นจังหวัด...............................ตำแหนง่................................... ระดบั................สังกัด
............................. ตำแหนง่เลขที่......................... รับเงินเดือนในอันดับ............................... ขัน้.............................
บาท ซงึกระทำผดิวินยัในกรณ.ี................................................(ระบกุรณกีระทำผิดโดยสรุป ถา้มหีลายกรณใีห้
ระบทุกุกรณ)ี :.........................................................................อบัเปนีการกระทำผดิวนิยัอยา่งไมร่า้ยแรงฐาน
.......................................................................................................................................................ตามขอ้..............
ของมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัวินยัและการรักษาวินยั และการดำเนนิการทางวนิยั พ.ศ. ๒<£๕๘ น้ัน

............ (ระบุซ่ือผู้ถูกลงโทษ).......................ได้อุทธรณคีำส่ังลงโทษดังกล่าว และคณะกรรมการ
ข้าราฃการองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด.................................... .ในการประทุมคร้ังท่ี............................................ /
(เลข พ.ศ.) เมือ่วนัที่......................................... พ.ศ.................. ไดพ้จิารณาอทุธรณแีลว้ เหน็วา่..........................
(ระบคุวามเหน็ของคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารสว่นจังหวัด)..............................................................

จีงมีมติให้..................... . ...............(ระบมุตชิองคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด)...................
ฉะน้ัน อาศยัอำนาจตามมาตรา ๑๕ แหง่พระราชบญัญติ้ระเบยีบบริหารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๙ ชองมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัสทิธิอุทธรณ ี การพจิารณาอทุธรณแ์ละการรอ้งทกุข ์พ.ค.
๒๕๕๘ จังให้..........................

ทัง้นี ้ ตัง้แต่......
ส่ัง ณ วัน ที่.......................

............................... เป็นด้นไป
..............................พ.ศ.........

(ลงซ่ือ)
(............. ............. ซ่ือผ้ส่ัง......................

................ (ตำแหนง่)..............

หมายเหตุ ๑. แบบ ลท. ๖ นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเปลีย่นแปลงคำสัง่ตามมตคิณะกรรนการ
ขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัตามขอ้ ๕ ของมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัสทิธกิารอทุรรณ ี การ 
พจิารณาอทุธรณ ์ และการร้องทกุข ์พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. การเพิม่โทษหรือลดโทษใหร้ะบดุ้วยว่าเพิม่หรือลดจากสถานโทษและอัตราโท'พใตเมน่สก'114ใ1''1ษ 
และอตัราโทษใดและสำหรับกรณลีดขัน้เงินเดอืน ใหร้ะบดุว้ยวา่ใหล้ดจากรับเงินเดอืนใ'กอนัตั,1-ใด 
ข้ันใด เป็นให้รับเงินเดือนในอันดับใด ข้ันใด

๓. คำส่ังงดโทษ หรอืยกโทษไมต่อ้งใชค้ำวา่ "ทัง้นี ้ตัง้แต.่.................................................ฝนดน้ไป'’
๔. ข้อความใดท่ีไมใช้ใหดั้ดออก



ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕'๕๘

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ 
และการร้องทุกข์ ลงวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕:๔๕ หมวด ๔ สิทธิการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ และหมวด ๕ 
การร้องทุกข์ ให้เป็นป็จจุบัน ถูกต้อง และเป็นธรรม กอปรกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ บัญญัติให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ 
ให้ออกจากราชการ ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่จะต้องอยู ่
ภายใต้มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
กำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
สิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยความเห็นชอบ 
ชองคณะกรรมการกลางข ้าราชการองค์การบริหารส ่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งท ี่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที ่
๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

หมวด ๑ 
บททั่วไป

ข้อ ๑  ประกาศนี้เร ียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด 
ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๘”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให ้ยกเล ิกความในหมวด ๔ ส ิทธ ิการอ ุทธรณ ์และการพ ิจารณ าอ ุทธรณ ์ และหมวด ๔ 

การร้องทุกข์ ชองประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
เงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวิน ัย การให ้ออกจากราชการ การอ ุทธรณ ์และการร้องท ุกข ์ ลงวันที ๔ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๕

ข้อ ๔ ในหลักเกณฑ์นี้
“ข ้าราชการองค ์การบริหารส ่วนจ ังหวัด” ให ้หมายความรวมถึง ข ้าราชการครูองค ์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบันด้วย
/หมวด ๒...
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หมวด ๒
สิทธิการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์

ข้อ ๔ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ในการลอบลวน การลงโทษทางว ิน ัย พ.ศ. ๒(£๕:๘ ห ร ือถ ูกส ั่งให ้ออกจากราชการเน ื่องจากเห ต ุหน ึ่ง เหต ุใด  
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕:๔๘ ดังต่อไปนี้

(๑) ขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามข้อ ๕ (๔)

(๒) เจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนไต้โดยสมํ่าเสมอ ตามข้อ ๖  (๑)
(๓) ไม่สามารถปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไชที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดกำหนด ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ตามข้อ ๖  ((ะ)
(๔) หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤต ิ

^  ตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าท่ีราชการ ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเปีนการเสียหายแก่ราชการ ตามข้อ ๗
(๔) ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนซึ่งการสอบสวนไม'ได้ความแน่ขัดพอที่จะพิงลงโทษ 

ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ แต่มีมลทินหรือมัวหมองในเรื่องที่ถูกสอบสวน ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการ 
เสียหายแก่ราชการตามข้อ ๘

(๖) ต ้องรับโทษจำค ุกโดยคำส ั่งของศาล หรือต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถีงที่ส ุดให้จำคุก 
ในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจาก 
ราชการ ตามข้อ ๙

ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ไต้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
ให้เป็นไปตามหมวดนี้

การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งลงโทษทางวินัย หรือคำสั่งให้ออกจากราชการ
ข้อ ๖  การอุทธรณ์ให้แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่าไต้ถูกลงโทษทางวินัย หรือ 

ถูกสั่งให ้ออกจากราชการ โดยไม่ถ ูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร และลงลายมือช ื่อและท ี่อย ู่ของ 
ผู้อุทธรณ์

ในการอุทธรณ์ ถ้าผู้อุทธรณ์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในขั้นพิจารณาของคณะอนุกรรมการ 
พิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี ให้แสดงความ 
ประสงค์ไวิในหนังสืออุทธรณ์ หรือจะทำเป็นหนังสือต่างหากก็ไต้ แต่ต้องยื่นหรือส่งหนังสือขอแถลงการณ์ด้วยวาจานัน 
ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง 
แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์

ข้อ ๗ ในกรณ ีผ ู้ม ืส ิทธิอ ุทธรณ ์ตามข้อ ๔ ถ ึงแก ่ความตายก ่อนใช ้ส ิทธ ิอ ุทธรณ ์ ทายาทผู้ม ีส ิทธิ 
รับบำเหน็จตกทอดของผู้นั้นมืสิทธิอุทธรณ์แทนไต้

กรณีมีทายาทหลายคนก็ดี ทายาทเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถก็ดี หากทายาท 
เหส่านั้นมีความประสงค์จะอุทธรณ์แทนตามวรรคหนึ่ง ให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธ ีปฏิบ ัต ิราชการทางปกครอง และ 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยความสามารถมาเทียบเพื่อการใช้บังคับแล้วแต่กรณีโดยอนุโลม

/ข้อ ๘...
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ข้อ ๘ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ อาจมอบหมายให้ทนายความ หรือบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วอุทธรณ์ 
แทนได้ ในกรณีมีเหตุจำเ{เนอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เจ็บป่วยจนไม่สามารถอุทธรณ์ได้ด้วยตนเอง
(๒) อยู่ในต่างประเทศและคาดหมายได้ว่าไม่อาจอุทธรณ์ด้วยตนเองได้ทันเวลาที่กำหนด 
(๓) มีเหตุจำเป็นอย่างอื่นที่คณะกรรมการข้าราซการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควร 
การมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ให้ทำเป็นหนังสือลงลายมือซื่อผู้มอบและผู้รับมอบ ถ้าผู้มอบไม่สามารถ 

ลงลายมือซื่อได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือหรือแกงได โดยมีพยานลงลายมือซื่อรับรองอย่างน้อยสองคน และให้มีหลักฐาน 
แสดงตัวผู้ได้รับมอบหมายด้วย

ข้อ ๙ การอ ุทธรณ ์คำส ั่งตามข ้อ ๕ ให ้อ ุทธรณ ์ต ่อคณ ะกรรมการข ้าราชการองค ์การบร ิหาร  
ส่วนจังหวัดเพื่อส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ทำความเห็นเสนอ และเมื่อคณะกรรมการ 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มืมติเป็นประการใดให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือ พร้อมทั้งแจ้งนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น

คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด 
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตามวรรคหนึ่ง ให้นำข้อ ๘๕ วรรคสาม 

วรรคส่ี และวรรคห้า ของหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๐  ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ไห้แล้วเสร็จ 

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที,เลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับหนังสืออุทธรณ์และ 
เอกสารหลักฐานตามข้อ ๑๕

ข้อ ๑ ๑  ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี มีอำนาจตามข้อ ๘๘ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย 
พ.ศ.๒๕๕๘

ข้อ ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการอุทธรณ์ ผู้จะอุทธรณ์มีสิทธิขอตรวจ หรือคัดรายงานการสอบสวนของ 
คณะกรรมการสอบสวนหรือของผู้สอบสวนได้ ส่วนการขอตรวจหรือคัดบันทึกถ้อยคำบุคคล พยานหลักฐานอื่น หรือ 
เอกสารท ี่เก ี่ยวข ้อง ให ้อยู่ในดุลพ ิน ิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะอนุญาตหรือไม ่ โดยให ้พ ิจารณา 
ถึงประโยชน์ในการรักษาวินัยของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตลอดจนเหตุผลและความจำเป็นเป็นเรื่องๆ ไป

ข้อ ๑๓ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิคัดค้านอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือกรรมการข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้พิจารณาอุทธรณ์ ก้าผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระทำผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษหรือการกระทำที่ผู้อุทธรณีถูกสั่งให้ออก
จากราชการ

(๒) มีส่วนได้เสียในการกระทำผิดวิน ัยที่ผ ู้อ ุทธรณ์ถูกลงโทษ หรือการกระทำที่ผ ู้อ ุทธรณ์ถูกลัง 
ให้ออกจากราชการ

(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้อุทธรณ์
(๔) เป็นผู้กล่าวหา หรือเป็นหรือเคยเป็นผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ หรือลังให้ออกจากราชการ

/ (๕) เป็นคู'สมรส...
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(๕) เป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดานหรือพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดากับผู้กล่าวหา 
หรือผู้บังคับบัญชาผู้ส่ังลงโทษ หรือการกระทำที่ผู้อุทธรณ์ถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือ 

(๖) มีเหตุอ่ืนท่ีอาจทำให้เสียความเป็นธรรม
การคัดค้านอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดผู้พิจารณาอุทธรณ์นั้น ต้องแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไวในหนังสืออุทธรณ์ หรือแจ้งเพิ่มเติม 
เป็นหนังสือก่อนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี เริ่มพิจารณาอุทธรณ์

เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดค้านตามวรรคหนึ่ง อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือกรรมการ 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้น จะถอนตัวไม่ร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้นก็ไต้ ล้าผู้ถูกคัดค้านนั้นมิไต้ชอถอนตัว 
ให้ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
แล้วแต่กรณี พิจารณาข้อเท็จจริงที่คัดค้าน หากเห็นว่าข้อเท็จจริงนั้นน่าเชื่อถือ ให้แจ้งผู้ถูกคัดค้านนั้นทราบ และมิให ้
ร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้น เว้นแต่ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือประธานกรรมการข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจารณาเห็นว่าการให้ผู้ถ ูกคัดค้านนั้นร่วมพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน  ์
ยิ่งกว่า เพราะจะทำให้ไต้ความจริงและเป็นธรรม จะอนุญาตให้ผู้ถูกคัดค้านนั้นร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้นก็ได้

กรณีประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือประธานกรรมการข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี ถูกคัดค้าน ให้ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือประธาน 
กรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นถอนตัวจากการพิจารณา และให้อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ  ์
และร้องทุกข์ หรือกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี ที่เหลือซึ่งเข้าประชุมในคราวนั้น 
เลือกกันเองหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน

ข้อ ๑๔ เพี่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาอุทธรณ์ ให้ถือวันที่ผู้ถูกสั่งลงโทษ หรือถูกสั่งให้ออกจาก 
ราชการ ลงลายมือชื่อรับทราบคำสั่งเป็นวันทราบคำสั่ง

ล้าผู้ถูกสั่งลงโทษ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคำสั่ง และมีการแจ้ง 
^  คำสั่งให้ผู้นั้นทราบกับมอบสำเนาคำสั่งให้ผู้นั้น แล้วทำบันทึกลงวัน เดือน ปี เวลา และสถานที่ที่แจ้ง และลงลายมือชื่อ 

ผู้แจ้งพร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันทราบคำสั่ง
ในกรณ ีไม ่อาจดำเน ินการตามวรรคหน ึ่ง หรือวรรคสองไต้ ให ้แจ ้งเป ็นหน ังส ือส ่งสำเนาคำส ั่ง  

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ ณ ที่อยู่ของผู้นั้น ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวัน 
ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งลงโทษ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ได้ทราบคำสั่งแล้ว

ข้อ ๑๕ การอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมกับ 
สำเนารับรองถูกต้องหนึ่งฉบับ โดยออกนามจังหวัดและยื่นที่ศาลากลางจังหวัดหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดบัน

การยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์จะยื่นหรือส่งผ่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ไต้ 
และให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการตามข้อ ๑๙

ในกรณีมีผู้นำหนังสืออุทธรณ์มายื่นเอง ให้ผู้รับหนังสือออกใบรับหนังสือประทับตรารับหนังสือ และ 
ลงทะเบียนรับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในวันที่รับหนังสือ ตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ และให้ถือวันทึรับหนังสือ 
ตามหลักฐานดังกล่าวเป็นวันยื่นหนังสืออุทธรณ์

/ในกรณี...



ในกรณ ีส ่งหน ังส ืออ ุทธรณ ์ทางไปรษณ ีย ์ ให ้ถ ือว ันท ี่ท ี่ทำการไปรษณ ีย ์ต ้นทางออกใบร ับฝาก  
เป็นหลักฐานฝากส่ง หรือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเป็นวันส่งหนังสืออุทธรณ์

เมื่อไต้ยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ไว้แล้ว ผู้อุทธรณ์จะยื่นหรือส่งคำแถลงการณ์หรือเอกสารหลักฐาน 
เพิ่มเติมก่อนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดแล้วแต่กรณี เริ่มพิจารณาอุทธรณ์ก็ไต้โดยยื่นหรือส่งต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง

ข้อ ๑ ๖  อุทธรณ์ที่จะรับไว้พิจารณาไต้ต้องเป็นอุทธรณ์ที่ถูกต้องในสาระสำคัญตามข้อ ๖  และข้อ ๑๔  
และยื่นหรือส่งภายในกำหนดเวลาตามข้อ ๔ วรรคสอง

ในกรณ ีม ีป ้ญหาว่าอ ุทธรณ ์รายใดเป ็นอุทธรณ ์ท ี่จะรับไว้พ ิจารณาได้หรือไม ่ ให ้คณะกรรมการ  
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย

ในกรณ ีคณ ะกรรมการข ้าราชการองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดม ีมต ิไม ่ร ับอ ุทธรณ ์ไว ้พ ิจารณ า 
ให ้คณ ะกรรมการข ้าราชการองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดแจ ้งมต ิน ั้น ให ้ผ ู้อ ุทธรณ ์ทราบเป ็นหน ังส ือ และเม ื่อ  
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเป็นประการใดแล้ว ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกมิไต้

ในกรณ ีคณ ะกรรมการข ้าราชการองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดม ีมต ิให ้ร ับอ ุทธรณ ์ไว ้พ ิจารณ า 
ให้ดำเนินการตามข้อ ๙

ข้อ ๑๗ ผู้อุทธรณ์จะขอถอนอุทธรณ์ก่อนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ทำความเห็น 
หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จสิ้นก็ไต้ โดยทำเป็นหนังสือยื่นหรือ 
ส่งต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง เม่ือไต้ถอนอุทธรณ์แล้วการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นอันระงับ 

ข้อ ๑๘ การออกจากราชการของผู้อุทธรณ์ ไม่เป็นเหตุให้ยุติการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
ในกรณีผู้อ ุทธรณ์ถืงแก'ความตายก่อนการพิจารณาทำความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณา 

อุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือก่อนการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต ่
กรณี ให้รอการพิจารณาอุทธรณ์นั้นออกไปจนกว่าทายาท ผู้จัดการมรดก หรือผู้รับสิทธิของผู้นั้น จะมีคำขอเช้ามา 
แทนที่ผู้อุทธรณ์นั้น หรือผู้มีส่วนไต้เสียจะมีคำขอเข้ามาเอง

คำขอเข้ามาแทนที่ผู้อุทธรณ์ตามวรรคสอง ให้ยื่นเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การ 
บริหารส ่วนจ ังหว ัดภายในกำหนดเก ้าส ิบว ันน ับแต ่ว ันท ี่ผ ู้อ ุทธรณ ์น ั้นถ ึงแก ่ความตาย ถ ้าไม ่ม ีคำขอด ังกล ่าว  
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะไม่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์นั้นต่อไปก็ไต้

ข้อ ๑ ๙  ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไต้รับหนังสืออุทธรณ์ที่ไต้ยื่นหรือส่งตามข้อ ๑ £  
วรรคสอง ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดส่งหนังสืออุทธรณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนาหลักฐานการรับทราบ 
คำสั่งลงโทษของผู้อุทธรณ์ สำนวนการสืบสวนหรือการพิจารณาในเบื้องต้น และสำนวนการดำเนินการทางวิน ัย 
ตามข้อ ๒๔ และข้อ ๒๖ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘ ไปยังประธาน 
กรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันได้รับหนังสืออุทธรณ์

ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นผู้บ ังคับบัญชาที่ผ ู้อ ุทธรณ์ได้โอนไ'ปสังลัด ได้รัน 
หนังสืออุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยังประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ภายในสามวันทำการนับแต่วันได้รับหนังสืออุทธรณ์



ข้อ ๒๐ การพิจารณาอุทธรณ์ตามข้อ ๙ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือ 
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี พ ิจารณาจากสำนวนการสืบสวน หรือการ 
พิจารณาในเบื้องต้น และสำนวนการดำเนินการทางวินัย ตามข้อ ๒๔ และข้อ ๒๖ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ 
สอบสวน การลงโทษทางวินัย 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 พิจารณาเห็นว่าการแถลงการณ์ด้วยวาจา ไม่'จำเน้น 
แก่การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้

ในกรณีนัดให้ผู้อุทธรณ์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุม ให้แจ้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ผู้ออกคำสั่งทราบด้วยว่า ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงหรือมอบหมายเน้นหนังสือให้ข้าราขการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดที่เกี่ยวข้องเน้นผู้แทนมาแถลงแก้ด้วยวาจาต่อที่ประชุมครั้งนั้นได้ ทั้งนี้ ให้แจ้งล่วงหน้าตามควรแก่กรณ  ี
และเพ ื่อประโยชน์ในการแถลงแก้ด ังกล่าว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ออกคำสั่งหรือผู้แทนเข้าพิงคำ 
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 

วินัยอย่างไม่ร้ายแรง ซึ่งเน้นการกระทำผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษให้มีมติให้สั่งงดโท'ษโดยให้ว่ากล่าว 
ตักเตือนเน้นหนังสือก็ได้

(๔) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง และเห็นว่าการกระทำของผู้อุทธรณ์ไม่เน้นความผิดวินัย หรือ 
พยานหลักฐานยังพิงไม่ได้ว่าผู้อุทธรณ์กระทำผิดวินัย ให้มีมติให้ยกโทษ

(๖) ถ้าเห็นว่าข้อความในคำสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม ให้มีมติให้แก้ไขเปลียนแปลง 
ข้อความให้เน้นการถูกต้องเหมาะสม

(๗) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่ากรณีมีมูลทควร 
กล่าวหาว่าผู้อุทธรณ์กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้มีมติแจ้งนายกองค์การบริหารล่วนจังหวัดแด่งดังคณะกรรมกวร 
สอบสวน ตามข้อ ๒๖ วรรคหก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสรบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘

Am กรณี...



ในกรณีเห็นว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและเป็นความผิดท่ีปรากฏซัดแจ้ง ตามข้อ ๔๖ ของหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ,ศ. ๒๔๔๘ หรือเห็นว่าผู้อุทธรณ์กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได ้
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 
ให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๔๔๘ ให้นำ (๗) มาไข้บังคับโดยอนุโลม

(๙) ล้าเห็นว่าสมควรดำเนินการโดยประการอื่นใด เพื่อให้มีความถูกต้องตามกฎหมายและมีความ 
เป็นธรรม ให้มีมติให้ดำเนินการได้ตามควรแก,กรณี

การออกจากราชการของผู้อุทธรณ์ไม่เป็นเหตุที่จะยุติการพิจารณาอุทธรณ์ แต่จะมีมติตาม (๒) หรือ 
(๘) มิไต้ และล้าเป็นการออกจากราชการเพราะตาย จะมีมติตาม (๗) มิได้ด้วย

ในกรณีมีผู้ถูกลงโทษทางวินัยในความผิดที่ได้กระทำร่วมกันและเป็นความผิดในเรื่องเดียวกันโดยมี 
พฤติการณ์แห่งการกระทำอย่างเดียวกัน เมื่อผู้ถูกลงโทษคนใดคนหนึ่งใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าว และผลการ 
พิจารณาเป็นคุณแก่ผู้อุทธรณ์ แม้ผู้ถูกลงโทษคนอื่นจะไม่ไต้ใช้สิทธิอุทธรณ์ หากพฤติการณ์ของผู้ไม่ไต้ใช้สิทธิอุทธรณ์ 
เป็นเหตุในลักษณะคดีอันเป็นเหตุเดียวกับกรณีของผู้อุทธรณ์แล้ว ให้มีมติให้ผู้ที่ไม่ไต้ใช้สิทธิอุทธรณ์ได้รับการพิจารณา 
การลงโทษให้มีผลในทางที่เป็นคุณเช่นเดียวกับผู้อุทธรณ์ด้วย 

ข. กรณีอุทธรณ์คำสั่งให้ออกจากราชการ
(๑) ล ้าเห ็นว ่าการส ั่งให ้ออกจากราชการได ้ดำเน ินการถ ูกต ้องตามกฎหมาย และเหมาะสม

แก่กรณีแล้ว ให้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์
(๒) ถ้าเห ็นว่าการสั่งให ้ออกจากราชการใต้ดำเน ินการไม่ถ ูกต ้องตามกฎหมาย ให้มีคำวินิจฉัย 

ให้ยกเลิกคำสั่งและให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการเสียใหม่ให้ถกต้อง
(๓) ล้าเห็นว่าการสั่งให้ออกจากราชการถูกต้องตามกฎหมายและเห็นว่ายัง ไม,มีเหตุที่จะให้ผู้อุทธรณ์ 

ออกจากราชการ ในกรณีเช่นนี๋ให้มีคำวินิจฉัยให้ยกเลิกดำสั่งและให้ผู้อุทธรณกลับเข้ารับราชการต่อไป
(๔) ล้าเห็นว่าข้อความในคำสั่งให้ออกจากราชการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้มีดำวินิจฉัยให้แต้ไข 

เปลี่ยนแปลงข้อความให้เป็นการถูกต้องเหมาะสม ในกรณีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เห็นสมควรเยียวยาความเสียหายให้ผู้อุทธรณ์หรือดำเนินการอื่นใด เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้มีคำวินิจฉัยได ้
ตามความเหมาะสมเท่าที่ไม่ซัดหรือแย้งตามข้อบัญญ้ติของกฎหมาย

ข้อ ๒๒ ในกรณีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๒๑ (๗) หรือ (๘) เมื่อคณะกรรมการ 
สอบสวนได้สอบสวนพิจารณาเสร็จแล้ว ให้ล่งเรื่องให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณา 
มีมติตามข้อ ๒๑

ข้อ ๒๓ เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีมติตามข้อ ๒๑ แล้วให้นายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตามมติดังกล่าวแล้ว ให้แจ้ง 
ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว



ข้อ ๒๔ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่ังตามข้อ ๒๓ แล้ว ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกมิได้ 
ข้อ ๒๔ ในกรณีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ตามข้อ ๔ ได้โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ยื่น 

อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้าราขการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่ของผู้นั้น
ในกรณีผู้อุทธรณ์ได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นหลังจากได้ยื่นอุทธรณ์ไว้แล้ว แต่ 

คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมยังมิได้มีมติ ให้ส่งเรื่องอุทธรณ์และเอกสารหลักฐานที ่
เกี่ยวข้องไปให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่ เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์

ในกรณีผู้อุทธรณ์ได้โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหลังจากคณะกรรมการข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมได้มีมติตามข้อ ๒๑ แล้ว แต่ยังมิได้ม ีการสั่งหรือปฏิบ ัต ิให้เป ็นไปตามมติ 
ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมส่งเรื่องอุทธรณ์พร้อมมติไปให้คณะกรรมการ 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้อุทธรณ์ได้โอนไปสังกัดเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ โดยไม่ต้องส่งเรื่อง 
ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ทำความเห็นเสนออีก

หมวด ๓
การร้องทุกข์ และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์

ข้อ ๒๖ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้อยูใต้บังคับบัญชา 
เมื่อมีกรณีเป็นปัญหาขึ้นระหว่างกันควรจะได้ปรึกษาหารือทำความเข้าใจ ฉะน้ัน เมื่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีเหตุเกี่ยวกับ 
การที่ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือปฏิบัติ 
ให้เกิดความคับข้องใจต่อตน และแสดงความประสงค์ที่จะปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชา ให้ผู้บังคับบัญชานั้นให้โอกาส 
และรับพิงหรือสอบถามเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นทางแห่งการทำความเข้าใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นต้น

ถ้าผู้อยู่ใต ้บังคับบัญชาไม่ประสงค์ที่จะปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแล้วไม่ได้รับคำขึ้แจงหรือ 
ได้รับคำขึ้แจงไม่เป็นที่พอใจ ก็ให้ร้องทุกข์ตามข้อ ๒๗

ข้อ ๒๗ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตน 
โดยไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือปฏิบัติให้เกิดความคับข้องใจต่อตน หรือมีกรณีที่ไม่อาจ 
ยื่นอุทธรณ์ตามหมวด ๒ ผู้น ั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้โดยให้ร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบเรื่องอันเป็นเหต  ุ
ให้ร้องทุกข์

การร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเหตุแห ่งการร้องทุกข์เก ิดจากผู้บ ังค ับบ ัญชาอื่นท ี่ม ิใช ่นายก  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ร้องทุกข์ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หากผู้ร้องทุกข์ไม่ได้รับคำซีแจงจากนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในสิบห้าวัน หรือได้รับคำซี้แจงไม่เป็นที่พอใจ ให้ดำเนินการตามวรรคสาม

การร้องทุกข์กรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ดำเนินการตามวรรคสอง หรือกรณีเหตุแห่งการ 
ร้องทุกข์เกิดจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การ'บริหารส่วนจังหวัด 
เพ ื่อส ่งเร ื่องให ้คณ ะอน ุกรรมการพ ิจารณาอ ุทธรณ ์และร ้องท ุกข ์ ตามข้อ ๙ พ ิจารณ าทำความเห ็นเสนอ และ 
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแด่วันนี 
เลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเรื่องร้องทุกข์ เมื่อคณะกรรมการข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเป็นประการใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลังหรือปฏิบัติให้เปันไปัตานนัน 
โดยพลัน มติของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด

/ข้อ ๒๘...



ข้อ ๒๘ หนังสือร้องทุกข้ต ้องลงลายมือขื่อและตำแหน่งของผู้ร ้องทุกข้ และต้องประกอบด้วย 
สาระสำคัญที่แสดงข้อเท็จจริงและบีญหาของเรื่องให้เห็นวาผู้บังคับบัญชาใข้อVนาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้อง 
หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือปฏิบัติให้เกิดความคับข้องใจต่อตนอย่างใด และความประสงค์ของ 
การร้องทุกข์

ถ้าผู้ร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในขั้นพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี ให้แสดงความประสงค์ไว้ใน 
หนังสือร้องทุกข์ หรือจะทำเป็นหนังสือต่างหากก็ได้ แต่ต้องยื่นหรือส่งก่อนวันที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ 
ร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วแต่กรณี เริ่มพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ โดยยื่นหรือ 
ส่งต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง

ข้อ ๒๙ เพื่อประโยซน่ในการนับระยะเวลาร้องทุกข์
(๑) ในกรณีเหตุร้องทุกข์เกิดจากการที่ผู้บ ังคับบัญชามืคำสั่งเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์ ให้ถือวันที่ 

ผู้ถูกสั่งลงลายมือขื่อรับทราบคำสั่งเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์
ถ้าผู้ถูกสั่งไม่ยอมลงลายมือขื่อรับทราบคำสั่ง และมีการแจ้งคำสั่งให้ผู้ถูกสั่งทราบกับมอบสำเนาคำสั่ง 

ให้ผู้ถ ูกสั่ง แล้วบันทึกลงวัน เดือน ปี เวลา และสถานที่ท ี่แจ ้ง และลงลายม ือข ื่อผ ู้แจ ้งพร้อมท ั้งพยานรู้เห ็นใว  ้
เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์

ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือขื่อรับทราบคำสั่งได้โดยตรง และได้แจ้งเป็นหนังสือส่งสำเนาคำสั่ง 
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกสั่ง ณ ที่อยู่ของผู้ถูกสั่งซึ่งปรากฏตามหลักฐานชองทางราชการ โดยส่งสำเนา 
คำสั่งไปให้สองฉบับเพื่อให้ผู้ถูกสั่งเก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือขื่อ และวัน เดือน ปี ที่รับทราบคำสั่ง 
ส่งกลับคืนมา เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ ในกรณีเซ่นนี้ เมือล่วงพ้นสิบห้าวับนับแต่วันที่ปรากฏในใบตอบรับทาง 
ไปรษณีย์ลงทะเบียนว่าผู้ถูกสั่งได้รับเอกสารดังกล่าวหรือมืผู้รับแทนแล้ว แม้ยังไม่ได้รับสำเนาคำสั่งฉบับที่ให้ ผู้ถูกส่ังลง 
ลายมือขื่อและวัน เดือน ปีที่รับทราบคำสั่งกลับคืนมา ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งได้ทราบคำสั่งแล้ว

(๒) ในกรณีผู้บังคับบัญชาไม่มืคำสั่งเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์โดยตรง ให้ถือวันที่มืหลักฐานยืนยันว่า 
ผู้ร้องทุกข์รับทราบ หรือควรได้ทราบคำสั่งเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์

(๓) ในกรณีผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติโดยไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
หรือปฏิบัติให้เกิดความคับข้องใจต่อผู้ร้องทุกข์โดยไม่ได้มีคำสั่งอย่างใด ให้ถือวันที่ผู้ร้องทุกข์ควรได้ทราบถึงการไข  ้
อำนาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์

ข้อ ๓๐ เมื่อได้รับหนังสือร้องทุกข์ตามข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง ให้ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ  ์
และร้องทุกข์ หรือประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี มีหนังสือแจ้งพร้อมทังส่ง 
สำเนาหนังสือร้องทุกข์ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบโดยเร็ว และให้นายกองค์การบริหารส่วบจังหวัดส่ง 
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปเพื่อประกอบการพิจารณา ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันได้รับหนังสือ

ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับหนังสือร้องทุกข์ที่ได้ยื่นหรือส่งตามข้อ ๒๗ วรรคสาม 
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งหนังสือร้องทุกข์พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อไม่ยังคณะกรรมก'1'5 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์



-๑๐-
ข้อ ๓๑ ก ารพ ิจารณ าเร ื่อ งร ้อ งท ุก ข ์ ให ้ค ณ ะอ น ุกรรม การพ ิจารณ าอ ุท ธรณ ์และร ้องท ุกข ์ 

หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี พ ิจารณาจากเรืองราวการปฏิบ ัต ิ หรือไม่ 
ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ของผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ และในกรณีจำเป็นและสมควรอาจขอเอกสาร และ 
หลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมทั้งคำชี้แจงจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้างหุ้นส่วนบริษัท 
หรือบุคคลใดๆ หรือขอให้ผู้แทนหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท ข ้าราชการ 
หรือบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยคำ หรือชี้แจง ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการพิจารณาได้

ในกรณีผู้ร ้องทุกข์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา หากคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นว่า การแถลงการณ์ด้วยวาจา 
ไม'จำเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาเสียก็ได้

ในกรณีน ัดให ้ผ ู้ร ้องทุกข์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุม ให้แจ้งให้ผ ู้บ ังคับบัญชาผู้เป ็นเหต  ุ
แห่งการร้องทุกข์ทราบด้วยว่า ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงหรือมอบหมายเป็นหนังสือให้ข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แทนมาแถลงแก้ด้วยวาจาต่อที่ประชุมครั้งนั้นได้ ทั้งนี้ ให้แจ้งล่วงหน้าตามควร 
แก่กรณี และเพื่อประโยชน์ในการแถลงแก้ ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ หรือผู้แทนเข้าพิง 
คำแถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้ร้องทุกข์ได้

ข้อ ๓๒ เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์แล้ว 
(๑) ล้าเห็นว่าการที่ผ ู้บ ังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติให้เกิดความ 

คับข้องใจต่อผู้ร้องทุกข์นั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้มีมติยกคำร้องทุกข์
(๒) ล ้าเห ็นว่าการท ี่ผ ู้บ ังค ับบัญชาใช้อำนาจหน้าท ี่ปฏ ิบ ัต ิหรือไม ่ปฏ ิบ ัต ิหรือปฏิบ ัต ิให ้เก ิดความ  

คับข้องใจต่อผู้ร้องทุกข์นั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้ม ีมติให้แก่ไขโดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติท ี่ไม่ถ ูกต้อง 
ตามกฎหมายนั้น หรือให้ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ไห้ถูกต้องตามกฎหมาย

(๓) ล้าเห็นว่าการที่ผ ู้บ ังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติให้เกิดความ 
คับข้องใจต่อผู้ร ้องทุกข์นั้นถูกต้องตามกฎหมายแต่บางส่วนและไม่ถูกต้องตามกฎหมายบางส่วน ให้มีมติให้แก่ไข 
หรือให้ปฏิบ้ติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

(๔) ล้าเห็นว่าสมควรดำเนินการโดยประการอื่นใด เพื่อให้มีความถูกต้องตามกฎหมายและมีความ 
เป็นธรรม ให้มีมติให้ดำเนินการได้ตามควรแก่กรณี

การพิจารณามีมติตามวรรคหนึ่งให้บันทึกเหตุผลของการพิจารณาวินิจฉัยไวในรายงานการประชุมด้วย 
ข้อ ๓๓ เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไต้มีมติตามข้อ ๓๒ แล้วให้นายก 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป ็นไปตามมตินั้นในโอกาสแรกที่ท ึาไต้ ในกรณีมีเหตุผลความจ0าป็น 
จะให้มีการรับรองรายงานการประชุมเสียก่อนก็ได้ และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตามมติดังกล่าวแล้วให้แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราน 
เป็นหนังสือโดยเร็ว

การพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ และคณะกรรมการข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มิได้กำหนดไวในหลักเกณฑ์นี้ ให้'นำหลักเกณฑ์และเงื่อนไข1ในการลอบสวน การลงโท;พ 
ทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

/ฃอ ๓๔...
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ข้อ ๓๙ ในกรณีผู้มีสิทธิร้องทุกข์ได้โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นให้ยื่นเรื่องร้องทุกข ์
ต่อคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่ของผู้นั้น

ในกรณีผู้ร้องทุกข์ได้โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หลังจากได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์ไว้แล้ว 
แต่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมยังมิได้มีมติตามข้อ ๓๒ ให้ส่งเรื่องร้องทุกข์ และ 
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ไปให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่ เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย 

ในกรณีผู้ร้องทุกข์ได้โอนไปลังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หลังจากคณะกรรมการข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมได้มีมติตามข้อ ๓๒ แล้ว แต่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมยังมิได้สั่ง 
หรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ ให้ส่งเรื่องร้องทุกข์พร้อมมติของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สังกัดเดิมนั้นไปให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่ เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย

ในกรณีคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข ์
ในทางที่เป็นคุณกับผู้ร้องทุกข์ ให้ส่งมตินั้นไปให้บายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไป 
ตามนั้น แล้วแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๓๙ ให้นำหมวด ๒ มาใช้บังคับกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ โดยอนุโลม 
ข้อ ๓๖ การนับระยะเวลาตามหลักเกณฑ์นี้ สำหรับเวลาเริ่มต้น ให้นับวันถัดจากวันแรกแห่งเวลานั้น 

เป็นวันเริ่มนับระยะเวลา ส่วนเวลาสุดสิ้น ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ ให้นับวันเริ่มเปีดทำการ 
ใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา

ข้อ ๓๗ ในกรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์ต่อนายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดไว้แล้วก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับ และบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังพ ิจารณาเรื่อง
ร้องทุกข์นั้นไม่แล้วเสร็จ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปให้นายกองค์การบริหาร

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง



ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง 
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 
การบริหารและอำนาจหน้าท ี่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แต ่จะต ้องอย ู่ภายใต ้มาตรฐานกลางเก ี่ยวก ับการ 
บริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
การให ้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยความเห ็นชอบชองคณะกรรมการกลาง 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และมติ 
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

หมวด ๑ 
บททั่วไป

ข้อ ๑ ประกาศนี้เร ียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด 
ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไชในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”

ข้อ ๒ ประกาศนี่ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในหมวด ๓ การให้ออกจากราชการ ส่วนท่ี ๑ การออกจากราชการ ส่วนท่ี ๒ 
การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การนริหารอ่วน 
จังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การ 
อุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๕

ข้อ ๔ ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้
“ข ้าราชการองค์การบริหารส ่วนจ ังหว ัด” ให ้หมายความรวมถึง ข ้าราชการครูองค ์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นด้วย
/หมวด ๒...



-Is-

หมวด ๒
การออกจากราชการ

ข้อ ๔ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกจากราชการเมื่อ 
(๑) ตาย
(๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(๓) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออก หรือการลาออกมีผลตามข้อ ๒๔ 
(๔) ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๒ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ 

ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๓๔ ของหลักเกณฑ์น้ี หรือเนื่องจากไม่ผ่านการทดลอง 
ปฏิบํตราซการหรือขาดคุณสมบํติทั่วไป หรือคุณสมนัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยไม่ได้รับการยกเว้นตาม 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมนัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องด้นสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(๔) ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
การออกจากราขการตามวรรคหนึ่งให้ทำเป็นคำสั่ง เว้นแต่กรณีตาม (๑) และ (๒)
ก ารอ อ ก ค ำส ั่ง เก ี่ยวก ับ ก ารอ อ ก จาก ราช ก ารต าม วรรค ส อ ง ต ้องได ้ร ับ ความ เห ็น ช อบ จาก  

คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน เว้นแต่คำสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๑๐ วรรคหน่ึง
ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่งเรื่องการออกจากราชการตาม (๔) และ 

(๔) ให้คณะอนุกรรมการด้านวินัยและการให้ออกจากราขการตามข้อ ๘๔ วรรคสาม ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ 
สอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘ พิจารณาทำความเห็นเสนอ และให้นำ หมวด ๘ และหมวด ๙ ชอง 
หลักเกณฑ์ดังกล่าว มาใช้บังคับโดยอนุโลม

วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๔) ให้เป็นไปตามหมวด ๔
ข้อ ๖ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกจาก 

ราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นไดในกรณีที่กฎหมาย 
ดังกล่าวบัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ และการสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญ 
เหตุทดแทน นอกจากให้ทำได้ในกรณ ีท ี่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์น ี้ และกรณ ีท ี่กฎหมายว่าด ้วยบำเหน็จบำนาญ 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นบัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนแล้ว นายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดจะเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณา 
การดำเน ินการทางวิน ัยและการให ้ออกจากราชการตามข้อ ๘๔ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน
การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘ ทำความเห็นเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาให้ความ 
เห็นขอบให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกคำสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ออกจากราชการ 
เพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนไดในกรณีต่อไปนี้ด้วย คือ

(๑) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้[ดเจ็บปวยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราฃการของตนได้ 
โดยสมํ่าเสมอ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควรให้ออกจากราชการ

(๒) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดสมัครไปปฏิบัติงานใด  ๆ ตามความประสงค์
ของทางราขการ

/ (๓) เมื่อข้าราชการ...



-๓-
(๓) เมื่อข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไม่มีสัญชาติไทย ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิต,พินเพิอนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนด 
ในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง เป็นบุคคลล้มละลาย

(๔) เม ื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมืกรณีถูกกล่าวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัย
ว่าเป็นผู้ไม,เล ื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ๋ใจและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่ากรณีมืมูลก็ให้นายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม,ชักข้า และให้นำข้อ ๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณี 
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีมติเห็นชอบตังกล่าวแล้ว ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ

(๔) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และ 
เงื่อนไฃที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับ 
อันเป็นที่พอใจของทางราชการได้

ข้อ ๗ ข ้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมืกรณ ีถ ูกกล่าวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า 
หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบ ัต ิหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับ 
ตำแหน่งหน้าที่ราชการ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่ากรณีมีมูล ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการ 
เสียหายแก่ราชการ ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนโดยไม่ซักข้า 
ท ั่งน ี้ให ้นำข ้อ๒๖ วรรคห กวรรคเจ ็ดวรรคแปดข ้อ๒๗ และข ้อ๘๔ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน 
การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในกรณีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเห็นชอบให้ผู้นั้นออกจากราชการ 
ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้น ั้นออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การสอบสวนพิจารณา ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน
การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘

ในกรณีตามวรรคหนี่ง หากเป็นกรณีการกระทำที่ปรากฏชัดแจ้งตามหมวด ๖ ของหลักเกณฑ์และ 
เง่ือนไชในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๔๔๘ จะดำเนินการโดยไม่สอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ไต้

ข้อ ๘ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามข้อ ๒๖ 
วรรคหก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการลอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ: ๒๔๔๘และคณะกรรมการสอบสวน 
หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่ากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้นั้นได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะพิงลงโทษตามข้อ ๘๔ ชองหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ 
ทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘ ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอ 
คณะกรรมการข้าราชการองควัทรบริหารส่วนจังหวัดเพื่อส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางริน้ย 
และการให้ออกจากราชการตามข้อ ๘๔ วรรคสาม

/ฃองหลักเกณฑ์...



ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ทำความเห็นเสนอ และเม่ือคณะกรรมการ 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเป็นประการใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไป 
ตามน้ัน

ในกรณีคณะกรรมการข้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้ผู้น ั้นออกจากราชการเพราะมี 
มลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้น ั้นออกจากราขการเพื่อรับ 
บำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราฃการส่วนท้องถิ่น

ข้อ ๙ เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดต้องรับโทษจำคุกโดยคำสั่งของศาล หรือต้อง 
รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถีงที่สุดให้จำคุกในความผิดที่ไต้กระทำไดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซ่ึงยังไม่นงกับ 
จะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราขการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับ 
บำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นก็ไต้

ข้อ ๑๐ เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการ 
รับราชการทหาร ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ

ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออก 
จากราชการในกรณ ีอ ื่นอยู่ก ่อนไปรับราชการทหาร ก ็ให ้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอคณะกรรมการ 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณามีมติให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเปลี่ยนแปลงคำสั่งให้ออก 
จากราชการตามวรรคหนึ่งเป็นให้ออกจากราชการในกรณีอื่นนั้นไต้

ข้อ ๑๑ ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควรที่จะต้องสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
ตามข้อ ๖ (๔) หรือข้อ ๗ กลับเข้ารับราชการ ให้นำข้อ ๒๙ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ 
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เม ื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเน ินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให ้รายงานคณะกรรมการ 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อทราบ

ข้อ ๑๒ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควรให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกจาก 
ราชการในเรื่องใด ถ้าคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นเป็นการสมควรที่จะต้อง 
สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม หรือเพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแล ให้องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์นี้ หรือมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรณีการให้ออกจากราชการเนื่องจากมีผลการประเมินตํ่ากว่ามาตรฐาน 
ที่กำหนด หรือชาดคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งโดยไม่ไต้รับการยกเว้น โดยถูกต้องและเหมาะสมตาม 
ความเป็นธรรม ก็ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดประเด็น หรือข้อสำคัญไปให้นายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมทำการสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมไต้

หมวด ๓
การสั่งพักราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

ข้อ ๑๓ การสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพักราชการหรือให้ออกจากราชการ 
ไว้ก่อนเพื่อรอฟ้งผลการสอบสวนพิจารณา ระยะเวลาให้พักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการดำเนินการ 
เพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณาให้เป็นไปตามที่กำหนดในหมวดนี้



ข้อ ๑๔ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
จนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่เปีนความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะสั่งให้ 
ผู้นั้นพักราชการ เพื่อรอฟิงผลการสอบสวนหรือพิจารณา หรือผลแห่งคดีได้ต่อเมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่าถ้าผู้น ั้น 
คงอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ

(๒) ผู้นั้นถูกฟ้องคดีอาญา ในเรื่องเกี่ยวกับการปฏินัติหรือ ละเว้นการปฏินัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต 
หรือเกี่ยวกับความประพฤติ หรือพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ โดยพนักงาบอัยการมิได้รับเป็นทนายแก้ต่างให้
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่าถ้าผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ

(๓) ผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าถ้าคงอยู่ในหน้าที่ราชการจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา 
หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น

(๔) ผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือชังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญาหรือต้องจำคุกโดยคำพิพากษา 
และไต้ถูกควบคุม ชัง หรือต้องจำคุก เป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวันแล้ว

(๔) ผู้นั้นถูกแต่งตั้งกรรมการขึ้นทำการสอบสวนและต่อมามีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำความผิด 
อาญา ในเร่ืองท่ีสอบสวนน้ัน หรือผู้น้ันถูกแต่งตั้งกรรมการข้ึนทำการสอบสวนภายหลังท่ีมีคำพิพากษาถึงท่ีสุดว่าเป็นผู้กระทำ 
ความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา เห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตาม 
คำพิพากษาถึงที่สุดนั้นไต้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการกระทำความผิดอาญาของผู้นั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดจะสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นพักราชการเพื่อรอฟ้งผลการสอบสวนหรือพิจารณา หรือ 
รอผลคดีก็ไต้

การพิจารณามีมติตามวรรคสอง ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรวจสอบ 
หากพบว่าเป็นความจริง จึงจะพิจารณามีมติเห็นชอบไต้

ข้อ ๑๔ การสั่งพักราชการให้สั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนพิจารณา เว้นแต่กรณีผู้ถูกสั่งพักราชการได้ 
ร้องทุกข์ และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่าคำร้องทุกข์พิงขึ้นและไม่สมควรที่จะ 
สั่งพักราชการอีกต่อไป ต้องมีมติให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกคำสั่งสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าน่ฏิบตหน้าที่ราชการ 
ก่อนการสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้น

ข้อ ๑๖ ในกรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้โดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่าง 
ร้ายแรงจนถูกแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนหลายสำนวน หรือถูกฟ้องคดีอาญาหลายคดี เว ้นแต่เ,ปน 
ความผิดที่ไต้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือผู้ท ี่ถ ูกฟ้องนั้นพนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้ 
ถ้าจะสั่งพักราชการให้สั่งพักทุกสำนวนและทุกคดี

ในกรณีได้สั่งพักราชการในสำนวนใด หรือคดีใดไว้แล้ว ภายหลังปรากฏว่าผู้ถ ูกสั่งพักราชการนัน 
มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกแต่งตั้งคณะกรรมการชึนทำการสอบสรบโบสำบรบอืบ หรือลูก 
ฟ้องคดีอาญา ในคดีอื่นเพิ่มขึ้นอีก เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือผู้ทีถูกฟ้อง 
นั้นพนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้ ก็ให้สั่งพักราชการในสำนวนหรือคดีอื่นที่เพื่มฃีนนับด้วย

/ขอ ๑๗...
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ข้อ ๑๗ การสั่งพักราชการ ห้ามมิให้สั่งพักย้อนหลังไปก่อนวันออกคำสั่งเว้นแต่ 
(๑) ผู้ซ่ึงจะถูกส่ังพักราชการอยู่ในระหว่างถูกควบคุม หรือขัง โดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญา หรือต้องจำคุก 

โดยคำพิพากษา การสั่งพักราชการในเรื่องนั้นให้สั่งพักย้อนหลังไปถึงวันที่ถูกควบคุม ขัง หรือต้องจำคุก
(๒) ในกรณีไต้มีการสั่งพักราชการไว้แล้ว ถ้าจะต้องสั่งใหม่เพราะคำสั่งเดิมไม่ชอบหรือไม่ถูกต้อง 

ให้สั่งพักตั้งแต่วันให้พักราชการตามคำสั่งเดิม หรือตามวันที่ควรต้องพักราชการในขณะที่ออกคำสั่งเดิม
ข้อ ๑๘ คำส ั่งพ ักราชการต้องระบ ุช ื่อและตำแหน่งของผู้ถ ูกส ั่งพ ัก ตลอดจนกรณ ีและเหตุท ี่ส ั่ง

ให้พักราชการ
เมื่อไต้มีคำสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดพักราชการแล้ว ต้องมีหนังสือแจ้งคำสั่ง 

ให้ ผู้นั้นทราบพร้อมทั้งส่งลำเนาคำสั่งให้ด้วยโดยพลัน ในกรณีไม่อาจแจ้งให้ผู้นั้นทราบไต้ หรือผู้นั้นไม่ยอมรับทราบ 
คำสั่ง ให้ปิดลำเนาคำสั่งไว้ ณ ที่ทำการที่ผู้นั้นรับราชการอยู่และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งลำเนาคำสั่งทางไปรษณีย์ 
ลงทะเบียนไปให้ผู้นั้น ณ ที,อยู่ของผู้น ั้นซึ่งปรากฏตามหลักฐานชองทางราชการ ในกรณีเซ่นนี้เมื่อล่วงพันสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ไต้ดำเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นไต้ทราบคำสั่งพักราชการแล้ว

ข้อ ๑๙ เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการตามข้อ ๑๔ และ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการสอบสวนหรือพิจารณา หรือการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุที่อาจถูกสั่ง 
พักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนก็ไต้

ให้นำข้อ ๑๔ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๘ มาใช้บังคับแก่การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยอนุโลม 
ข้อ ๒๐ เมื่อไต้สั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดพักราชการไว้แล้ว นายกองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดจะพิจารณาตามข้อ ๑๙ และสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนอีกชั้นหนึ่งก็ไต้ ทั้งนี้ ต้องไต้รับความ 
เห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน และให้นำความในข้อ ๑๔ วรรคสาม มาใช้ 
บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๒๑ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน จะสั่งให้ออกตั้งแต่วันใด ให้นำข้อ ๑๗ มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม แต่ลำหรับการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีตามข้อ ๒๐ ให้สั่งให้ออกตั้งแต่วันพักราชการเป็นต้นไป 

ข้อ ๒๒ เมื่อไต้สั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดพักราชการ หรือให้ออกจากราชการ 
ไว ้ก ่อนเพ ื่อรอพ ิงผลการสอบสวนพิจารณา ถ ้าภายหล ังปรากฏผลการสอบสวนพ ิจารณ าเป ็นประการใดแล ้ว 
ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้ดำเนินการตามข้อ ๘ ๔ ของหลักเกณฑ์ 
และเง่ือนไชในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘หรือข้อ ๓๔ ของหลักเกณฑ์นี้ แล้วแต่กรณี

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการนั้นกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และไม่มีกรณีที'จะต้อง 
ถูกสั่งให้ออกจากราชการ ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในดำแหน่ง 
เดิม หรือดำแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับดำแหน่งนั้น ทั้งนี้ สำหรับการ 
ส่ัง,ให้ผ ู้ถ ูกสั่งพ ักราชการกลับเข ้าปฏิบ ัต ิหน้าท ี่ราชการ'ในดำแหน่ง'ในระดับเดียวกันที่ผ ู้'น ั้นมีค ุณสมบัต ิตรงตาม 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งน้ัน ต้องไต้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน

/แล้วดำเนิน...
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แล้วดำเนินการตามข้อ ๘๔ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘ 
หรือข้อ ๓๔ ของหลักเกณฑ์นี้แล้วแต่กรณี

(๓) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และไม่มี 
กรณีจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการในตำแหน่ง 
เดิมหรือตำแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ทั้งนี้ สำหรับการสั่ง 
ให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราขการไว้ก่อนกลับเข้ารับราฃการในตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติ 
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องไต้รับความเห็นขอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดก่อน แล้วดำเนินการตามข้อ ๘๔ ข,องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย 
พ.ศ.๒๔๔๘ หรือข้อ ๓๔ ของหลักเกณฑ์นี้ แล้วแต่กรณี

(๔) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการนั้นกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และไม่มีกรณีที่จะต้อง 
ถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น แตไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการไต้ เนื่องจากได้พันจากราชการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว ก็ให้ดำเนินการตามข้อ ๘๔ ชองหลักเกณฑ์และ 
เงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๔๔๘ หรือข้อ ๓๔ ของหลักเกณฑ์น ี้ แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องสั่ง 
ให้กลับเข้าปฏิบํติหน้าที่ราขการ

การดำเนินการตามข้อ ๘๔ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย 
พ,ศ. ๒๔๔๘ หรือข้อ ๓๔ ของหลักเกณฑ์นี้ ในกรณีจะสั่งลงโทษตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน การสั่งลงโทษ 
ด ังกล ่าวให ้ส ั่งย ้อนหลังไปถึงว ันส ุดท ้ายก่อนวันพ ันจากราชการตามกฎหมายว่าด ้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
ส่วนท้องถ่ิน

(๔) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และไม่มี 
กรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น แต่ไม่อาจสั่งให้กลับเข้ารับราชการไต้ เนื่องจากได้พันจากราขการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว ก็ให้ดำเนินการตามข้อ ๘๔ ของหลักเกณฑ์และ 
เงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘ หรือข้อ ๓๔ ของหลักเกณฑ์นี้ และมีคำสั่งยกเลิกคำสั่ง 
ให้ออกจากราชการไว้ก ่อนเพื่อให้ผ ู้น ั้นเบ ็เนผู้พ ันจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน 
ท้องถ่ิน และให้นำ (๔) วรรคสอง มาใข้บังคับโดยอนุโลม

(๖) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง แต่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจาก 
ราชการด้วยเหตุอ ื่น ก็ให้ดำเนินการตามข้อ 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 
บำเหน็จบำนาญช้าราชการส่วนท้องถิ่น และได้พ ันจากราชการตามกฎหมายว่าด ้วยบำเหน็จบำนาญช้าราชการ 
ส่วนท้องถ่ินแล้ว ก็ให้สั่งยุติเรื่อง

(๙) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นมิได้กระทำผิดวินัย และไม่มีกรณีจะต้อง 
ถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเช้ารับราชการไต้ เน ื่องจากมีอายุครบตามกฎหมาย 
ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญช้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว ก็ให้สั่งยุติเรื่องและมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
เพื่อให้ผู้นั้นเปีนผู้พันจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญช้าราชการส่วนท้องถิ่น

(๑๐) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นมิได้กระทำผิดวินัย แต่มีกรณีจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุ 
อ่ืน ก็ให้นายกองคํการบริหารส่วนจังหวัดเสนอคณะกรรมการช้าราชการองคํการบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาให้ความ 
เห็นชอบแล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามเหตุนั้นโดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏินัติ 
หน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ

ข้อ ๒๓ การออกคำสั่งพ ักราชการ คำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือคำสั่งให้กลับเข้าปฏิบํต 
หน้าที่ราชการ หรือกลับเข้ารับราชการ ให้มีสาระสำคัญตามแบบ พอก.๑ แบบ พอก.๒ แบบ พอก.๓ หรือแบบ 
พอก.๔ แล้วแต่กรณี ท้ายหลักเกณฑ์นี้

หมวด ๔
การลาออกจากราชการ

ข้อ ๒๔ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื่นหนังสือ 
ขอลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีสาระสำคัญ ตามแบบ สก.๑ ท้ายหลักเกณฑ์นี้ เพื่อให้นายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ออกคำสั่งให้ลาออกจากราชการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการช้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด

การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ ให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยว่าสามสิบวัน 
ในกรณีผู้ประสงค์จะลาออกยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่าสามสิบวันและนายกองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดเห็นว่ามีเหตุผลและความจำเป็น จะอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลาออกตามวันที่ฃอลาออกก็ได้ 
หน ังส ือขอลาออกจากราชการที่ย ื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่าสามสิษวัน โดยไม่ได้รับ 

อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือที่มิได้ระบุวันขอลาออก ให้ถือวันถัดจากวัน 
ครบกำหนดสามสิบวันนับแต่วันยื่นเป็นวันขอลาออก

ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่าจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่รา'ชการอะยันอัง 
การอนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันขอลาออกก็ไต้ และต้องแจ้งการยับยั้งการอนุญาตให้ลาออก 
พร้อมท ั้งเหต ุผลให ้ผ ู้ขอลาออกทราบก ่อนว ันขอลาออกม ีผล และให ้การลาออกม ีผลต ังแต ่ว ันถ ัดจากว ันครน 
กำหนดเวลาที่ยับยั้ง แต่จะอ้างการถูกแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนมาเป็นเหตุแห่งการยันยังมีใต้

ข้อ ๒๔ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไต้รับหนังสือขอลาออกจากราชการของข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้Iดแล้ว ถ้าเป็นหนังสือขอลาออกจากราชการที่ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกร่า

/สามสิบวัน...



สามสิบวัน หรือที่มิได้ระบุวันขอลาออก ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาว่าควรอนุญาตให้ผู้นั้นลาออก 
จากราชการ หรือจะสั่งยับยั้งการอนุญาตให้ลาออก โดยให้ดำเนินการดังนี้

(๑) ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่าควรอนุญาตให้ลาออกจากราชการได้ 
ให้เสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ผู้นั้นลาออกจากราชการ และให้ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกคำสั่งให้ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแบบ ลก.๓ ท้ายหลักเกณฑ์นี้ แล้วแจ้ง 
คำสั่งดังกล่าวให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันขอลาออกด้วย

(๒) ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่าควรยับยั้งการอนุญาตให้ลาออก 
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีคำสั่งยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร แล้วแจ้งคำสั่งดังกล่าว 
พร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ฃอลาออกทราบด้วย ทั้งนี้ การยับยั้งการอนุญาตให้ลาออก ให้สั่งยับยั้งได้เพียงครั้งเดียวและจะ 
ขยายอีกไม่ได้

เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกตาม (๒) ก่อนครบกำหนดเวลา 
ท ี่ย ับยั้งตามข้อ ๒๔ วรรคห้า หากผู้ฃอลาออกจากราชการประสงค์จะถอนหนังสือขอลาออกย่อมมีสิทธิกระทำได้ 
โดยทำหนังสือ ตามแบบ ลก.๒ ท้ายหลักเกณฑ์นี้ ยื่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจำกัดสิทธิดังกล่าว 
จะกระทำมีได้

การขอลาออกจากราชการที่ย ื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่าสามสิบวัน เม ื่อนายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดได้รับหนังสือขอลาออกดังกล่าวแล้วให้มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันขอลาออกว่าจะอนุญาต 
ให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่าสามสิบวัน ตามที่ผู้ฃอลาออกได้ยื่นไว้หรือไม่ แล้วแจ้งการสั่งดังกล่าวพร้อม 
เหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวับที่การขอลาออกมีผล ทั้งนี้ เพื่อจะได้ทราบว่าวันขอลาออกในกรณีดังกล่าวคือวันที่ 
ระบุไว้ในหนังสือขอลาออก หรือวันลัดจากวันครบกำหนดสามสิบวันนับแต่วันยื่นหนังสือขอลาออก แล้วให้พิจารณา 
ดำเนินการตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี

ล้านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ดำเนินการตามข้อ 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 หากประสงค์จะลาออกจากราชการเพื่อเข้ารับการ‘บรรจุหรือ 
แต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานในองค์กรอี,นของรัฐ ให้ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการต่อนายกองค์การษริหาร 
ส่วนจังหวัดอย่างข้าภายในวันที่ฃอลาออก และให้การลาออกมีผลนับแต่วันขอลาออก

ข้อ ๒๖ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับหนังสือขอลาออกแล้ว ให้บันทึกวันยืนหนังสือ 
ขอลาออกนั้นไว้เป็นหลักฐาน และให้ตรวจสอบว่าหนังสือขอลาออกดังกล่าวได้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออโล้น่น้ออ 
กว่าสามสิบวันหรือไม่ พร้อมทั้งพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การนริหารส่วนจ้งหวัดภาอใน 
เจ็ดวันนับแต่วันได้รับหนังสือขอลาออก



-๑๐-
ข้อ ๒๗ ในกรณีผู้ฃอลาออกได้ออกจากราชการไปตามข้อ ๒๔ วรรคสี่ ให้นายกองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดมีหนังสือแจ้งวันออกจากราชการให้ผู้ฃอลาออกทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการและแจ้ง 
ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบด้วย

ข้อ ๒๘ การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการตามข้อ ๒๔ วรรคห้า และวรรคหก ให้นายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดเสนอหนังสือชอลาออกนั้นพร้อมความเห ็นต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการลาออกโดยเร็ว

เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นขอบการลาออกตาม 
วรรคหนึ่งแล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกค0าส์งิอนุญาตให้ลาออกจากราชการไต้ตั้งแต่วันที่ชอลาออก

ข้อ ๒๙ ผู้ฃอลาออกอาจยื่นหนังสือขอถอนหรือระงับการลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ไต้ โดยต้องยื่นก่อนวันที่การขอลาออกมีผล

หมวด ๕
วันออกจากราชการ

ข้อ ๓๐ การออกจากราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามข้อ ๔ (๔) และ (๔) 
จะออกจากราชการตั้งแต่วันใดให้เบ็เนไปตามที่กำหนดในหมวดนี้

ข้อ ๓๑ การสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๒๙ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การ 
ลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘ หรือข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๓๓ ของหลักเกณฑ์นี้ หรือเนื่องจาก 
ไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติราชการหรือขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยไม่ไต้รับการยกเว้น 
ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ห้ามมิให้สั่งให้ออกย้อนหลังไปก่อนวันออกคำสั่ง เว้นแต่

(๑) การสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๙ ให้สั่งให้ออกตั้งแต่วันต้องรับโทษจำคุกโดยคำสั่งของศาล 
หรือโดยคำพิพากษาถีงที่สุด แล้วแต่กรณี

(๒) การสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง ให้สั่งให้ออกตั้งแต่วันไปรับราชการทหารตาม 
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

(๓) ในกรณีได้มีการส่ังลงโทษปลดออก 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 
ออกจากราชการตามกรณีน้ันไต้ แต่ท่ังน้ีต้องไม,เป็นการทำให้เสียประโยชน์ตามสิทธิโดยชอบธรรมชองผู้ถูกส่ังให้ออกบัน

ข้อ ๓๒ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อ ๒๙ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไชในการสอบสวน 
การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๔๔๘ จะสั่งให้ออกตั้งแต่วันใดให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในข้อ ๒๑ ชองหลักเกณฑ์นี

/ข ้อ ๓๓....



ข้อ ๓๓ การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ห้ามมิให้สั่งปลดออก หรือไล่ออกย้อนหลัง 
ไปก่อนวันออกคำสั่ง เว้นแต่

(๑) ในกรณีได้มีคำสั่งให้พักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน เมื่อจะสั่งลงโทษปลดออก หรือ 
ไล่ออกจากราชการ ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกตั้งแต่วันพักราชการ หรือวันให้ออกจากราชการไว้ก่อน แล้วแต่กรณี

(๒) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีกระทำผิดวินัยโดยละทิ้งหน้าที่ราชการ 
ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันและไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกให้ปลดออกหรือไล่ออกตั้งแต่วัน 
ละทิ้งหน้าที่ราชการนั้น

(๓) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีกระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก 
หรือโทษที่หนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษาถีงที่สุดให้จำคุก หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจำคุก โดยปกติให้สั่งปลดออกหรือ 
ไล่ออกตั้งแต่วันต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด หรือวันต้องคำพิพากษาถึงที่สุด หรือวันถูกคุมขังติดต่อกัน 
จนถึงวันต้องคำพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี

(๔) ในกรณีไต้มีการสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการไปแล้ว ล้าจะต้องสั่งใหม่หรือ
เปลี่ยนแปลงคำสั่งการลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ในกรณีเช่นนี้ให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันออกจากราชการตามคำสั่งเดิม 
แต่ล ้าว ันออกจากราชการตามคำสั่งเต ิมไม่ถูกต้อง ก็ให้สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันที่ควรต้อง 
ออกจากราชการตามกรณีนั้นในขณะที่ออกคำสั่งเดิม

(๔) ในกรณีไต้มีการสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่นอันมิใช่เป็นการลงโทษทางวินัยไปแล้ว ถ้าจะต้อง 
สั่งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งเป็นลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปถึง 
วันที่ควรต้องลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามกรณีนั้นขณะที่ออกคำสั่งเดิม

(๖) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีที่ผู้ซึ่งจะต้องถูกสั่งนั้นได้ออกจาก 
ราชการ โดยถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอื่น หรือได้รับอนุญาตให้ลาออก 
จากราชการไปก่อนแล้ว ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันออกจากราชการนั้น

(๗) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีที,ผู้ซึ่งจะต้องถูกสั่งนั้นได้พ้นจากราชการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นไปก่อนแล้วให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันสิ้น 
ปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

(๘) กรณีใดมีเหตุสมควรสั่งปลดออก หรือไล่ออกจากราชการย้อนหลัง ก็ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออก 
ย้อนหลังไปถึงวันที่ควรจะต้องออกจากราชการตามกรณีนั้นได้ แต่ทิ้งนี้ต้องไม่เป็นการทำให้เสียประโยชน์ตามสิทธิ 
โดยขอบธรรมของผู้ถูกสั่งลงโทษนั้น

ข้อ ๓๔ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีสมควรให้ออกอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี้ 
ใช ้บ ังค ับ หร ือข ้าราชการองค์การบริหารส ่วนจ ังหวัดซ ึ่งโอนมาจากพน ักงานส ่วนท ้องถ ิ่นอ ื่น  ห ร ือข ้าราชการ 
ตามกฎหมายอื่นผู้ใดมีกรณีสมควรให้ออกจากงาน หรือออกจากราชการตามกฎหมายว ่าด ้วยระเป ีย‘บช้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการตามกฎหมายอื่นนั้นอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการองค์การ‘บริหาร 
ส่วนจังหวัด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะน้ม ส่วนการ 
สอบสวน การพิจารณา และการดำเนินการออกคำสั่งให้ออกจากราชการ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ปี เว้นแต่

/ (๑) ในกรณี...



-๑๒-

(๑) ในกรณีผู้บังคับบัญชาสังกัดเดิมได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้น 
ไปแล้วก่อนที่หลักเกณฑ์นี๋ใข้บังคับและยังสอบสวนไม่เสร็จก็ให้สอบสวนตามกฏหมายนั้นต่อไปจนกว่าจะเสร็จ

(๒) ในกรณีได้มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายท่ีใซ้อยู่ในขณะนั้นเสร็จไปแล้ว 
ก่อนวันที'หลักเกณฑ์น๋ึใซ้บังคับ ให้การสอบสวบหรือพิจารณาแล้วแต่กรณีเป็นอันใช้ได้

(๓) ในกรณีได้มีการรายงานหรือส่งเรื่องให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนห้องถิ่น หรือ 
คณะกรรมการตามกฎหมายอื่นพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใข้อยู่ในขณะนั้น และการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ 
ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดปิจจุบันพิจารณา เมื่อมีมติเป็นประการใด 
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหว้

(นายสามารถ ลอยพา)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง



แบบ พอก. ๑

คำสั่ง...(ระบุชื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
ที.่.... / .....(เลข พ.ศ.)

เรื่อง ให้ข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพักราชการ

ด้วย.......... (ระบุชื่อผู้ถูกส่ังพักราฃการ)................................. ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
...................................................................ตำแหน่ง....................ระดับ..................... สังกัด........................... รับ
เงินเดือนในอันดับ........................................ ช้ัน..................................... บาท มีกรณ.ี........................................
(ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการลอบ?(วน หรือถูกฟ้องคดีอาญา) ใบเรื่อง....

และมีเหตุให้พักราชการได้ตามข้อ ๑๔ (.....................................) ของมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการให้ออก
จากราชการ พ.ศ. ๒๔๔๘ คือ.............................................................................................................................

ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนห้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๔๔๒ ข้อ ๒๙ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.
๒๔๔๘ ข้อ ๑๔ (...................................... ) ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๔๔๘
และมติชองคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการประชุมครั้งที.่................. / .................
เมื่อวันท่ี.......... เดือน......................พ.ศ......... จึงให้..................... (ระบุชื่อผู้ถูกสั่งพักราชการ).............................
พักราชการเพื่อรอฟ้งผลการลอบสวนพิจารณา

ทั่งนี้ ตั้งแต่วันที่............................................................................... เป็นด้นไป

ส่ัง ณ วันที.่.......................................................... พ.ศ.............
(ลงช่ือ)

(........................ชื่อผู้ส่ัง...........................)
...................ตำแหน่ง...............

หมายเหตุ ๑. การระบุช่ือและตำแหน่งของผู้ถูกส่ังให้ระบุ ช่ือตัว ช่ือสกุล ตำแหน่งในการบริหารงาน และ 
ตำแหน่งในสายงาน

๒. การระบุเรื่องท่ีถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทำความผิด 
อาญา ถ้ามีหลายเรื่องให้ระบุทุกเรื่อง

๓. การระบุเหตุการณ์การพักราชการตามข้อ ๑๔ ของมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการให้ออกจวก 
ราชการ พ.ศ.๒๔๔๘ ถ้ามีหลายเหตุให้ระบุทุกเหตุ



แบบ พอก. ๒

คำลั่ง....(ระบุขื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
ที่...../ .....(เลข พ.ศ.)

เรือง ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกจากราชการไว้ก่อน

ด้วย.................(ระบุข่ือผู้ถูกส่ังให้ออกจากราขการไว้ก่อน)...... ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
...................................................... ตำแหน่ง................................... ระดับ...................... สังกัด............................
รับเงินเดือนในอันดับ............ ช้ัน.............................. บาท มีกรณี............................................... (ถูกกล่าวหาว่า
กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา) ในเรื่อง...................................

..................................................... และมีเหตุให้พักราชการได้ตามข้อ ๑๔ (............................. ) ของมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ค. ๒๔๕๘ คือ......................................................................................
................................................... และได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวบพิจารณาหรือการพิจารณาคดืทีเป็น
เหตุให้สั่งพักราชการน้ันจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว

ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามมาตรฐาน ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาบบุคคลส่วน 
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๔๔๒ ข้อ ๒๙ ชองมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทาง 
วินัย พ.ศ. ๒๔๔๘ ข้อ ๑๙ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการประกอบกับมติของคณะกรรม
การข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการประชุมครั้งที.่........... / ................เมื่อวันที.่.........................
เดือน.........................พ.ศ....................จึงให้....................(ระบุขื่อผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน)...........
เพื่อรอพิงผลการสอบสวบพิจารณา

ทั่งนี้ ท่ังแต.่............................... เป็นต้นไป

ส่ัง ณ วัน ที่......................................................
(ลงข่ือ)

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

หมายเหตุ ๑. การระบุขื่อและตำแหน่งของผู้ถูกสั่งให้ระบุ ซ่ือตัว ข่ือสกุล ตำแหน่งในการบริหารงาน และ 
ตำแหน่งใบสายงาน

๒. การระบุเร่ืองถูกทั่งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา ล้ามีหลายเรืองให้ระบุทุกเรอง 
๓. การระบุเหตุการณ์พักราชการตามข้อ ๑๔ ของมาตรฐานพัวไปเกียวกับการให้ออกจากราชกา‘ร 

พ.ศ. ๒๔๔๘ ล้ามีเหตุให้ระบุทุกเหตุ

........... พ.ศ

)



แบบ พอก. ๓
(ให้กลับโดยไม่มีความผิด)

คำสั่ง....(ระบุชื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
ที.่...../ . .....(เลข พ.ศ.)

เรื่อง ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหริอกลับเข้ารับราชการ)

ตามคำสั่ง............................................. ที่........../ ......... วันท่ี...............พ.ศ.......................ส่ังให้..........
(ระบุซ่ือผู้ถูกส่ังพักราซการหรือผู้ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน)............................ข้าราชทารองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด................................................................................ ตำแหน่ง....................................................ระดับ
................ สังกัด..................................................... รับเงินเดือนในอันดับ...............ขั้น.................................บาห
พักราชการหรืออกจากราชการไว้ก่อนตั้งแต่............................................................. เป็นต้นไป น้ัน

บัดนี้ ผลการสอบสวนพิจารพารากฎว่า........................................(ระบุซ่ือผู้ถูกส่ังพักราชการหรือ
ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน) มิไต้กระทำผิดวินัยและไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการ

ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนห้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๔๔๒ ข้อ ๒๙ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.
๒๔๔๘ ข้อ ๒๒ (....................................... ) ชองมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๔๔๘
ประกอบกับมติของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการประชุมครั้งที่........../ .............
เม่ือวันท่ี....... เดือน..........................พ.ศ.........จึงให้.............(ระบุซ่ือผู้ถูกส่ังพักราชการหรือผู้ถูกส่ังให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน)......................................กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (หรือกลับเข้ารับราชการ) ใบตำแหน่ง
...................... ระดับ.............สังกัด.............................................. ตำแหน่งเลขที่...................................... .โดยให้
ไต้รับเงินเดือนในอันดับ........................... ขั้น..........................บาท

ทั่งนี้ ตั้งแต่.......................................................................... เป็นต้นไป
ส่ัง ณ วันที่.......................................................... พ.ศ...................

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

หมายเหตุ ๑. การระบุซ่ือและตำแหน่งของผู้ถูกส่ังให้ระบุซ่ือตัว ซ่ือสกุล ตำแหน่งในการบริหารงาบ และ 
ตำแหน่งในสายงาน 

๒. ข้อความใดท่ีมิไต้ใข้ให้ดัดออก



แบบ พอก. ๔
(ให้กลับโดยมีความผิด)

คำสั่ง....(ระบุชื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
ที่...... / ...... (เลข พ.ศ.)

เร่ือง ให้ข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(กลับเข้าปฏิบ้ตหน้าที่ราขการหรือกลับเข้ารับราชการ)

ตามคำสั่ง................................................................ที่.......... / ..............วันที่................พ.ศ
.................. ส่ังให้................(ระบุซ่ือผู้ถูกส่ังพักราชการหรือผู้ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน)..........................
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด................................................ตำแหน่ง......................................ระดับ
................. สังกัด..............................รับเงินเดือนในอันดับ................. ขั้น.............................................บาท
พักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อนตั้งแต่...................................... เป็นต้นไป น้ัน

บัดนี้ ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่า................(ระบุช่ือผู้ถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังให้
ออกจากราชการไว้ก่อน).............. กระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการ

ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๒๙ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ค.
๒๕๕๘ ข้อ ๒๒ (............................ ) ชองมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
และมติของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการประชุมครั้งที.่............ / .......................
เม่ือวันที.่............... เดือน..........................พ.ศ........... จึงให้....................................... (ระบุชื่อผู้ถูกส่ังพักราชการ
หรือผู้ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน)..................................................................กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(หรือกลับเข้ารับราชการ) ในตำแหน่ง..................................................................................................................
ระดับ..................................ลังกัด..................................ตำแน่งเลขที่................................โดยให้ได้รับเงินเดือน
ในอันดับ..........................................ขั้น............................................. บาท

ทั่งนี้ ตั้งแต่................
ส่ัง ณ วัน ท่ี

.......... เป็นต้นไป
.พ.ศ....................

(ลงช่ือ)
(........................ ซ่ือผู้ส่ัง........................ )
.........................(ตำแหน่ง).................

หมายเหตุ ๑. การระบุซ่ือและตำแหน่งของผู้ถูกสั่งให้ระบุตัว ซ่ือสกุล ตำแหน่งในการบริหารงาน และ 
ตำแหน่งในสายงาน 

๒. ข้อความใดท่ีมิได้ใช้ให้ตัดออก



แบบ ลก. ๑

แบบหนังสิอฃอลาออกจากราชการ

เขียนที่...............................................
วันท่ี.......................... เดือน..............................พ.ศ

เร่ือง ขอลาออกจากราชการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด..........................................

ด้วยข้าพเจ้า............................................................................ ได้เริ่มรับราชการเมื่อวันที่.....................
เดือบ................................... พ.ศ....................... สังกัด........... (ซ่ือหน่วยงานที่บรรจุครั้งแรก)............... ป็จจุบัน
ดำรงตำแหน่ง......................ระดับ............................... กอง/ส่วน/สำนัก.............................................................
องค์การบริหารส่วนจังหวัด......................................อำ๓ อ...................... จังหวัด.........................ได้รับเงินเดือน
อันดับ......................... ขั้น............................................... บาท มีความประสงค์ขอลาออกจากราชการเนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อขอลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่.................... เดือน....................พ.ศ.........................

ขอแสดงความนับถือ

(ลงซ่ือ).................................................
(....................................................)

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 นับแต่วันย่ืน 
เป็นวันขอลาออก

๔. ในกรณีลาออกเพราะป่วย ให้แนบใบรับรองแพทย์เสนอไปด้วยว่าป่วยเป็นโรคอะไร



แบบ ลก. ๒

แบบถอนหนังสือ'ขอลาออกจากราชการ

เขียนที่.......................................
วันท่ี.............................เดือน.......................................พ.ศ

เร่ือง ขอลาออกจากราชการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด...................................................
อ้างถึง หนังสือขอลาออกจากราชการ ลงวันท่ี.......... เดือน...................................... พ.ศ................................

ตามที่ข้าพเจ้า.....................................................ไต้เริมรับราชการเมื่อวันที่.........................................
เดือน....................................................... พ.ศ....................... สังกัด..................... (ชื่อหน่วยงานที่บรรจุคร้ังแรก)
............. ปีจจุบันดำรงตำแหน่ง............................................................................ ระดับ.......................................
กอง/ส่วน/สำนัก.................................................................องค์การบริหารส่วนจังหวัด........................................
อำเภอ...................................................จังหวัด........................................... ได้รับเงินเดือนอันดับ......................
ชั้น.........................บาท ได้ยื่นความประสงค์ขอลาออกจากราชการเนื่องจาก.........................................น้ัน

บัดนี้ ข ้าพเจ้า............................................................................................มีความประสงค์ถอนหนังสือ
ขอลาออกจากราชการ (ลก. ๑) ท่ีได้ย่ืนไว้ดังกล่าวแล้ว เนื่องจาก......................................................... (เหตุผล
ประกอบ).....................................................................................................

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงข่ือ).......................................................
(......................................................... )

หมายเหตุ ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๔๕๘
๑. ให้ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ (ลก.๒) ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก่อนครบ 

กำหนดเวลาที่ยับยั้ง/ก่อนมีคำสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการ/ก่อนวันดรนกํกหนด ๓°  วัน 
แล้วแต่กรณี

๒. ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ั1ด้รับแบบขอถอนหนังสือลาออกจ'ไกรกชกกร (ลก■ ๒) 
ดำเนินการเพิกถอนห'นังสีอฃอลาออก,จากราชการ (ลก.๑) โดยไม่ซักช้า 

๓. การถอนหนังสือขอลาออกจากราชการ เมื่อได้ยื่นตามระเบียบงานสารบรรณแล้ว ให้ถือว่าได้ 
ยื่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยชอบแล้ว ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดซอนต้องดํกไนินกกร 
ต่อไปโดยไม่ซักช้า การจำกัดสิทธิในอับท่ีจะมิให้มีการถอนหนังสือขอลาออกจกกรกชกกร 
ดังกล่าว จะกระทำมีได้



ด้วย..............(ระบุขื่อผู้ลาออกจากราขการ).......................ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
.........................ตำแหน่ง............................................. ระดับ................องค์การบริหารส่วนจังหวัด

แบบ ลก. ๓

คำสั่ง....(ระบุขื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
ท ี่.../.....(เลข พ.ศ.)

เร่ือง ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ

.......................................อำเภอ.............
ในอันดับ.........................ขั้น..................

.........................................จังหวัด..................................... รับเงินเดือน

....บาท ขอลาออกจากราชการเนื่องจาก.............................................
ฉะน๋ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญ้ติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน 

ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งท่ี
......... / ......... เม่ือวันที่............... เดือน....
ขื่อผ้ลาออกจากราชการ).......................

............................ พ.ศ............จีงอนญาตให้.................................. (ระบุ

...........................................ลาออกจากราชการเพื่อ.............................

ทั้งนี้ ทั้งแต่วันที.่............ .............................................. เบ็เนต้นไป

ส่ัง ณ วัน ที่............. ........................พ.ศ.........................

(ลงข่ือ)
(.........................ซ่ือผ้ส่ัง........................ )

.(ตำแหน่ง).



ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง 
เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๘

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือน 
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในระบบแท่ง (Broadband) 
ตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราตำแหน่ง 
และมาตรฐานของตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ และข้อ ๒ ชองประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไป 
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ประกอบ 
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการให้ข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ และมติคณะกรรมการช้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้ประกาศ 
กำหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไชเก่ียวกับการให้ช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือนไว้ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด 
ลำปาง เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไชเกี่ยวกับการให้ช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๘ 

ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๘ ถึงข้อ ๔๒ ชองประกาศคณะกรรมการช้าราชการองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไชเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลงวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และให้ใช้ความดังต่อไปน้ีแทน

ข้อ ๔ ช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใด 
ระดับใด ให้ได้รับเงินเดือนข้ันตํ่าฃองตำแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับนั้น เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

(๑) ผู้น้ันได้รันเงินเดือนสูงกว่าขั้นตํ่าฃองระดับนั้นอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม 
หรือหากไม่มีเงินเดือนที่เท่าเดิม ก็ให้ได้รับในขั้นท่ีมีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า

(๒) ผู้นั้นได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพ ซึ่งคณะกรรมการกลาง 
ช ้าราชการองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด (ก.จ.) หรือ ก.พ.ร ับรองว ่าปริญญาหรือประกาศน ียบ ัตรว ิชาช ีพบ ัน 
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง และกำหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในตำแหน่ง ประเภท สายงาน 
ระดับ และข้ันใด ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และขั้นตามที่ ก.จ.กำหนดท้ายประกาศบี 

(๓) ผู้น้ันได้รับปริญญาหรือประกาศบียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพ่ิมหรือสูงฃึนซ่ึง ก.จ.หรือ 
ก.พ.รับรองว่า ปริญญาหรือประกาศบียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงชีนบัน เป็นคุณสมบัติเฉพาะ

/ลำ'หรับตำแหน่ง...



-๒-
สำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งและกำหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในตำแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และอัตราน้ันไว้แล้ว 
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปรับให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และขั้นที่ ก.จ. กำหนด 
ดังต่อไปน้ี

(ก) ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
วิขาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าเพิ่มหรือสูงขึ้นจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ.) จะต้องดำรงตำแหน่ง 
ที่ได้รับแต่งตั้งโดยใช้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา 
หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี โดยผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่า เม่ือปรับ 
แล้วต้องได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

(ข) ผู้ได้รับปริญญาโทเพิ่มหรือสูงขึ้นจากปริญญาตรีจะต้องดำรงตำแหน่งที่ได้รับ 
แต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

(ค) ผู้ได้รับปริญญาเอกเพิ่มหรือสูงขึ้นจากปริญญาโทจะต้องดำรงตำแหน่งที่ได้รับ 
แต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(๔) ผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใด ท่ี ก.จ.กำหนดในมาตรฐาน 
กำหนดตำแหน่ง ให้ตำแหน่งประเภท และสายงานนั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นตํ่าฃองเงินเดือนสำหรับตำแหน่ง 
ระดับน้ัน ให้ได้รับเงินเดือนในระดับและขั้นที่ ก.จ.กำหนด

(๕) ผู้น้ันได้รับแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดิม ในระดับที่ตํ่ากว่าตำแหน่งเดิม หรือจาก 
ตำแหน่งประเภทผู้บริหารท้องถิ่นหรืออำนวยการท้องถิ่น ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการหรือประเภท 
ท่ัวไป หรือจากตำแหน่งประเภทวิชาการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ให้1ด้รับเงินเดือนในแต่ละกรณี ดังน้ี

(ก) ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งเพื่อประโยชน์ชองทางราชการ ให้ได้รับเงินเดือนในข้ัน 
ที่มีอัตราเงินเดือนเท่าเดิม หรือหากไม่มีอัตราเงินเดือนที่เท่าเดิมก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า 
แต่ต้องไม่สูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งประเภท ระดับน้ัน

(ข) ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งโดยความประสงค์ชองตัวช้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดให้ได้รับเงินเดือนในขั้นเงินเดือนสำหรับตำแหน่งท่ีได้รับแต่งตั้งในข้ันท่ีมีอัตราเงินเดือนเท่าเดิม หรือหากไม่มี 
อัตราเงินเดือนท่ีเท่าเดิม ก็ให้ได้รับในข้ันท่ีมีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงท่ีไม่สูงกว่าเงินเดือนเดิม แต่ล้าผู้น้ันได้รับเงินเดือนสูงกว่า 
ขั้นสูงของเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนใบข้ันสูงชองระดับตำแหน่ง'ท่ีได้รับแต่งตั้ง 

(๖) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดิมในระดับที่สูงขึ้น หรือจากตำแหน่งประเภท 
ท่ัวไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการหรืออำนวยการท้องถิ่น หรือจากตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น หรือจากตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
ประเภทบริหารท้องถิ่น ถ้าได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นตํ่าฃองขั้นเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่แล้ว ให้ 
ได้รับเงินเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในขั้นที่มีอัตราใกล้เคียงที่สูงกว่า

ข้อ ๕ การกำหนดให้ผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพตามข้อ ๔(๓) ได้รัน 
เงินเดือนในประเภท สายงาน ระดับ และข้ันใด ให้พิจารณาดำเนินการดังนี้

(๑) ปริญญาหรือประกาศนิยบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพท่ีได้รับเพ่ิมหรือสูงข้ึนต้องเป็น'ปริญญว 
หรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพท่ี ก.จ. หรือ ก.พ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่ีได้รันแต่งตัง

/โดยให้...



-๓-
โดยให้พิจารณาปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิได้ ไม่ว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นจะได้รับ 
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพดังกล่าวอยู่ก่อน หรือระหว่างเข้ารับราชการ หรืออยู่ในระหว่างทดลอง 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

(๒) การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิไม่มีผลเป็นการปรับปรุงตำแหน่ง หรือ
เปลี่ยนระดับตำแหน่ง

(๓) การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ต้องให้มีผลไม่ก่อนวันที่ข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดผู้น้ันสำเร็จการศึกษา และไม่ก่อนวันท่ี ก.จ. หรือ ก.พ. ได้กำหนดให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ี 
ได้รับมาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง

ในกรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาเพิ่มเติม 
การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้น ั้นรายงานตัวต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หลังสำเร็จการศึกษา

ในกรณีที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นก่อนวันที่เข้ารับ 
ราชการ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิต้องมีผลไม่ก่อนวันพ้น 
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที,ได้รับการแต่งตั้ง และต้องดำรงตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญาตรีมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

ในกรณีที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มหรือสูงขึ้นหลังวันเข้ารับราชการ 
โดยมีได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาเพิ่มเติมตามวรรคสอง การปรับอัตราเงินเดือนให้ไต้รับตามคุณวุฒิให้มีผลไม่ก่อนวันที่ 
ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มหรือสูงขึ้น

(๔) การสั่งปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เป็นผู้ส่ัง 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 วันท่ี /  อ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๕๘

(นายสามารถ ลอยฟ้า) 
ผ้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสำปาง



อัตราเงินเดือนลำหรับคุณวุฒิที่ ก.จ. หรือ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราขการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด (ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙) แนบท้ายประกาศ ก.จ.จ.ลำปาง เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

เกี่ยวกับการให้ข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๘ 
ลงวันท่ี ร  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

ท่ี คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ
ขั้นและอัตราเงินเดือนเดิม 

ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ ม.ค.๒๕๕๙
ประเภท ระดับ ข้ัน อัตราเงินเดือน

๑ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรมของแพทยสภา ที่มีกำหนดเวลาศึกษาอบรม 
ไม่น้อยกว่า ๔ -  ๕ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตร 
บัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือ 
หนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร

วิชาการ ปฏิบัติการ ๑๙.๕ ๒๑,๘๘๐

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)(5̂ 0

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรมของทันตแพทยสภา ที่มีกำหนดเวลาศึกษาอบรม 
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตร
บณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมแล้ว หรือ 
หนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร

วิชาการ ปฏิบัติการ ๑๘.๕ b  (ริ),(ริ) GlO



อัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที ก.จ. หรือ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็น'ข้าราขการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด (ใช้บังคับตังแต่ ๑ มกราคม ๒๕<£๙) แนบท้ายประกาศ ก.จ.จ.ลำปาง เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

เกี่ยวกับการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับนินเดือน พ.ศ.๒๕๕๘ 
ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

ท่ี คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ
ชั้นและอัตราเงินเดือนเดิม 

ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ ม.ค.๒๕๕๙
ประเภท ระดับ ช้ัน อัตราเงินเดือน

๕ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า วิชาการ ปฏิบัติการ ๑๘.๕ ๒๑,๑๔๐

๖ ปริญญาโทท่ัวไป หรือเทียบเท่า วิชาการ ปฏิบัติการ ๑๓ ๑๗,๕๗๐

๗

»

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาทันตแพทยศาสตร
บณฑิต หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรเดิม)

วิชาการ ปฏิบัติการ ๑๓ ๑๗,๕๗๐

๘ ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี) วิชาการ ปฏิบัติการ ๑๓ ๑๗,๕๗๐

๙ ประกาศนียบัตรชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มี 
หลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิปริญญา 
ท่ัวไปในข้อ ๑๒

วิชาการ ปฏิบัติการ (ริ)O.ct̂ (ริ) (เ̂ , (ŝO

๑๐

►

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

วิชาการ ปฏิบัติการ (ริ)o .(เ̂ (ริ) (&̂,69(slO

(ริ)(5) ปริญญาตรีสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลา 
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต่อจากวุฒิประกาศปิยบัตร 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

วิชาการ ปฏิบัติการ ๙.๕ (ริ)(ร̂0<D0

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

วิชาการ ปฏิบัติการ ๙.๕ (ริ)(ร̂,o qDO



อัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.จ. หรือ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบรืหาร 
ส่วนจังหวัด (ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙) แนบท้ายประกาศ ก.จ.จ.ลำปาง เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

เกี่ยวกับการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือน พ.ศ.๒(ะ(ร:๘ 
ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕(ะ๘

ท่ี คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ
ชั้นและอัตราเงินเดือนเดิม 

ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ ม.ค.๒๕๕๙
ประเภท ระดับ ช้ัน อัตราเงินเดือน

๑๓ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา 
หรือประกาศนียบัตรชองส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตร 
กำหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิ 
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ท่ัวไป ปฏิบัติงาน ๙ ๑๑,๕๑0

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

ท่ัวไป ปฏิบัติงาน ๗ (9 )0 ,£ ร £ ร 0

«
6)(<l

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

ท่ัวไป ปฏิบัติงาน ๓ ๙,๔๔๐

๑๖ ประกาศนิยบัตรมัธยมศึกษาตอนด้น และประกาศนิยบัตร 
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และประกาศนียบัตร 
เปรียญธรรมประโยค ๖ - ๘

ท่ัวไป ปฏิบัติงาน ๑ ๘,๗๕๐



ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง 
เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดใ,ด้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๔)

พ.ศ.๒๔๔๘

โดยที่เป็นการสมควรปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อให้สอดคล้อง 
กับการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราขการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๔๔๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓(๒) มาตรา ๒๐ ประกอบมาตรา ๒๒ แห่งพระราฃบัญญัติระเบียบ 
บริหารงาบบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๒ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี ๔) 
ลงวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๔๘ โดยความเห็นขอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๔๔๘ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๔๘ และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๔๔๘ เม่ือวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๔๔๘ มีมติเห็นขอบให้แก้ไขประกาศ 
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เร่ือง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๔๔๗ ลงวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๔๔๗ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ประกาศนี้เร ียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด 
ลำปาง เร่ือง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๔๔๘”

ข้อ ๒ ประกาศนี๋ใข้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๔๗ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบัญชีอัตราค่าจ้าง และบัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า - ข้ันสูง ลูกจ้างประจำของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดท้ายประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง 
กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๔๗ ลงวันที่

ประธานกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง



บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า-ขั้นสูง ลูกจ้างประจำ-บ3งองค่กรปกครองส่วนท0งถ่ิ'น
( แ พ ท ้า ขl b ะกาแ ท.จ.. ท.ท. และ ท.อบพ. เรปีง ม าต รฐาบ ท้าไป เทยๆกันอัด•ราค่าจ ้างและm รโท ้ส ูทจ้างขององค์ทรบ ่ทดรป ีงลู่']มท้องทนไท้รู้''นค ่าจ ้า.i (ฎ'บันที a;))

ลำดับ
ที่

ลำแหบ่ง

คนงาน
คนงาบประมง

กลุ่มงาน

บริการพื้นฐาน

คบงานประจำเริอยนต์
บริการพนฐาน
บริการพบฐาน

กลุ่มป๓ ชิ 
ค ่าจ ้าง

กลุ่มที่ ร)
กลุ่มที่ ร)
กลุ่มที่ ร)

อ ัตราค ่าจ ้าง
■ บน ลำ

๔1 ๓๔๐

<1,๓๔0
๔1๓๔๐

'บ ินลงเด ิม

๑๖,๐๓ ๐
๑๖,๐๓๐
๑๖1๐๓๐

■ บินสูงไ'หม่

๑๗1๘๘๐

๑๗ ,๘ ๘ ๐
๑๗1๘๘๐

หมายเหตุ

๑ . ทุกคำนVเบ่ง หากคำแหบ ่งว ่างใท ้ย ุบ เล ิก

1๐. ท ุกคำแหบ ่งท ้องม ็ค ่าจ ้างไม ่เท ิบกว ่าอ ัดรา

ค ่าจ ้างข ั้นส ูงของคำแหบ ่งท ีกำหนด

คนงานเกพ!ร บริการพื้นฐาน กลุ่มที่ ๑ ๔1๓๔๐ ๑๖1๐๓๐ ๑๗1๘๘๐

๔ ภารโรง บริการพบฐาน กลุ่มที่ ๑ ๔1๓๔๐ ๑๖1๐๓๐ ๑๗1๘๘๐

นักการ บริการพนฐาน กล ุ่มท ี่๑ ๔1๓๔๐ ๑๖1๐๓๐ ๑๗1๘๘๐

ยาม บริการพนฐาน กลุ่มที่ ๑ ๔1๓๔๐ ๑๖1๐๓๐ ๑๗1๘๘๐

คนสวน บริการพบซาน กลุ่มที่ ๑ ๔1๓๔๐ ๑ ๖ 1๐๓๐ ๑๗,๘๘๐
บริกรหริอพนักงานประจำดกหริอโรงแรม บริการพบฐาน กลุ่มที่ ๑ ๔,๓๔๐ ๑ ๖ 1๐๓๐ ๑๗1๘๘๐

คบงาบประจำรถ,ชยะ บริการพื้นฐาน กลุ่มที่ ๑ ๔,๓๔๐ ๑๖1๐๓๐ ๑๗1๘๘๐

คนงานประจำรทตูดสิงปฏิกูล บริการพื้นฐาน กลุ่มที่ ๑ ๔1๓๔๐ ๑๖1๐๓๐ ๑๗1๘๘๐

๑๒ คนงาบประจำโรงรทสัตว์ บริการพนฐาน กลุ่มที่ ๑ ๔,๓๔๐ ๑๖1๐๓๐ ๑๗1๘๘๐

พนักงาบผลิต•นาประปา บริการพนฐาน กลุ่มที่ ๑ ๔1๓๔๐ ๑ ๖ 1๐๓๐ ๑๗,๘๘๐
๑๔. หัวหน้าหมวดคนงานและสถานที่ บริการพบฐาน 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 ๒๔1๖ ๗ ๐ -ไข้บัญชีค่าจ้างๆ กลุ่มที ๓ กง'ทบที ๓๗

1๑๙ พนักงานขับรทยนต์ สนับสนบ กลุ่มที่ ๑-๒ ๖ 1๑๔๐ ๒๓1๓๔๐ ๒๔,๖๗๐ 'อค 'ท  ๒๓,05)๐ และกลุ่มที ๒ เริมขั้บที ๒๔

อัด'ท ๒๓,๓๔0

๒๐ หัวหน้าหมวดรถยนต์ สนับสนุบ กลุ่มที่ ๑-๓ ๗1๔ ๖๐ ๓๐1๗๙๐ ๓๔1๑๑๐ -ใซับ ัญชีค ่าจ้าท กลุ่มที ๓ ก็ง'ทบที ๓๗

อัดรา ๒®,0๓๐ และกลุ่มที ๒ เริม•ทบที ๒๔
อัดรา ๒๓,๓๔0 ก็ง'ข้ํบที ๓0 อัดรา ๒๔,๖๗0

และกลุ่มที ๓ เริมขบที ๒๓.๔ อัดรา ๒๔,๔๗0

๒® พนักงาบเทศกจ สนับสนน กลุ่มที่ ๑ ๖ 1๑๔๐ ๑๙,๑๐๐ ๒๑1๐๑๐

๒๒ ครผ้ดแลเด็กเลิก สนับสนน กลุ่มที่ ๑-๓ ๗1๔ ๖๐ ๓๐1๗๙๐ ๓๔1๑๑๐ -ไข้บัญชีค่าจ้างๆ กลุ่มที ๓ ก็ง'ทบที ๓๗

อัดรา ๒๓,0๓๐ และกลุ่มที ๒ เรม'ขั้นที ๒๔

อัดรา ๒๓,๓๔0 ก็ง'ทบที ๓0 อัดรา ๒๔,๖๗0

และกลุ่มที ๓ เริม'ข้ัน-ทีแร๓.๔•อัดร๔1;๔,๙๗Q

๒๓ พนักงานขับเริอยนต์หริอนายท้ายเริอ สนับสนบ กลุ่มที่ ๑-๒ ๖,๑๔ ๐ ๒๓1๓๔๐ ๒๔1๖๗๐ •ไช ีบ ัญ ช ีค ่าจ ้างค ่ก ล ุ่ม )ก ็ง ็ข ั้น ท ีา



บัญชีกำทนดอัตราค่าจ้างขั้นตา-ขั้นสูง ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(แนบท ้ายประทาค ท.จ., ก.ท. นทะ ก.อบพ. เร ื่อง มาตรราบท ั่วไปเกยวก ับอ ัดราค ่าจ ้างและการให ้ล ูกจ ้างขององค ์กรปกครองส ่วบห ้องทบได ้ร ับค ่าจ ้าง (อบับทั่ ๔))

ลำดับ
ท่ี ตำแหน่ง กลุ่มงาบ กลุ่มบัญชี 

ค ่าจ ้าง
อ ัตราค ่าจ ้าง

หมายเหตุข้ันค๋ํา ร ั้น ส ูง เด ิม ข๊ับสูงใหม่
๒๔ ล ูกมอช่างแผนที่ภาษีนละหะเบียนทรัพย์สิบ' สนับสบุบ กลุ่มที่ «1-๒ ๖,๑๔๐ ๒๓,๓๔๐ ๒๔,๖๗๐ ■ ไข้บัญชีค่าจ้างา กลุ่มที ๑ ถงขั้นที »ฝ

๒๔ เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิบ สนับลบุน กลุ่มที่ «>-๒ ๖,๑๔๐ ๒๓,๓๔๐ ๒๔,๖๗๐ อัตรา ๒ ๑,๐๑0 และกลุ่มที ๒ เรื่ม'ข้ันที ๒๔

๒๖ เจ้าหน้าที่ลำรวจข้อมูล สนับสบุน กลุ่มที่ «>-๒ ๖ 1๑๔๐ ๒๓,๓๔๐ ๒๔,๖๗๐ อัตรา ๖๑,๑๔๐

๒๗ ลูกจ้างประจำที่มีขี๋อนละลักษณะงานเหมอบ สนับสบุบ กลุ่มที่ ๑-๒ ๖,๑๔๐ ๒๓,๓๔๐ ๒๔,๖๗๐
ข้ารา,ชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
รวมถ็ง พนักงาน๓ บเงิน พนักงาบพิมพ์คีต
และตำแหน่งอึ๋นๆ ที่นิไตักำหนดไว้
ในบัญชีกำหนดตำแหน่งและบัญชีอัดรา
ค่าจ้างรั้นด1า-ขั้นสูง ลูกจ้างประจำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒๘ คบงานเครื่องสูบป้า ช่าง กลุ่มที่ ๑ ๔1๓๔๐ ๑ Q<f ๑ ๐ ๐ 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 พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา ช่าง กลุ่มที่ ๑-๒ ๖,®๔๐ ๒๓,๓๔๐ ๒๔,๖๗๐ ■ ไข้บัญชีค่าจ้างา กลุ่มที ๑ ถีงขั๋นที ๑๗

๓๒ พนักงาบ'ขับเริฮร)ด (รทขุด) ช่าง กลุ่มที่ ๑ - ๒ ๖ 1๑๔๐ ๒๓,๓๔๐ ๒๔,๖๗๐ "อัตรา ๒๑,๐๑๐ และกลุ่มที ๒ เริมขบที ๒๙

J อัตรา ๒๑,๑๔0

๓๓ พนักงาบขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช่าง กลุ่มที่ ๑-๓ ๗,๔๖๐ ๓๐,๗๙๐ ๓ปีL1๑ ๑ ๐ -ไข้บัญชีค่าจ้างา กลุ่มที ๑ ทงข้นที ๓๗

อัตรา ๒®,๐๑๐ และกลุ่มที ๒ เริมข็บที ๒๔

อัตรา ๒๑,๑๔๐ ทงขั๋นที ๓๐ อัตรา ๒๔,๖๗๐

และกลุ่มที ๓ เริมขั๊นที ๒๓.๔ อัตรา ๒๔,๙๗๐

๓๔ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ช่าง กลุ่มที่ ๒-๓ ๘,๓๔๐ ๓ ๓ ,๐๐๐ ๓๖,๔๔๐ ■ ไข้บัญชีค่าจ้างา กลุ่มที ๒ ถ็งขั้นที ๓๐

อัตรา ๒๔.๖๗๐ และPลุ่มที-พ-เรื่นขํ่"yvi ๒๓.๔

อัตรา ๒๔,๙^๐ / ร ---  \

/  /  i s T "  '

V. ก.YV



บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองลุ่ๆบท้องถิ่น
กลุ่มที่ ๑

นนบท้ายประกาท ท.'จ.,

ล ำด ับ ข ั้น อ ัต ร าค ่าจ ้า ง ล ำด ับ ข ั้น อ ัต ร า ค ่า จ ้า ง
๑ ๔ ,๘ ๗ 0 ๑ ๙ .๔ ๑ ๐ ,๙ ๗ 0

๑ . ๔ ๔ ,๙ ๘ 0 ๒๐ ๑ ๑ ,๑ C*๐
๒ ๔ ,๑ 0 0 ๒ ๐.๔ ๑ ๑ , ClOO

๒.๕: ๔,๒ ๒ 0 ๒๑ ๑ ๑ 1๖๓ ๐
๓ ๔,๓๔๐ ๒ ๑.๔ ๑ ๑ 1๘ ๖ ๐

£11.๕ (ร !,(ร!Gl o ๒๒ ๑๒ 1๐ ๙ ๐
๔ ๔ ,๔ ๘ 0 ๒๒.๔ ๑๒ 1๓๓๐

๔. ๔ ๔ ,๖ ๙ 0 ๒๓ ๑ ๒ ,๔ ๖ ๐
๔ ๔ ,๘ ๑ 0 ๒๓.๔ ๑๒ 1๘ ๑ ๐

๔.๔ ๔ ,๙ ๗ 0 ๒๔ ๑ ๓ 1๐ ๗ ๐
๖ ๖ ,๑ ๔ 0 ๒๔.๔ ๑ ๓ ,๓ ๑ ๐

๖ .๕ ๖ ,๓ 0 0 ๒๔ ๑ ๓ 1๗ ๖ ๐
๗ ๖ ,๔ ๗ 0 ๒๔.๔ ๑ ๔ 1๐ ๓ ๐

ฟ .๕ ๖ ,๖ ๓ 0 ๒๖ ๑<5^,๓๑๐
๘ ๖ ,๘ ๐ 0 ๒ ๖.๔ ๑ ๔ 1๔๗๐

๘ .๕ ๖ ,๙ ๗ ๐ ๒๗ ๑๔ ,๘ ๔ ๐
๙ ๗1๑ ๔ ๐ ๒๗.๔ ๑ (ร!,๑  Gl๐

๙ .๕ ๗ ,๒ ๙๐ ๒๘ ๑  Cl ,Gl£slO
๑ ๐ ๗, ๔ ๖ ๐ ๒๘.๔ ๑๔ ,๗ ๒ ๐

๑ 0 .๔ ๗ ,๖๓ ๐ ๒๙ ๑ ๖ ,๐ ๓ ๐
๑ ๑ ๗ ,๘ ๐๐ ๒ ๙.๔ ๑ ๖ ,๓ ๔ ๐

๑ ๑ . du ๗ ,๙ ๖ ๐ ๓ ๐ ๑ ๖ ,๖ ๔ ๐
๑๒ ๘ ,๑๒ ๐ ๓ ๐.๔ ๑ ๖ ,๙ ๖ ๐

๑๒ .๔ ๘ ,๒ ๙๐ ๓ ๑ ๑๗ ,๒ ๗๐
๑๓ ๘,๔ ๔ ๐ ๓ ๑.๔ ๑๗ ,๔ ๗ ๐

๑๓ . (ร̂ ๘ ,๖ ๑ ๐ ๓๒ ๑๗ ,๘ ๘ ๐
๑๔ ๘ ,๘ ๐ ๐ ๓๒.๔ ๑ c*,๑c^๐

๑๔ .๔ ๘ ,๙๗ ๐ ๓๓ ๑ ๘ ,๔ ๘ ๐
๑ ๔ ๙ ,๑ ๔ ๐ ๓๓.๔ ๑ ๘ 1๗ ๙ ๐

๑๔ .๔ ๙ ,๓ ๓ ๐ ๓๔ ร ) ^ , ( 5 ) 0 0
๑ ๖ ๙ 1๔๒๐ ๓๔.๔ ๑ ๙ 1๔ ๑ ๐

๑ ๖ .๔ ๙ ,๗ ๑ ๐ ๓๔ ๑ ๙ 1๗๒๐
๑๗ ๙ 1๙ ๑ ๐ ๓๔.๔ ___________ ๒ ๐ ,๐ ๔ ๐

๑๗ .๔ ๑ ๐ ,๐ ๗ ๐ ๓๖ s '  — ๒๐ , ๓๖๐
๑ ๘ ๑๐,๒ ๘ ๐ ๓ ๖.๔

\  - ๖ - -
๑๘ .๔ ๑ ๐ 1๔๔๐ ๓๗ /  เ ^ ร _ t e i i l & i & r  \  \  ๒ ๑ ,๐ ๑ ๐

๑ ๙ ๑ ๐ ,๗ ๖ ๐ โ 1 ๚ เ * p | r  1



บัญชีอัดราค่าจ้างลูกจ้างปร::จำขององค่กรปกกรองค่'}■ นท้องถิ่น
กลุ่มที่ ๒

แบบท้าบประกาแ ก.จ,;

ลำดับข้ัน อัดราค่าจ้าง ลำดับข้ัน อัตราค่าจ้าง
๑ ๗,£๓๐ ๑£.๔ ๑£,๒๙๐

๑ .๕ ๗,๗๓๐ ๑๖ ๑ (ร-, «3๑0
๒ ๗,๘๔๐ ๑ ๖ .๕ ๑£,๙๒๐

๒.๔ ๘,๑๓๐ ๑๗ ๑๖,๒๔๐
๓ ๘,๓๔๐ ๑๗.๕ ๑ ๖ ,£ £ ๐

๓.£ ๘,£๔๐ ( 9 ) C s ๑๖,๘๘๐
๔ ๘,๗๔๐ ๑๘ .๕ ๑๗,๒๐๐

๔.£ ๘,๙๗๐ ๑๙ ๑๗,££๐
£ ๙,๒๑๐ ๑ ๙ .๕ ๑๗,๘๙๐

๕ .๕ ๙,๔๔๐ ๒๐ ๑๘,๒๓๐
๖ ๙,๗๐๐ ๒๐.๕ ๑๘,£๙๐

๖ .£ ๙,๘๖๐ ๒๑ ๑๘,๘£๐
๗ ๑๐,๑๙๐ ๒๑.๔ ๑๙,๓๐๐

๗.£ ๑๐,๔๔๐ ๒๒ ๑๙ ,๖๖๐
๘ ๑๐,๗๐๐ ๒๒.๕ ๒๐,๐๔๐

๘ .๕ ๑๑,๐๐๐ ๒๓ ๒๐,๔๐๐
๙ ๑๑,๓ ๑0 ๒๓.๕ ๒๐,๗๗๐

๙.£ ๑๑,๖๒๐ ๒๔ ๒๑,๑๔๐
๑๐ ๑๑,๙๒๐ ๒๔.๕ ๒๑,£๐๐

๑๐ .£ ๑๒,๒๔๐ ๒๔ ๒๑,๘๘๐
๑๑ ๑๒,£๓๐ ๒๕ .๕ ๒๒,๒๓๐

๑ ๑ .£ ๑๒,๘๔๐ ๒๖ ๒๒,๖๐๐
๑๒ ๑๓,๑๖๐ ๒๖.๕ ๒๒,๘๘๐

๑๒.£ ๑๓,๔๗๐ ๒๗ ๒๓,๓๔๐
๑๓ ๑๓,๗๗๐ ๒๗.๔ ๒๓,๗๑๐

๑๓.£ ๑๔,๐๗๐ ๒๘ ๒๔,๐๘๐
๑๔ ๑๔,๓๘๐ ๒๘.๕ / —' ๒๔,๔£๐

<5)Gl.(£ ๑๔,๖๘๐ ๒๙ /  ------- \  \  ๒๔,๘£๐
๑๔ ๑£,๐๐๐ ๒๔.๔ /  / L -  X  \

๓๐ 1  j ๒๔,๖๗๐



บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องทน
กลุ่มที่ ๓

นนบท้าtnJระกาท ก.จ.,

ลำดับขบ อัตราค่าจ้าง ลาดับขัน อัตราค่าจ้าง
๑ ๙ ,๒ ๑ 0 ๑ ๙ . ๔ ๒ ๒ ,๐๔ ๐

๑ .๔ ๙ ,๔ ๔ ๐ ๒๐ ๒ ๒ ,๔ ๙๐
๒ ๙ ,๗ ๐ ๐ ๒ ๐.๔ ๒ ๒ ,๙๒ ๐

๒.๔ ๙ ,๙ ๖ ๐ ๒๑ ๒ ๓,๓๗๐
๓ ๑ ๐ ,๑ ๙ ๐ ๒ ๑.๔ ๒๓,๘๒๐

๓.๔ ๑ ๐ ,๔ ๔ ๐ ๒๒ ๒๔,๒๗๐
๔ ๑ ๐ ,๗ ๐ ๐ ๒๒.๔ ๒๔,๗๓๐

๔.๔ ๑ ๑ ,๐ ๐ ๐ ๒๓ ๒ ๔ ,๑ ๙ ๐
๕ ๑ ๑ 1๓ ๑ ๐ ๒๓.๔ ๒ ๔ ,๙๗ ๐

๕ . ๕ ๑ ๑ ,๖ ๒ ๐ ๒๔ ๒ ๖ ,๔ ๖ ๐
๖ ๑ ๑ ,๙ ๒ ๐ ๒๔.๔ ๒ ๖ ,๙ ๘ ๐

๖ .๕ ๑๒ ,๒ ๔ ๐ ๒๔ ๒๗,๔๘๐
๗ ๑๒ ,๔ ๓ ๐ ๒๔.๔ ๒ ๘ ,๐๓ ๐

๗ . ๕ ๑๒ ,๘ ๔ ๐ ๒๖ ๒ ๘ ,๔ ๖๐
๘ ๑ ๓ ,๑ ๖ ๐ ๒ ๖.๔ ๒ ๙ ,๑ ๑ ๐

๘.๕ ๑ ๓ ,๔ ๓ ๐ ๒๗ ๒ ๙ ,๖ ๘ ๐
๙ ๑๓ ,<^๑๐ ๒๗.๔ ๓๐,๒ ๒ ๐

๙ . ๕ ๑ ๔ ,๓ ๐ ๐ ๒๘ ๓ ๐ ,๗ ๙ ๐
๑ 0 ๑ ๔ ,๖ ๖ ๐ ๒๘.๔ ๓ ๑ ,๓ ๔ ๐

< 3 ) 0 .๕ ๑  <SL, o d l o ๒ ๙ ๓ ๑ , d d c >

๑ ๑ ๑  (SL, <5แ๓๐ ๒ ๙.๔ ๓๒ ,๔๔๐
๑ ๑ . ๕ ๑ ๔ ,๘ ๐ ๐ ๓ 0 ๓ ๓ ,0 0 0

๑๒ ๑  ๑ c^o ๓ ๐.๔ ๓ ๓ ,๔ ๖๐
๑๒ . ๕ ๑ ๖ ,๔ ๗ ๐ ๓ ๑ ๓ ๔ ,๑ ๑ ๐

๑๓ ๑ ๖ ,๙ ๒ ๐ ๓ ๑.๔ ๓ ๔ ,๖๘ ๐
๑ ๓ . ๕ ๑ ๗ ,๓ ๑ ๐ ๓๒ ๓๔,๒๒๐

๑๔ ๑ ๗ ,๖ ๙ ๐ ๓๒.๔ ๓ ๔ ,๗ ๖๐
๑ ๔ .๔ ๑ ๘ ,๐ ๖ ๐ ๓๓ ๓ ๖,๔ ๔ ๐

๑  (5L ๑  d f (Sl. GlO ๓๓.๔ ๓ ๗ ,๑๓ ๐
๑ ๔ .๔ ๑ & f C»G) ๐ ๓๔ ๓ ๗ ,๘๓๐

๑ ๖ ๑ ๙ ,๒ ๐ ๐ ๓๔.๔ ๓ ๘ ,๔ ๔ ๐
๑ ๖ .๔ ๑  Ĉ , CjO ๓๔ ๓ ๙ ,๐ ๔ ๐

๑๗ ๑ ๙ ,๙ ๗ ๐ ๓๔.๔ ๓ ๙ ,๖ ๘ ๐
๑๗ .๔ ๒ ๐ ,๓ ๖ ๐ ๓๖ /  ~'VN^ \  ๔ ๐ ,๓ ๑ ๐

๑๘ ๒ ๐,๗ ๘ ๐ ๓ ๖.๔ / /  Ic (£พฟ) \  \๔๐-๙๖๐
๑๘ .๔ 1 0 ๑ ,๑ ^ 0 ๓๗ ๔ ๑ ,๖ ๑ ๐

๑ ๙ ๒ ๑ ,๖ ๒ ๐ /ร /



ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง 

เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๘

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการข้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

จังหวัดลำปาง เกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือให้สอดคล้อง 

กับการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

เร่ือง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๔) ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓! และประกาศ 

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล 

ส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๖) ลงวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๒ และข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป 

เก่ียวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยความ 

เห็นขอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๕ 

มิถุนายน ๒๕๕๘ และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ 

๑๒/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบให้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการจัดทำ 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังน้ี

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด 

ลำปาง เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พ.ศ.๒๕๕๘”

ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซี่งคณะกรรมการกลาง 

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไต้จัดทำเพื่อเป็นบรรทัดฐานในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด โดยกำหนดตำแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงาน และจัดตำแหน่งในประเภทเดียวกันและ 

สายงานเดียวกันที่คุณภาพของงานอยู่ในระดับเดียวกันโดยประมาณเป็นกลุ่มเดียวกันและระดับเดียวกัน โดยคำนึงถึง 

ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน ความก้าวหน้าในสายงานมีจำนวน ๙๙ สายงาน ตามบัญชี 

รายละเอียดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งท้ายประกาศนี้

ข้อ ๔ การขอกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซี่งเป็นการกำหนดตำแหน่ง 

ในสายงานอ่ืนท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังไม่ได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งไว้

/ให้องค์การ...



ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีฃอกำหนดตำแหน่งน้ัน จัดทำร่างมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของตำแหน่งสายงาบน้ัน 

เพื่อให้ทราบถึงประเภทตำแหน่ง ขื่อตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดขอบหลัก คุณสมบัติเฉพาะสำหรับ 

ตำแหน่ง ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น พร้อมเสนอเหตุผลความจำเป็นท่ีจะต้องขอกำหนดตำแหน่งดังกล่าว 

เสนอให้คณะกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นขอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการ 

กลางข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาจัดทำเป็นมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดต่อไป

ข้อ ๕ ข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ท่ีไต้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใด 

และระดับใด ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไต้กำหนดไว้ 

ตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เร่ือง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕:๔๖ เมื่อได้มีการจัดเข้าสู่มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

ตามที่กำหนดใบข้อ ฅ แล้ว ให้นำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและระยะเวลาการปฏิบ ัต ิงานที่เก ี่ยวข้องที่ม ี 

ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดิมมานับรวมกับระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

ตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ไต้รับการจัดเข้าสู่ตำแหน่ง 

เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับ การแต่งต้ัง การคัดเลือก การสอบคัดเลือก โดยมีหลักเกณฑ์การนับรวมตามบัญชี 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 

ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดิม สำหรับใช้เป็นคุณสมบัติในการเล่ือนระดับ การแต่งต้ัง การคัดเลือก การสอบคัดเลือก

ประธานกรรมการข้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง



ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔๓) พ.ศ.๒๔๔๘

โดยที่เป็นการสมควรปรับเงินเดือนให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร 
งานบุคคลส่วนห้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนห้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) ฉบับลงวันที่ ๒๑ 
พฤษภาคม ๒๔๔๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓(๒) ประกอบกับมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารงานบุคคลส่วนห้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๒ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี ๔) ลงวันที่ ๒๖ 
พฤศจิกายน ๒๔๔๘ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประขุม 
คร้ังท่ี ๖/๒๔๔๘ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๔๘ และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด 
ลำปาง ในการประขุมครั้งที่ ๑๒/๒๔๔๘ เม่ือวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๔๔๘ มีมติเห็นขอบให้แก้ไขประกาศคณะกรรมการ 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไชเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓๖) พ.ศ.๒๔๔๗ ลงวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๔๔๗ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ประกาศนี้เร ียกว่า “ประกาศคณะคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดลำปาง เรื่อง หล ักเกณฑ ์และเง ื่อนไขเก ี่ยวก ับการบริหารงานบ ุคคลขององค ์การบริหารส ่วนจ ังหว ัด  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๔๓) พ.ศ.๒๔๔๘”

ข้อ ๒ ประกาศนี๋ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๔๗ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให ้ยกเล ิกบ ัญชีอ ัตราเง ินเด ือนชองข ้าราชการองค ์การบริหารส ่วนจังหวัดท ้ายประกาศ  

คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไชเกี่ยวกับการ 
บริหารงานบุคคลชององค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓๖) พ.ศ.๒๔๔๗ ลงวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๔๔๗ 
และให้ใช้บัญชีท้ายประกาศนี้แทน / 1

ประกาศ ญ (ๆนที mt! ธันวาคม พ.ศาร*££๘

(นายสามารถ ลอยฟ้า)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง



บัญชอี ัตราเงินเด ีอบพบัก.ทนส่วน•อัฐงถน บัญชี 4 
(องค์การบริหารส่วบจังหวัด เทศบาล นละองค์การบริหารสวบตำบล)

อับต•น ห. 1 อบสับ ท. 2 อับสับ ท. 3 อับสับ ท. 4 .อันสับ ท. 5 อับสับ ท. 6 อับสับ ท. 7 อับสับ ท. 8 อันอับ ห; j r อันสับ ท: 10
33 66,490

3 2 3 65,490 77380
32 64,490 76320

31.5 63.480 75.050
31 49,480 62,470 73,880

30.5 48,740 61,460 72,710
30 47.990 60.450 71330

29.5 47,240 59300 70350
29 21,420 46,490 58360 69240

28.5 21,110 25.020 45,740 57.640 68.150
28 20,790 24,640 30,020 44,990 56,730 67,080

27.5 20,470 24,270 29370 36,640 44,280 55,840 66,020
27 20,140 23,900 29,130 36,090 43380 54,960 64,980 80,450

26.5 19,810 23320 28,690 35340 42,890 54,090 63,960 79240
26 19,480 23,140 28350 34,990 42310 53330 63,090 78.020

25.5 19,120 22 760 27,800 34,430 41350 52370 62,220 76,800
25 18,760 22,400 27,350 33,870 40.900 51320 61,360 75380

2 4 3 18,410 22,050 26,920 33,310 40,260 50,670 60,500 74360
24 11.840 18,070 21,700 26300 32790 39.630 49,830 59,640 73,140

23.5 11,670 17,730 21,360 26,080 32370 39,080 49,010 58,800 71,990
23 11,490 14,180 17,400 21,020 25,670 31,760 38,520 48,200 57,980 70,860

22.5 11.310 13,980 17,080 20,690 25370 31360 37,960 4 7 380 57.150 69,740
22 11.130 13,770 16,760 20360 24.870 30,770 37,410 4 6 3 6 0 56330 68,640

21.5 10.950 13,550- 16,450 20,040 24,480 30,290 36,860 45.750 55310 67360
21 10,770 13,330 16.140 19,720 24,090 29,810 36.310 44.930 54,700 66,600

20.5 10370 13.110 15340 19.410 23,710 29340 35.770 44,130 53,890 65.630
20 10370 12.8W 15340 19,100 2 3 3 4 0 / 28.880 35320 433 0 0 53,080 64,670

19.5 10,180 12,650^- 15290 18,790 22,980 28,430 34.680 42,620 52260 63,720
19 9,990 12,410 15,060 18,480 22,600 27,960 34,110 41,930 51 450 62,760

18.5 9,800 12,180 14,810 18,190 22330 27,490 33360 41,250 50.640 61,800
18 9,620 11.950 14360 17,880 21,880 27.030 33,000 403 6 0 49,830 60.B30

17.5 9,440 11,730 14,320 17370 21300 26,580 32,450 39,880 49,010 59.870
17 9,260 11310 14,060 17,270 21,140 26,120 31,880 39,190 48.200 58,890

16.5 9,090 11300 13320 16,960 20,770 25,660 31340 38,500 47380 57,930
16 8,920 11,090 13370 16,650 20,400 25,190 30,790 37,830 46360 56,960

15.5 8,750 10,880 13310 16,340 20,040 24,730 30320 37,130 45,750 56,000
15 8390 10.6BO 13,070 16,030 19,660 24,270 29,680 36,450 44,930 55,010

14.5 8,430 10,480 12,810 15,720 19,300 23,820 29,110 35,760 44,130 54,050
14 8,260 10280 12,560 15,440 18,950 23370 28360 35,090 43310 53,090

13.5 8,100 10,070 12330 15,140 18,590 22.920 28,030 34,430 42,490 5 2 ,12 0

13 7.950 9,910 12,090 14,850 18,230 22,490 27,480 33,770 41,670 51.140
12.5 7,790 9,710 11360 14370 17,890 22,040 26,980 33,140 40,890 50,170
12 7,640 9,520 11.630 14,310 17350 21,620 26,460 325 1 0 40,100 49,220

113 7,480 9330 11,400 14,030 17300 21.190 25,970 31,900 39,360 48290
11 7,330 9,150 11,180 13,760 16,880 20,780 25,470 3 1 290 38620 47390

103 7,210 8,970 10,970 13300 16350 20360 24,970 30,690 37,880 46,470
10 7,050 8,800 10.760 13330 16340 19,970 24,490 30,100 37,120 45350

9.5 6,920 8,610 10340 12 970 15,920 19380 24,010 2 9 3 1 0 36,410 44,680
9 6,790 8,450 10350 12,730 15310 19300 23,550 28,930 35.690 43,810

8.5 6,650 8,290 10,150 12.470 15390 18,810 23,080 28.350 34,980 42,950
8 6330 8,120 9,950 12,220 15,000 18,440 22,620 27,800 34270 42,070

7.5 6,400 7,960 9,740 11,960 14,680 18,060 22,170 27,230 33350 41,190
7 6,270 7,800 9,540 11,700 14,380 17,690 21.710 26,660 32,850 40310

6.5 6,160 7,630 9340 11,450 14,070 17310 21340 26,100 32,110 . 39,440
6 6,050 7,460 9,140 11,200 13,770 16,920 20,790 253 3 0 31,400 38,570

5.5 5,920 7,290 8,930 10,950 13,470 16370 20320 24,960 30.700 37,700
5 5,810 7,140 8,740 10,700 13,160 16,190 19.860 24,400 29,980 36,820

4.5 5,690 6,970 8,540 10,440 12.840 15,800 19.410 23,830 29.280 35.950
4 5,580 6,800 8.340 10,190 12.530 15,430 18,950 23.2 T0 2ช,560

3.5 5,440 6 ,6 30 8.130 9,960 12340 15,050 18,470 22.700 27 850 / 3&*2ฃ-----
3 5,340 6.470 7,940 9,700 11,920 14,660 18,010 22,140 27 ,16๙ ' / V 3,360

2 3 5,220 6.300 7,730 9,1140 11,620 14,300 17,560 21,550 26,440 เ
2 5,100 6,140 7,530 9310 1 1 3 1 0 13,910 17,100 20,990 2ร.าท0 I m w l

1.5 4,980 5,970 7,320 8,970 11,000 13330 16,640 20.420 25,080 1
1 4,870 5,810 7,140 8,740 10,700 13,160 16,190 19,860 2 4 .4 จ ุ้® \\
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ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง 
เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๔๒) พ.ศ.๒๕๔๘

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดลำปาง เกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง เพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดตำแหน่งพนักงาน 
ส่วนท้องถ่ิน 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 กันยายน ๒๕๕๘ โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการกลางข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประขุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน 
๒๕๕๘ และคณะกรรมการข้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประขุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นขอบให้แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด 
ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๔๒) พ.ศ.๒๕๕๘”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑ ๑ /๑  ของประกาศคณะกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วน 

จังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลงวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ดังนี้

‘‘ข้อ ๑๑/๑ ตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มี ๔ ประเภท ดังนี้
(๑) ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ได้แก่ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดกำหนด

(๒) ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย 
ระดับส่วน ระดับกอง ระดับสำนักในองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ตามคณะกรรมการ 
กลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด



-๒-
(๓) ตำแหน่งประเภทวิขาการ ได้แก่ ตำแหน่งที่จำเป็นต้องใข้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ 

ปริญญาตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราซการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด เพื่อปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ของตำแหน่งน้ัน

(๔) ตำแหน่งประเภทท่ัวไป ได้แก่ ตำแหน่งที่ไมไข่ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถ่ิน ตำแหน่ง 
ประเภทอำนวยการท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทวิขาการ ตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราขการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งนั้น”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๓/๑ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดสำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓๙) พ.ศ.๒๔๔๘ ลงวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๔๔๘ และให้ใข้ความต่อไปน้ีแทน

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 (ฉบับท่ี ๓๙) พ.ค.๒๔๔๘ ลงวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๔๔๘ ดังนี้

ข้อ ๑๓/๒ ให้คณะกรรมการกลางข้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งไว้ 
เป็นบรรทัดฐานในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยกำหนดตำแหน่งเป็นประเภทและ 
สายงานตามลักษณะงาน และจัดตำแหน่งในประเภทเดียวกันและสายงาบเดียวกันที่คุณภาพของงานอยู่ในระดับ 
เดียวกันโดยประมาณเป็นกลุ่มเดียวกันและระดับเดียวกัน โดยคำนึงถึงลักษณะหน้าที่ความรับผิดขอบและคุณภาพ 
ของงาน ความก้าวหน้าในสายงานตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี



-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 ปฏิบัติงาบที่ต้องดัดสิบใจหรือแก้ปัญหา 
ที่ยาก หรือตำแหน่งซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดย'ใช้ค,วามรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก

(ค) ระดับชำนาญการพิเศษ ได้แก่ ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้ 
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงมากในงานวิชาการ ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา 
ที่ยากมาก หรือตำแหน่งซ่ึงต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงมากในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก

(ง) ระดับเชี่ยวชาญ ได้แก่ ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญโดยใช้ 
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องดัดสิบใจหรือแก้ปัญหา 
ในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมาก และมีผลกระทบในวงกว้าง 

(๔) ตำแหน่งประเภททั่วไป
(ก) ระดับปฏิบัติงาน ได้แก่ ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ซ่ึงปฏิบัติงาน 

ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน 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 หรือตำแหน่งซ่ึงต้องกำกับ 
แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงาน 
ค่อนช้างสูง มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้องดัดสินใจหรือแก้บ้เญหาที่ค่อนช้างยากมาก

ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุประเภทตำแหน่ง ซื่อตำแหน่งในสายงานและ 
ระดับตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดขอบหลัก คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเนิน 
ตามบัญชีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเนินท้ายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน 
ท้องถ่ิน เร่ือง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๔) ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๔๔๗

ข้อ ๑๓/๓ ช้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ที่ไต้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงาน 
เริ่มต้นระดับใด และตำแหน่งระดับใด ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางช้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดไต้กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกลางช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เร่ือง มาตรฐาน 
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง ฉบับลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๔๔๔ ให้จัดเช้าสู,ประเภท 
ตำแหน่งและระดับตำแหน่งตามประกาศนี้ และให้ถือว่าระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของผู้นั้นเทียบเท่ากับระยะเวลา 
การดำรงตำแหน่งตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่กำหนดตามประกาศนี้ ทั้งนี้ 
เพ่ือประโยฃนํโนการแต่งต้ัง 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 
ประเภทตำแหน่งท่ัวไป 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 ท่ีไม่ใช่ตำแหน่งนักบริหารงาน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดเข้าสู่ประเภทตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น

(๙) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับ ๘ ท่ีไม่ใช่ตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ให้จัดเข้าสู่ประเภทตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง

(๑๐) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับ ๙ ที่ไมใช่ตำแหน่งนักบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ให้จัดเข้าสู่ประเภทตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น ระดับสูง

(๑๑) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระดับ ๘ ให้จัดเข้าสู่ประเภทตำแหน่งบริหารห้องถิ่น ระดับกลาง

(๑๒) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง



1

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง 
เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๔๗) พ.ศ.๒๔๔๙

โดยที่เป็นการสมควรปรับเงินเดือนให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
ส่วนห้องถ่ิน เร่ือง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนห้องถิ่น (ฉบับท่ี ๙) ลงวันท่ี ๒0  พฤศจิกายน ๒๔๔๘

อาลัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓(๒) และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบ ียบบริหาร

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี ๖) ลงวันที่ ๒๘ 
มกราคม ๒๔๔๙ โดยความเห็นชอบชองคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ 
๑๒/๒๔๔๘ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๔๘ และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง 
ในการประชุมครั้งท ี่ ๒/๒๔๔๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๙ มีมติเห ็นชอบให้แก้ไขประกาศคณะกรรมการ 
ช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔๓) พ.ศ.๒๔๔๘ ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๔๔๘ ดังต่อไปน้ี

จ ังห ว ัดลำป าง เรื่อง ห ล ัก เกณ ฑ ์และเง ื่อน ไชเก ี่ยวก ับการบร ิห ารงาน บ ุคคลขององค ์การบร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัด  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔๗) พ.ศ.๒๔๔๙”

คณะกรรมการช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน 
บุคคลชององค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔๓) พ.ศ.๒๔๔๘ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๔๘ และให้ใช้ 
บัญชีท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ ๑ ประกาศน ี้เร ียกว ่า “ประกาศคณะคณะกรรมการช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๔๔๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให ้ยกเล ิกบ ัญ ช ีอ ัตราเง ิน เด ือนของช ้าราชการองค ์การบร ิห ารส ่วนจ ังหว ัดท ้ายประกาศ

ข้อ ๔ ในวาระเริ่มแรก ให้ปรับอัตราเงินเดือนช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับอยู่เดิม 
เช้าสู่อัตราเงินเดือนในบัญชีท้ายประกาศนี้

ในการปรับอัตราเงินเดือนตามวรรคแรก หากไม่มีอัตราเงินเดือนที่เท่าเดิม ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 
ในขั้นที่ใกล้เคียงที่สูงกว่า

ประกาศ

(นายสามารถ ลอยฟ้า)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ประธานกรรมการช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง



นัญ?อัพไานินเคีอบร!นัก')านส่วบฑ้อ')ทบ บ้ญ? 5 
(อรท่การบริ!ทร!ท่บพ้ฬพ พทบาล นละองค์การบริพรส่วนพำบล)

ประเภท ประเทท ประเทร! ประเทร! ประเท!! ประ๓ท . ประเภท ประ๓ท ประนาท ประเภท ประนาท ประ๓ท ประ๓ท
TO พ !ป พึ้ไป พ !ป วิชาภาร วิรททา! ว■ เทการ ระสับ วิชาการ อำนวยกาว อำนวยภาร อำนวยภาร บรรทร บวิรทร บวิรทร

ระสับ ระสบ ระสบ ระสับ ระสับ ฟ้านาญการ ระสบ ไ!อพน ฟ้องถ่ิน ทองรน ฟ้องถ่ิน ฟ้องรน ฟ้องถ่ิน
ปฎบสิ•ทน ฟ้านาญงาน (ทๅโ!! ป/}บสภาร ฟ้านาญการ หิเสบ เริเยวชาญ ระสับสัน วะสันทสาง ระสับถูง ระสับสัน ระสันกทาง ระสับถูง

322 49,480 77380 50,170 70,020 51,140
32 54.090 48,740 76320 49,480 77380 50,170

31.5 53310 47,990 66,490 75.050 48,740 67360 76,220 49,480 68,640
31 25,020 40,900 52J40 4 7 3 ฬ 65,490 73,880 47.990 66,490 75,050 48,740 67.560

30.5 24,640 40,250 51,770 46,490 64,490 72,710 47.240 65,490 73,880 47.990 66,490
30 24270 39,620 51,000 45,740 63,480 71330 46,490 64,490 72,710 47340 65.490 80,450

29.5 23,900 38,990 50340 30.020 44,990 62,470 70350 45,740 63,480 71,530 46.490 64.490 79240
29 23220 38380 49,480 29370 44380 61,460 69,240 44,990 62,470 70350 45,740 63,480 78,020

28.5 23,140 37,790 48,740 29,130 43380 60,450 68,150 44380 61,460 69340 44,990 62.470 76200
28 22,760 37310 47,990 28,690 42,890 59,500 67,080 43380 60.450 68,150 44380 61,460 75280

275 22,400 36,640 47340 28350 42310 58,560 66,020 42390 59300 67,080 43380 60,450 74260
27 22,050 36,090 46,490 27,800 41350 57,640 64,980 42310 58,560 66,020 42,890 59300 73,140

26.5 21,700 35,540 45,740 27350 40,900 56,730 63360 41350 57,640 64,980 42310 58 36 0 71,990
26 21360 34,990 44,990 26.920 40360 55340 63,090 40,900 56,730 63,960 41350 57,640 70860

25.5 21,020 34,430 44,280 26,500 39,630 54,960 62320 40360 55340 63.090 40,900 56,730 69740
25 20690 33,870 43380 26380 39,080 54,090 61380 39330 54,960 62,220 40360 55.840 68,640

24.5 20360 33310 42,890 25.670 38320 53 230 60300 39,080 54,090 61,360 39,630 54,960 67260
24 20,040 32,790 42^210 25370 37,960 52.370 59,640 38320 53330 60300 39,080 54.090 66,600

19,720 32370 41350 24370 37,410 51320 58300 37,960 52370 59,640 38,520 53,230 65.630
พ 19,410 31,760 40,900 24,480 36360 SO, 670 57,980 37,410 51320 58,800 37,960 52.370 64670

22.5 19,100 31360 40360 24390 36310 49330 57,150 36,860 50,670 57,980 37,410 51320 63,720
22 18,790 30,770 39330 23,710 35,770 49,010 56330 36310 49330 57,150 36,560 50,670 62,760

21.5 18,480 30390 39,080 23340 35,220 48300 55310 35770 49,010 56330 36310 49,830 61,800
21 18,190 29,810 38320 22,980 34 <580 47380 54,700 35,220 48300 55510 35,770 49,010 60,830

20.5 17300 29,340 37,960 22,600 34,110 46360 53390 34,680 47380 54,700 35320 48,200 59870
20 17370 28.880 37,410 22330 33360 45,750 53,080 34,110 46360 53,890 34.680 47.380 58,890

19.5 17,270 28,430 36360 21,880 33,000 44,930 52360 33,560 45,750 53,080 34.110 46,560 ร75>30
19 16,960 27,960 36310 21,500 32,450 44,130 51,450 33,000 44.930 52360 33360 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 16340 27,030 35320 20,770 31340 42,620 49330 31,880 43300 50,640 32.450 44,130 55,010

17.5 16,030 26380 34 680 20,440 30,790 41,930 49,010 31340 42,620 49330 31380 43,300 54.050
17 15,720 26,120 34,110 20,120 30320 41250 48300 30,790 41,930 49,010 31340 42.620 53,090

16.5 15,440 25,660 33360 19300 29,680 40360 47380 30320 41350 48300 30,790 41,930 52.120
16 15,140 25,190 33300 19,480 29,110 39380 46360 29.680 40360 47380 30320 41,250 51,140

15.5 14350 24,730 32,450 19,160 28360 39,190 45,750 29,110 39380 46360 29.680 40380 50,170
15 14,570 24370 31380 18,840 28,030 38,500 44,930 28360 39,190 45,750 29,110 39380 ' 49220

142 14310 23320 31340 18320 27,480 37330 44,130 28,030 38300 44,930 28360 39.190 48290
14 14,030 23,370 30,790 18300 26,980 37130 43310 27,480 37,830 44,130 28,030 38,500 47890

13.5 13,760 22,920 30320 17380 26,460 36,450 42,490 26,980 37,130 43310 27,480 37,830 46,470
13 13300 22.490 29,680 17370 25,970 35,760 41,670 26,460 36,450 42,490 26,980 37,130 45250

12.5 13330 22,040 29,110 17390 25,470 35,090 40390 25.970 35,760 41,670 26,460 36,450 44,680
12 12,970 21,620 28,560 16,940 24,970 34,430 40,100 25,470 35,090 40390 25,970 35,760 43810

^ 1 . 5 12,730 21,190 28,030 16,600 24,490 33,770 39360 24,970 34,430 40.100 25,470 35,090 42,950
f t 12,470 20.780 27,480 16320 24,010 33140 38320 24.490 33.770 39360 24,970 34,430 42,070
^ ^ 0 . 5 12320 20,360 26,980 15,840 23350 33510 37380 24,010 33,140 38,620 24,490 33,770 41,190

10 11,960 19,970 26,460 15.420 23,080 31,900 37120 23350 32310 37,880 24,010 33,140 40210
9.5 11,700 19,580 25,970 15360 22,620 31.290 36,410 23,080 31,900 37,120 23,550 32,510 39,440
9 11510 19300 25,470 14,700 22,170 30.690 35390 22,620 31390 36,410 23,080 31,900 38270

82 ท ,350 18310 24,970 14,340 21,710 30,100 34,980 22,170 30,690 35,690 22,620 31,290 37,700
8 11300 18,440 24/190 13,980 21340 29310 34370 21,710 30,100 34,980 22,170 30,690 36820

7.5 11340 18.060 24310 13,640 20.790 28,930 33350 21340 29310 34370 21,710 30.100 35.950
7 10380 17,690 23350 13310 20320 28350 32350 20,790 28,930 33350 21340 29,510 35890

6.5 10,700 17310 23,080 12.980 19360 27,800 32 110 20320 28350 32,850 20,790 28,930 34320
6 10320 16,920 22,620 12350 19/110 27,230 31,400 19860 27800 32,110 2 0 3 2 0 28,350 33260

5.5 10340 16,570 22.170 12330 18,950 26,660 30,700 19,410 27330 31,400 19360 27,800 32210
5 10,160 16,190 21,710 12,010 18,470 26,100 29,980 18,950 26,660 30.700 19,410 27330 31,650

4.5 9,980 15300 21340 11,700 18,010 25330 29.280 18,470 26,100 29,980 18,950 26.660 30820
4 9300 15330 20,790 11390 17360 24,960 28,560 18,010 25330 29.280 18,470 26,100 29,980

3.5 9,620 15,050 20320 11390 17,130 24.400 27350 17360 24,960 28360 18,010 25,530 29,280
3 9,440 14,680 19360 10300 16,700 23330 27,160 17,130 24,400 27350 17,560 24,960 28,560

2.5 9^260 14380 19,410 10,520 16370 23,270 26,460 16,700 23330 27,160 17,130 24.400 27850
22.700 25,770 16,270 23370 26,460 16,700 ^ __ 23 830 27,160

น ิ 8,920 13370 Zfo 9,990 15,430 ZZ 25,080 15350 22,700 25,770 u c t fo * 2 3 2 7 » ^ 26,460
1 8,750 , 13.470 18,010 9,740 15,050 21,550 24,400 15,430 22,140 25,080 / 1 5 8 5 Q - — ---- O 2J00 \  25,770

ประเท!! ประ๓ห ประ๓ร! ประนไห ประเภท ประเทร! ประเภท ประนาท ประเทร! ประเทร! / ประ tm K ^ ''ประ;เภท
พั๋ไป พว!ป พโป วิชาการ รชาการ วิชาการ ระสับ วิชาการ เทนวยการ อำนวยการ สำนวย!rJ บพาร 

\  ฟ้องถ่ินชน ระสับ ระสบ ระสบ ระสับ ระสับ ฟ้านาญภาร ระสับ ฟ้อิงิทน ทรงกน ทองอร/ / ท้¥•*̂! เ̂แ
ปฎบัรนาบ ชาบาญ-ทน อา ไๆ!! ป^บสภาร ฟ้านาญการ พเสษ เชยวชาญ ระสับสัน ระสับกสาง ระสับ^ [ «*̂? Oa

mm?



ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศกํในองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พ.ศ.๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓(๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เร่ือง หลักเกณฑ์การ 
กำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ และ 
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวน 
ตำแหน่งศึกษานิเทศกํโนองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ โดยความเห็นชอบชอง 
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีมติให้กำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศกํในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อแกํไขบีญหาการขาดแคลนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปรับปรุงการเรียน 
การลอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์ว ิจ ัยติดตามตรวจสอบและประเมินผลเพ ื่อพัฒนา 
การจัดการเร ียนการสอนให ้ม ีประส ิทธ ิภาพมากยิ่งข ึ้น ซ ึ่งตำแหน่งศึกษานิเทศก์ถ ือเน ินตำแหน่งที่ม ีความสำคัญ 
ต่อคุณภาพการจัดการศึกษาชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง กำหนดจำนวน 
ตำแหน่งศ ึกษาน ิเทศก์ตามอัตราส ่วนศึกษาน ิเทศก์ต ่อสถานศึกษา โดยเท ียบเค ียงกับหลักการชองคณะกรรมการ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ตามอัตราส่วนศึกษานิเทศกํ ๑ คน ต่อสถานศึกษา ๔ แห่ง และหากมีเศษ 
จำนวนสถานศึกษาตั้งแต่ ๒ แห่ง ข้ึนไป ให้มีตำแหน่งศึกษานิเทศกํเพื่มได้อีก ๑ คน

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง



ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง 
เรอง หลักเกณฑ์และเง่ือนไชเก่ียวกับการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด!ด้รับเ,งินเ.ดือน พ.ศ.๒๕๕๘

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ช้าราชการองค์การบริหารส่ว•นจังหวัดได้รับเงิบเดือน 
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในระบบแท่ง (Broadband) 
ตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่ง 
และมาตรฐานของตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒£๕๘ ลงวันท่ี ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕:๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนห้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ และข้อ ๒ ของประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไป 
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ประกอบ 
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการให้ข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑๑A3๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้ประกาศ 
กำหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือนไว้ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด 
ลำปาง เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๘ 

ข้อ ๒ ประกาศนี้Iห้ใข้บังคับตั้งแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๘ ถึงข้อ ๔๒ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลงวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และให้ใช้ความดังต่อไปน้ีแทน

ข้อ ๔ ช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใด 
ระดับใด ให็ไต้รับเงินเดือนขั้นตํ่าฃองตำแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับนั้น เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

(๑) ผู้น้ันได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นตํ่าของระดับนั้นอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม 
หรือหากไม'มีเงินเดือนที่เท่าเดิม ก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงท่ีสูงกว่า

(๒) ผู้นั้นได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพ ซึ่งคณะกรรมการกลาง 
ช ้าราชการองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด (ก.จ.) หรือ ก.พ.ร ับรองว ่าปริญญาหรือประกาศน ียบ ัตรว ิชาช ีพน ั้น  
เป็นคุณสมบัติเฉพาะลำหรับตำแหน่งที่ไต้รับแต่งตั้ง และกำหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในตำแหน่ง ประเภท สายงาน 
ระดับ และข้ันใด ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และขั้นตามที่ ก.จ.กำหนดท้ายประกาศนี้ 

(๓) ผู้น้ันได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพ่ิมหรือสูงข้ึนซ่ึง ก.จ.หรือ 
ก.พ.รับรองว่า ปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นนั้น เป็นคุณสมบีติเฉพาะ

/ลำหรับตำแหน่ง...



-๒-
สำหรับตำแหน่งท่ี'โต้'รับแต่งตังและกำหนดเงินเดือน'ท่ีควร!ด้รั'บ่1‘นตำแหน่ง'ประเภท สายงาน ระดับ และอัตราน้ันไว้แล้ว 
ให้นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดปรับให้ได้รับเงินเดืฎนในตำแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และขั้นที่ ก.จ. กำหนด 
ดังต่อไปน้ี

(ก) ผู้ได้รับประกาศนิยบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหรือประกาศนิยบัตร 
วิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบไดไม่ตํ่ากว่าเพิ่มหรือสูงขึ้นจากประกาศนิยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะต้องดำรงตำแหน่ง 
ทีได้รับแต่งดังโดยใช้วุฒิประกาศนิยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนิยบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา 
หรือเทียบเท่ามาแล้วไม,น้อยกว่าหน่ึงปี โดยผู้ได้รับประกาศนิยบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบ'ได้ไม่ต่ํากว่า เม่ือปรับ 
แล้วต้องได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าประกาศนิยบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

(ข) ผู้ได้รับปริญญาโทเพิ่มหรือสูงขึ้นจากปริญญาตรีจะต้องดำรงตำแหน่งที่ได้รับ 
แต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

(ค) ผู้ได้รับปริญญาเอกเพิ่มหรือสูงขึ้นจากปริญญาโทจะต้องดำรงตำแหน่งที่ได้รับ 
แต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(๔) ผู้นั้นได้รับแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใด ท่ี ก.จ.กำหนดในมาตรฐาน 
กำหนดตำแหน่ง ให้ตำแหน่งประเภท และสายงานนั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นตํ่าฃองเงินเดือนสำหรับตำแหน่ง 
ระดับน้ัน ให้ได้รับเงินเดือนในระดับและขั้นที่ ก.จ.กำหนด

(๕) ผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดิม ในระดับที่ตํ่ากว่าตำแหน่งเดิม หรือจาก 
ตำแหน่งประเภทผู้บริหารท้องถิ่นหรืออำนวยการท้องถิ่น ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการหรือประเภท 
ท่ัวไป หรือจากตำแหน่งประเภทวิชาการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ได้รับเงินเดือนในแต่ละกรณี ดังนี้

(ก) ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ให้ได้รับเงินเดือนในข้ัน 
ที่มีอัตราเงินเดือนเท่าเดิม หรือหากไม่มีอัตราเงินเดือนที่เท่าเดิมก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า 
แต่ต้องไม่สูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งประเภท ระดับน้ัน

(ข) ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งโดยความประสงค์ของตัวช้าราชการองค์การบริหาร
! 4 /  พ  ช ุ  b |  a  ๔!  8) <u ๔!  9  0 /  O I 1> 0 /  I 1J 6) 4 /  «1 *=! 4 /  -Q| ๔ ! I ๔*  ^   ห 1๔!ส่วนจังหวัด เหได้รับเงินเดือนในขนเงินเดือนสำหรับตาแหน่งทีได้รับแตงตัง๒ขันทีมอัตราเงินเดือนเท่าเดิม หริอหากไม่ม 

อัตราเงินเดือนท่ีเท่าเดิม ก็ให้ได้รับในข้ันท่ีมีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงท่ีไม่สูงกว่าเงินเดือนเดิม แต่ล้าผู้น้ันได้รับเงินเดือนสูงกว่า
4 /  a ,  eH o a / 0  I ๔ พ ่  1 / 4 /  1 4 /  I บ  ฦ  IM  1 / 4 /  ๔*  ๔!  6) a /  4 /  o  I  ๔!ห  ร / 4 /  I 4 /ขันสูงของเงินเดือนสำหรับตาแหน่งทีได้รับแต่งตังอยู่แล้ว เหได้รับเงินเดือนไนขันสูงของระดับตาแหน่งทีเด้รับแต่งตัง 

(๖) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดิมในระดับที่สูงขึ้น หรือจากตำแหน่งประเภท 
ทั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการหรืออำนวยการท้องถิ่น หรือจากตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น หรือจากตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
ประเภทบริหารท้องถิ่น ถ้าได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นตํ่าของขั้นเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่แล้ว ให้ 
ได้รับเงินเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในขั้นที่มีอัตราใกล้เคียงที่สูงกว่า

ข้อ ๕ การกำหนดให้ผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนิยบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพตามข้อ ๔(๓) ได้รับ 
เงินเดือนในประเภท สายงาน ระดับ และข้ันใด ให้พิจารพาดำเนินการดังนี้

(๑) ปริญญาหรือประกาศนิยบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพท่ีได้รับเพ่ิมหรือสูงข้ึนต้องเป็นปริญญา 
หรือประกาศนิยบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพท่ี ก.จ. หรือ ก.พ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่ีได้รับแต่งตัง

/โดยให้...



-๓-
โดยให้พิจารณาปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิได้ ไม่ว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นจะได้รับ 
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพดังกล่าวอยู่ก่อน หรือระหว่างเข้ารับราชการ หรืออยู่ในระหว่างทดลอง 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

(๒) การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิไม่มีผลเป็นการปรับปรุงตำแหน่ง หรือ
เปลี่ยนระดับตำแหน่ง

(๓) การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ต้องให้มีผลไม่ก่อนวันที่ข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดผู้น้ันสำเร็จการศึกษา และไม่ก่อนวันท่ี ก.จ. หรือ ก.พ. ได้กำหนดให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ี 
ได้รับมาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง'ที่ได้รับการแต่งตั้ง

ในกรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาเพิ่มเติม 
การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้น ั้นรายงานตัวต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หลังสำเร็จการศึกษา

ในกรณีที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นก่อนวันที่เข้ารับ 
ราชการ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิต้องมีผลไม่ก่อนวันพ้น 
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง และต้องดำรงตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญาตรีมาแล้ว 
ไม'น้อยกว่าหน่ีงปี

ในกรณีที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มหรือสูงขึ้นหลังวันเข้ารับราชการ 
โดยมิได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาเพิ่มเติมตามวรรคสอง การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิให้มีผลไม่ก่อนวันที่ 
ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มหรือสูงขึ้น

(๔) การสั่งปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เป็นผู้ส่ัง 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  วันท่ี /  อ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๔๘

(นายสามารถ ลอยฟ้า) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง



อัตราเงํนเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.จ. หรือ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด (ไข้บังคับตังแต่ ๑ มกราคม ๒๔๔๙) แนบท้ายประกาศ ก.จ.จ.ลำปาง เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

เกี่ยวกับการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือน พ.ศ.๒๔๔๘ 
ลงวันท่ี 9  ธันวาคม พ.ศ.๒๕:๔๘

ท่ี คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ
ขั้นและอัตราเงินเดือนเติม 

ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ ม.ค.๒๔๔๙
ประเภท ระดับ ข้ัน อัตราเงินเดือน

๑ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรมของแพทยสภา ที่มีกำหนดเวลาศึกษาอบรม 
ไม่น้อยกว่า ๔ -  ๔ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาแพพยศาสตร 
บัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือ 
หนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร

วิชาการ ปฏิบัติการ ๑๙.๔ ๒๑,๘๘๐

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

วิชาการ ปฏิบัติการ ๑๙.๔ ๒๑,๘๘๐

๓ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรมของแพทยสภา ท่ีมีกำหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อย 
กว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาแพพยศาสตรบัณฑิต และได้รับ 
ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือหนังสืออบุม้ติบัตร 
ในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร

วิชาการ ปฏิบัติการ ๑๘.๔ ๒๑,๑๔๐

๔ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรมของทันตแพทยสภา ที่มีกำหนดเวลาศึกษาอบรม 
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาทันตแพพยศาสตร- 
บณฑิต 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 เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

เกี่ยวกับการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๘ 
ลงวันท่ี 3  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

ท ี่ คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ
ชั้นและอัตราเงินเตือนเดิม 

ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ ม.ค.๒๕๕๙
ประเภท ระดับ ช้ัน อัตราเงินเดือน

๕ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า วิชาการ ปฏิบัติการ ๑๘.๕ ๒๑,๑๔๐

๖ ปริญญาโทท่ัวไป หรือเทียบเท่า วิชาการ ปฏิบัติการ ๑๓ ๑๗,๕๗๐

๗ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาทับตแพทยศาสตร- 
บณฑิต หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรเดิม)

วิชาการ ปฏิบัติการ ๑๓ ๑๗,๕๗๐

๘ ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี) วิชาการ ปฏิบัติการ ๑๓ ๑๗,๕๗๐

๙ ประกาศนียบัตรชั้นสูง หรือประกาศบียบัตรบัณฑิตที่มี 
หลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิปริญญา 
ท่ัวไปในข้อ ๑๒

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

< 9 )< 3 ) ปริญญาตรีสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลา 
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

วิชาการ ปฏิบัติการ ๙.๕ ( ร ) OoDO

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

วิชาการ ปฏิบัติการ ๙.๕ ๑๕,๐๖๐



อัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.จ. หรือ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราขการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด (ใช้บังคับตังแต่ ๑ มกราคม ๒๕(£๙) แนบท้ายประกาศ ก.จ.จ.ลำปาง เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

เกี่ยวกับการให้ข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๘ 
ลงวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

ท ี่ คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราขการ
ขั้นและอัตราเงินเดือนเดิม 

ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ ม.ค.๒๕๕๙
ประเภท ระดับ ข้ัน อัตราเงินเดือน

๑๓ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา 
หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆ ท่ีมีหลักสูตร 
กำหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิ 
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ท่ัวไป ปฏิบัติงาน ๙ ๑๑,๕๑0

^ ๑๔ ประกาศนียบัตรวิฃาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนิยบัตร 
วิชาการศึกษาขั้นสูง (ป.กศ.สูง) และอนุปริญญา หรือ 
ประกาศนิยบัตรของส่วนราชการต่างๆ ท่ีมีหลักสูตร 
กำหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิ 
ประกาศนิยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า 
๔ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนิยบัตรมัธยมศึกษาตอนด้น 
หรือเทียบเท่า

ท่ัวไป ปฏิบัติงาน ๗ (9)0,0ริ9(งิ90

๑๕

}

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

ท่ัวไป ปฏิบัติงาน ๓ ๙,๔๔๐

๑๖ ประกาศนิยบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น และประกาศนิยบัตร 
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และประกาศนิยบัตร 
เปรียญธรรมประโยค ๖ - ๘

ท่ัวไป ปฏิบัติงาน ๑ ๘,๗๕๐



ประกาศคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั จงัหวดัลำปาง 
เรือ่ง กำหนดอตัราคา่จา้งและการใหล้กูจา้งขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัไดร้บัคา่จา้ง (ฉบบัที ่ ๔)

พ.ศ.๒๔๔๘

โดยทีเ่ปน็การสมควรปรบัอตัราคา่จา้งลกูจา้งประจำขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเพือ่ใหส้อดคลอ้ง 
กบัการปรบัอตัราเงนิเดอืนของขา้ราชการและเจา้หนา้ทีข่องรฐั ตามนยัมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่ ๙ ธันวาคม ๒๔๔๗

อากยัอำนาจตามความในมาตรา ๑๓(๒) มาตรา ๒๐ ประกอบมาตรา ๒๒ แหง่พระราขบญัญตัริะเบยีบ 
บรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ .ศ .๒๔๔๒ ประกาศคณ ะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัอตัราคา่จา้งและการใหล้กูจา้งขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัไดร้บัคา่จา้ง (ฉบบัที ่ ๔) 
ลงวันที ่ ๒๖ พฤศจกิายน ๒๔๔๘ โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
ในการประชมุครัง้ที ่ ๖/๒๔๔๘ เมือ่วนัที ่ ๒๔ มถินุายน ๒๔๔๘ และคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่น 
จังหวัด จงัหวดัลำปาง ในการประชมุครัง้ที ่ ๑๒/๒๔๔๘ เม่ือวันที ่ ๒๑ ธนัวาคม ๒๔๔๘ มมีตเิหน็ชอบใหแ้เาไขประกาศ 
คณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั จงัหวดัลำปาง เรือ่ง กำหนดอตัราคา่จา้งและการใหล้กูจา้งของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๔๔๗ ลงวันท่ี ๑๔ สงิหาคม ๒๔๔๗ ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ประกาศน ีเ้รยีกวา่ ‘'ประกาศคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั จงัหวดั 
ลำปาง เร่ือง กำหนดอตัราคา่จ้างและการใหล้กูจา้งขององคก์ารบริหารสว่นจังหวัดไดรั้บคา่จ้าง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๔๔๘”

ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ขใ้ชบ้งัคบัตัง้แตวั่นที ่ ๑ ธันวาคม ๒๔๔๗ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ใหย้กเลกิบญัชอีตัราคา่จา้ง และบญัชกีำหนดอตัราคา่จา้งขัน้ตํา่ - ข้ันสูง ลกูจา้งประจำของ 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัทา้ยประกาศคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั จงัหวดัลำปาง เร ือ่ง 
กำหนดอตัราคา่จา้งและการใหล้กูจา้งขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัไดร้บัคา่จา้ง (ฉบบัที ่ ๓) พ.ศ.๒๔๔๗ ลงวนัที ่
๑๔ สิงหาคม ๒๔๔๗ และให ใ้ชบ้ ญั ชที า้ยป ระกาศน ีไ้

ผูว้า่ราชการจงัหวดัลำปาง
ประธานกรรมการขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั จงัหวดัลำปาง



บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขันตำ-ขันสูง ลูกจ้างประจ้าขององค์กรปทครองส่วนท้องถิ่น 

(นบบทายประกาศ ก.จ., ก.ท, นละ ก.อบด. ทอจ บาดรราบหัว'ใปเกยวกับอัดรากำจ้าจนถะกา,5ให้ถูกจ้างขององด่กรปกครองส่าบท้องกินไค้รับค่าจ้าจ (ธ'นบท่ี ๙)),

i

สา์ดั
ฟ้

นิ . ' 1 ตำแหน่ง กลุม่งาน กลุ่มนัททํ 
คา่จา้ง

[ อตัราคา่จา้ง
•ขบตำ ■ ข้ันสงเดิน ■ ข้ันสูงใหเ หมายเหตุ

๑ คบงาน บรืการทีน่ฐาไ กลุ่มท่ี ๑ ๙,๓๔ Cว ๑๖,0๓03 ๑๗,๘๘03 ®>. ทุกด่านทบ่ง หากด่าน.ทบ่งว่างให้ยุบเลิก r
b คบงาบประมง บริการพืน้ฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๙,๓๔0 ๑๖,๐๓0 ๑๗,๘๘0 ๒. ทุกด่าแหบ่งต้องมีท่าจ้างไม่เกินกว่าอัตรา
๓ คบงาบประจำเรือยนต์ บริการพืน้ฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๙,๓๔0 ๑๖,๐๓0 ๑๗,๘๘0 ค่าจ้างข้ันสูงของด่านหม่งท่ีกำหนด
๔ คบงาน๓พ)ร บริการท่ี'นฐาบ กลุ่มท่ี ๑ ๙,๓๔0 ๑๖,๐๓0 ๑๗,๘๘0
๙ ภารโรง บริการทีบ่ฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๙,๓๔0 ๑๖,๐๓๐ ๑๗,๘๘๐
๖ นกัการ บริการพบฐาน กลุม่ท ี๑่ ๙,๓๔๐ ๑๖,๐๓๐ ๑๗1๘๘๐
๗ ยาม บริการพืน้ฐาบ กลุ่มท่ี ๑ ๙,๓๔๐ ๑๖,ocno ๑๗,๘๘๐

1 ๘ คบสวน บริการทีบ่ฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๙,๓๔๐ ๑๖,๐๓๐ ๑๗,๘๘๐
๙ บริกรหรอพนกังาบประจำดกหรอโรงแรม บริการพืน้ฐาบ กลุ่มท่ี ๑ ๙, ๓๔๐ ๑๖,๐๓๐ ๑๗,๘๘๐

๑๐ คบงานประจำรทขยะ บริการพืน้ฐาบ กลุ่มท่ี ๑ ๙,๓๔๐ ๑๖,๐๓๐ ๑๗,๘๘๐
๑๑ คบงาบประจำรทดูดสิงปฏิกูล บริการพืน้ฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๙,๓๔๐ ๑๖,๐๓๐ ๑๗,๘๘๐
site คบงาบประจำโรงข่าสัตว์ บริการพืน้ฐาบ กลุม่ท ี๑่ ๙,๓๔๐ ๑๖,๐๓๐ ๑๗,๘๘๐
๑๓ พนักงานผลิตบ้ําประปา บริการพืน้ฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๙,๓๔๐ ๑๖,๐๓๐ ๑๗,๘๘๐
ร)๙- หัวหน้าหมวดคบงานและสทาบท่ี บริการพืน้ฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๗,0(๖๐ ๑๘,๑๐๐ ๒๑,๐๑๐
๑๙ คบครัว สนับสบุบ กลุ่มท่ี ๑ ๙,๓๔๐ ๑๖,๐๓๐ ๑๗,๘๘๐
Gib พนักงาบดับเพลิง สนับสบุบ กลุ่มท่ี ๑ ๙,๓๔๐ ๑๔,๑๐๐ ๒๑,๐๑๐
๑๗ พนกังาบจดมาตรวัดบํา้ สนับสบุน กลุ่มท่ี ๑ ๙,๓๔๐ ๑๘,๑๐๐ ๒๑,๐๑๐
๑๘ พนักงาบวิทยุ สนับสบุบ กลุ่มท่ี ๑-๒ ๖,๑๔๐ ๒๓,๓๔๐ ๒๙,๖๗๐ -ใจ้บัญชีท่าจ้างา กลุ่มท่ี ๓ ทังข้ันท่ี ๓๗

แ ๙ พนักงานขับรทยนต์ สนับสบุบ กลุ่มท่ี ๑-b ๖,๑๔๐ ๒๓,๓๔๐ ๒๙,๖๗๐ ไร่พา ๒๑,๐«๐ และกลุ่มท่ี ๒ เริมขั้นท่ี ๒๙ 1
พ J อัตรา ๒๓,»>๙๐

b o หัวหน้าหมวดรทยนต์ สนับสบุบ กลุ่มท่ี ๑-๓ ๗,<vt1๐ ๓๐,๗๘๐ ดา Gu,(5)<5)0 -ใจับัญชีท่าจ้างา กลุ่มท่ี ๓ ทังข้ับท่ี ๓๗

อัตรา ๒๓,0๑๐ และกลุ่มท่ี ๒ เริมข้ับท่ี ๒๙ 1
อัตรา ๒๓,๑๙0 ทังข้ันท่ี ๓0 อัตรา ๒๙,๖๗๐ I

นละกลุ่มท่ี ๓ เริมข้ันท่ี ๒๓.๙ อัตรา ๒๙,๙๗๐ 1
๒๑ พกังานเทศกจิ ในับสบุบ าลุ่มท่ี ๑ ๖,๑๔๐ ๑<1^,๑00 ๒๑,๐๑๐
tete ารผููด้แูลเดกีเลก พบัสบนุ าลุ่มท่ี ๑-๓ ๗, ๔๖๐ ๓๐,๗๙๐ ๓๔,๑๑๐ -ใจ้บัญชีท่าจ้างา กลุ่มท่ี ๓ ทังข้ับท่ี ๓๗

อัตรา ๒๓,๐๓๐ นละกลุ่มท่ี ๒ เริมขั้มที่ ๒๙ 1

อัตรา ๒๓,๓๙๐ ทังข้ับท่ี ๓๐ อัตรา ๒๙.๖๗๐

นละกลุ่มท่ี ๓ เริมข้ันท่ี^)Pb*■ อัด*3jg๙1๙๗๐ 1

๒๓ Vพกังานขบัเรอยนตห์รอืบายทา้ยเรอื fพบัสนนุ rชุม่ที ่ ๑-b ๖,๑๔๐ ๒๓,๓๔๐ ๒ ๙ ,๖ ๗ ๐ -ใจ้บัญชีท่าจ้า^ท่กลุมฺ่^รr ทง ็ ขั ้ นทว- \  1
อัตรา ๒๓1๓๐เ/ptก̂ !ท่ี  ^ ชุ่ เม็รุ)>«$=๙\  T
อัตรา ๒๓1๓๙0 1



บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างข ั้นตํ่า-ข ั้นส ูง ลูกจ้างประจ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน

(แนฆv n in b ะ iriri Ii.il., ก.ท. และ ท.aim . เรื่อง มาครุฐานทั่รไบัเทยๆทับอัคราค่าจ้างและการไห้สูทจ้างขององค่กรปกครอง?!-)นห้องทบไค้รับล่าจ้าง (ฉบับที ๔))
ล ำค ้าJ ท่านหนง กลุม่งาบ กรุ่นนัณขิ อตัราคา่จา้ง

ที คา่จา้ง ขั้นคา ขั้นส ูงเค ิม ขั้นสูงใหม่
หมายเหตุ

๒๔ ถูกมือช่างนผบทีภาษีและทะเษียบทรัพย์สิบ' สนับสบุบ กลุ่มที ๑-๒ ๖,๑๔0 ๒๓,๓๔๐ ๒๔,๖๗๐ -ไข้บัญชีค่าจ้างๆ กคุ่นท่ี ® กงข้ันท่ี ๓๗
๒๔ เจ้าหนา้ททีะเษยีนทรัพย์สนิ สนับสบุน กลุ่มที ๑-๒ ๖,๑๔0 ๒๓1๓๔๐ ๒๔,๖๗๐ อัครา ๒®.๐®๐ นละกคุ่มท่ี ๒ เริมขั้บที่ ๒๙
๒๖ เจ้าหนา้ทลีำรวจขอ้มลู สนับสบุบ กรุ่มที ๑-๒ ๖1๑๔๐ ๒๓,๓๔๐ ๒๔,๖๗๐ อตรา b<y๑๔๐
๒๗ ลูกจ้างประจำท ีม ืข ึอ่นละลักษณะงาบเหมือบ สนับสบุบ กลุ่มที ๑-๒ ๖,๑๔๐ ๒๓,๓๔๐ ๒๔,๖๗๐

ข้าราขการและพนกังานสว่นทอ้งกนิ
รวมกิง พนกังาบเกนิเงิน พนักงาบพมพต์ด
และตำแหน่งอนๆ ท ีมิไดักำหนดไว้

|> ในบญัชีกำหนดตำแหนง่และบญัชีอตัรา
คา่จ้างขัน้ดํา่-ขัน้สงู ลูกจ้างประจำ
'ซององค์กรปกครองส่วนท้องกิน

๒๘ คบงานเคร่ืองสูบ'นา ช่าง กลุ่มที ๑ ๔,๓๔๐ ๑๘,๑๐๐ ๒๑,๐๑๐
๒๙ คบงาบเคร่ืองกำเปิดไฟฟ้า ชา่ง กลุ่มท ี ๑ ๔,๓๔๐ ๑๙,๑๐๐ ๒๑,๐๑๐
๓๐ ผ ูช้ว่ยชา่งทกุประเภท ชา่ง กลุ่มท ี ๑ ๔,๓๔๐ ๑๙,๑๐๐ ๒๑,๐๑๐
๓ ๑ พนกังาบซบัเครือ่งกลขนาดเบา ชา่ง กลุ่มที ๑-๒ ๖,®๔๐ ๒๓,๓๔๐ ๒๔,๖๗๐ ■ ไข้บัญชีค่าจ้างๆ  กคุ่มท่ี ® กีงข้ันท่ี ๓๗

๓๒ พนักงานซับเรัอขุด (รทขุด) ขาง กลุ่มที ๑-๒ ๖,๑๔๐ ๒๓,๓๔๐ ๒๔,๖๗๐ ไอัครา ๒®,o « o  นละกลุ่มท่ี b  เริมขั้นที่ ๒๙

อัครา ๒®,«๙o

๓๓ พนกังาบซบัเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง ขาง กลุ่มท ๑-๓ ๗,๔๖๐ ๓๐,๗๘๐ ๓๔,๑๑๐ -ใข้บัญชีค่าจ้างๆ กลุ่มที่ พ กงข้ันที่ ๓๗

อีครา ๒«,๐®o  แทะกลุ่มที่ b  เริมขั้นที่ ๒๙

อ ีครา ๒®,®๙๐ กงข้ันที่ ๓๐ อคีรา ๒๙.๖๗๐
พ และกลุ่มที่ ๓ เริมข้ันที่ ๒๓.๙ อัครา ๒๙,๙๗๐

๓๔ เรนักงานซับเคร่ืองจักรกลขนาดหนัก ช่าง พ ุม่ ท ี ๒-๓ ๘1๓๔๐ ๓๓,๐๐๐ ๓๖,๔๔๐ ไข้'บัญชีค่าจ้างๆ กลุ่มที่ ๒ ถีงข้ันท่ี ๓๐

อัครา ๒๙,๖๗๐ แล;ๆ!ล ุ่งพ ี่-พท ้มพ ุท่ี่ ๒๓.๙

อ ัครา๒๙.<^๐ ' v \  ' \

■ /  /  l r  พ ี่พ ^  >'รา

€ /

% ร « £ "



บัญช ีอ ัตราค่าจ ้างล ูกจ ้างประจำขององค์กรบ ่กค’J3 งส่วนท้องถิ่น
กลุ่มที่ ๑

1 ลำดับข้ัน อัตราค่าจ้าง ลำดับขั้น อัตราค่าจ้าง
1 ๑ ๔1๘๗๐ ๑๙.๔ ๑๐ 1๙๗๐

๑.๔ ๔1๙๘๐ ๒๐ (ร)ร),(ร)d o
๒ ๔1๑๐๐ ๒๐.๔ ๑ ๑ 1๔๐๐

๒.๕ ๔1๒๒๐ ๒๑ ๑ ๑ 1๖๓๐
1 ๓ ๔1๓๔๐ ๒๑.๔ ๑๑,๘๖๐

๓.๕ ๕1๔๔๐ ๒๒ ๑๒1๐๙๐
๔ ๔1๔๘๐ ๒๒.๔ ๑๒1๓๓๐

๔ .๕ ๔1๖๙๐ ๒๓ ๑๒1๔๖๐
๕ ๔1๘๑๐ ๒๓.๔ ๑๒1๘๑๐

๕ .๕ ๔1๙๗๐ ๒๔ ๑๓1๐๗๐
๖ ๖ 1๑๔๐ ๒๔.๔ ๑๓1๓๑๐

๖. ๕ ๖ 1๓๐๐ ๒๔ ๑๓1๗๖๐
๗ ๖ 1๔๗๐ ๒๔.๔ ๑๔1๐๓๐

๗. ๕ ๖ 1๖๓๐ ๒๖ ๑๔1๓๑๐
๘ ๖ 1๘๐๐ ๒๖.๔ ๑๔1๔๗๐

๘.๕ ๖ 1๙๗๐ ๒๗ ๑๔1๘๔๐
๙ ๗1๑๔๐ ๒๗.๔ ๑๔1๑๔๐

๙.๕ ๗1๒๙๐ ๒๘ ๑ CjLjGLfiLO
๑๐ ๗1๔๖๐ ๒๘.๔ ๑๔1๗๒๐

1 ร)0 . ๕ ๗1๖๓๐ 1๐๙ ๑ ๖ 1๐๓๐
๑๑ ๗1๘๐๐ ๒๙.๔ ๑ ๖ 1๓๔๐

๑๑.๕ ๗1๙๖๐ ๓๐ ๑ ๖ 1๖๔๐
๑๒ ๘1๑๒๐ ๓๐.๔ ๑ ๖ 1๙ ๖๐

1 ๑๒.๕ ๘1๒๙๐ ๓๑ ๑๗1๒๗๐
1 ๑๓ ๘1๔๔๐ ๓๑.๔ ๑๗1๔๗๐

๑๓.๕ ๘1๖๑๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐
๑๔ ๘1๘๐๐ ๓๒.๔ (5)£•1 GOĈO

๑๔.๔ ๘1๙๗๐ ๓๓ ๑๘1๔๘๐
๑๔ ๙1๑๔๐ ๓๓.๔ ๑๘1๗๙๐

๑๔.๔ ๙ 1๓๓๐ ๓๔ ๑ ๙ 1๑๐๐
๑๖ ๙1๔๒๐ ๓๔.๔ ๑๙ 1๔๑๐

๑๖.๔ ๙1๗๑๐ ๓๔ ๑ ๙ 1๗๒๐
๑๗ ๙1๙๑๐ ๓๔.๔ — ๒๐1๐๔๐

๑๗.๔ ๑ ๐ 1๐๗๐ ๓๖ /  — —.^ \  ๒๐1๓๖๐
๑ G» ๑๐ 1๒๘๐ ๓๖.๔ เ /  /^f เ ^ V \  ๒๐1๖๘๐

๑๘.๔ ๑๐ 1๔๔๐ ๓๗ ' (  \  \  ๒®,๐๑๐
๑๙ ๑ ๐ 1๗๖๐ 1  ไ ร !  / J

% บ ั^ บ ั



บัญ?อัตราค่าจ้างลูกจ้างปร::จำขององค่ก■ รปทครองส่วนท้องถิ่น
กลุ่มที่ ๒

น พพ ้ายih รกาก ก.?.;

ลำคับข้ัน อตัราคา่จา้ง ลำคบัขัน้ อตัราคา่จา้ง
G ) ๗1๔๓๐ ๑๔.๔ ๑๔1๒๙๐

๑.๔ ๗1๗๓๐ ๑๖ ๑ (รน, ๖๑0
๒ ๗1๙๔๐ ๑๖.๔ ๑๔1๙๒๐

๒.๕ ๘1๑๓๐ ๑๗ ๑๖1๒๔๐
๓ ๘1๓๔๐ ๑๗.๔ ๑๖,๔๔๐

๓.๔ ๘1๔๔๐ ๑๘ ๑๖,๘๘๐
๔ ๘1๗๔๐ ๑๘.๔ ๑๗,๒๐๐

๔.๔ ๘1๙๗๐ ๑๙ ๑๗,๔๔๐
๕ ๙ 1๒๑๐ ๑๙.๔ ๑๗,๘๙๐

๕ .  ๕ ๙1๔๔๐ ๒๐ ๑๘,๒๓๐
๖ ๙1๗๐๐ ๒๐.๔ ๑๘,๔๙๐

๖.๕ ๙1๙๖๐ ๒๑ ๑๘,๙๔๐
๗ ๑๐,๑๙๐ ๒๑.๔ ๑๙,๓๐๐

๗. ๕ ๑๐,๔๔๐ ๒๒ ๑๙,๖๖๐
๘ ๑๐1๗๐๐ ๒๒.๔ ๒๐,๐๔๐

๘.๕ ๑๑1๐๐๐ ๒๓ ๒๐,๔๐๐
๙ ๑๑,๓๑๐ ๒๓.๔ ๒๐,๗๗๐

๙. ๕ ๑๑,๖๒๐ ๒๔ ๒๑,๑๔๐
0)0 ๑๑1๙๒๐ ๒๔.๔ ๒๑,๔๐๐

0)0.๕ ๑๒1๒๔๐ ๒๔ ๒๑,๘๘๐
0)0) ๑๒1๔๓๐ ๒๔.๕ ๒๒, ๒๓๐

๑๑ .๕ ๑๒1๘๔๐ ๒๖ ๒๒,๖๐๐
๑๒ ๑๓1๑๖๐ ๒๖.๔ ๒๒,๙๘๐

๑๒.๕ ๑๓1๔๗๐ ๒๗ ๒๓,๓๔๐
๑๓ ๑๓1๗๗๐ ๒๗.๔ ๒๓,๗๑๐

๑๓.๕ ๑๔1๐๗๐ ๒๘ ๒๔,๐๘๐
๑๔ ๑๔1๓๘๐ ๒๘.๔ ๒๔,๔๔๐

๑Gu-du ๑๔,๖๘๐ ๒๙ z '  ^ \  ๒๔,๘๔๐
0)๕ ๑๔1๐๐๐ ๒๙.๔ f  / ( พ  A  S b \ \  '*>๔,'°๔๐

๓๐ (  ] ๒๕•๖๗๐

เ̂ :,*-,
จ. ก.'



บัญชีอ ัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค่กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลุ่มท่ี ๓

แนบท้ายงระกาท ก.จ.,

ลำดบั,ขบ อตัราคา่จา้ง ลำดบัขัน้ อตัราคา่จา้ง
๑ ๙,๒๑๐ ๑๙.๔ ๒๒,๐๔๐

๑.๔ ๙,๔๔๐ ๒๐ ๒๒,๔๙๐
๒ ๙,๗๐๐ ๒๐.๔ ๒๒,๙๒๐

Iej.cs: ๙,๙๖๐ ๒๑ ๒๓,๓๗๐
๓ 6 ) 0 , (ร) cs! o ๒๑.๔ ๒๓,๘๒๐

๓.(ร ๑๐,๔๔๐ ๒๒ ๒๔,๒๗๐
๔ ๑๐,๗๐๐ ๒๒.๔ ๒๔,๗๓๐

๔. ๔ ๑๑,๐๐๐ ๒๓ ๒๔,๑๙๐
๔ ๑๑,๓๑๐ ๒๓.๔ ๒๔,๙๗๐

๔. ๕ ๑๑,๖๒๐ ๒๔ ๒๖,๔๖๐
๖ ๑๑,๙๒๐ ๒๔.๔ ๒๖,๙๘๐

๖. ๕ ๑๒,๒๔๐ ๒๔ ๒๗,๔๘๐
๗ ๑๒,๔๓๐ ๒๔.๔ ๒๘,๐๓๐

๗. ๕ ๑๒,๘๔๐ ๒๖ ๒๘, ๔๖๐
๘ ๑๓,๑๖๐ ๒๖.๔ ๒๙,๑๑๐

๘.๕ ๑๓,๔๓๐ ๒๗ ๒๙,๖๘๐
๙ ๑๓,๙๑๐ ๒๗.๔ ๓๐,๒๒๐

๙ . ๕ ๑๔,๓๐๐ ๒๘ ๓๐,๗๙๐
(5 )0 ๑๔,๖๖๐ ๒๘.๔ ๓๑,๓๔๐

0 ) 0 . ๕ <5)(รํL,OduO ๒๙ ๓๑,๘๘๐
๑๑ ๑๔,๔๓๐ ๒๙.๔ ๓๒,๔๔๐

๑๑ .๕ ๑๔,๘๐๐ ๓๐ ๓๓,๐๐๐
๑๒ ๑๖,๑๙๐ ๓๐.๔ ๓๓,๔๖๐

๑๒.๔ ๑๖,๔๗๐ COG) ๓๔,๑๑๐
๑๓ ๑๖,๘๒๐ ๓๑.๔ ๓๔,๖๘๐

๑๓.๔ ๑๗,๓๑๐ ๓๒ ๓๔,๒๒๐
๑ Gl ๑๗,๖๙๐ ๓๒.๔ ๓๔,๗๖๐

๑(ร̂ . (£ ๑๘,๐๖๐ ๓๓ ๓๖,๔๔๐
๑ <£/ ๑๘,๔๔๐ ๓๓.๔ ๓๗,๑๓๐

๑๔.๔ ๑๘,๘๑๐ ๓๔ ๓๗,๘๓๐
๑๖ ๑๙,๒๐๐ ๓๔.๔ ๓๘,๔๔๐

๑๖.๔ ๑๘,๔๘๐ ๓๔ ๓๙,๐๔๐
๑๗ ๑๙,๙๗๐ ๓๔.๔ '''รs1 ๓๙,๖๘๐

๑๗.๔ ๒๐,๓๖๐ ๓๖ /  'A x  \  ๔๐,๓๑๐
๑ ๘ ๒ ๐ ,๗ ๘ ๐ ๓๖.๔ /  /  เ ^  \ 1 \ ๔ ๐ , ๙ ๖ ๐

๑ ๘ .๔ Id (51,Gicsfo ๓๗ 1 }ร:๑, ๖ ๑ ๐
๑ ๙ ๒ ๑ , ๖ ๒ ๐ พ^ 1/



ประกาศคณะกรรมการข้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง 
เรอง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔๓) พ.ศ.๒๔๔๘

โดยที่เปีนการสมควรปรับเงินเดือนให้สอดคล้องกับประกาศคณะทรรมการมาตรฐานทารบริหาร 
งานบุคคลส่วนห้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนห้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) ฉบับลงวันที่ ๒๑ 
พฤษภาคม ๒๔๔๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓(๒) ประกอบกับมาตรา ๒0  แห่งพระราขบัญญัติระเบียบ 
บริหารงานบุคคลส่วนห้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๒ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยฃน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี ๔) ลงวันที่ ๒๖ 
พฤคจิกายน ๒๔๔๘ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุม 
ครั้งที่ ๖/๒๔๔๘ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๔๘ และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด 
ลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๔๔๘ เม่ือวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๔๔๘ มีมติเห็นชอบให้แก้ไขประกาศคณะกรรมการ 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
ชององค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓๖) พ.ศ.๒๔๔๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๔๔๗ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ประกาศนี้เร ียกว่า ‘'ประกาศคณะคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดลำปาง เรื่อง หล ักเกณ ฑ ์และเง ื่อนไขเก ี่ยวก ับการบร ิหารงานบ ุคคลชององค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๔๓) พ.ศ.๒๔๔๘”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๔๗ เปีนต้นไป 
ข้อ ๓ ให ้ยกเล ิกบ ัญช ีอ ัตราเง ินเด ือนชองข ้าราชการองค ์การบริหารส ่วนจังหว ัดท ้ายประกาศ  

คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ 
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓๖) พ.ศ.๒๔๔๗ ลงวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๔๔๗ 
และให็ใช้บัญชีท้ายประกาศนี้แทน / 1

ประกาศ ณ วนท่ี Ai«/ ธันวาคม พ.Piigxdjr

(นายสามารถ ลอยฟ้า)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ประธานกรรมการช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง



บัญชีอัตราiงบเคือนนนักงานส่วนท้องทน บัญชี 4
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทกบาล นละองค์การบริหารลั’วนตำบล)

"3T อนคน ท. 1 อบจับท. .2 รับจับ ท. 3 อับจับ ท. 4 .อับจับ ท. 5 อับจับ ท. .6 ; รับจับ ท. 7

49,480
48,740
47390
47,240

21,420 46,490
21,110 25,020 45,740
20.790 24,640 30,020 44,990
20,470 24370 29570 36,640 44,280
20,140 23900 29.130 36,090 43,580
19,810 23520 28590 35540 42590
19.480 23,140 28350 34390 42210
19,120 22,760 27,800 34,430 41550
18,760 22,400 27350 33570 40.900
18,410 22,050 26,920 33310 40,260

11,840 16,070 21,700 26,500 32,790 39530
11570 17.730 21360 26,080 32270 39,080
11,490 14,180 17,400 21,020 25,670 31,760 38520
11310 13,980 17,080 20590 25370 31260 37360
11,130 13,770 16,760 20360 24.870 30,770 37,410
10 950 13550 16.450 20,040 24,480 30290 36,860
10,770 13330 16.140 19,720 24,090 29,810 36310
10.570 13,110 15540 19,410 23,710 29,340 35,770
10370 12,890 15340 19,100 23340 28,880 35220
10,180 12550 15390 18,790 22,980 28,430 34,680
9,990 12,410 15,060 18,480 22,600 27,960 34,110
9,800 12,180 14,810 18,190 22330 27,490 33560
9520 11.950 1.4360 17.880 21,880 27,030 33,000
9,440 11,730 14320 17570 21500 26580 32,450
9,260 11,510 14,060 17370 21,140 26,120 31580
9,090 11300 13.820 16960 20,770 25560 31340
8,920 11,090 13370 16550 20.400 25,190 30,790
8,750 10.880 13310 16,340 20,040 24,730 30220
8,590 105BO 13,070 16,030 19,660 24270 29580
8,430 10,480 12,810 15,720 19300 23520 29,110
8.260 10380 12360 15,440 18350 23370 28560
8,100 10,070 12330 15.140 18590 22,920 28,030
7,950 9,910 12,090 14,850 18330 22,490 27,480
7,790 9.710 11,860 14570 17590 22.040 26380
7,640 9,520 11530 14310 17550 21520 . 26.460
7.480 9,330 11,400 14,030 17200 21,190 25370
7330 9,150 11,180 13,760 16.B80 20,780 25,470
7310 8,970 10,970 13,500 16550 20360 24,970
7,050 8,800 10.760 13330 16240 19,970 24,490
6,920 8510 10,540 12370 15320 19580 24,010
6,790 8.450 10350 12,730 15510 19,200 23550
6,650 8390 10,150 12.470 15290 18510 23.080
6,530 8,120 9,950 12,220 15,000 18,440 22520

6,400 7,960 9.740 11360 14580 18,060 22.170
6370 7,800 9,540 11,700 14380 17590 21.710
6,160 7530 9340 11.450 14,070 17310 21340
6,050 7,460 9,140 11,200 13,770 16320 20,790
5,920 7,290 8,930 10350 13,470 16570 20320

5,810 7,140 8.740 10,700 13.160 16.190 19560
5590 6,970 8340 10,440 12540 15,800 19.410
5,580 6.800 8,340 10,190 12,530 , 15,430 18,950
5^440 6530 8,130 9,960 12240 15050 18,470
5,340 6,470 7.940 9,700 11,920 14560 18.010
5,220 6300 7,730 9,440 11520 , 14,300 17560
5^100 6,140 7530 9,210 11310 13,910 17,100
4,980 ร,970 7,320 8970 11,000 13530 16540
4,870 5,810 7,140 8,740 10,700 13,160 16,190

.รับจับทเ 1,. ‘รับรับเท่:''3  ” . 1 รับจัน ท;':4 :)■  รันุจั 1̂ ^ ! เ& .
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27.5 
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26.5 
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25.5 
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24.5 
24

23.5 
23

22.5 
22

21.5 
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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 
1"37

66.490
65.490
64.490 
63,480 
62,470 
61,460
60.450
59.500
58.560 
57,640 
56,730 
55,840
54.960
54.090
53.230 
52,370 
51.520 
50,670
49.830 
49,010 
48,200 
47,380
46.560 
45.750
44.930
44.130 
43,300 
42,620
41.930 
41.250
40.560 
39,880 
39,190
38.500
37.830
37.130
36.450 
35,760
35.090 
34,430 
33,770
33.140
32.510 
31,900 
31,290 
30,690
30.100
29.510
28.930 
28,350 
27,800
27.230 
26,660
26.100 
25,530
24.960 
24,400
23.830 
23.210 
22,700
22.140 
21,550 
20990 
20,420 
19,860

77380
76320
75,050
73.880 
72,710 
71,530 
70350 
69340
68.150
67.080
66,020
64.980 
63.960 
63.090 
62320 
61,360 
60,500
59.640 
58,800
57.980
57.150 
56330 
55.510
54.700
53.890
53.080 
52360 
51,450
50.640 
49,830 
49,010 
48300 
47380
46.560 
45,750 
44,930 
44,130 
43310 
42,490 
41,670
40.890 
40,100 
39360 
38,620
37.880 
37,120 
36,410 
35,690
34.980 
34370 
33,550
32.850 
32,110 
31,400
30.700
29.980 
29,780
28.560
27.850 
27,16 
26,44๖ 
25,7po
25.080

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 
เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลชององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

แก้1ฃเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๔๒) พ.ศ.๒๔๔๘

โดยที่เป็นการสมควรแก้!ขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์ทารบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดลำปาง เก่ียวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง เพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดตำแหน่งพนักงาน 
ส่วนท้องถ่ิน ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน เร่ือง กำหนดมาตรฐานกลางการ 
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๔) ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๔๔๗ และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ 
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๖) ลงวันท่ี 
๔ มิถุนายน ๒๔๔๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.๒๔๔๒ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา 
ตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๔๔๘ ลงวับท่ี ๔ กันยายน ๒๔๔๘ โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมคร้ังท่ี ๖A3๔๔๘ เม่ือวันท่ี ๒๔ มิถุนายน 
๒๔๔๘ และคณะกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๔๔๘ 
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๔๔๘ มีมติเห็นขอบให้แก้!ขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด 
ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลชององค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้!ขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๔๒) พ.ศ.๒๔๔๘”

ข้อ ๒ ประกาศน้ี!ห้ใข้บังดับต้ังแต่วันท่ีประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นข้อ ๑๑/๑ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน 

จังหวัด จังหวัดลำปาง เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลงวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๔๔ ดังน้ี

“ข้อ ๑๑/๑ ตำแหน่งข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มี ๔ ประเภท ดังนี้
(๑) ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถ่ิน ได้แก่ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือตำแหน่งที่เรียกขื่ออย่างอื่น ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราฃการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดกำหนด

(๒) ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถ่ิน ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย 
ระดับส่วน ระดับกอง ระดับสำนักในองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือตำแหน่งท่ีเรียกขื่ออย่างอื่น ตามคณะกรรมการ 
กลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด



(๓) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตำแหน่งท่ีจำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ 
ปริญญาตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางช้าราชกา■ ริฐงด้การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด เพื่อปฏิบัติงาน 
ในหน้าท่ีชองตำแหน่งน้ัน

(๔) ตำแหน่งประเภทท่ัวไป ได้แก่ ตำแหน่งท่ีไม่ใช่ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถ่ิน ตำแหน่ง 
ประเภทอำนวยการท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางช้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด เพ่ือปฏิบัติงานในหน้าท่ีของตำแหน่งน้ัน”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๓/๑ ของประกาศคณะกรรมการช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไชุ 
เพิมเติม (ฉบับท่ี ๓๙) พ.ศ.๒๔๔๘ ลงวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๔๔๘ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน

ข้อ ๑๓/๑ ระดับตำแหน่งช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีระดับ ดังน้ี
(๑) ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถ่ินมี ๓ ระดับ 

(ก) ระดับด้น 
(ข) ระดับกลาง 
(ค) ระดับสูง

(๒) ตำแหน่งประ๓ทอำนวยการท้องถ่ินมี ๓ ระดับ 
(ก) ระดับด้น 
(ข) ระดับกลาง 
(ค) ระดับสูง

(๓) ตำแหน่งประเภทวิฃาการมี ๔ ระดับ 
(ก) ระดับปฏิบัติการ 
(ข) ระดับชำนาญการ 
(ค) ระดับชำนาญการพิเศษ 
(ง) ระดับเช่ียวชาญ

(๔) ตำแหน่งประเภทท่ัวไปมี ๓ ระดับ 
(ก) ระดับปฏิบัติงาน 
(ข) ระดับชำนาญงาน 
(ค) ระดับอาๅโส

ข้อ ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นข้อ ๑๓/๒ และข้อ ๑๓/๓ ของประกาศคณะกรรมการช้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓๙) พ.ศ.๒๔๔๘ ลงวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๔๔๘ ดังน้ี

ข้อ ๑๓/๒ ให้คณะกรรมการกลางช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งไว้ 
เป็นบรรทัดฐานในการกำหนดตำแหน่งช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยกำหนดตำแหน่งเป็นประเภทและ 
สายงานตามลักษณะงาน และจัดตำแหน่งในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่คุณภาพของงานอยู่ในระดับ 
เดียวกันโดยประมาณเป็นกลุ่มเดียวกันและระดับเดียวกัน โดยคำนึงถึงลักษณะหน้าที่ความรับผิดขอบและคุณภาพ 
ของงาน ความก้าวหน้าในสายงานตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี



-๓-

(๑) ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถ่ิน
(ก) ระดับต้น ได้แก่ ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามขนาดและ 

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด
(ข) ระดับกลาง ไต้แก, ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือรองปลัดองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดตามขนาดและโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดกำหนด

(ค) ระดับสูง ได้แก่ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือรองปลัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด ตามขนาดและโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดกำหนด

(๒) ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถ่ิน
(ก) ระดับต้น ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย หรือระดับกอง ตามขนาด 

และโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด
(ข) ระดับกลาง ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับส่วน หรือระดับกอง ตามขนาด 

และโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด
(ค) ระดับสูง ไต้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก ตามขนาดและโครงสร้าง 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด 
(๓) ตำแหน่งประ๓ ทวิซาการ

(ก) ระดับปฏิบัติการ ได้แก่ ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้นโดยใช้ความรู้ 
ความสามารถทางวิชาการในการทำงาบ ปฏินัติงานภาย'ไต้การกำกับ แนะน่า ตรวจสอบ

(ข) ระดับชำนาญการ ได้แก่ ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์ โดยใช้ 
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงในงานวิชาการ ปฏิบ้ตงานท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ปีญหา 
ที่ยาก หรือตำแหน่งซ่ึงต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏินัติงานชองผู้ร่วมปฏิบ้ตงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงในงานวิชาการ ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาท่ียาก

(ค) ระดับชำนาญการพิเศษ ได้แก่ ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์เดยใข้ 
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงมากในงานวิชาการ ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา 
ที่ยากมาก หรือตำแหน่งซ่ึงต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงมากในงานวิชาการ ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาท่ียากมาก

(ง) ระดับเช่ียวชาญ ได้แก่ ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความเช่ียวชาญโดยใช้ 
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา 
ในทางวิชาการท่ียากและซับช้อนมาก และมีผลกระทบในวงกว้าง

(๔) ตำแหน่งประเภทท่ัวไป
(ก) ระดับปฏิบัติงาน ได้แก่ ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซ่ึงปฏิบัติงาน 

ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ



(ข) ระดับชำนาญงาน ได้แก่ ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์โดยใช้ 
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญงาน ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินในหรือแก่ไฃปิญหาท่ีค่อนช้างยาก 
หรือตำแหน่งซี่งด้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชำนาญงาน ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ปญหาท่ีค่อนช้างยาก

(ค) ระดับอาวุโส ไต้แก่ ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญงานค่อนช้างสูง ในงานเทคนิคเฉพาะต้านหรืองานท่ีต้องใช้ทักษะและ, 
ความชำนาญเฉพาะตัว ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปีญหาท่ีค่อนช้างยากมาก หรือตำแหน่งซ่ึงต้องกำกับ 
แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงาน 
ค่อนช้างสูง มีงานในความรับผิดขอบท่ีหลากหลาย ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้,ปิญหาท่ีค่อนช้างยากมาก

ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุประเภทตำแหน่ง ซื่อตำแหน่งในสายงานและ 
ระดับตำแหน่ง หน้าท่ีความรับผิดขอบหลัก คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจำเป็น 
ตามบัญชีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นท้ายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน 
ท้องถ่ิน เร่ือง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๔) ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๔๔๗

ข้อ ๑๓/๓ ช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ท่ีไต้รับแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงาน 
เร่ิมต้นระดับใด และตำแหน่งระดับใด ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางช้าราขการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดไต้กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกลางช้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เร่ือง มาตรฐาน 
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง ฉบับลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๔๔๔ ให้จัดเช้าสู่ประเภท 
ตำแหน่งและระดับตำแหน่งตามประกาศนี้ และให้ถือว่าระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของผู้นี้นเทัยบเท่ากับระยะเวลา 
การดำรงตำแหน่งตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่กำหนดตามประกาศนี้ ทั่งนี้ 
เพ่ือประโยฃนํในการแต่งต้ัง การเล่ือนระดับ การย้าย การโอน การรับโอน ดังน้ี

(๑) ผู้ดำรงตำแหน่งประ๓ ทท่ัวไป ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ หรือระดับ ๔ ของสายงาน 
เร่ิมต้นจากระดับ ๑ และสายงานเร่ิมต้นจากระดับ ๒ ให้จัดเช้าสู่ประเภทตำแหน่งท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน

(๒) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับ ๔ หรือระดับ ๖ ของสายงานเร่ิมต้นจากระดับ ๑ 
และสายงานเร่ิมต้นจากระดับ ๒ ให้จัดเช้าสู'ประเภทตำแหน่งท่ัวไป ระดับชำนาญงาน

(๓) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับ ๗ ของสายงานเร่ิมต้นจากระดับ ๒ ให้จัดเช้าสู' 
ประเภทตำแหน่งท่ัวไป ระดับอาวุโส

(๔) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับ ๓ ระดับ ๔ หรือระดับ ๔ ของสายงานเร่ิมต้นจาก 
ระดับ ๓ ให้จัดเช้าสู่ประเภทตำแหน่งวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

(๔) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทท่ัวไป หรือประเภทวิชาชีพ ระดับ ๖ หรือระดับ ๗ ของสายงาน 
เร่ิมต้นจากระดับ ๓ ให้จัดเช้าสู่ประเภทตำแหน่งวิขาการ ระดับชำนาญการ

(๖) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทท่ัวไป หรือประเภทวิชาชีพ ระดับ ๘ ของสายงานเร่ิมต้นจาก 
ระดับ ๓ ให้จัดเช้าสู่ประเภทตำแหน่งวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

(๗) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือประเภทเข่ียวฃาญ ระดับ ๙ ให้จัดเช้าสู่ตำแหน่ง 
ประเภทวิฃาการ ระดับเข่ียวฃาญ



ประกาศคณะกรรมการ'ข้าราชการ0งค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดหำมาตรฐานทาหนดตำแหน่ง 

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๘

โดยทเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการข้าราขการองค์ทาร'บริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดลำปาง เกี่ยวกับการจัดหำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้สอดคล้อง 
กับการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนห้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนห้องถิ่น (ฉบับท่ี ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๔๔๗ และประกาศ 
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๖) ลงวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๔๔๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๒) แห่งพระราชบัญญ้ตระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๔๔๒ และข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานท่ี'วไป 
เกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๔๔๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๔๔๘ โดยความ 
เห็บขอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใบการประชุมครั้งที่ ๖/๒๔๔๘ เมื่อวันที่ ๒๔ 
มิถุนายน ๒๔๔๘ และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ 
๑๒/๒๔๔๙ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๔๔๘ มีมติเห็นชอบให้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการจัดหำ 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้

ข ้อ .๑ ประกาศนี้เรียกว่า .“ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด 
ลำปาง เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.๒๔๔๘”

ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๔๔๙ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซี่งคณะกรรมการกลาง 

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดใต้จัดหำเพื่อเป็นบรรทัดฐานในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด โดยกำหนดตำแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงาน และจัดตำแหน่งในประเภทเดียวกันและ 
สายงานเดียวกันที่คุณภาพของงานอยู่ในระดับเดียวกันโดยประมาณเป็นกลุ่มเดียวกับและระดับเดียวกัน โดยคำนึงถึง 
ลักษณะหน้าที่ความรับผิดขอบและคุณภาพของงาน ความก้าวหน้าในสายงานมีจำนวน ๙๙ สายงาน ตามบัญชี 
รายละเอียดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งท้ายประกาศนี้

ข้อ ๔ การขอกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นการกำหนดตำแหน่ง 
ในสายงานอื่นที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังไมใต้จัดหำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใวั

/[ห้องค์การ...



-๒-

ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ฃอกำหนดตำแหน่ง•นบ จัดหำร่างมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของตำแหน่งสายงานบั้น 
เพื่อให้ทราบถึงประเภทตำแหน่ง ขื่อตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดขอบหลัก คุณสมบัติเฉพาะสำหรับ 
ตำแหน่ง ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น พร้อมเสนอเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องขอกำหนดตำแหน่งดังกล่าว 
เสนอให้คณะกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นขอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการ 
กลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาจัดหำเป็นมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราฃการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดต่อไป

ข้อ ๕ ข้าราซการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใด 
และระดับใด ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กำหนดไว้ 
ตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง การจัดหำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๖ เมื่อได้มีการจัดเข้าสู่มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
ตามที่กำหนดในข้อ แล้ว ให ้นำระยะเวลาการดำรงตำแห น ่งและระยะเวลาการปฏ ิบ ัต ิงานท ี่เก ี่ยวข ้องท ี่ม ี
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดิมมานับรวมกับระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
ตามที่กำหนดในคุณสมบั้ต ิเฉพาะสำหรับตำแหน่งของมาตรฐานกำหนดตำแหน่งท ี่ได ้ร ับการจัดเข ้าส ู่ตำแหน่ง 
เพื่อประโยขน่ในการเลื่อนระดับ การแต่งตั้ง การคัดเลือก การสอบคัดเลือก โดยมีหลักเกณฑ์การนับรวมตามบัญชี
ค ุณสมบัต ิเฉพาะสำหรับตำแหน่งของข ้าราชการองค ์การบริหารส ่วนจังหวัดท ี่ไต ้ร ับแต ่งต ั้งให ้ดำรงตำแหน่ง 
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดิม สำหรับใข้เป็นคุณสมบัติในการเลื่อนระดับ การแต่งตั้ง การคัดเลือก การสอบคัดเลือก 
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ /ว ัน ท ี

(นายสามารถVสอยฟ้า)
ผู้วาราชการจังหวัดสำปาง

ประธานกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง



ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดลำปาง เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ 
และการร้องทุกข์ ลงวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒£๔๕ หมวด ๓ การให้ออกจากราชการ ให้เป็นบีจจุบัน ถูกต้อง และ 
เป็นธรรม กอปรกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้คณะกรรมการกลาง 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ ให้เหมาะสมกับลักษณะ 
การบริหารและอำนาจหน้าท ี่ชององค์การบริหารส่วนจังหวัด แต ่จะต ้องอย ู่ภายใต ้มาตรฐานกลางเก ี่ยวก ับการ 
บริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
การให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยความเห ็นชอบชองคณะกรรมการกลาง 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และมติ 
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด 
ลำปาง เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในหมวด ๓ การให้ออกจากราชการ ส่วนท่ี ๑ การออกจากราชการ ส่วนท่ี ๒ 
การสั่งพักราชการและการสั่ง'ให้ออก,จากราชการ,ไว้ก่อนตามประกาศคณะกรรมการ'ข้ารา,ชการองค์การ']บริหารส่วน 
จังหวัด จังหวัดลำปาง เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การ 
อุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๕

ข้อ ๔ ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้
“ข ้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด” ให้หมายความรวมถึง ข ้าราชการครูองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นด้วย
/หมวด ๒...



-๒-
หมวด ๒

การออกจากราชการ
ข้อ ๕ ข้าราชการองค์การิบริหาร'ส่วนจังหวัดออกจากราชทารเมื่อ 
(๑) ตาย

ว้(๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(๓) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออก หรือการลาออกมีผลตามข้อ ๒๔ 
(๔) ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๒ชองหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ 

ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๓๔ของหลักเกณฑ์น้ี หรือเน่ืองจากไม,ผ่านการทดลอง 
ปฏิบัติราชการหรือขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยไม่ได้รับการยกเว้นตาม 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องด้นสำหรับข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
การออกจากราชการตามวรรคหนึ่งให้ทำเป็นคำสั่ง เว้นแต่กรณีตาม (๑) และ (๒)

-เ ก ารอ อ ก ค ำส ั่ง เก ี่ยวก ับ ก ารอ อ ก จาก ราช ก ารต าม วรรค ส อ ง ต ้องได ้ร ับ ความ เห ็น ขอบ จาก  
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน เว้นแต่คำสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๑๐ วรรคหน่ึง

ให้คณะกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่งเรื่องการออกจากราชการตาม (๔) และ 
(๕) ให้คณะอนุกรรมการด้านวินัยและการให้ออกจากราชการตามข้อ ๘๕วรรคสาม ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไชในการ 
สอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ พิจารณาทำความเห็นเสนอ และให้นำ หมวด ๘ และหมวด ๙ ของ 
หลักเกณฑ์ดังกล่าว มาใช้บังคับโดยอนุโลม

วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามหมวด ๕
ข้อ ๖ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกจาก 

ราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นไดในกรณีที่กฎหมาย 
ดังกล่าวบัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ และการสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญ 
เหตุทดแทน นอกจากให้ทำได้ในกรณีที,กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้ และกรณีท ี่กฎหมายว่าด ้วยบำเหน็จบำนาญ 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นบัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนแล้ว นายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดจะเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมกาวพิจารเมา 
การดำเน ินการทางวิน ัยและการให้ออกจากราชการตามข้อ ๘๕ ชองหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน
การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ทำความเห็นเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาให้ความ 
เห็น1ชอบ'ให้'นายกองค์การบริหารส่วน'จังหวัดออกคำสั่ง'ให้'ข้าราชการองค์การ'บริหารส่วน'จังหวัด ออกจากราชการ 
เพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนได้ในกรณีต่อไปนีด้วย คือ

(๑) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดเจ็บบัวยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการชองตนได้ 
โดยสมํ่าเสมอ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควรให้ออกจากราชการ

(๒) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดสมัครไปปฏิบัติงานใด  ๆ ตามความประสงค์
ชองทางราชการ

/ (๓) เมื่อข้าราชการ...



-๓-
(๓) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไม่มีสัญชาติไทย ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตพื่นเพิอนไม่สมประกอ'บ หรือเป็นโรคตามที่กำหนด
ในมาตรฐานทัวไปเกียวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบืองด้นสำหรับข้ารา'ซกๅร0 งด้(ๅารบริหารส่วนจังหวัด 
เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง เป็นบุคคลล้มละลาย

(๔) เม ื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัย
ว่าเป็นผู้ไม,เลือม,ใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์'ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ้ใจและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่ากรณีมืมูลก็ไห้นายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม,ซักข้า และให้นำข้อ ๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณี 
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มืมติเห็นชอบดังกล่าวแล้ว ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ

(๔) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และ 
เง่ือนไชที,คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับ 
อันเป็นที่พอใจชองทางราชการได้

ข้อ ๗ ข ้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณ ีถ ูกกล่าวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า 
หย่อนความสามารถในอันที,จะปฏิบ ัต ิหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม,เหมาะสมกับ 
ตำแหน่งหน้าที่ราชการ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่ากรณีมีมูล ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการ 
เส ียหายแก่ราชการ ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนโดยไม'ซักข้า 
ท ั้งน ี้ให ้นำข ้อ๒๖ วรรคห กวรรคเจ ็ดวรรคแปดข ้อ๒๗ และข ้อ๘๔ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน 
การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในกรณีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเห็นชอบให้ผู้นั้นออกจากราชการ 
ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้น ั้นออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การสอบสวนพิจารณา ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ชองหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน
การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากเป็นกรณีการกระทำที่ปรากฏซัดแจ้งตามหมวด ๖ ของหลักเกณฑ์และ 
เง่ือนไชในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๔๔๘ จะดำเนินการโดยไม่สอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ได้

ข้อ ๘ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามข้อ ๒๖ 
วรรคหก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘และคณะกรรมการสอบสวน 
หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่ากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้นั้นได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ซัดพอท่ีจะพิงลงโทษตามข้อ ๘๔ ชองหลักเกณฑ์และเงื่อนไชในการสอบสวน การลงโทษ 
ทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘ ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอ 
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการตำเนินการทางวินัย 
และการให้ออกจากราชการตามข้อ ๘๔ วรรคสาม

/ฃองหลักเกณฑ์...



ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕:£๘ ทำความเห็นเสนอ และเม่ือคณะกรรมการ 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเป็นประการใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่ังหรือปฏิบัติให้(.ป็■ บไป 
ตามน้ัน

ในกรณีคณะกรรมการ'ข้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติ'ให้ผู้'นั้นออกจากราขการเพราะมี 
มลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้น ั้นออกจากราชการเพื่อรับ 
บำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราฃการส่วนท้องลิ่น

ข้อ ๙ เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้Iดด้องรับโทษจำคุกโดยคำสั่งของศาล หรือต้อง 
รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถีงที่สุดให้จำคุกในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซ่ึงยังไม'ถึงกับ 
จะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับ 
บำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องลิ่นก็ได้

ข้อ ๑๐ เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไปรับราขการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการ 
รับราชการทหารให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ

ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออก 
จากราชการในกรณ ีอ ื่นอยู่ก ่อนไปรับราชการทหาร ก็ให ้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอคณะกรรมการ 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณามีมติให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเปลี่ยนแปลงคำสั่งให้ออก 
จากราชการตามวรรคหนึ่งเป็นให้ออกจากราชการในกรณีอื่นนั้นได้

ข้อ ๑๑ ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควรที่จะต้องสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
ตามข้อ ๖ (๔) หรือข้อ ๗ กลับเข้ารับราชการ ให้นำข้อ ๒๙ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ 
ทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเน ินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให ้รายงานคณะกรรมการ 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อทราบ

ข้อ ๑๒ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควรให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกจาก 
ราชการในเร่ืองใด ถ้าคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห ็นเป็นการสมควรที่จะต้อง 
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 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้!ดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ๅยแรง 
จนถูกตังกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยความเห็นซอษชองคณะกรรมการขัาราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด)จะสั่งให้ 
ผู้นันพักราชการ เพื่อรอฟ้งผลการสอบสวนหรือพิจารณา หรือผลแห่งคดีได้ต่อเมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ตังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่าถ้าผู้น ั้น 
คงอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปอาจเกิดการเสิยหายแก่ราชการ

(๒) ผู้นั้นถูกฟ้องคดีอาญา ในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัตหน้าที่ราชการโดยทุจริต 
หรือเก ี่ยวกับความประพฤติ หรือพฤติการณีอันไม่น่าไว้วางใจ โดยพนักงานอัยการมิได้รับเป็นทนายแก้ต่างให้
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่าถ้าผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดการเสืยหายแก,ราชการ

(๓) ผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าถ้าคงอยู่ในหน้าที่ราชการจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา 
หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น

(๔) ผู้นั้นอยูในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญาหรือต้องจำคุกโดยคำพิพากษา 
และได้ถูกควบคุม ขัง หรือต้องจำคุก เป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสืบห้าวันแก้ว

(๔) ผู้นั้นถูกแต่งตั้งกรรมการขึ้นทำการสอบสวนและต่อมามีคำพิพากษาถีงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำความผิด 
อาญา ในเร่ืองท่ีสอบสวนน้ัน หรือผู้นั้นถูกแต่งตั้งกรรมการข้ึนทำการสอบสวนภายหลังที่มีคำพิพากษาถึงท่ีสุดว่าเป็นผู้กระทำ 
ความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา เห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตาม 
คำพิพากษาถึงที่สุดนั้นได้ความประจักษ์ขัดอยู่แก้วว่าการกระทำความผิดอาญาของผู้นั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยความเห็นชอบชองคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดจะสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นพักราชการเพื่อรอฟ้งผลการสอบสวนหรือพิจารณา หรือ 
รอผลคดีก็ได้

การพิจารณามีมติตามวรรคสอง ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรวจสอบ 
หากพบว่าเป็นความจริง จึงจะพิจารณามีมติเห็นขอบได้

ข้อ ๑๔ การสั่งพักราชการให้สั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนพิจารณา เว้นแต่กรณีผู้ถูกสั่งพักราชการได้ 
ร้องทุกข์ และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่าคำร้องทุกข์ฟ้งขึ้นและไม่สมควรที่จะ 
สั่งพักราชการอีกต่อไป ต้องมีมติให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกคำสั่งสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ก่อนการสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้น

ข้อ ๑๖ ในกรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้Iดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่าง 
ร ้ายแรงจนถูกแต่งต ั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนหลายสำนวน หรือถูกฟ ้องคดีอาญาหลายคดี เว้นแต่เป็น 
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือผู้ท ี่ถ ูกฟ้องนั้นพนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้ 
ถ้าจะสั่งพักราชการให้สั่งพักทุกสำนวนและทุกคดี

ในกรณีได้สั่งพักราชการในสำนวนใด หรือคดีใดไว้แก้ว ภายหลังปรากฏว่าผู้ถ ูกสั่งพักราชการนั้น 
มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนในสำนวนอื่น หรือถูก 
ฟ้องคดีอาญา ในคดีอื่นเพิ่ม'ขึ้นอีก เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือผู้ที่ถูกฟ้อง 
นั้นพนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้ ก็ให้สั่งพักราชการในสำนวนหรือคดีอื่นที่เพิ่มขึ้นนั้นด้วย

/ขอ ๑๗...



-๖-
ข้อ ๑๗ การสั่งพักราชการ ห้ามมิให้สั่งพักย้อนหลังไปก่อนวันออกคำสั่งเว้นแต่ 
(๑) ผู้ซี่งจะถูกส่ังพักราชการอยู่ในระหว่างถูกควบคุม หรือขัง โดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญา หรือต้องจำคุก 

โดยคำพิพากษา การสั่งพักราชการในเรื่องนั้นให้สั่งพักย้อนหลังไปถึงวันที่ถูกควบคุม ขัง หรือต้องจำคุก
(๒) ในกรณีได้มีการสั่งพักราชการไว้แล้ว ถ้าจะต้องสั่งใหม่เพราะคำสั่งเดิมไม่ชอบหรือไมีถูทต้อง 

ให้สั่งพักตั้งแต่วันให้พักราชการตามคำสั่งเดิม หรือตามวันที่ควรต้องพักราชการในขณะที่ออกคำสั่งเดิม
ข้อ ๑๘ คำส ั่งพ ักราชการต ้องระบ ุข ื่อและตำแหน่งของผู้ถ ูกส ั่งพ ัก ตลอดจนกรณีและเหตุท ี่ส ั่ง

ให้พักราชการ
เมื่อได้มีคำสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดพักราชการแล้ว ต้องมีหนังสือแจ้งคำสั่ง 

ให้ ผู้นั้นทราบพร้อมทั้งส่งสำเนาคำสั่งให้ด้วยโดยพลัน ในกรณีไม่อาจแจ้งให้ผู้นั้นทราบได้ หรือผู้นั้นไม่ยอมรับทราบ 
คำสั่ง ให้ปิดสำเนาคำสั่งไว้ ณ ที่ทำการที่ผู้นั้นรับราชการอยู่และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งสำเนาคำสั่งทางไปรษณีย์ 
ลงทะเบืยนไปให้ผู้นั้น ณ ที'อยู่ของผู้นั้นซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเช่นนี้เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้ดำเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบคำสั่งพักราชการแล้ว

ข้อ ๑๙ เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการตามข้อ ๑๔ และ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการสอบสวนหรือพิจารณา หรือการพิจารณาคดีที'เป็นเหตุที่อาจถูกสั่ง 
พักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนก็ได้

ให้นำข้อ ๑๔ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๘ มาใช้บังคับแก่การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยอนุโลม 
ข้อ ๒๐ เมื่อได้สั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดพักราชการไว้แล้ว นายกองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดจะพิจารณาตามข้อ ๑๙ และสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนอีกชั้นหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับความ 
เห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน และให้นำความในข้อ ๑๔ วรรคสาม มาใช้ 
บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๒๑ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน จะสั่งให้ออกตั้งแต่วันใด ให้นำข้อ ๑๗ มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม แต่สำหรับการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีตามข้อ ๒๐ ให้สั่งให้ออกตั้งแต่วันพักราชการเป็นต้นไป 

ข้อ ๒๒ เมื่อได้สั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดพักราชการ หรือให้ออกจากราชการ 
ไว้ก ่อนเพ ื่อรอพ ิงผลการสอบสวนพิจารณา ถ ้าภายหล ังปรากฏผลการสอบสวนพ ิจารณ าเป ็นประการใดแล ้ว 
ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้ดำเนินการตามข้อ ๘๔ ชองหลักเกณฑ์ 
และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘หรือข้อ ๓๔ ของหลักเกณฑ์นี้ แล้วแต่กรณี

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการนั้นกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และไม่มีกรณีที'จะต้อง 
ถูกสั่งให้ออกจากราชการ ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่ง 
เดิม หรือตำแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ทั้งนี้ สำหรับการ 
สั่ง'ให้ผู้ถ ูกสั่งพักราชการกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ'ไนตำแหน่ง'ในระดับเดียวกันที่ผ ู้'น ั้นมีคุณสมบัติตรงตาม 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งน้ัน ต้องได้รับความเห็นขอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน

/แล้วดำเนิน...



แล้วดำเนินการตามข้อ ๘๔ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘ 
หรือข้อ ๓๔ ของหลักเกณฑ์นี้แล้วแต่กรณี

(๓)ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายนรง และไม่มี 
กรณีจะต้องถูกสงให้ออกจากราชการ ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจงหวดลังให้ผูนี้นกลับเข้ารบราชทารใ■ นดำแหปง 
เดิมหรือตำแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้นี้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้น ทั้งนี้ สำหรับการสั่ง 
ให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้นี้นมีคุณสมบัติ 
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งบัน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดก่อน แล้วดำเนินการตามข้อ ๘๔ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย 
พ.ศ.๒๔๔๘ หรือข้อ ๓๔ ของหลักเกณฑ์นี้ แล้วแต่กรณี

(๔) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการนี้นกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และไม่มีกรณีที่จะต้อง 
ถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ เนื่องจากได้พันจากราชการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว ก็ให้ดำเนินการตามข้อ ๘๔ ของหลักเกณฑ์และ 
เง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๔๔๘ หรือข้อ ๓๔ ของหลักเกณฑ์น ี้ แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องส่ัง 
ให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ

การดำเนินการตามข้อ ๘๔ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย 
พ.ศ. ๒๔๔๘ หรือข้อ ๓๔ ของหลักเกณฑ์นี้ ในกรณีจะสั่งลงโทษดัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน การสั่งลงโทษ 
ดังกล ่าวให ้ส ั่งย ้อนหลังไปถึงว ันส ุดท ้ายก่อนวันพ ันจากราชการตามกฎหมายว่าด ้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
ส่วนท้องถ่ิน

(๔) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และไม่มี 
กรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น แต่ไม่อาจสั่งให้กลับเข้ารับราชการได้ เนื่องจากได้พันจากราชการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว ก็ให้ดำเนินการตามข้อ ๘๔ ของหลักเกณฑ์และ 
เงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘ หรือข้อ ๓๔ ของหลักเกณฑ์นี้ และมีคำสั่งยกเลิกคำสั่ง 
ให้ออกจากราชการไว้ก ่อนเพื่อให้ผ ู้น ี้นเนินผู้พ ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน 
ท้องถิ่น และให้นำ (๔) วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(๖) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง แต่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจาก 
ราชการด้วยเหตุอ ื่น ก็ให้ดำเนินการตามข้อ ๘๔ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย 
พ.ศ. ๒๔๔๘ หรือข้อ ๓๔ ชองหลักเกณฑ์นี้ แล้วแต่กรณี แล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอคณะกรรมการ 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นซอนสั่งให้ผู้นี้นออกจากราชการตามเหตุนั้น โดยไม่ต้องส่ัง 
ให้กลับเช้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ และให้นำ (๔) วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(๗) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นมิได้กระทำผิดวินัย และไม่มีกรณีจะต้องออกจากราชการ ก็ให้สั่งยุติเรื่อง 
และให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือกลับเข้ารับราชการตาม (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

/ (๘) ในกรณีท่ี...



(๘) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการนั้นมิได้กระทำผิดวินัย และไม่มิกรณีจะต้องถูกสั่งให้ออก 
จากราชการด้วยเหตุอื่น แตไม่อาจสั่งให้ผู้นันกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้เนื่0 งจากมิฐายุครมเตามกฎหมายว่าด้วย 
ทำเหนจบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และได ้พ ันจากราชการตามกฎหมายว่าด ้วยบำเหน ็จบำนาญข้าราชการ 
ส่วนท้องถ่ินแล้ว ก็ให้สั่งยุติเรื่อง

(๙) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นมิได้กระทำผิดวินัย และไม่มิกรณีจะด้อง 
ถูกลังให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการได้ เน ื่องจากมิอายุครบตามกฎหมาย 
ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว ก็ให้สั่งยุติเรื่องและมิคำสั่งยกเลิกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
เพื่อให้ผู้นันเป็นผู้พันจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

(๑๐) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นมิได้กระทำผิดวินัย แต่มิกรณีจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุ 
อ่ืน ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาให้ความ 
เห็นชอบแล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามเหตุนั้นใดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ

ข้อ ๒๓ การออกคำสั่งพ ักราชการ คำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือคำสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการ หรือกลับเข ้าร ับราชการ ให้มิสาระส่าคัญตามแบบ พอก.๑ แบบ พอก.๒ แบบ พอก.๓ หรือแบบ 
พอก.๔ แล้วแต่กรณี ท้ายหลักเกณฑ์นี้

หมวด ๔
การลาออกจากรา•ชการ

ข้อ ๒๔ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื่นหนังสือ 
ชอลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซี่งมิสาระสำคัญ ตามแบบ ลก.๑ ท้ายหลักเกณฑ์นี้ เพื่อให้นายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ออกคำสั่งให้ลาออกจากราชการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด

การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม'น้อยว่าสามสืบวัน 
ในกรณีผู้ประสงค์จะลาออกยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่าสามสืบวันและนายกองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดเห็นว่ามิเหตุผลและความจำเป็น จะอบุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลาออกตามวันที่ฃอลาออกก็ได้ 
หนังส ือขอลาออกจากราชการที่ย ื่นล่วงหน้าก ่อนวันขอลาออกน้อยกว่าสามสิบวัน โดยไม่ได้รับ 

อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือที่มิได้ระบุวันขอลาออก ให้ถือวันลัดจากวัน 
ครบกำหนดสามสิบวันนับแต่วันยื่นเป็นวันขอลาออก

ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่าจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการจะยับยั้ง 
การอนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินเล้าสิบวันนับแต่วันขอลาออกก็ได้ และต้องแจ้งการยับยั้งการอนุญาตให้ลาออก 
พร ้อมท ั้งเหต ุผลให ้ผ ู้ฃอลาออกทราบก ่อนวันขอลาออกม ิผล และให ้การลาออกม ีผลต ั้งแต ่ว ันล ัดจากว ันครบ 
กำหนดเวลาที่ยับยั้ง แต่จะอ้างการถูกแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนมาเป็นเหตุแห่งการยับยั้งมิได้

ข้อ ๒๔ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับหนังสือขอลาออกจากราชการของข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดแล้ว ถ้าเป็นหนังสือขอลาออกจากราชการที่ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า

/สามสิบวัน...



สามสิบวัน หรือที่มิได้ระบุวันขอลาออก ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาว่าควรอนุญาตให้ผู้นั้นลาออก 
จากราชการ หรือจะสั่งยับยั้งการอบุญาตให้ลาออก โดยให้ดำเนินการด้งนี้

(๑) ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห้‘นว่าควรอบุญาตให้ลาออกจากราขกๅรได้ 
ให้เสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่ว■ นจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นขอ'บให้ผู้น้ันลาออกจากราชการ และให้ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกคำสั่ง'ให้ลาออกเป็มลายถักษณ์อัท'ษร ตามแบบ ลก.๓ ท้ายหลักเกณฑ์นี้ แล้วแจ้ง 
คำสั่งด้งกล่าวให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันขอลาออกด้วย

(๒) ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห ็นว่าควรยับยั้งการอนุญาตให้ลาออก 
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีคำสั่งยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกเป็นลายลักษณ์อัก'ษร แล้วแจ้งคำสั่งดังกล่าว 
พร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบด้วย ทั้งนี้ การยับยั้งการอนุญาตให้ลาออก ให้สั่งยับยั้งได้เพียงครั้งเดียวและจะ 
ขยายอีกไม่ได้

เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกตาม (๒) ก่อนครบกำหนดเวลา 
ที่ย ับยั้งตามข้อ ๒๔ วรรคห้า หากผู้ขอลาออกจากราชการประสงค์จะถอนหนังสือขอลาออกย่อมมีสิทธิกระทำได้ 
โดยทำหนังสือ ตามแบบ ลก.๒ ท้ายหลักเกณฑ์นี้ ยื่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจำกัดสิทธิดังกล่าว 
จะกระทำมิได้

การขอลาออีกจากราชการที่ย ื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่าสามสิบวัน เม ื่อนายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดได้รับหนังสือขอลาออกด้งกล่าวแล้ว ให้มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันขอลาออกว่าจะอนุญาต 
ให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่าสามสิบวัน ตามที่ผู้ฃอลาออกได้ยื่นไว้หรือไม่ แล้วแจ้งการสั่งด้งกล่าวพร้อม 
เหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันที่การขอลาออกมีผล ทั้งนี้ เที่อจะได้ทราบว่าวันขอลาออกในกรณีด้งกล่าวคือวันที่ 
ระบุไวในหนังสือขอลาออก หรือวันถัดจากวันครบกำหนดสามสิบวันนับแต่วันยื่นหนังสือขอลาออก แล้วให้พิจารณา 
ดำเนินการตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี

ล ้านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ดำเนินการตามข้อ ๒๔ วรรคสี่ หรือวรรคห้า และข้อ ๒๔ 
วรรคสาม ให้การลาออกนั้นมีผลตั้งแต่วันขอลาออก

การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการเพื่อดำรงตำแหน่งในองค์กรอีสระตามรัฐธรรมนูญ ตำแหน่งทาง 
การเมือง ตำแหน่งผู้พิพากษาหรือตุลาการ ตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการใดที่กฎหมายกำหนดว่าต้องไม่เป็นข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาขิกรัฐสภา สมาขิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้ยื่น 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างข้าภายในวันที่ฃอลาออก และให้การลาออกมีผลนับแต่วันขอลาออก

กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ไดขออนุญาตสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งเป็น 
ข้าราชการหรือพนักงานในองค์กรอื่นของรัฐ แล้วแต่กรณี หากประสงค์จะลาออกจากราชการเพื่อเข้ารับการบรรจุหรือ 
แต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานในองค์กรอื่นของรัฐ ให้ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการต่อนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดอย่างข้าภายในวันที่ฃอลาออก และให้การลาออกมีผลนับแต่วันขอลาออก

ข้อ ๒๖ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับหนังสือขอลาออกแล้ว ให้บันทึกวันยื่นหนังสือ 
ขอลาออกนั้นไร้เป็นหลักฐาน และให้ตรวจสอบว่าหนังสือขอลาออกด้งกล่าวได้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อย 
กว่าสามสิบวันหรือไม่ พร้อมทั้งพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายใน 
เจ็ดวันนับแต่วันได้รับหนังสือขอลาออก

/ขอ ๒๗...



-๑๐-
ข้อ ๒๗ ในกรณีผู้ฃอลาออกได้ออกจากราชการไปตามข้อ ๒๔ วรรคสี่ ให้นายกองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดมีหนังสือแจ้งวันออกจากราชการให้ผู้ฃอลาออกทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากรๅชการแล-แจ้ง 
ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบด้วย

ข้อ ๒๘ การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการตามข้อ ๒๔ วรรคห้า และวรรคหก ให้นายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดเสนอหนังสอขอลาออกนันพร้อมความเห ็นต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการลาออกโดยเร็ว

เมื่อคณะกรรมการ'ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา'ให้ความเห็นชอบการลาออกตาม 
วรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกคำสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการได้ตั้งแต่วันที่ฃอลาออก

ข้อ ๒๙ ผู้ฃอลาออกอาจยื่นหนังสือขอถอนหรือระงับการลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ได้ โดยต้องยื่นก่อนวันที่การขอลาออกมีผล

หมวด ๔
วันออกจากราชการ

ข้อ ๓๐ การออกจากราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามข้อ ๔ (๔) และ (๔) 
จะออกจากราชการตั้งแต่วันใดให้เป็นไปตามที่กำหนดในหมวดนี้

ข้อ ๓๑ การสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๒๙ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไชในการสอบสวน การ 
ลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘ หรือข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๓๓ ของหลักเกณฑ์นี้ หรือเนื่องจาก 
ไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติราชการหรือขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยไม่ได้รับการยกเว้น 
ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ห้ามมิให้สั่งให้ออกย้อนหลังไปก่อนวันออกคำสั่ง เว้นแต่

(๑) การสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๙ ให้สั่งให้ออกตั้งแต่วันต้องรับโทษจำคุกโดยคำสั่งของศาล 
หรือโดยคำพิพากษาถีงที่สุด แล้วแต่กรณี

(๒) การสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง ให้สั่งให้ออกตั้งแต่วันไปรับราชการทหารตาม 
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

(๓) ในกรณีได้มีการส่ังลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการไปแล้ว ถ้าจะต้องส่ังใหม่หรือเปลี่ยนแปลง 
คำสั่งเป็นให้ออกจากราชการ ตามข้อ ๒๙ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘ 
ให้ออกจากราชการตามข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๓๔ ของหลักเกณฑ์น้ี หรือให้ออกจากราชการเนื่องจาก 
ไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติราชการหรือขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยไม,ได้รับการยกเว้น 
ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็ให้ 
สั่งให้ออกย้อนหลังไปถึงวันที่ควรต้องออกจากราชการตามกรณีนั้นในขณะที่ออกคำสั่งเดิม

(๔) กรณีใดมีเหตุสมควรสั่งให้ออกจากราชการย้อนหลัง ก็สั่งให้ออกย้อนหลังไปถึงวันที่ควรจะต้อง 
ออกจากราชการตามกรณีนั้นได้ แต่ท้ังน้ีต้องไม่เป็นการทำให้เสียประโยชน์ตามสิทธิโดยชอบธรรมของผู้ถูกส่ังให้ออกน้ัน

ข้อ ๓๒ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อ ๒๙ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน 
การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๔๔๘ จะส่ังให้ออกตั้งแต่วันใดให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในข้อ ๒๑ ของหลักเกณฑ์นี้

/ข้อ ๓๓....



ข้อ ๓๓ การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ห้ามมิให้สั่งปลดออก หรือไล่ออกย้อนหลัง 
ไปก่อนวันออกคำสั่ง เว้นแต่

(๑) ในกรณีได้มีคำสั่งให้พักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน เมื่อจะสั่งลงโทษปลดออก หรือ 
ไล่ออกจากราชการ ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกตั้งแต่วันพักราชการ หรือวันให้ออกจากราชการไว้ก่อน แล้วแต่กรณี

(๒) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีกระทำผิดวินัยโดยละทิ้งหน้าที่ราชการ 
ติดตอในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันและไม่กลับมาปฏิบัติราชการ0 ทให้ปลด0 0 ทหรือไล่ออกตั้งแต่วัน 
ละทิ้งหน้าที่ราชการนั้น

(๓) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีกระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก 
หรือโทษที่หนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจำคุก โดยปกติให้สั่งปลดออกหรือ 
ไล่ออกตั้งแต่วันต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถีงที่สุด หรือวันต้องคำพิพากษาถีงที่สุด หรือวันถูกคุมขังติดต่อกัน 
จนถึงวันต้องคำพิพากษาถีงที่สุด แล้วแต่กรณี

(๔) ในกรณีได้มีการสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการไปแล้ว ถ้าจะต้องสั่งใหม่หรือ
เปลี่ยนแปลงคำสั่งการลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ในกรณีเข่นนี้ให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันออกจากราชการตามคำสั่งเดิม 
แต่ล้าวันออกจากราชการตามคำสั่งเดิมไม่ถูกต้อง ก็ให้สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันที่ควรต้อง 
ออกจากราชการตามกรณีนั้นในขณะที่ออกคำสั่งเดิม

(๔) ในกรณีได้มีการสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่นอันมิใช่เป็นการลงโทษทางวินัยไปแล้ว ถ้าจะต้อง 
สั่งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งเป็นลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปถึง 
วันที่ควรต้องลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามกรณีนั้นขณะที่ออกคำสั่งเดิม

(๖) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีที่ผ ู้ซี่งจะต้องถูกสั่งนั้นได้ออกจาก 
ราชการ โดยถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอื่น หรือได้รับอนุญาตให้ลาออก 
จากราชการไปก่อนแล้ว ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันออกจากราชการนั้น

(๗) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีที่ผู้ชี่งจะต้องถูกสั่งนั้นได้พันจากราชการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นไปก่อนแล้วให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันสิ้น 
ปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริ,ยูรณี

(๘) กรณีใดมีเหตุสมควรสั่งปลดออก หรือไล่ออกจากราชการย้อนหลัง ก็ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออก 
ย้อนหลังไปถึงวันที่ควรจะต้องออกจากราชการตามกรณีนั้นได้ แต่ทิ้งนี้ต้องไม่เป็นการทำให้เสียประโยฃน้ตามสิทธิ 
โดยชอบธรรมของผู้ถูกสั่งลงโทษนั้น

ข้อ ๓๔ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีสมควรให้ออกอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี้ 
ใช้บ ังคับ หร ือข ้าราชการองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหวัดซ ี่งโอนมาจากพน ักงานส ่วนท ้องถ ิ่นอ ื่น  ห ร ือข ้าราชการ 
ตามกฎหมายอื่นผู้ใดมีกรณีสมควรให้ออกจากงาน หรือออกจากราชการตามกฎหมายว่าด ้วยระเบ ียบข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการตามกฎหมายอื่นนั้นอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามกฎหมายที่ใข้อยูในขณะนั้น ส่วนการ 
สอบสวน การพิจารณา และการคำเนินการออกคำสั่งให้ออกจากราชการ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์นี้ เว้นแต่

/ (๑) ในกรณี...



-๑๒-

(๑) ในกรณีผู้บังคับบัญขาสังกัดเดิมได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใฃ้อยู่ในขณะนั้น 
ไปแล้วกอนที่หลักเกณฑ์นื้1ข้บังคับและยังสอบสวนไม่เสร็จก็ให้สอบสวนตามกฎหมายนั้นต่อไปจนกว่าจะเสร็จ

(๒) ในกรณีได้มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใข้อยู่ในขณะน้ันเสร็จไปแล้ว 
ก่อนวันที่หลักเกณฑ์น๋ีใฃ้บังคับ ให้การสอบสวนหรือพิจารณาแล้วแต่กรณีเป็นอันใ,รได้

(๓) ในกรณีได้มีการรายงานหรือส่งเรื่องให้คณะกรรมการข้าราขการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ 
คณะกรรมการตามกฎหมายอื่นพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใข้อยู่ในขณะนั้น และการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ 
ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลังกัดปิจจุบันพิจารณา เมื่อมีมติเป็นประการใด 
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหว้

(นายสามารถ ลอยปา)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง



ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง 

เร่ือง หลักเกณฑ์และเร่ือนไขในการอุทธรณ์ และการ!องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๘

โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

จังหวัดลำปาง เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ 

และการร้องทุกข์ ลงวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ,๒<£๔๕ หมวด ๔ สิทธิการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ และหมวด ๕ 

การร้องทุกข์ ให้เป็นบีจจุบัน ถูกต้อง และเป็นธรรม กอปรกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๒ บัญญัติให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กำหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการ 

เ) ให้ออกจากราชการ ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่จะต้องอยู่

ภายใต้มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

กำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ 

สิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยความเห็นขอบ 

ของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมคร้ังที่ 

๑๓/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ จิงออกประกาศไว้ ดังต่อไปน้ี

หมวด ๑ 

บทท่ัวไป

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด 

ลำปาง เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๘'’

ข้อ ๒ ประกาศน่ีให้ใช้บังคับท่ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในหมวด ๔ สิทธิการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ และหมวด ๕ 

การร้องทุกข์ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เร่ือง หลักเกณฑ์และ 

เงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๔ 

กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๕

ข้อ ๔ ในหลักเกณฑ์น้ี

“ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด” ให้หมายความรวมถึง ข้าราชการครูองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดและบุคลากรทางการถึกษาในลังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้ันด้วย
/หมวด ๒...



หมวด ๒

สิทธิการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์

ขอ ๕ ขาราชการองคการบวิหารสวนลังหลัดผู้ไดถูฦลังลงโทษทางวินัยตๅบบลัด!,flfljค์เ,[1ละ(ร[ฐนัเข 

โ'นการสอบสวน การลงโทษทางวนย พ.ศ. ๒๔๔๘ หรรถูกสงโหออกจากราซการเนื่องจาก!,ทตุหนีง!,หตโด 
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๔๔๘ ดังต่อไปน้ี

(๑) ขาดคุณสมป่ตท่ัวไปหรือมีลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้นกำหรับข้าราซการ0งค์การบวิหารค์วนลังหลัด 

ตามข้อ ๔ (๔) ■ _

-๖-

(๒) เจ็บป่วยไม่อาจปฏิป่ตหน้าท่ีราชการของตนไดโดยสม่ําเสมอ ตามข้อ ๖ (๑)

(๓) ไม,สามารถปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดกำหนด ให้มีประสิทธิภาพและเถึดประสิทธิผลในระดับอันเป็นท่ีพอใจของทางราชการ ตามข้อ ๖ (£)

(๔) หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติ 

ตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าท่ีราชการ ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ตามข้อ ๓1

(๔) ถูกแต่งต้ังคณะกรรมการข้ันทำการสอบสวนข่ืงการสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอท่ีจะพิงลงโทบ 

ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ แต่มีมลทินหรือมัวหมองในเรื่องที่ถูกสอบสวน ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการ 

เสียหายแก่ราชการตามข้อ ๘

(๖) ต้องรับโทษจำคุกโดยกำลังของศาล หรือต้องรับโทษจำคุกโดยกำพิพากษาถีงท่ีสุดให้จำคุก 

ในความผิดท่ีไต้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลทุโทษ ซ่ีงยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจาก 

ราชการ ตามข้อ ๙

ให้ผู้น้ันมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบกำลัง การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 

ให้เป็นไปตามหมวดน้ี

การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามกำลังลงโทษทางวินัย หรือกำลังให้ออกจากราชการ 

ข้อ ๖ การอุทธรณ์ให้แสดงข้อเท่ีจจรืงและเหตุผลในการอุทธรณ์ไห้เห็นว่าได้ถูกลงโทษทางวินัย หรือ 

ถูกลังให้ออกจากราชการ โดยไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร และลงลายมือขื่อและที่อยู่ของ 

ผู้อุทธรณ์

ในการอุทธรณ์ ถ้าผู้อุทธรณ์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในข้ันพิจารณาของคณะอนุกรรมการ 

พิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบวิหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี ให้แสดงความ 

ประสงค์ไร้ในหนังสืออุทธรณ์ หรือจะทำเป็นหนังสือต่างหากก็ได้ แต่ต้องย่ืนหรือล่งหนังสือขอแถลงการณ์ด้วยวาจาน้ัน 

ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง 

แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันย่ืนหรือล่งหนังสืออุทธรณ์
ข้อ ๗ ในกรณีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ตามข้อ ๔ ถึงแก'ความตายก่อนใช้สิทธิอุทธรณ์ ทายาทผู้มีสิทธิ 

รับบำเหน็จตกทอดของผู้น้ันมีสิทธิอุทธรณ์แทนได้
กรณีมีทายาทหลายคนก็ติ ทายาทเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถก็ดี หากทายาท 

เหล่านั้นมีความประสงค์จะอุทธรณ์แทนตามวรรคหนื่ง ให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์'ว่าด้วยความสามารถมาเทียบเพ่ือการ'โข้นั3คับแล้วแต่กรณี'โดยอนุโลม
/ข้อ ๘...



-๓-

ขอ ๘ ผู้มืสิทธิอุทธรณ์ อาจมอบหมายให้ทนายความ หรือบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วอุทฐ่วณ์ 

แทนได้ ในกรณีมีเหตุจำเป็นอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี

(๑) เจ็บป่วยจนไม่สามารถอุทธรณ์ได้ด้วยตนเอง

(๒) อยู่ในต่างประเทศและคาดหมายได้ว่าไม่อาจอุทธรณ์ด้วยตนเองได้ทันเวลาท่ีทาหนด 

(๓) มีเหตุจำเป็นอย่างอ่ืนท่ีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นลนควร 

การมอบหมายตามวรรคหน่ึง ให้ทำเป็นหนังสือลงลายมือข่ือผู้มอบและผู้รับม0บ ล้าผู้มอบไม่ลามารถ 

ลงลายมือข่ือได้ ให้พิมพ์ลายน้ิวมือหรือแกงได โดยมีพยานลงลายมือขื่อรับรองอย่างน้อยลองคน และ'ให้ม'หลักฐาน 

แสดงตัวผู้โด้รับมอบหมายด้วย

ข้อ ๙ การอุทธรณ์คำดังตามข้อ ๕ ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดเพ่ือส่งเร่ืองให้คณะอบุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ทำความเห็นเสนอ และเมื่อคณะกรรมการ 

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีมติเป็นประการใดให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือ พร้อมท้ังแจ้งนายก 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดส่ังหรือปฎบัติให้เป็นไปตามท้ัน

คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหน่ึงให้เป็นท่ีสุด 

การแต่งต้ังคณะอบุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตามวรรคหน่ึง ให้นำข้อ ๘๕ วรรคสาม 

วรรคส่ี และวรรคห้า ของหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวบ การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ มาใข้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ 

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับหนังสืออุทธรณ์และ 

เอกสารหลักฐานตามข้อ ๑๕

ข้อ ๑๑ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี มีอำนาจตามข้อ ๘๘ ของหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย 

พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อ ๑๒ เพ่ือประโยชน์ในการอุทธรณ์ ผู้จะอุทธรณ์มีสิทธิขอตรวจ หรือคัดรายงานการสอบสวนของ 

^  คณะกรรมการสอบสวนหรือของผู้สอบสวนได้ ส่วนการขอตรวจหรือคัดบันทึกถ้อยคำบุคคล พยานหลักฐานอ่ืน หรือ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้อยู่ในดุลพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะอนุญาตหรือไม่ โดยให้พิจารณา 

ถึงประโยชน์ในการรักษาวินัยของข้าราชการองค์การบรืหารส่วบจังหวัดตลอดจนเหตุผลและความจำเป็นเป็นเร่ืองๆไป
ข้อ ๑๓ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิคัดค้านอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือกรรมการข้าราชการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้พิจารณาอุทธรณ์ ล้าผู้ท้ันมีเหตุอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี
(๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระทำผิดวินัยท่ีผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษหรือการกระทำท่ีผู้อุทธรณ์ถูกส่ังให้ออก

จากราชการ
(๒) มีส่วนได้เสียในการกระทำผิดวินัยท่ีผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ หรือการกระทำที่ผู้อุทธรณ์ถูกสั่ง 

ให้ออกจากราชการ

(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้อุทธรณ์

(๔) เป็นผู้กล่าวหา หรือเป็นหรือเคยเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ส่ังลงโทษ หรือส่ังให้ออกจากราชการ
/(๕) เป็นคู่สมรส...



(๕) เป็นคู่สมรส บุพทารี ผู้สืบสันดานหรือพ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดากับผู้กล่าวหา 

หรือผู้บังคับบัญชาผู้ส่ังลงโทษ หรือการกระท*าท่ีผู้อุทธรณ์ถูกส่ังให้ออกจากราชการ หรือ 

(๖) มีเหตุอ่ืนท่ีอาจทำให้เสืยความเป็นธรรม

การคัดค้าบอบุกรรมการพจารณาอุทธรณและร้องทุกข์ หรือกรรมการช้าราชการองค์การบรืหๆร 

ส่วนจังหวัดผู้พิจารณาอุทธรณบัน ต้องแสดงขอเทจจริงท่ีเป็นเหตุแห่งการคัดค้านใวในหบังลืออุทรรณ์ หรือแจ้งเพ่ีมเติม 

เปนหนังสือก่อนที่คณะอบุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการช้าราชการองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณ์ เร่ิมพิจารณาอุทธรณ์

เม่ือมีเหตุหรือมีการคัดค้านตามวรรคหบ่ีง อบุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือกรรมการ 

ช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้น้ันจะถอนตัวไม่ร่วมพิจารณาอุทธรณ์น้ันก็ไตัล้าผู้ถูกคัดค้านน้ันมิไต้ขอลอนตัว 

ให้ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือประธานกรรมการช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

แล้วแต่กรณี พิจารณาข้อเท็จจริงท่ีคัดค้าน หากเท็นว่าข้อเท็จจริงน้ันน่าเช่ือลือ ให้แจ้งผู้ถูกคัดค้านน้ันทราบ และมิให้ 

ร่วมพิจารณาอุทธรณ์น้ัน เว้นแต่ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือประธานกรรมการช้าราชการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจารณาเห็นว่าการให้ผู้ถูกคัดค้านนั้นร่วมพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ 

ย่ิงกว่า เพราะจะทำให้ไต้ความจริงและเป็นธรรม จะอนุญาตให้ผู้ถูกคัดค้านน้ันร่วมพิจารณาอุทธรณ์น้ันก็ไต้

กรณีประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือประธานกรรมการช้าราชการองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี ถูกคัดค้าน ให้ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือประธาน 

กรรมการช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นถอนตัวจากการพิจารณา และให้อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

และร้องทุกข์ หรือกรรมการช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี ที่เหลือซี่งเช้าประชุมในคราวนั้น 

เลือกกันเองหน่ึงคนทำหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมแทน

ข้อ ๑๔ เพี่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาอุทธรณ์ ให้ลือวันท่ีผู้ถูกส่ังลงโทษ หรือถูกส่ังให้ออกจาก 

ราชการ ลงลายมือช่ือรับทราบคำส่ังเป็นวันทราบคำส่ัง

ล้าผู้ถูกส่ังลงโทษ หรือถูกส่ังให้ออกจากราชการ ไม่ยอมลงลายมือช่ือรับทราบคำส่ัง และมีการแจ้ง 

คำส่ังให้ผู้น้ันทราบกับมอบส่าเนาคำส่ังให้ผู้น้ัน แล้วทำบันท็กลงวัน เดือน ปี เวลา และสถานท่ีท่ีแจ้ง และลงลายมือช่ือ 

ผู้แจ้งพร้อมท้ังพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ลือวันท่ีแจ้งน้ันเป็นวันทราบคำส่ัง

ในกรณีไม่อาจดำเนินการตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองไต้ ให้แจ้งเป็นหนังสือส่งสำเนาคำสั่ง 

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ ณ ท่ีอยู่1ของผู้น้ัน ช่ืงปรากฏตามหลักฐานชองทางราชการ เม่ือล่วงพ้นสิบห้าวัน 

ให้ลือว่าผู้ถูกส่ังลงโทษ หรือถูกส่ังให้ออกจากราชการ ไต้ทราบคำส่ังแล้ว

ข้อ ๑๕ การอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือลืงประธานกรรมการช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมกับ 

สำเนารับรองถูกต้องหน่ึงฉบับ โดยออกนามจังหวัดและย่ินท่ีศาลากลางจังหวัดหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้ัน

การย่ืนหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์จะยื่นหรือส่งผ่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ไต้ 

และให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการตามข้อ ๑๙

ในกรณีมีผู้'นำหนังสืออุทธรณ์มาย่ืนเอง ให้ผู้รับหนังสือออกใบรับหนังสือประทับตรารับหนังสือ และ 

ลงทะเบียนรับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในวันท่ีรับหนังสือ ตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ และให้ลือวันท่ีรับหนังสือ 

ตามหลักฐานตังกล่าวเป็นวันย่ืนหนังสืออุทธรณ์
/ในกรณี...



ในกรณีส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ ให้ถือวันที่ที'ทำการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝาก 

เป็นหลักฐานฝากส่ง หรือวันท่ีท่ีทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับท่ีซองหนังสือLปีนวันส่งหนังสืออุทธรณ์

เม่ือไต้ย่ืนหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ไว้แล้ว ผู้อุทธรณ์จะย่ืนหรือส่งคำแถลงการณ์หรือเอกสารหลักฐาน 

เพิ่มเติมก่อนที่คณะอนุกรรมการพิจารณ่าอุทธรณ์และการร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราซการองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดแล้วแต่กรณี เร่ิมพิจารณาอุทธรณ์ก็ไต้โดยยื่นหรือส่งต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง

ข้อ ๑๖ อุทธรณ์ท่ีจะรับไว้พิจารณาไต้ต้องเป็นอุทธรณ์ท่ีถูกต้องในสาระส่าคัญตามข้อ ๖ และข้อ ๑๔ 

และย่ืนหรือส่งภายในกำหนดเวลาตามข้อ ๔ วรรคสอง

ในกรณีมีนิญหาว่าอุทธรณ์รายใดเป็นอุทธรณ์ที่จะรับไว้พิจารณาไต้หรือไม่ ให้คณะกรรมการ 

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้พิจารณาวินิจนัย

ในกรณีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณา 

ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบรืหารส่วนจังหวัดแจ้งมตินั้นให้ผู้อ ุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือ และเมื่อ 

คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเป็นประการใดแล้ว ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกมีไต้

ในกรณีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้รับอุทธรณ์ไว้พิจารณา 

ให้ดำเนินการตามข้อ ๙

ข้อ ๑๗ ผู้อุทธรณ์จะชอถอนอุทธรณ์ก่อนท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ทำความเห็น 

หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาวินิจนัยอุทธรณ์เสร็จสินก็ไต้ โดยทำเป็นหนังสือย่ืนหรือ 

ส่งต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง เม่ือไต้ถอนอุทธรณ์แล้วการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นอันระงับ 

ข้อ ๑๘ การออกจากราชการของผู้อุทธรณ์ ไม่เป็นเหตุให้ยุติการพิจารณาวินิจนัยอุทธรณ์ 

ในกรณีผู้อุทธรณ์ถึงแก'ความตายก่อนการพิจารผาทำความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณา 

อุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือก่อนการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่ 

กรณี ให้รอการพิจารณาอุทธรณ์น้ันออกไปจนกว่าทายาท ผู้จัดการมรดก หรือผู้รับสิทธิของผู้น้ัน จะมีค์าขอเข้ามา 

แทนท่ีผู้อุทธรณ์น้ัน หรือผู้มีส่วนไต้เสียจะมีค์าขอเข้ามาเอง

คำขอเข้ามาแทนท่ีผู้อุทธรณ์ตามวรรคสอง ให้ย่ืนเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดภายในกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้อุทธรณ์นั้นถึงแก่ความตาย ถ้าไม่มีค์าขอดังกล่าว 

คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจณ์ม่พิจารณาวินิจนัยอุทธรณ์น้ันต่อไปกโต้
ข้อ ๑๙ ในกรณีบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไต้รับหนังสืออุทธรณ์ท่ีไดัย่ืนหรือส่งตามข้อ ๑£ 

วรรคสอง ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดส่งหนังสืออุทธรณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งส่าเนาหลักฐานการรับทราบ 

คำลังลงโทษของผู้อุทธรณ์ สำนวนการสืบสวนหรือการพิจารณาในเบื้องต้น และสำนวนการดำเนินการทางวินัย 

ตามข้อ ๒๔ และข้อ ๒๖ ของหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘ ไปยังประธาน 

กรรมm รข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในณ์ดวันทำคารนันแต่วันไต้รันหนังถึออุท5รณ์

ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชี่งเป็นผู้บังคับบัญชาท่ีผู้อุทธรณ์ไต้โอนไปยังดัด ไต้รัน 

หนังสืออุทธรณ์ตามวรรคหนี่ง ให้ส่งหนังสืออุทธรณ์!ปยังประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ภายในสามวันทำการนับแต่วันไต้รับหนังสืออุทธรณ์



-๖-

ข้อ ๒๐ การพิจารณาอุทธรณ์ตามข้อ ๙ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือ 

คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาจากสำนวนการสืบสวน หรือการ 

พิจารณาในเบ้ืองต้น และสำนวนการดำเนินการทางวินัย ตามข้อ ๒๔ และข้อ ๒๖ ของหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการ 

สอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒£๕๘ ในกรณีจำเป็นและสมควรอาจขอเอกสารหลักฐาน ท่ีเก่ียวข้องเพ่ิมเติม 

รวมท้ังคำซ้ีแจงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราขการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท

หรือบุคคลใด  ๆหรือขอให้ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราขการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้าง 

หุ้นส่วน บริษัท ข้าราชการ หรือบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำข้ึแจงข้อเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาได้

ในกรณีผู้อุทธรณ์ขอแลลงการณ์ด้วยวาจา หากคณะอบุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือ 

คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นว่าการแถลงการณ์ด้วยวาจา ไม่จำเป็น 

แก1การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้

ในกรณีนัดให้ผู้อุทธรณ์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อท่ีประชุม ให้แจ้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ผู้ออกคำส่ังทราบด้วยว่า ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงหรือมอบหมายเป็นหนังสือให้ข้าราฃการองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แทนมาแถลงแก้ด้วยวาจาต่อท่ีประชุมครั้งนั้นไต้ ทั้งนี้ ให้แจ้งล่วงหน้าตามควรแก'กรณี 

และเพื่อประโยขน์ในการแถลงแก้ดังกล่าว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ออกดำสั่งหรือผู้แทนเข้าพิงดำ 

แถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้อุทธรณ์ไต้

ข้อ ๒๑ เม่ือคณะกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามข้อ
m A *๙ วรรคหนงแล้ว

ก. การอุทธรณ์คำส่ังลงโทษทางวินัย

(๑) ถ้าเห็นว่าการส่ังลงโทษถูกต้อง และเหมาะสมกับความผิดแล้ว ให้มีมติยกอุทธรณ์ 

(๒) ถ้าเห็นว่าการส่ังลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่าผู้อุทธรณ์ได้กระทำผิด 

วินัยอย่างไม่ร้ายแรง แต่ควรไต้รับโทษหนักข้ึนให้มีมติให้เพ่ิมโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษท่ีหนักข้ึน

(๓) ถ้าเห็นว่าการส่ังลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่า ผู้อุทธรณ์ได้กระทำ 

ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงควรไต้รับโทษเบาลงให้มีมติใท้ลดโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษท่ีเบาลง
(๔) ถ้าเห็นว่าการส่ังลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่าผู้อุทธรณ์ไต้กระทำผิด 

วินัยอย่างไม่ร้ายแรง ซ่ึงเป็นการกระทำผิดวินัยเสืกน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษให้มีมติให้ส่ังงดโทษโดยให้ว่ากล่าว 

ดักเตือนเป็นหนังสือก็ไต้
(๔) ถ้าเห็นว่าการส่ังลงโทษไม่ถูกต้อง และเห็นว่าการกระทำของผู้อุทธรณ์ไม่เป็นความผิดวินัย หรือ 

พยานหลักฐานยังพิงไม่ไต้ว่าผู้อุทธรณ์กระทำผิดวินัย ให้มีมติให้ยกโทษ
(๖) ถ้าเห็นว่าข้อความในดำส่ังลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม ให้มีมติให้แก้ไขเปล่ียนแปลง 

ข้อความให้เป็นการถูกต้องเหมาะสม
(๗) ถ้าเห็นว่าการส่ังลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม'เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควร 

กล่าวหาว่าผู้อุทธรณ์กระทำผิดรินัยอย่างร้ายแรง ให้มีมติแจ้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งต้ังคณะกรรมการ 

สอบสาน ตามข้อ ๒๖ วรรคหก ของหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางรินัย พ.ศ. ๒๔๕๘
/ในกรณี...



ในกรณีเห็บว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและเป็นความผิดท่ีปรากฏขัดแจ้ง ตามข้อ ๔๖ ของหลักเกณฑ์ 

และเง่ือนไขในการสอบสวบ การลงโทษทางวินัย พ.ศ. \0๕๕๘ หรือเห็นว่าผู้อุทธรณ์กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้ 

มีการดำเนินการทางวินัย ตามข้อ ๒๖ และตามหมวด ฟ ของหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย 

พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว ให้มีมติให้เท่ีมโทษเป็นปลดออก หรือไล่ออกจากราขการ ตามข้อ ๘๕ ของหลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ ต่อไป

(๘) ล้าเห็นว่าการส่ังลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม โดยเห็นว่าผู้อุทธรณี มีกรณีท่ีสมควรแต่งต้ัง 

คณะกรรมการสอบสวน หรือให้ออกจากราชการ ตามข้อ ๖ (๔) ข้อ ฟ หรือข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการ 

ให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้นำ (ฟ) มาใขับังคับโดยอนุโลม

(๙) ล้าเห็นว่าสมควรดำเนินการโดยประการอึ่นใด เพื่อให้มีความถูกต้องตามกฎหมายและมีความ 

เป็นธรรม ให้มีมติให้ดำเนินการไต้ตามควรแก,กรณี

การออกจากราซการของผู้อุทธรณ์ไม่เป็นเหตุท่ีจะยุติการพิจารณาอุทธรณ์ แต่จะมีมติตาม (๒) หรือ 

(๘) มิไต้ และถ้าเป็นการออกจากราชการเพราะตาย จะมีมติตาม (ฟ) มีไต้ด้วย

ในกรณีมีผู้ถูกลงโทษทางวินัยในความผิดท่ีไต้กระทำร่วมกันและเป็นความผิดในเร่ืองเดียวกันโดยมี 

พฤติการณ์แห่งการกระทำอย่างเดียวกัน เม่ึอผู้ถูกลงโทษคนใดคนหน่ึงใช้สิทธิอุทธรณ์ดำส่ังลงโทษดังกล่าว และผลการ 

พิจารณาเป็นคุณแก่ผู้อุทธรณ์ แม้ผู้ถูกลงโทษคนอ่ืนจะไม่ไดํใช้สิทธิอุทธรณ์ หากพฤติการณ์ของผู้ไม่ไต้ใช้สิทธิอุทธรณ์ 

เป็นเหตุในลักษณะคดีอันเป็นเหตุเดียวกับกรณีของผู้อุทธรณ์แล้ว ให้มีมติให้ผู้ท่ีไม่ไต้ใช้สิทธิอุทธรณ์ไต้รับการพิจารณา 

การลงโทษให้มีผลในทางท่ีเป็นคุณเซ่นเดียวกับผู้อุทธรณ์ด้วย 

ช. กรณีอุทธรณ์ดำส่ังให้ออกจากราชการ

(๑) ล้าเห็นว่าการสั่งให้ออกจากราชการไดัดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย และเหมาะสม

แก,กรณีแล้ว ให้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์

(๒) ล้าเห็นว่าการสั่งให้ออกจากราชการไต้ดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้มีดำวินิจฉัย 

ให้ยกเลิกดำส่ังและให้นายกองดํการบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการเสืยใหมให้ถูกต้อง

(๓) ล้าเห็นว่าการส่ังให้ออกจากราชการถูกต้องตามกฎหมายและเห็นว่ายัง ไม่มีเหตุท่ีจะให้ผู้อุทธรณ์ 

ออกจากราชการในกรณีเซ่นน๋ีให้มีดำวินิจฉัยให้ยกเลิกดำส่ังและให้ผู้อุทธรณกลับเช้ารับราชการต่อไ,ป

(๔) ล้าเห็นว่าข้อความในดำส่ังให้ออกจากราชการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้มีดำวินิจฉัยให้แก้ไข 

เปลี่ยนแปลงข้อความให้เป็นการถูกต้องเหมาะลม ในกรณีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เห็นสมควรเยียวยาความเสืยหายให้ผู้อุทธรณ์หรือดำเนํนการอ่ืนใด เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้มีดำวินิจฉัยไต้ 

ตามความเหมาะสมเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งตามช้อบัญญ้ดชองกฎหมาย
ข้อ ๒๒ ในกรณีมีการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๒๑ (ฟ) หรือ (๘) เมื่อคณะกรรมการ 

สอบสวนไต้สอบสวนพิจารณาเสร็จแล้วให้ส่งเร่ืองให้คณะกรรมการช้าราชการองค์การบริหารล่ามจังหวัดเพ่ือพิจารณา

มีมติตามข้อ๒๑
ข้อ ๒๓ เมื่อคณะกรรมการช้าราชการองค์การบริหารล่วนจังหวัดไต้มีมติตามข้อ ๒๑ แล้วให้นายก 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดส่ังหรือปฏิบัติให้เป็นไท่ดามมติม้ัม และเม่ือไต้ส่ังหรือปฏิบัติตามมติดังกล่าวแล้ว ให้แจ้ง 

ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว



ข้อ ๒๔ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่ังตามข้อ ๒๓ แล้ว ผู้อุทธรณีจะอุทธรณีต่อไปอีกมิใด้ 

ข้อ ๒๔ ในกรณีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ตามข้อ ๔ ได้โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ให้ย่ืน 
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ,ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินสังกัด'ไหม่ของผู้น้ัน

ในกรณีผู้อุทธรณีได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นหลังจากได้ย่ืนอุทธรณ์ไว้แล้ว แต่ 

คณะกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมยังมิได้มีมติ ให้ส่งเร่ืองอุทธรณ์และเอกสารหลักฐานท่ี 

เกยวข้องไปให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินสังกัดใหม่ เนินผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์

ในกรณีผู้อุทธรณ์ได้โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นอื่นหลังจากคณะกรรมการข้าราชการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมได้มีมติตามข้อ ๒๑ แล้ว แต่ยังมิได้มีการสั่งหรือปฏิบัติให้เนินไปตามมติ 

ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมส่งเรื่องอุทธรณ์พร้อมมติไปให้คณะกรรมการ 

ข้าราชการหรือพนักงานส่วนห้องถ่ินท่ีผู้อุทธรณ์ได้โอนไปสังกัดเนินผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ โดยไม่ต้องส่งเร่ือง 

ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ทำความเห็นเสนออีก

หมวด ๓

การร้องทุกข์ และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์

ข้อ ๒๖ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 

เม่ือมีกรณีเนินปิญหาข้ึนระหว่างกันควรจะได้ปรึกษาหารือทำความเข้าใจ ฉะน้ัน เม่ือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีเหตุเก่ียวกับ 

การท่ีผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าท่ีปฏิบัติต่อตนไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือปฏิบัติ 

ให้เกิดความคับข้องใจต่อตน และแสดงความประสงค์ท่ีจะปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชา ให้ผู้บังคับบัญชาน้ันให้โอกาส 

และรับพิงหรือสอบถามเก่ียวกับป้ญหาดังกล่าว เพ่ือเนินทางแห่งการทำความเข้าใจและแกัปิญหาท่ีเกิดข้ึนในช้ันต้น

ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่ประสงค์ที่จะปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแล้วไม่ได้รับคำชี้แจงหรือ 

ได้รับคำข้ึแจงไม่เนินท่ีพอใจ ก็ให้ร้องทุกข์ตามข้อ ๒๗

ข้อ ๒๗ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าท่ีปฏิบัติต่อตน 

โดยไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือปฏิบัติให้เกิดความคับข้องใจต่อตน หรือมีกรณีท่ีไม่อาจ 

ยื่นอุทธรณ์ตามหมวด ๒ ผู้น้ันมีสิทธิร้องทุกข์ได้ โดยให้ร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบเรื่องอันเนินเหตุ 

ให้ร้องทุกข์

การร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาอื่นที่มิใช่นายก 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ร้องทุกข์ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หากผู้ร้องทุกข์ไม่ได้รับคำช้ีแจงจากนายก 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในสิบห้าวัน หรือได้รับคำซ้ีแจงไม่เนินท่ีพอใจ ให้ดำเนินการตามวรรคสาม

การร้องทุกข์กรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ดำเนินการตามวรรคสอง หรือกรณีเหตุแห่งการ 

ร้องทุกข์เกิดจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เพื่อส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตามข้อ ๙ พิจารณาทำความเห็นเสนอ และ 

คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในเก้าสินวันนันแต่วันพื่ 

เลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเรื่องร้องทุกข์ เมื่อคณะกรรมการข้าราชการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเนินประการใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เนินไนเตามนัน 

โดยพลัน มติของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ถือเนินท่ีสุด



ข้อ ๒๘ หนังสือร้องทุกข์ต้องลงลายมือซื่อและตำแหน่งของผู้ร้องทุกข์ และต้องประกอบด้วย 

สาระสำคัญท่ีแสดงข้อเท็จจริงและบีญหาของเร่ืองให้เห็นว่าผู้บังคับบัญชาใข้อำนาจหน้าท่ีปฎิบัตต่อตนโดยไม่ถูทต้ฐง 

หรือไม่ปฏิบตต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือปฏิบตให้เกิดความคับข้องใจต่อตนฐย่างใด และความประสงคของ 

การร้องทุกข์

ถ้าผู้ร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นพิจารณาของคณะอบุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี ให้แสดงความประสงค์ไว่ใน 

หนังสือร้องทุกข์ หรือจะทำเป็นหนังสือต่างหากก็ไต้ แต่ต้องย่ืนหรือส่งก่อนวันท่ีคณะอทุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ 

ร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วแต่กรณี เริ่มพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ โดยย่ืนหรือ 

ส่งต่อคณะกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง

ข้อ ๒๙ เพ่ือประโยชน์ในการนับระยะเวลาร้องทุกข์

(๑) ในกรณีเหตุร้องทุกข์เกิดจากการท่ีผู้บังคับบัญชามืคำสั่งเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์ ให้ถือวันท่ี 

ผู้ถูกส่ังลงลายมือซ่ือรับทราบคำส่ังเป็นวันทราบเร่ืองอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์

ถ้าผู้ถูกส่ังไม่ยอมลงลายมือซ่ือรับทราบคำส่ัง และมีการแจ้งคำส่ังให้ผู้ถูกส่ังทราบกับมอบสำเนาคำส่ัง 

ให้ผู้ถูกสั่ง แล้วบันทึกลงวัน เดือน ปี เวลา และสถานที่ที่แจ้ง และลงลายมือชื่อผู้แจ้งพร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้ 

เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันท่ีแจ้งน้ันเป็นวันทราบเร่ืองอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์

ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกส่ังลงลายมือซ่ือรับทราบคำส่ังไต้โดยตรง และไต้แจ้งเป็นหนังสือส่งสำเนาคำส่ัง 

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกส่ัง ณ ท่ีอยู่ของผู้ถูกส่ังซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ โดยส่งสำเนา 

คำส่ังไปไห้สองฉบับเพ่ือให้ผู้ถูกส่ังเก็บไว้หน่ีงฉบับ และไห้ผู้ถูกส่ังลงลายมือซ่ือ และวัน เดือน ปี ที่รับทราบคำสั่ง 

ส่งกลับดืนมา เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานหน่ึงฉบับ ไนกรณีเข่นน้ี เม่ีอล่วงพ้นสิบห้าวับนับแต่วันท่ีปรากฏในใบตอบรับทาง 

ไปรษณีย์ลงทะเบียนว่าผู้ถูกส่ังไต้รับเอกสารดังกล่าวหรือมืผู้รับแทนแล้ว แม้ยังไม่ไต้รับสำเนาคำส่ังฉบับท่ีให้ ผู้ถูกส่ังลง 

ลายมือซ่ือและวัน เดือน ปีท่ีรับทราบคำส่ังกลับดืนมา ให้ถือว่าผู้ถูกส่ังได้ทราบคำส่ังแล้ว

(๒) ในกรณีผู้บังคับบัญชาไม่มืคำส่ังเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์โดยตรง ให้ถือวันท่ีมืหลักฐานยืนยับว่า 

^  ผู้ร้องทุกข์รับทราบ หรือควรได้ทราบคำส่ังเป็นวันทราบเร่ืองอับเป็นเหตุให้ร้องทุกข์

(๓) ในกรณีผู้บังคับนัญขาใข้อำนาจหน้าท่ีปฏํบีตโดยไม'ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

หรือปฏิบัติให้เกิดความคับข้องใจต่อผู้ร้องทุกข์โดยไม่ไต้มีคำส่ังอย่างใด ให้ถือวันท่ีผู้ร้องทุกข์ควรไต้ทราบถึงการใข้ 

อำนาจหน้าท่ีของผู้บังคับบัญขาด้งกล่าวเป็นวันหราบเร่ืองอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์
ข้อ ๓๐ เม่ือไต้รับหนังสือร้องทุกข์ตามข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง ให้ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

และร้องทุกข์ หรือประธานกรรมการข้าราซการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี มีหนังสือแจ้งพร้อมท้ังส่ง 

สำเนาหนังสือร้องทุกข์ไห้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหราหโดยเร็ว และให้บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่ง 

เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้องไปเพ่ือประกอบการทึจารณา ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันไต้รับหนังสือ

ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไต้รับหนังสือร้องทุกข์ท่ีไต้ย่ืนหรือส่งตานข้อ ๒๗ วรรคสาม 

ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งหนังสือร้องทุกข์พร้อมท้ังเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้องต่อไ,ย่ยังคณะกรรมการ 

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายในสามวันทำการนับแต่วันท่ีไต้รับหนังสือร้องทุกข์



-๑๐-

ข้อ ๓๑ การพ ิจารณาเรื่องร้องท ุกข ์ ให ้คณะอนุกรรมการพ ิจารณาอุทธรณ ์และร้องท ุกข ์ 

หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาจากเรื่องราวการปฏิบัติ หรือไม่ 

ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ของผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ และในกรณีจำเป็นและสมควรอาจขอเอกสาร และ 

หลักฐานท่ีเกียวข้องเพิมเติม รวมทั้งคำชี้แจงจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอนของรัฐ ห้างหุ้นส่วนบริษัท 

หรือบุคคลใดๆ หรือขอให้ผู้แทนหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท ข้าราขการ 

หรือบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยคำ หรือช้ีแจง ข้อเท่ีจจริง เพ่ือประกอบการพิจารณาได้

ในกรณีผู้ร้องทุกข์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา หากคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นว่า การแถลงการณ์ด้วยวาจา 

ไม่จำเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาเสียก็ได้

ในกรณีนัดให้ผู้ร้องทุกข์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประ'ชุม ให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุ 

แห่งการร้องทุกข์ทราบด้วยว่า ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงหรือมอบหมายเป็นหนังสือให้ข้าราชการองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แทนมาแถลงแก้ด้วยวาจาต่อที่ประชุมครั้งนั้นได้ ทั้งนี้ให้แจ้งล่วงหน้าตามควร 

แก่กรณี และเพื่อประโยชน์ในการแถลงแก้ ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ หรือผู้แทนเข้าพิง 

คำแถลงการณ์ด้วยวาจาชองผู้ร้องทุกข์ได้

ข้อ ๗© เม่ือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์แล้ว 

(๑) ถ้าเห็นว่าการที่ผู้บังคับบัญขาใข้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติให้เกิดความ 

คับข้องใจต่อผู้ร้องทุกข์น้ันถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้มีมติยกคำร้องทุกข์

(๒) ถ้าเห็นว่าการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติให้เกิดความ 

คับข้องใจต่อผู้ร้องทุกข์น้ันไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้มีมติให้แก้ไขโดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง 

ตามกฎหมายน้ัน หรือให้ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

(๓) ถ้าเห็บว่าการท่ีผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติให้เกิดความ 

คับช้องใจต่อผู้ร้องทุกข์นั้นถูกต้องตามกฎหมายแต่บางส่วนและไม่ถูกต้องตามกฎหมายบางส่วน ให้มีมติให้แก้ไข 

หรือให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
(๔) ถ้าเห็นว่าสมควรดำเนินการโดยประการอ่ืนใด เพ่ือให้มีความถูกต้องตามกฎหมายและมีความ 

เป็นธรรม ให้มีมติให้ดำเนินการไต้ตามควรแก่กรณี

การพิจารณามีมติตามวรรคหน่ึงให้บันทึกเหตุผลชองการพิจารณาวินิจฉัยไวัไนรายงานการประชุมด้วย 

ข้อ ๓๓ เมื่อคณะกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไต้มีมติตามข้อ ๓๒ แล้วให้นายก 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลังหรือปฏิบัติ'ให้!.ป็น'ไปตามมติน้ัน'ใน,โอกาสแรกท่ีทำ'ไต้ ในกรณีมีเหตุผลความจำป็น 

จะให้มีการรับรองรายงานการประชุมเสียก่อนก็ไต้ และเม่ือไต้ลังหรือปฏิบัติตามมติดังกล่าวแล้วให้แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ 

เป็นหนังสือโดยเร็ว
การพิจารณาชองคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ และคณะกรรมการข้าราชการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีมิไต้กำหนดไวในหลักเกณฑ์น้ี ให้นำหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษ 

ทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

/ข้อ ๓๔...



ข้อ ๓๔ ในกรณีผู้มีสิทธิร้องทุกข์ได้โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ฐงถิ่นอื่นั[ห้ยื่มเรื่องร ้0งทุก1ข์ 

ต่อคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินสังกัดใหม่ของผู้น้ัน

ในกรณีผู้ร้องทุกข์ได้โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน หลังจากได้ย่ืนเร่ืองร้องทุกข์ไร้!,!,สัว 

แต่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมยังมิได้มีมติตามข้อ ๓๒ ให้ส่งเรื่องร้องทุกข์ และ 

เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้องไปให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินสังกัดใหม่เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย 

ในกรณีผู้ร้องทุกข์ได้โอบไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน หลังจากคณะกรรมการข้าราชการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมได้มีมติตามข้อ ๓๒ แล้ว แต่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมยังมิได้ส่ัง 

หรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ ให้ส่งเรื่องร้องทุกข์พร้อมมติของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สังกัดเดิมน้ันไปให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินสังกัดใหม่ เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย

ในกรณีคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ 

ในทางท่ีเป็นคุณกับผู้ร้องทุกข์ให้ส่งมตินั้นไปให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไป 

/ ตามน้ัน แล้วแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมดำเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

ข้อ ๓๕:ให้นำหมวด ๒ มาใช้บังคับกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์โดยอนุโลม 

ข้อ ๓๖ การนับระยะเวลาตามหลักเกณฑ์น้ี สำหรับเวลาเรื่มต้น ให้นับวันสัดจากวันแรกแห่งเวลาน้ัน 

เป็นวันเริ่มนับระยะเวลา ส่วนเวลาสุดสัน ล้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ ให้นับวันเริ่มเปิดทำการ 

ใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา

ข้อ ๓๘ในกรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ย่ืนหรือส่งหนังสือร้องทุกข์ต่อนายกองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดไว้แล้วก่อนวันที่หล้กเกณฑ์นี้ใข้บังคับ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังพิจารณาเรื่อง 

ร้องทุกข์นั้นไม่แล้วเสร็จ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปให้นายกองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดสังกัดใหม่พิจารณาแล

(นายสามารถ ลอยฟ้า)

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ประธานกรรมการขาราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง



ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองคการ•บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ 
และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๕ ให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และเป็นธรรม กอปรกับพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕:๔๒ บัญญัติให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ให้เหมาะสมกับลักษณะ 
การบริหารและอำนาจหน้าท ี่ชององค์การบริหารส่วนจังหวัด แต ่จะต ้องอย ู่ภายใต ้มาตรฐานกลางเก ี่ยวก ับการ 
บริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
วินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการกลางข ้าราชการองค์การบริหารส ่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งท ี่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวับที่ ๒๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ 
๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ จีงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

หมวด ๑ 
บททั่วไป

ข้อ ๑ ประกาศนี้เร ียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด 
ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘”

ข้อ ๒ ประกาศน๋ีใท้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศคณะกรรมการช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ หมวด ๑ วินัยและการรักษาวินัย หมวด ๒ การสอบสวนและการลงโทษทางวินัย ส่วนท่ี ๑ ถึง 
ส่วนท ๕

(๒) ประกาศคณะกรรมการช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไชในการสยบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ แถะการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๔๗ ลงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๗

/ (๓) ประกาศ....



(๓) ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และเงือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ.๒๕๔๘ ลงวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๔๘

(๔) ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ.๒๕๕๑ ลงวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๑

(๕) ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ข้อ ๔ ในหลักเกณฑ์นี้
ข ้าราชการองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด ให ้หมายความรวมถ ึง ข ้าราชการคร ูอ งค ์การบ ร ิห าร 

ส่วนจังหวัด และบุคลากรทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นด้วย
คู่กรณี หมายความว่า บุคคลผู้มีเหตุทะเลาะวิวาท ร้องเรียบ ฟ้องร้องซี่งกันและกัน หรือเป็นคู่หมั้น 

หรือคู่สมรส เป็นบุพการี หรือผู้สืบลันคานไม่ว่าชั้นใดๆ เป็นพี่น้อง หรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายใบสามชั้น เป็นญาติ 
เกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พ ิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทน 
เป ็นเจ ้าหน ี้หร ือล ูกหน ี้ เป ็นนายจ้าง ชองคู่กรณี หรือเป ็นผ ู้ม ีอำนาจพ ิจารณาซ ื่งม ีสภาพร้ายแรงอับอาจทำให ้การ 
พิจารณาไม่เป็นธรรม

ตัวการสำคัญ หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ซ ื่งชักชวน โน้มน้าว ล่อลวง 
ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือกระทำการใดๆ อันทำให้ข้าราชการองค์ภารบริหารส่วนจังหวัดผู้อื่บจำด้องปฏิบัติตามโดยไม่อาจ 
หลีกเลี่ยงหรือชัดขืนได้

หมวด ๒
วินัยและการรักษาวินัย

ข้อ ๕ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องรักษาวินัยตามที่กำหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติไว้ 
ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ

ข้อ ๖ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธี๋ใจ

ข้อ ๗ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
เที่ยงธรรม

ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
หาประโยซน้ให้แก,ตนเองหรือผู้อื่น

การปฏิบตหรือละเว้นการปฏินัตหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ 
เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ข้อ ๘ ข ้าราช ก ารอ งค ์ก ารบ ร ิห ารส ่ว น จ ังห ว ัด ต ้อ งต ั้งใจ ป ฏ ิบ ัต ิห น ้าท ี่ร าช ก ารให ้เก ิด ผ ล ด ี 
หรือความก้าวหน้าแก,ราชการ

/ข้อ ๙ ข้าราชการ...



ข้อ ๙ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบีติหน้าที่ราชการด้วยคจามอุตสๅหะ เอาใจใส่ 
ระมัดระวังรักษาประโยขน้ฃองทางราชทาร และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ

การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง

ข้อ ๑๐ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบ ัต ิหน้าที่ราชการให้เป ็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรื และนโยบายของรัฐบาล โดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ

การป ฏ ิบ ัต ิห น ้าท ี่ราช การโด ยจงใจโม ่ป ฏ ิบ ัต ิตาม กฎ ห ม าย กฎ ร ะ เบ ีย บ ข อ งท างร าช ก าร  
มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก'ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ข้อ ๑๑ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องลือว่าเป็นหน้าที่พ ิเศษที่จะสนใจและรับทราบ 
เหตุการณ์เคลื่อนไหวอันอาจเป็นภยันตรายต่อประเทศชาติและต้องปองกันภยันตรายชื่งจะบังเกิดแก,ประเทศชาติ 
จนเต็มความสามารถ

ข้อ ๑๒ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องรักษาความลับของทางราชการ
การเปีดเผยความลับของทางราชการ อับเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด

วินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๓ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ 

ราขการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหสีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตาม 
คำสั่งนั้นจะทำให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ชองทางราชการ หรือเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วย 
กฎหมาย ต้องเสนอความเห็บเป็นหนังสือทันท็เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งนั้น และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว 
ถ้าผู้บังคับบัญชายีนยันให้ปฏิบัติตามคำสั่งเด้มเป็นหนังสือ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม

การขัดคำสั่งหรือหสีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งชองผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วย 
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ข้อ ๑๔ ข ้าราชการองค์การบริหารส ่วนจังหวัดต ้องปฏ ิบ ัต ิราชการโดยม ิให ้เป ็นการกระทำการ 
ข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นนต่ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปเป็นผู้ส่ังให้กระทำ หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว

ข้อ ๑๔ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บ ังคับบัญชา การรายงาน 
โดยปกปีดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ลือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย

การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง

ข้อ ๑๖ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องลือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียม
ของทางราชการ

ข้อ ๑๗ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องอุท ิศเวลาของตนให้แก,ราชการจะละทิ้งหรือ 
ทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้

การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไมม่เหตุผลอันสมควร อันเป ็นเหตุให้เส ียหายแก่ราชการ 
อย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไมม่เหตุผลอันสมควร 
หรือโดยมีพฤติการณอ์ ับแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบ้ติตามระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

/การละทิ้ง...



ข้อ ๑๘ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องสุภาพเรืยบร้ฐย รักษาความสามัคคี และไม,กระทำ 
การอย่างใดทเปนการกลันแกล้งกัน และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราขทาวองค์ทารบริหาว 
ส่วนจังหวัดด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ

ข้อ ๑ ๙  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และ 
ให้การสงเคราะห้แก่ประชาชนผู้ต ิดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ชองตบโดยใม,ชกซา และด ้วยความส ุภาพเร ืยบร้อย 
ห้ามมิให้ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหง ประซาซนผู้ติดต่อราชการ

การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง

ข้อ ๒๐ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องไม,กระทำการ หรือยอมให ้ผ ู้อ ื่นกระทำการ 
หาผลประโยซน้อันอาจทำให้เสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ้ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน

ข้อ ๒๑ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องโม,เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือตำรง 
^  ตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

ข้อ ๒๒ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องวางตบเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัตหน้าที่ 
ราชการ และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประซาซน กับจะต้องปฏิบ ัต ิตามระเบ ียบของทางราชการว่าด ้วย 
มารยาททางการเมืองชองข้าราชการโดยอนุโลม

ข้อ ๒๓ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องรักษาซื่อเสียงชองตน และรักษาเกียรติศักดิ๋ของ 
ตำแหน่งหน้าที่ราชการชองตนมิให้เสื่อมเสีย โดยโม่กระทำการใด ๆ อันได้ขื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว

การกระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกหรือโทษที่หนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษาถงที่สุดให้จำคุก 
หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจำคุก เวันแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ใด้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือ 
กระทำการอื่นใดอันได้ขื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

หมวด ๓
วิธีก่อนการดำเนินการทางวินัยและสถานโทษทางวินัย 

ข้อ ๒๔ ให้ผู้บ ังคับบัญชามืหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยูไต้บังคับบัญชามีวิน ัย บ ีองกันมิให้ 
ผู้อยูใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย และตำเนินการทางวินัยแก,ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาขี่งมืกรณีอันมืมูลที่ควรกล่าวหาว่า
กระทำผิดวินัย

การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยให้กระทำโดย การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
การผิกอบรม การสร้างขวัญและกำลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึก และ 
พฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มืวินัย

การบีองกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยให้กระทำโดย การเอาใจใส่ ส ังเกตการณ์ และ 
ขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทำผิดวินัยในเรื่องอับอยู่ในวิสัยที่จะตำเนินการบีองกันตามควรแก,กรณีได้

เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระทำผิดวินัย โดยมี 
พยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำเนินการทางวินัยทันที

/เม ื่อมีการ...



เม ือมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล ่าวหา หรือม ีกรณ ีเป ็นที่สงสัยว่าข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดผู้ใดกระทำผิดวินัย โดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรีบดำเนินการสืบสวน 
หรือพิจารณาในเนี้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทำผิตวินัยหรื0ไม,

เมื่อมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระทำผิดวินัย ให้ดำเนินการตาม 
วรรคห้า เชพาะกรณีดังต่อไปนี้

(๑) มีการกล่าวหาที่ไม่ได้ระบุชื่อผู้กล่าวหา ไม่ไต้ลงลายมือชื่อผู้กล่าวหา แต่ระบุชื่อหรือตำแหน่ง 
ของผู้ถูกกล่าวหา หรือข้อเท็จจริงที่ปรากฏนั้นเพียงพอที่จะทราบว่ากล่าวหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใด 
และข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์นั้นเพียงพอที่จะสืบสวนต่อไปไต้

(๒) มีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ปรากฏต่อผู้บังดับบัญชาอันเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดผู้ใดกระทำผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวนต่อไปไต้

ภายใต ้บ ังด ับ วรรคส ี่ วรรคห ้า และวรรคหก ห ากค วาม ป ราก ฏ แก ่ผ ู้บ ังค ับ บ ัญ ช าอ ื่น ท ี่ม ิใช ่ 
^  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ผู้บังดับบัญชาอื่นนั้นรายงานตามลำดับชั้นถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเร็ว

การสืบสวนหรือพิจารณาในเนี้องต้นตามวรรคห้า จะกระทำโดยแต่งตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 
กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้

การกล่าวหาต้องกระทำเป็นหนังสือ ถ ้าเป ็นการกล่าวหาด้วยวาจาให้ผ ู้บ ังคับบัญชาผู้ได้รับพิงการ 
กล่าวหาจัดให้มีการทำบับทํกเป็นหนังสือ และให้ผู้กล่าวหาลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานเพ่ือดำเนินการตามวรรคห้า

เม ื่อได้ดำเน ินการตามวรรคห้าแล้ว ล ้าเห ็นว ่ากรณ ีไม ่ม ีม ูลท ี่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดว ิน ัยจ ึงจะ 
ยุติเรื่องได้ ล้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย กีให้ดำเนินการทางวินัยทันพี

การดำเน ินการทางวิน ัยแก่ผ ู้อย ูโต ้บ ังค ับบ ัญชาชึ๋งม ีกรณ ีอ ันมีม ูลท ี่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดว ิน ัย 
ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์นี้โดยกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวิน ัยอย่างไม่ร้ายแรงให้ดำเนินการทางวินัย 
ตามข้อ ๒๖ วรรคสาม แต่ล ้าเป ็นกรณ ีม ีม ูลท ี่ควรกล่าวหาว่ากระทำผ ิดวิน ัยอย่างร้ายแรง ให้ดำเน ินการสอบสวน
พิจารณาตามหมวด ๗

ผู้บังดับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อนี้ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต ให ้ถ ือว่า 
ผู้นั้นกระทำผิดวินัย ในกรณีผู้บังดับบัญชาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ถือว่าไม่ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่
โดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ.ข้อบังคับชองทางราชการ

ข ้อ ๒๔ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดฝ่าผินข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในหมวดนี้ 
ผู้นั้นเป็นผู้กระทำผิดวินัย จักต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามหมวด ๘ 

โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ 
(๑) ภาคทัณฑ์ 
(๒) ตัดเงินเดือน
(๓) ลดชั้นเงินเดือน 
(๔) ปลดออก 

(๔) ไล่ออก

/หมวด ๖...



-๖-
หมวด ๔

การดำเนินการทางวินัย
ข้อ ๒๖ การดำเนินการทางวิน ัยแก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมีกรณีอับมีมูลที่ควร 

กล่าวหาว่ากระทำผ ิดวิน ัยให ้สอบสวนเพ ื่อให ้ได ้ความจริงและยุต ิรรรมโดยไ,ม ีซ ักข ้า โดยต ้องแจ ้งข ้อกล ่าวห า 
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกลาวหาเทาที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ซึ่งจะระบุหรือไม่ระบุซื่อพยานก็ได้ และต้อง 
ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง รวมทั้งนำสืบแก้ข้อกล่าวหา เว้นแต่เป็นความผิดที่ปรากฏซัดแจ้งตามหมวด ๖

ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและการให้ปากคำชองผู้ถูกกล่าวหา ผู้ถ ูกกล่าวหามีสิทธินำทนายความ 
หรือที่ปรึกษาเข้าฟ้งการชี้แจงหรือให้ปากคำของตนได้

การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ดำเนินการ 
สอบสวนตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควร โดยอาจมอบหมายให้ข ้าราชการองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาสอบสวนแทน หรือตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ได้

การสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ ๒๔ วรรคห้า หากได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว นายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดจะสั่งลงโทษตามข้อ ๘๔ โดยไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม,ร้ายแรงอีกได้

การดำเนินการตามวรรคสาม หากเป็นการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ดำเน ินการ 
มีสาระสำคัญตามหมวด ๗ โดยอนุโลม

ล้าเป ็นกรณีกล่าวหาว่ากระทำผิดวิน ัยอย่างร้ายแรง ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนตามหมวด ๗

เมื่อดำเนินการตามวรรคสาม วรรคสี่ หรือวรรคหกแล้ว ล้าพิงได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยก็ให้ 
ดำเนินการตามข้อ ๘๔หรือข้อ ๘๔แล้วแต่กรณี ล้ายังพิงไมใต้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัย จึงจะส่ังยุติเร่ืองเป็นหนังสือได้

ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวบผู้ถูกกล่าวหาว่า 
กระทำผิดวิน ัยอย่างร้ายแรงตามวรรคหก ในเรื่องท ี่ได ้ม ีการแต่งต ั้งคณะกรรมการสอบสวบผู้ถ ูกกล่าวหาตามข้อ 
๖(๔) หรือข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๔๔๘ และคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 
ดังกล่าวได้สอบสวนไว้แล้ว คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหก จะนำสำนวนการสอบสวนตามข้อดังกล่าวมาใช้เป็น 
สำนวนการสอบสวน และทำความเห็นเสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยถือว่าได้มีการสอบสวนตามวรรค 
หกแล้วก็ได้

ข้อ ๒๗ ให้กรรมการสอบสวนมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี
(๑) ขอให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาบอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน 

บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ล่งเอกสารและหลักฐานที่เก ี่ยวข้อง ล่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจง หรือให้ถ้อยคำ 
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน

(๒) เรียกผู้ถ ูกกล่าวหา หรือบุคคลใด  ๆ มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคำ หรือให้ล่งเอกสารและหลักฐาน 
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน

ข้อ ๒๘ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำหรือละเว้นกระทำการ 
ใดที่พึงเห็นได้ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือต่อ 
ผู้มีหน้าท่ีสืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมาย หรือระเบียบชองทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือ

/โดยเฉพาะ...



โดยผู้บ ังคับบัญชาของผู้น ัน หรือม ีกรณ ีถ ูกฟ ้องคดีอาญา หรือต ้องหาว ่ากระทำความผ ิดอาญา เว ้นแต ่ความผิด 
ที่ได้กระทำโดยประมาททไม่เกี่ยวกบราชการ หรือความผิดลหุโทษ แม้ภายหลังผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้ว เว้นแต่ 
ออกจากราชการเพราะตาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ ๒๔ 
และดำเนินการทาง1วินัยตามหลักเกณฑ์นี้ต่อ'ไป'ได้เสมือน'ว่าผู้'นั้นยังมิได้ออกจากราชการเว้นแต่กรณีผลการสอบสวน 
พิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยที่จะต้องลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ก็ให้งดโทษเสีย

การดำเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ขืนทำการสอบสวนตามข้อ ๒๖ วรรคหก ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต่ว ันที่ผ ู้น ั้นออกจากราชการ หากพ้น 
ระยะเวลาดังกล่าวจะสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนมิได้

ข้อ ๒๙ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้Iดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
จนถูกสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท 
หรือความผิดลหุโทษ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอ 
พิงผลการสอบสวนพิจารณาได้

ล ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาว่าผู้น ั้นมิได้กระทำผิด หรือกระทำผิดไม่ถึงกับจะถูก 
ลงโทษปลดออก หรือไล่ออก และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการในดำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้นั้น 
มีคุณสมบติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น

เมื่อได้มีการสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้Iดพักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อน 
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีอื่นอีก นายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ ๒๔ หรือแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวน 
ตามข้อ ๒๖ วรรคหก ตลอดจนดำเนินการทางวินัยตามหลักเกณฑ์นี้ต่อไปได้

ในกรณีสั่งให้ผู้ถ ูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการ หรือสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจาก 
ราชการไว ้ก ่อนออกจากราชการด ้วยเหต ุอ ื่นท ี่ม ิใช ่เป ็นการลงโทษเพราะกระทำผ ิดว ิน ัยอย ่างร ้ายแรง ก็ให้ผู้นั้น 
มีสถานภาพเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตลอดระยะเวลาระหว่างที่ถ ูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
เสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ

การออกดำสั่งตามข้อนี้ต ้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดก่อน

เงินเดือน เงินอื่นที่จ่ายเป็นรายเดือนและเงินช่วยเหลืออย่างอื่น และการจ่ายเงินดังกล่าวของผู้ถูกสั่ง 
พักราชการ และผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น สำหรับผู้ถูกสั่ง 
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ถ้าไม่มีกฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ

การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ระยะเวลาให้พักราชการ ระยะเวลาให้ออกจาก 
ราชการไว้ก่อน และการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน 
การให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๔๔๘



หมวด ๕
การกันเป็นพยานและการคุ้มครองพยาน

ข้อ ๓๐ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีส่วนร่วมใมการกระทํๆผิดวิน ัยคับข้าวาขกๅร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้อื่นและผู้นั้นมิใข่ตัวการสำคัญ อาจได้รับการกันเป็นพยาน และการคุ้มครองพยานตาม 
หมวดนี ไม,ว่าจะมีคำสั่งแต่งตังคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนในเรื่ยงตังกล่าวแล้วหริ0ใม่ก็ตาม ล้าผู้นั้น

(๑) ได้ให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยคำเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยที่ได้กระทำมา ต่อบุคคล 
หรือคณะบุคคลผู้มี'หน้าที่ลืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ และข้อมูลหรือ 
กัอยคำนั้นเป็นเหตุให้มีการดำเนินการทางวินัยกับตัวการสำคัญใ-นเรื่องนั้นได้

(๒) ได้ให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยคำเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยที่ได้กระทำมา ต่อบุคคล 
หรือคณะบุคคลผู้มีหนัาที่สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบ ียบของทางราชการ ซึ่งไม่อาจ 

^  แสวงหาข้อมูลหรือพยานหลักฐานอื่นใด เพื่อดำเนินการทางวินัยแก่ตัวการสำคัญในเรื่องนั้นได้
ข้อ ๓๑ การกันเป ็นพยาน การสิ้นสุดการกันเป็นพยาน การคุ้มครองพยาน และการสิ้นสุดการ 

คุ้มครองพยาน เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยต้องทำเป็นหนังสือ
ข้อ ๓๒ การให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำตามข้อ ๓0 ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่เป็นการ 

เบิเดเผยความลับของทางราชการ และไม่เป็นการกระทำการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน
กรณีผู้บังคับบัญชาอื่นซึ่งมีใข้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับข้อมูล ให้รายงานตามสำคับขั้นจนถืง 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อคำเนินการต่อไป
ข้อ ๓๓ การพิจารณากันข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นพยาน ต้องมิได้เกิดจากการส่อลวง 

ขู่เข ็ญ ให้สัญญา หรือกระทำการอื่นใดโดยมิชอบแก่ผู้ถ ูกกันเป็นพยานเพื่อชักจูงให้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำในเรื่อง 
ที่กล่าวหานั้น

ข้อ ๓๔ ในระหว่างการสอบสวบ หากคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ามีเหตุอับสมควรที่จะกันผู้ถูก 
สอบสวนรายใดเป็นพยาน ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงาบไปยังบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเร็ว 
เพื่อสั่งกันผู้นั้นเป็นพยาน ทั้งนั้ คณะกรรมการสอบสวนต้องมีมติโดยระบุเหตุผลแห่งการพิจารณาไว้ด้วยว่าสมควรกัน 
ผ ู้ถ ูกสอบสวนรายน ั้นเป ็นพยานเพราะเหตุใด กรณ ีเข ่นน ี้ให ้ถ ือว ่าการคำเน ินการทางว ิน ัยแก ่ผ ู้ถ ูกก ันเป ็นพยาน 
เป็นอันยุติ เว้นแต่มีกรณีตามข้อ ๓๖

ข้อ ๓๕ ภายใต้บ ังค ับข้อ ๓๐ เม ื่อความปรากฏแก่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซ ึ่งได ้ม ีการ 
ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจกันข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้น ั้น 
เป็นพยานก็ได้

ข้อ ๓๖ หากผู้ถูกกันเป็นพยานตามข้อ ๓๔ หรือข้อ ๓๕ แล้วแต่กรณี ไม่มาให้ถ้อยคำต่อบุคคลหรือ 
คณะบุคคลผู้มีหน้าที่สืบสวบ สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือมาแต่ไม่ให้ 
ถ้อยคำ หรือให้ถ้อยคำแต่ไม่เป็นประโยชน์ หรือให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือกลับคำให้การ คณะกรรมการสอบสวนต้อง 
รายงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้การกันผู้นั้นเป็นพยานสิ้นสุดลง และให้ดำเนินการทางวินัยแก'ผู้นั้นต่อไป

-๘-
i.

/ข ้อ ๓๗ ให้นายก...



ข้อ ๓๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแจ้งการกันเป็นพยานและการสิ้นสุดการกันเป็นพยาน 
ให้ผู้ถูกกันเป็นพยานและบุคคล หรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่สืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบ 
ของทางราขการทราบ แล้วส่งให้ประธานกรรมการสอบสวนรวมไวในสำนวนการสอบสวนด้าย

ข้อ ๓๘ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับขันและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ให้การคุ้มครองพยาน
ดังต่อไปบี้

(๑) ไม'เปิดเผยซื่อ หรือข้อมูลใด  ๆ ที่จะทำให้ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำ 
(๒) ไม่ใข้อำนาจไม่ว่าในทางใด หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจ 

มีผลทำให้กระทบสิทธิหรือหน้าที่ของผู้บี้นใบทางเสียหาย
(๓) มิให้ผู้บ้ีนถูกกลั่นแกล้ง หรือถูกข่มขู่เพราะเหตุท่ีมีการให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำ 
ข้อ ๓๙ ในกรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดร้องขอเป็นหนังสือให้ค ุ้มครองพยาน 

ผู้บ ังคับบัญชาตามลำดับชั้นจะพิจารณาคำเนินการอื่นใดที่เห็บว่าจำเป็นเพื่อให้ผู้น ั้นได้รับการคุ้มครองแล้วจึงปฏิบัติ 
ตามชั้นตอนหรือกระบวนการตามที่กฎหมายบัญญ้ติในภายหลังได้

ข้อ ๔๐ ภายใต ้บ ังค ับข ้อ ๓๙ ข ้าราชการองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดซ ึ่งเป ็นพยานผ ู้ใดเห ็นว ่า 
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นยังมิได้ให้การคุ้มครองหรือให้การคุ้มครองยังไม่เพียงพอในกรณีเป็นผู้บังคับบัญชาอื่นที่มิใช่ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้น ั้นอาจยื่นคำร้องเป็นหนังสือต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพ ิจารณา 
คำเนินการต่อไปก็ได้

ข้อ ๔๑ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไต้รับคำร้องตามข้อ ๔๐ หรือความปรากฏแก่นายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ถ้ามีมูลน่าเชื่อว่าเป็นไปตามที่พยานกล่าวอ้าง ต้องให้การคุ้มครองพยานทันที หากมีความ 
จำเป็นเพื่อความปลอดภัยไนซวิต นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจลั่งให้พยานผู้นั้นไปช่วยราชการที่สำนักงาน 
ล่งเสริมการปกครองห้องถิ่นจังหวัดโดยความสมัครใจของพยานโดยเร็วก็ไต้

ข้อ ๔๒ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นพยานผู้ใดเห ็นว่านายกองค์การบริหารส่วน 
จ ังหว ัดย ังม ิได ้ให ้การค ุ้มครองตามหมวดบ ี้ หรือให้การคุ้มครองยังไม่เพียงพอ ผู้น ั้นอาจยื่นคำร้องเป็นหนังสือต่อ 
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้

เม่ือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับคำร้องตามวรรคหนึ่งแล้ว ถ้ามีมูลน่าเชื่อว่า 
เป็นไปตามที่พยานกล่าวอ้างให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้พยานผู้นั้นไปช่วยราชการ 
ที่สำนักงาบส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แล้วแจ้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อทราบ โดยอาจปฏิบัติ 
ตามชั้นตอนหรือกระบวนการที่กฎหมายกำหนดในภายหลังก็ได้

ข้อ ๔๓ ใบกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคู,กรณีกับผู้ถ ูกกล่าวหาตามข้อ ๔๙ วรรคสี่ 
ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาและมีมติให้พยานผู้บ ี้นไปช่วยราชการที่สำนักงาน 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่คำเนินการตามข้อ๔๒ ถือว่าไม่ปฏิบัติการตามอำนาจ 
ห น ้าท ี่โด ยถ ูก ต ้อ งต าม ก ฎ ห ม าย กฎ ระ เบ ียบ  แ ล ะข ้อ บ ังค ับ ข อ งท างราช ก าร  ห ร ือใน กรณ ีท ี่เห ็น สมควร 
ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติแจ้งผู้ควบคุม หรือกำกับดูแลคำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 
ต่อไป



-๑๐-
ข้อ ๔๔ การให้ความคุ้มครองพยานตามหมวดนี๋ให้พิจารพาดำเนินการM อกาสนรกที่สามารถกระทำได้ และ

ให้เริมตังแต่มีการให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำ จบกว่าจะมีการสั่งยุติเรื่อง หรือการดำเนินการทางวินัยแก่ตัวการสำคัญแห่ง 
การกระทำผิดเสร็จสิ้น และเหตุแห่งการคุ้มครองพยานหมดสิ้นไป ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การ•บริหารส่วน 
จังหวัดมีมติให้ผู้ได้รับการคุ้มครองพยานกลับไห่ห่ฏิบตหน้าที่เ,ดิม

หมวด ๖
การกระทำที่ปรากฏซัดแจ้ง

ข้อ ๔๔ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงในกรณีดังต่อไห่นี้ 
(๑) กระทำผิดอาญาจนต้องคำพิพากษาถีงที่ส ุดว่าผู้นั้นกระทำผิด และนายกองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดเห็นวาข้อเท็จจริงที่ห่รากฏตามคำพิพากษานั้นได้ความห่วะจักษ์ชัดอยู่นล้จ
(๒) กระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และได้รับสารภาพในเรื่องที่ถูกกล่าวหาเป็นหนังสือต่อนายก 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือให้ถ้อยคำรับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนตามหมวด ๔ หรือคณะกรรมการ 
สอบสวบตามหมวด ๗ และได้มีการบันทํกถ้อยคำรับสารภาพไว้เป็นหนังสือแล้ว ถือเป็นความผิดที่ห ่รากฏชัดแจ้ง 
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะดำเนินการทางวินัยตามข้อ ๘๔โดยไม,สอบสวบ หรืองดการสอบสวนก็ได้ 

ข้อ ๔๖ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีดังต่อไห่นี้ 
(๑) กระทำผิดอาญาจบได้รับโทษจำคุก หรือโทษที่หนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษาถืงที่สุดให้จำคุก 

โดยศาลมีได้รอการคำหนดโทษหรือรอการลงโทษไว้ หรือให้ลงโทษที่หนักกว่าจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด 
ที่ได้กระทำโดยห่ระมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๒) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวับ และนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดได้ดำเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถืงความจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบชองทางราชการ

(๓) กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หรือให้ถ้อยคำรับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวบตามหมวด ๔ หรือคณะกรรมการสอบสวนตามหมวด ๗ และ 
ได้มีการบันทึกถ้อยคำรับสารภาพไว้เป็นหนังสือแล้ว

ถือเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะดำเนินการทางวินัยตามข้อ ๘๔ 
วรรคหน่ีง โดยไม,สอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ได้

ข้อ ๔๗ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบ ัต ิหน้าท ี่
ราชการ บกพร่องต่อหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม,เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ และนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเห็นว่าถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก1ราชการในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) กระทำหรือละเว้นกระทำการใดจนต้องคำพิพากษาถืงที่สุดว่าผู้นั้นกระทำผิดแต่ให้รอการกำหนด 
โทษ หรือกำหนดโทษแล้วแต่ให้รอการลงโทษไว้ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็บว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏ 
ตามคำพิพากษานั้นได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้ว

(๒) มีกรณีหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือ 
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ และได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หรือให้ถ้อยคำรับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนตามหมวด ๔ หรือคณะกรรมการสอบสวนตามหมวด ๗ และ 
ได้มีการบันทึกถ้อยคำรับสารภาพเป็นหนังสือไว้แล้ว



-๑๑-
ถือเปนกรณีทปรากฏซัดแจ้งซี่งนายกองค์การ‘บริหารส่วนจังหวัดจะสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๗ 

ของหลักเกณฑ์และเงอนไขใบการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๔๔๘ โดยไม่สอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ได้

หมวด ๗
การสอบสวนพิจารณา

ข้อ ๔๘ เพื่อให้ได้ความจริงและความยุติธรรม การสอบสวนพิจารณาข้าราชการองค์การบริหาร 
ส ่วนจังหวัดซ ึ่งถ ูกกล ่าวหาว่ากระทำผิดว ิน ัยอย่างร ้ายแรงตามข้อ 1st, วรรคหก หรือข ้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด1ซึ่งมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงลัย'ว่าหย่อนความสามารถ'ไนอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ 
บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และ 
เงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๔๔๘ ให้เป็นไปตามหมวดนี้

ข้อ ๔๙ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้แต่งตั้งจากข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ในสังกัด กรณีมีเหตุผลความจำเป็น หรือเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนพิจารณา หรือเพื่อความยุติธรรม การแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนอาจแต่งตั้งจากพนักงาบส่วนห้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการฝ่ายพลเรือน โดยได้รับความยินยอม 
จากด้นสังกัดก็ได้ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวบให้แต่งตั้งจำนวนอย่างน้อยสามคน ประกอบด้วย ประธาน 
กรรมการซึ่งมีตำแหน่งระดับไม่ตํ่ากว่าหรือเทียบไดไม,ตากว่าผ ู้ถ ูกกล่าวหา ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด โดยให้กรรมการคนหนี่งเป็นเลขาบุการ

คณะกรรมการสอบสวนต้องมีผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร หรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย หรือผู้ได้รับ 
การแกอบรมตามหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการตำเนินการทางวินัยอย่างน้อยหนึ่งคน 

ในกรณีจำเป็นจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการซึ่งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงาน 
ส่วนห้องถิ่นอื่น หร ือข ้าราชการฝ ่ายพลเร ือน หรือลูกจ ้างประจำหรือพนักงานจ้างตามภารกิจท ี่ม ีค ุณสมบัต ิตาม 
วรรคสอง ด้วยก็ได้ และให้นำข้อ ๔๔ ข้อ ๔๔ และข้อ ๔๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เมื่อความปรากฏแก่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่านายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเป็นคู่กรณีกับผู้ถูกกล่าวหา หรือถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดร่วมกับผู้ถูกกล่าวหา ให้คณะกรรมการข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรวจสอบ หากพบว่าเป็นความจริง ให้แจ้งขอความยินยอมจากด้นสังกัดแล้วพิจารณา 
และมีมติคัดเลือกคณะกรรมการสอบสวนเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกคำสั่งแต่งตั้งตามมติ

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสี่ สอบสวนแล้วเสร็จ ให้ทำรายงานการสอบสวบเสนอไปยัง 
คณ ะกรรมการข ้าราชการองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดพ ิจารณ า เม ื่อคณ ะกรรมการข ้าราชการองค ์การบร ิหาร 
ส่วนจังหวัดพิจารณาแล้วมีมติเป็นประการใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น ทั้งนี้ 
ให้นำความในข้อ ๗๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แม้ภายหลังประธานกรรมการจะมีตำแหน่งระดับตํ่ากว่า 
หรือเทียบได้ตํ่ากว่าผู้ถูกกล่าวหา ก็ไม่กระทบถึงการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ

ข้อ ๔๐ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนด้องระบุซึ่อและตำแหน่งระดับของผู้ถูกกล่าวหา เรองที่ 
กล่าวหา ชื่อและตำแหน่งระดับของผู้ใด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน และผู้ช ่วยเลขานุการ (ล้ามี) ท ั้งน ี้ให ้ม ี 
สาระสำคัญตามแบบ สว.๑ ท้ายหลักเกณฑ์นี้

/การเปลี่ยนแปลง...



การเปลยนแปลงตำแหน่งระดับของผู้ได้รับแต่งทั้ง ไม่กระทบถึงการที่ได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง 
ข้อ ๔๑ เมอมีคำส ังแต่งต ังคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให ้นายกองค ์การบริหารส ่วนจังหวัด 

ตำเน่นการ ดังต่อไปนี้
(๑) แจ้งคำสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือซื่อและวันที่รับทราบไว้เป็น 

หลักฐาน ในการนี่ให้มอบสำเนาคำสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับด้วย ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาไม,ยอมรับทราบคำสั่ง ล้าได้ทำ 
บันทึกลงวันที่และสถานที่ที่แจังและลงลายมือซื่อผู้แจ้ง พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เบ็เนหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็น 
วันรับทราบ กรณีไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยตรงได้ หรือมีเหตุจำเป็นอื่น ให้ล่งสำเนาคำสั่งทางไปรษณีย์ 
ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู'ของผู้ถูกกล่าวหาซื่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเข่นนี้ 
เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ล่งสำเนาคำสั่งดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวนแล้ว

0 ^  (๒) ล่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวน และล่งหลักฐานการ
รับทราบ หรือถือว่ารับทราบตาม (๑) พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาให้ประธานกรรมการ และให้ 
ประธานกรรมการลงลายมือซื่อและวันเดือนปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ ๕๒ เมื่อได้รับเรื่องตามข้อ ๕:๑ (๒) แล้ว ให้ประธานกรรมการดำเนินการประขุมคณะกรรมการ 
สอบสวนเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนต่อไป

ข้อ ๕:๓ การประขุมคณะกรรมการสอบสวน ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประขุมไม,ห้อยกว่ากี่งหนึ่ง 
ของจำนวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด จังจะเป ็นองค์ประขุม เว ้นแต่การประขุมตามข้อ ๖๑ และข้อ ๗๕: ต้องมี 
กรรมการสอบสวนมาประขุมไม่ห้อยกว่าสามคนและไม่ห้อยกว่ากี่งหนึ่งของจำบวบกรรมการสอบสวนทั้งหมด

การประขุมคณะกรรมการสอบสวน ต้องมีประธานกรรมการอยู,ร่วมประขุมด้วย แต่ในกรณีจำเป็น 
ที่ประธานกรรมการไม,สามารถเข้าประขุมได้ไห้กรรมการที่มาประขุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่แทน

การลงมติของที่ประขุมคณะกรรมการสอบสวนให้ถอเลืยงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน 
^  ในที่ประขุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๕๔ ผู้ถ ูกกล่าวหามีสิทธิคัดด้านผู้ใด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่ง 
อย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) รู้เห็นเหตุการณีในขณะกระทำการตามเรื่องที่กล่าวหา 
(๒) มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องที่สอบสวน 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้ถูกกล่าวหา
(๔) เป็นผู้กล่าวหา หรือเป็นคู,สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพี่ห้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดา 

หรือมารดาของผู้กล่าวหา
(๔) มีเหตุอื่นซึ่งอาจทำให้การสอบสวนเสียความเป็นธรรม
การคัดค้านผู้ได้'ร ับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน'ให้'ทำเป็นหนังสือยื่นต่อนายกองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดภายในเจ็ดวันนับแต่วันรับทราบคำสั่งแต่งทั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือวันทราบเหตุแห่งการดัดด้าน

/โดยแสดง...



-๑๓-
โดยแสดงข้อเทจจริงทเปนเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสือคัดค้ๅษด้ๆยว่ๅชุะทํๅใทักๅรล0 ‘บลๆนไปได้ความชุรุงและ 
ความเป็นธรรมอย่างไร ในการนีให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งสำเนาหนังสือคัดค้านและแจ้งวันที่ได้รับหนังสือ 
คัดค้านดังกล่าวให้ประธานกรรมการทราบและรวมไว่ใบสำนวนทารสอบสวนด้าย

ในการพิจารณาเรื่องการคัดค้าน ผู้ซ ึ่งถูกคัดค้านอาจทำคำซี้แจงได้ หากนายกองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดเหนว่าหนังสือคัดค้านมีเหตุผลรับพิงได้ให้สั่งให้ผู้ซึ่งถูกคัดค้าบห้บจากการเป็บกรรมทารลอบลาบ หากเห ็นว่า 
หนังสือคัดค้านไม่มีเหตุผลพซที่จะรับพิงได้ให้สั่งยทคำคัดค้านนั้น โดยให้สั่งการภายในลิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 
ค ัดค้าน ทังบี ให้แสดงเหตุผลในการพิจารณาสั่งการดังกล่าวด้วย พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้คัดค้านทราบ แล้ว 
ส่งเรื่องให้คณะกรรมการสอบสวนรวมไว้ใบสำนวนการลอบสวนโดยเร็ว การสั่งยกคำคัดค้านให้เป็นที่สุด

ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่สั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในสิบห้าวันตามวรรคสาม 
ให้ผู้ถูกคัดค้านทันจากการเป็นกรรมการสอบสวน และให้เลขานุการกรรมการสอบสวนรายงานไปยังนายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดเพื่อดำเนินการตามข้อ ๔๖ ต่อไป

การทันจากการเป็นกรรมการสอบสวน ไม่กระทบถึงการสอบสวนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว 
ในกรณีกรรมการสอบสวนตามข้อ ๔๙ วรรคสี่ ถ ูกค ัดค้านหริอเห ็นว่าตนมีเหตุอ ันอาจถูกคัดค้าน 

ให้ดำเนินการตามวรรคสอง โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเสนอคำคัดค้านไปยังคณะกรรมการข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในเจ็ดวับนับแต่วันรับหนังสือคัดค้าน คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดต้องพิจารณาคำคัดค้านโดยเร็ว นต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันไค้รับvruงสือคัดค้านจากนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด เมื่อผลการพิจารณาเป็นประการใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏินัติให้เป็นไปตามนั้น 
หากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่พิจารณาและมีมติภายในสามสิบวันให้ผู้นั้นทันจากการเป็น 
กรรมการสอบสวบ ให ้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ ิจารณาและมีมติค ัดเล ือกกรรมการ
สอบสวนแทนผู้นั้น

ในกรณีมีการคัดค้านตามวรรคสอง วรรคหก และข้อ ๔๔ ให้ผู้น ั้บหยุดปฏินัติหน้าที่ชั่วคราวจนกว่า
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี จะพ ิจารณา 
สั่งคำคัดค้านและแจ้งผลการพิจารณาคำคัดค้านให้ทราบ

ข้อ ๔๔ ในกรณีผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนเห็นว่าตบมีเหตุอับอาจถูกคัดค้านตามข้อ ๔๔ 
วรรคหนึ่ง ให้ผู้น ั้นรายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ ๔๔ วรรคสอง และให้นำข้อ ๔๔ วรรคสาม
วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๔๖ ภายใต้บ ังคับข้อ ๔๙ เมื่อได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ถ ้านายกองค ์การ 
บริหารส่วนจังหวัดเห็นว่ามีเหตุอับสมควร หรือจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยน เพิ่ม หรือลดจำนวนผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
สอบสวน ให้ดำเนินการได้โดยต้องแสดงเหตุแห่งการสั่งนั้นไว้ด้วย และให้นำข้อ ๔๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

การเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ไม่กระทบถึงการสอบสวนที่ไค้
ดำเนิบการไปแล้ว

ข้อ ๔๗ คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าท ี่สอบสวนตามหมวดนี้ เพ ื่อแสวงหาความจริงในเร ื่อง 
ที่กล่าวหาและดูแลให้บังเกิดความยุติธรรมตลอดกระบวนการสอบสวน ในการนี้ให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวม

/ประวัติ...



-๑๔-

ประวัติและความประพฤติของผู้ถ ูกกล่าวหาที่เก ี่ยวข้ฎงกับเรื่ฎงที่กล่าว vn เท ่าท ี่จำเป ็นเพ ื่อประกอบการพ ิจารณา 
และจัดทำบันทึกประจำวันที่มีการสอบสวนไว้ทุกครั้งด้วย

ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน ห้ามมิให้บุคคลอื่นเข้าร่วมทำการสอบสวน 
ข้อ ๔๘ ให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนภายในกำหนดระยะเวลา ดังนี้ 
(๑) ดำเนินการประชุมตามข้อ ๔๒ แล้วแจังและอธิบายข้อกล่าวหาตามข้อ ๖0  ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(๒) รวบรวมพยานหลักฐานที่เก ี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่ม ีภายในสามสิบวันนับแต่วับที่ได้ 

ดำเนินการตาม (๑) แล้วเสร็จ
(๓) แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ ๖๑ ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ดำเนินการตาม (๒) แล้วเสร็จ
(๔) รวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วับที่ได้ดำเนินการ

ตาม (๓)
(๔) ประชุมพิจารณาลงมติและทำรายงานการสอบสวนเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ดำเนินการตาม (๔) แล้วเสร็จ
ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถคำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 

ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทำให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อขอขยาย 
ระยะเวลาการสอบสวน ในกรณีเข่นนี้ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งขยายระยะเวลาดำเนินการได้ไม่เกิน 
สองคร้ังๆ ละไม่เกินสามสิบวัน

การสอบสวนเรื่องใดที่คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
ให้ประธานกรรมการรายงานเหตุให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดทราบเพื่อติดตามเร่งรัดการสอบสวนต่อไป

ข้อ ๔๙ การนำเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวน ให้กรรมการสอบสวน 
บันทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อใด

เอกสารที่ใข้เป็นพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวนให้ใช้ต้นฉบับ แต่ถ้าไม่อาจนำต้นฉบับมาได้ 
จะใช้สำเนาที่กรรมการสอบสวน หรือผู้มิหน้าที่รับผิดชอบรับรองว่าเป็นสำเนาถูกต้องกัได้

ถ้าหาต้นฉบับเอกสารไม,ได้เพราะสูญหายหรือถูกทำลาย หรือโดยเหตุประการอื่น จะให้นำสำเนา 
หรือพยานบุคคลมาสืบก็ได้

ข้อ ๖๐ เมื่อได้พิจารณาเรื่องที่กล่าวหาและวางแนวทางการสอบสวนตามข้อ ๔๒ แล้ว ให้คณะกรรมการ 
สอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหาให้ทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำ 
การใด เม่ือใด อย่างไร ในการนี้ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งเป็นหนังสือด้วยว่าผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิได้รับแจ้งสรุป 
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ตลอดจนอ้างพยานหลักฐานหรือนำพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ตาม
ข้อ ๖๑

/การแจ้ง...



-๑๔-
การแจ้งตามวรรคหนง ให้ทำบันทึกมีสาระสำคัญตามแบน สว.๒ ท ้ายหลักเกณฑ์น ี้ โดยทำเป ็น 

สองฉบับ เพอมอบให้ผู้ถูกกล่าวหาหนี่งฉบับ เก็บไว้ในสำนวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือขื่อ 
รับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย

เมื่อได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูกกล่าวหาว่า 
ได้กระทำการตามที่ถูกกล่าวหรือไม่ อย่างไร แล้วบันทึกถ้อยคำไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคำรับสารภาพว่าได้กระทำการตามที่ถูกกล่าวหาให้คณะกรรมการสอบสวน 
แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระทำตามที่ถูกกล่าวหาดังกล่าวเป็นความผิดวินัยกรณีใด หรือหย่อนความสามารถในอัน 
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ราขการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราขการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ 
๗ ของหลักเกณฑ์และเง่ือนไชในการให้ออกจากราชการ พ.ศ,๒๔๔๘ อย่างไร หากผู้ถูกกล่าวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ 
ให้บันทึกถ้อยคำรับสารภาพ รวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) และสาเหตุแห่งการกระทำไว้ด้วย ในกรณีเช่นนี้ 
คณะกรรมการสอบสวนจะไม่ทำการสอบสวนต่อไปก็ได้ หรือถ้าเห ็นเป ็นการสมควรที่จะได้ทราบข้อเท ็จจริงและ 
พฤติการณ์อันเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาโดยละเอียด จะทำการสอบสวนต่อไปตามควรแก่กรณีก็ได้ แล้วดำเนินการตามข้อ 
๗๔ และข้อ ๗๖ ต่อไป

ในกรณีผู้ถูกกล่าวหามีไดํให้ถ้อยคำรับสารภาพ ให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนเพื่อ 
รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาแล้วดำเนินการตามข้อ ๖๑ ต่อไป

ในกรณีผู้ถูกกล่าวหามาแล้วแต่ไม่ยอมลงลายมือซื่อรับทราบข้อกล่าวหา ถ้าได้ทำบันทึกลงวันที่และ 
สถานที่ที่แจ้งและลงลายมือซื่อผู้แจ้ง พร้อมทั้งพยานรูเห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันรับทราบ กรณีไม, 
อาจแจ้งให ้ผ ู้ถ ูกกล่าวหาทราบโดยตรงได้ หรือม ีเหต ุจำเป ็นอ ื่น  หรือผ ู้ถ ูกกล ่าวหาไม ่มารับทราบข้อกล่าวหาให ้ 
คณะกรรมการสอบสวนล่งบันทึกมีสาระสำคัญตามแบบ สว.๒ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ 
ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดต่อที่ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบ พร้อมทั้ง 
มีหนังสือสอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำการตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ การแจ้งข้อกล่าวหาในกรณีเช่นนี้ให้ทำบันทึก 
มีสาระสำคัญตามแบบ สว.๒ เป็นสามฉบับ เพื่อเก็บไว้ในสำนวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ ล่งให้ผู้ถูกกล่าวหาสองฉบับ 
โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือซื่อและวัน เดือน ปีที่รับทราบล่งกลับคืนมารวมไว้ 
ในสำนวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ เม ื่อล ่วงพ ้นส ิบห ้าว ันน ับแต ่ว ันท ี่ได ้ล ่งบ ันท ึกม ีสาระสำค ัญตามแบบ สว.๒ 
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ แม้จะไม่ได้รับแบบ สว.๒ คืน ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาแล้ว และให้ 
คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการตามวรรคห้า

ข้อ ๖๑ เม ื่อได ้ดำเน ิน การตามข ้อ  ๖๐ แล้ว ให ้คณ ะกรรมการสอบสวนดำเน ินการประช ุม  
เพื่อพิจารณาว่ามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการใด เมื่อใด อย่างไร และเป็น 
ความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ 
ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตามข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออก 
จากราชการ พ .ศ.๒๔๔๘ หรือไม่ อย่างไร แล ้วให ้คณะกรรมการสอบสวนมีหน ังส ือเร ่ยกผ ู้ถ ูกกล่าวหามาพบ 
เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาโดยระบุข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานว่าเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด หรือหย่อน 
ความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง

ตามข้อ ๗ ของ/...



-๑๖-
หน้าทราชการตามข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๔๔๘ อย่างไร และสรุป 
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานท่ี และการกระทำที่มีลักษณะเป็นการ 
สนับสนุนข้อกล่าวหา สำหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไม่ระบุช่ือพยานก็ได้

การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุบข้อกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง ให้ทำบันทึก 
มีสาระสำคัญตามแบบ สว.๓ ท ้ายหลักเกณฑ์น ี้ โดยทำเป็นสองฉบับ เพื่อมอบให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ เก็บไว้ 
ในสำนวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย

เม ื่อดำเน ิน การด ังกล ่าวแล ้ว  ให ้คณ ะกรรมการส อบ ส วน ถามผ ู้ถ ูกกล ่าวห าว ่าจะย ื่น คำข ี้แจง 
แก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือหรือไม, ถ้าผู้ถ ูกกล่าวหาประสงคํจะยื่นคำขี้แจงเป็นหนังสือ ให้คณะกรรมการสอบสวน 
ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหายื่นคำขี้แจงภายในเวลาอันสมควร แต่อย่างข้าไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบข้อกล่าวหา 
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยคำเพิ่มเติม รวมทั้งนำสืบ 
แก้ข้อกล่าวหาด้วย ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์จะยื่นคำขี้แจงเป็นหนังสือ ให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการ 
ให้ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคำและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาโดยเร็ว

การนำสืบแก้ข ้อกล่าวหา ผ ู้ถ ูกกล ่าวหาจะนำพยานหลักฐานมาเอง หรือจะอ ้างพยานหลักฐาน 
แล้วขอให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได้

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เสร็จแล้ว ให้ดำเน ินการตามข้อ ๗๔
และข้อ ๗๖ ต่อไป

ในกรณีผู้ถูกกล่าวหามาแล้วแต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบหรือไม,มารับทราบ ถ้าได้ทำบันทึกลง 
วันที่และสถานที่ท ี่แจ้งและลงลายมือขื่อผู้แจ้ง พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวัน 
รับทราบ กรณีไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยตรงได้ หรือมีเหตุจำเป็นอื่น หรือผู้ถูกกล่าวหาไม่มารับทราบข้อ 
กล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุบข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวนล่งบันทึกมีสาระสำคัญตามแบบ 
สว.๓ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทาง 
ราชการ หรือสถานที่ติดต่อที่ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบ พร้อมทั้งมีหนังสือขอให้ผู้ถูกกล่าวหาขี้แจงและนัดมาให้ถ้อยคำ 
และนำสืบแก้ข้อกล่าวหาภายในกำหนดเวลา การแจ้งในกรณีบี๋ให้ทำบันทึกมีสาระสำคัญตามแบบ สว.๓ เป็นสามฉบับ 
เพื่อเก็บไวในสำนวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ ล่งให้ผู้ถูกกล่าวหาสองฉบับ โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้ 
ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อ และ วัน เดือน ปีที่รับทราบล่งกลับคืนมารวมไว้ในสำนวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ เมื่อล่วงพ้น 
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ล่งบันทึกมีสาระสำคัญตามแบบ สว.๓ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ แม้จะไม่ได้รับแบบ 
สว.๓ คืน หรือไม่ได้รับคำขี้แจงจากผู้ถ ูกกล่าวหาหรือผู้ถ ูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยคำตามนัด ให ้ถ ือว่าผ ู้ถ ูกกล่าวหา 
ได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุบข้อกล่าวหาแล้ว และไม่ประสงค์ที่จะแก้ข้อกล่าวหา ในกรณีเข่นนี้ 
คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนต่อไปก็ได้ หร ือถ ้าเห ็น เป ็นการสมควรท ี่จะได ้ทราบข ้อเท ็จจร ิงเพ ิ่ม เต ิม  
จะสอบสวนต่อไปตามควรแก,กรณีก็ได้ แล ้วดำเน ินการตามข ้อ ๗๔ และข้อ ๗๖ ต่อไป แต ่ถ ้าผ ู้ถ ูกกล ่าวหามา 
ขอให้ถ ้อยคำหรือยื่นคำชี้แจงแก้ข ้อกล่าวหา หรือขอนำสืบแก้ข้อกล่าวหาก่อนที่คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอ 
สำนวนการสอบสวนตามข้อ ๗๖ โดยมีเหตุผลอันสมควร ให้คณะกรรมการสอบสวนให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาตามที่ 
ผู้ถูกกล่าวหาร้องขอ

/ข้อ ๖๒...



-๑๗-
ข้อ ๖๒ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานตามข้อ ๖๑ เสร็จแล้ว ก่อนเสนอ 

สำนวนการสอบสวนต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ ๗๖ ล้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าจำเป็นจะต้อง 
รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ให้ดำเนินการได้ ล้าพยานหลักฐานที่ได้เพิ่มเติมมานั้นเป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุน 
ข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวนสรุปพยานหลักฐานลังกล่าวให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหา 
ที่จะให้ถ้อยคำหรือนำสืบแก้เฉพาะพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่สนับสนุนข้อกล่าวหานั้น ทั้งนี้ให้นำข้อ ๖๑ มาใข้บังคับ 
โดยอนุโลม

ข้อ ๖๓ ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งได้ยื่นคำฃี้แจงหรือให้ถ้อยคำแก้ข้อกล่าวหาไว้แล้วมีสิทธิยื่นคำซี้แจงเพิ่มเติม 
หรือขอให้ถ้อยคำหรือนำสืบแก้ข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการสอบสวนก่อนการสอบสวนแล้วเสร็จ

เมื่อการสอบสวนแล้วเสร็จและยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนใหม่ตามข้อ ๗๔ ผู้ถูกกล่าวหาจะยื่นคำซี้แจงต่อบุคคลดังกล่าวก็ไต้ ในกรณืเข่นนี้ 
ให้รับคำชี้แจงนั้นรวมไว้ในสำนวนการสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

ข้อ ๖๔ ในการสอบปากคำผู้ถ ูกกล่าวหาและพยาน ต้องมีกรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของจำนวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด จึงจะสอบสวนได้

ข้อ ๖๔ ในการสอบปากคำผู้ถ ูกกล่าวหาและพยาน ห้ามมิให้กรรมการสอบสวนผู้ใดกระทำการ 
ล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือกระทำการใดเพื่อขูงใจให้บุคคลนั้นให้ถ้อยคำอย่างใด ๆ

ข้อ ๖๖ ในการสอบปากคำผ ู้ถ ูกกล ่าวหาและพยาน ให ้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ซ ึ่งจะถูก 
สอบปากคำเข้ามาในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคน ห้ามมิให้บุคคลอื่นอยู่ในที่สอบสวน เว้นแต่ทนายความหรือที่ปรืกาะท 
ของผู้ถูกกล่าวหา หรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตให้อยู่ในที่สอบสวนเพื่อประโยซนํแห่งการสอบสวบ

การสอบปากคำผู้ถ ูกกล่าวหาและพยาน ให้บันทึกถ้อยคำมีสาระสำคัญตามแบบ สว.๔ หรือแบบ 
สว.๔ ท้ายหลักเกณฑ์นี้ แล้วแต่กรณี เมื่อได้บันทึกถ้อยคำเสร็จแล้วให้อ่านให้ผู้ให้ถ้อยคำพิง หรือจะให้ผู้ให้ถ้อยคำอ่าน 
เองก็ได้ เม ื่อผู้ให ้ถ้อยคำรับว่าถูกต้องแล้วให้ผู้ให ้ถ้อยคำและผู้บ ันทึกถ้อยคำลงลายมือซื่อไว้เป ็นหลักฐาน และให้ 
คณะกรรมการสอบสวนทุกคนซึ่งร่วมสอบสวนลงลายมือซื่อรับรองไว้ในบันทึกถ้อยคำนั้นด้วย ถ้าบันทึกถ้อยคำมี 
หลายหน้า ให้กรรมการสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนกับผู้ให้ถ้อยคำลงลายมือซื่อกำกับไว้ทุกหน้า

ในการบันทึกถ้อยคำห้ามมิให้ขูดลบหรือบันทึกข้อความทับ ถ้าจะต้องแก้ไขข้อความที่ได้บันทึกไว้แล้ว 
ให้ใข้วิธีขีดฆ่าหรือตกเติม และให้กรรมการสอบสวนผู้ร่วมสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนกับผู้ให้ถ้อยคำลงลายมือซื่อกำกับ 
ไว้ทุกแห่งที่ขีดฆ่าหรือตกเติม

ในกรณีผู้ให้ถ้อยคำไม่ยอมลงลายมือซื่อ ให้บันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกถ้อยคำนั้น 
ในกรณ ีผ ู้ให ้ถ ้อยคำไม ่สามารถลงลายม ือซ ื่อได ้ ให ้น ำมาตรา ๙ แห ่งประมวลกฎหมายแพ ่ง 

และพาณิชย์ มาใข้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๖๗ ในกรณ ีคณะกรรมการสอบสวนเรียกบ ุคคลใดมาเป ็นพยาน ให้บุคคลนั้นมาขี้แจงหรือ 

ให้ถ้อยคำตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสลบสวนกำหนด
ในกรณีพยานมาแต่ไมให้ถ้อยคำ หรือไม่มา หรือคณะกรรมการสอบสวนเรืยทพยานไม่ไต้ภายในเวลา 

อันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนพยานนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจำวันที่มีการ 
สอบสวนตามข้อ ๔๗ และรายงานการสอบสวนตามข้อ ๗๖

/ข้อ ๖๘...
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ขอ้ ๖๘ คณะกรรมการสอบสวนต้องสอบสวนให้หมดประเด็น ในกรณีท ี'เห ็นว่าการสอบสวน 
พยานหลักฐานใดจะทำให้การสอบสวนลำข้าโดยไมจัาเกัเบหรื0มิใซ่พยามVIลักฐานในประเด็นสำคัญ คณะกรรมการ 
สอบสวนจะมีมติงดการสอบสวนพยานหลักฐานนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทีกประจำวันที่มีการสอบสวนตาม 
ขอ้ ๕๗ และรายงานการสอบสวนตามข้อ ๗๖

ขอ้ ๖ ๙ ในกรณีจะต้องสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต ่างห ้องที่หรือส่วนราชการ 
นอก การบังคับบัญชาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ประธานกรรมการ 
สอบสวนจะรายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอให้'นายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานในท้องที่นั้น สอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐาน 
แทนก็ได้โดยกำหนดประเด็นหรือข้อสำคัญที่จะต้องสอบสวนไบเให้ในกรณีเซ่นนี่ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ผู้ส ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้า 
หน่วยงานในท้องที่นั้นเลือกพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่อยู่ในบังคับบัญชาตามที่เห็นสมควร 
อย่างน้อยสามคนมาเป็นคณะทำการสอบสวน

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให ้คณะกรรมการทำการสอบสวนมีฐานะเป็นคณะกรรมการ 
สอบสวนตามหลักเกณฑ์นี้ และให้น่าข้อ ๕๓ วรรคหนึ่ง ข้อ ๕๗ วรรคสอง ข้อ ๖๔ ข้อ ๖๕ ข้อ ๖๖ และข้อ ๖๗ มาใช้ 
บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๗๐ ใบกรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า กรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม 
กับตำแหน่งหน้าที่ราชการในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไว้ใบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้ประธานกรรมการ 
รายงานไปยังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเร็ว ถ้าบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควร 
กล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ 
ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการตามรายงาน ให้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการ 
สอบสวนโดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเป็นผู้ทำการสอบสวน หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
คณะใหม่ก็ได้ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามหมวดนี้

ข้อ ๗๑ ในกรณีการสอบสวนพาดพิงไปลืงข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้อื่น หรือพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการตามกฎหมายอื่น ให้คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาในเบื้องด้นว,าผู้ที่ถูกพาดพิงนั้น 
มีส่วนร่วมกระทำการในเรื่องที่สอบสวนนั้นด้วยหรือไม่ ถ้าเห็นว่าผู้นั้นมีส่วนร่วมกระทำการในเรื่องที่สอบสวนนั้น 
อยู่ด้วยให้ประธานกรรมการรายงานไปยังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณาดำเนินการตามควรแก,กรณีโดยเร็ว 

ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่า กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับ 
ตำแหน่งหน้าที่ราชการตามรายงาบให้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนโดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
คณะเดิมเป็นผู้ทำทารสอบสวน หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามหมวดนี้ 
กรณีเซ่นนี้ให้ใช้พยานหลักฐานที่ได้สอบสวนมาแล้วประกอบการพิจารณาได้ แต ่หากผ ู้ถ ูกพาดพ ิงเป ็นพน ักงาน 
ส่วนท้องถิ่นอื่น ห ร ือข ้าราชการตามกฎห มายอ ื่น  ให ้นายกองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดแจ ้งเป ็นหน ังส ือไปย ัง 
ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเพื่อดำเนินการต่อไป

/ในกรณี...



-๑๙-
ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอ■ บสวนโดยแยกเป็นสำนวนการสอ•บสวนใหม่ ให้นำ 

สำเนาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในสำนวนการสอบสวนเดิมรวมในสำนวนการสฐบสวนใหม่ หรือบันทึกให้ปรากฏ 
ว่านำพยานหลักฐานใดจากสำนวนการสอบสวนเดิมมาประกอบการพิจารณาในสำนวนการสอบสวนใหม่ด้วย

ข้อ ๗๒ ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นทำการสอบสวน 
เพื่อสอบสวนข้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดในเรื่องที่ผู้นั้นหย่อนความสามารถในอันที่จะ•ปฏิบัติหน้าที่ 
ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับดำแหนํงหน้าที่ราชการตามข้อ 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 ในกรณีมีคำพิพากษาถีงที่สุดว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดหรือต้องรับผิดในคดีที่เกี่ยวกับเรื่อง 
ที่กล่าวหา ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคำพิพากษาได้ความประจักษ์ซัดอยู่แล้ว ให้ถือเอา 
คำพิพากษานั้นเป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาโดยไม่ต ้องสอบสวบพยานหลักฐานอื่บที่เก ี่ยวข้องกับ 
ข้อกล่าวหา แต่ต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 
ตามข้อ ๖๑ ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย

ข้อ ๗๔ ในระหว่างการสอบสวบ แม้จะมีการสั่งให้ผู้ถ ูกกล่าวหาไปอยู่นอกบังคับบัญชาชองนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวนทำการสอบสวนต่อไปจนเสร็จ 
แล้วทำรายงานการสอบสวนและเสนอสำนวนการสอบสวนต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามข้อ ๗๙ ข้อ ๘๐ ข้อ ๘๑ และข้อ ๘๒ และให้บายกองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวบล่งเรื่องให้ผู้บริหารห้องถิ่นลังกัดใหม่ของผู้ถูกกล่าวหา ทั้งนี้ให ้ผ ู้บริหาร 
ท้องถิ่นสังกัดใหม่ตรวจสอบความถูกต้องตามข้อ ๗๙ ข้อ ๘๐ ข้อ ๘๑ และข้อ ๘๒ พร้อมทั้งพิจารณาและดำเนินการ 
ตามข้อ ๗๗ (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณีต่อไป

ข้อ ๗๔ เม่ือคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่าง  ๆ เสร็จแล้ว ให้ประชุมพิจารณาลงมติ
ดังนี้

สถานใด
(๑) ผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยหรือไม่ ถ้าผิด เป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด และควรได้รับโทษ

(๒) ผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ 
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจาก 
ราชการ พ.ศ.๒๔๔๘ หรือไม่ อย่างไร

(๓) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวน 
ไม่ได้ความแน่ซัดพอที่จะพิงลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ถ้าให้ร ับราชการต่อไปจะเป ็นการเส ืยหาย 
แก่ราชการตามข้อ ๘ ชองหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๔๔๘ หรือไม่ อย่างไร

/ข้อ ๗๖...



-๒๐-
ข้อ ๗๖ เมื่อได้ประขุมพิจารณาลงมติตามข้อ ๗๕ แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนทำรายงานการ 

สอบสวนซี่งมีสาระสำคัญตามแบบ สว.๖ ท ้ายหล ักเกณท ํน ี้ เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรรมการ 
สอบสวนผู้ใดมีความเห็นแย้ง ให้ทำความเห็นแย้งแนบไว้กับรายงานการสอบสวน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงาน 
การสอบสวนด้วย

รายงานการสอบสวนอย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญ ดังนี้
(๑) สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่ามีอย่างใดบ้าง ในกรณีไม่ได้สอบสวนพยานตามข้อ ๖๗ และ 

ข้อ ๖๘ ให้รายงานเหตุที่ไม่ได้สอบสวนนั้นให้ปรากฏไว้ ในกรณีผู้'ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคำรับสารภาพให้บันทึกเหตุผล 
ในการรับสารภาพ (ล้ามี) ไว้ด้วย

(๒) วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหากับพยานหลักฐานที่หักล้างข้อกล่าวหา
(๓) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนว่าผู้'ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดวินัยหรือไม่ อย่างไร ล้าผิด 

เป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด และควรได้รับโทษสถานใด หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ 
ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ ๗ ชอง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ หรือไม่ อย่างไร หรือมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้'ถูก 
กล่าวหาได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะพิงลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจาก 
ราชการ ล้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก'ราชการตามข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจาก 
ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ หรือไม่ อย่างไร

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ทำรายงานการสอบสวนแล้ว ให้เสนอสำนวนการสอบสวน พร้อมทั้ง 
สารบาญต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้ถือว่าการสอบสวนแล้วเสร็จ

การแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนในเรื่องใดไปแล้ว จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ในเรื่องนั้นอีกมิได้ เว้นแต่กรณีตามข้อ ๗๘ วรรคสอง

ข้อ ๗๗ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้เสนอสำนวนการสอบสวนมาแล้ว ให้นายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องของสำนวนการสอบสวนตามข้อ ๗๙ ข้อ ๘0  ข้อ ๘๑ และข้อ ๘๒ แล้วดำเนินการ 
ดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้'ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทำผิด หรือไม่มีเหตุที่จะให้ออกจาก 
ราชการตามข้อ ๗ ชองหลักเกณฑ์และเงื่อนไชในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ สมควรยุติเรื่อง หรือกระทำผิด 
ที่ย ังไม่ถืงขั้นเป็นการกระทำผิดวิน ัยอย่างร้ายแรง ให้บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาและสั่งการภายใน 
สามสิบวันนับแต่ได้รับสำนวนการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน

(๒)ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้นายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ และไม่ว่านายกองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดจะเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนหรือไม่กตาม นายกองค์กาวบริหารส่วนจังหวัดต้องส่งเรื่อง 
ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณาตามข้อ ๘๕ ชองหลักเกณฑ์นี้ หรือตามข้อ ๗ 
หรือข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไชในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับสำนวน 
การสอบสวาiจากคณะกรรมการสอบสวน

/การพิจารณา...
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การพิจารณาดำเนินการของนายกองค์ทารบริหารส่ว•นจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ต้องแสดงความเห็น 

เป็นหนังสือ กรณีเห็นแย้งให้อ้างเหตุผลประกอบด้วย
ข้อ ๗๘ ในกรณ ีนายกองค ์การใ]ร ิหารส,วนจังหวัดเห ็นสมควรให้สอบสวนเพิ่มเต ิมใ]ระการใด 

ให้กำหนดประเดน พร้อมทั้งส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเติมเพิ่อดำเนินการสอบสวน 
เพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยอาจกำหนดมาตรการเร่งรัดการสอบสอนเพิ่มเติมตามที่เห็บสมควรก็ไต้

ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไม่อาจทำการสอบสวนไต้ หรือนายกองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดเห็นเป็นการจำเป็น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่ขึ้นทำการ 
สอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นตามวรรคหนึ่งก็ได้ในกรณีเซ่นนี้ให้นำข้อ ๔๙ และข้อ ๔0  มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ให้คณะกรรมการสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เมื่อสอบสวนเสร็จแล้วให้ส่ง 
พยานหลักฐานที่1ด้จากการสอบสวนเพิ่มเติมไปให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่มเติมโดยไม่ต้องทำความเห็น

ข้อ ๗๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในข้อ ๔๙  
^  ให้การสอบสวนทั้งหมดเสียไป ในกรณีเซ่นนี้ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีดำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการ 

สอบสวบใหม่ให้ถูกต้อง
ข้อ ๘0  ในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดทำไม่ถูกต้อง ให้การสอบสวนตอบนั้นเสียไปเฉพาะ

ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การประชุมของคณะกรรมการสอบสวน มีกรรมการสอบสวบมาประชุมไม่ครบตามข้อ ๔๓ วรรคหน่ึง 
(๒) การสอบปากคำบุคคล ดำเนิบการไม่ถูกต้องตามข้อ ๔๗ วรรคสอง ข้อ ๖๔  ข้อ ๖๔  ข้อ ๖ ๖  

วรรคหนึ่ง หรือข้อ ๖ ๙
ในกรณีเซ ่นนี้ ให ้บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให ้คณะกรรมการสอบสวบดำเน ินการใหม่

ให้ถูกต้องโดยเร็ว
ข้อ ๘๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าคณะกรรมการสอบสวนไม่เรืยกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหาและ

สรุปพยานหลักฐานที่สนับสบุนข้อกล่าวหา หรือไม่ส่งบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสบุน 
ข้อกล่าวหาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา หรือไม่มีหนังสือขอให้ผู้ถูกกล่าวหาขึ้แจง หรือนัดมาให้
ถ ้อยคำหรือนำส ืบแก ้ข ้อกล ่าวหาตามข้อ ๖ ๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให ้คณะกรรมการสอบสวน 
ดำเนินการให้ถูกต้องโดยเร็ว และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาขึ้แจงให้ถ้อยคำและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาตามข้อ ๖๑ ด้วย 

ข้อ ๘๒ ในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดทำไม่ถูกต้องตามหมวดนี้ นอกจากที่กำหนดในข้อ 
๗๙ ข้อ ๘๐ และข้อ ๘๑ ถ้าการสอบสวนตอนนั้นเป็นสาระสำคัญอันจะทำให้เสียความเป็นธรรม ให้นายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนแก้ไขหรือดำเนินการตอนนั้นให้ถูกต้องโดยเร็ว แต่ถ้าการสอบสวน 
ตอนนั้นมิใซ่สาระสำคัญอันจะทำให้เสียความเป็นธรรม บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะสั่งให้แก้ไขหรือดำเนินการ 
ให้ถูกต้องหรือไม่ก็ได้

ข้อ ๘๓ การนับระยะเวลาตามหลักเกณฑ์นี้ สำหรับเวลาเรื่มต้นให้นับวันลัดจากวันแรกแห่งเวลานั้น 
เป็นวับเริ่มนับระยะเวลา แต่ถ้าเป็นกรณีขยายเวลาให้นับวันต่อจากวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาเดิมเป็นวันเริ่มระยะเวลา 
ที่ขยายออกไป ส่วนเวลาสุดสิ้น ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราขการให้นับวันเริ่มเปิดทำการใหม่เป็นวัน
สุดท้ายแห่งระยะเวลา

/หมวด ๘...
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หมวด ๘
การลงโทษทางวินัย

ข้อ ๘๔ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างไม,ร้ายแรง ให้นายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดชั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณี ให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามี 
เหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษกได้ แต่สำหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณี 
กระทำผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อนซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน

ในกรณีกระทำผิดวิน ัยเล ็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยว่ากล่าวตักเตือนเป็น
หนังสือก็ได้

กรณีการกระทำในเรื่องเดียวกัน แต่เป็นความผิดวินัยหลายฐานความผิด ให้สั่งลงโทษในสถานโทษ 
ที่หนักที่สุดเพียงสถานเดียวแห่งการกระทำนั้น

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจลงโทษตัดเงินเดือน และลดชั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่งได้ ดังนี้

(๑) ดัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๔ % และเป็นเวลาไม'เกิน ๓ เดือน 
(๒) ลดชั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งชั้น
ข้อ ๘๔ ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนที่แต่งตั้งตามข้อ ๒๖ วรรคหก หรือนายกองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี เห็นว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง สมควรลงโทษ 
ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด เพื่อส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการซึ่งผู้น ั้น 
สังกัดอยู่พิจารณาทำความเห็นเสนอ ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ 
ลงโทษ ตํ่ากว่าปลดออกจากราชการ และเมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเป็นประการใด 
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิน้ติให้เป็นไปตามนั้น

ผู้ใดถูกลงโทษปลดออกตามข้อน้ีให้มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ 
คณะอนุกรรมการพ ิจารณาการดำเน ินการทางว ิน ัยและการให ้ออกจากราชการตามวรรคหน ึ่ง 

ต้องไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ 
ร้องทุกข์ ตามข้อ ๙ วรรคสาม ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ .ศ.๒๔๔๘ และให้ 
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งจากบุคคลดังต่อไปนี้

(๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย
เป็นประธาน

(๒) นายอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัด
จำนวนหนึ่งคน

(๓) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จำนวนหนึ่งคน และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนหนึ่งคน

/ (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ...
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(๔) ผ ู้ทรงค ุณวุฒ ิซ ึ่งม ีค ุณสมบัต ิตามมาตรา ๖ แห ่งพระราชบ ัญญ ัต ิระเบ ียบบริหารงานบ ุคคล 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒ จำนวนสองคน ซึ่งเป็นผู้มีค'วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล 
หรือด้านการดำเนินการทางวินัย

(๔) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวนหนี่งคน เป็นเลขานุการ
การแต่งตั้งและการให้พ้นจากดำแหน่งใท้เป็นไปตามมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจแต่งตั้งหรือมอบหมายเลขานุการกรรมการ 

สอบสวบให้เป็นผู้นำเสนอรายงานการดำเนินการทางวินัยในการประชุมของคณะอนุกรรมการ หรือของคณะกรรมการ 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้ แต่ห้ามมิให้ผู้บั้นพิจารณาหรือแสดงความเห็น 
ในการประชุม

กรณีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติแล้ว แต่ยังมิได้มีการปฏิบัติตามมติ 
ผู้จะถูกลงโทษได้โอนไปสังกัดใหม่ ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังก ัดเต ิมส่งรายงาน 
การดำเนินการทางวินัยพร้อมมติไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่เพ ื่อพิจารณา 
ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยไม่ต้องส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจาก 
ราชการสังกัดใหม่พิจารณาทำความเห็นเสนออีก

ข้อ ๘๖ การลงโทษข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับ 
ความผิด และมิให้เป็นไปโดยพยาบาท โดยอคติ หรือโดยโทสจริต หรือลงโทษผู้ที่ไม่มีความผิด ใบคำสั่งลงโทษให้แสดง 
ให้ชัดเจนว่าผู้ถูกลงโทษกระทำผิดวินัยโดยมีข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบสวน พยานหลักฐาน และเหตุผลที่สนับสบุน 
ข้อกล่าวหาอย่างไร เป็นการกระทำผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด

การลงโทษตามวรรคหนึ่งให้ทำเป็นคำสั่ง และระบุสิทธิใบการอุทธรณ์ และระยะเวลาสำหรับการ 
อุทธรณ์ไวในคำสั่งด้วย วิธิการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ดัดเงินเดือน หรือลดชั้นเงินเดือน ตามข้อ ๘๔ หรือข้อ ๘๗ วรรคหน่ึงและ 
วรรคส่ี ห้ามมิให้สั่งลงโทษย้อนหลังไปก่อนวันออกคำสั่ง เว้นแต่การสั่งลงโทษผู้ถูกสั่งพักราชการ หรือสั่งให้ออกจาก 
ราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามหมวด ๓ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๔๔๘ และให้ทำ 
คำส่ัง ตามแบบ ลท.๑ แบบ ลท.๒ หรือแบบ ลท.๓ ท้ายหลักเกณฑ์นี้

(๒) การส่ังลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ตามข้อ ๘๔ หรือการส่ังลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
จากราชการตามกฎหมายที่ใข้บังคับอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี๋ใข้บังคับ จะสั่งให้มีผลตั้งแต่วันใดให้เป็นไปตามหมวด ๔ 
ชองหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๔๔๘ และให้ทำคำส่ังดังกล่าวตามแบบ ลฑ.๔ ท้ายหลักเกณฑ์นี้ 

(๓) การสั่งเพิ่มโทษ หรือลดโทษ เป็นไล่ออก หรือปลดออกจากราชการตามข้อ ๘๔ หรือเป็นโทษ 
ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการตามกฎหมายที่ใข้บังคับอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี๋ใข้บังคับ จะสั่งให้มีผลตั้งแต่วันใด 
ให้นำ (๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(๔) การสั่งเพิ่มโทษ หรือลดโทษ เป็นลดชั้นเงินเดือน ดัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ์ ให้สั่งย้อนหลังไปถึง 
วันที่คำสั่งลงโทษเดิมใช้บังคับ ทั้งน ี้ การสั่งย้อนหลังดังกล่าวไม1มีผลกระทบถึงสิทธิและประโยชน์ที่ผู้ถูกสั่งลงโท'ษ 
ได้รับแล้ว

/ (๔) การสั่งเพิม...



(๔) การสั่งลดโทษปลดออก หรือไล่ออกจากรา•ชการตามข้อ ๘๔ หรือโทษปลดออก หรือไล่ออกจาก 
ราขการตามกฎหมายที่ใช้1บังคับอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี้ใข้1บังคัน เป็นลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ์ 
จะสั่งให้มีผลต้ังแต่วันใด ให้นำ (๑) มาใข้บังคับโดยอนุโลม

(๖) คำสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษตามข้อ ๘๗ วรรคหนึ่งและวรรคสี่ ให้ทำคำสั่งตังกล่าว 
ตามแบบ ลท.๔ ท้ายหลักเกณฑ์นี้

(๗) การสั่งยกโทษ งดโทษ ลดโทษ หรือเพิ่มโทษผู้อุทธรณ์ตามข้อ ๙ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ 
อุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ .ศ.๒๔๔๘ ซึ่งเป็นกรณีผิดวิน ัยอย่างไม1ร้ายแรง ให ้ทำคำส ั่งด ังกล่าวตามแบบ ลท.๖ 
ท้ายหลักเกณฑ์นี้

(๘) การสั่งยกโทษ งดโทษ ลดโทษ หรือเพิ่มโทษผู้อุทธรณ์ตามข้อ ๙ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ 
อุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.๒๔๔๘ ซึ่งเป ็นกรณีผ ิดวิน ัยอย่างร้ายแรง และการสั่งให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับราซการ 
ให้ทำคำสั่งดังกล่าวตามแบบ ลท.๗ ท้ายหลักเกณฑ์นี้

(๙) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษให้ทำเป็นคำสั่งมีสาระสำคัญแสดง 
เลขที่ และวัน เดือน ปี ที่ออกคำสั่งเดิม ข้อความเดิมตอบที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง และข้อความที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว

-๒๔-

หมวด ๙
การรายงานการคำเนันการทางวินัย

ข้อ ๘๗ เมื่อนายกองคํการบริหารส่วนจังหวัดไตัดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราขการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด โดยสั่งลงโทษ หรืองดโทษ ตามข้อ ๘๔ หรือสั่งยุติเรื่องแก่ข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดแล้ว 
ให้รายงานไปยังคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการ 
ดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราขการตามข้อ ๘๔ วรรคสามทำความเห็บเสนอ และคณะกรรมการข้าราขการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องพิจารณามีมติให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน น ับแต่ว ันที่เลขานุการคณะกรรมการ 
ข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับรายงานการดำเนินการทางวินัยจากบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออก 
จากราขการ และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม ่อาจพ ิจารณามีมติให ้แล ้วเสร็จภายใน 
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให ้ขยายระยะเวลาได้ไม ่เก ินสองครั้ง  ๆ ละไม่เกินสามสิบวัน แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ 
ในรายงานการประชุมด้วย

คณ ะกรรม การข ้าราขการองค ์การบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัดอาจม ีม ต ิใน คราวเด ียวให ้เลขาน ุการ 
คณะกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งรายงานการดำเน ินการทางวิน ัยไปให้คณะอนุกรรมการ 
พิจารผาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราขการพิจารณาทำความเห็นเสนอก่อนการพิจารณาและมีมติ 
ของคณะกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้

เมื่อคณะกรรมการข้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการลงโทษหรืองดโทษ 
หรือสั่งยุติเรื่อง ตามวรรคหนึ่ง เป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม และมีมติเป็นประการใด ให้นายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น

/การพิจารณา...



-๒๔-
การพิจารณารายงานการดำเนินการทางวินัยของคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัย 

และการให้ออกจากราขการ หรือของคณะกรรมการข้าราขการองดํการนริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี ต้องแสดง 
เหตุผลให้ปรากฏเป็นหนังสือในรายงาบการประขุมด้วย

ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สั่งลงโทษ เพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ หรือส่ัง 
ยุติเรื่อง ตามข้อ ๘๕ วรรคหนึ่งของหลักเกณฑ์นี้ หรือสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดออกจากราชการ 
ตามข้อ ๖(๔) หรือข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๔๔๘ ให้รายงานการดำเนินการ 
ทางวินัย หรือการสอบสวน หรือการให้ออกจากราชการต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือทราบ

เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไต้มีคำสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษถ้าเพิ่มโทษเบ็เน 
สถานโทษที,หนักขึ้น หรือลดโทษเป็นสถานโทษที่เบาลง หรืองดโทษ หรือยกโทษ คำสั่งลงโทษเดิมให้เป็นอันยกเลิก 
ล้าลดโทษเป็นอัตราโทษที่เบาลง อัตราโทษส่วนที่เกินก็ให้เป็นอันยกเลิก ในกรณีที่คำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน หรือ 
ลดขั้นเงินเดือนเป็นอันยกเลิก หรืออัตราโทษส่วนที่เกินเป็นอันยกเลิก ให้คืนเงินเดือนที่ได้ตัด หรือลดลงไปแล้วตาม 
คำสั่งที่เป็นอันยกเลิก หรืออัตราโทษส่วนเกินที่เป็นอันยกเลิกนั้นให้แก'ผู้'ถูกลงโทษ

ข้อ ๘๘ เมื่อบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไต้ดำเน ินการทางวิน ัย หรือพ ิจารณาลงความเห ็น 
ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกจากราชการในเรื่องใด ล้าคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการ 
ทางวินัยและการให้ออกจากราชการ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี พ ิจารณา 
เห็นเป็นการสมควรที่จะต้องสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม หรือเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแล 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒ ก็ให้มี 
อำนาจกำหนดประเด็นหรือข้อส่าคัญที่ต ้องการทราบไปให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อให้คณะกรรมการ 
สอบสวนที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แต่งตั้งไว้เดิมทำการสอบสวนเพิ่มเติมไต้ด้วย

ในการสอบสวนเพิ่มเติม ล้าคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจาก 
ราชการ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส ่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี พ ิจารณาเห ็บเป ็นการสมควร 
ส่งประเด็นหรือข้อสำคัญใดที่ต ้องการทราบไปสอบสวนพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต ่างท้องที่ หรืออยู่นอกอำนาจของ 
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็ให้กำหนดประเด็นหรือข้อสำคัญนั้นไปเพื่อขอให้นายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานในท้องท่ีน้ันทำการสอบสวนแทบได้ และให้นำข้อ ๖๙ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในกรณ ีนายกองค ์การบร ิห ารส ่วนจ ังห ว ัดส ่งประเด ็นห ร ือข ้อสำค ัญ ตามวรรคสองไปเพ ื่อให ้ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานในท้องที่นั้นดำเนินการตามวรรคหนึ่ง 
หรือวรรคสอง ในเรื่องเกี่ยวกับกรณีกล่าวหาว่ากระทำผิดอย่างร้ายแรงตามข้อ ๒๖ วรรคหก ให้นำการสอบสวนพิจารณา 
ตามหมวด ๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เมื่อความปรากฏแก'คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่าการดำเนินการทาง 
วินัยของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดใด หรือการพิจารณารายงานการดำเนินการทางวิน ัยของคณะกรรมการ 
ข ้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งใดขัดแย้งกับหลักเกณฑ์น ี้ ต ้องดำเน ินการตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัตระเปียบบริหารงาบบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๙๒ ต่อ'ไป



-๒๖-
ข้อ ๘๙ ในกรณีม ีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนก่อนวันที่หลักเกณฑ์น ี้ใข ้บ ังค ับ 

ให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อน'ใช่ในการสอ-บสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจาก 
ราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๔๕ โดยอนุโลมจนกว่าจะแล้วเสร็จ ส่วนการ 
พิจารณาสั่งการให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์นี้

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีกระทำผิดวินัยอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี๋ใข้บังคับ 
หรือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซี่งโอนมาจากพนักงานส่วนห้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่นผู้ใด 
มีกรณีกระทำผิดวิน ัยอยู่ก ่อนวันโอนมาบรรจุเป ็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให ้นายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดดำเนินการสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ์นี้ ส่วนการดำเนินการเพื่อปรับบทความผิดและการสั่งลงโทษ 
ให้ดำเนินการตามกฎหมายที่ใข้บังคับอยู่ในขณะกระทำผิด

กรณีเป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างการสืบสวนหรือสอบสวนชองผู้'บ ังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอน ก็ให้ 
สืบสวนหรือสอบสวนต่อไปจนแล้วเสร็จ แล้วส่งเรื่องให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัด,ป ิจจ ุบ ันพ ิจารณ า 
ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง

ประกาศ ณ

(บายสามารถ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง



/
/

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการรงค์การบริหารส่วนจังฺหวัด จังหวัดลำปาง 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตริ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ มติคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบ 
ให้กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นใหม่ ภายใต้ประกาศ 
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล 
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๑) ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖0  และมติในการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการ 
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๓0  ธันวาคม ๒๕๕๘ และให็ใช้ช้อความต่อไปน้ีแทน

“ข้อ ๗ ช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ดำรงตำแหน่งประเภทและระดับที่ได้รับ 
เงินเดือนถึงอัตราเงินเดือนขั้นสูงของอันดับหรือระดับเงินเดือนสำหรับประเภทตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้น 
เม ื่อได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการแล้ว ให็ได้รับเงินเดือน 
ในระดับถัดไปชองแต่ละประเภทตำแหน่ง โดยให็ได้รับอัตราเงินเดือนเท่าเดิมก่อน หากไม่มีอัตราเงินเดือน 
ที่เท่าเดิม ให้!ด้รับอัตราเงินเดือนในขั้นใกล้เคียงที่สูงกว่าแล้วจึงเลื่อนขั้นเงินเดือน เว้นแต่ กรณีดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ให้!ด้รับเงินเดือนในตำแหน่ง 
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

/ (๒) ผู้ดำรงตำแหน่ง...



/  (๒) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภฬข่่าทาร ระดับเชี่ยวชาญ ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับสูง

(๓) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น'ระดับสูงให้ได้รับเงินเดือน 
ในตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูง”

ประกาศ ณ วันvi /  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(บายทรงพล สวาสดื้ธรรม)
ผู้ว่าราขการจังหวัดลำปาง

ประธานกรรมการข่าราข่การองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง



ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง 
เร่ือง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๔๘

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์บีจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความใบมาตรา ๑๓ (๓) แห่งพระราชบัญญ้ตระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน 
ห้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เร่ือง มาตรฐาน 
ทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ’ท.'?\.๒๕๕๘ 
ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๔๔๘ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ในการประชุมคร้ังท่ี ๑๑/๒๔๔๘ เม่ือวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๔๘ และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๔๔๘ เม่ือวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๔๔๘ เห็นชอบให้กำหนด 
หลักเกณฑ์การเล่ือนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้ึนใหม่ ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด 
ลำปาง เร่ือง กำหนดหลักเกณฑ์การเล่ือนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๔๘’’

ข้อ ๒ ประกาศน๋ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๔๔๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เร่ือง 

กำหนดหลักเกณฑ์การเล่ือนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันท่ี ๗ มกราคม ๒๔๔๔ 
ข้อ ๔ ในประกาศกำหนดนี้ 
“ป ี” หมายความว่า ปีงบประมาณ
“ครื่งปีแรก” หมายความว่า ระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม 
“คร่ึงปีหลัง” หมายความว่า ระยะเวลาต้ังแต่วับท่ี ๑ เมษายน ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน 
“คร่ึงปีท่ีแล้วมา” หมายความว่า ระยะเวลาคร่ึงปีแรก หรือครึ่งปีหลังท่ีผ่านมา แล้วแต่กรณี 
ข้อ ๔ ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปีละ 

สองคร้ัง ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไชและวิธีการท่ีกำหนดไว้ลำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้อ ๖ การเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เล่ือนปีละสองคร้ัง ดังน้ี



(๑) คร้ังท่ี ๑ เป็นการเล่ือนข้ันเงินเดือนสำหรับการปฏิบัติราขการในคร่ึงปีแรก โดยให้เลื่อน 
ในรันท่ี ๑ เมษายนของปีท่ีได้เล่ือน

(๒) คร้ังท่ี ๒ เป็นการเล่ือนขั้นเงินเดือนสำหรับการปฏิบัติราขการในครึ่งปีหลัง โดยให้เลื่อน 
ในรันท่ี ๑ ตุลาคมของปีลัดไป

ข้อ ๗ การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูง 
ของอันดับหรือระดับเงินเดือนสำหรับประเภทตำแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ังน้ัน

ข้อ ๘ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น 
ในแต่ละคร้ังต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี

(๑) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความ 
อุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ซ่ึงผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ ๔ แล้ว เห็นว่า 
อยู่ในเกณฑ์ท่ีสมควรจะได้เล่ือนข้ันเงินเดือนคร่ึงข้ัน

(๒)ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์หรือไม,ถูกศาล 
พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทำให้เลื่อมเสีย 
เกียรติศักด้ีชองตำแหน่งหน้าท่ีราชการของตน ซ่ีงมิใช่ความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๓) ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาด้องไม่ถูกส่ังพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
(๔)ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๔) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าลื่เดือน 

หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าล่ืเดือนก่อนถึงแก่ความตาย
(๖ )ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาสำหรับผู้ได้รับอบุญาตให้ไปสืกษา บกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย 

ในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิปีตราชการไม่น้อยกว่าล่ืเดือน
(๗) ในครึ่งปีที่แล้วมาสำหรับผู้ได้รับอบุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการ หรือ 

ปฏิบัติงาน'ไนต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าส่ีเดือน
(๘) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่นายกองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดกำหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยคำนึงถึงลักษณะงานและสภาพห้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละ 
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน

(๙) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน 
แต่ไม่รวมถึงวันลาตาม (๖) หรือ (๗) และวันลาดังต่อไปน้ี

(ก) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีอัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
เฉพาะวันลาท่ีมีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน

(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน
(ค) ลาปวยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน

ไม่เกินหกสิบวันทำการ
/(ง) ลาปวย...
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(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าท่ีหรือในขณะเดินทาง 

ใปหรือกลับจากการปฏิป่ตราซการตามหน้าท่ี
(จ) ลาพักผ่อน
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(ซ) ลาไปปฏิป่ตงานในองค์การระหว่างประเทศ
(ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา 

ตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
(ณ) ลาไปพ่ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

การนับจำนวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันสำหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วย ให้นับเฉพาะ
วันทำการ

ข้อ ๙ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซ่ึงจะได้รับการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนหน่ึงข้ัน ในแต่ 
ละครั้งต้องเป็นผู้อยูในหลักเกณทํที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครี่งขั้นตามข้อ ๘ และอยู่ในหลักเกณฑ ์
ประการใดประการหน่ึงหรือหลายประการตังต่อไปน้ีด้วย

(๑) ปฏิป่ตงานตามหนัาท่ีและมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น และมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล อันก่อให้เกิดประโยซน้และผลดีย่ิงต่อทางราชการและลังคม จนถือเป็นตัวอย่างท่ีดีได้

(๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ด้นคว้าหรือประดิษฐ ์
สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ และทางราชการได้ดำเนินการตามความคิดริเริ่ม หรือ 
ได้รับรองให้ใช้การด้นคว้าหรือส่ิงประดิษฐ์น้ัน

(๓) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตรำเสิ่ยงอันตรายมาก หรือมีการต่อสู้ 
เส่ียงต่อความปลอดภัยชองชีวิตเป็นกรณีพิเศษ

(๔) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับตำแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
เป็นพิเศษ และปฏิป่ตงานในตำแหน่งหน้าท่ีของตนเป็นผลดีด้วย

(๔) ปฏิบัติงานตำแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตรำเหน็ดเหนื่อยยากลำบากเป็นพิเศษ 
และงานน้ันได้ผลดีย่ิงเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม

(๖) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนสำเร็จเป็นผลดียิ่ง
แก,ประเทศชาติ

ข้อ ๑๐ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ ๘ และข้อ ๙ 
ให้ผู้บังคับบัญชาขั้นด้นนำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการตามข้อ ๔ มาเป็นหลักในการพิจารณา 
เล่ือนข้ันเงินเดือนคร้ังท่ีหน่ึงและคร้ังท่ีสอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัย 
การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอื่นๆ ของผู้น้ัน แล้วรายงานผลการพิจารณานั้น 
พร้อมด้วยข้อมูลตังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาข้ันเหนือข้ึนไปตามลำดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชาขั้นเหนือขึ้นไปแต่ละระดับท่ีได้รับรายงาน 
เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาชองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย

/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 ลับเปลี่ยนหน้าที ่
ไปช่วยราชการในหน่วยราชการอื่น ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอื่นใด หรือลา 
ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ ๘ (๙) (ช) ในครี่งปีที่แลัวมาให้นำผลการปฏิบัติราชการ และการ 
ปฏิบัติงานของผู้น้ันทุกตำแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย

ข้อ ๑๒ ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนแต่ละครั้ง นายกองค์การบริหาร?เวนลังหวัดพิจารณา 
รายงานผลจากผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๑๐ ประกอบกับข้อ ๑๔ ถ้าเห็นว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใด 
อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครี่งขั้นตามข้อ ๘ และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการ 
เป็นข้าราชการให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผูน้ั้นคร่ีงข้ัน ถ้าเที่นว่าข้าราชการองค์การบริหาร?เวนลังหวัดผู้น้ันอยู่ใน 
หลักเกณฑ์ตามข้อ ๙ ให้เล่ือนข้ันเงินเดือนให้แก่ผู้น้ันหน่ีงข้ัน

ในกรณีที่ข้าราชการองค์การบริหาร?เวนลังหวัดผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ควร 
จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งขั้นแต่ไม่อาจลังเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นให้ได้ เพราะมีข้อจำกัด 
เกี่ยวกับโควตาที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนของ?เวนราชการนั้น ถ้าในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลัง ข้าราชการ 
องค์การบริหาร?เวนลังหวัดผู้น้ันมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการเล่ือนข้ันเงินเดือนหน่ึงข้ันอีก และ 
ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนเงินที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น นายกองค์การบริหาร?เวนจังหวัดอาจมีคำสั่ง 
ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมนั้งปีของข้าราชการผู้นั้นเป็นจำนวนสองขั้นได้ นั้งนี้ ต้องอยู่ในโควตาร้อยละ ๑๕  
ของจำนวนข้าราชการท่ีครองตำแหน่งอยู่ ณ วันท่ี ๑ มีนาคม

ข้อ ๑๓ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีให้แก่ข้าราชการองค์การบริหาร?เวนจังหวัด ซ่ึงใน 
ครึ่งปีที่แล้วมาได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ ๘ (๙) (ซ) หรือลาไปพินฟ ู
สมรรถภาพด้านอาชีพตามข้อ ๘ (๙ )(ฌ)ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาส่ังเล่ือนได้คร้ังละไม่เกินคร่ึงข้ัน 
ท้ังน้ีให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ข้อ ๑๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อทำหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของ 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในประกาศ 
นี้ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า ๓ คน เป็นกรรมการ ในกรณีที่องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดมีสถานศึกษาในลังกัดให้แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาร่วมเป็นกรรมการด้วย และให้ข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนลังหวัดท่ีรับผิดขอบงานการเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นเลขานุการ

ข้อ ๑๕ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะนำเอาเหตุที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใด 
ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญา มาเป็น 
เหตุในการไม่พิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้น้ันไม่ได้

/ข้อ ๑๖ ในกรณี...



ข้อ ๑ ๖  ในกรณีที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดถูกสั่งลงโทษทฺางวินัยที่หนักกว่าโทษ 
ภาคท ัณ ฑ ์และถ ูกศาลพ ิพากษาในคด ีอาญ าให ้ลงโทษใ'นความผดท ี่เก ี่ยวก ับการปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่‘ท ช ก าร  
หรือความผิดท่ีทำให้เล่ือมเสียเกียรติกักด๋ึฃองตำแหน่งหน้าท่ีราชการของตน ซ่ึงมิ,ใช่ความผิดท่ี'โต้กระทำ'โดยประมาท 
หรือความผิดลหุโทษ และเน้นการถูกลงโทษจากการกระทำความผิดเดียวกัน ถ้าถูกสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนมาแล้ว 
เพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษ จะส่ังโม่เลื่อนขั้นเงินเดีอนขั้าอีกครั้งหนี่ง 
เพราะเหตุจากการกระทำความผิดเดียวกันน้ันไม่ได้

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถีงที่สุดแล้วมีผลทำให้การ 
เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไม่เน้นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ 
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้น้ันเสียใหม่ 
ให้เน้นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในประกาศกำหนดน้ี

ข้อ ๑๘ ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้น 
เงินเดือนแต่ผู้'นั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
ส่วนท้องถ่ิน ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้'นั้นเพื่อประโยชน้ในการคำนวณบำเหน็จ 
บำนาญในวันท่ี ๓๐ กันยายนของปีท่ีจะพ้นจากราชการ

ข้อ ๑๙ ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้น 
เงินเดือนแต่ผู้'น้ันถึงแก,ความตายก่อนหรือในวันท่ี ๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่ง 
เล่ือนข้ันเงินเดือนให้ผู้น้ันเพ่ือประโยชน้ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ โดยให้มีผลในวันท่ีผู้น้ันถึงแก่ความตาย

ข้อ ๒๐ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ ท่ีจะได้รับการเล่ือนข้ัน เงินเดือน 
คร่ึงข้ันตามข้อ ๘ เพราะเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา การมาทำงานสายตามที่กำหนด หรือเหตุ 
จำเน้นนอกจากกรณีดังกล่าว แต่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษที่ต้องเลื่อนขั้น 
เงินเดือนให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้น้ัน ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนำเสนอ ก.จ.จ. พร้อมด้วย 
เหตุผล เพื่อพิจารณาเน้นการเฉพาะราย ถ้า ก.จ.จ. เห็นชอบด้วย จึงจะส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนได้

ข้อ ๒๑ ให้ใช้หลักเกณฑ์การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามประกาศนี ้
ตั้งแต่การเล่ือนข้ันเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕:๕๙ คร้ังท่ี ๑ (๑ เมษายน ๒๕:(ะ๙) เน้นด้นไป

ให้นำประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีกำหนดไว้เดิมก่อนประกาศน้ีมีผล 
ใช้บังคับ มาใช้สำหรับการเล่ือนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
คร้ังท่ี ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๙)

ประกาศ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง



ประกาศคณะกรรมการข้ารา'ชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง 
เร่ือง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๔๘

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน 
ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เร่ือง มาตรฐาน 
ทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๔๔๘ 
ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๔๔๘ โดยความเห็นชอบชองคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ในการประชุมคร้ังท่ี ๑๑A3๔๔๘ เม่ือวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๔๘ และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑๓As๔๔๘ เม่ือวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๔๔๘ เห็นชอบให้กำหนด 
หลักเกณฑ์การเล่ือนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฃ้ีนใหม่ ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด 
ลำปาง เร่ือง กำหนดหลักเกณฑ์การเล่ือนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๔๘”

ข้อ ๒ ประกาศน๋ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๔๔๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เร่ือง 

กำหนดหลักเกณฑ์การเล่ือนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันท่ี ๗ มกราคม ๒๔๔๔ 
ข้อ ๔ ในประกาศกำหนดน้ี 
“ป ี” หมายความว่า ปีงบประมาณ
“ครึ่งปีแรก” หมายความว่า ระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม 
“คร่ึงปีหลัง” หมายความว่า ระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี ๑ เมษายน ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน 
“คร่ึงปีท่ีแล้วมา” หมายความว่า ระยะเวลาคร่ึงปีแรก หรือคร่ึงปีหลังท่ีผ่านมา แล้วแต่กรณี 
ข้อ ๔ ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานชองข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปีละ 

สองคร้ัง ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไชและวิธีการท่ีกำหนดไว้ลำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้อ ๖ การเล่ือนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เล่ือนปีละสองคร้ัง ดังน้ี

/ (๑) คร้ังท่ี ๑...



(๑) คร้ังท่ี ๑ เป็นการเล่ือนข้ันเงินเดือนสำหรับการปฏิบัติราชการในคร่ึงปีแรก โดยให้เลื่อน 
ในวันท่ี ๑ เมษายนของปีท่ีได้เล่ือน

(๒) คร้ังท่ี ๒ เป็นการเล่ือนขั้นเงินเดือนสำหรับการปฏิปีตราขการในครึ่งปีหลัง โดยให้เลื่อน 
ในวันท่ี ๑ ตุลาคมของปีลัดไป

ข้อ ๗ การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูง 
ของอันดับหรือระดับเงินเดือนสำหรับประเภทตำแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ังน้ัน

ข้อ ๘ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น 
ในแต่ละคร้ังต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี

(๑) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความ 
อุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ซึ่งผู้บังคับบัญขาได้พิจารณาประเมินตามข้อ ๔ แล้ว เห็นว่า 
อยู่ในเกณฑ์ท่ีสมควรจะได้เล่ือนข้ันเงินเดือนคร่ึงข้ัน

(๒) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์หรือไม่ถูกศาล 
พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราฃการ หรือความผิดที่ทำให้เสื่อมเสีย 
เกียรติศักด๋ึของตำแหน่งหน้าท่ีราชการของตน ซ่ึงมิใช่ความผิดท่ี!ด้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๓) ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาด้องไม่ถูกส่ังพักราขการเกินกว่าสองเดือน 
(๔)ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาต้องไม,ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(๔) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับบรรจุเข้ารับราขการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสื่เดือน 

หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าส่ืเดือนก่อนถึงแก่ความตาย
(๖) ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาสำหรับผู้!ด้รับอบุญาตให้!ปดืกษา ผิกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย 

ในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าส่ืเดือน
(๗) ในครึ่งปีที่แล้วมาสำหรับผู้!ด้รับอบุญาตให้ลาติดตามคู'สมรสไปปฏิบัติราชการ หรือ 

ปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าส่ีเดือน
(๘) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่นายกองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดกำหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยคำนึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละ 
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน

(๙) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน 
แต่ไม่รวมถึงวันลาตาม (๖) หรือ (๗) และวันลาดังต่อไปน้ี

(ก) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
เฉพาะวันลาท่ีมีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน

(ช) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน
(ค) ลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน

ไม,เกินหกสิบวันทำการ
/(ง) ลาป่วย...



p

-๓-
(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าท่ีหรือใ'นขณะเดิมทาง 

ไปหรือกลับจากการปฏิป่ตราชการตามหน้าท่ี
(จ) ลาพักผ่อน
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(ซ) ลาไปปฏิป่ตงานในองค์การระหว่างประเทศ
(ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา 

ตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
(ณ) ลาไปพ่ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

การนับจำนวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันสำหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วย ให้นับเฉพาะ
วันทำการ

ข้อ ๙ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซ่ึงจะได้รับการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนหน่ึงข้ัน ในแต่ 
ละครั้งต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ ๘ และอยู่ในหลักเกณฑ์ 
ประการใดประการหน่ึงหรือหลายประการตังต่อไปน้ีด้วย

(๑) ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น และมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล อันก่อให้เกิดประโยขน้และผลดียิ่งต่อทางราขการและลังคม จนถือเป็นตัวอย่างท่ีดืได้

(๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ ์
ลื่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยขน์ต่อทางราขการเป็นพิเศษ และทางราชการได้ดำเนินการตามความคิดริเริ่ม หรือ 
ได้รับรองให้ใช้การค้นคว้าหรือส่ิงประดิษฐ์น้ัน

(๓) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตรำเสิ่ยงอันตรายมาก หรือมีการต่อสู้ 
เส่ียงต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ

(๔) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับตำแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
เป็นพิเศษ และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าท่ีของตนเป็นผลดีด้วย

(๔) ปฏิบัติงานตำแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตรำเหน็ดเหนื่อยยากลำบากเป็นพิเศษ 
และงานน้ันได้ผลดีย่ิงเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและลังคม

(๖) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนสำเร็จเป็นผลดียิ่ง
แก่ประเทศชาติ

ข้อ ๑๐ การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ ๘ และข้อ ๙ 
ให้ผู้บังคับบัญชาขั้นด้นนำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการตามข้อ ๔ มาเป็นหลักในการพิจารณา 
เล่ือนข้ันเงินเดือนคร้ังท่ีหน่ึงและคร้ังท่ีสอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัย 
การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอื่นๆ ของผู้น้ัน แล้วรายงานผลการพิจารณานั้น 
พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาข้ันเหนือข้ึนไปตามลำดับจนถืงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชาขั้นเหนือขึ้นไปแต่ละระดับท่ีได้รับรายงาน 
เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย

/ฃอ ๑๑ ....



- ( ร ี! -

ข้อ ๑ ๑  การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลส์'มฤทธี้ของงานให้นับช่วงเวลาการปฏิบัติราชการ 
และการปฏิบัติงานตามข้อ ๘ (๙) ในครี่งปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ ผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๘ (๔) หรือ (๖) 
หรือ (๗) ให้นับช่วงเวลาปฏิน้ติราชการไม่น้อยกว่าล่ืเดือนเป็นเกณฑ์พิจารณา

ในกรณีที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดโอน เลื่อนตำแหน่ง ย้าย ลับเปลี่ยนหน้าที ่
ไปช่วยราชการในหน่วยราชการอื่น ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอื่นใด หรือลา 
ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ ๘ (๙) (ซ) ในครี่งปีที่แล้วมาให้นำผลการปฏิบัติราชการ และการ 
ปฏิบัติงานของผู้น้ันทุกตำแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย

ข้อ ๑๒ ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา 
รายงานผลจากผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๑๐ ประกอบกับข้อ ๑๔ ล้าเห้นว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใด 
อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ ๘ และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการ 
เป็นข้าราชการให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก'ผู้นั้นครึ่งขั้น ล้าเห็นว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นอยู่ใน 
หลักเกณฑ์ตามข้อ ๙ ให้เล่ือนข้ันเงินเดือนให้แก’ผู้น้ันหน่ีงข้ัน

ในกรณีที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ควร 
จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งขั้นแต่ไม่อาจลังเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นให้ได้ เพราะมีข้อจำกัด 
เกี่ยวกับโควตาที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนของส่วนราชการนั้น ล้าในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลัง ข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้น้ันมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการเล่ือนข้ันเงินเดือนหน่ึงข้ันอีก และ 
ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนเงินที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีคำสั่ง 
ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมนั้งปีชองข้าราชการผู้นั้นเป็นจำนวนสองขั้นได้ ทั้งนี้ ต้องอยู่ในโควตาร้อยละ ๑๔  
ของจำนวนข้าราชการท่ีครองตำแหน่งอยู่ ณ วันท่ี ๑ มีนาคม

ข้อ ๑๓ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซ่ึงใน 
ครึ่งปีที่แล้วมาได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ ๘ (๙) (ซ) หรือลาไปพินฟ ู
สมรรถภาพด้านอาชีพตามข้อ ๘ (๙) (ฌ) ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาส่ังเล่ือนได้คร้ังละไม่เกินคร่ึงข้ัน 
ท้ังน้ีให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ข้อ ๑๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อทำหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของ 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกประเภทตำแหน่งและระคับตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในประกาศ 
นี้ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า ๓ คน เป็นกรรมการ ในกรณีที่องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดมีสถานศึกษาในสังกัดให้แต่งตั้งผู้บริหารสถานดืกษาร่วมเป็นกรรมการด้วย และให้ข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นเลขานุการ

ข้อ ๑๔ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะนำเอาเหตุท่ีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใด 
ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญา มาเป็น 
เหตุในการไม่พิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้น้ันไม,ได้

/ข้อ ๑๖ ในกรณี...



ข้อ ๑ ๖  ในกรณีที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนัทกว่าโทษ
ภาคท ัณ ฑ ์และถ ูกศาลพ ิพ ากษาในคด ีอาญ าให ้ลงโทษในความผดท ี่เก ี่ยวก ับการปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่ราชการ  
หรือความผิดท่ีทำให้เล่ือมเสียเกยรติทักดชองตำแหน่งหน้าท่ีราชการชองตน ซ่ึงมิใช่ความผิดท่ีโต้กระทำ'โดยประมาท 
หรือความผิดลหุโทษ และเป็นการถูกลงโทษจากการกระทำความผิดเดียวกัน ถ้าถูกสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนมาแล้ว 
เพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษ จะสั่งไม่เล่ือนข้ันเงินเดือนขั้าอีกครั้งหน่ึง 
เพราะเหตุจากการกระทำความผิดเดียวกันน้ันไม่ไล้

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถีงที่สุดแล้วมีผลทำให้การ 
เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ 
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้น้ันเสียใหม่ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในประกาศกำหนดน้ี

ข้อ ๑๘ ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะไล้เลื่อนขั้น 
เงินเดือนแต่ผู้นั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
ส่วนท้องถ่ิน ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโยซน้ไนการคำนวณบำเหน็จ 
บำนาญในวันท่ี ๓๐ กันยายนของปีท่ีจะพ้นจากราชการ

ข้อ ๑๙ ใบครึ่งปีที่แล้วมาถ้าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะไล้เลื่อนขั้น 
เงินเดือนแต่ผู้น้ันถึงแก่ความตายก่อนหรือในวับท่ี ๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่ัง 
เล่ือนข้ันเงินเดือนให้ผู้น้ันเพ่ือประโยฃน้ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ โดยให้มีผลใบวันท่ีผู้น้ันถึงแก่ความตาย

ข้อ ๒๐ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ ท่ีจะไล้รับการเล่ือนข้ัน เงินเดือน 
คร่ึงข้ันตามข้อ ๘ เพราะเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา การมาทำงาบสายตามที่กำหนด หรือเหตุ 
จำเป็นบอกจากกรณีดังกล่าว แต่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษที่ต้องเลื่อนขั้น 
เงินเดือนให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้น้ัน ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนำเสนอ ก.จ.จ. พร้อมด้วย 
เหตุผล เพ่ือพิจารณาเป็นการเฉพาะราย ถ้า ก.จ.จ. เห็นขอบด้วย จึงจะส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนไล้

ข้อ ๒๑ ให้ไข้หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามประกาศน้ี 
ต้ังแต่การเล่ือนข้ันเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คร้ังท่ี ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๙) เป็นล้นไป

ให้นำประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีกำหนดไว้เดิมก่อนประกาศน้ีมีผล 
ใช้บังคับ มาใช้สำหรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
คร้ังท่ี ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๙)

ประกาศ

ผู้ว่าราฃการจังหวัดลำปาง
ประธานกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสำปาง



ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง 
เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง 

และค่าตอบแทนพิเศษลำหรับข้าราขการองค่การบริหารส่วนจังหวัด 
และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๔๘

โดยทีเ่ป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณ'ค์การกำหนดโควตาและวงเงินการเล่ือนข้ันเงินเดือน ค่าจ้าง 
และค่าตอบแทนพิเศษลำหรับข้าราซการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบจำแนกตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถ่ิน

อาลัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓(๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒(£๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษลำหรับ 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๔๔๘ ลงวันที่ 
๒๔ ธันวาคม ๒๔๔๘ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการ 
ประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๔๔๘ เม่ือวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๔๘ และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมคร้ังท่ี ๑๓/๒๔๔๘ เม่ือวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๔๔๘ มีมติเห็นขอบให้กำหนดโควตา 
และวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษลำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ 
ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดข้ึนใหม่ ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด 
ลำปาง เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเล่ือนข้ันเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ 
ลำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๔๘”

ข้อ ๒ ประกาศน๋ีให้ใช้บังลับต้ังแต่วันท่ี 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 ดังน้ี

“โควตา” หมายความว่า ร้อยละ ๑๔ ของจำนวนช้าราฃการหรือลูกจ้างประจำที่ครองตำแหน่ง 
อยู่ ณ วันท่ี ๑ มีนาคม หากคำนวณแล้วมีเศษถึงค,ร่ืงให้บีดเป็น'จำนวนเต็ม ถ้าไม่ถืงคร่ืงให้บีดท้ิง

/วงเงิน...



-๒-
“วงเงินเล่ือนข้ันเงินเดือน” หมายความว่า จำนวนเงินร้อยละ ๖ ของอัตราเงินเดือนของข้าราชการ 

หรือลูกจ้างประจำท่ีครองตำแหน่งอยู่ ณ วันท่ี ๑ กันยายน
ข้อ ๔ ให้องค์การบรืหารส่วนจังหวัดพิจารผาจัดสรรโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน 

โดยแบ่งกลุ่มข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังน้ี
๔.๑ ข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามัญ และบุคลากรทางการดืกษา ตำแหน่ง 

ค์กษานิเทศก์ แยกออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังน้ี
(๑) กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประเภทท่ัวไป (ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน และระดับ 

อาวุโส) กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิขาการ (ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ) 
กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถ่ิน (ระดับดัน และระดับกลาง) กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร 
ท้องถ่ิน (ระดับดัน และระดับกลาง) และดืกษานิเทศค์ที่ไม'มีวิทยฐานะและมีวิทยฐานะ รับเงินเดือนในอันดับ 
คศ.๑ คศ.๒ และ คศ.๓

(๒) กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิขาการ (ระดับเขี่ยวซาญ) กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่ง 
ประเภทอำนวยการห้องถ่ิน (ระดับสูง) กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถ่ิน (ระดับสูง) และดืกษาบีเทฅกํ 
ท่ีไม่มีวิทยฐานะและมีวิทยฐานะรับเงินเดือน ในอันดับ คศ.๔ และ คศ.(ร;

£.๒ ข้าราขการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด แยกออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังน้ี
(๑) กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งที่ไม่มีวิทยฐานะหรือตำแหน่งที่มีวิทยฐานะรับเงินเดือน 

ในอันดับครูผู้ข่วย คศ.๑ คศ.๒ และ คศ.๓
(๒) กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งที่ไม่มีวิทยฐานะหรือตำแหน่งที่มีวิทยฐานะรับเงินเดือน

ในอันดับ คศ.๔ และ คศ.(ร;
(ร;.๓ ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกตำแหน่งให้จัดอยู่ใบกลุ่มเดียวกัน 

ข้อ ๖ หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการกำหนดโควตาและวงเงินเล่ือนข้ันเงินเดือน ค่าจ้าง และ 
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ท่ีมิได้กำหนดไว้ในประกาศน้ี ให้นำกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ กฎ และหนังสือส่ังการตามนัยมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันท่ี ๓ เมษายน ๒(ร;๔๔ เท่าท่ีไม,ขัดหรือแย้งกับประกาศน้ี มาบังคับใข้โดยอนุโลม

ข้อ ๗ให้ใข้หลักเกณฑ์การกำหนดโควตาและวงเงินเล่ือนข้ันเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ
สำหรับข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามประกาศนี้ 
ต้ังแต่การเล่ือนข้ันเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ^นี้๒ ;̂๔๙ คร้ังท่ี ๑ (๑ เมษายน ๒๔๔๙) เป็นดันไป

ประกาศ ณ/วันท ฟ่เ0 ธันวาคม พ.ศ.1,!5๔๔๘

(นายสามารถ สอยฟ้า)
ผู้ว่าราขการจังหวัดสำปาง

ประธานกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสำปาง



\

ประกาศคณะกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔๔) พ.ค.๒๕๕๘

โดยที่เป ็นการสมควรปรับปรุงแนวทางการย้ายไห้สอดคล้องกับระบบจำแนกตำแหน่งที่กำหนด
ขึ้นใหม่

% อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๓) แห่งพระราชบัญญ้ติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนห้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ 
ย้ายข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ.๒๕๕๘ลงวันท่ี ๒๔ธันวาคม๒๕๕๘ ตามมติคณะกรรมการกลางข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในการประชุมคร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๘ เม่ือวับท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มติคณะกรรมการข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีมติ 
เห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปน้ี

ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๔๔) พ.ศ.๒๕๕๘”

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันํท่ี ๑ ๑  พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และให้ใช้ความดังต่อไปนี้

อีกตำแหน่งหนึ่ง ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้สั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในประเภทและระดับเดียวกัน 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด

% ข้อ ๒ ประกาศนี๋ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑  มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในหมวดที่ ๖  การย้าย ข้อ ๑๕๓ -  ข้อ ๑๖๒  ของประกาศคณะกรรมการ

ข้อ ๔ การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ดำรงตำแหน่งหนึ่งไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง



-๒-
ข้อ ๕ การย ้ายข ้าราซ การองค ์การบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัดให ้พ ิจารณ าถ ึงเห ต ุผลความจำเป ็น  

เฟือประโยชน์ของทางราขการ การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหลัก และอาจพิจารณาความ 
จำเป็นอื่นๆ ที่ต้องใข้ในการปฏิบัติงานชองราชการประกอบด้วย

ข้อ ๖ การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำรงตำแหน่งหนึ่งไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
ในสายงานและประเภทเดิม ให้สั่งย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเดิมและให้ได้รับเงินเดือนในชั้นเดิม ทั้งนี้ 
ต้องเป็นตำแหน่งวางในแผนอัตรากำลังสามปี หรือเป็นการย้ายลับเปล่ียนในตำแหน่งเดียวกัน

ข้อ ๗ การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ดำรงตำแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน หรือ 
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน ให้กระทำได้ในกรณีเป็นตำแหน่งประเภท 
และระดับเดียวกัน ให้สั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งสายงานอื่นนั้นในประเภทและระดับเดียวกัน โดยให้ได้รับเงินเดือน 
ในขันเดิม ทังนี ข ้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้น ั้นต้องมีค ุณสมบัต ิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ 
ตำแหน่งน้ัน แต่ไม่จำต้องเป็นผู้ได้ปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานน้ันหรืองานอื่นท่ีเก่ียวข้องมาก่อน และให้ดำเนินการ ดังน้ี

(๑) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้จะขอรับการแต่งตั้งเสนอคำร้องขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง 
ในสายงานอ่ืนนั้นให้ใช้แบบประเมินตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด

(๒) ให้ผู้บังคับบัญชาชองผู้ฃอรับการแต่งต้ัง ได้แก่ ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งชองสายงาน 
ที่จะแต่งตั้งใหม่ตามแบบประเมิน

(๓) ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นจะต้องได้คะแนนจากผลการประเมิน 
ชองผู้บ ังคับบัญชาแต่ละคนไม่ต ํ่ากว่าร ้อยละ ๖๐ สำหรับตำแหน่งที่ต ้องใช้เทคนิคเฉพาะให้ทดสอบความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วย

(๔) กรณ ีม ีผ ู้ฃอรับการแต่งต ั้งเก ินกว ่าจำนวนตำแหน่งว ่างให ้น ่าคะแนนผลการประเม ิน
ชองผู้บังคับบัญชาทุกคนรวมกัน แล้วจัดทำบัญชีเรียงตามลำดับคะแนนรวม เสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดให้ความเห็นชอบ หากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นควรกำหนดรายการ 
ประเมินเพิ่มเติม เซ่น การสัมภาษณ์ การทดสอบ ก็อาจพิจารณากำหนดเพิ่มเติมได้ กรณีมีคะแนนเท่ากันให้จัดเรียง 
ตามลำดับอาวุโสในราชการ บัญชีดังกล่าวให้มีอายุ ๑ ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเห็นชอบการแต่งตั้งให้แต่งตั้งเรียงลำดับที่ในบัญชีดังกล่าว

ข้อ ๘ กรณีการย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น และ'ปีจจุบัน'ไม่'โต้ 
ดำรงตำแหน่งในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไป หากจะย้ายช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นไป 
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไปผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่สอบแช่งขันหรือสอนคัดเลือก 
ได้ในตำแหน่งซึ่งอยู่ในสายงานที่จะย้ายและบัญชีการสอบแข่งขันได้หรือสอบคัดเลือกยังไม่ถูกยกเลิกด้วย

/กรณีการย้าย...



-๓-
กรณีการย้ายได้รับคุณจุฒที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งโดยใต้รับ 

คุณจุฒิการศึกษาที่ขาดแคลนตามพื้นที่ที่คณะกรรมการกลางข้าวาซกาวองค์การบริหารส่ว-นจังหวัดทำห-นด โดยได้รับ 
ทุบรัฐบาล ทุนเล่าเรียบหลวง ทุนของเทศบาล หรือผู้!ด้รับคุณจุฒิที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบรัหาร 
ส่วนจังหวัดทำหนดให้ค ัดเลือกบรรจุเข ้ารับราชการได้ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเก ี่ยวก ับการค ัดเล ือกกรณ  ี
ที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทำหนด

ข้อ ๙  การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งในสายงานประ๓ ท 
ทั่วไป ระดับชำนาญงาน หรือระดับอาจุโส และประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับ  
เขี่ยวชาญ ข้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้น้ันต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งต้ัง 
และตรงตามความรู้ ทักษะ สมรรถนะ รวมถึงระยะเวลาขั้นตํ่าในการตำรงตำแหน่งในตำแหน่งนั้นด้วย โดยต ้อง  
ผ่านการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานหรือผลงานตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนและแต่งตั้ง 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขั้นด้วย ดังนี้

(๑) กรณีการย้ายมาดำรงตำแหน่งในกลุ่มงานที่เก ี่ยวข้องเกื้อกูลกันต้องผ่านการประเมินบุคคล 
และการปฏิบัติงาน

(๒) กรณีการย้ายมาดำรงตำแหน่งในกลุ่มงานที่ไม่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันต้องผ่านการประเมินบุคคล 
การปฏิบัติงาน และผลงาน

ข้อ ๑ 0  การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถ่ินไปดำรง 
ตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันแต่ต่างสายงาน ผู้นั้นจะต้องมีคุณจุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
ของตำแหน่งนั้น และจะต้องเคยดำรงตำแหน่งในสายงานท่ีจะแต่งต้ังมาแลวไม่บัอยกว่า ๑  ปี

สำหรับผ ู้ท ี่ม ีค ุณสมบ ัต ิไม ่ตรงตามวรรคหน ึ่งหากม ีความประสงค ์จะย ้ายต ่างสายงาน  
ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคความรู้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และภาค  
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยไม่มีการขั้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกแต่อย่างใด

การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขี่งดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภท 
วิชาการไปดำรงตำแหน่งสูงขั้นในตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นหรือผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น 
ไปดำรงตำแหน ่งส ูงข ั้นในตำแหน ่งประเภทบริหารท ้องถ ิ่น  ผ ู้น ั้นจะต ้องมีค ุณจุฒ ิตรงตามคุณสมบัต ิตรงตาม  
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกที่กำหนด

ข้อ ๑ ๑  การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ดำรงตำแหน่งใดไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
ในสายงาน ประ๓ ทที่แตกต่างจากเดิมและระดับที่ตํ่ากว่าเติม หรือย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดใบตำแหน่ง 
ประเภทอำนวยการท้องถิ่นหรือประเภทบริหารท้องถิ่นหรือสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

/ประเภททั่วไป...



ประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการ ให้กระทำได้ต่อเมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นต้องมีคุณสมบัต ิ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งและผู้นั้นต้องสมัครใจ และไต้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ในการย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องพิจารณาโดยคำนึงถึงเหตุผลความจำเป็นและประโยชน้ที่ทางราชกาวจะไต้รับโดยให ้
ไต้รับเงินเดือนตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรื่องการให้ข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดไต้รับเงินเดือน

ข้อ ๑๒ ในการท ั่งย ้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแต่งต ั้งให ้ดำรงตำแหน่งในต่าง 
สายงาน ให้คำนึงถึงโอกาสในความก้าวหน้าของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการเลื่อนระดับสูงขึ้นด้วย 
ซึ่งอาจทำให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้น ั้นมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งในสายงานที่แต่งตั้งใหม่ 
ไม,ครบตามหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับดังกล่าวไต้

ข้อ ๑๓ เมื่อมีคำทั่งย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดแล้ว 
ให้ผู้บ ังคับบัญชาแจ้งหน้าที่และความรับผดขอบของตำแหน่งดังกล่าวให ้ข ้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ผู้นั้นทราบใบวันทั่ไปรายงานตัวรับมอบหน้าที่เพื่อประโยขน้ในการปฏํบัตงาบใบตำแหน่งนั้นต่อไป

ข้อ 6)๔ การย้ายลับเปล่ียนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานปริหาร ให้นายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดโดยความเห็นขอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ออกคำทั่งแต่งตั้งโดยจะต้อง 
เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเดียวกัน สำหรับเลขท่ีตำแหน่งให้คงไว้ท่ีเดิม ส่วนระดับวิทยฐานะนละอัตราเงินเดือนให้ติดตามตัวบุคคล 
ไปกำหนดในตำแหน่งใหม่ท่ีจะแต'งต้ัง ซ่ึงกรณีน่ึให้หมายรวมถึงการย้ายให้ดำรงตำแหน่งท่ีว่างด้วย

ข้อ ๑๔ การย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอน ให้บายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้ออกคำทั่ง 
แต่งตั้ง โดยจะต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งและสาขาวิชาเอกเดียวกัน สำหรับเลขที่ตำแหน่งให้คงไว้ที่เดิม ส่วนระดับ 
วิทยฐานะและอัตราเงินเดือน ให้ติดตามตัวบุคคลไปกำหนดในตำแหน่งใหม่ที่จะแต่งตั้ง ซึ่งกรณีบึ๋ให้หมายรวมถึง 
การย้ายให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างด้วย

ในกรณีที่มีเหตุผลจำเป็นพิเศษที่ไม่อาจตำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้นายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบใบการพิจารณา 
ย้ายสับเปลี่ยนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอน โดยไม่จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งหรือสาขา 
วิชาเอกเดียวกันไต้เป็นการเฉพาะราย



ข้อ ๑ ๖  การใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ใข้บังคับอยู่ก่อนหลักเกณฑ์ 
ะเง่ือนไขน๋ีใข้บังคับ ให้เป็นอันยกเลิก โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศQบับนี้แทน

ประธานกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง



ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารลํๆนจังหวัด จังหวัดลำปาง 
เรอง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลชององค์ทารบริหารลํๆ'บจังหวัด

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๔๔) พ.ศ.๒๕๕๘

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาบของข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพอให้สอดคล้องกับระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) 
ในระบบจำแนกตำแหน่งพนักงานส่วนห้องถิ่น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๔) แห่งพระราชบัญญ้ติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน 
ห้องถ่ิน พ.ศ. ๒๔๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป 
เก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๔๔๘ ลงวันท่ี 
๒๔ ธันวาคม ๒๔๔๘ โดยความเห็นขอบชองคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุม 
ครั้งที่ ๑๑/๒๔๔๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๔๘ มติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดลำปางในการประชุมคร้ังท่ี ๑๓/๒๔๔๘ เม่ือวันท่ี ๓0 ธันวาคม ๒๔๔๘ ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการประเมินผลการปฏิบีติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้ึนใหม่ ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด 
ลำปาง เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไชเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๔๔) พ.ศ. ๒๔๔๘”

ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้ใข้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๔๔๙ เป็นด้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในส่วนที่ ๔ การประเมินประลิทธีภาพและประลิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ข้อ ๒๙๘ -  ข้อ ๓๑๑ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๔๔

ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“ระบบทารบริหารผลงาน (Performance M anagement)” หมายความว่า กระบวนการ

ดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการชองส่วนราชการบรรลุเบีาหมาย โดยการเชื่อมโยง 
เป๋า,หมายผลการปฏิ,บติราชการ'โนระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับบุคคลเข้าด้วยกัน

ข้อ ๔ การประเมินผลการปฏิบ ัต ิงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการฟิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการน้ีน ได้แก่

/การเลื่อนชน...



การเลอนขันเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นๆ การ'ให้เงินรๆงวัลประคำปี การพัฒนาและการแก้ไขการปฏิบัติงาน 
การแต่งตังข้าราชการ การให้ออกจากราขการ การให้รางวัลถูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่นๆ เพื่อเป็นการ 
เสริมสร้างแรงจูง'ใจ'ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติต,น'ให้เหมาะลนกับการเป็นข้าราชการและปฏิบัติราฃการ 
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

การประเมินผลการปฏิป็ตงาน ให้คำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) 
ที่เช่ือม'โยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคล'ใปลุ่ผลการปฏิบัติงานระตับองค''กร คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและ 
จริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ โดยจัดทำการประเมินอย่างน้อยปีละ ๒ คร้ัง 
และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินข้ีแจง หรือขอคำปรึกษาด้วย

ข้อ ๖ การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความข้ดเจนและมีหลักฐาน และให้เป็นไปตามแบบ 
ประเมินผลการปฏิบ้ติงานตามท่ี ก.จ. กำหนด

ในกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็บควรจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างอ่ืน เพ่ือให้ 
สอดคล้องกับลักษณะงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกิให้กระทำได้ โดยความเห็นชอบจาก ก.จ.จ. แต่ทั้งบี้ 
ต้องมีสาระไม่น้อยกว่าแบบประเมินผลการปฏิปีติงานตามท่ี ก,จ. กำหนด

ข้อ ๗ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ประเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธี้ 
ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยผลลัมฤทธฃองงานจะต้องมีลัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

ผลลัมฤทธิ้ของงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือ ตรงตาม 
เวลาท่ีกำหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร

พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่ ก.จ. กำหนด และสมรรถนะ 
ตามสายงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งท่ี ก.จ. กำหนด อย่างน้อย ๓ สมรรถนะ

ในกรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิปีติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่อยู่ระหว่าง 
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมิน ให้ประเมิน 
ผลลัมฤทธ้ีของงานและพฤติกรรมการปฏิปีติราชการ โดยมีลัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ ๕๐

ข้อ ๘ ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปีละ ๒ ครั้ง 
ตามรอบปีงบประมาณ คือ

(๑) คร้ังท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปีลัดไป 
(๒) คร้ังท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ของปีเดียวกัน 

ข้อ ๙ ในแต่ละรอบการประเมินให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำผลคะแนนการประเมีนผลการ 
ปฏิบัติงาน มาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น ๕ ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีช่วงคะแนน 
ประเมินของแต่ละระดับ ดังบ้ี

(๑) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินท้ังแต่ร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป
(๒) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินท้ังแต่ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐
(๓) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินท้ังแต่ร้อยละ ๗๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐

/ (๔) ระดับพอใช้...



-๓-

(๔) ระดับพอใช้ ต้องมีฃ่วงคะแนนประเมินตงแต่รอยละ ๖0 แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๐ 
(๔) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมิซ่วงคะแนนประเมินต่ํากว่าร้อยละ ๖0 

ข้อ ๑๐ ผู้บังดับบัญชาตามข้อ ๔ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานชองข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ได้แก่

(๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือส่วนราชการท่ีเรียกข่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าสำนัทหรือกอง
(๓) ผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือส่วนราชการท่ีเรียกข่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าสำนัก หรือ 

กอง สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่อยูในบังดับนัญ•ชา รวมถึงผู้อำนวยการสถานศึกษา และ 
ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสังกัดภูนย'พัฒนาเคกเลก

(๔) ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสังกัด
โรงเรียนบ้ัน

ใน กรณ ีท ี่เป ็น การป ระเม ิน ข ้าราชการองค ์การบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัดผ ู้ได ัร ับ มอบ ห มาย 
ให้ไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนห้องอื่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น 
ให้นายกองค์กรปกครองส่วนห้องอื่น หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ผู้รับการประเมินไปช่วยราชการ 
หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ให้ข้อรุ)ลและความเทีนเพ่ือประกอบการประเมินของผู้มีอำนาจหน้าที่ 
ประเมิน

ในกรณีที่เป็นการประเมินข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ไต้โอนหรือย้าย หลังวันที่ ๑ 
มีนาคม หรือวันท่ี ๑ กันยายน ให้ผู้บังดับบัญชาขื่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเดิมก่อนการโอนหรือย้าย เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้บั้นแล้วจัดส่งผลการประเมิน 
การปฏิบัติงานให้องค์กรปกครองส่วนห้องอื่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนต้นลังกัดใหม่ เพื่อประกอบการ 
พิจารณาตามข้อ ๔

ข้อ ๑๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานชองข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำเนินการ 
ตามวิธีการ ดังต่อไปน้ี

(๑) ก่อนเร่ิมรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ข้าราชการในลังกัดทราบโดยท่ี'วกัน

(๒) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมินตามข้อ ๑๐ และผู้รับการประเมิน 
กำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบตงานกำหนดตัวขี้วัด หรือหลักฐาน 
บ่งข้ีความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน

สำหรับการกำหนดตัวขี้วัดให้พิจารณาวิธีการถ่ายถอดจากบนลงล่างเป็นหลักก่อน ในกรณี 
ท่ีไม่อาจดำเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการกำหนดตัวข้ีวัดวิธีใดวิธีหน่ึง หรือหลายวิธีท่ีเหมาะสมแทนหรือ 
เพ่ิมเติม รวมท้ังระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ท้ังน้ี ตามแบบท่ี ก.จ. กำหนด

/ (๓) ในแต่ละรอบ...



(๓) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้'มีอำนาจหน้าท่ีประเมินตามข้อ ๑0 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิรการท่ีได้ปรรกาศไว้ และตามข้อตกลงท่ีได้ทำไว้ กับผู้,รับการประเมิน

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเข้งนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปลี่ยน 
ตำแหน่ง หรือหน้าทความรับผิดขอบ ให้ผู้ประเมินและผู้'รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนบัอตกลง 
ผลการปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอำนาจในการอบุมิติเปล่ียนแปลงข้อตกลง

(๔) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมินตามข้อ ๑ 0 ใหคำปรกษา 
แนะนำ ผู้รับการประเมินเพ่ือการปรับปรุง แกไข พัฒนาเพ่ือนำไปยู่ผลลัมฤทรของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะ 
ในการปฏิบัติราชการ และเม่ือสิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินด้งกล่าวกับผู้รับการประเมินควรร่วมกันทำการวิเคราะห์ 
ผลสำเร็จของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพ่ือหาความจำเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคลด้วย

(๕) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมินตามข้อ ๑0 
แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือขื่อรับทราบ 
ผล การประเมิน กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือขื่อรับทราบผลการประเมิน ให้ข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดอย่างน้อยหม่ืงคน ลงลายมือข่ือเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินด้งกล่าวแล้วด้วย

(๖) ให้ผู้ม ีอำนาจหน้าที่ประเมินตามข้อ (5)0 โดยความเห็นขอบของผู้บ ังคับบัญชา 
เหนือข้ึนไปอีกข้ันหน่ึง (ถ้ามี) จัดล่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราขการในหน่วยงานของตนเสนอต่อ 
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนนำเสนอต่อ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(๗) ให้บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายประกาศ 
รายขื่อข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน 
เพื่อเป็นการยกย่องชมเขยและสร้างแรงฐงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ข้อ ๑๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ ๑ ตามข้อ ๘ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดลำดับ 
ผลการประเมินเรียงลำดับจากผู้ที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ และระดับต้อง 
ปรับปรุงไว้ให้ขัดเจนเพ่ือพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดีอน และให้จัดทำบัญข้รายขื่อผู้มีผลการประเมินระดับดีเด่น ระดับดี 
มาก ระดับดี ระดับพอใข้ ไว้เพ่ือประกอบการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนคร้ังท่ี ๒

ข้อ ๑๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งดังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือทำหน้าท่ีให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็น เกี่ยวกับ 
มาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ทุกประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานกรรมการ และ 
หัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า ๒ คน เป็นกรรมการ และให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีรับผิดขอบงาน 
การเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นเลขานุการ

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจกำหนดให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณากลั่นกรองเพื่อให้เกิด 
ความเป็นธรรมในระดับกอง หรือส่วนราขการท่ีเรียกข่ืออย่างอ่ืนในองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยก็ได้



ข้อ ๑๔ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีระบนการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดง 
ความสำเร็จของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัดราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมินเพื่อใข้ประกอบการ 
พิจารณาการบริหารงานบุคคลใบเร่ืองต่างๆ ตามข้อ ๔

สำหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาเก็บสำเนาไว้ท่ีสำนักกอง หรือส่วนราชการ 
ที่เรียกขื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือกองที่ผู้นั้นลังคัดเมินเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมิน และให้ 
หน่วยงานท่ีรับผิดขอบงานการเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บต้นฉบับไวในแฟ้มประวัติข้าราชการ 
หรือจัดเก็บในรูปแบบอ่ืนตามความเหมาะสมก็ไต้

ข้อ ๑๔ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานนื้1ห้ใข้กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง

ข้อ ๑๖ ให้ใข้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดตามประกาศนั้ ตั้งแต่การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำมิงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๙ คร้ังท่ี ๒ ต้ังแต่วันท่ี 
๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ๒๔๔๙ เมินต้นไป

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ไต้ดำเนินการ
อยู่ก่อนประกาศน้ีมีผลใช้'บังคับ ให้ดำเนินการต่อไป^าเประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการเดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ธันวาคม พ.ศ.๒๔๔๘ประกาศ ณ/วนที่

(นายสามาร(
ผู้ว่าราชการจังหวัดสำปาง

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง



ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง 
เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๔๖) พ.ศ. ๒๔๔๙

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ 
สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เร่ือง กำหนดมาตรฐานกลาง การบริหารงาน 
บุคคลส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๗) ลงวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๒) แห่งพระราชบญญัตระเบยบบรหารงานบุคคลส่วนทองถิน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา 
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี ๕) ลงวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการประชุม คร้ังท่ี ๑๑ / ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
และมติคณะกรรมการช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ 
มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้แก้ไขประกาศคณะกรรมการช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เร่ือง หลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่ ๓๔) พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวันท่ี 
๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ป ร ะ ก าศ น ี้เร ีย ก ว ่า  “ ป ระก าศ ค ณ ะก รรม ก ารช ้าราช ก ารอ งค ์ก ารบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัด  
จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๔๖) พ.ศ.๒๕๕๙”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น ๑ /๑) ในบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของช้าราชการองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด ประเภทบริหาร ท้ายประกาศคณะกรรมการช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เร่ือง หลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓๔) พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๗

fcnwniniรส ลอยฟ้า) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ประธานกรรมการช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง



ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง 
เรือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับ 
ตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เหมาะสมกับภารกิจตามหน้าท่ี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๓) แห่งพระราฃบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนห้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ 
โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการประชุม ครั้งท่ี ๑0 / ๒๕๕๘ 
เม่ือวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ มติคณะกรรมการช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุม 
คร้ังท่ี ๑/ ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง ดังนี้

หมวด ๑ 
ท่ัวไป

ข้อ ๑ ประกาศน ี้เร ียกว ่า “ประกาศคณะกรรมการข ้าราชการองค ์การบริหารส ่วนจ ังหว ัด 
จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๙”

ข้อ ๒ ประกาศนี๋ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง 

กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ ๙ (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ.๒๕๔๗ ลง'วันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๔๗

(๒) ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ.๒๕๔๘ 
ลงวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๔๘

/หมวด ๒...



-๒-
หมวด ๒ 
โครงสร้าง

ข้อ ๔ การกำหนดตำแหน ่งข ้าราชการองค์การบริหารส ่วนจังหวัดสายงานผ ู้บร ิหาร ได้แก่ 
ปลัดองค์การุบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย ให้เบ็เนไป 
ตามประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งที่กำหนด

สำหรับตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ ได้แก่ ตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ จะเป็น 
ระดับใดนั้นให้เป็นไปตามหลักเกพฑ์ว่าด้วยการเลื่อนระดับ

ข้อ ๕ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด กำหนดให้มีระดับตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดังน้ี

๕.๑ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป ็นตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น
ระดับสูง

๕.๒ ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีจำนวนไม่เกิน ๒ อัตรา ให้เป็นตำแหน่ง 
ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง หรือระดับสูง โดยอาจปรับปรุงตำแหน่งเป็นประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูงได้ 
ตามเง่ือนไขท่ีกำหนด

๕.๓ ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ ผ ู้อำนวยการหรือท ี่เร ียกซ ื่ออย่างอื่น ให้เป็น 
ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับสูง หรือระดับกลาง ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขท่ีกำหนด

๕.๔ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ให้เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น 
ข้อ ๖ การกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วน 

ราชการ และหัวหน้าฝ่าย ให้ประเมินค่างานตามตัวฃี้วัดที่ ก.จ. กำหนด
ตัวซ้ีวัดท่ี ก.จ. กำหนดนั้นให้ สำนักงาน ก.จ. แจ้งเป็นหนังสือ โดยระบุรายละเอียดตัวชี้วัด 

และวิธีดำเนินการให้ ก.จ.จ. ถือปฏิบัติ
ข้อ ๗ การปรับปรุงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรองปลัดองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด เป็นประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูง ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประเภทอำนวยการท้องถิ่น 
ระดับสูง ให้ ก.จ.จ. ประเมินตัวชี้วัดที่ ก.จ. กำหนด โดยให้ส่งผลการประเมินเพื่อขอความเห็นชอบ ก.จ. ด้วย

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนราชการ หากมีผลทำให้ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เมื่อ ก.จ.จ. และ ก.จ. (แล้วแต่กรณี) เห็นชอบแล้ว ให้ถือว่า ก.จ.จ. เห็นชอบการปรับปรุง 
ตำแหน่งนั้นในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ในคราวเดียวกัน โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศปรับปรุง
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี และดำเนินการสรรหาตำแหน่งที่ว่างนั้น ต่อไป

กรณีผู้ดำรงตำแหน่งเดิมไม่มีคุณสมบัติคัดเลือกหรือไม่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง 
ท่ีปรับปรุงข้ึนใหม่น้ัน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. ย้ายผู้นั้นไปดำรงตำแหน่งที่ผู้นั้น 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หากไม่มีตำแหน่งว่างก็ให้กำหนดตำแหน่งรองรับเฉพาะราย 
ในสายงานเดิมเป็นการชั่วคราว เมื่อตำแหน่งนั้นว่างให้ยุบ ทั้งนี้ให้มอบหมายงานให้ผู้นั้นปฏิบัติตามความเหมาะสม 
ต่อไป

/หมวด ๓...



>

-๓-
หมวด ๓ 

บทเฉพาะกาล
ข้อ ๘ ในระยะเริ่มแรกให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. จัดทำ 

ประกาศกำหนดประเภทและระดับตำแหน่งชององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามหลักเกณฑ์นี้
ข้อ ๙ เม ื่อประกาศปรับโครงสร้างและระดับตำแหน่งตามหลักเกณฑ์นี้ หากองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดมีตำแหน่งสายงานผู้บริหารไมเ่บ็เบใปตามระดับตำแหน่งและโครงลร้างที่กำหนด ให้ดำเนินการ ดังน้ี
(๑) กรณีรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีจำนวนเกิน ๒ อัตรา ก็ให้กำหนดตำแหน่งนั้น 

ตามจำนวนที่มีอยู, เมื่อผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยุบตำแหน่งนั้น จนกว่าจะมี 
จำนวนไม่เกิน ๒ อัตรา ตามกรอบโครงสร้างที่กำหนด

(๒) กรณีหัวหน้าส่วนราชการ ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น ให้องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด โดยความเห็นชอบชอง ก.จ.จ. ปรับปรุงตำแหน่งนั้น เน้นตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น
ระดับกลาง และให้ดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ซึ่งเน้นตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นครั้งแรกนั้น 
ให้ดำเนินการด้วยวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น หากดำเนินการสรรหาครั้งแรกแล้วไม่ได้ผู้ดำรงตำแหน่งด้วย 
เหตุผลใดก็ตามหรือเมือได้ผู้ดำรงตำแหน่งแล้วต่อมาตำแหน่งว่าง ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสรรหา 
ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่เห็นสมควรภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลที่ว่าด้วยการนั้นต่อไปได้

(๓) กรณีหัวหน้าฝ่าย ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ระดับ ๖ เน้นระดับ ๗ 
และการสรรหาตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ระดับ ๗ ให้ยกเลิกการดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากเมื่อปรับระบบจำแนก 
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 ให้การน้ันเน้นการยกเลิก

ข้อ ๑๑ ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับ
ตำแหน่งที่ฃัดหรือแย้งให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

ข้อ ๑๒ ในระหว่างที่ ก.จ. ยังมิได้กำหนดตัวขึ้วัดการปรับปรุงโครงสร้าง การปรับปรุงตำแหน่ง 
ให้มีระดับสูงขึ้นตามประกาศนี้ ให้บรรดาหลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใข้บังคับ 
ให้คงมีผลํใช้บังคับต่อไปเท่าท่ีไม่ชัดหรือแย้งจนทส่ถ่ิจะร การแกไขให้เน้นไปตามประกาศหลักเกณฑ์นี้

มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙.ประกาศ วันท่ี

(ปใยสามารถ ลฮยพ้า)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปๆ,J

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง



ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง 
เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศกไนองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พ.ศ.๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓(๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์การ 
กำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ และ 
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวน 
ตำแหน่งศึกษานิเทศกไนองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีมติให้กำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อแก้ไขบีญหาการชาดแคลนตำแหน่งศึกษานิเทศกไนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปรับปรุงการเรียน 
การสอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์ว ิจ ัยติดตามตรวจสอบและประเมินผลเพ ื่อพัฒนา 
การจัดการเร ียนการสอนให ้ม ีประส ิทธิภาพมากยิ่งฃ ี้น ซ ึ่งตำแหน่งศึกษานิเทศกํถือเบีนตำแหน่งที่ม ีค'วามสำคัญ 
ต่อคุณภาพการจัดการศึกษาชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง กำหนดจำนวน 
ตำแหน่งศ ึกษาน ิเทศค์ตามอัตราส ่วนศึกษาน ิเทศก์ต ่อสถานศึกษา โดยเท ียบเค ียงกับหลักการของคณะกรรมการ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ตามอัตราส่วนศึกษานิเทศก์ ๑ คน ต่อสถานศึกษา ๔ แห่ง และหากมีเศษ 
จำนวนสถานศึกษาตั้งแต่ ๒ แห่ง ข้ึนไป ให้มีตำแหน่งศึกษานิเทศก์เพื่มได้อีก ๑ คน

(นายสามารถ ลอยฟ้า)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ประธานกรรมการข้าราชการฐงคการบริหารถ่รหธุ้งหรัด จังหวัดลำปาง



ประกาศคณะกรรมการข้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง 

เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๔๗) พ.ศ.๒๔๔๙

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับเงินเดือนให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 

ส่วนท้องถ่ิน เร่ือง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๙) ลงวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๔๔๘

อาลัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓(๒) และมาตรา ๒๐ แห่งพระราฃบัญญัติระเบียบบริหาร 

งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๒ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เร่ือง 

มาตรฐานท่ี'วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี ๖) ลงวันท่ี ๒๘ 

มกราคม ๒๔๔๙ โดยความเห็นขอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมคร้ังท่ี 

๑๒/๒๔๔๘ เม่ือวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๔๔๘ และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง 

ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๔๔๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๙ มีมติเห็นชอบให้แก้ไขประกาศคณะกรรมการ 

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

ชององค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๔๓) พ.ศ.๒๔๔๘ ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๔๔๘ ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลชององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๔๗) พ.ศ.๒๔๔๙’'

ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑ เมษายน ๒๔๔๙ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนชองช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดท้ายประกาศ 

คณะกรรมการช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไชเก่ียวกับการบริหารงาน 

บุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๔๓) พ.ศ.๒๔๔๘ ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๔๔๘ และให้ใช้ 
บัญชีท้ายประกาศน้ีแทน

ข้อ ๔ ในวาระเริ่มแรก ให้ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ไต้รับอยู่เดิม 
เข้าสู่อัตราเงินเดือนในบัญชีท้ายประกาศน้ี

ในการปรับอัตราเงินเดือนตามวรรคแรท หากไม่มีอัตราเงินเดือนท่ีเท่าเดิม ให้ไต้รับอัตราเงินเดือน 
ในข้ันท่ีใกล้เคียงท่ีสูงกว่า

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ประธานกรรมการข้าราชการฐงค์การบริรแๅรลํวบจังหวัด จังหวัดลำปาง
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นระนเท 
ท้าใ!! 
ระ•น 

ปฎิบ่*งาน

ประเภห 
พ วพ  
ระสน

ฟ้านาญ•งาน

ประนาท 
ท้าไป 
ระ•บ 
(ทๅไท

ประนไห 
วใทภาร 
ระสับ 

ป/}นสัการ

ประ๓ ห 
ใ■ซาการ 
ระสัน

ฟ้านาญการ

ประ๓ ห 
ว-นๆก'ไร ระสัน 
ฟ้านาญการ 

หนIV

. ป1ะนาห 
ราทการ 
ระสัน 

ฟ ่นาราญ

ประนพ 
อำนวยการ 

ห้องรน
ระสันสัน

32-5 49,480 77380 50,170
32 54.090 48,740 76320 49,480

31.5 53410 47,990 66/90 75,050 48,740
31 25,020 40,900 52440 47340 65/90 73,880 47,990

30.5 24,640 40,250 51,770 46,490 64/90 72,710 47.240
30 24,270 39,620 51300 45,740 63,480 71430 46/90

29.5 23,900 38,990 50340 30,020 44,990 62/70 70450 45,740
29 23320 38380 49,480 29,570 44380 61,460 69340 44,990

28.5 23,140 37,790 48,740 29,130 43380 60/50 68,150 44380
28 22,760 37310 47,990 28,690 42,890 59500 67,080 43,580

275 22 / พ 36640 47340 28450 42310 58360 66,020 42.890
27 22,050 36,090 46,490 27800 41350 57,640 64,980 42410

265 21,700 35,540 45.740 27450 40,900 56,730 63460 41,550
26 21360 54,990 44,990 26.920 40360 55340 63,090 40,900

25.5 21,020 34,430 44380 26,500 39330 54,960 62320 40360
25 20,690 ร} .870 43480 26,080 39,080 54,090 61,380 39,630

24.5 20360 33310 42,890 25,670 38,520 53,230 60300 39,080

พ 4 20,060 32,790 42410 25470 37,960 52,370 59,640 38.520

A 19,720 32470 41450 24.870 37,410 51,520 58300 37,960
19,410 31,760 40,900 24,480 36360 50,670 57,980 37,410

22.5 19,100 31360 40360 24390 36310 49330 57,150 36360
22 18,790 30,770 39330 23,710 35,770 49,010 56330 36310

21.5 18,480 30390 39,080 23340 35420 48,200 55.510 35,770
21 18,190 29,810 38320 22,980 34,680 47,380 54,700 35,220

20,5 17380 29,340 37,960 22,600 34.110 46,560 53,890 34,660
20 17370 28,880 37,410 22330 33360 45,750 53,080 34,110
1».5 17,270 28.430 36360 21,880 33,000 44,930 52360 33,560
19 16,960 27,960 36310 21,500 32/50 44,130 51/50 33,000

18.5 16,650 27,490 35.770 21,140 31,880 43,300 50,640 32,450
18 16,340 27,030 35420 20,770 31340 42,620 49330 31,880

17.5 16,030 26380 34.680 20,440 30,790 41,930 49,010 31340
17 15,720 26 120 34.110 20,120 30320 41,250 48300 30,790

16.5 15,440 25,660 33360 19,800 29380 40,560 47380 30320
น 15,140 25,190 33300 19,480 29,110 39480 46,560 29.680

15.5 14,850 24,730 32,450 19,160 28360 39,190 45,750 29,110
15 14,570 24370 31380 18,840 28,030 38,500 44.930 28,560

14/ 14310 23320 31340 18320 27,480 37330 44,130 28330
14 14,030 23470 30,790 18,200 26,980 37,130 43310 27,480

13.5 13,760 22,920 30320 17380 26/60 36 /50 42,490 26,980
13 13300 22.490 29,680 17470 25,970 35,760 41,670 26,460

\ z s 13330 22.040 29,110 17390 25/70 35.090 40390 25,970
12 12,970 21,620 28360 16,940 24,970 34/30 40,100 25,470

12,730 21,190 28,030 16300 24,490 33,770 39460 24,970

พ 12.470 20,780 27,480 16320 24,010 33,140 38 /20 24/90
^ 1 0 . 5 12320 20,360 26,980 15,840 23350 32,510 37380 24310

10 11,960 19,970 26460 15,420 23,080 31,900 37,120 23,550
9.5 11,700 19,580 25970 15360 22,620 31390 36/10 23,080
9 11,510 19300 25,470 14,700 22,170 30,690 35,690 22,620

8.5 U J 5 0 18310 24,970 14,340 21,710 30,100 34,980 22,170
8 11300 18,440 24 /90 13,980 21440 29,510 34370 21710

7.5 11340 18.060 24,010 13,640 20.790 28,930 33350 21340
7 10380 17390 23350 13310 20320 28350 32350 20,790

6.5 10,700 17,310 23.080 12.980 19360 27,800 32 110 20320
6 10320 16,920 22620 12450 19/10 27330 31/00 19360

5.5 10,340 16,570 22170 12330 18450 26,660 30,700 19/10

5 10,160 16.190 21,710 12,010 18/70 26,100 29,980 18.950

43 9,980 15300 21440 11,700 18,010 25530 29380 18/70
4 9300 15330 20,790 11390 17360 24,960 28,560 18310

33 9620 15050 20320 11490 17,130 24,400 27350 17460
3 9340 14,680 19360 10300 16,700 23,830 27,160 17,130

2.5 9,260 14380 19,410 10,520 16370 23370 26,460 16,700
2 9390 14,070 18,950 10,250 15350 22,700 25,770 16370
1.5 8,920 13,770 18,470 9,990 15/30 22,140 25,080 15350
1 8,750 , 13.470 18,010 9.740 15,050 21,550 24,400 15/30

ใ!ระนาท ประนาท ประนาท ประนาท ประนา* ประนาท ประนพ ประนาท

1 ท้าไป ท้าไป ท้าไป วาทการ ราทการ ว่าเฯ'แร ระ*บ ว่าททา1 ส่-ททนการ
นสน ระส ัน ระส ัน ระสัน ระสับ ฟ้านา(นทาร ระสัน ท้อ »0น

'ชฐฟ ้[งาน ฟ้านา ry งาน ะทๅโล ปฐบ5m  1 ฟ้านา<yการ เฟ้นวาทญ ระสันสัน

ปาะนาท ประเกห ปาะนาท ป รรน \ห ประน™
อำนวยการ อำนวยการ บว่าทร บ?รทร บรหท

ห้องซน ห้องรน ท้าแทน ห ้องรน ห้องกน
ระสับทรทไ ระสันถูง ร:*บท้น ระสันกลาง ระสันถูง

70,020 51,140
77,380 50/70

67360 76,220 49,480 68,640
66/90 75,050 48,740 67.560

65/90 73/80 47,990 66,490

64,490 72,710 47340 65,490 80/50

63,480 71.530 46/90 64,490 79/40

62/70 70.350 45,740 63,480 78,020

61,460 69340 44,990 62.470 76/00

60,450 68,150 44380 61,460 75/00

59300 67,080 43380 60,450 74/60

58460 66,020 42,890 594500 73,140

57,640 64,980 42410 58,560 71,990

56,730 63,960 41350 57.640 70/60
55340 63,090 40,900 56,730 69.740

54.960 62320 40360 55,840 68,640

54,090 61,360 * 39 /30 54,960 67,560

53330 60300 39/80 54.090 66600

52370 59,640 38,520 53,230 65/30

51320 58/00 37,960 52,370 64670
50,670 57,980 37,410 51,520 63/20

49330 57,150 36/60 50,670 62760

49310 56/30 36/10 4 9 /3 0 61/00

48300 55,510 35,770 49,010 60/30

47380 54,700 35320 48,200 59/70

46360 53/90 34.680 47,380 58/90

45750 53,080 34.110 46.560 57/30

44,930 52460 33,560 45.750 56,960

44,130 51,450 33,000 44.930 56,000

43300 50,640 32/50 44,130 55,010

42,620 49/30 31/80 43,300 54,050

41,930 49,010 31/40 42.620 53,090

41350 48300 30,790 41,930 52/20

40360 47/80 30320 41,250 51,140

39480 46,560 29.680 'พ .560 50/70

39,190 45,750 29 /10 39 /80 ' 49/20

38300 44,930 28360 3 9 /9 0 48/90

37430 44,130 28,030 38,500 47/90

37.130 43/10 27,480 37,830 46/70

36/50 42/90 26,980 37,130 45/50

35,760 41,670 26,460 36,450 44/80

35390 40/90 25.970 35,760 43/10

34/30 40,100 25/70 35,090 42,950

33,770 39/60 24,970 34,430 42.070

33,140 38/20 24.490 33,770 41/90

32310 37,880 24,010 33,140 40/10

31,900 37/20 23,550 32,510 39,440

31390 36/10 23,080 31,900 38/70

30,690 35/90 22/20 31,290 37,700

30,100 34,980 22/70 30,690 36/20

29310 34,270 21,710 30 /0 0 35,950

28,930 33/50 21340 29,510 35/90

28/50 32,850 20,790 28,930 34/20

27300 32,110 20 /20 28,350 33,360

27350 31/00 19/60 27,800 32/10

26/60 30,700 19/10 27 /30 31/50

26,100 29,980 18,950 26 /60 30/20

25330 29380 18/70 26 /00 29,980

24.960 26460 18,010 25.530 29/80

24,400 27/50 17,560 24,960 28/60

23430 27,160 17/30 24,400 27/50

23370 26/60 1 6 , 7 0 0 . 23.830 27/60

22,700 25,770 2 3 เ2 7 6 \ 26/60

22,140 25,080 / l 5 / 5 Q ^ — ----O 3J00 \  25,770

ประนา* ประ๓ ท / ปT̂ xm ประim K ''ประนพ

อำนวยการ ส่านาบกy / บ ฟ ้m น พ ไร

หอ'!กบ ห้องทา/ /  ท ้เ& รr จ ุเ แ กน

ระสันกรท* ระสัน^ง \ท ^ '

A  vpjp. <'?
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องคการชรหาร?วนวิ 5หวิดลำปาง if 
เลขทร''บ.,
วันทีรัใป...

เวลา

;?ว:นวิโห
พ IM  f  t!. วิงโ

ศาลากลางจังหวัดลำปาง 
ถนนวชิราวุธดำเนิน ลป ง£๒๐๐๐..

มกราคม ๒๕๖๑
สำนัก!เล้ดองค์ก'ใ':)■ นรีหารแวนจังห รัด 
เลขหรับ....  J M  - ^  :

9  ฝ ม.คุ. fe & fJ  0 0 , ,  J  0 ,  1, , ,  เ ว ้' ' นา'a ,  ®  S i f ,  J J . f i .  t e s ' o !เรือง การกำหนดมาตรฐานหัวไปเกยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง,;การ'ศึกษาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่ม่ขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิ —  
ท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง

เรียน นายกองค์การบรีหารส่วนจังหวัดลำปาง , ะ,;::::''■ กั '̂ - ' ;?'''น’
I เสชทีริบ.........yO.................. I

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ลำเนาหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท ๐๘๐๙.๔/ว ๔๓ ท่ี....iร! .ฝ .. jj.il,.. 8 ^ 9 ............. I
จำนวน ๑ ชุด i____ เวลา.............................น.ลงวันที ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

ด้วยคณะกรรมการกลางข้าราฃการส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ในการประชุม  
ครั้งที่ ๗ /๒ ๕ ๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒ ๕ ๖๐ ได ้ม ีมต ิเห ็นขอบกำหนดมาตรฐานท ั่วไปเก ี่ยวก ับการให  ้
ข ้าราชการห ร ือพ น ักงาน คร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษ าองค ์กรปกครองส ่วน ท ้องถ ิ่น  สายงาน การสอน  
ได้รับเงินเดือนใบกรณีทีไ่ด้รับคุณวุฒเิพิ่มขึ้นหรือสูงข้ึน ตามคุณวุฒิที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง เพื่อให้ 
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบบริหารงานบุคคล 
ที่สอดคล้อง รวดเร็ว เสมอภาค และไม ่ต ํ่ากว ่ามาตรฐานการบริหารงานบ ุคคลข ้าราชการคร ูและบ ุคลากร  
ทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ท ี่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 
กำหนด และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้ลงนามในประกาศ 
ดังกล่าวแล้ว

ดังน้ัน เพื่อให้การดำเนินการเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงให้องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง นำเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (ก.จ.จ.ลำปาง) 
ดำเนินการ ดังน้ี

๑. จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไชเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ี ก.จ. กำหนด

๒. กรณี ก.จ.จ. ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์มีเนื้อหาเข่นเดียวกับที่ ก.จ. กำหนด ให้มีผล
ใช้บังคับได้

๓. กรณี ก.จ.จ. ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์แตกต่างจากที่ ก.จ. กำหนด ให้เสนอ ก.จ. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน จึงประกาศใช้บังคับ

/ ๔. เพ่ือให้การ...



- ๒ -

๔. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด บังเกิดผลดี จึงขอให้ ก.จ.จ. ดำเนินการในเร่ืองดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

(นายสุรพล บุรํนทราพันธ์)
รองผูว่าราชการจั.3หวั^ ปเ}บัสิราชการแทบ 

ผ ว า ร า ช ก า ร ว ัง 'ลำ1!าง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองห้องถ่ินจังหวัด 
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลห้องถิ่น 
โทร.๐ ๔๔๒๖ ๔๐๑๓
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ที่มท ๐๘๐๙.๔/ว (£๖) สํๆนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ถนนนครราชสืมา แขวงคุสิต 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

ธันวาคม ๒(£๖๐
เร่ือง การกำหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการสิกไ!กองค์กรปกคร&งส่วนห้องถ่ิน 

สายงานการสอน ไค้รับเงินเดือนในกรณีท่ั1ด้รับคุณวุฒิเพมข้ีนห่รือสูงข้ึน ตามคุณวุฒิท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง
เรียบ ประธาน ก.จ.จ., ก.ท.จ., ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และประธาน ก.เนืองพัทยา

สิงท่ีส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางข้าราขการองค์การบรีหารส่วนจังหวัด เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป
เกี่ยวกับการให้ข ้าราชการครูและบุคลากรทางการสิกบาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สายงานการสอน ไค้รับเงินเดือนในกรณีท่ีไค้รับคุณวุฒิเพิ่มข้ึนหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.จ. 
รับรอง ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๐ 

๒. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ 
พนักงานครูและบุคลากรทางการสิกษาเทศบาล สายงานการสอน ไค้รับเงินเดือนในกรณี 
ท่ีMรัปคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนหรือสูงข้ึน ตามคุณวุฒิท่ี ก.ท. รับรอง ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔พฤศจิกายน ๒๔๖๐ 

๓. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาบส่วนตำบล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ 
. พนักงานครูและบุคลากรทางการสิกบาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน ไค้รับ 

เงินเดือนในกรณีท่ีไค้รับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนหรือสูงข้ึน ตามคุณวุฒิที่ ก.อบต. รับรอง ประกาศ ณ 
วันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๐

ด้วยคณะกรรมการกลางข้าราขการหรือพนักงานส่วนห้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.)
ในการประขุมคร้ังท่ี ๗/๒๔๖๐ เมื่อวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๐ ไค้มีมดืเห็นขอบกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
การให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการสิกบาองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น สายงาบการสอน 
ไค้รับเงินเดือนในกรณีที่ไค้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง เพื่อให้ 
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการสิกษาองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น มีระบบบริหารงานบุคคล 
ท่ีสอดคล้อง 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. ไค ้ลงน ามใน ประกาศด ังกล ่าวแล ้ว รายละเอ ียด ป ราก ฏ ตาม ส ิ,งที่ส ่งมาด้วย 
ดังนั้น เพิ่อให้การดำเนินการเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จีงฃอให้ ก.จ.จ., ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด 
และ ก.เนืองพัทยา ดำเนินการ ดังนี้

/ ๑. จ ัดท ำ....



- ๒-

๑. 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.จังหวัด ประกาศกำหนดหลักเกณฑ ์ม ีเน ื้อหา 
เซ่นเดียวกับท่ี 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. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลข้าราขการหรือพนักงาบครูและบุคลากรทางการศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 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.

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



ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหริอสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.จ. รับรอง

โดยท่ีเป็นการสมควรเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
มีระบบบริหารงานบุคคลที่เป็นมาตรฐาน สอดคล้อง และเสมอภาค ซึ่งไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด

อาสัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๔) แห่งพระราชบัญญ้ตระเบียบบริหารงาบบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๔๔๒ และข้อ ๑ ของประกาศคณะกรรมก่ารกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป 
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทบอื่น ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ พๆศจิกายบ 
๒๔๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๔๖ ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๔๔๖ ประกอบกับมติ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมคร้ังที่ ๗/๒๔๖๐ เม่ือวันที่ ๒๔ 
สิงหาคม ๒๔๖๐ คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จีงออกประกาศไว้ ด้งบี้

ข้อ ๑ ประกาศบี้เรียกว่า '‘ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนใบกรณีท่ีได้รับคุณวุฒเพ่ิมข้ึนหรือสูงข้ึน ตามคุณวุฒิที่ ก.จ. รับรอง”

ข้อ ๒ ประกาศฉบับบี้ให้ไข้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นด้นไป 
ข้อ ๓ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน 

ได้รับเงินเดือนในกรณีที่Iด้รับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนหรือสูงข้ึนภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปบ้ี
๓.๑ เป็นคุณวุฒิท่ี 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 สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูหรือครูผู้ช ่วยที่ม ื่ค ุณวุฒ ิทางการบริหารการศึกษา 
และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เฉพาะกรณีตำแหน่งว่าง) 
ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน ให้ปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ ท้ายื่นคำขอรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
ที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วับที่รักษาราชการแทนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน 
ทั่งบี้ ต้องไม,ก่อนวันที่สำเร็จการศึกษา และไม่ก่อนวันท่ี ก.จ. รับรองคุณวุฒิ

๓.๔ การให ้ข ้าราชการคร ูและบ ุคลากรทางการศ กึษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น และหรือเพิ่มคุณวุฒิในทะเบียนประวัติ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ตำเนินการ ดังบี้

/ (๑) กรณี...
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(๑) กรณีไต้รับคุณวุฒิ ตามข้อ ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๓ หรือ ๓.๔ ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอบ ผู้บั้นได้รับเงินเดือนตํ่ากว่าเงินเดือน 
ตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ให้ปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิและเพิ่มคุณวุฒิในทะเบียนประวัต 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการสิกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ^

(๒) กรณีได้รับคุณวุฒิ ตามข้อ ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๓ หรือ ๓.๔ แต่ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการสิกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน ผู้บั้นได้รับเงินเดือนเท่ากับหรือสูงกว่า 
อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ให้เพิ่มเฉพาะคุณวุฒิในทะเบียนประวัติข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(๓) กรณีท่ีได้รับคุณวุฒิ ตามข้อ ๓.๑ แต่ไม่เป็นไปตามข้อ ๓!๒ -  ๓.๔ให้เพิ่มคุณวุฒิ 
ในทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่สามารถปรับอัตรา 
เงินเดือนตามคุณวุฒิได้ แม้ว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้บั้นได้รับ 
เงินเดือนตํ่ากว่าอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ใด้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นก็ตาม

ข้อ ๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน 
ผู้ใดได้รับอนุมัติหรือได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ ตามระเบียบของทางราชการโดยใช้เวลาราชการเต็มเวลา 
และคุณวุฒิที่ได้รับตานข้อ ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๓ หรือ ๓.๔ เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
ที่เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามข้อ ๓ บั้งนี้ ต้อง'ไม่ก่อนวันที่ผู้1บั้นสำเร็จการศึกษา และไม่ก่อนวันที่มีคำสั่งให้กลับ 
เข้าปฎิบัติราชการ รวมบั้งเพิ่มคุณวุฒิในทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด

สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การปริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอน 
ที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อดามระเบียบชองทางราชการโดยใช้เวลาราชการบางส่วน 
และคุณวุฒิที่ได้รับตามข้อ ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๓ หรือ ๓.๔ เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
ที่เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามข้อ ๓ และเพิ่มคุณวุฒิในทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด,บ้ังน้ีให้หมายรวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สายงานการสอบ ที่ศึกษาต่อโดยไม่ใช้เวลาราข้การตามระเบียบของทางราชการด้วย

ข้อ ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอบ ได้รัชเงินเดือนในกรณีIด้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงข้ึน

ข้อ ๖ การสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงาน 
การสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ในวันที่ ๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม ให้ส่ังให้ 
ผู้บั้นได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีได้รับเพ่ิมข้ึนหรือสูงขึ้นก่อนการเลื่อนเงินเดือน „

ข้อ ๗ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงาบการสอน 
ที่ประสงค์จะขอรับเงินเดือนตานคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ยี่บคำฃอพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา โดยกำหนดวันที่มีผล 
การได้รับเงินเดือนดามคุณวุฒิในวันที่สำเร็จการศึกษาหรือวันที่สั่งให้กลับเข้าปฏิบัติราชการ หรือหากยื่นคำขอ 
ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นเกินกว่า ๖๐' วัน นับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา ให้ผู้บ้ัน 
ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิมีผลในวันที่ยื่นคำขอ

/ข้อ ๘...
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ข้อ ๘ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน 
ผู้ใดที่ได้ปรับอัตราเงินIดอนตามคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปนี้ ให้นายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดเพิกถอนคำส่ังน้ัน และให้ผู้’นั้นส่งเงินที่!ด้รับคืนตามระเบียบทางราชการ หากคุณวุฒินั้น ก.จ. 
ยังไม่รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ให้แก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒินั้นออกจากทะเบียนประวัติ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแสัวแต่กรณี โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ฏได้ 

ข้อ ๙ 'ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน 
ที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อตามระเบียบของทางราชการ หรือข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงาบการสอบ ที่ได้รายงานการไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการ 
ตามระเบียบของทางราชการ หรือได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นอยู่ก่อนวันที่มาตรฐานทั่วไปนี้บังคับใช้ 
ให ้ดำเน ินการให ้ได ้ร ับเง ิน เด ือนในกรณ ีท ี่ได ้ร ับค ุณว ุฒ ิเพ ิ่มข ึ้นหรือส ูงข ึ้นตามค ุณวุฒ ิท ี่ ก.จ. รับรอง 
ตามมาตรฐานท่ัวไป หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเติมต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ข้อ ๑ 0  การใดที่ได้ดำเนินการตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือหนังสือสั่งการใด 
ก่อนประกาศฉบับน้ีมผลใข้บังคับ ให้ดำเนินการต่อไปตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือหนังสือส่ังการเติม 
•จบกว่าจะแล้วเสร็จ

ประกาศ ณ วันท่ี พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๐

พลเอก ^
(สํบุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด



แบบคำขอให้ข้าราฃการหรือพนักงานครูและบุคลากรหางการศึกษาท้องทนได้รับเงินเดือน 
ใบกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบด. รับรอง
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๑. ข้อยูลส่วนบุคคล
ช่ือ -  สกล ..................................... .................................. ตำแหน่ง................วิทยฐานะ.................................
ตำแหน่งเลขที่....................................... รับเงินเดือนอันดับ......................... อัตราเงินเดือน......................บาท
สถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา.......................................................สังกัด..............................................
บรรจุเป็นข้าราขการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่.....................................................
ตำแหน่ง.............................................................................................................................................................

๒. คุณวุฒิการศึกษา
๒.๑ คุณวุฒิที่ใข้บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงาบครูและบุคลากรทางการศึกษา...............

สาขาวิชา/วิขาเอก..................................................ชื่อสถาบันการศึกษา.........................................................
๒.๒ คุณวุฒิท่ีได้รับเพ่ิมขึ้นหรือสูงข้ึน...................................... สาขาวิชา/วิชาเอก...................................

ชื่อสถาบันการศึกษา.........................................................สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่.................................. ......
๒.๓ ประเภทของคุณวุฒิท่ีได้รับเพ่ิมข้ึนหรือสูงข้ึน

o  ตรงกับสาขาวิชาที่ใข้ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
□  ระดับปริญญาตรี □  ระดับปริญญาโท

o  ตรงกับสาขาวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผู้น้ันได้ทำการสอนหรือเคยทำการสอน 
o  ตรงกับสาขาวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ 

ตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.กำหนด
o  เป็นคุณวุฒิในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และได้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้บริหาร 

สถานศึกษา (เฉพาะกรณีตำแหน่งว่าง) ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
o  อ่ืน  ๆ (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 รวมทั้งส่งเสริม 

การเรียนรู้ตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด
o  สำเนาคำส่ังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลับเข้าปฏิบัติราซการ (กรณีการลาศึกษาต่อ 

ตามระเบียบของทางราชการ โดยใช้เวลาราชการเต็มเวลา) 
o  สำเนาหลักฐานการรายงานการไปศึกษาต่อผู้บังคับบัญชาที่เป็นลายลักษณ์อักษร(กรณีไปศึกษาต่อ 

โดยใช้เวลาราฃการบางส่วน หรือไปศึกษาต่อโดยไม่ใช้เวลาราชการ)



- b  -

o  สำเนาคำส่ังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาราชการแทบในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษ  ๆ
(กรณีผู้ดำรงตำแหน่งครู หรือครูผู้ช่วย ใข้คุพวุฒทางการบริหารการศึกษาเพื่อขอปรับเงินเดือน 
และหรือเพื่มคุณวุตํHนทะเบียนประวัติข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางศึกษาท้องล่ิน 

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.........



-ร่าง-

งระกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง 
เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดสายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีท่ีได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น
ตามคุณวุฒิท่ี ก.จ.รับรอง

โดยท ี่เป ็นการสมควรเพ ื่อให ้ข ้าราชการคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษาองค ์การบร ิหาร 
ส ่วนจังหวัดมีระบบบริหารงานบุคคลที่เป ็นมาตรฐาน สอดคล้อง และเสมอภาค ซึ่งไม่ตํ่ากว่ามาตรฐาน 
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี ก.ค.ศ. 
กำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓(๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕:๔๒ และข้อ ๓๗ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด 
ลำปาง เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไชเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลชององค์การบริหารส่วนจังหวัด แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๓๔) พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิ 
ที ก.จ.รับรอง ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖0  มติที่ประชุมคณะกรรมการกลางช้าราชการองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖0 เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖0  และมติคณะกรรมการช้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ 
จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรืยกว่า “ประกาศคณะกรรมการช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอนได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.จ. 
รับรอง”

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖0  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ช ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงาน 

การสอนได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นภายใต้เงื่อนไช ดังต่อไปน้ี
๓.๑ เป็นคุณวุฒิที่ ก.จ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
๓.๒ ช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน 

ผู้นันต้องได้รับคุณวุฒิเพิ่มชึนหรือสูงขึ้นไม่ก่อนวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นช้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน

๓.๓ คุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นต้องเป็นคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันกับคุณวุฒิระดับ 
ปริญญาตริและหรือระดับปริญญาโทที่ใข้ในการบรรจุและแต่งตั้ง หรือเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับสาชาวิชาหรือกลุ่ม

/ ๓.๓ สาระ



๓.๓ คุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นต้องเป็นคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกับกับคุณวุฒิระดับ 
ปริญญาตรีและหรือระดับปริญญาโทที่ใซ้ในการบรรจุและแต่งต้ัง หรือเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาวิฃาหรือกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ที่ผู้นั้นได้ทำการสอนหรือเคยทำการสอน หรือเป็นคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียน 
การสอน รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามที่ ก.จ.กำหนด

๓.๔ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูหรือครูผู้ซ่วยที่มีคุณวุฒิทางการบริหารการศึกษาและได้รับการ 
แต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เฉพาะกรณีตำแหน่งว่าง) ติดต่อกันมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าหกเดือน ให้ปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ ถ้ายื่นคำขอรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น 
หรือสูงขึ้นภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่รักษาราชการแทนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือนทั้งนี้ ต้องไม่ก่อน 
วันที่สำเร็จการศึกษา และไม่ก่อนวันท่ี ก.จ. รับรองคุณวุฒิ

๓.๕ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการ 
สอน ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น และหรือเพิ่มคุณวุฒิในทะเบียนประวัติข้าราขการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) กรณีได้รับคุณวุฒิ ตามข้อ ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๓ หรือ ๓.๔ ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน ผู้นั้นได้รับเงินเดือนตํ่ากว่าเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
ที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น ให้ปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิและเพิ่มคุณวุฒิในทะเบียนประวัติข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(๒) กรณีได้รับคุณวุฒิ ตามข้อ ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๓ หรือ ๓.๔ แต่ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน ผู้นั้นได้รับเงินเดือนเท่ากับหรือสูงกว่า 
อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ให้เพิ่มเฉพาะคุณวุฒิในทะเบียนประวัติข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(๓) กรณีที่ได้รับคุณวุฒิ ตามข้อ ๓.๑ แต่ไม่เป็นไปตามข้อ ๓.๒ - ๓.๔ ให้เพิ่มคุณวุฒิ 
ในทะเบ ียนประวัต ิข ้าราชการครูและบ ุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส ่วนจังหวัด โดยไม่สามารถ 
ปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ แม้ว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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 รวมท ั้งเพ ิ่มค ุณว ุฒ ิในทะเบ ียนประวัต ิข ้าราชการครูและบ ุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด

สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงาน 
การสอนที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อตามระเบียบชองทางราชการโดยใช้เวลาราชการบางส่วน 
และคุณวุฒิทีไ่ด้รับตามข้อ ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๓ หรือ ๓.๔ เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
ที่เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามข้อ ๓ และเพิ่มคุณวุฒิในทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

/องค์การ...



-๓-
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ ให ้หมายรวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสายงานการสอน ที่ศึกษาต่อโดยไมใช้เวลาราชการตามระเบียบของทางราชการด้วย

ข้อ ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น

ข้อ ๖ การสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงาน 
การสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ในวันที่ ๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม ให้ส่ัง 
ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นก่อนการเลื่อนเงินเดือน

ข้อ ๗ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการ 
สอนที่ประสงค์จะขอรับเงินเดือนตามคุณวุฒ ิท ี่ได ้ร ับเพ ิ่มขึ้นหรือสูงข ึ้น ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา โดยกำหนด 
วันที่มีผลการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิในวันที่สำเร็จการศึกษาหรือวันที่สั่งให้กลับเข้าปฏิบัติราชการ หรือหาก 
ยื่นคำขอให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นเกินกว่า ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา 
ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิมีผลในวันที่ยื่นคำขอ

ข้อ ๘ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน 
ผู้ใดที่ได้ปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปนี้ ให้นายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดเพิกถอนคำสั่งนั้น และให้ผู้นั้นส่งเงินที่ได้รับคืนตามระเบียบทางราชการ หากคุณวุฒินั้น 
ก.จ. ยังไม่รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ให้แก่ไชข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒินั้นออกจากทะเบียน 
ประวัติข ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วแต่กรณี โดยจะเรียกร้อง 
สิทธิใด  ๆ มิได้

ข้อ ๙ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน 
ที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อตามระเบียบของทางราชการ หรือข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน ที่ได้รายงานการไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการ 
ตามระเบียบของทางราชการ หรือได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้บังคับใช้ 
ให้ดำเนินการให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.จ. รับรองตามมาตรฐาน 
ท่ัวไป หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเดิมต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ข้อ ๑๐ การใดที่ได้ดำเนินการตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือหนังสือสั่งการใดก่อน 
ประกาศฉบับนี้มีผลใช้'บังคับ ให้ดำเนินการต่อไปตามประกาศ ระเบียบ มติ หรือหนังสือสั่งการเดิมจนกว่า 
จะแล้วเสร็จ

ประกาศ ณ วันท่ี มกราคม พ.ศ.๒๕:๖๑

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง



ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง 
เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดสายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีท่ีได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น
ตามคุณวุฒิท่ี ก.จ.รับรอง

โดยท ี่เป ็นการสมควรเพ ื่อให ้ข ้าราชการคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษาองค ์การบร ิหาร 
ส ่วนจังหวัดมีระบบบริหารงานบุคคลที่เป ็นมาตรฐาน สอดคล้อง และเสมอภาค ซึ่งไม่ตากว่ามาตรฐาน 
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี ก.ค.ศ. 
กำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓(๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ และข้อ ๓๗ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด 
ลำปาง เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๓๔) พ.ศ.๒๔๔๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๔๔๖ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิ 
ท่ี ก.จ.รับรอง ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๐ มติที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๔๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๐ และมติคณะกรรมการข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๔๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๔๖๑ 
จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดลำปาง เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอนได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.จ. 
รับรอง”

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๐ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการลอน 

ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปน้ี
๓.๑ เป็นคุณวุฒิที่ ก.จ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
๓.๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน 

ผู้นั้นต้องได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นไม่ก่อนวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน

/ ๓.๓ คุณวุฒิ...



-๒-
๓.๓ 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 และไม่ก่อนวันท่ี 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 
หรือสูงข้ึน ตามข้อ ๓ ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นสำเร็จการศึกษา และไม่ก่อนวันที่มีคำสั่งให้กลับเช้าปฏิบัติ 
ราชการ รวมทั้งเพิ่มคุณวุฒิในทะเบียนประวัติช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สำหรับช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงาน 
การสอนที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อตามระเบียบของทางราชการโดยใช้เวลาราชการบางส่วน 
และคุณวุฒิที่ได้รับตามข้อ ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๓ หรือ ๓.๔ เพิ่มข้ึนหรือสูงข้ึน ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
ที่เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามข้อ ๓ และเพิ่มคุณวุฒิในทะเบียนประวัติช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

/องค์การ...



-๓-
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสายงานการสอน ที่ศึกษาต่อโดยไมใช้เวลาราซการตามระเบียบของทางราชการด้วย

ข้อ ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น

ข้อ ๖ การสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงาน 
การสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงข้ึน ในวันท่ี ๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม ให้ส่ังให้ผู้น้ัน 
ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นก่อนการเลื่อนเงินเดือน

ข้อ ๗ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการ 
สอนที่ประสงค์จะชอรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา โดยกำหนด'วันที่มีผล 
การได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิในวันที่สำเร็จการศึกษา หรือวันที่สั่งให้กลับเข้าปฏิบัติราชการ หรือหากยื่น 
คำชอใฟ้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นเกินกว่า ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา 
ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิมีผลในวันที่ยื่นคำขอ

ข้อ ๘ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน 
ผู้ใดที่ได้ปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปนี้ ให้นายกองค์การบริหาร 
ส ่วนจังหวัดเพ ิกถอนคำส ั่งน ั้น และให ้ผ ู้น ั้นส ่งเง ินท ี'ได ้ร ับค ืนตามระเบ ียบทางราชการ หากคุณวุฒ ิน ั้น 
ก.จ.ยังไม่รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ให้แกไขข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒินั้นออกจากทะเบียนประวัติ 
ข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วแต่กรณี โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มีได้ 

ข้อ ๙ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน 
ที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อตามระเบียบชองทางราชการ หรือข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน ที่ได้รายงานการไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการ 
ตามระเบียบของทางราชการ หรือได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้บังคับใช้ 
ให้ดำเนินการให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.จ. รับรองตามมาตรฐาน 
ท่ัวไป หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเดิมต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ข้อ ๑๐ การใดที่ได้ดำเนินการตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือหนังสือสั่งการใดก่อน 
ประกาศฉบับนี้มีผลใช้'บังคับ ให้ดำเนินการต่อไปตามประกาศ ระเบียบ มติ หรือหนังสือสั่งการเดิมจนกว่า 
จะแล้วเสร็จ

ประกาศ ณ วันท่ี t /  มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นายทรงพล สวาลดรรรม)
1/ ผู้ว ่าราชการูจังหวัดลำปาง

ประธานกรรมการข้าร้าซการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง
•■'องผู้'ไทรา'ซก'ทพัหวัด"'....■■ *̂
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-๓-
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสายงานการสอน ที่ศึกษาต่อโดยไมใช้เวลาราชการตามระเบียบของทางราชการด้วย

ข้อ ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น

ข้อ ๖ การสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงาน 
การสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงข้ึน ในวันท่ี ๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม ให้ส่ัง'ให้ผู้น้ัน 
ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นก่อนการเลื่อนเงินเดือน

ข้อ ๗ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการ 
สอนที่ประสงค์จะขอรับเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีได้รับเพ่ิมข้ึนหรือสูงข้ึน ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา โดยกำหนดวันที่มีผล 
การได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิในวันที่สำเร็จการศึกษา หรือวันที่สั่งให้กลับเข้าปฏิบัติราชการ หรือหากยื่น^!

สำขอให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นเกินกว่า ๖๐ วัน นั บตั ้ งแต่ วั นที ่ สำเร็ จการศึ กษาร-  
พ ข น ^ ไดร้ับเงินเดือนตามคุณวุฒิมีผลในวันที่ยื่นคำขอ

ข้อ ๘ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน 
ผู้Iดท่ีได้ปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงข้ึนไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ัวไปน้ีให้นายกองค์การบริหาร 
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 
ท่ัวไป หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเดิมต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ข้อ ๑๐ การใดที่ได้ดำเนินการตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือหนังสือสั่งการใดก่อน 
ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ดำเนินการต่อไปตามประกาศ ระเบียบ มติ หรือหนังสือสั่งการเดิมจนกว่า 
จะแล้วเสร็จ

ประกาศ ณ วันท่ี ^(กุมภาพันุฑ์ พ.ศ.๒๕๖๑

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด « . 1 (นายสุรพล บุริ'นทราพันรุ) 
จังหวัดสำบ ี^ ; พ ; 1 พ ่^ ง ห ว ัพ ำ ป า ง
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-ร่าง -
ประกาศคณะกรรมการข ้าราฃการองค ์การบริหารส ่วนจ ังหวัด จ ังหว ัดลำปาง  

เรื่อง หล ักเกณฑ ์เก ี่ยวก ับการจ ่ายเง ินค ่าตอบแทนเจ ้าหน ้าท ี่ท ี่ปฏ ิบ ัต ิงานให ้ก ับหน ่วยบร ิการ  
ในลังก ัดองค ์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒<£๖๑

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขประกาศคณะกรรมการข้าราซการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ท ี่ปฏิบ ัต ิงานให้กับหน่วยบริการ 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕<£๓ ฉบับลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒<£๕๓ ให้เหมาะสมและสอดคล้อง 
กับสภาวการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓(๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน 
ท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข ้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ มติคณะกรรมการกลาง 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และ 
มติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี 
๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ประกาศนี้เร ียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ท ี่ปฏิบัต ิงานให้กับหน่วยบริการ 
ในลังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ประกาศนี๋ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ท ี่ปฏิบ ัต ิงานให้กับ 
หน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๓ และให้ใช้ข้อความต่อไปน้ีแทน

“ข้อ ๔ การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด ้วยการจ่ายเง ินค ่าตอบแทน 
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ 
จ ่ายเง ินค ่าตอบแทน แนบท ้ายข ้อบ ังค ับกระทรวงสาธารณ สุขว่าด ้วยการจ่ายเง ินค ่าตอบแทนเจ ้าหน ้าท ี่ 
ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยอนุโลม”

ประกาศ ณ วันท่ี มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง



ท่ี มท 0 ๘ ๐ ๙ .๓ /ว&'รธัพ^

งานเลขานุการ ก.จ.จ.ลำปาง
เลขท่ีรับ.....?....?.........................
วันท่ีรับ.. .&. Jท่ี....5 ,0*... k&Q.......

เวลา................................... น.

สำนักงานเลขานุการ ก.จ.
ถนนนครราขสีมา เขตดุสิต กทม. ๑ ๐ ๓ ๐ 0

ธันวาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ประกาค ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 

ให้กับหน่วยบริการในลังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
เรียน ประธาน ก.จ.จ. ทุกจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ . สำเนาประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วใปๆ จำนวน ๑  ฉบับ

๒. สำเนารายงานการประชุม ก.จ. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ จำนวน ๑  ชุด
ด้วยคณะกรรมการกลางข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ใน ก ารป ระช ุม ค ร ั้งท ี ่

๗/๒๕:๖๐ เม ื่อวันท ี่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีมติเห ็นขอบแก้ไขประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในลังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยกำหนดหลักการให้นำข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที ่
ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน 
ค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข มาใข้บ ังคับโดยอนุโลม และประธาน ก.จ. ได้ลงนามใน  
ประกาศดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่ล่งมาพร้อมนี้

สำน ักงาบ ก.จ. พ ิจารณ าแล ้ว เห ็นว ่าเพ ื่อให ้เป ็นไปตาบมาดรา ๑ ๙  แห่งพระราขบัญญ ัต ิ 
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงขอความร่วมมือ ก.จ.จ. พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑ . ให ้ ก .จ .จ. พ ิจ ารณ าด ำเน ิน ก ารป ระกาศ ก ำห น ด ห ล ัก เกณ ฑ ์ ตามประกาศ ก.จ. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าท ี่ท ี่ปฏ ิบ ัต ิงานให้ก ับหน่วยบริการในลังก ัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันทั่ได้รับหนังสือฉบับนี ้

๒. กรณี ก.จ.จ. ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ โดยมีหลักการเหมือนกับมาตรฐานทั่วไปที่กำหนดแล้ว 
ให้ถ ือว่า ก.จ. ได้ให้ความเห็นขอบแล้วและสามารถประกาศใข้บังคับต่อไปได้ แต่หากประกาศกำหนดหลักเกณฑ  ์
มีหล ักการแตกต ่างจากมาตรฐานท ั่วไปท ี่กำหนด ให ้ ก.จ.จ. เสนอต่อ ก.จ. พ ิจารณาให ้ความเห ็นขอบก่อน  
จึงจะสามารถประกาศใข้บังคับได้

จึงเรียบมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

t o -

(นายขจร ศรีขวโนทัย)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

เลขานุการ ก.จ.
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙ ๐ ๐ ๐  ต่อ ๓๑๓๔ 
โทรสาร. ๐ ๒๒๔๓ ๘ ๙๙๑



ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทบเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาบ 

ให้กับหน่วยบริการในลังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เรื่อง มาตรฐานท ั่วใปเก ี่ยวก ับหลักเกณฑ ์การจ่ายเง ินค ่าตอบแทนเจ ้าหน ้าท ี่ท ี่ปฏ ิบ ัต ิงานให ้ก ับหน ่วยบริการ  
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉบับลงวับที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ให้เหมาะสมและสอดคล้อง 
กับสภาวการณ์ปีจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นขอบให้กำหนดมาตรฐานทั่วใปไว้ ดังต่อใปนี้

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เรื่อง มาตรฐานท ั่วไปเก ี่ยวก ับหลักเกณฑ์การจ ่ายเง ินค ่าตอบแทนเจ ้าหน ้าท ี่ท ี่ปฏ ิบ ัต ิงานให ้ก ับหน ่วยบริการ  
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒ ๕ ๖๐”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นดันไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เรื่อง มาตรฐานท ั่วไปเก ี่ยวก ับหลักเกณฑ์การจ ่ายเง ินค ่าตอบแทนเจ ้าหน ้าท ี่ท ี่ปฏ ิบ ัต ิงานให ้ก ับหน ่วยบริการ  
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๔ การจ ่ายเง ินค ่าตอบแทนให ้แก ่เจ ้าหน ้าท ี่ท ี่ปฏ ิบ ัต ิงานให ้ก ับหน ่วยบริการในส ังก ัด  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 
ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหลักเกณฑ์ วิธ ีการและเงื่อนไขการจ่ายเงิน  
ค่าตอบแทน แนบท้ายข ้อบ ังค ับกระทรวงสาธารณสุขว ่าด ้วยการจ่ายเงินค ่าตอบแทนเจ ้าหน ้าท ี่ท ี่ปฏ ิบ ัต ิงาบ  
ให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยอนโลม”

ประกาศ ณ วันที่ ^ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(อนุพงษ์ เผ่าจินดา) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประธานคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด



/

รายงาบการประขุม
คผะกรรมการกลางข ้าราขการองค์การบริหารส ่วนจังหวัด  

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
วับที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.01๐ บ.

ณ ห้องประขุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ขั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องกีบ

ผู้มาประขุม 
๑. บายสุธี บากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานที่ประชุบ
๒. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ แทนปลัดกระทรวงมหาดโทย กรรมการ
๓. บางสาวศรีสมร กสิศิลนั แทนเลขาธิการ ก.พ กรรมการ
๔. นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องกิน กรรมการ
๕ บายภาณุ จันทร์เจียวใช้ แทบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ
๖ นายคำรณ โกมลศุภกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
ท/. บายธงขัย ลีออคุลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๘. นายสมชาย ชุ่มรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๙. นายธวัขขัย ฟ้กอังทูร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๐ . นายสาโรข คัชมาตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑ ๑ . นายแสวง บุญรักศิลนั ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๒. นายกิตติเมศวร' รุ่งธนิเกียรติ นายก อบจ.สุรินทร์ กรรมการ
๑๓. นายณัฐวุฒิ ทวีเกิ้อทูลกิจ นายก อบจ.ตาก กรรมการ
๑๔. นายนพดล ชำนาญค้า ปลัด อบจ.ศรีษะเก■ ษ กรรมการ
๑๕. นางอัปสร เวศพันธ์ ปลัด อบจ.อ่างทอง กรรมการ
๑ ๖ . นายปรีชา สุชรอด ปลัด อบจ.แพร่ กรรมการ
๑๗. นายดุษฎี สุวัฒวิดยากร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง เลขาบุการ

๑๘. นายวันขัย จันทร์พร
ท้องกน
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงาน ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๙ . บายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ
บุคคลส่วนท้องกีบ
ผู้เชี่ยวชาญเอพาะด้านบริหารงานบุคคล ผู้ช ่วยเลขาบุการ

๑.
t e .

ผู้ไม่มาประชุม
อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
นายสนขอบ นิติพจน์

ท้องกีบ

นายก อบจ.นครพนม
ติดราชการ



ผู้เข ้าร ่วมประชุม
๑. นายนรศั’กด สุขสมบูรณ์ ผอ.สมบ.สน.บถ.
๒ . พ.จ.อ.ขนินทร์ ราชมณี ผอ.สสบ.สน.บถ.
๓. นายมบู โขติเสน ผอ.สมถ.สน.บถ.
๔. นางทิพรวิ รัตนรังสรรค์ ผอ.สบศ.สน.บถ.
๔. น.ส.มนิษ วงศ์แสงทอง ผอ.กง.บต.สน.บถ
๖ . นายกรวุฒิ บรรยงวรพินิจ สมถ.สน.บถ.
๗ นายจิรพัฒน์ น้อยเพิง สมบ.สน.บถ.
๘. น.ส.ผ่องพรรณ มุขธระโกษา สมบ.สน.บถ.
๙. นายบันลือศักดิ, สุนทร สมบ.สน.บถ.
ISO. บ.ส.บุรณ แพรโรจน์ สมบ.สน.บถ.
๑ ๑ . บ.ส.อัจฉราภรณ์ อนุสุเรนทร์ สมบ.สน.บถ.
๑๒. น.ล.มะลิวัลย์ จิตร์อารุณ สมบ.สบ.บถ.
๑๓- บายไกพัล รัตนสุนทร สบบ.สน.บถ.
1๑๔. นายคงศักดิ้ โดจั่น สมบ.สน.บถ.
๑๔. น.ส.นิลวรรณ บัวแย้ม สบบ.สน.บถ.
๑ ๖ . น.ส.เสาวนิย์ นิรมลรัตน์ ลมบ.สน.บถ.
๑๗. น.ส.ยุวดี กิตติพัฒนการุณย์ สมบ.ลม.บถ.
๑๘. น.ส.พรสวรรค์ สงวนศักดิ, สบบ.สน.บถ.
๑๙ . น.ส.รสยา พรหมมาศ สมบ.ลบ.บถ.
๑๙ . นายจักรพงศ์ ปฐมวิวัฒน์ สมบ.สน.บถ.
๒๐. บ.ส.ชลพิบธุ ขลธี สมบ.สน.บถ.
๒๑. บ.ส.ณีขชาภัทร ขวัญแก้ว สมบ.สน.บถ.
๒๒. น.ส.มณีจันทร์ โคตรบรรเทา สบศ.สน.บท.
๒๓. บ.ส.อุษณีย์ ช่วงโชติ ลบศ.สน.บถ.
๒๔. น.ส.กขนิภา ใจเกลี้ยง สบศ.สน.บถ.
^๔ . นายนสงจันทร์ ดวงระหว้า สมถ.สน.บถ.
^ ๖ . นายปียะ คังภัน สสบ.สน.บถ.
๒๗. นายเทพสุริยา สะอาด สบศ.สน.บถ.
๒๘. นายอดีศร สุนทรวิภาต สสบ.ลน.บถ.
๒๙. น.ส.นัทธมน รัดนวิบูล สำนักงาน ก.ถ.
๓๐. นายประมุข วิศิษฐกุล สำนักงาน ก.ถ.
๓๑. นายสันติ วงศ์จิระสวัสดิ๋ สำนักงาน ก.ถ.

- เร ิ่มประชุมเวลา ๑๓ .๓ 0 บ.
นายสุธ มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานการประชุม



๓ .๖ มาตรฐานท ั่วไปเก ี่ยวก ับหล ัก เกณ ฑ ์การจ ่ายเง ินค ่าตอบแทบให ้แก ่เจ ้าหน ้าท ี่ท ี่ปฏ ิบ ัต ิงาบให ้ก ับ  
หน่วยบวิการในลังกัดองค์การบวิหารส่วนจังหวัด

®. ด้นเร่ือง
กระทรวงสาธารณสุขได้มีการแก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนนนบ 

ท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทบเจ้าหน้าที่ท ี่ปฏิบ ัต ิงานให้กับหน่วยบวิการในลังกัด 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔เป็น (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕£๙ เพ ื่อกำหนดให้เจ ้าหน้าท ี่ด ้านสาธารณสุข ท ี่ด ้ารง 
ตำแหน่งหรอที่ใด้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในหรอนอกหน่วยบวิการได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ 
อัตราใหม่ ตาบที่กำหนด

๒. ข้อพิจารญา
อ.ก.จ. โครงสร้าง ใบการประขุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคบ ๒๕๖๐ พจารฌาแล้ว 

มีความเห็นว่าตามหลักการ ข้อ ๔ ของประกาศ ก.จ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทน  
เจ้าหน้าที่ท ี่ปฏิบัต ิงาบให้กับหน่วยบวิการในสังกัดองค์การบวิหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดว่า การจ ่าย เง ิน  
ค่าตอบแทนให ้แก ่เจ ้าหน ้าท ี่ผ ู้ปฏ ิบ ัต ิงาบให ้ก ับหน ่วยบว ิการในส ังก ัดองค ์การบว ิหารส ่วนจ ังหว ัด ให ้น ่าข ้อบ ังค ับ  
กระทรวงสาธารณสุขว ่าด ้วยการจ ่ายเง ินค ่าตอบแทบเจ ้าหน ้าท ี่ท ี่ปฏ ิบ ัต ิงานให ้ก ับหน ่วยบวิการใบส ังก ัดกระทรวง 
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ มาใข้บ ังคับโดยอนุโลมแต่เมื่อกระทรวงสาธารณสุขมีการแก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข 
และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนขึ้นใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ด ้านสาธารณสุขที่ตำรงตำแหน่งหรอที่โด้รับค*าสังแต่งตั้งให  ้
ปฏิบ ัต ิงานในหวิอนอกหน่วยบวิการในสังก ัดองค์การบวิหารส่วนจังหวัด ไม่สามารถน่าหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข 
และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทบแบบท้ายข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุขๆ มาใช้บังคับได้ดังบั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที ่
ด้านสาธารณสุขในสังกัดองค์การบวิหารส่วนจังหวัด ม ีส ิท ธ ีได ้ร ับ เง ินค ่าตอบแทบตามหล ักเกณ ฑ ์ ว ิธ ีการ เงื่อนไข  
และอ ัตรา เหมีอนกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตั้งใบปิจจุบันและอนาคตได้โดยอนุโลมจังเห็นควรแก้ไข 
ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทบเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานใบ 
สังกัดองค์การบวิหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ข้อ ๔ ขึ้นใหม่ โดยกำหนดหลักการให้มีลักษณะปลายเปิดตามร่างประกาศ 
ก.จ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กันหน่วยบวิการใ'นสังกัด
องค์การบวิหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่..)พ.ศ ที่เสนอมาพร้อมบี้ ต ั้งบ ี้ ม ีข ้อสังเกตว่าการกำหนดมาตรฐานทั่วไปว่า
ด ้วยการจ่ายเง ินค ่าตอบนทบดังกล่าว เป ิบเพ ียงการก่อให ้เก ิดส ิทธ ีเท ่าบ ั้น หากองค ์กรปกครองส่วนท้องกบจะเบ ิก  
จ่ายเงินด้องมีระเบิยบกระทรวงมหาดไทยรองรับกำหนดให้เบิกจ่ายเงินได้ก่อน

«ท. ข้อ!!ณอ
จังเสนอที่ประขุมเพื่อโปรดพีจารณา

มติที่ประขุม เห็บขอบตามข้อพีจารณาของ อ.ก.จ. โครงสร้าง



เอกสารประกอบการฟ้จารณาวาระที ๓.๖
ข้อกฎหมาย
ประกาศ ก.จ. เร ื่อ งม าด รฐ าบ ท ั่ว ไป เก ี่ยวก ับ ห ล ัก เกณ ฑ ์ก ารจ ่าย เง ิน ค ่าต อบ แท บ เจ ้าห น ้าท ีท ี

ปฏิบัติงาบให้กับหน่วยบริการใบลังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒££๒ ฉบบลงวันที ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
ข้อ ๔ การจ ่ายเง ินค ่าตอบแทบให ้แก ่เจ ้าหน ้าท ีผ ู้ปฏ ิบ ัต ิงาบให ้ก ับหน ่วยบริการ ใน ล ังก ัดองค ์การ  

บริหารส ่วนจังหว ัด ให ้น ำข ้อบ ังค ับกระท รวงสาธารณ ส ุขว ่าด ้วยการจ ่ายเง ินค ่าตอบแทบเจ ้าห น ้าท ีท ีปฏ ิบ ้ดงาน  
ให้กับหน่วยบริการใบลังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ มาใข้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ อ ัตราการจ่ายต้องไม่เก ิน  
อัตราทีกำหนด และเป็นไปตามสถานะการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด



ระเบ ียบวาระท ี่ ๕ เรื่อง อ ื่นๆ (ถ้ามี) 
ไม่มี

เล ิกประซมเวลา ๑๔ .๑ ๐  บ. 
ผู้บ ับทกรายงาบการประชุม

(บายวันขัย จันทร์พร) 
ผอ.สน.บถ.

ผู้ช่วยเลขานุการ ก.จ.

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายดุษฎี สุวัฒวิดยากร)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถบ

เลขานุกา-ร ก.จ.



ประกาศคณะกรรมการขาราชการองค์กาf I lfหารส่วนจ้งหวด จงหวิ!ดลำปาง 
เรือง หลกเกณฑ์เกยวกับการจ่าณงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าท ี่ท ี่ปฏิบ ัต ิงานให้ก ับหน่วยบริการ 

ในสิงกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2553

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13(2) แห่ง,พระราชบัญญ้ติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน 
ท้องถิน พ.ศ.2542 ข้อ 43 และข้อ 44 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดลำปาง เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไฃเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลง 
วันที 11 พฤศจิกายน 2545 มติคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ในการประชุม 
ครังที 8/2552 เมือวันที 28 สิงหาคม 2552 และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด 
ลำปาง ในการประชุมครังที 1/2553 เม่ือวันที่ 26 มกราคม 2553 เห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่าย 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในลังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังน้ี

ข้อ 1 ในประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดลำปาง เรือง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในลังกัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2553”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันกัดจากวันประกาศเบนต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้

''เจ ้าหน้าท ี่” หมายความถึง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้างในลังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดที'ดำรงตำแหน่งหรือที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในหน่วย 
บริการหรือนอกหน่วยบริการ หรือต่างหน่วยบริการ เพื่อให้บริการสนับลนุนด้านบริการหรือร่วมบริการ และให้ 
หมายความรวมถึงบุคลากรจากหน่วยงานอื่นที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ

'‘หน่วยบริการ” หมายความถึง โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข สถานีอนามัย 
สถานบริการลาธารณสุข หรือหน่วยงานที่เรืยกซื่ออย่างอื่น แต่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันและมีอำนาจ 
หน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการให้บริการด้านสาธารณสุข ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัด

“เงินค่าตอบแทน" หมายความถึง เงินที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจ่ายให้แก่ 
เจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ เสริมสร้างแรงจูงใจ และตอบแทนในการปฏิบัติงานในเวลาราชการและ 
หรือนอกเวลาราชการในหน่วยบริการ นอกหน่วยบริการ หรือต่างหน่วยบริการ

.../...ข้อ 4 การจ่ายเงิน...
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ข้อ 4 การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้นำข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ท ี่ 
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ อัตราการ 
จ่ายต้องไม่เกินอัตราที่กำหนด และเป็นไปตามสถานการณ์คลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข ้อ 5 ในกรณีที่ต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและ 
เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบังคับกระทรวงลาธารณสุข ว่าด ้วยการจ่ายเงิน 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงลาธารณสุข พ.ศ.2544 ให้ ก.จ.จ.
แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า5 คนประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าหน่วยบริการทุกระดับ 
ผู้อำนวยการกองหริอหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัดเป็นกรรมการ และ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ เพ ี่อพิจารณาความเหมาะสมและจำเป็นของ 
หน่วยบริการ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามนัยมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 แล้วเสนอให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ข้อ 6 การได้รับเงินค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์นี้ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าหน้าที่ที่จะ 
ได้รับเงินอื่นใดที่พึงจ่ายในทำนองเดียวกันตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์อื่น

ข้อ 7 การดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือหนังลือสังการใดๆ ทืได้ 
ดำเนินการอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี้ใข้บังคับ ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์นื

ประกาศ ณ วันท่ี

ผู้ว ่าราชการจังหวัดลำปาง
ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง

J
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ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง 
เร่ือง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ 

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

โดยที่เป็นการสมควรแกไขประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ท ี่ปฏิบ ัต ิงานให้กับหน่วยบริการ 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๓ ฉบับลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ ให้เหมาะสมและสอดคล้อง 
กับสภาวการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓(๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข ้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ มติคณะกรรมการกลาง 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ และมติ 
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ประกาศนี้เร ียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ท ี่ปฏิบ ัต ิงานให้กับหน่วยบริการ 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ ชองประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ท ี่ปฏิบ ัต ิงานให้กับ 
หน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๓ และให้ใช้ข้อความต่อไปน้ีแทน

“ข้อ ๔ การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด ้วยการจ่ายเง ินค ่าตอบแทน 
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ 
จ ่ายเง ินค ่าตอบแทน แนบท ้ายข ้อบ ังค ับกระทรวงสาธารณ สุขว ่าด ้วยการจ ่ายเง ินค ่าตอบแทนเจ ้าหน ้าท ี่ 
ที่ปฏิบัติงานไห้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยอนุโลม”

ประกาศ ณ วันท่ี ๙7 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นายทรงพล สวาสดึธ๋รรม) รองสูพ ่าซการจังหว้ด.......

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ทองถุนจังหวด 
ประธานกรรมการช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหจั^วัดลำปาง

นท่ี.......... .
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ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง 
เร่ือง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ 

ในลังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ท ี่ปฏิบ ัต ิงานให้กับหน่วยบริการ 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๓ ฉบับลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ ให้เหมาะสมและสอดคล้อง 
กับสภาวการณ์ปัจจุบัน

ท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข ้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ มติคณะกรรมการกลาง 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และ 
มติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ 
๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ ดังต่อไปน้ี

จังหวัดลำปาง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๑”

ส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ท ี่ปฏิบ ัต ิงานให้กับ 
หน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๓ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด ้วยการจ่ายเงินค ่าตอบแทน 
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ 
จ ่ายเง ินค ่าตอบแทน แนบท ้ายข ้อบ ังค ับกระทรวงสาธารณ สุขว่าด ้วยการจ่ายเง ินค ่าตอบแทนเจ ้าหน ้าท ี่ 
ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยอนุโลม”

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓(๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน

ข้อ ๑ ประกาศนี้เร ียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร

ข้อ ๔ การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด

(นายสุรพ
รองผู้ว่าราซการจังหวัดลำปาง
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ประกาศคณ ะกรรมการข ้าราชการองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด  จ ังหวัดลำปาง

เร ีอง หลกเกณ ฑ ์และเง ื่อนไขเก ี่ยวว ับการบร ิหารงานบ ุคคลขององค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด

(ฉบ ับท  14) พ.ศ.2547 
** *************'**★**★***★★**★*★★★***

โดยที่เป ็นการลมควรจัดให้มีการแวัไขประกาศคณะกรรมการร้าราชการองค์การบริหารส่วน 

จังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยววับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน 

จั งหวัดลงวันที ่  11 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 เพื่อให้ลอดคล้องวับความเป็นจริงและลภาวการณ์ปัจจุบัน

อาศ ัยอำนาจตามมาตรา 13(3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2542 คณะกรรมการกลางร้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2547 

เมือวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2547 คณะกรรมการร้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง 

ในการประชุม ครังท่ี 10/2547 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2547 ได้มืมติให้แกใฃประกาศคณะกรรมการร้าราชการ 

องค์การบริหารล,วนจังหวัด จังหวิดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนใฃเกี่ยววับการบริหารงานบุคคลของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 ลังต่อไปนี้

ให ้ยกเลิกร้อความหมวดที่ 4 ส่วนที่ 2 การคัดเลือกกรณีที่มืเหตุพิเศษ ข้อ 78 ถึง ข้อ 84 

ของประกาศคณะกรรมการร้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อน 

ไขเกี่ยววับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 และให้ 

ใช้ข้อความตอไปนี้แทน

‘'ข้อ 78 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจคัดเล ือกบุคคลเพ ื่อบรรจุและแต่งต ั้งให้ดำรง 

ตำแหน่ง ร้าร^ชกๆรองคํการบ?หารส่วนจังหวัด ในกรณีที่มืเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องลอบแข่งร้นได้ในกรณี 

ลังนี้

(1) ก'รณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนขององค์การ 

บริหารส่วนจังหวัด เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ

(2) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร'ที่คณะกรรมการ'ร้าราชการ 

องค ์การบริหารล,วนจังหวัดอนมัต ิให ้ล,วนราชการใดจัดให้มีการศึกษาขึ้น เพื่อเร้ารับราชการในองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดนั้นโดยเฉพาะ

(3) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางร้าราชการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเร้ารับราชการในกรณีพิเศษได้



(4) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ลอบแข่งขันได้ซึ่งไม่ลามา?ถ}I lfท?บุ??ๆได้แ!เi f l i i lๆด้ไ]ท่ี 

ที่ลอบได้ ณื่อง'จากอยู่'ไนระหว่างการรับ.ท'ซการทหารตามกฎหมาย1ว่าด้วยกา?}''น?1าๆเกๆrvnn? นล่เได้พา 

รายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผู้ลอบแข่งขันได้ที่ผู้นั้นลอบได้ถูกยกเลิกไปแตัว

(5) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกกา? ช้ืนบัญชีผู้!! m il ฟ i f บุได้ 

เนื่องจากได้มารายงานตัวเพื่อรอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุผลที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่?าชกๆ?ไนด้านพนิ(เ 

ที่ลอบแข่งขันได้ตามกำหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง

(6) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความลามารถและความชำนาญสูงฟ่[ๆ}'บุ 

ราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ Vเรือผู้,ชำนาญการ

ข้อ 79 การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุนขององคัการ 

บริหารส่วนจงหวัด เพื่อคึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ ตามข้อ 78 (1) หรือผู้สำเร็จการศึกษาตาม 

^ โกสูตรที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุมัติให้ส่วนราชการใดจัดให้มีการศึกษาขน 

เพื่อเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นโดยเฉพาะตามข้อ 78(2) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ดำเนินการ ดังนี้

(ใ) ให้ผ ู้ประลงค์จะขอรับการบรรจุย ื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนดพร้อมหลักฐานกา? 

ศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกำหนด

(2) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฃึนคณะหนืง 

จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานกรรมการ และผู้แทน 

หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง หรือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ

(3) ให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบลมัคร หลักฐานการ

ศ ึกษาและเอกลารอื่นท ี่เก ี่ยวข ้องตามท ี่คณะกรรมการดำเน ินการค ัดI.ล ือกก ํ"เหนด นอกจากนีอาจใช้วิธ 
• ! v

•ม่ภาษณ ์,พ ื่มเต ิมอ ีกก ็ได ้ และ'ในการ'จัดลำดับน'เด้รับคัดเลือก’ไปเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตังให้ดำรง

ตำแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการดำเนินการคัโฑ่.ลือกอาจพิจารณากำหนด'ให้ผู้มื 

คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรสูงเป็นผู้อผู่ในลำดับต้น ลามารถได้รับการบรรจุเข้ารับราขการก่อน 

หรือพิจารณาบรรจุตามองค์ประกอบอื่นที่คณะกรรมการเห็นลมควรก็ได้
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ข้อ 80 การคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษา'ในคุณวุฒ ิที่คณะกรรมการกลางข้าราซการองคัก,าร 

บริหารส่วนจังหวัด กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษได้ ตามข้อ 78(3) ให้องค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดดำเนินการ ดังนี้
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(1) ประกาศรับสมัครคัดเลือก ให้ระบุรายละเอียดในเรื่อง ซื่อตำแหน่งที่จะบรรจุแลแ 

แต่งตั้ง คุณลมปติทั่วไปและคุณลมปติเฉพาะของผู้มีลิทธิสมัครเข้ารับคัดเลือกลำหรับตำแหน่งนั้น ฝ็นเสือน 

ที่จะได้รับ วัน เวลา และลถานที่ร ับสม ัคร แบบใบสมัคร ค ุณวุฒ ิการศึกษา เอกสารและหลักฐานที่ใข้ใน 

การสมัคร ทั่งนี้ การประกาศรับสมัครคัดเลือกนั้น ให้ปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่รับสมัครก่อนวันที่เรื่ม 

รับสมัครคัดเลือกและจะประกาศทางวิทยุกระจายเลียงหรือทางอื่นใดตามความเหมาะลมด้วยก็ใด้

(2) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุ ยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนด พร้อมหลักฐานการ 

ศึกษาและเอกสารอื่นที่'เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกำหนด โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการ 

คัดเลือกเลียค่าธรรมเนียมเข้ารับการคัดเลือก ลำหรับตำแหน่งที่สมัครตามอัตรา ดังนี้

- ตํ ไแหนง ระดับ 1 หรือตำแหน่งระดับ 2 ตำแหน่งละ 100 บาท
V

- ตำแหน่ง ระดับ 3 ขืนไป ตำแหน่งละ 200 บาท

^  ค ่าธรรมเน ียมสมัครเข ้ารับการคัดเล ือกนี้ จะไม,จ่ายคืนให้เมื่อได้มการรับสมัครเสร็จ

เรียบร้อยถูกต้องแล้ว

(3) ให้องค์การบริหารส่วนจงหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง

จำนวนไม,น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานกรรมการ และผู้แทน 

หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง หรือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ

(4) ให ้คณะกรรมการตำเน ินการค ัดเล ือก อาจพ ิจารณาคัดเล ือกโดยวิธ ีส ัมภาษณ ์ 

วิธ ีลอบ ข้อเขียน วิธ ีลอบปฎิบ้ต ิ หรือวิธีอื่นใด วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ไต้ตามความเหมาะลม ในการนิคณะ 

กรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ์ กรรมการออกข้อลอบ หรือกรรมการทดสอบการ 

ปฏิบัติงานหรือกรรมการอื่นหรือเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ไต้ตามความจำเป็น

(5) เมื่อได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการคำเนินก'1?คัดเลือกรายงา,1Jผอ

^^'ค ัดเล ือกต ่อองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด  โดยจัดทำบัญชีรายซื่อผู้ท ี่ผ ่านการคัดเลือกและจัดเรียงลำดับ

ตามผลคะแนนตาม (4) เพื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะได้ประกาศผลการคัดเลือก และบรรจุและแต่งตัง -  

ให้ดำรงตำแหน่งที่คัดเลือกตามลำดับต่อไป

(6) ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจำนวนตำแหน่งที่ว่าง และภายหลังมีตำแหน่ง 

ว่างเพิ่มอีก ก็อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกที่เหลืออยู่ในลำดับที่ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือก 

นั้น หรืออาจดำเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ ทั่งนี้อยู่ในดุลยพินิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข้อ 81 การคัดเลือกผู้ลอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่ลามารถรับการบรรจุได้เมื่อถึงลำดับทีทีสอบได้ 

เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการV{หาร และได้มารายงานตัว 

ขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผู้ลอบแข่งชันไต้ที่ผู้นันลอบได้ถูกยกเลิกไปแล้วตามข้อ 78(4) ให้องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก ดังต่อไปนี้
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(1) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัคร และหนงร่สืทรับJDเป?เนัเทาแปทๆเทา?

ทหารตามแบบที่กำหนด พร้อมด้วยสำเนาหลักฐานการศึกษาและลำเนาหค์กฐานทา?รับเๆชุทาf ท^า»ติ'1}1

กฎหมายว่าด้วยการรับราซการทหาร

(2) เมื่อองค์การบรหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้นั้นห้นจๆท?ๆชุ่โทtvnn r 

โดยไม่มีความเลียหายและมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุเข้ารับราชการภายใน 180 วัน นับเฟ่วัน ห ้พ เท  

ราชการทหาร

(3) หากองค์การบรหารส่วนจังหวัดนั้นมีตำแหน่งที่ผู้นั้นลอบแข่งขันได้ว่างอยู่ ให้ตํ'นฉิน 

การสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้นได้

ข้อ 82 การคัดเลือกผู้ลอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เนื่อง1จาก'ได้มา

f  งานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุผลที่ไม,อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ 

เกำหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้งตามข้อ 78(5) ให้องค์การบรหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ 

ดังต่อไปนี้

(1) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นหนังลือแลดงความจำนงขอบรรจุเข้ารับราชการและ 

เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใน 15 วัน นับแต่วันครบกำหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง

(2) เม ื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาแล้ว เห็นลมควรที่จะบรรจุผู้นั้นเข้ารับ

ราชการ

(3) หากองค์การบรหารส่วนจังหวัดนั้นมีตำแหน่งที่ผู้ลอบแข่งขันได้ว่างอยู่ให้ดำเนินการ 

สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้นได้

ข้อ 83 การคัดเลือกบุคคลที่ม ีความรู้ ความลามารถและความชำนาญสูง เพ่ือบรรจุเข้''1รับ 

การในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชำนาญการในองค์การบรหารส่วนจังหวัดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เณ^ผู้ดำเนินการคัดเลือกโดยดำเนินการตามที่กำหนดในหมวด5 ข้อ 110ถึงข้อ 114

ข้อ 84 เมื่อได้มีการดำเนินการคัดเลือก ตามที่กำหนดในประกาศนี้ ให้องค์การบริหารส่วน 

จังหวัดดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) ส่งลำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก 1 ชุด และลำเนาประทาค 

รับสมัครคัดเลือก 2 ชุด ไปยังคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก่อนเริ่มรับสมัครไม่น้อย 

กว่า? วันทำการ โดยให้ส่งลำเนาประกาศรับสมัครคัดเลือก จำนวน 1 ชุด ให้คณะกรรมการกลางข้าราซการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบด้วย

.



(2) เม ื่อการคัดเลือกเสร็จลิ้น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดรายงานไปยังคณะกรร)เทา J 

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน 5 วันทำการ นับแด่วันประกาศผลการคัดเลือกหรือดำเน๊นทาร 

คัดเลือกแล้วเสร็จ โดยให้ส่งลำเนาบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 1 ชุด หรือรายงานผลการคัดเลือก 1 ชุด

(3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัคร ประกาศผลการคัดเลือกและอื่น ๆ 

นอกจากที่กำหนดไว้เดิมให้รายงานลำนักงาน ก.จ. โดยด่วนที่สุด”

ประกาศ ณ วันที่ ร พฤศจิกายน พ.ศ.2547

(นาย3HรVวัต นร้ตค่ยกุล) 

ผู้วาฑTการวังทวัฬำส่าง

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง



ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. ๒๕โ๖๑

ด้วยเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด 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 
ตอบแทนอื่นเป ็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไชการจ่ายเงินช่วยพิเศษ 
กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.๒๕๖๐ 
ลงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการประชุมครั้งที่ 
๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด 
ลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไชการจ่ายเงินช ่วยพ ิเศษ กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ร ับบำนาญ ลูกจ้าง 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 ับบำนาญ” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับบำเหน็จบำนาญ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ทั้งนี้ให้รวมถึง 
ข้าราชการถ่ายโอนผู้ได้รับบำนาญด้วย

/ลูก'จ้าง...



“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างประจำ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลด้วย

“พนักงานจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราขบัญญัติ 
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องกิน พ.ศ. ๒£๔๒ โดยเป็นบุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างตามประกาศ 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง โดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลด้วย

“ เงินช่วยพิเศษ” หมายความว่า เงินช่วยเหลือพิเศษให้กับข้าราฃการองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่ถึงแก่ความตาย

ข้อ ๔ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด ให้เป ีนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น 
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๔๓๔โดยอนุโลม

ข้อ ๔ หลักเกณฑ์ เง่ือนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับผู้รับบำนาญให้เป็นไป 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๖ โดยอนุโลม

ข้อ ๖ หลักเกณฑ์ เง่ือนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับลูกจ้างให้เป็นไปตาม 
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๔๔ หมวด ๑๓ 
การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง โดยอนุโลม

ข้อ ๗ หลักเกณฑ์ เง่ือนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับพนักงานจ้างให้เป็นไป 
ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๔๔๗ โดยอนุโลม

ข้อ ๘ การจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้รับบำนาญ 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่ได้เบิกจ่ายไปแล้วตามประกาศ หลักเกณฑ์ ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าการดำเนินการนั้นเป็นไปตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันท่ี มกราคม พ.ศ.๒๔๖๑

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง



ท่ี มท ๐๘๐๙.๓/ ว

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

'ไ3/ ธันวาคม ๒๕๖๐
เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน 

เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบำนาญ 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑. ประกาศ ก.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไชการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ลงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๒. ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล 
ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงาน'จ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๓. ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไชการจ่ายเงินช่วยพิเศษ 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 เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณี 
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมบี้

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. พ ิจารณาแล้วเห ็นว่า เพ ื่อให้การปฏิบ ัต ิเป ็นไปตาม  
กฎหมายที่กำหนด จึงขอให้ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา ดำเนินการ ดังบี้

๑. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการ 
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับประกาศ ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับ 
บำนาญ ลูกจ้าง และพนักงาบจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย

๒. กรณี ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ดังกล่าวมืเบี้อหาเช่นเดียวกับที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด ถือว่า ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้ให้ความ 
เห็นขอบแล้ว มืผลให้ประกาศใช้บังคับได้ แต่หากประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแตกต่างจากที่ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. กำหนด ให้เสนอ ก.จ. ก.ท. หรีอ ก.อบต. แล้วแต่กรณี พ ิจารณาให ้ความเห ็นชอบก่อน  
จึงประกาศใช้บังคับได้

/  ๓. เพื่อให้การ...



- t e 

rn. เพ ื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบังเก ิดผลดี จึงขอให้ 
ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา ดำเนินการใบเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใบ ๔๔ วัน 
นับแต่วันท!ดัรับหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อใป
ขอแสดงความนับถือ

(นายขจร ศริขวโนทัย)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

เลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงาบบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๓๑



ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราขการองค์การ'บริหารส่วนจังหวัด 
เร่ือง 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 
บุคคลส่วนท้องถ ิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๕ ของระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย ว ่าด ้วยการกำห น ด  
ให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปีนรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับ 
คณะกรรมการกลางข ้าราชการองค ์การบริหารส ่วนจังหวัดในการประชุมครั้งท ี่ ๗ /๒ ๕ ๖0  เมื่อวันที่ 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖0  ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้รับบำนาญ 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. ๒๕๖0

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ไข้บังคับตั้งแต่วันกัดจากวันประกาศเป็นด้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ข ้าราชการองค ์การบริหารส ่วนจังหวัด” หมายความว่า ข ้าราชการองค ์การบริหาร  

ส่วนจังหวัดชึ่งได้รับการบรรจุและแตงิตั้งให้ปฏิบัตราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณ หมวดเงินเดือน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้หมายความรวมถึง ผู้ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงิน 
อุดหนุนของรัฐบาลท่ีจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

“ผู้รับบำนาญ” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับบำเหน็จบำนาญ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ค. ๒๕๔๖ ท้ังน้ีให้รวมถึง 
ข้าราชการถ่ายโอนผู้ได้รับบำนาญด้วย

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างประจำ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรีอหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลด้วย

“พนักงานจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัต ิ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเป็นบุคคลชึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างตามประกาศ 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง โดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลด้วย

“เงินช่วยพ ิเศษ” หมายความว่า เง ินช ่วยเหลือพ ิเศษให ้ก ับข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่ถึงแก่ความตาย

/  ข้อ ๔ หลักเกณฑ์...



ข้อ ๔ หลักเกณฑ์ เง่ือนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับข้าราขการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามพระราขกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น 
ในลักษณะเดืยวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕: โดยอนุโลม

ข้อ ๕ หลักเกณฑ์ เง่ือนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับผู้รับบำนาญให้เป็นไปตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราขการส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยอนุโลม

ข้อ ๖ หลักเกณฑ์ เง่ือนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับลูกจ้างให้เป็นไปตาม 
ประกาศคณ ะกรรมการกลางข ้าราขการองค ์การบริหารส ่วนจ ังหว ัด เรือง มาตรฐานทั่วไปเก ียวก ับ  
การบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 
โดยอนุโลม

ข้อ ๗ หลักเกณฑ์ เง่ือนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับพนักงานจ้างให้เป็นไปตาม 
ประกาศคณ ะกรรมการกลางข ้าราขการองค ์การบริหารส ่วนจ ังหว ัด เรือง มาตรฐานทั่วไปเก ียวก ับ  
พนักงานจ้าง ลงวันที ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ โดยอนุโลม

ข้อ ๘ การจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้รับบำนาญ 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทีได้เบีกจ่ายไปแลัวตามประกาศ หลักเกณฑ์ ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที๓ ยวข้อง 
ก่อนวันทีประกาศนี๋ใข้บังคับ ให้ลือว่าการดำเนิบการนั้นเป็นไปตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที me พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

11 ^พลเอก
(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด



ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาบเทศบาล 
เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงาบเทศบาล ผู้รับบำนาญ 

ลูกจ้าง และพนักงาบจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงาบเทศบาล 
ผู้ร ับบำนาญ ล ูกจ ้าง และพน ักงานจ ้างถ ึงแก ่ความตาย ให ้ม ีความเหมาะสม สอดคล ้องก ับระเบ ียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยขนัตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อาจจ่ายได้ พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศ ัยอำน าจตามมาตรา ๒๔ วรรคเจ ็ด ประกอบมาตรา ๑๗ (๔) และมาตรา ๒๒ 
แห ่งพระราชบ ัญ ญ ัต ิระเบ ียบบริหารงานบ ุคคลส ่วนท ้องถ ิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๕ ของระเบ ียบ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อาจจ่ายได้ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับคณะกรรมการกลางพนักงาบเทศบาลในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นขอบให้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ 
กรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงาบเทศบาล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงาบจ้างถึงแก่ 
ความตาย พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันกัดจากวันประกาศเป็นด้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“พนักงานเทศบาล” หมายความว่า พนักงานเทศบาลชี่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัต ิ

ราชการโดยได้รับเงินเดีอนจากงบประมาณ หมวดเงินเดือนของเทศบาล และให้หมายความรวมถึง ผู้ได้รับ 
เงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่จัดสรรให้แก่เทศบาล

“ผู้ร ับบำนาญ” หมายความว่า พนักงานเทศบาลที่ได ้ร ับบำเหน็จบำนาญตามระเบ ียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ทั้งนี๋ให้รวมถึงข้าราชการ 
ก่ายโอนผู้ได้รับบำนาญด้วย

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างประจำ 
ของเทศบาล หรือหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลด้วย

“พนักงานจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของเทศบาลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน 
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเป็นบุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างตามประกาศมาตรฐานทั่วไป 
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง โดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของเทศบาล หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลด้วย

“เงินช่วยพิเศษ” หมายความว่า เงินช่วยเหลีอพิเศษให้กับพนักงานเทศบาล ผู้รับบำนาญ 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่ถึงแก่ความตาย

/  ข้อ ๔ หลักเกณฑ์.,.



- ๒ -

ข้อ ๔ หลักเกณฑ์ เง่ือนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินข่วยพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล 
ให้เป็นไปตามพระราขกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอีนในลักษณะเดียวกัน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยอนุโลม

ข้อ ๕ หลักเกณฑ์ เง่ือนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินข่วยพิเศษสำหรับผู้รับบำนาญให้เป็นไปตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยอนุโลม

ข้อ ๖  หลักเกณฑ์ เง่ือนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินข่วยพิเศษสำหรับลูกจ้างให้เป็นไปตาม 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับ 
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ โดยอนุโลม

ข้อ ๗ หลักเกณฑ์ เง่ือนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับพนักงานจ้างให้เป็นไปตาม 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที ่
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ โดยอนุโลม

ข้อ ๘ ก ารจ ่าย เง ิน ช ่วย พ ิเศ ษ ส ำห ร ับ พ น ัก งาน ส ่วน ต ำบ ล  ผ ู้ร ับ บ ำน าญ  ล ูกจ ้าง  
และพนักงานจ้างที่ได้เบิกจ่ายไปแล้วตามประกาศ หลักเกณฑ์ ระเบียบ หริอหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนวันที่ 
ประกาศนี๋ใข้บังคับ ให้ถือว่าการตำเนินการนั้นเป็นไปตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันท่ี พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖0

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล



ประกาศคผะกรรมการกลางพนักงาบส่วนตำบล 
เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงาบส่วนตำบล ผู้รับบำนาญ 

ลูกจ้าง และพนักงาบจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยเห ็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเง ินช ่วยพ ิเศษ กรณีพนักงาบ 
ส่วนตำบล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อาจจ่ายได้ พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศ ัยอำน าจตามมาตรา ๒๖ วรรคเจ็ด ประกอบมาตรา ๑๗ (๔) และมาตรา ๒๒ 
แห ่งพระราขบ ัญ ญ ัต ิระเบ ียบบริหารงานบ ุคคลส ่วนท ้องถ ิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ และข ้อ ๕ ของระเบ ียบ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อาจจ่ายได้ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับคณะกรรมการกลางพนักงาบส่วนตำบลในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖0 
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖0  ได้มีมติเห็นขอบให้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ 
กรณีพนักงานส่วนตำบล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก'ความตาย ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ ์
และเง ื่อนไขการจ่ายเง ินช ่วยพ ิเศษ กรณีพนักงานส่วนตำบล ผู้ร ับบำนาญ ล ูกจ ้าง และพนักงานจ้าง 
ถึงแก่ความตาย พ.ศ. ๒๕๖0

ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันกัดจากวับประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“พนักงานส่วนตำบล” หมายความว่า พนักงาบส่วนตำบลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให ้

ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณ หมวดเงินเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบล และให  ้
หมายความรวมถึง ผู้ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่จัดสรรให้แก่องค์การ 
บริหารส่วนตำบล

“ผู้ร ับบำนาญ” หมายความว่า พนักงานส่วนตำบลที่ได้รับบำเหน็จบำนาญตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ตั้งนี้ให้รวมถึงข้าราชการ 
ถ่ายโอนผู้ได้รับบำนาญด้วย

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างประจำ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบล หรีอหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลด้วย

“พนักงานจ้าง" หมายความว่า ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเป็นบุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างตามประกาศ 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง โดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล 
หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลด้วย

“เงินช่วยพิเศษ” หมายความว่า เงินช่วยเหลือพิเศษให้กับพนักงานส่วนตำบล ผู้รับบำนาญ 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่ถึงแก่ความตาย

/  ข้อ ๔ หลักเกณฑ์...



%

-  b  -

ข้อ ๔ หลักเกณฑ์ เง่ือนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล 
ให้เป็นไปตามพระราฃกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 
พ.ศ. ๒๕:๓๕ โดยอนุโลม

ข้อ ๕ หลักเกณฑ์ เง่ือนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับผู้รับบำนาญให้เป็นไปตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยอนุโลม

ข้อ ๖  หลักเกณฑ์ เง่ือนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับลูกจ้างให้เป็นไปตาม 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับ 
ลูกจ้างของเทศบาล ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ โดยอนุโลม

ข้อ ๗ หลักเกณฑ์ เง่ือนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับพนักงาบจ้างให้เป็นไปตาม 
ประกาศคณ ะกรรมการกลางพน ักงานเทศบาล เรือง มาตรฐานทั่วไปเก ี่ยวก ับพน ักงานจ้าง ลงวันที่ 
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ โดยอนุโลม

ข้อ ๘ การจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงาบจ้าง 
ที่ได้เบีกจ่ายไปแล้วตามประกาศ หลักเกณฑ์ ระเบียบ หรือหนังสิอสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนวันที่ประกาศนี้ใข้ 
บังคับ ให้ถือว่าการดำเนินการนั้นเป็นไปตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันท่ี <**® พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(อนุพงษ เผาจนดา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล



ประกาศคณะกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง 
เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด 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 
ตอบแทนอื่นเป ็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไชการจ่ายเงินช่วยพิเศษ 
กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.๒๕๖๐ 
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการประชุม 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งท ี่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนด 
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...
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“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างประจำ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลด้วย

“พนักงานจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเป็นบุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างตามประกาศ 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง โดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลด้วย

“ เงินช่วยพิเศษ” หมายความว่า เงินช่วยเหลือพิเศษให้กับข้าราชการองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่ถึงแก่ความตาย

ข้อ ๔ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน 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 และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับลูกจ้างให้เป็นไปตาม 
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไช 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๔๔ หมวด ๑๓ 
การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง โดยอนุโลม

ข้อ ๗ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับพนักงานจ้างให้เป็นไป 
ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๔๔๗ โดยอนุโลม

ข้อ ๘ การจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 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 โดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลด้วย

“ เงินช่วยพิเศษ” หมายความว่า เงินช่วยเหลือพิเศษให้กับข้าราชการองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่ถึงแก่ความตาย

ข้อ ๔ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน 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 และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับลูกจ้างให้เป็นไปตาม 
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๔๔ หมวด ๑๓ 
การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง โดยอนุโลม

ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๔๔๗ โดยอนุโลม

ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่ได้เบิกจ่ายไปแล้วตามประกาศ หลักเกณฑ์ ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
ก่อนวันที่ประกาศนี๋ใข้บังคับ ให้ถือว่าการดำเนินการนั้นเป็นไปตามประกาศนี้

ข้อ ๗ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับพนักงานจ้างให้เป็นไป

ข้อ ๘ การจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้รับบำนาญ

ประกาศ ณ วันที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๖๑

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสำปาง

(นายหรงพล ลาาสด๋ึธรรม) 
ผู้ว่าราฃการจังหวัดลำปาง

รองผู้'ว่ารา'ชการจัง'หวัต................ว ันท ื-

(นายสุรพล บุรีนทราพันธุ) 
รองผู้ว่าราชการ'จังหวัด,ลำปา'*
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งานเลขานุการ ก.จ.จ.ลำปาง 
เลขทรบ.....ป."..!:...........  .........
วันท?บZ..!“Z . J I Z . M k o ....

เวรท.................................... น.

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ถนนนครราชสมา เขตดุสิต กทม.๑๐๓๐๐

^ 0  ธันวาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเสือกกรณีที่มีเหตุพิแศษทีไ่ม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และ ก. เมองพัทยา
สิงที่ล่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศ ก.จ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเสือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ 

ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเสือกกรณีที่ม่เหตุพิเศษ 

ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ 

ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่ง1ขัน พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ
ด ้วยคณ ะกรรมการกลางข ้าราซ การองค ์การบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัด  (ก .จ .) คณ ะกรรมการ 

กลางพ น ักงาน เท ศบ าล (ก.ท .) และคณ ะกรรมการกลางพ น ักงาน ส ่วน ตำบล (ก .อบ ต.) ในการประช ุม 
ครั้ง'ที่ ๖ /๒ ๕ ๖๐ เม ื่อว ันท ี่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ม ีมต ิให ้แก ัไขม าตรฐาน ท ั่วไป เก ี่ยวก ับ การค ัด เล ือก  
กรณ ีท ี่ม ีเหต ุพ ิเศษท ี่ไม ่จำเป ็นต ้องสอบแข ่งข ัน  ให ้ส อดคล ้องก ับ ป ระกาศคณ ะกรรมการกลางข ้าราชการ 
และพนักงานส่วนห้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานท ั่วไปเก ี่ยวก ับการค ัดเส ือก พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ ื่อประโยชน์ในการ 
ป ฏ ิร ุป ก ารบ ร ิห ารงาน บ ุคค ลส ่วน ห ้อ งถ ิ่น  ให ้ม ีม าต รฐ าน แล ะเป ็น ไป อ ย ่างม ีป ระส ิท ธ ิภ าพ บ น พ ื้น ฐ าน  
ของระบบคุณธรรม

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ขอเร ียนว่าประธาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ได ้ลงนาม 
ในประกาศด ังกล ่าวเร ียบร ้อยแล ้ว รายละเอยดป รากฏตาม ส ิ่งท ี่ส ่งมาด ้วย จ ึงขอให ้ ก .จ.จ. ก.ท.จ. และ
ก.อบต.จังหวัด ดำเน ์นการด ังน ี้

๑. จ ัด ทำป ระก าศ ก ำห น ด ห ล ัก เก ณ ฑ ์แ ล ะ เง ื่อ น ไข เก ี่ยวก ับ ก ารบ ร ิห ารงาน บ ุค ค ล ข อ ง 
องค์ทรปกครองส่วนห้องลิ่นให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท ี่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด

๒. กรณ ี ก .จ .จ . ก .ท .จ . และ ก .อบ ต .จ ังห ว ัด  ป ร ะ ก าศ ก ำห น ด ห ล ัก เก ณ ฑ ์ม ีเน ื้อ ห า 
เข ่น เค ียวก ับท ี่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด กอว่า ก,จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้ให ้ความเห็นฃอบแล้ว
ม ีผลให้ประกาศใช้บ ังค ับได้

๓. กรณ ี ก .จ .จ . ก .ท .จ . และ ก .อบ ต .จ ังห ว ัด  ป ร ะ ก าศ ก ำห น ด ห ล ัก เก ณ ฑ ์แ ต ก ต ่าง  
จากที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด ให้เสนอ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. พ ิจารณ าให ้ความเห ็นขอบก ่อน
จึงประกาศใช้บ ังค ับ

/ ๔. เพื่อให้การ...



-๒-

๔. เฟ ือ ใ ห ้ก า ร บ ร ิห า ร ง า น 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 ี 
จ ึงขอให ้ ก .จ.จ. ท.ท.จ. และ ก.อบฅ.จ ังห ว ัด  ดำเน ิน ก ารใบ เร ื่อ งด ังก ล ่าวให ้แล ้ว เส ร ็จภ ายใบ  ๔๕ วัน
นับแต่วันที่ได้รับหบังสอน

จ ึง เร ิย น ม า เพ ื่อ โ ป ร ด ท ร าบ แ ล ะ ถ ือ ป ฏ ิบ ัต ิ ร ว ม ท ั้ง แ จ ้ง อ ง ค ์ก าร บ !ห าร ส ่ว น จ ัง ห ว ัด  
เทศบาล องค์การบริหารส ่วนตำบล และเม ืองพ ัทยาถ ือเป ็นแนวทางปฏ ิบ ัต ิต ่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายขจร ศรีขวโนทัย)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองห้องถิ่น 

เลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

ลำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ส่วน'มาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เทร ๐-19๒๔๑-๙0๐๐ ต่อ ๔๒๑๗



ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกยวกับการคัดเล ีอกกรณีท ี่ม ีเหตุพ ิเศษหี่ไม ่จำเป ็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการแก้!,ขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ
ท ี่ไม ่จำเใ]น ต ้องลอบแข ่งข ัน ให ้สอดคล ้องก ับประกาศคณ ะกรรมการกลางข ้าราชการองค ์การบร ิห าร 
ส่วนจังหวัด เร ื่อง มาตรฐานท ั่วไปเก ี่ยวก ับการค ัดเล ือก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท ี่กำหน ดให ้การค ัด เล ือกกรณ ี 
ท ี่ม ีเหต ุพ ิเศษท ี่'ไม ่จำเป ็นต ้องลอบแข ่งข ับเพ ื่อบรรจ ุบ ุคคลเข ้าร ับราชการและแต ่งต ั้ง 'ให ้เป ็นข ้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.จ.กำหนด เพี่อประโยชน์ไนการปฏิรูป 
การบร ิหารงานบ ุคคลขององค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดให ้ม ีมาตรฐานและเป ็นไปอย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ 
บนพนฐานของระบบคุณธรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ส. ๒๕๔๒ ข้อ ๔ วรรคสอง และข้อ ๙ แห่งประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. ๒๔๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๔๖๐ 
และมต ิคณ ะกรรมการกลางช ้าราชการองค ์การบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัด  ในการประข ุมคร ั้งท ี่ ๖ /๒ ๔ ๖๐ 
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๖๐ จีงออกใ]ระกาศไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งชัน พ.ศ. ๒๔๖๐ 

ข้อ ๒ ใ)ระกาศนี้ให้ใฃ้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ รก ให้ยกเลิกประกาศ ดังต่อไปนี้
(๑) ใ]ระกาศคณะกรรมการกลางข้าราฃการองค์การบริหารส ่วนจังหวัด เรื่อง กำหนด 

หล ักเกณ ฑ ์และเง ื่อนไขการค ัดเล ือกกรณ ีท ี่ม ีเหต ุพ ิเศษท ี่ไม ่จำเป ็นต ้องสอบแข ่งข ันสำหร ับข ้าราฃการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๔๗

(๒) ใ]ระกาศคณะกรรมการกลางข้าราขการองค ์การบริหารส ่วนจังหวัด เรื่อง ประกาศ 
กำหนดคุณๅดัการศึกษาที่ให้คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ลงวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๔

(๓) ใ]ระกาศคณะกรรมการกลางข้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง ประกาศ 
กำหนดการบรรจุบุคคลเช้ารับราชการไนฐานะผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการชององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลงวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๔

บรรดาประกาศ หรีอหนังสือสั่งการอื่นใดฃึ่งฃัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
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หมวด ๑ 
บททั่วไป

ข้อ ๔ การค ัดเล ือกในกรณ ีท ี่ม ีเหต ุพ ิเศษท ี่ไม ่จำเป ็นต ้องสอบแข ่งข ัน เพ ื่อบรรจุบ ุคคล 
เป็นข'':ราซทารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก

ข้อ ๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจคัดเล ือกบ ุคคลเพ ื่อบรรจุเข ้าร ับราฃการและแต่งต ั้ง 
ให ้ด ํ"รงตำแหน ่งข"ราชการองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด โดยไม ่ต ้องดำเน ินการสอบแข่งข ันไต ้ในกรณ ี
เหตุพิเศษ ดังนี้

(๑) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง ทุบรัฐบาล หรือ ทุนขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดในสาขาวิชาที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด
เพื่อศกษาวิฃาในาเระเทคหรือล่างประเทศ

(๒) กรณ ีการบรรจ ุและแต ่งต ั้งผ ู้สำเร ็จการศ ึกษาตามห ล ักส ูตรท ี่คณ ะกรรมการกลาง 
ข ้าราชการองค ์การบริหารส ่วนจ ังหว ัด (ก.จ.) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีการศึกษาขี้น 
เพื่อเข้ารับราชก'1รในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นโดยเฉพาะ

(๓) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ 
องค์การบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีเหตุพิเศษได้

(๔) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผ ู้สอบแข่งขันได้ ซ ึ่งไม่สามารถมารับการบรรจุได้ เมื่อถึง 
ลำดับที่ท ี่สอบได้ เน ื่องจากอยู่ในระหว่างการร ับราชการทหารตามกฎหมายว ่าด ้วยการรับราชการทหาร 
และได้มารายง"นตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นั้นสอบไต้ถูกยกเลืกไปแล้ว

{๕) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
เน ื่องจากได้มารายงานตัวเพ ื่อขอรับการบรรจุแล ้ว แต่มีเหตุท ี่ไม ่อาจเข้าปฏิบ ัต ิหน ้าท ี่ราชการในตำแหน่ง 
ที่สอบแข่งขันได้ฅามกำหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง

(๖) กรณ ีการบรรจุและแต ่งต ั้งบ ุคคลท ี่ม ีความรู้ ความสามารถ เข ้าร ับราชการในฐานะ 
ผู้เช ี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญm รพิเศษ

(๗) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งคนพิการเข้ารับราชการ
(๘) กรณีอื่น  ๆตามท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ทำหนด 
ในการคัดเลือกตามวรรคหนี่ง (๑) (๒) (๓) และ (๗) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขึ้น

คณะหนึ่ง จำนวนห้าคน ประกอบด้วย
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธาน
(๖) ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในตำแหน่งที่จะคัดเลือก เป็นกรรมการ
(๓) ผู้แทนส่วนราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับตำแหน่งที่จะคัดเลือก เป็นกรรมการ
(๔) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ
{๕) ห้วหน้าส่วนราชการที่เป็นผู้บังคับบัญชาของตำแหน่งนั้น เป็นกรรมการ
(๖) หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ
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หมวด ๒

ง้ใด้รับทุนรัฐบาล ท ุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

หริอบ 'นขององค์
ข้อ ๖ ก าร ค ัด เล ือ ก เพ ื่อ บ ร ร จ ุแ ล ะ แ ต ่ง ต ั้ง ผ ู้ไ ด ้ร ับ ท ุน ร ัฐ บ าล  ท ุน เล ่า เร ีย น ห ล ว ง  

การบริหารส่วนจังหวัดในสาขาที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ก.จ.) กำหนดเพื่ อศึกษาวิชาในประเทศหริอต่างประเทศ ให้ประกาศรับสมัครคัดเลือก และดำเนินการ ดังน่ี

การศึกษาและน
(๑) ให ้ผ ู้ประสงค ์จะขอร ับการบรรจ ุ ย ื่นใบสม ัครตามแบบท ี่กำหนด พร้อมหลักฐาน 

ไทสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกำหนด 
(๒) ให้คณะกรรมการคัดเลือกหิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร หลักฐานการศึกษา ผลการประเมิน

ทางจริยธรรม และเอทสารอี่ม'ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกำหนด นอกจากนี่ อาจใช้วิธีสัมภาษณ์ 
เพิ่มเติมอีกก็ได้ และในการจัดลำดับผู้ใด้ร ับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข ้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด 
ในองคการบริ,.บ'รส่วนจังหวัด คณะกรรมการคัดเลือกอาจพิจารณากำหนด'ให้ผ ู้ม ีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ย 
ตลอดหลักส ูตรส ูงเบนผู้อย ู่ใบลำด ับต ้นสามารถได ้ร ับการบรรจุเข ้าร ับราชการก ่อน หริอห ิจารณาบรรจุ 
ตามองค์ประกอบอี่นที่เห็นสมควรก็ไดั

หมวด ๓
ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด

ข้อ ๙ การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค ์การบริหารส ่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดใหัมีการศึกษาขัน 
เพื่อเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นโดยเฉพาะ ทั้งน ี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดใดจัดให้มี 
การศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว จะต้องขอทำความตกลง โดยเสนอเหตุผล ความจำเป ็น และได้รับความ
เห็นชอบจากคเไ.เะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ก่อน 

ให้นำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๔
ผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒ ิ

ท ํคณะกรรมการกลางข้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด

ข้อ ๘ การคัดเล ือกผู้สำเร ็จการศึกษาในคุณวุฒ ิท ี่คณะกรรมการกลางข ้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนดให ้ค ัดเล ือกเพ ื่อบรรจุบ ุคคลเข ้าร ับราชการในกรณ ีห ิเศษ ให้ประกาศ
รับสมัครคัดเลือ!วตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกำหนด โดยให้ระบุรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

(๑) ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 
(๒) จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
(๓) ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง
(๔) คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้น ีสิทธิ

สมัครเข้ารับการ คัดเล่อก
(๕) กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
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(๖) เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
(๗) การประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก 
(๘) หลักสูตรและวิธีการคัดเล ือก ท ี่ครอบคลุมการทดสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง ซ ื่งอาจพ ิจารณากำหนดวิธ ีการค ัดเล ือกโดยวิธ ีการสัมภาษณ ์ วิธีสอบ 
ข้อเขียน วิธีสอบปฏบัต วิธีอื่นใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความเหมาะสม 

(๙) หลักเกณฑ์การตัดสิน
(๑๐) การประกาศขี๋นบัณซีผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับที่
(๑๑) การบรรจุและแต่งตั้ง
(๑๒) เงื่อนไขหรือข้อความอื่น  ๆ ที่ผู้สมัครควรทราบ
ข้อ ๙ การประกาศรับสมัครคัดเลือก ให้เผยแพร่ประกาศรับสมัครคัดเลือกก่อนวันรับสมัคร 

ค ัด เล ือกไม ่น ้อยกว ่าส ิบว ัน ทำการ โดยประกาศร ับสม ัครบน เว ็บไซต ์ขององค ์การบร ิห ารส ่วนจ ังห ว ัด  
เว็บไซต์ฃองส0"นักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ ื่นใด ปีดประกาศในที่ 
เป ็ดเผย ณ สถานที่รับสมัคร หรือซ่องทางอื่นใด โดยกำหนดระยะเวลาการรับสมัครคัดเล ือกไม ่น ้อยกว่า
สิบห้าวันทำการ

ข้อ ๑๐ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนดฺ พร้อมหลักฐาน 
การศกบาและเอกสารอี่นที่เก ี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกำหนด โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
เส ียค ่■ ไธรรมเน ียมในอัตราเด ียวก ับค่าธรรมเน ียมสอบแข่ง'ข ัน ค ่าธรรมเน ียมสม ัครเข ้าร ับการค ัด เล ือกน ี้ 
จะไมว่ายคืนให้เมื่อได้มีการรับสมัครคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยถูกต้องแล้ว

ข้อ ๑ ๑  ให้คณะกรรมการคัดเลือก ดำเน ินการคัดเล ือกตามหลักสูตรและวิธ ีการคัดเลือก 
ที่กำหนด โดยคณะกรรมการคัดเล ือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ์ กรรมการออกข้อสอบ กรรมการทดสอบ 
การปฏบ้ตงาบ หรือกรรมการอื่นหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการในเรื่องต่าง  ๆ ได้ตามความจำเป็น

ข้อ ๑๒ เม ื่อได ้ดำเน ิน การค ัด เล ือก เส ร ็จแล ้ว  ให ้ค ณ ะก รรม ก ารค ัด เล ือ ก รายงาน ผ ล  
การคัดเลือกต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจัดทำบัญฃีรายซื่อผู้ผ ่านการคัดเลือกและจัดเรียงลำดับ 
ตาม ผลคะแน น เพ ื่อให ้องค ์การบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัดป ระกาศผลการค ัด เล ือก เพ ื่อบรรจ ุและแต ่งต ั้งให ้ 
ดำรงตำแหน่งที่ว่างเรียงตามลำดับที่

ในกรณ ีท ี่ม ีผ ู้ผ ่านการค ัดเล ือกมากกว่าจำนวนตำแหน่งว ่าง และภายหลังม ีตำแหน่งว ่าง 
เพิ่มอก ก็อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ ่านการคัดเลือกที่เหลืออยูในลำดับที่ถ ัตไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้น 
โดยบัญชีมีอายุไม่เกินหนึ่งปีนับแต่ประกาศผล ■

ข้อ ๑๓ ค ุณ ว ุฒ ิท ี่ก ำห น ด ให ้ค ัด เล ือ ก เพ ื่อ บ รรจ ุบ ุค ค ล เข ้าร ับ ราช ก าร เป ็น ก รณ ีพ ิเศษ  
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางข้าราซการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด

หมวด ๕
ผู้สอบแข่งข้นได้ อยู่ในระหว่างการรับราฃการทหาร 

ตามกฎหมายว่าด ้วยการรับราขการทหาร

ข้อ ๑๔ การคัดเลือกผู้ลอบแข่งข้นได้ ซี่งไม่สามารถรับการบรรจุได้เมื่อถึงลำดับที่ที่สอบได้ 
เน ื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และได้มารายงานตัว 
ขอรับการบรรจุเมื่อบัญชีผู้สอบแช่งขันได้ที่ผู้นั้นสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ให้ดำเนินการ ดังนี้

Iณ /
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(๑) โห ้ผ ู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุย ื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนดและหนังส ือรับรอง 
ประวัตการรับราฃการทหารตามแบบที,กำหนด พร้อมด้วยสำเนาหลักฐานการศ ึกษาและสำเนาหลักฐาน 
การรับราฃการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราฃการทหาร

(๒) เม ื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได ้พ ิจารณาแล้วเห ็นว่า ผ ู้น ั้นพ ้นจากราชการทหาร 
โดยไม ่ม ิความเสยหายและมารายงานต ัวเพ ้อขอรับการบรรจ ุเข ้าร ับราชการภายในหน ึ่งร ้อยแปดส ิบว ัน 
น ับแต ่ว ัน พ ้น จากราชการท ห าร หากองค ์การบริหารส ่วนจ ังหว ัดน ั้นม ิตำแหน ่งท ี่ผ ู้น ั้นสอบแข ่งข ันได ้ 
หรือตำแหน่งที่เกี่ยวช้องเกื๋อกลว่างอยู่ ให้ดำเนินการลังบรรจุและแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งนั้นได้

หมวด ๖
ผู้สอบแข่งขันได้ ฃึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผ ู้สอบแข่งขันได้

ข้อ ๑๕ การคัดเสือกผู้สอบแข่งขับได้ ซี่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เนื่องจาก 
ได ้ม ารายงาน ต ัว เพ ื่อ ขอร ับ โท รบ รรจ ุแล ้วแต ่ม ิเห ต ุผ ลท ี่ไม ่อ าจ เข ้าป ฏ ิบ ัต ิห น ้าท ี่ราช การใบ ตำแห น ่ง 
ที่สอบแข่งขันได้ตามกำหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง ให้ตำเนินการ ดังนี้

(๑) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นหนังสือแสดงความจำนงขอบรรจุเข้ารับราชการและ 
เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใบอายุบัญชีสอบแข่งขัน

(๒) เม ื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได ้พ ิจารณาแล ้วเห ็นสมควรท ี่จะบรรจุผ ู้น ั้น เช ้าร ับ 
ราชการ หากองค ์การบริหารส ่วนจังหวัดน ั้นม ็ตำแหน ่งท ี่ผ ู้น ั้นสอบแข่งข ันได ้หร ือตำแหน ่งท ี่เก ี่ยวข ้อง 
เกื้อกูลว่างอยู่ ให้ดำเนินการสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้นได้เป็นลำดับแรก

หมวด ๗
บุคคลที่ม ิความรู้ ความสามารถ 

เข ้าร ับราชการในฐานะผ ู้เช ี่ยวชาญหรือผ ู้ชำนาญการพ ิเศษ

ข้อ ๑๖ การคัดเลอกบุคคลที่ม ิความรู้ ความสามารถ เพ ้อบรรจุเข ้าร ับราชการ ในฐานะ 
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้1ชำนาญการพิเศษ'ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) ในการขอกำหนดตำแหน ่งผ ู้เช ี่ยวชาญ หรือผ ู้ชำนาญ การพ ิเศษ ให ้องค ์การบริหาร 
ส ่วนจังหว ัดรายงานคณะกรรมการช ้าราชการองค ์การบริหารส ่วนจังหวัด (ก .จ.จ .) พ ิจารณ าโดยความ 
เห็นชอบจากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)

(๒) ก ารข อ ก ำห น ด ต ำแ ห น ่งผ ู้เช ี่ยวช าญ ห ร ือ ผ ู้ช ำน าญ ก ารพ ิเศ ษ  ให ้คณ ะกรรม การ 
ช ้าราชการองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด (ก .จ.จ .) และคณ ะกรรม การกลางข ้าราชการองค ์การบ ร ิห าร 
ส่วนจังหวัด (ก.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

(๒.๑) ลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มิความจำเป็น 
ต้องใช้บุคลากรที่ม ิความรู้ ความสามารถและความชำนาญงานในระดับผู้เช ี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษ 
หรือผู้ที่มืความรู้’ ความสาม'1รถและความชำนาญงานเทียบได้ในระดับเดียวกัน

(๒.๒) มิการกำหนดตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชำนาญการพิเศษ เพ้อรองรับลักษณะ 
หน ้าท ี่ความรับผิดขอบตาม (๒.๑) โดยพ ิจารณากำหนดตำแหน ่งให ้เหมาะสมกับความยากและคุณภาพ 
ของงานในตำแหน่งนั้น
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(๓) ให ้องค ์ทารบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดท ี่ม ีความจำเป ็นอย ่างย ิ่ง เพ ื่อประโยฃบ ์แก'ราฃการ 
ท ี่จะต ้องบ รรจ ุบ ุค คล เข ้าร ับ ราช ก ารใน ฐาน ะผ ู้เช ี่ยวช าญ  ห ร ือผ ู้ช ำน าญ การพ เศษ ใน องค ์การบ ร ิห าร 
ส่วนจังหวัด เสนอเหต ุผลและความจำเป ็น คำชี้แจง ประว ัต ิและผลงานชองผ ู้ท ี่จะบรรจ ุเข ้าร ับราชการ 
ซึ่งจะต้องเป็นผู้ท ี่ม ีความรู้ ความสามารถและความชำนาญงานสูงในระดับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษ 
แล้วแฅกรณี และม ีความเหมาะสมทับล ักษณะงานในตำแหน่งท ี่ฃลบรรจุและแต่งต ั้ง โดยพ ิจารณ าจาก 
คุณวุฒ ิการศ ึกษา ประวัต ิการหำงาน และผลงานที่ได้ปฏิบัติมา ตามแบบที่กำหนด โดยแสดงรายละเอ ียด 
ดังนี้

(๓.๑) บุคคลที่จะบรรจุเข้ารับราชการ คุณวุฒิ ตำแหน่งที่จะบรรจุ และระดับตำแหน่ง 
(๓.๒) รายละเอียดหน้าที่ ความรับผิดขอบ และปริมาณงานของตำแหน่งที่จะบรรจุ 
(๓.๓) เหตุผลความจำเป็นในการขอบรรจุบุคคลผู้นี้ 
(๓.๔) ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับจากการบรรจุบุคคลผู้นี้ 

(๔) กรณ ีท ี่องค ์ทารบริหารส ่วนจังหวัด ขอบ รรจ ุบ ุคค ลเข ้าร ับ ราชก ารต าม ข ้อ  (๒.๒) 
แต่ยังมีได้กำหนดตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอขอกำหนด 
ตำแห น ่งผ ู้เช ี่ยวขาญ ห รือผ ู้ชำน าญ การพ ิเศษข ึ้นให ม ่ห ร ือปร ับ เกล ี่ยจากตำแห น ,งอ ื่นให ้คณ ะกรรมการ 
ข้าราชทารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) พิจารณาให้ความเห็นขอบก่อน ^

(๕) เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) โดยความเห็นขอบ 
จากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) พ ิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุ 
บ ุค ค ล [ด เข ้าร ับ ร าช ก ารใน ฐ าน ะ ผ ู้เช ี่ย ว ช าญ ห ร ือ ผ ู้ช ำน าญ ก าร พ ิเศ ษ ใน ต ำแ ห น ่งใด  ระด ับ ใดแล ้ว  
ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลาง 
ข ้ารา'บ การองค ์การบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัด  (ก .จ .) ก ำห น ดอ ัน ด ับ เง ิน เด ือน และข ั้น เง ิน เด ือน ท ี่ให ้ได ้ร ับ  
โดยขั้น1,งินเดือนที่จะให้ได้รับดังกล่าวจะกำหนดให้ได้รับในขั้นที่ไม่ตรกว่าจุดกึ่งกลางระหว่างขั้นสูงและขั้นตํ่า 
ของอันดับเงินเดือบที่ผู้นั้นได้รับ

หมวด ๘ 
คนพิการ

ข้อ ๑๗ การค ัดเลอกคนพิการเพ ื่อบรรจุเข ้าร ับราชการ ให ้องค ์การบร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัด  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเอพาะคนพิการตามที่คณะกรรมการคัดเลีอกกำหนด โดยอาจระบ ุประเภทความ 
พิการได้มากกว่า ๑ ประเภทความพิการขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก

ให้นำความในข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑ 0  มาใช ้บ ังค ับก ับการค ัดเล ือกคนพ ิการเพ ื่อบรรจุ
เข้ารับราชการโดยอนุโลม

ข้อ ๑๘ การกำหนดจำนวนคบพิการที่จะต้องรับเข้าทำงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ให้กํ'หนดอัตราส่วนจำนวนผู้ปฏิบัติงานหนึ่งร้อยลนต่อการรับคนพิการหนี่งคน โดยนับจากจำนวนผู้ปฏิบัติงาน 
ในส่านราชการ ได้แก่ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ หรือผู้ปฏิบัต ิงาน 
ที่เริยก'ชี่ออย่างอื่น ซึ่งปฏิบัติงานประจำในส่วนราชการที่ปฏิบัติงาบอยู่จริง และผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการลาโดยได้รับ 
เงินเด่'อนด้วย แต้ไม่หมายความรวมถงพนักงานจ้างท่ัวไป หรือพนักงานจ้างเหมาที่ปฏิบัติงาน โดยมีกำหนดระยะเวลา 
ตามสัญญาจ้างในวันที่ ๑ ตุลาลม ของทุกปี และหากมีจำนวนผู้ปฏ ิบ ัต ิงานท ี่น ับเป ็นเศษได้เก ินห ้าส ิบคน 
ต้องริบัคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน
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ข้อ ๑๙ คนพิการที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ 
ด',.มระเบ ียบคณ ะกรรมการส ่งเสร ิมและพ ัฒ นาค ุณ ภาพงดค'นพ ิการแห ่งขาต ัว ่าด ้วยหล ักเกณ ฑ ์ วิธีการ 
และเง ื่อนไขการยี่นคำฃอม ีบ ัตรประจำต ัวคนพ ิการ การออกบัตร และการกำห น ดเจ ้าห น ้าท ี่ผ ู้ม ีอำนาจ 
ออกบัตรประจำตัวคนพิการ การกำหนดสิทธิหรอการเปลี่ยนแปลงสิทธิ และการขอสละสิทธิของคนพิการ 
และอายุบัตรประจำตัวคนพิการ พ.?:.๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๒๐ คนพิก'’รที่จะสมัครเข้0รับการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะ 
ต้องหามตามประกาศ ก.จ. ว่าด้วยการนั้น

ข้อ ๒๑ เมื่อได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการคัดเลอกรายงานผลการคัดเสือก 
ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจัดทำบัญขีรายขื่อผู้ท ี่ผ ่านการคัดเล ือกและจัดเรียงลำดับตามผลคะแนน 
เพ ี่อให ้องค ์การบริหารส่วน'จ ังหวัดประกาศผลก0รค ัดเล ือกเพ ิ่อบรรจุและแต ่งตง1ให้ด0°,รงตำแหน่งท ี่ว ่าง 
เรียงตามลำดับที่ โดยบัญขีรายขื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีอายุไม่เกินสองปี

หมวด ๙ 
กร๓ อื่น ๆ

ข้อ ๖๒ กรณ ีท ี่ม ีเห ต ุผลความจำเป ็น เพ ี่อป ระโยชน ์ขององค ์การบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัด  
คณ ะกรรมการกลางข ้าราขการส ่วนจังหวัด (ก.จ.) อาจกำหนดกรณ ีอ ื่น เพ ี่อค ัด เล ือกกรณ ีท ี่ม ีเหต ุพ ิเคบ
ทไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันได้

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๓ ในระหว่างท ี่คณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนจังหวัด (ก.จ.) ยังไม่ได้กำหนด 
ค ุณวุฒ ิท ี่ให ้ค ัดเล ือกเพ ี่อบรรจุเข ้าร ับราชการเป ็นกรณ ีพ ิเศษ ให้ประกาศที่ใฃ้บังคับคงมีผลใช้บังคับต่อไป 
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง จนทว่าจะมีการกำหนดให้เป็นไปดามประกาศมาตรฐานทั่วไปนี้

ข้อ ๒๔ ในกๆรสอบแข่งขันตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งฃาติ ท่ี ๘/๒๕๖๐ 
ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๐ ขื่งดํๆเนินการโดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขับพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(กสก.)ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามความในหมวด ๔ หมวด ๖ หมายความถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

ประกาศ ณ วันท่ี พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

โ''J rl Iป็ ท
(อนุพงษ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด



ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง 
เรื่อง หจักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยววับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

(ฉวับที่ 14) พ.ศ.2547 
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ใ * โ * * * * *

โดยที่เป็นการลมควรจัดให้มีการแก้ไขประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด จังหวัดลำปาง เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัด ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายนพ.ศ.2545 เพ่ือให้ลอดคล้องกับความเป็นจริงและสภาวการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามมาตรา 13(3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2547 
เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ.2547 คณะท?รมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง 
ในการประชุม คร้ังท่ี 10/2547 เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2547 ได้มีมติให้แก้ไขประกาศคณะกรรมการข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลงวันที่ 11 พฤศจิกายนพ.ศ.2 5 4 5 ดังต่อไปน้ี

ให้ยกเลิกข้อความหมวดที่ 4 ส่วนท่ี 2 การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ ข้อ 78 ถึง ข้อ 84 
ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำบ่าง เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือน 
ไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 และให้ 
ใช้ข้อความตอไปนี้แทน

“ข้อ 78 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง 
ตำแหน่ง ข้าร2ชการองคํการบริหารส่วนจังหวัด ในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จำเป็นต้องลอบแข่งขันได้ในกรณี 
ดังน้ี

(1) ก''รณีการบรรจุและแต่งต้ังผู้ใด้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรยนหลวง หริอทุนขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหริอต่างประเทศ

(2) กรณีท่ารบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการข้าราชการ 
องค์การบริหารล'วนจังหวัดอนุมัติให้ส่วนราชการใดจัดให้มีการศึกษาขึ้น เพื่อเข้ารับราชการในองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดนั้นโดยเฉพาะ

(3) กรณีการบรรจุและแต่งต้ังผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษได้
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(4) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ลอบแข่งขันได้ซึ่งไม่ลามารทรับุกๅญแจุ่
ท่ีสอบได้ เนื่อง'จากอยู่'ไนระหว่างการรับ.ทชการทหารตามกฎหมาย1ว่าด้วยการรับราๆเกๆรรIVๅร แส|\(เ[แๆ 
รายงานตัวขอรับการบรรจุ เม่ือบัญชีผู้'ลอบแข่ง'ขัน'ได้'ท่ีผู้น้ันลอบ'ได้ถูกยกเลิก'ไปแล้ว

(5) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ลอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชํผู้ส!)บแข่f เน ้ได  ้
เนื่องจากได้มารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุผลที่1ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการ'ไนด้าน1พน่4 
ที่ลอบแข่งขันได้ตามกำหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง

(6) กรณีการบรรจุและแต่งต้ังบุคคลท่ีมีความรู้ ความลามารถและความชำนาญสูงเข้ารับ 
ราชการในฐานะผู้เชี่ยวฃาญ หรอผู้ชำนาญการ

ข้อ 79 การตัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังผู้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุนขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ ตามข้อ 78 (1) หรือผู้สำเร็จการศึกษาตาม 

ลักสูตรที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุมัติให้ส่วนราชการใดจัดให้มีการศึกษาขึ้น 
เพื่อเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นโดยเฉพาะตามข้อ 78(2) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ดำเนินการ ดังน้ี

(1) ให้ผู้ประลงค์จะขอรับการบรรจุยื่นใบลมัครตามแบบที่กำหนดพร้อมหลักฐานการ 
ศึกษาและเอกลารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการดำเนินการตัดเลือกกำหนด

(2) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง 
จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานกรรมการ และผู้แทน 
หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง หรือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ

(3) ให้คณะกรรมการดำเนินการตัดเลือกพิจารณาตัดเลือกจากใบลมั'คร หลักฐานการ 
ศึกษาและเอกลารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการดำเนินการตัดเลือกกำหนด นอกจากนี้อาจใช้วิธี

^ โมภาษณ์เพิ่มเติมอีกก็ได้ และในการจัดสำตับผู้ได้รับตัดเลือกไปเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการและแต่งต้ังให้ดำรง 
ตำแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการดำเนินการตัด-เลือกอาจพิจารณากำหนดให้ผู้มี 
คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรสูงเป็นผู้อยู่ในสำตับต้น ลามารถได้รับการบรรจุเข้ารับราชการก่อน 
หรือพิจารณาบรรจุตามองค์ประกอบอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้

ข้อ 80 การตัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด กำหนดให้ตัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษได้ ตามข้อ 78(3) ให้องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดดำเนินการ ตังน้ี
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(1) ประกาศรับสมัครคัดเลือก ให้ระบุรายละเอียดในเรื่อง ช่ือตำแหน่งที,จะบรรจุและ 
แต่งตัง คุณสมบัติหัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีลิทธิสมัครเข้ารับคัดเลืดูถลำหรับตำแหน่งนั้น เงินเดือน 
ทีจะได้รับ วัน เวลา และสถานทีรับสมัคร แบบใบสมัคร คุณวุฒ ิการศึกษา เอกสารและหลักฐานที่ใข้ใน 
การสมัคร หังนี การประกาศรับสมัครคัดเลือกมัน ให้ปิด'ไว้ใ'นท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีรับสมัครก่อนวันท่ีเร่ิม 
รับสมัครคัดเลือกและจะประกาศทางวิทยุกระจายเลียงหรือทางอื่นใดตามความเหมาะลมด้วยทได้

(2) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุ ยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนต พ?อมหลักฐานการ 
ศึกษาและเอกสารอืนที•เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกำหนด โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการ 
คัดเลือกเลียค่าธรรมเนียมเข้ารับการคัดเลือก ลำหรับตำแหน่งที่สมัครตามอัตรา ด้งน้ั

- 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) ให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก อาจพิจารณาคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ 
วิธีลอบ ข้อเขียน วิธีลอบปฏิบัติ หรือวิธีอ่ืนใด วิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะลม ในการน้ีคณะ 
กรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ์ กรรมการออกข้อลอบ หรือกรรมการทดสอบการ 
ปฏิบัติงานหรือกรรมการอื่นหรือเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ใต้ตามความจำเป็น

(5) เมื่อได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการดำเนิใเก'1?คัดเลือกรายงา'แผล 
การคัดเลือกต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและจัดเรียงลำดับ 
ตามผลคะแนนตาม (4) เพื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะได้ประกาศผลการคัดเลือก และบรรจุและแต่งต้ัง 
ให้ดำรงตำแหน่งที่คัดเลือกตามลำดับต่อไป

(6) ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจำนวนตำแหน่งที่ว่าง และภายหลังมีตำแหน่ง 
ว่างเพิ่มอีก ก็อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกที่เหลืออยู่ในลำดับที่ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือก 
น้ัน หรืออาจดำเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข้อ 81 การคัดเลือกผู้ลอบแข่งข้นได้ ซึ่งไม่ลามารถรับการบรรจุได้เมื่อถึงลำดับที่ที่สอบได้ 
เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และได้มารายงานตัว 
ขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผู้ลอบแข่งข้นได้ที่ผู้นั้นลอบได้ถูกยกเลิกไปแล้วตามข้อ 78(4) ให้องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก ดังต่อไปน้ี
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(1) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัคร และหนังสือรับรองประวัติการรับราชการ 
ทหารตามแบบที่กำหนด พรัอมด้วยลำเนาหลักฐานการศึกษาและลำเนาหลักฐานการรับราชการทหารตาม 
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร,

(2) เมอองค์การบรหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้น้ันพ้นจากราชการทหาร 
โดยไม่มีความเลียหายและมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุเข้ารับราชการภายใน 180 วัน นับแต่วันพ้นจาก 
ราชการทหาร

(3) หากองค์การบรหารส่วนจังหวัดนั้นมีตำแหน่งที่ผู้นั้นลอบแข่งขันได้ว่างอยู่ ให้ดำเนิน 
การสั่งบรรจุและแต่งตังให้ดำรงตำแหน่งน้ันได้

ข้อ 82 การคัดเสือกผู้ลอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ลอบแข่งขันได้ เน่ืองจากได้มา 
รายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุผลที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการในตำแหน่งที่ลอบแข่งขันได้ 
ตามกำหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้งตามข้อ 78(5) ให้องค์การปริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ 
ตังต่อไปน้ี

(1) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุย่ืนหนังสือแลดงความจำนงขอบรรจุเข้ารับราชการและ 
เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใน 15 วัน นับแต่วันครบกำหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตัง

(2) เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาแล้ว เห็นลมควรท่ีจะบรรจุผู้น้ันเข้ารับ
ราชการ

(3) หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้ันมีตำแหน่งท่ีผู้ลอบแข่งขันได้ว่างอยู่ให้ดำเนินการ 
สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งน้ันได้

ข้อ 83 การคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความลามารถและความชำนาญสูง เพ่ือบรรจุเข้ารับ 
ราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชำนาญการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เป็นผู้ดำเนินการคัดเลิอกโดยดำเนินการตามที่กำหนดในหมวด5 ข้อ 110ถึงข้อ า14

ข้อ 84 เมื่อได้มีการดำเนินการคัดเลือก ตามที่กำหนดในประกาศน้ี ให้องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดดำเนินการ ตังต่อไปน้ี

< (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'อรายงานผลทารค ัดi f f lก 1 ช ุด

(3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัคร ประกาศผ«กาฬลแแกพ แ(พ   ๆ
นอกจากที่กำหนดไว้เดิมให้รายงานสำนักงาน ก.จ. โดยด่วนที่สุด”

ประกาศ ณ วันที ร พฤศจิกายน พ.ศ.2547

(นาย3Nรทํต นิร'ตค่ขกสิ) 
ผู้ฑ่รา“การพ่กวั.าพ่นิาา

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง



V

ประกาศคณะกรรมการข้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๑

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการแก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ 
ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เร ื่อง มาตรฐานท ั่วไปเก ี่ยวก ับการค ัดเล ือก พ .ศ .๒๕:๖๐ ท ี่กำหนดให ้การค ัดเล ือกกรณ ีท ี่ม ีเหต ุพ ิเศษ 
ท ี่ไม ่จำเป ็นต ้องสอบแข่งข ันเพ ื่อบรรจุบ ุคคลเข ้าร ับราชการและแต่งต ั้งให ้เป ็นข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.จ.กำหนด เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการบริหารงาน 
บ ุคคลชององค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดให ้ม ีมาตรฐานและเป ็นไปอย่างม ีประส ิทธ ิภาพบนพ ื้นฐานชอง 
ระบบคุณธรรม

อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓(๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕:๔๒ ข้อ ๕: วรรคสอง และข้อ ๙ แห่งประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.๒๕:๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕:๖๐ 
ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ 
คัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕:๖๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕:๖๐ มติของ 
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕:๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕:๖๐ และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๑/๒๕:๖๑ เม่ือวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕:๖๑ จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เร ียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไชเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งชัน 
พ.ศ.๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕:๖๐ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง 
เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ.๒๔๔๗ 
ลงวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๔๔๗

บรรดาประกาศ หรือหนังลือสั่งการอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน

/หมวด ๑...



-๒-
หมวด ๑ 
บททั่วไป

ข้อ ๔ การค ัดเล ือกในกรณ ีท ี่ม ีเหต ุพ ิเศษท ี่ไม ่จำเป ็นต ้องสอบแข่งข ัน เพ ื่อบรรจุบ ุคคล 
เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก

ข้อ ๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจคัดเลือกบุคคลเพ ื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้ง 
ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่ต้องดำเนินการสอบแข่งขันไดในกรณีเหตุพิเศษดังนี้ 

(๑) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล หรือทุนขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดในสาขาวิชาที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด เพื่อศึกษา 
วิชาในประเทศหรือต่างประเทศ

(๒) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีการศึกษาขึ้นเพื่อเข้ารับราชการ 
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้ันโดยเฉพาะ

(๓) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด ให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีเหตุพิเศษได้

(๔) กรณีการบรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ ซ่ึงไม่สามารถมารับการบรรจุได้ เมื่อถึงลำดับที่ 
ที่สอบได้ เน ื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและได้มา 
รายงานตัวขอรับการบรรจุ เม่ือบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ท่ีผู้น้ันสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว

(๔) กรณีการบรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ ซ่ึงถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
เน ื่องจากได้มารายงานตัวเพ ื่อขอรับการบรรจุแล้ว แต่ม ีเหตุท ี่ไม่อาจเข้าปฏิบ ัติหน้าที่ราชการในตำแหน่ง 
ที่สอบแข่งขันได้ตามกำหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งต้ัง

(๖) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ 
หรือผู้ชำนาญการพิเศษ

(๗) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งคนพิการเข้ารับราชการ
(๘) กรณีอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด 
ในการคัดเลือกตามวรรคหน่ึง (๑) (๒) (๓) และ (๗) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขึ้น 

คณะหน่ึง จำนวนห้าคน ประกอบด้วย
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธาน
(๒) ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในตำแหน่งที่จะคัดเลือก เป็นกรรมการ
(๓) ผู้แทนส่วนราชการส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค ที่มีลักษณะงาน เป็นกรรมการ

เกี่ยวกับตำแหน่งที่จะคัดเลือก
(๔) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ
(๔) หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นผู้บังคับบัญชาของตำแหน่งนั้น 
(๖) หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีมีหน้าท่ี

เป็นกรรมการ

รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ



-๓-

หมวด ๒
ผู้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข้อ ๖ การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในสาขาที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด 
เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ ให้ประกาศรับสมัครคัดเลือก และดำเนินการ ดังน้ี

(๑) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุ ยื่นใบสมัครตามแบบท่ีกำหนด พร้อมหลักฐานการศึกษา 
และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกำหนด

(๒) ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร หลักฐานการศึกษา ผลการประเมิน 
ทางจริยธรรม และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกำหนด นอกจากนี้ อาจใช้วิธีสัมภาษณ์ 
เพิ่มเติมอีกก็ได้ และในการจัดลำดับผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด 
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการคัดเลือกอาจพิจารณากำหนดให้ผู้มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยตลอด 
หล ักส ูตรส ูงเป ็นผ ู้อย ู่ในลำด ับต ้นสามารถได ้ร ับการบรรจ ุเข ้าร ับราชการก ่อน หร ือพ ิจารณ าบรรจ ุตาม 
องค์ประกอบอ่ืนท่ีเห็นสมควรก็ได้

หมวด ๓
ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ที่คณะกรรมการกลางข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด

ข้อ ๗ การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลาง 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีการศึกษาขึ้นเพื่อเข้ารับ 
ราขการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นโดยเฉพาะ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดใดจัดให้มีการศึกษา 
ตามหลักสูตรดังกล่าว จะต้องขอทำความตกลง โดยเสนอเหตุผล ความจำเป ็น และได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ก่อน

ให้นำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไช ตามท่ีกำหนดไว้ในหมวด ๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๔
ผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิ

ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด

ข้อ ๘ การคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด ให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษให้ประกาศรับสมัครคัดเลือก 
ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกำหนด โดยให้ระบุรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ดังน้ี 

(๑) ตำแหน่งท่ีจะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนท่ีจะได้รับ 
(๒) จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก



(๓) ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง
(๔) คุณสมบัติท่ัวไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ 

สมัครเข้ารับการคัดเลือก
(๕) กำหนดการและวิธีการรับสมัคร 
(๖) เอกสารและหลักฐานท่ีใขในการสมัคร
(๗) การประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานท่ีคัดเลือก 
(๘) หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ที่ครอบคลุมการทดสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ 

สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง ซึ่งอาจพิจารณากำหนดวิธีการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน 
วิธีสอบปฏิบัติ วิธีอ่ืนใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความเหมาะสม 

(๙) หลักเกณฑ์การตัดสิน
(๑๐) การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับที,
(๑๑) การบรรจุและแต่งตั้ง
(๑๒) เง่ือนไขหรือข้อความอ่ืนๆ ท่ีผู้สมัครควรทราบ
ข้อ ๙ การประกาศรับสมัครคัดเลือก ให้เผยแพร่ประกาศรับสมัครคัดเลือกก่อนวันรับสมัคร 

คัดเลือกไม่น้อยกว่าสิบวันทำการ โดยประกาศรับสมัครบนเว็บไซต์ขององค์กาบริหารส่วนจังหวัด เว็บไซต์ของ 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ปิดประกาศในที่เปิดเผย ณ สถานท่ี 
รับสมัคร หรือซ่องทางอ่ืนใด โดยกำหนดระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่าสิบห้าวันทำการ

ข้อ ๑๐ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนด พร้อมหลักฐาน 
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกำหนด โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
เสียค่าธรรมเนียมในอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมสอบแข่งขัน ค่าธรรมเนียมสมัครเข้ารับการคัดเลือกนี้จะไม, 
จ่ายคืนให้เมื่อได้มีการรับสมัครคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยถูกต้องแล้ว

ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการคัดเลือก ดำเนินการคัดเลือกตามหลักสูตรและวิธีการคัดเลือกที่กำหนด 
โดยคณะกรรมการคัดเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ์ กรรมการออกข้อสอบ กรรมการทดสอบการปฏิบัติงาน 
หรือกรรมการอื่นหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการในเรื่องต่างๆ ได้ตามความจำเป็น

ข้อ ๑๒ เมื่อได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการคัดเลือกรายงานผลการคัดเลือก 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจัดทำบัญชีรายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและจัดเรียงลำดับตามผลคะแนน 
เพ ื่อให ้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศผลการคัดเล ือก เพ ื่อบรรจุและแต่งต ั้งให ้ดำรงตำแหน่งท ี่ว ่าง 
เรียงตามลำดับที่

ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่าง และภายหลังมีตำแหน่งว่างเพิ่มอีก 
ก็อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกที่เหลืออยู่ในลำดับที่ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้น โดยบัญชี 
มีอายุไม่เกินหนึ่งปีนับแต่ประกาศผล

ข้อ ๑๓ คุณวุฒิที่กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราซการเป็นกรณีพิเศษให้เป็นไป 
ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราซการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด



-๕-
หมวด ๕

ผู้สอบแข่งขันได้ อยู่ในระหว่างการรับราชการทหาร 
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

ข้อ ๑๔ การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถรับการบรรจุได้เมื่อถึงลำดับที่ที่สอบได้ 
เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และได้มารายงานตัว 
ขอรับการบรรจุเมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ท่ีผู้น้ันสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ให้ดำเนินการ ดังน้ี

(๑) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุย่ืนใบสมัครตามแบบท่ีกำหนดและหนังสือรับรองประวัติ 
การรับราชการทหารตามแบบที่กำหนด พร้อมด้วยสำเนาหลักฐานการศึกษาและลำเนาหลักฐานการรับราชการ 
ทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

(๒) เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้น้ันพ้นจากราชการทหารโดยไม่มี 
ความเสียหายและมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้นจาก 
ราชการทหาร หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นมีตำแหน่งที่ผู้นั้นสอบแข่งขันได้หรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล 
ว่างอยู่ ให้ดำเนินการส่ังบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งน้ันได้

หมวด ๖
ผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ข้อ ๑๔ การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เนื่องจาก 
ได้มารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุผลที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ 
ตามกำหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำเนินการ ดังน้ี

(๑) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นหนังสือแสดงความจำนงขอบรรจุเข้ารับราชการและ 
เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการภายในอายุบัญชีสอบแข่งขัน

(๒) เม่ือองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะบรรจุผู้นั้นเข้ารับราชการ 
หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นมีตำแหน่งที่ผ ู้น ั้นสอบแข่งขันได้หรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลว่างอยู่ 
ให้ดำเนินการส่ังบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งน้ันได้เป็นลำดับแรก

หมวด ๗
บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษ

ข้อ ๑๖ การคัดเล ือกบ ุคคลที่ม ีความรู้ ความสามารถ เพ ื่อบรรจุเข ้าร ับราชการ ในฐานะ 
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำเนินการ ดังน้ี

(๑) ในการขอกำหนดตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
รายงานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส ่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) พ ิจารณาโดยความเห ็นชอบจาก 
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)



-๖-

(๒) การขอกำหนดตำแหน่งผู้เขี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษให้คณะกรรมการข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) และคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ภายใต้เง่ือนไช ดังน้ี

(๒.๑) ลักษณะหน้าท่ี ความรับผิดชอบชององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความจำเป็น 
ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญงานในระดับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษหรือ 
ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญงานเทียบไดในระดับเดียวกัน

(๒.๒) มีการกำหนดตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชำนาญการพิเศษ เพ่ือรองรับลักษณะหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบตาม (๒.๑) โดยพิจารณากำหนดตำแหน่งให ้เหมาะสมกับความยากและคุณภาพของงาน 
ในตำแหน่งน้ัน

(๓) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีความจำเป็นอย่างย่ิงเพ่ือประโยชน์แก่ราชการท่ีจะต้อง 
บรรจุบ ุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชำนาญการพิเศษในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอ 
เหตุผลและความจำเป็น คำชี้แจง ประวัติและผลงานชองผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถและความชำนาญงานสูงในระดับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษแล้วแต่กรณี และมีความ 
เหมาะสมกับลักษณะงานในตำแหน่งที่ฃอบรรจุและแต่งต ั้ง โดยพ ิจารณ าจากค ุณ ว ุฒ ิการศ ึกษา ประวัติ 
การทำงาน และผลงานที่ได้ปฏิบัติมา ตามแบบท่ีกำหนด โดยแสดงรายละเอียด ดังนี้

(๓.๑) บุคคลที่จะบรรจุเข้ารับราชการ คุณวุฒิ ตำแหน่งที่จะบรรจุ และระดับตำแหน่ง 
(๓.๒) รายละเอียดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และปริมาณงานของตำแหน่งท่ีจะบรรจุ 
(๓.๓) เหตุผลความจำเป็นในการขอบรรจุบุคคลผู้นี้ 
(๓.๔) ประโยชน์ท่ีทางราชการจะได้รับจากการบรรจุบุคคลผู้น้ี 

(๔) กรณีท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามข้อ (๒.๒) แต่ยังมิได้ 
กำหนดตำแหน่งผู้เช ี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอขอกำหนดตำแหน่ง 
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษขึ้นใหม่หรือปรับเกลี่ยจากตำแหน่งอื่นให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) โดยได้รับความเห ็นขอบจากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด (ก.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

(๔) เม่ือคณะกรรมการข้าราชการองค์การส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) โดยความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุบุคคลใด 
เข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษในตำแหน่งใด ระดับใดแล้ว ให้คณะกรรมการข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนดอันดับเงินเดือนและชั้นเงินเดือนที่ให้ได้รับโดยชั้นเงินเดือนที่จะให้ได้รับดังกล่าว 
จะกำหนดให้ได้รับในช้ันท่ีไม่ต่ํากว่าจุดกึ่งกลางระหว่างช้ันสูงและช้ันต่ําฃองอันดับเงินเดือนท่ีผู้น้ันได้รับ
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หมวด ๘ 
คนพิการ

ข้อ ๑๗ การคัดเล ือกคนพิการเพ ื่อเข ้ารับราชการ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศ 
รับสมัครคัดเล ือกเฉพาะคนพิการตามที่คณะกรรมการคัดเล ือกกำหนด โดยอาจระบ ุประเภทความพ ิการ 
ได้มากกว่า ๑ ประเภท ความพิการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก

ให้นำความในข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ มาใช้บังคับกับการคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุเข้ารับ 
ราชการโดยอนุโลม

ข้อ ๑๘ การกำหนดจำนวนคนพิการที่จะต้องรับเข้าทำงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ให้กำหนดอัตราส่วนจำนวนผู้ปฏิบัติงานหนึ่งร้อยคนต่อการรับคนพิการหนึ่งคน โดยนับจากจำนวนผู้ปฏิบัติงาน 
ในส่วนราชการ ได้แก่ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ หรือผู้ปฏิบัติงาน 
ที่เรืยกซื่ออย่างอื่น ซึ่งปฏิบัติงานประจำในส่วนราชการที่ปฏิบัติงานอยู่จริง และผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการลาโดยได้รับ 
เงินเดือนด้วย แต่ไม่หมายความรวมถึงพนักงานจ้างทั่วไป หรือพนักงานจ้างเหมาที่ปฏิบัติงาน โดยมีกำหนด 
ระยะเวลาตามสัญญาจ้างในวันที่ ๑ ตุลาคม ของทุกปี และหากมีจำนวนผู้ปฏิบัต ิงานที่น ับเป็นเศษได้เกิน 
ห้าสิบคน ต้องรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน

ข้อ ๑๙ คนพิการที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ 
ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ 
เงื่อนไขการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ การออกบัตร และการกำหนดเจ้าหน้าที่ผ ู้ม ีอำนาจออกบัตร 
ประจำตัวคนพิการ การกำหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ และการขอสละสิทธิคนพิการและอายุบัตร 
ประจำตัวคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๖ และที่แก่ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๒๐ คนพิการที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะ 
ต้องห้ามตามประกาศ ก.จ.ว่าด้วยการนั้น

ข้อ ๒๑ เมื่อได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการคัดเลือกรายงานผลการคัดเลือก 
ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจัดทำบัญชีรายซื่อผู้ท ี่ผ ่านการคัดเลือกและจัดเรียงลำดับตามผลคะแนน 
เพ ื่อให ้องค ์การบริหารส ่วนจังหวัดประกาศผลการคัดเล ือกเพ ื่อบรรจุและแต่งต ั้งให ้ดำรงตำแหน่งท ี่ว ่าง 
เรียงตามลำดับที่ โดยบัญชีรายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีอายุไม่เกินสองปี

หมวด ๙  
กรณีอื่นๆ

ข้อ ๒๒ กรณ ีท ี่ม ีเห ต ุผลความจำเป ็น เพ ื่อป ระโยชน ์ขององค ์การบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัด  
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) อาจกำหนดกรณีอ ื่นเพ ื่อค ัดเล ือกกรณี 
ที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันได้



-๘-
บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๓ ในระหว่างที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ยังไม่ได้ 
กำหนดคุณวุฒิที่ให้คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษให้ประกาศที่ใข้บังคับคงมีผลใช้บังคับต่อไป 
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง จนกว่าจะมีการกำหนดให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไฃนี้

ข้อ ๒๔ ในการสอบแช่งขันตามคำสั่งห ัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท ี่ ๘/๒๔๖๐ 
ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๐ ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการกลางการสอบแช่งขันพนักงานส่วนห้องถิ่น 
(กสถ.) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามความในหมวด ๔ หมวด ๖ หมายความถึง กรมส่งเสริมการปกครอง 
ห้องถ่ิน

ประกาศ ณ วันท่ี มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๑

(นายทรงพล สวาสดึธรรม)
ผู้ว ่าราชการจังหวัดลำปาง

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง

รองผู้ว่าราชการจังหวัด

ห้องถิ่นจังหวัด......

เลขานุการ ก.จ.จ.. I  ก.พ. น
is iiyi.

" พ "



บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๓ ในระหว่างที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ยังไม่ได้ 
กำหนดคุณวุฒิที่ให้คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษให้ประกาศที่ใข้บังคับคงมีผลไข้บังคับต่อไป 
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง จนกว่าจะมีการกำหนดให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้

ข้อ ๒๔ ในการสอบแข่งขันตามคำสั่งห ัวหน้าคณะรักษาความลงบแห่งชาติท ี่ ๘/๒๔๖๐ 
ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๐ ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(กลถ.) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามความในหมวด ๔ หมวด ๖ หมายความถึง กรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถ่ิน

ประกาศ ณ วันท่ี พ.ศ.๒๔๖๑

(นายทรงพล สวาสด้ีธรรม)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง

(นายสุรพล บุรินทราพันธุ) 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำท่าง
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เร่ือง ประกาศ ก.จ. เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหนิาที่ที่ปฏิบัติงาน

ให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖0

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ! 1 '
7  " ’ ไ "  น ® น 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ลำเนาหนังสือสำนักงานเลขานุการ ก.จ. ท่ี มท 0 ๘0 ๙.๓/ว ๒๙๓๕::■1,นุ ^ น ksfeg
ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖0  จำนวน ๑ ขุด

ด้วยคณะกรรมการกลางข้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ในการประขุม 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖0  เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖0  ได้มีมติเห็นขอบแกไขประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด พ .ศ. ๒๕๕๒ โดยกำหนดหลักการให้นำข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงิน 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข มาใข้บังคับโดยอนุโลม และ 
ประธาน ก.จ. ได้ลงนามในประกาศดังกล่าวเน้นที่เรียบร้อยแล้ว จีงให้ ก.จ.จ. พิจารณาดำเนินการ ดังน้ี

๑. ดำเนินการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ ตามประกาศ ก.จ. เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ท ี่ปฏิบ ัต ิงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖0  ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕ วัน นับต้ังแต่วันท่ัIด้รับหนังสือฉบับน้ี

๒. กรณี ก.จ.จ. ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ โดยมีหลักการเหมือนกับมาตรฐานทั่วไป 
ที่กำหนดแล้ว ให้ถือว่า ก.จ. ได้ให้ความเห็นขอบแล้วและสามารถประกาศใช้บังคับต่อไปได้ แต่หากประกาศ 
กำหนดหลักเกณฑ์มีหลักการแตกต่างจากมาตรฐานท่ัวไปท่ีกำหนด ให้ ก.จ.จ. เสนอต่อ ก.จ. พิจารณาให้ความ 
เห็นขอบก่อน จึงจะประกาศใช้บังคับได้

f

(นายสุร8/เส บุรนหราพันธุ)
"อ-พร่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองห้องถ่ินจังหวัด 
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลห้องถ่ิน 
โทร.0  ๕๔๒๖ ๕0 ๑๓



ท่ี มท 0 ๘ 0 ๙ .๓ /ว
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สำนักงานเลขานุการ ก.จ.
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑ ๐ ๓ 0 0

ไ!ะโ& ธันวาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทบเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 

ให้กับหน่วยบริการในลังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
เรียน ประธาน ก.จ.จ. ทุกจังหวัด
สิงที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปๆ จำนวน ๑  ฉบับ

๒. สำเนารายงานการประชุม ก.จ. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ จำนวน ๑  ชุด
ด้วยคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบรีหารส่วนจังหวัด (ก .จ .)ใน การป ระช ุม คร ั้งท ี่ 

๗ /๒ ๕ ๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีมติเห ็นขอบแก้ไขประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
หลักเกณฑ์การจายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏินัตงานให้กับหน่วยบริการใบลังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยกำหนดหลักการให้นำข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 
ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในลังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน 
ค่าตอบแทบแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข มาใช้บ ังคับโดยอนุโลม และประธาน ก.จ. ได้ลงนามใน 
ประกาศดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

สำน ักงาน ก.จ. พ ิจารณ าแล ้ว เห ็นว ่าเพ ื่อให ้เป ็นไปตามมาตรา ๑ ๙  แห่งพระราซบัญญัต  ิ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จีงฃอความร่วมมือ ก.จ.จ. พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ให ้ ก .จ .จ. พ ิจารณ าด ำเน ิน ก ารป ระกาศ ก ำห น ด ห ล ัก เกณ ฑ ์ ตามประกาศ ก.จ. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ท ี่ปฏิบ ัต ิงานให้กับหน่วยบริการในลังกัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ 

๒. กรณี ก.จ.จ. ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ โดยมีหลักการเหมือนกับมาตรฐานทั่วไปที่กำหนดแล้ว 
ให้ถือว่า ก.จ. ได้ให้ความเห็นชอบแล้วและสามารถประกาศใช้บังคับต่อไปได้ แต่หากประกาศกำหนดหลักเกณฑ  ์
มีหลักการแตกต่างจากมาตรฐานทั่วไปท ี่กำหนด ให ้ ก.จ.จ. เสนอต่อ ก.จ. พ ิจารณาให ้ความเห ็นขอบก่อน  
จึงจะสามารถประกาศใช้บังคับได้

จึงเรียบมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายขจร ศรีซวโนทัย)
รองอธิบดีกรนส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

เลขานุการ ก.จ.
สำนักพัฒนาระบบบริหารงาบบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙ ๐ ๐ ๐  ต่อ ๓๑๓๔ - 
โทรสาร. ๐  ๒๒๔๓ ๘ ๙๙๑



ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 

ให้กับหน่วยบริการในลังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๖๕ ๖๐

โดยที่เป็นการสมควรแกันเประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจัง่หวัด
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก ี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค ่าตอบแทนเจ ้าหน ้าท ี่ท ี่ปฏ ิบ ัต ิงานให ้ก ับหน่วยบริการ  
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉบับลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ให้เหมาะสมและสอดคล้อง 
กับสภาวการณ์ป้จจุบัน

อาศัยอำนาจตามควานในมาตรา ๑๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องทน
พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 
เมอวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นชอบให้กำหนดมาตรฐานทั่วไปไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรื่อง มาตรฐานท ั่วไปเก ี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค ่าตอบแทนเจ ้าหน ้าท ี่ท ี่ปฏ ิบ ัต ิงานให ้ก ับหน่วยบริการ  
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐’'

ข้อ ๒ ประกาศ,นื้1ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นด้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ ชองประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริห่ารส่วนจังหวัด

เรื่อง มาตรฐานท ั่วไปเก ี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค ่าตอบแทนเจ ้าหน ้าท ี่ท ี่ปฏ ิบ ัต ิงานให ้ก ับหน่วยบริการ  
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๔ การจ ่ายเง ินค ่าตอบแทนให ้แก ่เจ ้าหน ้าท ี่ท ี่ปฏ ิบ ัต ิงานให ้ก ับหน ่วยบริการใบส ังก ัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 
ที่ปฏิบัติงานให้กังหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหลักเกณฑ์ ว ิธ ีการและเงื่อนไขการจ่ายเงิน 
ค่าตอบแทน แนบท้ายข ้อบ ังค ับกระทรวงสาธารณสุขว่าด ้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าท ี่ท ี่ปฏ ิบ ัต ิงาน  
ให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยอนุโลม”

ประกาศ ณ วันท่ี ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)
ริ'ฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประธานคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด



รายงาบการประขุม
คณะกรรมการกลางข้าราซการองคการบริหารส่วนจังหวัด 

ครงท ๗/๒๔๖๐
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๐ เวลา ©๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๔๔๐๑ อาคาร ๔ ขั้น ๔ กรมส่งเสริมการปกครองห้องกิ่บ

ผ้มาประขม 
๑ . บายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานที่ประขุม
๒. บายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
๓. นางสาวศรสมร กสิศิลป แทบเลขาธิการ ก.พ. กรรมการ
๔. บายจริบทร์ จักกะพาก อธิบดกรมส่งเสริมการปกครองทองลบ กรรมการ
๔ บายภาณุ จันทร์เจียวใช้ แทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ
๖ นายคำรณ โกมลคุภกีจ ผู้ทรงคุณวุฒิ .กร่รมการ
๗. บายธง'ชัย ลืออดุลย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๘. บายสมชาย ชุ่มรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๙: นายธวัขชัย ฟ้กอังกูร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑ ๐ . บายสาโรซ คัชมาคย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรบุการ
๑ ๑ . บายแสวง บุญรักศิลป๋ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๒. บายกตติเมศวร์ รุ่งธนิเกยรติ นายก อบจ.สุรินทร์ กรรมการ
๑๓ . นายณัฐวุฒิ ทรีเกื้อกูลกจ นายก อบจ.ตาก กรรมการ
๑๔ . นายนพดล ชำนาญค้า ปลัด อบจ.ศรีษะเกษ กรรมการ
๑๔ . บางอัปสร เวศพันธ์ ปลัด อบจ.อ ่างทอง กรรมการ
๑ ๖ . นายปรีชา สุขรอด ปลัด อบจ.แพร่ กรรมการ
๑๗ . นายดุษฎี สุวัด!1รีตยากร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง เลขานุการ

๑๘ . นายวันชัย จันทร์พร
ท้องลบ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงาน ผู้ช่วยเลขานุการ

๑ ๙ . บายศิริวัฌน์ บุปผาเจริญ
บุคคลส่วนท้องลน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารงาบบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ

๑ .
๒.

ฝัน]มาประขุม . 
อธิบดกรมบัญชีกลาง 
บายสมชอบ นิติพจน์

ท้องทบ

นายก อบจ.นครพนม
ติดราชการ



๓.๖  มาตรฐานท ั่วไปเก ี่ยวก ับหล ักเกณ ฑ ์การจ ่ายเง ินค ่าตอบแทนให ้แก ่เจ ้าหน ้าท ี่ท ี่ปฏ ิบ ัต ิงานให ้ก ับ  
หน่วยบริการในลังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๑. สันเรื่อง
กระทรวงสาธารกJสุขได้มืการแก!.'ขหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทบแนบ 

ท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ท ี่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔เน้น (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๔๔๙ เพ ื่อกำหนดให้เจ ้าหน้าท ี่ด ้านสาธารณสุข ที่ดำรง 
ดำแหน่งหริอที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในหริอนอกหน่วยบริการได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ 
อัตราใหม่ ตามที่กำหนด

๒. ข ้อพ ิจารณา
อ.ก.จ. โครงสรัาง ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๔อ๐ เมื่อวันที่ ๑๓ กรก่ฎาคม ๒ ๔ ๖0 พิจารณาแล้ว 

มืความเห็บว่าดามหลักการ ข้อ ๔ ของประกาศ ก.จ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทบ 
เจ้าหน้าที่ท ี่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการใบสังกัดองค์การบริหารส่วนจ้งห่วัด พ.ศ. ๒๔๔D กำหนดว่า การจ ่าย เง ิน  
ค่าตอบแทนให ้แท ่เจ ้าหน ้าท ี่ผ ู้ปฏ ิบ ัต ิงานให ้ก ับ'หน ่วยบริการในสังก ัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให ้นำข้อบ ังค ับ  
กระทรวงสาธารณสุขว่าด ้วยการจ่ายเงินค ่าตอบแทนเจ้าหน ้าท ี่ท ี่ปฏ ิบ ัต ิงานให ้ก ับหน่วยบริการใบส ังก ัดกระทรวง  
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๔๔๔ มาใข้บ ังคับโดยอนุโลมแต่เมื่อกระทรวงสาธารณสุขม่การแกัโขหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข 
และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนขึ้นใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ด ้านสาธารณสุขที่ดำรงดำแห.บ่งหริอที่ได้รับกำสั่งแต่งตั้งให  ้
ปฏิบ ัต ิงาบในหริอนอกหน่วยบริการใบสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่สามารถนำหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข 
และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุฃๆ มาไข้บังคับได้ดังบั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที ่
ด้านสาธารณสุขในลังกัดองค์การบริหารส่วนจังฺหวัด ม ืส ิทธ ิได ้ร ับ เง ินค ่าตอบแทบตามหลัโาเกณฑ ์ ว ิธ ีการ เงื่อนไข 
และอ ัตรา เหมือนกับเจ้าหน้าที่ใบสังกัดกระทรวงสาธารณสุขบั้งใบบีจจุบันและอนาคตได้โดยอนุโลมจึงเห็นควรแกัโข 
ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐาน่ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานใบ 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๔๒ข้อ ๔ ขึ้นใหม่ โดยกำหนดหลกการให้มืลักษณะ.ปลายเปีดตามร่างประกาศ 
ก.จ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่าย่เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาบให้กับหน่วยบริการในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่..)พ.ศ ที่เสนอมาพ์รัอมนี้ บั้งนี้ ม ืข ้อสังเกตว่าการกำหนดมาตรฐานทั่วไปว่า
ด ้วยการจ่ายเง ินค ่าตอบแทบดังกล่าว เน ้นเพ ิยงุการก่อให ้เก ๊ด ่ส ิทธิเท ่าบ ั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเบก 
จ่ายเงินต้องมืระเบียบกระทรวงมหาดไทยรองรับกำหนดให้เ'รกจ่ายเงินได้ก่อน

๓. ข้อเสนอ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นขอบดามข้อพิจารณาของ อ.ก.จ. โครงสรัาง



ระเบ ียบวาระที่ ๕ เรื่อง อ ี่บๆ (ถามี) 
ไม่มี

เลกประข ุมเวลา ๑๕ .๑๐ บ. 
ผู้บับทีกรายงาบการประขุม

(บายวับชัย จันทร์พร)
ผอ.สบ.บถ.

ผู้ช่วยเลขานุการ ก.จ.

ผู้ดรวจรายงาบการประขุม

<2 ^
(บายดุษฎี สุวัฌัวตยากร)

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

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง [ ส์•ไบบริrrynn
'  "  ,8,ว ร ั-บ ํ ....... ....

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย สำเนาหนังสือลำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท ๐๘๐๙.๓/ว ๙๐ e  น1 ]ฐฺ&ร)
ลงวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ในการประชุม 
คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติให้ประกาค เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงิน 
ช่วยพิเศษ กรณีข้าราขการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นำเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง (ก.จ.จ.ลำปาง) ดำเนินการ ดังน้ี

๑. จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับ 
ข้าราขการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้สอดคล้องกับประกาศ ก.จ. 
เร่ือง 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 นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือน้ี

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

{น'พสุรฬสิ ปรน-หรา-พนอุ)
รองผูว้า่ราชการจงัหวดั ปฏบิตัริาชการแหน 

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด ผูว้า่ราชโทรจงิัหวดัลำปาง
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถ่ิน 
โทร.๐ ๕๔๒๖ ๕๐๑๓



ล่านักงานส่งเสริมการปกครองท้องกินกังพวั$\ดำ\ jๆ4

ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓ ๐0  
ธันวาคม ๒๕๖๐

เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน ผู้รับบำนาญ 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. ๒£๖๐

เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา
สิงท่ีส่งมาด้วย ๑. ประกาศ ก.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัด ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. ๒ £๖0  
ลงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒£๖๐

๒. ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล 
ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. ๒£๖๐ ลงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒£๖๐ 

๓. ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงาน 
ส่วนตำบล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. ๒ £๖๐ ลงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒£๖๐

ด้วยคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลาง 
พนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒£๖๐  
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒ £๖๐ ได้มีมติให้ประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณี 
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. ๒ £๖๐  
รายละเอียดตามที่ส่งมาพรัอมนี้

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. พ ิจารณาแล้วเห ็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติเป ็นไปตาม  
กฎหมายที่กำหนด จึงขอให้ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา ดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการ 
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับประกาศ ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับ 
บำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก'ความตาย พ.ศ. ๒ £๖๐ ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย

๒. กรณี ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ดังกล่าวมีเนื้อหาเช่นเดียวกับที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด ถือว่า ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้ให้ความ 
เห็นชอบแล้ว มืผลให้ประกาศใช้บังคับได้ แต่หากประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแตกต่างจากที่ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. กำหนด ให้เสนอ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. แล้วแต่กรณี พ ิจารณาให้ความเห ็นชอบก่อน  
จึงประกาศใช้บังคับได้

/  ๓. เพ่ือให้การ...



๓. เพ ื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบังเกิดผลดี จงขอให  ้
ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕: วัน 
นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือน้ี

จังเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

d © / -

(นายขจร ศรีขวโบทัย)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

เลขาบุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
ส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
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 
บุคคลส่วนท้องถ ิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๕ ของระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย ว ่าด ้วยการกำหนด  
ให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับ 
คณะกรรมการกลางข ้าราชการองค์การบริหารส ่วนจังหวัดในการประชุมครั้งท ี่ ๗ /๒ ๕ ๖๐ เมื่อวันที ่
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 ประกาศน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นด้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ข ้าราชการองค ์การบริหารส ่วนจังหวัด’' หมายความว่า ข ้าราชการองค ์การบริหาร  

ส่วนจังหวัดซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณ หมวดเงินเดือน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้หมายความรวมถึง ผู้ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงิน 
อุดหนุนของรัฐบาลท่ีจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

“ผู้รับบำนาญ” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับบำเหน็จบำนาญ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราขการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ท้ังน้ีให้รวมถึง 
ข้าราชก่ารถ่ายโอนผู้ได้รับบำนาญด้วย

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างประจำ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลด้วย

“พนักงานจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเป็นบุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างตามประกาศ 
มาตรฐานทั้วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง โดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลด้วย

“เงินช่วยพ ิเศษ” หมายความว่า เงินช่วยเหลือพ ิเศษให้ก ับข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่ถึงแก่ความตาย

/ ข ้อ ๔ หลักเกณฑ์...



ข้อ ๔ หลักเกณฑ์ เง่ือนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเตือน เงินจ บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น 
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕: โดยอนุโลม

ข้อ ๕ หลักเกณฑ์ เง่ือนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับผู้รับบำนาญให้เป็นไปตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยอนุโลม

ข้อ ๖  หลักเกณฑ์ เง่ือนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับลูกจ้างให้เป็นไปตาม 
ประกาศคณะกรรมการกลางข ้าราชการองค ์การบริหารส ่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก ียวกับ  
การบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันทั่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 
โดยอนุโลม

ข้อ ๗ หลักเกณฑ์ เง่ือนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับพนักงานจ้างให้เป็นไปตาม 
ประกาศคณะกรรมการกลางข ้าราชการองค ์การบริหารส ่วนจ ังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไป๓ ยวกับ 
พนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ โดยอนุโลม

ข้อ ๘ การจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้รับบำนาญ
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่ได้เบิกจ่ายไปแล้วตามประกาศ หลักเกณฑ์ ระเบียบ หรือหนังสือลังการที่เที่ยวข้อง 
ก่อนวับที่ประกาศนี๋ใข้บังคับ ให้ถือว่าการดำเนินการนั้นเป็นไปตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันท่ี no พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พลเอก
(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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ลิงหาคม 2547

พ่ีอง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของร้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เรียน ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ทุกจังหวัด

ลิงทีส่งมาด้วย ประกาศคณะกรรมการกลางร้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 'จำนวน 7 .ประกาศ

ด้วยคณะกรรมการกลางร้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ในการประชุมครังที่ 
5/2547 เมื่อ,วัน'ที, 27 พฤษภาคม 2547 มีมติเห็นชอบประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ 
บริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 7 ประกาศ จังนี้

1. เร่ือง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลอบแข่งขันลำหรบร้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด

2. เร่ือง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที'ไม่จำเป็น 
ต้องสอบแข่งขันลำหรับร้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

3. เร่ือง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลอบจัดเลือกสำหรับร้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด

4. เร่ือง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกลำหรับร้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

5. เร่ือง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อ 
พิจารณารับโอนร้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

6. เร่ือง ประกำศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่ร้าราชการ 
องค์การบริ4า\ส่วนจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2547

7. เร่ือง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระจับเพื่อแต่งจังให้ดำรงตำแหน่ง 
ที่ลูงฃีนในลายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2547
และคณะกรรมการกลาง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ในกา?ประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที 
25 มีนาคม 2547 มีมติให้กำหนดบทเฉพาะกาลว่า กรณีคณะกรรมการร้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หรือหน่วยงานอ่ีนท่ีคณะกรรมการช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายให้ดำเนินการ 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 ดังท่ี
1. จ ัดทำประกาศกำนดหลักเกณฑ์ ของคณะกรรมภารข้าราชการองค์การบริหารต่วนจังหวัด 

และบทเฉพาะกาลไห้สอดคล้องกับที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารต่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด
2. กรณีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารต่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ประกาศกำหนด 

หล ักเกณฑ ์ฯ และบทเฉพาะกาลเป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารต่วนจังหวัด (ก.จ.) 
กำหนด ไห้ถือว่าคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารต่วนจังหวัด (ก.จ.) ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

จึงเรืยนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายชุมพร พลรักษ์)
รองอธิบดีกรมต่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

เลขานุการ ก.จ.

\

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลต่วนท้องถิ่น 
ต่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลต่วนท้องถิ่น 
โทร. 0-2241-2720โทรสาร0-2241-9050
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ประกาศคณะกรรม'การ'กลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)
เร่ือง กำหนดหต้กเกณฑ์และเงื่อนไขการศัดเลีอกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบนข่งข้น

ส่าหรับข้าราชการองค์การบริห่ารส่วนจังหวัด

โดยที่เป็นการลมควรจัดให้มีการแก้ไชประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด เรื่องกำหนดการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแช่งชัน ลำหรับข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 เพ่ือไห้ลอดคล้องกับความเป็นจริง และสภาวการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามมาตรา 17 (5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
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.) ไนการประชุมคร้ังท่ี 5/2547 เม่ือวันท่ี 27 พถูษภาคม พ.ศ.2547 ได้มีมติ 
ไห้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไชการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแช่งชันลำหรับข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ให้ยกเลิก ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) 
เรื่องกำหนดการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแช่งชัน ลำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด ลงวันที่ 1 8 ก ุมภ าพ ันธ ์พ .ศ .2545

ข้อ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการ 
องค์การบรื่หารส่วนจังหวัด ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องลอบแข่งชันได้ในกรณี ดังนี

(1) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเริยนหลวงหรือทุนซององค์การ 
บรื่หารส่วนจังหวัด เพื่อศึกษาวิชาไนประเทศหรือต่างประเทศ

x (2) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ลำเรืจการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการช้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุมัติให้ส่วนราชการใดจัดให้มีการศึกษาขึ้น เพื่อเข้ารับราชการในองค์ก'!รบริหารส่วน 
จังหวัดนั้นโดยเฉพาะ

(3) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิทีคณะกรรมการกลางช้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชุการในกรณีพิเศษได้

(4) กรณีกา?บรรจุและแต่งตั้งผู้ลอบแข่งชันได้ ซึ่งไม่ลามารถรับการบรรจุได้เมือถึงลำดับทีที 
สอบได้ เมื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และได้มารายงาน 
ตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผู้ลอบแช่งชันได้ที่ผู้บันลอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว

• 0
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(5) กรณีภารบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแร่งขันได้ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแร่งขันได้ 
เนื่องจากได้มารายงานตัวเพื่อขอรับการษรรจุแล้ว แต่มีเหตุผลที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งพื่ 
ลอบแร่งขันได้ตามกำหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตัง

(6) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความลามารถและความชำนาญสูง เข้ารับ 
ราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรอผู้ชำนาญการ

ข้อ 3. การคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ้าเป็นต้องลอบแร่งขัน ตามข้อ 2 เพื่อบรรจุ 
บุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนคังหวัด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก ใน 
กรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถดำเนินการได้อาจร้องขอให้ส่วนราชการหริอหน่วยงานซองรัฐดำเนินทาร 
แทนก็ได้

ข้อ 4. การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวงหริอทุนของ 
องค์การบริหารส่วน่จังหวัด เพื่อติกษาวิชาในประเทศหริอต่างประเทศ ตามข้อ 2 (1) หริอผู้สำเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุมัติให้ส่วนราชการใดจัดให้มีการติกษา 
ขึ้น เพื่อเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นโดยเฉพาะตามข้อ 2 (2) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ดำเนินการ. คังนี้

(1) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนดพร้อมหลักฐานการติกษา 
และเอกสารอี่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกำหนด

(2) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่งจำนวน 
ไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานกรรมการ และผู้แทนหน่วยราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง หริอข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ

(3) ให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร หลักฐานการติกษา 
และเอกสารอึ่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกำหนด นอกจากนี้อาจใช้วิธีสัมภาษณ์เพิ่มเติมอีก 
กิได้ และในการจัดลำดับผู้ใด้รับคัดเลือกไปเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดในองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจพิจารณากำหนดให้ผู้มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ย 
ตลอดหลกสูตรสูงเป็นผู้อยู่ในลำดับด้น สามารถได้รับการบรรจุเข้ารับราชการก่อน หริอพิจารณาบรรจุตาม 
องค์'ประกอบอื่นที่'ติณะกรรมการเห็นลมควรก็'ได้

ข้อ 5. การคัดเลือกผู้สำเร็จการติก่ษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดกำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษได้ ตามข้อ 2 (3 )ให้องค์การ

ก ี่-  ̂ V
บริหารส่วนจังหวัดดำเนินการ ดังนี

(1) ประกาศรับสมัครคัดเลือก ให้ระบุรายละเอียดในเรื่อง ซึ่อตำแหน่งทีจะบรรจุและแต่งรัง 
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติแฉพาะของผู้มีลิทธิสมัครเข้ารับคัดเลือกสำหรับตำแหน่งนั้น เงินเดีอนทีจะได้รับ

/ว ัน  เวลา ...
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และจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรอทางอื่นใดตามความเหมาะสมด้วยก็ได้
(2) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุ ยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนด พร้อมหลักฐาน 

การคืกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกำหนด โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการ 
คัดเลือกเสียค่าธรรมเนียมเช้ารับการคัดเลือก 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) ให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก อาจพิจารณาคัดเลือกโดยวิธีล้มภาษณ์ วิธีลอบ 
ข้อเขียนวิธีสอบปฎิบัติ หรือวิธีอื่นใด วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะลม ในการนี้คณะกรรมการ 
ดำเนินการคัดเลือกอาจตั้งกรรมการล้มภาษณ์ กรรมการออกข้อสอบ หรือกรรมการทดสอบการ่ปฎิบ้ติ-งานหรือ 
กรรมการอื่นหรือเจัาหน้าที่ให้ดำเนินการในเรื่องต่าง  ๆได้ตามความจำเป็น

(5) เมื่อได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกรายงานผล 
การคัดเลือกต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจัดทำบัญชีรายซี่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและจัดเรืยงลำดับตาม 
ผลคะแนนตาม (4) เพื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะได้ประกาศผลการคัดเลือก และบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง 
ตำแหน่งที่คัดเลือกตามลำดับต่อไป

(6) ในกรณีที่มีผู้ผ่านการดัดเลือกมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่าง และภายหลังมีตำแหน่ง 
ว่างเพิ่มอีก ก็อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการดัดเลือกที่เหลืออยู่ในลำดับที่ถัดไปตามประกาศผลกุารคัดเลือกบัน 
หรืออาจดำเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจซององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ช้อี 6. การดัดเลือกผู้ลอบแข่งชันได้ ซึ่งไม่สามารถรับการบรรจุได้เมื่อถึงลำดับที่ที่สอบได้ 
เนื่อง'จากอยู่'ในระหว่างการรันราชการ'ทหารตามกฎหมาย'ว่าด้วยการรับราชการทหาร และได้มารายงานตัวขอรับ 
การบรรจุ เม่ือบัญชีผู้สอบแช่งชันได้ท่ีผู้น้ันสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้วตามข้อ 2(4) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น 
ผู้ดำเนินการคัดเลือก ดังต่อไปนี

(1) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัคร และหนังลือรับรองประวัติเการรับราชการ 
ทหารตามแบบที่กำหนด พร้อมด้วยลำเนาหลักฐานการคืกษาและลำเนาหลักฐานการรบราชการททารตาน
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

/ (2) เมื่อองค์การ ...
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(2) เมื่อองค์การปริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้นั้นพ้นจากราชการทหาร 
โดย,ไม่มีความเลียหายและมารายงานตัวเพื่อ'ขอรับการบรรจุเข้ารับราชการ/ทย'ไน 180 วัน นับแต่วันพ้นจาก 
ราชการทหาร

(3) หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นมีตำแหน่งที่ผู้นั้นสอบแข่งขันได้ว่างอยู่ให้ดำเนินการ 
สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้นได้

ข้อ 7. การคัดเลือกผู้ลอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เนื่องจากได้ 
มารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุผลที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ 
ตามกำหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้งตามข้อ 2 (5) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ 
ดังต่อไปนี้

(1) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นหนังลือแลดงความจำนงขอบรรจุเข้ารับราชการและ 
เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการภาย1ใน 15 วัน นับแต่วันครบกำหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง

(2) เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่จะบรรจุผู้นั้นเข้ารับราชการ
(3) หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นมีตำแหน่งที่ผู้นั้นสอบแข่งขันได้ว่างอยู่ให้ดำเนินการ 

สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้นได้
ข้อ 8. การคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญสูง เพื่อบรรจุเข้ารับ 

ราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หริอผู้ชำนาญการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น 
ผู้ดำเนินการคัดเลือก โดยดำเนินการตามที่กำหนดในประกาศกำหนดการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะ 
ผู้เชี่ยวชาญหริอผู้ชำนาญการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข้อ 9. เม่ือได้มีการดำเนินการคัดเลือก ตามที่กำหนดในประกาศนี้ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) ส่งลำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก 1 ชุด และลำเนาประกาศ
รับสมัครคัดเลือก 2 ชุด ไปยังคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก่อนเรมรันสมัครไม่น้อยกว่า 
7 วันทำการ โดยให้ส่งลำเนาประกาศรับสมัครคัดเลือก จำนวน 1 ชุด ให้ คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดทราบด้วย

(2) เมื่อการคัดเลือกเสร็จลิ้น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดรายงานไปยังคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก หริอดำเนินการ 
คัดเลือกแล้วเสร็จ โดยให้ส่งลำเนาบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 1 ชุด หริอรายงานผลการคัดเลือก 1 ชุด

/ (3) หากมีการ ...

C-
' C
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(3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัคร ประกาศผลการคัดเลือกและอน  ๆ นอก 
จากที่กำหนดไว้เดิมไห้รายงานสำนักงาน ก.จ. โดยด่วนที่ลุด

I
ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม_ พ.ศ. 2547

JZ -
(นายประซา มาลีนนท์)

รัฐมนตริช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตริว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ประธานกรรมการกลางร้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

t
\  •  0\\ 1
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, 1 t . _11 วันที่ ... ร  b  3J.P1.เรือง ประกาศมาตรฐานทัวไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแฃงขน
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เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๕๑!วับ................................................. I
ลงวันท่ี ๒ ๐ธันวาคม๒๕๖๐ จำนวน๑ ชุด b . . น . ! ! ! . . .......... I

ด้วยคณะกรรมการกลางข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดวักไจ7)ใ1นการประชุม ”
คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๐ เม่ือวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โด้มีมติให้แกไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณี 
ที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกลางข้าราขการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการ 
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้มีมาตรฐานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของระบบคุณธรรม 
จึงให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นำเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
(ก.จ.จ.ลำปาง) ดำเนินการ ดังน้ี

๑. จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด

๒. กรณี ก.จ.จ. ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์มีเนี้อหาเข่นเดียวกับที่ ก.จ. กำหนด ให้ถือว่า ก.จ.
ไต้ให้ความเห็นชอบแล้ว มีผลให้ประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขดังกล่าวใช้บังคับได้

๓. กรณี ก.จ.จ. ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์แตกต่างจากที่ ก.จ. กำหนด ให้เสนอ ก.จ.
พิจารณาให้ความเห็นขอบก่อน จึงประกาศใช้บังคับ

๔. เพื่อให้การบริหารงาบบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบังเกิดผลดี จึงขอให้ ก.จ.จ.
ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือน้ี

ผู้'ว่า,ราชการ,จังหวัดลำป'วิง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด 
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถ่ิน 
โทร.๐ ๕๔๒๖ ๕๐๑๓
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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
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศ ก.จ. เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีท่ีมืเหตุพิเศษ 

ท่ีไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ,ศ. ๒๕:๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาประกาศ ก.ท. เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มืเหตุพิเศษ 

ท่ีไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาประกาศ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการคัดเลือกกรณีท่ีมืเหตุพิเศษ 

ท่ีไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ
ด้วยคณะกรรมการกลางข้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการ 

กลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ในการประชุม 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีมติให้แก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก 
กรณีที่มืเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกลางข้าราซการ 
และพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อประโยชน์ในการ 
ปฏิร ูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให ้ม ืมาตรฐานและเป ็นไปอย่างม ีประสิทธิภาพบนที่,นฐาน 
ของระบบคุณธรรม

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ขอเรียนว่าประธานก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ได้ลงนาม 
ในประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท ี่ส ่งมาด้วย จึงขอให้ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ 
ก.อบต.จังหวัด ดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ ์และเงื่อนไขเก ี่ยวก ับการบริหารงานบ ุคคลของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด

๒. กรณี ก .จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ ังหวัด ประกาศกำหนดหลักเกณฑ ์ม ีเน ื้อหา 
เข่นเดียวกับที่ 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.จ ังหวัด ประกาศกำหนดหลักเกณฑ ์แตกต่าง 
จากที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด ให้เสนอ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. พิจารณาให้ความเห็นขอบก่อน 
จึงประกาศใช้บังคับ

/ ๔. เพ่ือให้การ...



๔. เท ือ ให ้ก ารบ ร ิห ารงาน บ ุค ค ล ข อ งอ งค ์ก ร ป ก ค ร อ งส ่ว น ห ้อ งถ ืน บ ัง เก ิด ผ ล ด ี 
จึงขอให้ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ดำเน ินการในเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้

จ ึง เร ียน มาเท ือโป รดท ราบ และถ ือป ฏ ิบ ัต ิ รวมท ั้งแจ ้งองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยาถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายขจร ศรีฃวโนทัย)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

เลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงาบบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ส่วนมาตรฐานท่ัวไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
โทร ๐-๒๒๔๑-๙๐0๐ ต่อ ๔๒๑๗



'ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒£๖0

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการแก้1ขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ 
ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ก ัาหนดให้การคัดเลือกกรณี 
ที่ม ีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี ก.จ.กำหนด เพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูป 
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีมาตรฐานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บนพ้ืนฐานของระบบคุณธรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๕ วรรคสอง และข้อ ๙ แห่งประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ . 
บริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 
และมติคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประขุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 
เม่ือวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงออกประกาศไว้ ดังน้ี

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อ ๒ ประกาศน๋ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันลัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ให้ยกเลิกประกาศ ดังต่อไปน้ี
(๑) ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง กำหนด 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันสำหรับข้าราฃการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗

(๒) ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง ประกาศ 
กำหนดคุณวุฒิการศึกษาท่ีให้คัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้ารับราฃการเป็นกรณีพิเศษ ลงวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕

(๓) ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง ประกาศ 
กำหนดการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลงวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕

บรรดาประกาศ หรือหนังสือส่ังการอ่ืนใดซ่ีงขัดหรือแย้งกับประกาศน้ี ให้ใช้ประกาศน้ีแทน
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หมวด ๑ 
บทท่ัวไป

ข้อ ๔ การคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคล 
เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก

ข้อ ๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้ง 
ให้ดำรงดำแหน'งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยไม่ต้องดำเนินการสอบแข่งขันได้ในกรณี 
เหตุพิเศษ ดังนี้

(๑) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ไต้รับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล หรือ ทุนขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดในสาขาวิชาที่คณะกรรมการกลางข้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด 
เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ

(๒) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลาง 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีการศึกษาฃี้น 
เพ่ือเข้ารับราชการใบองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้ันโดยเฉพาะ

(๓) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีเหตุพิเศษได้

(๔) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ชึ่งไม่สามารถมารับการบรรจุได้ เมื่อถึง 
ลำดับที่ที่สอบได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
และได้มารายงานตัวขอรับการบรรจุ เม่ือบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ท่ีผู้น้ันสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว

(๕) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซี่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
เนื่องจากได้มารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในดำแหน่ง 
ที่สอบแข่งขันได้ตามกำหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง

(๖) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ารับราฃการในฐานะ 
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ขัานาญการพิเศษ

(๗) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งคนพิการเข้ารับราฃการ
(๘) กรณีอ่ืน  ๆตามท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด 
ในการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง (๑)(๒) (๓) และ (๗) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขึ้น

คณะหน่ึง จำนวนห้าคน ประกอบด้วย
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธาน
(๒) ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในดำแหน่งที่จะคัดเลือก เป็นกรรมการ
(๓) ผู้แทนส่วนราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค

ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับตำแหน่งที่จะคัดเลือก เป็นกรรมการ
(๔) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ
(๕) หัวหน้าส่วนราชการท่ีเป็นผู้บังคับบัญชาของตำแหน่งน้ัน เป็นกรรมการ
(๖) หัวหน้าส่วนราขการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ
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หมวด ๒
ผู้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข้อ ๖ การค ัด เล ือกเพ ื่อบรรจ ุและแต ่งด ั้งผ ู้ได ้ร ับท ุน ร ัฐบาล ท ุน เล ่าเร ียน ห ลวง 
หรือทุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในสาขาที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ก.จ.) กำหนดเพื่อศึกษาวิชาในงระเทศหรือต่างประเทศ ให้ประกาศรับสมัครคัดเลือก และดำเนินการ ดังน้ี 

(๑) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุ ยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนด พร้อมหลักฐาน 
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกำหนด

(๒) ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัครู หลักฐานการศึกษา ผลการประเมิน 
ทางจริยธรรม และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกำหนด บอกจากนี้ อาจใข้วิธีสัมภาษณ์ 
เพ่ิมเติมอีกก็ได้ และใบการจัดลำดับผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งดั้งให้ดำรงตำแหน่งใด 
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการคัดเลือกอาจพิจารณากำหนดให้ผู้มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ย 
ตลอดหลักสูตรสูงเป็นผู้อยู่ในลำดับต้นสามารถได้รับการบรรจุเข้ารับราชการก่อน หรือพิจารณาบรรจุ 
ตามองค์ประกอบอ่ืนท่ีเห็บสมควรก็ได้

หมวด ๓
ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด

ข้อ ๗ การคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งด้ังผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการกลาง 
ข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีการศึกษาขึ้น 
เพื่อเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นโดยเฉพาะ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดใดจัดให้มี 
การศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว จะต้องขอทำความตกลง โดยเสนอเหตุผล ความจำเป็น และได้รับความ 
เห็นขอบจากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ก่อน

ให้นำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ตามท่ีกำหนดไร้ในหมวด ๒ มาใข้บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๔
ผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิ

ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด

ข้อ ๘ การคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษให้ประกาศ 
รับสมัครคัดเลือกตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกำหนด โดยให้ระบุรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ดังน้ี 

(๑) ตำแหน่งท่ีจะบรรจุและแต่งด้ัง และเงินเดือนท่ีจะได้รับ 
(๒) จำนวนตำแหน่งว่างคร้ังแรก 
(๓) ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตำแหน่ง
(๔) คุณสมบัติท่ัวไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ 

สมัครเข้ารับการดัดเลือก
(๕) กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
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(๖) เอกสารและหลักฐานท่ีใข้ในการสมัคร
(๗) การประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานท่ีคัดเลือก 
(๘) หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ที่ครอบคลุมการทดสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง ซึ่งอาจพิจารณากำหนดวิธีการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ วิธีสอบ 
ข้อเขียน วิธีสอบปฏิบัติ วิธีอ่ืนใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความเหมาะสม 

(๙) หลักเกณฑ์การตัดสิน
(๑๐) การประกาศขึ้นบัญขีผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับที่
(๑๑) การบรรจุและแต่งตั้ง
(๑๒) เง่ือนไขหรือข้อความอ่ืน  ๆ ท่ีผู้สมัครควรทราบ
ข้อ ๙ การประกาศรับสมัครคัดเลือก ให้เผยแพร่ประกาศรับสมัครคัดเลือกก่อนวันรับสมัคร 

คัดเลือกไม่น้อยกว่าสิบวันทำการ โดยประกาศรับสมัครบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เว็บไซต์ของลำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ปีดประกาศในที่ 
เป็ดเผย ณ สถานที่รับสมัคร หรือซ่องทางอื่นใด โดยกำหนดระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่า 
สิบห้าวันทำการ

ข้อ ๑๐ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนค พร้อมหลักฐาน 
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกำหนด โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
เสียค่าธรรมเนียมในอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมสอบแข่งข้น ค่าธรรมเนียมสมัครเข้ารับการคัดเลือกนี้ 
จะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้มีการรับสมัครคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยถูกต้องแล้ว

ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการคัดเลือก ดำเนินการคัดเลือกตามหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
ที่กำหนด โดยคณะกรรมการคัดเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ์ กรรมการออกข้อสอบ กรรมการทดสอบ 
การปฏิบัติงาน หรือกรรมการอ่ืนหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการในเรื่องต่าง  ๆได้ตามความจำเป็น

ข้อ ๑๒ เม ื่อได้ดำเน ินการคัดเล ือกเสร็จแล้ว ให ้คณะกรรมการคัดเล ือกรายงานผล 
การคัดเลือกต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจัดทำบัญขีรายขื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและจัดเรียงลำดับ 
ตามผลคะแนนเพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศผลการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ 
ดำรงตำแหน่งที่ว่างเรียงตามลำดับที่

ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่าง และภายหลังมีตำแหน่งว่าง 
เพ่ืมอีก ก็อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกที่เหลืออยู่ในลำดับที่ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้น 
โดยบัญชีมีอายุไม่เกินหนึ่งปีนับแต่ประกาศผล

ข้อ ๑๓ คุณวุฒ ิท ี่กำหนดให้ค ัดเล ือกเพ ื่อบรรจุบ ุคคลเข ้ารับราขการเป ็นกรณ ีพ ิเศษ 
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด

หมวด ๕
ผู้สอบแข่งขับได้ อยู่ในระหว่างการรับราชการทหาร 

ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

ข้อ ๑๔ การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถรับการบรรจุได้เมื่อถึงลำดับที่ที่สอบได้ 
เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และไต้มารายงานตัว 
ขอรับการบรรจุเม่ือบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ท่ีผู้น้ันสอบไต้ถูกยกเลิกไปแล้ว ให้ดำเนินการ ดังน้ี
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(๑) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนดและหนังสือรับรอง 
ประวัติการรับราชการทหารตามแบบที่กำหนด พร้อมด้วยสำเนาหลักฐานการศึกษาและสำเนาหลักฐาน 
การรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

(๒) เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใด้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้นั้นพ้นจากราชการทหาร 
โดยไม่มีความเสียหายและมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในหนี่งร้อยแปดสิบวัน 
นับแต่วันพ้นจากราชการทหาร หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นมีตำแหน่งที่ผู้นั้นสอบแข่งขันได้ 
หรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลว่างอยู่ ให้ดำเนินการส่ังบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งน้ันได้

หมวด ๖
ผู้สอบแข่งชันได้ ฃี่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งชันได้

ข้อ ๑๕ การคัดเสือกผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เนื่องจาก 
ได ้มารายงานตัวเพ ื่อขอรับการบรรจุแล้วแต่ม ีเหต ุผลที่ไม ่อาจเข ้าปฏิบ ัต ิหน ้าท ี่ราชการในตำแหน่ง 
ที่สอบแข่งขันได้ตามกำหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑ )ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นหนังสือแสดงความจำนงขอบรรจุเข้ารับราชกา'รและ 
เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการภายในอายุบัญชีสอบแข่งขัน

(๒) เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะบรรจุผู้นั้นเข้ารับ 
ราชการ หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นมีตำแหน่งที่ผู้นั้นสอบแข่งขันได้หรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง 
เกื้อกูลว่างอยู่ ให้ดำเนินการส่ังบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งน้ันได้เป็นลำดับแรก

หมวด ๗
บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ 

เข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษ

ข้อ ๑๖ การคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในฐานะ 
ผู้เช่ียวฃาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) ในการขอกำหนดตำแหน่งผู้เชี่ยวฃาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษ ให้องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดรายงานคณะกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) พิจารณาโดยความ 
เห็นชอบจากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)

(๒) การขอกำหนดตำแหน่งผ ู้เช ี่ยวชาญหรือผ ู้ชำนาญการพ ิเศษ ให้คณะกรรมการ 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) และคณะกรรมการกลางข้าราฃการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด (ก.จ.) พิจารณาให้ความเห็นขอบ ภายใต้เง่ือนไข ดังน้ี

(๒.๑) ลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความจำเป็น 
ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญงานในระดับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษ 
หรือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญงานเทียบได้ไนระดับเดียวกัน

(๒.๒) มีการกำหนดตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชำนาญการพิเศษ เพื่อรองรับลักษณะ 
หน้าที่ความรับผิดชอบตาม (๒.๑) โดยพิจารณากำหนดตำแหน่งให้เหมาะสมกับความยากและคุณภาพ 
ของงานในตำแหน่งน้ัน
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(๓) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ม ีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่ราชการ 
ที่จะต้องบรรจุบ ุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้เช ี่ยวชาญ หรือผู้ชำนาญการพิเศษในองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด เสนอเหตุผลและความจำเป็น คำชี้แจง ประวัติและผลงานชองผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการ 
ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญงานสูงในระดับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษ 
แล้วแต่กรณี และมีความเหมาะสมกับลักษณะงานในตำแหน่งที่ฃอบรรจุและแต่งตั้ง โดยพิจารณาจาก 
คุณวุฒิการศึกษา ประวัติการทำงาน และผลงานที่ไต้ปฏิบัติมา ตามแบบที่กำหนด โดยแสดงรายละเอียด 
ดังน้ี

(๓.๑) บุคคลที่จะบรรจุเข้ารับราชการ คุณวุฒิ ตำแหน่งที่จะบรรจุ และระดับตำแหน่ง 
(๓.๒) รายละเอียดหน้าที่ ความรับผิดขอบ และปริมาณงานของตำแหน่งที่จะบรรจุ 
(๓.๓) เหตุผลความจำเป็นในการขอบรรจุบุคคลผู้นี้ 
(๓.๔) ประโยฃน์ท่ีทางราฃการจะได้รับจากการบรรจุบุคคลผู้น้ี 

(๔) กรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอบรรจุบ ุคคลเข้ารับราชการตามข้อ (๒.๒) 
แต่ยังมิได้กำหนดตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอขอกำหนด 
ตำแหน่งผู้เช ี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษขึ้นใหม่หรือปรับเกลี่ยจากตำแหน่งอื่นให้คณะกรรมการ 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) พิจารณาให้ควานเห็นชอบก่อน

(๔) เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) โดยความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุ 
บ ุคคลใดเข ้าร ับราชการในฐานะผ ู้เช ี่ยวชาญหรือผ ู้ชำนาญการพ ิเศษในตำแหน ่งใด ระดับใดแล้ว 
ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลาง 
ข ้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนดอันดับเงินเดือนและขั้นเงินเดือนที่ให ้ได้รับ 
ไดยชนเงินเดือนทจะ Lmด้รับดังกลาวจะกำหนดเหไดรับเนฃันทไม่ตากวาจุดกงกลางระหว่างขนสูงและขันตา 
ของอันดับเงินเดือนท่ีผู้น้ันได้รับ

หมวด ๘ 
คนพิการ

ข้อ ๑๗ การคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเฉพาะคนพิการตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกำหนด โดยอาจระบุประเภทความ 
พิการได้มากกว่า ๑ ประเภทความพิการขึ้นอยู่กับดุลพินิจฃอ่งคณะกรรมการคัดเลือก

ให้นำความในข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ มาใช้บังคับกับการคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุ 
เข้ารับราชการโดยอนุโลม

ข้อ ๑๘ การกำหนดจำนวนคนพิการที่จะต้องรับเข้าทำงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ให้กำหนดอัตราส่วนจำนวนผู้ปฏิบัติงานหน่ึงร้อยคนต่อการรับคนพิการหน่ึงคนโดยนับจากจำนวนผู้ปฏิบัติงาน 
ในส่วนราชการ ได้แก่ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงาบจ้าง ลูกจ้างประจำ หรือผู้ปฏิบัติงาน 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซ่ึงปฏิบัติงานประจำในส่วนราชการท่ีปฏิบัติงานอยู่จริง และผู้ซ่ึงอยู่ระหว่างการลาโดยได้รับ 
เงินเดือนด้วย แต่ไม่หมายความรวมถึงพนักงานจ้างท่ัวไป หรือพนักงานจ้างเหมาท่ีปฏิบัติงาน โดยมีกำหนดระยะเวลา 
ตามสัญญาจ้างในวันที่ ๑ ตุลาคม ของทุกปี และหากมีจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่นับเป็นเศษได้เกินห้าสืบคน 
ต้องรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคบ
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ข ้อ ๑ ๙ คนพิการที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ 
ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งขาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ การออกบัตร และการกำหนดเจ้าหน้าที่ผ ู้ม ีอำนาจ 
ออกบัตรประจำตัวคนพิการ การกำหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ และการขอสละสิทธิของคนพิการ 
และอายุบัตรประจำตัวคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๖ และท่ีแก้!ขเพิ่มเติม

ข้อ ๒๐ คนพิการที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติที่,วไปและไม่มีลักษณะ 
ต้องห้ามตามประกาศ ก.จ. ว่าด้วยการน้ัน

ข้อ ๒๑ เม่ือได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการคัดเลือกรายงานผลการคัดเลือก 
ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจัดทำบัญชีรายฃื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและจัดเรียงลำคับตามผลคะแนน 
เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 
เรียงตามลำดับที่ โดยบัญชีรายขื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีอายุไม่เกินสองปี

หมวด ๙ 
กรณีอื่น ๆ

ข้อ ๒๒ กรณีที่ม ีเหตุผลความจำเป็นเพื่อประโยขน่ฃององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
คณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนจังหวัด (ก.จ.) อาจกำหนดกรณีอื่นเพื่อคัดเลือกกรณีที่ม ีเหตุพิเศษ 
ท่ีไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันได้

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๓ ในระหว่างที่คณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนจังหวัด (ก.จ.) ยังไม่ได้กำหนด 
คุณวุฒิที่ให้คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ให้ประกาศที,ใช้บังคับคงมีผลใช้บังคับต่อไป 
เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้ง จนกว่าจะมีการกำหนดให้เป็นไปตามประกาศมาตรฐานท่ัวไปนี้

ข้อ ๒๔ ในการสอบแข่งขันตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๘/๒๕๖๐ 
ลงวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนห้องถิ่น 
(กลถ.)ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามความในหมวด ๕หมวด๖ หมายความถึง กรมส่งเสริมการปกครองห้องถ่ิน

ประกาศ ณ วับท่ี พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

พลเอก
(อนุ'พงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด



บันทึกข้อความ
ทน้าน้๔•'.ไ..•ร•ไ-F! อบจ.

ส่วนราชการ สำนักงาน ก.จ.จ.ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.ลำปาง โทร. ๐ £๔๒๓ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๐๐๔
ที่ ลป ๔๑๐๐๑/- วันที่ ๔ มกราคม ๒๔๖๑
เร่ือง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เรียน เลขานุการ ก.จ.จ.ลำปาง 

ต้นเรื่อง
ด้วย ก.จ. เห็นขอบให้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ 

บริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๔ เร่ือง ดังนี้
๑. ให้แกไขประกาศมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน 

ให้สอดคล้องกับประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.๒๔๖๐ เพื่อประโยชน์ในการ 
ปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้มีมาตรฐานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของระบบ 
คุณธรรม ตามมติ ก.จ.ในการประขุมครั้งที่ ๖/๒๔๖๐ เม่ือวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๖๐

๒. ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.๒๔๖๐ เพื่อให้สอดคล้องกับ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายงานที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.๒๔๔๙ ตามมติ ก.จ.ในการประขุมครั้งที่ ๗/๒๔๖๐ เมื่อวันที ่ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๐ 

๓. ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับ 
หน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๔๖๑ ตามมติ ก.จ.ในการประขุมครั้งที่ 
๗/๒๔๖๐ เม่ือวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๐

๔. ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.จ. 
รับรอง ตามมติ ก.จ.ในการประขุมครั้งที่ ๗/๒๔๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๐
และขอให้ ก.จ.จ. จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ ก.จ. กำหนด กรณี ก.จ.จ. 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์โดยมีเนื้อหาเข่นเดียวกับที่ ก.จ. กำหนด ให้มีผลใช้บังคับได้ กรณี ก.จ.จ.ประกาศ 
กำหนดหลักเกณฑ์แตกต่างจากที่ ก.จ.กำหนด ให้เสนอ ก.จ.พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน จึงประกาศใช้บังคับได้ 
และเพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบังเกิดผลดี จึงขอให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๔ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ รายละเอียดตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ 
ก.อบต.ที่ มท ๐๘๐๙.๒ /ว ๑๔๑ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๔๖๐, หนังสือสำนักงานเลขานุการ ก.จ. ท่ี มท 
๐๘๐๙.๓/ว๒๙๓๔ ลงวันท่ี 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. ท่ี มท ๐๘ ๐๙.๔ /ว ๔๓ 
ลงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๔๖๐

/ข้อเสนอ...



ข้อเสนอ/พิจารณา
ในซั้นนี้ได้จัดทำร่างประกาศ ก.จ.จ. ลำปาง เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ท้ัง 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 (ฉบับท่ี 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 

และบุคลกรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิ 
เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.จ.รับรอง 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีเนื้อหาเข่นเดียวกับที่ ก.จ.กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและจะได้เสนอให้ ก.จ.จ.ลำปาง พิจารณาให้ความเห็นขอบในการ
ประขุมคร้ังต่อไป

(นางสาวเพญสร เขยวรรณ)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ผู้ช่วยเลขานุการ ก.จ.จ.ลำปาง

ทราบ

(นายทองดี จอมวงศ์)
ปลัดองศ์การบริทารล่วบจังทวัดลำปา'3 

เลขานุการ ก.จ.จ. ลำปวง 
- ๙ ม.ค. to ®

(นางจินตหลา ทองมล)
นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ



ท่ี ลป ๕๑๐๐๑/■ ๕' วันท่ี กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เรียน ประธาน ก.จ.จ.ลำปาง - หพัาห้องรอุ J น ั้^22 1 IP*.)
ก.จ. เห็นชอบให้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การิ'

บริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๔ เร่ือง ดังนี้
๑. ให้แก้ไขประกาศมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน 

ให้สอดคล้องกับประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อประโยชน์ในการ 
ปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้มีมาตรฐานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของระบบ 
คุณธรรม ตามมติ ก.จ.ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๒. ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้สอดคล้องกับ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายงานที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.๒๕๕๙ ตามมติ ก.จ.ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๓. ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับ 
หน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมติ ก.จ.ในการประชุมครั้งที่ 
๗/๒๕๖๐ เม่ือวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

๔. ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.จ.
รับรอง ตามมติ ก.จ.ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
และขอให้ ก.จ.จ. จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ ก.จ. กำหนด กรณี ก.จ.จ. . 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์โดยมีเนื้อหาเข่นเดียวกับที่ ก.จ. กำหนด ให้มีผลใช้บังคับได้ กรณี ก.จ.จ.ประกาศ 
กำหนดหลักเกณฑ์แตกต่างจากที่ ก.จ.กำหนด ให้เสนอ ก.จ.พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน จึงประกาศใช้บังคับได้ 
และเพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบังเกิดผลดี จึงขอให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดทำเป็นร่างประกาศ เสนอให้ ก.จ.จ.
ลำปาง พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ น้ัน

ข้อเท็จจริง
ก.จ.จ.ลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาและ 

มีมติเห็นชอบร่างประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฃองิองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด จำนวน ๔ เร่ือง ดังนี้

/ ๑.ร่างประกาศ...



๑. ร่างประกาศ ก.จ.จ.ลำปาง เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มี 
เหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๑

๒. ร่างประกาศ ก.จ.จ.ลำปาง เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ 
กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.๒๕๖๑ 

๓. ร่างประกาศ ก.จ.จ.ลำปาง เร่ือง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 
ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

๔. ร่างประกาศ ก.จ.จ.ลำปาง เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงาบการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ไต้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น 
หรือสูงข้ึน ตามคุณวุฒิที่ ก.จ.รับรอง

ของ ก.จ.จ. ลำปาง เห็นควรลงนามในประกาศฯ เพื่อจะได้รายงานให้ ก.จ.ทราบ และแจ้งให้องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางเพื่อทราบและลือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในประกาศฯ ที่แนบเสนอมาพร้อมนี้

ข้อเลนอ/พิจารณา
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นไปตามมติของ ก.จ.และมติ

ฟ — "
(นายท0งค็ จฒรงส) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนด้ง 
เลขานุการ ก.จ.®.ลำปาง

(นายสุรพล บุริ'นทราพันธุ) 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

(นายทรงพล สวาสดี้ธรรม) 
ผู้ว ่าราชการจังหวัดลำปาง

ริ- ๙ ฐ.ค. ๒๕๖๑



ass
บันทึกข้อความ วน!..!.......

ส่วนราชการ สำนักงาน ก.จ.จ.ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.ลำปาง โทร. o  ๕๔๒๓ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๐๐๔
ท่ี ลป ๕๑๐๐๑/- วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เรียน เลขานุการ ก.จ.จ.ลำปาง

เรื่องเดิม
ก.จ. เห็นชอบให้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ 

บริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๔ เร่ือง ดังนี้
๑. ให้แก้ไขประกาศมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน 

ให้สอดคล้องกับประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อประโยซ'น์ในการ 
ปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให ้มีมาตรฐานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของระบบ 
คุณธรรม ตามมติ ก.จ.ในการประขุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๒. ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้สอดคล้องกับ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทบอื่นเป็นรายงานที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.๒๕๕๙ ตามมติ ก.จ.ในการประขุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เม่ือวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๓. ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับ 
หน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมติ ก.จ.ในการประขุมครั้งที่ 
๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที ่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

๔. ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.จ.
รับรอง ตามมติ ก.จ.ในการประขุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที ่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
และฝ่ายเลขานุการได้จัดทำเป็นร่างประกาศ เสนอให้ ก.จ.จ.ลำปาง พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประขุม 
คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ น้ัน

ข้อเท็จจริง
ก.จ.จ.ลำปาง ในการประขุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาและ 

มีมติเห็นชอบร่างประกาศ ก.จ.จ.ลำปาง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท้ัง ๔ ฉบับ และประธาน ก.จ.จ.ลำปาง ได้ลงนามเพื่อประกาศใช้เมื่อวันที่ ๙ 
มีนาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว

/ข้อเสนอ...



ข้อเลนอ/พิจารณา
เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นไปตามมติของ ก.จ. และมติ 

ของ ก.จ.จ. ลำปางในการประชุมครั้งดังกล่าว เห็นควรรายงานให้ ก.จ.ทราบ และแจ้งให้องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวเพ็ญสิริ ไซยวรรณ)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ผู้ช่วยเลขานุการ ก.จ.จ.ลำปาง

ทราบ
ลงนามแล้ว

(นายทองดี จอมวงดี)
ปลัดองค์การ'บริหารส่วน,จังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองดีการ'น'รทาร'ส่วน'วัง,หว,''ด*ลำปาง 
๑ <1 มี.ค. ๒๕๖๑

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

ปลัดองศ์การบริหารฺล่วนจังหวัดลำปาง© ร. ม.ค. ฌ๕๖๑

(นางจนพหลา ทองบุล)
นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญทาร



ที ลป ๕๑๐๐๑/ฐ สำนักงาน ก.จ.จ.ลำปาง 
ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา 
อำ๓ อเกาะคา ลป ๕๒๑๓๐

9 $  มีนาคม ๒๕๖๑

เร่ือง แจ้งประกาศ ก.จ.จ. สำปาง เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เรียน เลขานุการ ก.จ.

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๕๑ ลงวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๒. หนังสือสำนักงานเลขานุการ ก.จ ท่ี มท ๐๘๐๙.๓/ว ๒๙๓๕ ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๓. หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๙๐ ลงวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๔. หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท ๐๘๐๙.๔/ว ๔๓ ลงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย สำเนาประกาศ ก.จ.จ. ลำปาง กำหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๔ ฉบับ

ด้วย ก.จ.จ. ลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ มีมติ 
เห็นขอบประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 
๔ ฉบับ และประธาน ก.จ.จ.สำปาง ได้ลงนามประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว เม่ือวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ รายละเอียด 
ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ 

---- -----

(นายทองดี จอมวงศ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
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 
อำ๓ อเกาะคา ลป ๕๒๑๓๐

ฐ^7 มีนาคม ๒๕๖๑

เร่ือง แจ้งประกาศ ก.จ.จ.สำปาง เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย สำเนาประกาศ ก.จ.จ. สำปาง กำหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

ด้วย ก.จ.จ. ลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ มีมติ
เห็นขอบประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 
๔ ฉบับ และประธาน ก.จ.จ.สำปาง ได้ลงนามประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว เม่ือวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ รายละเอียด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

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

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน ๔ ฉปบ

ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยพร้อมน้ี

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองดี จอมวงค์)
1เลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รองผู้ร่าราชการวังหวด, 
ท้องถิ่นวังหวัด..............

.วันที.

.วันที,



I

สำนักงาน ก.จ.จ.ลำปาง 
ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา 
อำเภอเกาะคา ลป ๕๒๑๓๐

ร) ^ มีนาคม ๒๕๖๑

เร่ือง แจ้งประกาศ ก.จ.จ. ลำปาง เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เรียน เลขานุการ ก.จ.

อ้างถึง ๑. หนังสือลำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๕๑ ลงวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๒. หนังสือสำนักงานเลขานุการ ก.จ ท่ี มท ๐๘๐๙.๓/ว ๒๙๓๕ ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๓. หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๙๐ ลงวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๔. หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท ๐๘๐๙.๔/ว ๔๓ ลงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย สำเนาประกาศ ก.จ.จ. ลำปาง กำหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๔ ฉบับ

ด้วย ก.จ.จ. ลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ มีมติ 
เห็นขอบประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 
๔ ฉบับ และประธาน ก.จ.จ.ลำปาง ได้ลงนามประกาศใข้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวับที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ รายละเอียด 
ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองดี จอมวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังท-วัด ปฏิบัติหน้าท่ี 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัๅปๆง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
งานเลขานุการ ก.จ.จ.
โทร. ๐ ๕๔๒๓ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๐๐๔
โทร?ทร. ๐ ๕๔๒๓ ๗๖๒๘ รอง ผว้ '่WVรท''Vร’?''.'พฬ .ั. 

ซ้องถิ่นรังหวัด......
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ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง 
เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดสายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีท่ีได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น
ตามคุณวุฒิท่ี ก.จ.รับรอง

โดยท ี่เป ็นการสมควรเพ ื่อให ้ข ้าราชการคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษาองค ์การบร ิหาร 
ส ่วนจังหวัดมีระบบบริหารงานบุคคลที่เป ็นมาตรฐาน สอดคล้อง และเสมอภาค ซึ่งไม่ตํ่ากว่ามาตรฐาน 
การบริหารงานบุคคลชองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี ก.ค.ศ. 
กำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓(๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ และข้อ ๓๗ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด 
ลำปาง เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลชององค์การบริหารส่วนจังหวัด แกไชเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๓๔) พ.ศ.๒๔๔๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๔๔๖ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิ 
ท่ี ก.จ.รับรอง ลงวับที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๐ มติที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๔๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๐ และมติคณะกรรมการข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๔๖๑ เมื่อวับที่ ๒๙ มกราคม ๒๔๖๑ 
จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดลำปาง เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไชเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอนได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.จ. 
รับรอง”

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๐ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอน 

ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปน้ี
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 สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูหรือครูผู้ช่วยที่มีคุณวุฒิทางการบริหารการศึกษาและได้รับการ 
แต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เฉพาะกรณีตำแหน่งว่าง) ติดต่อกันมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าหกเดือน ให้ปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ ถ้ายื่นคำขอรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น 
หรือสูงขึ้นภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่รักษาราชการแทนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน ทั้งนี้ ต้องไม่ 
ก่อนวันที่สำเร็จการศึกษา และไม่ก่อนวันท่ี 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 
ที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น 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 เพ่ิมข้ึนหรือสูงขึ้น ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้น 
หรือสูงข้ึน ตามข้อ ๓ ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นสำเร็จการศึกษา และไม่ก่อนวันที่มีคำสั่งให้กลับเช้าปฏิบัติ 
ราชการ รวมทั้งเพิ่มคุณวุฒิในทะเบียนประวัติช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สำหรับช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงาน 
การสอนที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อตามระเบียบของทางราชการโดยใช้เวลาราชการบางส่วน 
และคุณวุฒิที่ได้รับตามข้อ ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๓ หรือ ๓.๔ เพิ่มข้ึนหรือสูงข้ึน ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
ที่เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามข้อ ๓ และเพิ่มคุณวุฒิในทะเบียนประวัติช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา



-๓-
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสายงานการสอน ที่ศึกษาต่อโดยไมใข้เวลาราชการตามระเบียบชองทางราชการด้วย

ข้อ ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น

ข้อ ๖ การสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงาน 
การสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงข้ึน ในวันท่ี ๑ เมษายนหรือ ๑ ตุลาคม ให้ส่ังให้ผู้น้ัน 
ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นก่อนการเลื่อนเงินเดือน

ข้อ ๗ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการ 
สอนที่ประสงค์จะขอรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๖0  วัน นับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา โดยกำหนด'วันที่มีผล 
การได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิในวันที่สำเร็จการศึกษา หรือวันที่สั่งให้กลับเข้าปฏิบัติราชการ หรือหากยื่น 
คำขอให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นเกินกว่า ๖0  วัน นับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา 
ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิมีผลในวันที่ยื่นคำขอ

ข้อ ๘ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน 
ผู้ใดที่ได้ปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปนี้ ให้นายกองค์การบริหาร 
ส ่วนจังหวัดเพ ิกถอนคำสั่งน ั้น และให้ผู้น ั้นส่งเงินที,ได ้ร ับค ืนตามระเบ ียบทางราชการ หากคุณวุฒ ิน ั้น 
ก.จ.ยังไม่รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ให้แก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒินั้นออกจากทะเบียนประวัติ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วแต่กรณี โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 

ข้อ ๙ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน 
ที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อตามระเบียบของทางราชการ หรือข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน ที่ได้รายงานการไปศึกษาโดยไมใช้เวลาราชการ 
ตามระเบียบของทางราชการ หรือได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้บังคับใช้ 
ให้ดำเนินการให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.จ. รับรองตามมาตรฐาน 
ท่ัวไป หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเดิมต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ข้อ ๑ 0  การใดที่ได้ดำเนินการตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือหนังสือสั่งการใดก่อน 
ประกาศฉบับนี้มีผลใช้'บังคับ ให้ดำเนินการต่อไปตามประกาศ ระเบียบ มติ หรือหนังสือสั่งการเดิมจนกว่า 
จะแล้วเสร็จ

ประกาศ ณ วันท่ี ๕ '' มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นายทรงพล สวาสตึรรรม)
ผ้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง



ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง 
เร่ือง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ 

ในกังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

โดยที่เป็นการสมควรแกไขประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ท ี่ปฏิบ ัต ิงานให้กับหน่วยบริการ 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๓ ฉบับลงวับท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ ให้เหมาะสมและสอดคล้อง 
กับสภาวการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓(๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน 
ท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข ้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖0  ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖0  มติคณะกรรมการกลาง 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖0  เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖0  และมติ 
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไชไว้ ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ประกาศนี้เร ียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ท ี่ปฏิบ ัต ิงานให้กับหน่วยบริการ 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ประกาศนี๋ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖0  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ ชองประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ท ี่ปฏิบ ัต ิงานให้กับ 
หน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๓ และให้ใช้ข้อความต่อไปน้ีแทน

“ข้อ ๔ การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด ้วยการจ่ายเงินค ่าตอบแทน 
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ 
จ ่ายเง ินค ่าตอบแทน แนบท ้ายข ้อบ ังค ับกระทรวงสาธารณ สุขว ่าด ้วยการจ ่ายเง ินค ่าตอบแทนเจ ้าหน ้าท ี่ 
ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยอนุโลม”

ประกาศ ณ วันท่ี ๙' y  มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑“22{นายทรงพล สวาสติธรรม)

จังหวัดลำปางผ้ว่าราชการจั^หวัดลำปาง „ „ประธานกรรมการชาราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด



ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง 
เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. ๒<£๖๑

ด้วยเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย ให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง 
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. ๒๕£๙

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๓ (๒) และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน 
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ 
ตอบแทนอื่นเป ็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ 
กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.๒๕๖๐ 
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการประชุม 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นขอบให้กำหนด 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย ดังต่อไปน้ี

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 ับบำนาญ” หมายความว่า ช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับบำเหน็จบำนาญ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญช้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ทั้งน้ีให้,รวมถึง 
ช้าราชการถ่ายโอนผู้ได้รับบำนาญด้วย

/ลูก'จ้าง...



“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างประจำ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลด้วย

“พนักงานจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชนัญญ้ต 
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเป็นบุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างตามประกาศ 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง โดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลด้วย

“ เงินช่วยพิเศษ” หมายความว่า เงินช่วยเหลือพิเศษให้กับข้าราชการองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่ถึงแก่ความตาย

ข้อ ๔ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด ให้เป ็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น 
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๔๓๔ โดยอนุโลม

ข้อ ๔ หลักเกณฑ์ เง่ือนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับผู้รับบำนาญให้เป็นไป 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๖ โดยอนุโลม

ข้อ ๖ หลักเกณฑ์ เง่ือนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับลูกจ้างให้เป็นไปตาม 
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลชององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๔๔ หมวด ๑๓ 
การบริหารงานบุคคลชองลูกจ้าง โดยอนุโลม

ข้อ ๗ หลักเกณฑ์ เง่ือนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับพนักงานจ้างให้เป็นไป 
ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๔๔๗ โดยอนุโลม

ข้อ ๘ การจ่ายเงินช่วยพิเศษสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้รับบำนาญ 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่ใด้เบิกจ่ายไปแล้วตามประกาศ หลักเกณฑ์ ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
ก่อนวันที่ประกาศนึ๋ใข้บังคับ ให้ถือว่าการดำเนินการนั้นเป็นไปตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันท่ี ร / มนาคม

(นายทรงพล สวาสต๋ึธรรม)

ศ.๒๔๖๑

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง
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ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๑

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการแกไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ 
ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เร ื่อง มาตรฐานท ั่วไปเก ี่ยวก ับการค ัดเล ือก พ .ศ .๒๕๖๐ ท ี่กำหนดให ้การค ัดเล ือกกรณ ีท ี่ม ีเหต ุพ ิเศษ 
ท ี่ไม ่จำเป ็นต ้องสอบแข่งข ันเพ ื่อบรรจุบ ุคคลเข ้าร ับราชการและแต่งต ั้งให ้เป ็นข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไฃที่ ก.จ.กำหนด เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการบริหารงาน 
บ ุคคลชององค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดให ้ม ีมาตรฐานและเป ็นไปอย่างม ีประส ิทธ ิภาพบนพ ื้นฐานชอง 
ระบบคุณธรรม

อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓(๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ข้อ ๕ วรรคสอง และข้อ ๙ แห่งประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ 
คัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มติชอง 
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุม 
คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เร ียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไชเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน 
พ.ศ.๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง 
เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไชเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลชององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ.๒๕๔๗ 
ลงวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

บรรดาประกาศ หรือหนังสือสั่งการอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน

/หมวด ๑...
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หมวด ๑ 
บททั่วไป

ข้อ ๔ การค ัดเล ือกในกรณ ีท ี่ม ีเหต ุพ ิเศษท ี่ไม ่จำเป ็นต ้องสอบแข่งข ัน เพ ื่อบรรจุบ ุคคล 
เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก

ข้อ ๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจคัดเลือกบุคคลเพ ื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้ง 
ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยไม่ต้องดำเนินการสอบแข่งขันได้ในกรณีเหตุพิเศษดังนี้ 

(๑) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล หรือทุนขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดในสาขาวิชาที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด เพื่อศึกษา 
วิชาในประเทศหรือต่างประเทศ

(๒) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีการศึกษาขึ้นเพื่อเข้ารับราชการ 
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้ันโดยเฉพาะ

(๓) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด ให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีเหตุพิเศษได้

(๔) กรณีการบรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ ซ่ึงไม่สามารถมารับการบรรจุได้ เมื่อถึงลำดับท่ี 
ที่สอบได้ เน ื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและได้มา 
รายงานตัวขอรับการบรรจุ เม่ือบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ท่ีผู้น้ันสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว

(๔) กรณีการบรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ ซ่ึงถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
เน ื่องจากได้มารายงานตัวเพ ื่อขอรับการบรรจุแล้ว แต่ม ีเหตุท ี่ไม่อาจเข้าปฏิบ ัติหน้าที่ราชการในตำแหน่ง 
ที่สอบแช่งขันได้ตามกำหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งต้ัง

(๖) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ 
หรือผู้ชำนาญการพิเศษ

(๗) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งคนพิการเข้ารับราชการ
(๘) กรณีอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด 
ในการคัดเลือกตามวรรคหน่ึง (๑) (๒) (๓) และ (๗) ให้แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกขึ้น 

คณะหน่ึง จำนวนห้าคน ประกอบด้วย
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธาน
(๒) ผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในตำแหน่งที่จะคัดเลือก เป็นกรรมการ
(๓) ผู้แทนส่วนราชการส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค ที่มีลักษณะงาน เป็นกรรมการ

เกี่ยวกับตำแหน่งที่จะคัดเลือก
(๔) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ
(๔) หัวหน้าส่วนราชการท่ีเป็นผู้บังคับบัญชาของตำแหน่งน้ัน 
(๖) หัวหน้าส่วนราชการชององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีหน้าท่ี

เป็นกรรมการ

รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ
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หมวด ๒
ผู้ได้รับVIนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข้อ ๖ การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในสาขาที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด 
เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ ให้ประกาศรับสมัครคัดเลือก และดำเนินการ ดังน้ี

(๑) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุ ยื่นใบสมัครตามแบบท่ีกำหนด พร้อมหลักฐานการศึกษา 
และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกำหนด

(๒) ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร หลักฐานการศึกษา ผลการประเมิน 
ทางจริยธรรม และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกำหนด นอกจากนี้ อาจใช้วิธีสัมภาษณ์ 
เพิ่มเติมอีกก็ได้ และในการจัดลำดับผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด 
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการคัดเลือกอาจพิจารณากำหนดให้ผู้มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยตลอด 
หล ักส ูตรส ูงเป ็นผ ู้อย ู่ในลำด ับต ้นสามารถได ้ร ับการบรรจ ุเข ้าร ับราชการก ่อน หร ือพ ิจารณ าบรรจ ุตาม 
องค์ประกอบอ่ืนท่ีเห็นสมควรก็ได้

หมวด ๓
ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด

ข้อ ๗ การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลาง 
ข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีการศึกษาขึ้นเพื่อเข้ารับ 
ราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นโดยเฉพาะ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดใดจัดให้มีการศึกษา 
ตามหลักสูตรดังกล่าว จะต้องขอทำความตกลง โดยเสนอเหตุผล ความจำเป ็น และได้รับความเห็นขอบ 
จากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ก่อน

ให้นำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ตามท่ีกำหนดไวในหมวด ๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๔
ผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิ

ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด

ข้อ ๘ การคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด ให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษให้ประกาศรับสมัครคัดเลือก 
ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกำหนด โดยให้ระบุรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ดังนี้

(๑) ตำแหน่งท่ีจะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนท่ีจะได้รับ
(๒) จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก



(๓) ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง
(๔) คุณสมบัติท่ัวไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ 

สมัครเข้ารับการคัดเลือก
(๔) กำหนดการและวิธีการรับสมัคร 
(๖) เอกสารและหลักฐานท่ีใข้ในการสมัคร
(๗) การประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานท่ีคัดเลือก 
(๘) หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ที่ครอบคลุมการทดสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ 

สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง ซึ่งอาจพิจารณากำหนดวิธีการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน 
วิธีสอบปฏิบัติ วิธีอ่ืนใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความเหมาะสม 

(๙) หลักเกณฑ์การตัดสิน
(๑๐) การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับที่
(๑๑) การบรรจุและแต่งตั้ง
(๑๒) เง่ือนไขหรือข้อความอ่ืนๆ ท่ีผู้สมัครควรทราบ
ข้อ ๙ การประกาศรับสมัครคัดเลือก ให้เผยแพร่ประกาศรับสมัครคัดเลือกก่อนวันรับสมัคร 

คัดเลือกไม่น้อยกว่าสิบวันทำการ โดยประกาศรับสมัครบนเว็บไซต์ขององค์กาบริหารส่วนจังหวัด เว็บไซต์ของ 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ปีดประกาศในที่เปิดเผย ณ สถานท่ี 
รับสมัคร หรือซ่องทางอ่ืนใด โดยกำหนดระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่าสิบห้าวันทำการ

ข้อ ๑๐ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนด พร้อมหลักฐาน 
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกำหนด โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
เสียค่าธรรมเนียมในอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมสอบแข่งขัน ค่าธรรมเนียมสมัครเข้ารับการคัดเลือกนี้จะไม่ 
จ่ายคืนให้เมื่อได้มีการรับสมัครคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยถูกต้องแล้ว

ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการคัดเลือก ดำเนินการคัดเลือกตามหลักสูตรและวิธีการคัดเลือกที่กำหนด 
โดยคณะกรรมการคัดเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ์ กรรมการออกข้อสอบ กรรมการทดสอบการปฏิบัติงาน 
หรือกรรมการอื่นหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการในเรื่องต่างๆ ได้ตามความจำเป็น

ข้อ ๑๒ เมื่อได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการคัดเลือกรายงานผลการคัดเลือก 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจัดทำบัญชีรายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและจัดเรียงลำดับตามผลคะแนน 
เพ ื่อให ้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศผลการคัดเล ือก เพ ื่อบรรจุและแต่งต ั้งให ้ดำรงตำแหน่งท ี่ว ่าง 
เรียงตามลำดับที่

ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่าง และภายหลังมีตำแหน่งว่างเพิ่มอีก 
ก็อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกที่เหลืออยู่ในลำดับที่ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้น โดยบัญชี 
มีอายุไม่เกินหนึ่งปีนับแต่ประกาศผล

ข้อ ๑๓ คุณวุฒิที่กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษให้เป็นไป 
ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด



-๔-
หมวด ๕

ผู้สอบแข่งขันได้ อยู่ในระหว่างการรับราชการทหาร 
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

ข้อ ๑๔ การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถรับการบรรจุได้เมื่อถึงลำดับที่ที่สอบได้ 
เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และได้มารายงานตัว 
ขอรับการบรรจุเม่ือบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้น้ันสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุย่ืนใบสมัครตามแบบท่ีกำหนดและหนังสือรับรองประวัติ 
การรับราชการทหารตามแบบที่กำหนด พร้อมด้วยลำเนาหลักฐานการศึกษาและสำเนาหลักฐานการรับราชการ 
ทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

(๒) เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้น้ันพ้นจากราชการทหารโดยไม่มี 
ความเสียหายและมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้นจาก 
ราชการทหาร หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นมีตำแหน่งที่ผู้นั้นสอบแข่งขันได้หรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล 
ว่างอยู่ ให้ดำเนินการส่ังบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งน้ันได้

หมวด ๖
ผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ข้อ ๑๔ การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เนื่องจาก 
ได้มารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุผลที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ 
ตามกำหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำเนินการ ดังน้ี

(๑) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นหนังสือแสดงความจำนงขอบรรจุเข้ารับราชการและ 
เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการภายในอายุบัญชีสอบแข่งขัน

(๒) เม่ือองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะบรรจุผู้นั้นเข้ารับราชการ 
หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นมีตำแหน่งที่ผู้น ั้นสอบแข่งชันได้หรือตำแหน่งที่เก ี่ยวข้องเกื้อกูลว่างอยู่ 
ให้ดำเนินการส่ังบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งน้ันได้เบ็เนลำดับแรก

หมวด ๗
บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษ

ข้อ ๑๖ การคัดเล ือกบ ุคคลท ี่ม ีความรู้ ความสามารถ เพ ื่อบรรจุเข ้าร ับราชการ ในฐานะ 
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำเนินการ ตังนี้

(๑) ในการขอกำหนดตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
รายงานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส ่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) พ ิจารณาโดยความเห ็นขอบจาก 
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)



(๒) การขอกำหนดตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษ ให้คณะกรรมการข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) และคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ภายใต้เง่ือนไช ดังน้ี

(๒.๑) ลักษณะหน้าท่ี ความรับผิดชอบชององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความจำเป็น 
ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญงานในระดับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษหรือ 
ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญงานเทียบไต้ในระดับเดียวกัน

(๒.๒) มีการกำหนดตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชำนาญการพิเศษ เพื่อรองรับลักษณะหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบตาม (๒.๑) โดยพิจารณากำหนดตำแหน่งให้เหมาะสมกับความยากและคุณภาพของงาน 
ในตำแหน่งน้ัน

(๓) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีมีความจำเป็นอย่างยิงเพ่ือประโยชน์แก่ราชการท่ีจะต้อง 
บรรจุบ ุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชำนาญการพิเศษในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอ 
เหตุผลและความจำเป็น คำชี้แจง ประวัติและผลงานชองผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถและความชำนาญงานสูงในระดับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษแล้วแต่กรณี และมีความ 
เหมาะสมกับลักษณะงานในตำแหน่งที่ฃอบรรจุและแต่งตั้ง โดยพ ิจารณ าจากค ุณ ว ุฒ ิการศ ึกษา ประวัติ 
การทำงาน และผลงานที่ได้ปฏิบัติมา ตามแบบท่ีกำหนด โดยแสดงรายละเอียด ดังน้ี

(๓.๑) บุคคลที่จะบรรจุเข้ารับราชการ คุณวุฒิ ตำแหน่งท่ีจะบรรจุ และระดับตำแหน่ง 
(๓.๒) รายละเอียดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และปริมาณงานของตำแหน่งท่ีจะบรรจุ 
(๓.๓) เหตุผลความจำเป็นในการขอบรรจุบุคคลผู้นี้ 
(๓.๔) ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับจากการบรรจุบุคคลผู้น้ี 

(๔) กรณีท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามข้อ (๒.๒) แต่ยังมิได้ 
กำหนดตำแหน่งผู้เช ี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอขอกำหนดตำแหน่ง 
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษขึ้นใหม่หรือปรับเกลี่ยจากตำแหน่งอื่นให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) โดยได้รับความเห ็นชอบจากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด (ก.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

(๔) เม่ือคณะกรรมการข้าราชการองค์การส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) โดยความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุบุคคลใด 
เข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษในตำแหน่งใด ระดับใดแล้ว ให้คณะกรรมการข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนดอันดับเงินเดือนและขั้นเงินเดือนที่ให้ได้รับโดยขั้นเงินเดือนที่จะให้ได้รับดังกล่าว 
จะกำหนดให้ได้รับในข้ันท่ีไม่ต่ํากว่าจุดกึ่งกลางระหว่างข้ันสูงและขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนท่ีผู้น้ันได้รับ

'-๖-



-๗-

หมวด ๘ 
คนพิการ

ข้อ ๑๗ การคัดเล ือกคนพิการเพ ื่อเข ้ารับราชการ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศ 
รับสมัครคัดเล ือกเฉพาะคนพิการตามที่คณะกรรมการคัดเล ือกกำหนด โดยอาจระบ ุประเภทความพ ิการ 
ได้มากกว่า ๑ ประเภท ความพิการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจชองคณะกรรมการคัดเลือก

ให้นำความในข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ มาใช้บังคับกับการคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุเข้ารับ 
ราชการโดยอนุโลม

ข้อ ๑๘ การกำหนดจำนวนคนพิการที่จะต้องรับเข้าทำงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ให้กำหนดอัตราส่วนจำนวนผู้ปฏิบัติงานหนี่งร้อยคนต่อการรับคนพิการหนึ่งคน โดยนับจากจำนวนผู้ปฏิบัติงาน 
ในส่วนราชการ ได้แก่ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ หรือผู้ปฏิบัติงาน 
ที่เรืยก1ซื่ออย่างอื่น ซึ่งปฏิบัติงานประจำในส่วนราชการที่ปฏิบัติงานอยู่จริง และผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการลาโดยได้รับ 
เงินเดือนด้วย แต่ไม่หมายความรวมถึงพนักงานจ้างทั่วไป หรือพนักงานจ้างเหมาที่ปฏิบัติงาน โดยมีกำหนด 
ระยะเวลาตามสัญญาจ้างในวันที่ ๑ ตุลาคม ชองทุกปี และหากมีจำนวนผู้ปฏิบัต ิงานที่น ับเป็นเศษได้เกิน 
ห้าสิบคน ต้องรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน

ข้อ ๑๙ คนพิการที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ 
ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ 
เงื่อนไขการยื่นคำฃอมีบัตรประจำตัวคนพิการ การออกบัตร และการกำหนดเจ้าหน้าที่ผ ู้ม ีอำนาจออกบัตร 
ประจำตัวคนพิการ การกำหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ และการขอสละสิทธิคนพิการและอายุบัตร 
ประจำตัวคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๒๐ คนพิการที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะ 
ต้องห้ามตามประกาศ ก.จ.ว่าด้วยการนั้น

ข้อ ๒๑ เมื่อได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการคัดเลือกรายงานผลการคัดเลือก 
ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ท ี่ผ ่านการคัดเลือกและจัดเรียงลำดับตามผลคะแนน 
เพ ื่อให ้องค ์การบริหารส ่วนจังหวัดประกาศผลการคัดเล ือกเพ ื่อบรรจุและแต่งต ั้งให ้ดำรงตำแหน่งท ี่ว ่าง 
เรียงตามลำดับที่ โดยบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีอายุไม่เกินสองปี

หมวด ๙  
กรณีอื่นๆ

ข้อ ๒๒ กรณ ีท ี่ม ีเห ต ุผลความจำเป ็น เพ ื่อป ระโยชน ์ชององค ์การบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัด  
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) อาจกำหนดกรณีอ ื่นเพ ื่อค ัดเล ือกกรณี 
ที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแช่งชันได้



บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๓ ในระหว่างที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ยังไม่ได้ 
กำหนดคุณวุฒิที่ให้คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษให้ประกาศที่ใข้บังคับคงมีผลใช้บังคับต่อไป 
เท่าที่ไม่ชัดหรือแย้ง จนกว่าจะมีการกำหนดให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้

ข้อ ๒๔ ในการสอบแข่งชันตามคำสั่งห ัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท ี่ ๘/๒๔๖๐ 
ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๐ ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งชันพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(กลถ.) ให้องค์การบริหารส่วนวังหวัดตามความในหมวด ๔ หมวด ๖ หมายความถึง กรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถ่ิน

ประกาศ ณ วันท่ี 6สั่ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๑

(นายทรงพล สวาสดึธรรม)
ผ้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด วังหวัดลำปาง



คู่ฉบับ
บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.ลำปาง โทร. ๐ ๕๔๒๓ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๐๐๔ 

ที ลป ๔๑๐๐๑/ว วันที 1เพ มีนาคม ๒๔๖๑

เร่ือง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง และหัวหน้าหน่วย 

ตรวจสอบภายใน

ด้วย ก.จ.จ.ลำปาง ในการประขุมคร้ังท่ี ๒/๒๔๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๑ มีมติ 

เห็นขอบประกาศ ก.จ.จ.ลำปาง เก่ียวกับหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด จำนวน ๔ เร่ือง. และฝ่ายเลขานุการ ก.จ.จ.ลำปาง ได้ส่งสำเนาประกาศ ท้ัง ๔ ฉบับ ดังกล่าวมาให้ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเพ่ือทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

ท่ีกำหนด พร้อมน้ีได้ส่งสำเนาประกาศฉบับดังกล่าวมาเพ่ือท่านแจ้งเวียนให้พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดขอบ 

เพื่อทราบและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้แจ้งให้ 

โรงเรียนวอแก้ววิทยาทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

0* * — -

(นายทองดี จอมวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ได้รับหนังสิอฉ บ ับ ^ว้เรียบร้อย
สำนักปลัดฯ... .ไ ร ้. 'ศ.... ^ / . . ....

กองกิจการสภาฯ.......'I??!..............

ก อ ง แ ผ น ฯ . . . . ให ้

ะ:ะ!:5ร:นิบับุ*1
กองพัสดุๆ.. .... ; * ชุ?....J & M  *า
กองการศก'ษาๆ.....  g t. บ่า
หน่วยตรวจสอบๆ..... b  /fc I

รองนายก อบจ..y ...........
ปลัด อบจ.....ก ้พๆะ๔ไไ, บ ั น ! ^ " 5 ”



บนทกฃอความ
ส่วนราขการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.ลำปาง โทร. ๐ ๕๔๒๓ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๐๐๔

ท่ี ลป ๔๑๐๐๑/- วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๔๖๑

เร่ือง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 

ต้นเร่ือง

ด้วย ก.จ.จ.ลำปาง ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๔๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๔๖๑ มีมติ 

เห็นขอบประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 

๔ เร่ือง และฝ่ายเลขานุการ ก.จ.จ.ลำปาง ได้ส่งสำเนาประกาศฉบับดังกล่าว มาเพื่อให้องค์การบริหารส่วน 

จังหวัดประซาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ และพนักงานจ้างในลังกัด เพื่อทราบและถือเบ็เนแนวทางปฏิบัติ 

รายละเอียดตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.จ.ลำปาง ท่ี ลป ๔๑๐๐๑/๑๖ ลงวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๔๖๐

ข้อเลนอ/พิจารณา

เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเน้นไปตามมติ ก.จ. และ ก.จ.จ. 

ลำปาง เห็นควรส่งสำเนาประกาศ ก.จ.จ.ลำปาง ฉบับดังกล่าวข้างต้น แจ้งส่วนราชการเพ่ือประซาสัมพันธ์ให้พนักงานจ้าง 

และเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดซอบทราบ และถือเบ็เนแนวทางปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามใบหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

7
(นางสาวเพ็ญสิรี ไชยวรรณ}

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เห็นชอบ 
ล-ณ'ไมแส้}

(นายทองดี จอมวงศ)
ปลดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปา4
Js ๘ ม.ก, Mb©



ถนนพหลโยธิน ตำนลศาลา

! โ ลา๓ อเกาะตา ลบ '๕๒®๓9,ห ̂ |

มนาคม ๒๕๖๑ ; ~  .51 ^ ^ ช ิ’"•

! พฺรท..........................M -

เร่ือง แจ้งประกาศ ก.จ.จ.ลำปาง เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง I ^ รบริหารงานบุคค&
I เลขหรับ......... 35.!?' I

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ลำเนาประกาศ ก.จ.จ. ลำปาง กำหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการปริหฺารงานุบัคค์ล N.fl. !ŝ q)9 ■
;  ' ■ ' ' I  0 .... *  .... .......'  •■■■... I

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด I จำฉจํป■๔•ฉบับ............ น.  I

ด้วย ก.จ.จ. ลำปาง ในการประชุมคร้ังท่ี ๑A3๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ มีมติ

เห็นชอบประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 

๔ ฉบับ และประธาน ก.จ.จ.ลำปาง ได้ลงนามประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว เม่ือวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ รายละเอียด 

ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยพร้อมน้ี

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

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

- \



ประกาศคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั จงัหวดัลำปาง 
เร่ือง กำหนดอตัราคา่จา้งและการใหล้กูจา้งขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัไดร้บัคา่จา้ง (ฉบบัที ่ ๔)

พ.ศ.๒๔๔๘

โดยทีเ่ปน็การสมควรปรบัอตัราคา่จา้งลกูจา้งประจำขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเพือ่ใหส้อดคลอ้ง 
กบัการปรบัอตัราเงนิเดอืนของขา้ราชการและเจา้หนา้ทีข่องรฐั ตามนยัมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่ ๙ ธันวาคม ๒๔๔๗

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๑๓(๒) มาตรา ๒๐ ประกอบมาตรา ๒๒ แหง่พระราขบญัญตัริะเบยีบ 
บรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ .ศ .๒๔๔๒ ประกาศคณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัอตัราคา่จา้งและการใหล้กูจา้งขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัไดร้บัคา่จา้ง (ฉบับท่ี ๔) 
ลงวับที ่ ๒๖ พฤศจกิายน ๒๔๔๘ โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
ในการประชมุครัง้ที ่ ๖/๒๔๔๘ เมือ่วบัที ่ ๒๔ มถินุายน ๒๔๔๘ และคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่น 
จังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชมุครัง้ที ่ ๑๒/๒๔๔๘ เมือ่วันท่ี ๒๑ ธนัวาคม ๒๔๔๘ มมีตเิหน็ชอบใหแ้ลโ้ขประกาศ 
คณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั จงัหวดัลำปาง เรือ่ง กำหนดอตัราคา่จา้งและการใหล้กูจา้งของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๔๔๗ ลงวันท่ี ๑๔ สงิหาคม ๒๔๔๗ ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ประกาศน ีเ้รยีกวา่ “ประกาศคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั จงัหวดั 
ลำปาง เร่ือง กำหนดอตัราคา่จ้างและการใหลู้กจ้างขององคก์ารบริหารสว่นจังหวัดไดรั้บคา่จ้าง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๔๔๘”

ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ขใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัที ่ ๑ ธันวาคม ๒๔๔๗ เป็นด้นไป

ข้อ ๓ ใหย้กเลกิบญัขอีตัราคา่จา้ง และบญัชกีำหนดอตัราคา่จา้งขัน้ตํา่ - ข้ันสูง ลกูจา้งประจำชอง 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัทา้ยประกาศคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั จงัหวดัลำปาง เรือ่ง 
กำหนดอตัราคา่จา้งและการใหล้กูจา้งขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัไดร้บัคา่จา้ง (ฉบบัที ่ ๓) พ.ศ.๒๔๔๗ ลงวนัที ่
๑๔ สิงหาคม ๒๔๔๗ และใหใ้ชบ้ญัชทีา้ยประกาศนีแ้y d ไ

ผูว้า่ราชการจฺงัหวดัลำปาง
ประธานกรรมการขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั จงัหวดัลำปาง



บัญชีกำหบดอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า-ขั้นสูง ลูกจ้างประจำ■ ขององค่กรปกครองส่วนท้องกิน

ลำ m  
ที่

J . ' 1 ลำแห นง กล ุ่มงาบ กล ุ่มน ัณ ซ  
ค ่าจ ้าง

อ ัต ร าค ่าจ ้าง
ห ม าย เห ต ุ

'นบ ค ่า •นบสงเติม ■ บนสูงใหม่
๑ ศนงาบ บริการพนฐาน กล ุ่มท ี่ ๑ ๕ ,๓ ๔ 0 ๑ ๖ ,0 ๓ 0 ๑๗ ,๘ ๘ 0 ๑. ทุกทำนพบ่ง หากด่านหบ่งว่างใหฺยุบเลิก
b คนงาบประมง บริการพนฐาน กล ุ่มท ี่ ๑ ๔ ,๓ ๔ 0 ๑ ๖ ,0 ๓ 0 ๑๗ ,๘ ๘ 0 ๒. ทุกลำนหบ่งต้องมีค่าจ้างไม่เทิบทว่าอัดรา
๓ คบงานประจำเร ือยนต ์ บร ิการพ ื้นฐาน กล ุ่มท ี่ ๑ ๔ ,๓ ๔ 0 ๑ ๖ ,๐ ๓ ๐ ๑๗ ,๘ ๘ 0 ค่าจ้างนั้บสูง'ของลำแหน่งที่ก่าหบด
๔ คบงาบ๓ พ !ร บร ิการพ ื้นฐาบ กล ุ่มท ี่ ๑ ๔ ,๓ ๔ 0 ๑ ๖ ,0 ๓ 0 ๑๗ ,๘ ๘ 0
๔ ภารโรง บร ิการพ ื้นฐาบ กล ุ่มท ี่ ๑ ๔ ,๓ ๔ 0 ๑ ๖ ,0 ๓ 0 ๑๗ ,๘ ๘ 0
๖ นักการ บร ิการพ ื้นฐาน กล ุ่มท ี่ ๑ ๔ ,๓ ๔ 0 ๑ ๖ ,0 ๓ 0 ๑๗ ,๘ ๘ 0

ยาม บริการพ ื้นฐาน กล ุ่มท ี่ ๑ ๔ ,๓ ๔ 0 ๑ ๖ ,0 ๓ 0 ๑๗ ,๘ ๘ 0
๘ คนสวบ บร ิการพ ื้นฐาน กล ุ่ม ท ี่ ๑ ๔ ,๓ ๔ 0 ๑ ๖ ,0 ๓ 0 ๑๗ ,๘ ๘ 0
๘ บริกรหร ือพน ักงานประจำต ีกหร ือโรงแรม บริการพ ื้นฐาน กล ุ่มท ี่ ๑ ๔ ,๓ ๔ 0 ๑ ๖ ,0 ๓ 0 ๑๗ ,๘ ๘ 0

๑ ๐ คบงาบประจำรถร!ยะ บร ิการพ ื้นฐาน กล ุ่มท ี่ ๑ ๔ ,๓ ๔ 0 ๑ ๖ ,0 ๓ 0 ๑ ๗ ,๘ ๘ 0
๑ ๑ คบงาบประจำรถดูดส ิงปฏ ิก ูล บร ิการพ ื้นฐาน กล ุ่มท ี่ ๑ ๔ ,๓ ๔ 0 ๑ ๖ ,0 ๓ 0 ๑ ๗ ,๘ ๘ 0
s ib คบงาบประจำโรงย ่าส ัตว ์ บร ิการพ ื้นฐาน กล ุ่มท ี่ ๑ ๔ ,๓ ๔ 0 ๑ ๖ ,0 ๓ 0 ๑ ๗ ,๘ ๘ 0
๑๓ พนักงาบผลิตบ ํ้าประปา บร ิการพ ื้นฐาน กล ุ่มท ี่ ๑ ^ 1๓ GlO ๑ ๖ ,0 ๓ 0 ๑ ๗ ,๘ ๘ 0
๑๔- ห ัวหน ้าหมวดคบงาบและสถานท ี่ บร ิการพ ื้นฐาน กล ุ่มท ี่ ๑ ๗ ,๔ ๖ 0 ๑ ๙ , ๑ 0 0 ๒ ๑ ,0 ๑ 0
๑ ๔ คบครัว สน ับสบ ุน กล ุ่มท ี่ ๑ ๔ ,๓ ๔ 0 ๑ ๖ ,0 ๓ 0 ๑ ๗ ,๘ ๘ 0
๑ ๖ พนักงาบคับเพลิง สน ับสบ ุบ กล ุ่ม ท ี่ ๑ ๔ ,๓ ๔ 0 ๑ ๙ , ๑ 0 0 ๒ ๑ ,0 ๑ 0

๑ ๗ พนักงาบจดมาตรวัดน ํ้า สน ับสบ ุน กล ุ่ม ท ี่ ๑ ๔ ,๓ ๔ 0 ๑ ๙ , ๑ 0 0 ๒ ๑ ,0 ๑ 0
G* พนักงาบวิทยุ สน ับสม ุน กล ุ่มท ี่ ๑-๒ ๖ ,๑ ๔ 0 ๒ ๓ ,๓ ๔ 0 ๒ ๔ ,๖ ๗ 0 -ใซ้บัญชีค่าจ้างๆ กลุ่มท่ี พ ทังน้ับท่ี ๑๗

c พนักงานนับรถยนต์ สน ับสบ ุน กล ุ่ม ท ี่ ๑-๒ ๖ ,๑ ๔ 0 ๒ ๓ ,๓ ๔0 ๒ ๔ ,๖ ๗ 0 'เค ร า ๒๑,0๑๐ และกลุ่มที่ ๒ เริมนั้นท่ี ๒๙

J  อครา ๖๑,๑๔0

๒ 0 คัวหน้าหมวดรทยนต์ สน ับสบ ุบ กล ุ่มท ี่ ๑-๓ ๗ ,๔ ๖ 0 ๓ 0 ,๗ ๙ 0 ๓ Gu,<รไ๑ ๐ -ใน้บัญชีค่าจ้างๆ กลุ่มท่ี ๑ ทังน้ับท่ี ๑๗

อัตรา ๒๑,๐๑0 และกลุ่มท่ี ๒ เร ิม พ ท ี่ ๒๙

อัตรา ๒๑,๑๙0 ทังนบท่ี ๑๐ อัตรา ๒๙,๖๗0

และกลุ่มท่ี ๑ เร่'มพท ี่ ๒๑.๙ อัตรา ๒๙.๙๗0

๒๑ พนักงานเทศกจ สน ับสบ ุบ กล ุ่มท ี่ ๑ ๖ ,๑ ๔ 0 ๑ ๙ , ๑ 0 0 ๒ ๑ ,0 ๑ 0

๒๒ าร ูผ ู้ด ูแลเด ็กเล ิก สน ับสบุน กล ุ่มท ี่ ๑-๓ ๗ ,๔ ๖ 0 ๓ 0 ,๗ ๙ 0 ๓ ๔ ,๑ ๑ 0 -ใจ้บัญชีค่าจ้างา กลุ่มท่ี ๑ ทัง'ขนท่ี ๑๗

อัตรา ๒๑,๐๑๐ และกลุ่มท่ี ๒ เริมน้ันท่ี ๒๙

อัตรา ๒๑1๑๙๐ ทังน้ันท่ี ๑๐ อัตรา ๒๙.๖๗๐

และกลุ่มท่ี ๑ เริมน้ับท่ีJap e* ■ พี*ะน2๙,๙๗๐

ben าพน ักงานน ับเร ือยนต ์หรือบายท ้ายเร ือ สนับสบุน กล ุ่มท ี่ ๑ - ๒ ๖ ,๑ ๔ 0 ๒ ๓ ,๓ ๔ 0 ๒ ๔ ,๖๗ 0 -ใจ้บัญชีค่า'จ้า}'f'กรุมที่-๔'ทังิน้ันิท่ี'ร*๗v X

อัตรา ๒ ๑,/๑๐ /ส^กลุ่มท ี่ ^ ท ฺส ์๔ '\  ^

อัตรา 4 ๔ 4  '^ ะ ร ร ปุ ี

/  'I



บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นดร-ขั้นสูง ลูกจ้างประจำขององค่กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำค้า 
ท ี่

J .  .คานหบง กล ุ่ม งาบ กล ุ่ม บ ัญ ช  ี
ค ่าจ ้าง

อ ัต ร าค ่าจ ้าง ห มายเห ต ุ
ฃั้บคํ๋า ข ั้บฐงเคิม ขั้นถูงให li

๖ ๔ ลูกป ีอช ่างแผนท ี่ภาษ ีและหะเป ียนทรัพย์สิบ' สน ับสบุบ กลุ่มท ี่ ๑ -๖ ๖ ,๑ ๔ ๐ ๖๓ , ๓ ๔ ๐ ๖ ๔ 1๖ ๗ ๐ -ไพ้บัญชีท่าจ้าง  ๆ กลุ่มท่ี m ทีงข้ันท่ี เทฬ

b e t เจ ้าหน ้าท ี่ทะเป ียบทรัพย ์ส ิบ สน ับลบ ุบ กล ุ่มท ี่ ๑ -๖ ๖ ,๑ ๔ ๐ ๖ ๓  ,๓ ๔ ๐ ๖ ๔ ,๖ ๗ ๐ อัครา ๖®,๐01๐ แทะกลุ่มท่ี ๖ เริมพนท่ี bae

b b เจ ้าหน ้าท ี่ลำรวจข ้อม ูล สน ับสบุบ กล ุ่มท ี่ ๑ -๖ ๖ 1๑ ๔ ๐ ๖ ๓ ,๓ ๔ ๐ ๖ ๔ ,๖ ๗ ๐ อัครา ha\,<ร1๔๐

๖ ๗ ล ูกจ้างประจำท ี่ป ีช ึ่อและลักษณ ะงาบเหป ีอน สนับสบุบ กล ุ่มท ี่ ๑ -b ๖ ,๑ ๔ ๐ ๖ ๓ ,๓ ๔ ๐ ๖ ๔ ,๖ ๗ ๐
ข ้าราชการและพ บ ักงาบล ํวบท ้องล ิบ
รวมลิง พน ้กงาบเกนเง ิบ พนักงานพิมพ ์คด

1 และตำแหน่งอ’บ ๆ ท ีม่ ิได ักำหนดไว ้
ในบ ัญ ช ีกำหบคตำแห น ่งและบ ัญ ช ีอ ัตรา

ค ่าจ ้างข ั้บคา-ข ั้นส ูง ลูกจ้างประจำ

ชององค ์กรปกครองลํวบท ้องทบ
b  ๘ คบงาบเคร ึ๋องส ูบป ้า ช ่าง กล ุ่มท ี่ ๑ ๔,๓๔๐ ๑ ๙ ,๑ ๐ ๐ ๖ ๑ ,๐ ๑ ๐
๒ ๙ คนงานเครื่องกำเบคไฟฟ ้า ช ่าง กล ุ่มท ี่ ๑ ๔,๓๔๐ ๑ ๙ ,๑ ๐ ๐ ๖ ๑ , ๐ ๑ ๐
๓ 0 ผ ูช้ ่วยช ่างท ุกประเภท ช ่าง กล ุ่มท ี่ ๑ ๔ ,๓๔๐ ๑ ๙ ,๑ ๐ ๐ ๒ ๑ ,๐ ๑ ๐
๓ ๑ พ น ักงานช ัน เคร ื่องกลขบาตเบา ช ่าง กล ุ่มท ี่ ๑ -b ๖ 1๑ ๔ ๐ ๖ ๓ ,๓ ๔ ๐ ๒๔, ๖ ๗ ๐ -ใพับัญชีท่าจ้างๆ กลุ่มท่ี ๑ ทีงข้ันท่ี เท๗

mb พนักงาบช ันเร ือจ ุด (รถจุด) ช ่าง กล ุ่มท ี่ ๑ -b ๖ ,๑ ๔ ๐ ๖ ๓ ,๓ ๔ ๐ ๒ ๔ ,๖ ๗ ๐ ■ อัครๆ  ๖๓,0010 แทะกลุ่มท่ี b  เริมข้ันท่ี bar

_ อัครา ๖01,01๔๐

๓๓ พน ักงานช ัน เคร ื่องจ ักรกลขนาดกลาง ช ่าง กล ุ่มท ี่ ๑ -๓ ๗ ,๔ ๖๐ ๓ ๐ ,๗ ๙ ๐ ๓ ๔ ,๑ ๑ ๐ -ใจ้บัญชีท่าจ้างๆ กลุ่มท่ี ค ทีงข้ันท่ี เท๗

อัครา te« ,o« o  และะกลุ่มฑ๋ี ๒ 1รม-รนท่ี Voacr

อัครา ๖01,01๔๐ ทีงข้ันท่ี ๓0 อัครา 10๔.๖๗0

และกลุ่มท่ี ๓ เริมข้ันท่ี ๖๓.๕ อัครา b๔,๙๗๐

๓ ๔ พ น ักงานช ันเคร ื่องจ ักรกลขบาดหน ัก ช ่าง กล ุ่มท ี่ ๖-๓ ๘ 1๓๔๐ ๓ ๓ ,0 ๐ ๐ ๓ ๖ ,๔ ๔ ๐ -ใพ้บัญชีท่าจ้างๆ กลุ่มท่ี b  ทีงข้ันท่ี ๓๐

อัครา ๖1๔,๖๗๐ และPทุ่มที่-๓-พ์นขั้yvi ๖๓.๕

อ ัครา๖๔.<^๐ /  \

/  /  f c r  '  โ / ๙®' \

ป. ก."A-



บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลุ่มท่ี ๑

ลำดับข้ัน อตัราคา่จา้ง ลำดับข้ัน อตัราคา่จา้ง
๑ ๔,๘๗๐ ๑๙.๕ ๑๐,๙๗๐

๑.๕ ๔1๙๘๐ ๒๐ ๑๑,๑๙0
b ๕1๑๐๐ ๒๐.๕ ๑๑1<3๔00

๒.๕ ๕1๒๒๐ ๒๑ ๑๑1\dcho
๓ ๕,๓๔๐ ๒๑.๕ ๑๑,๘๖๐

£«.๕ ๕,๔๔๐ ๒๒ ๑๒,๐๙๐
๔ ๕,๕๘๐ ๒๒.๕ ๑๒,๓๓๐

๔.๕ ๕,๖๙๐ ๒๓ ๑๒,๕๖๐
๕ ๕,๘๑๐ ๒๓.๕ ๑๒1๘๑๐

๕.๕ ๕,๙๗๐ ๒๔ ๑๓,๐๗๐
๖ ๖,๑๔๐ ๒๔.๕ ๑๓1๓๑๐

๖.๕ ๖,๓๐๐ ๒๕ ๑๓,๗๖๐
๗ ๖,๔๗๐ ๒๕.๕ ๑๔1๐๓๐

๗. ๕ ๖,๖๓๐ ๒๖ ๑๔,๓๑๐
๘ ๖,๘๐๐ ๒๖.๕ ๑๔,๕๗๐

๘.๕ ๖,๙๗๐ ๒๗ ๑๔,๘๕๐
๙ ๗,๑๔๐ ๒๗.๕ ๑ du1ร)Glo
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-ร่าง -
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง 

เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒<£๖๑

โดยที่เป็นการสมควรปรับบัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำชองส่วนราขการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตรา 
ค่าจ้างชั้นสูงชองกระทรวงการคลัง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓(๒) มาตรา ๒๐ ประกอบมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒<£๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างชององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๔๖๑ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๔๖๑ มติคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๔๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๑ และมติคณะกรรมการ 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งท่ี ๔ /๒๔๖๑ เม่ือวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๔๖๑ 
มีมติเห็นชอบให้แก้ไขประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง 
กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างชององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๔๔๘ 
ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๔๔๘ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เร ิยกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ ้างและการให ้ล ูกจ้างชององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ร ับค่าจ ้าง 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๖๑”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑  ตุลาคม ๒๔๔๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างชั้นตํ่า -  ช้ันสูง ลูกจ้างประจำชององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด ท้ายประกาศคณะกรรมการช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนด 
อัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างชององค์การบริหารส่วนจังหวัดไต้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๔๔๘ ลงวันที ่
๒๔ ธันวาคม ๒๔๔๘ และให้ใช้บัญชีท้ายประกาศนี้แทน

ประกาศ ณ วันท่ี เมษายน พ.ศ.๒๔๖๑

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง



ประกาศคณะกรรมการกลางช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างน,ละการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยที่เป็นการสมควรปรับบัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตรา 
ค่าจ้างข้ันสูงชองกระทรวงการคลัง

อาศัยอำนาจตามความใบมาตรา ๑๗ (๔) มาตรา ๒๐ ประกอบกับมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญ้ต 
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการกลางช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบให้แก้ไขประกาศคณะกรรมการกลาง 
ช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี ๔) ลงวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกลางช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ประกาศน๋ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑  ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นด้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นดร - ข้ันสูง ลูกจ้างประจำขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด ท้ายประกาศคณะกรรมการกลางช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไป 
เก ี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๔) ลงวันที ่
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และให้ใช้บัญชีท้ายประกาศนี้แทน

ประกาศ ณ วันท่ี พ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด



บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นตา-ขั้นสูง ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับ

ที่

ตำแหน่ง กลุ่มงาน
กลุ่มบัญชี 

ค่าจ้าง

อัตราค่าจ้าง
ค่าจ้าง 
ข้ันตา ข้ัน

ค่าจ้างขั้น 
สูงเดิม ข้ัน

ค่าจ้างขั้น 
สูงใหม่

หมายเหตุ

๑ คบงาน บริการพ้ืนฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๕1๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ๑. ทุกตำแหน่ง

๒ คนงานประมง บริการพ้ืนฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๕1๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐
หากว่าง 
ให้ยุบเลิก
๒. ทุกตำแหน่ง 
ต้องมีค่าจ้าง 
ไม่เกินกว่าอัตรา 
ค่าจ้างข้ันสูง 
ตามท่ีกำหนด
๓. กรผีค่าจ้าง 
เด็มข้ันใบกลุ่มแล้ว 
ให้เล่ือนค่าจ้าง 
ในกลุ่มถัดไปไต้ 
โดยต้องเทียบ 
ข้ันใกล้เคียง 
ใบทางทสูงกว่า 
ของกล่มบัญชี 
ค่าจ้างถัดใปก่อบ 
เลอบข้ับค่าจ้าง

๓ คนงานประจำเรือยนต์ บริการพ้ืนฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๕1๓๔๐ ๓๒ ๑๗,๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐
๔ คนงาบเกษตร บริการพ้ืนฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๕1๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐
๕ ภารโรง บริการพ้ืนฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๕1๓๔๐ ๓๒ ๑รๆเ,69๘0 ๓๗ ๒๑1๐๑๐

A นักการ บริการพ้ืนฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๕1๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐
9 ๗ ยาม บริการพ้ืนฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๕1๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐

๘ คบสวน บริการพ้ืนฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๕,๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐

๙
บริการหรือพนักงานประจำตึก 
หรือโรงแรม บริการพ้ืนฐาน กลุ่มท่ี ๑ du, ฝืใรแ G ๓๒ GfrSftifGaCaCl ๓๗ ๒๑1๐๑๐

๑0 คนงานประจำรถฃยะ บริการพ้ืนฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๕1๓๔๐ ๓๒ ร) 8TJ)G£c£o ๓๗ ๒๑1๐๑๐
๑๑ คนงานประจำรถดูดสิงปฐกล บริการพ้ืนฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๕1๓๔๐ ๓๒ ร) ร'if#£s£»0 ๓๗ ๒๑1๐๑๐
๑๒ คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์ บริการพ้ืนฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๕1๓๔๐ ๓๒ ร) fitfjCdCsO ๓๗ ๒๑1๐๑๐
๑รก พนักงานผลิตน้ําประปา บริการพ้ืนฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๕1๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐

๑๔
ห้วหน้าหมวดคนงานและ 
สถานท่ี บริการพ้ืนฐาน กลุ่มท่ี ๑-๒ ๗1๔๖๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ๓๐ ๒๕1๖๗๐

* คนครัว สนับสนุน กลุ่มท่ี ๑ ๕1๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐
๑๖ พนักงานดับเพลิง สนับสบุน กลุ่มท่ี ๑-๒ ๕1๓๔๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ๓๐ ๒๕1๖๗๐
๑๗ พนักงานจดมาตรวัดน้ํา สนับสบุน กลุ่มท่ี ๑-๒ ๕1๓๔๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ๓๐ ๒๕1๖๗๐
๑๘ พนักงาบวทยุ สนับสบุน กลุ่มท่ี ๑-๓ ๖1๑๔๐ ๓๐ ๒๕1๖๗๐ ๓๑ ๓๔1๑๑๐
๑๙ พนักงานขับรถยนต์ สนับสบุบ กลุ่มท่ี ๑-๓ ๖1๑๔๐ ๓๐ ๒๕,๖๗๐ ๓๑ ๓รแ,ร)ร)o
๒๐ หัวหน้าหมวดรถยนต์ สนับสบุบ กลุ่มท่ี ๑-๓ ๗1๔๖๐ ๓๑ ๓ Gu, ร)(5)0 ๓๗ ๔๑1๖๑๐
๒๑ พนักงานเทศกิจ สนับสบุบ กลุ่มท่ี ๑-๒ ๖1๑๔๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ๓๐ ๒๕1๖๗๐
๒๒ ครผ้ดูแลเด็กเล็ก สนับสบุน กลุ่มท่ี ๑-๓ ๗1๔๖๐ ๓๑ ๓๔1๑๑๐ ๓๗ ๔๑1๖๑๐J?



/

บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขบตา-ขั้นสูง ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับ

ท ี่

ตำแหน่ง กลุ่มงาน
กลุ่มบัญชี 

ค่าจ้าง

อัตราค่าจ้าง หมายเหตุ
ข้ันต่ํา ข้ัน

ค่าจ้าง 
ข้ันสูงเดิม ข้ัน

ค่าจ้างข้ัน 
สูงใหม่

๒๓
พนักงานขับเรือยนต์หรีอ 
นายท้ายเรือ สนับสบุบ , กลุ่มท่ี ๑-๓ b }6 )t^ o ๓๐ ๒๕1๖๗๐ ๓๑ ๓๔1๑๑๐

๒๔
ลูกรอข่างแผนท่ีภาษีและ 
ทะเบียนทรัพย์สิน สนับสบุน กลุ่มท ๑-๓ ๖ 1๑๔๐ ๓๐ ๒๕1๖๗๐ รก๑ ๓(ร.โ,๑๑๐

๒๕ เจ้าหน้าท่ีทะเบียนทรัพย์สิน สนับสบุน กลุ่มท่ี ๑-๓ ๖ 1๑๔๐ ๓๐ ๒๕1๖๗๐ ๓๑ ๓๔1๑๑๐
๒๖ เจ้าหน้าท่ีสำรวจข้อมล สนับสบุน กลุ่มท่ี ๑-๓ ๖1๑๔๐ ๓๐ ๒๕1๖๗๐ ๓๑ ๓ ๔, ๑๑๐
๒๗

•

ลูกจ้างประจำท่ีมีซ่ีอและ 
ลักษณะงาบเหรอบข้าราขการ 
และพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
รวมถึง พนักงาบเก็บเงิน 
พนักงาบพิมพ์ดีด และตำแหน่ง 
อ่ืนๆ ท่ีรใด้กำหนดไว้ใบบัญชี 
กำหนดตำแหน่งและบัญชีอัตรา 
ค่าจ้างข้ัน!ทา-ข้ันสูง 
ลูกจ้างประจำขององค์กร 
ปกครองส่วนทัอ่งถ่ิน

สนับสบุน กลุ่มห ๑-๓ ๖1๑๔๐ ๓๐ ๒๕1๖๗๐ ๓๑ ๓๔1๑๑๐

๒๘ คนงาบเคร่ืองสูบน้ํา ช่าง กลุ่มท่ี ๑-๒ ๕1๓๔๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ๓๐ ๒๕1๖๗๐
๒๘ คนงาบเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้า ช่าง กลุ่มท่ี ๑-๒ ๕1๓๔๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ๓๐ ๒๕1๖๗๐
๓๐ ผู้ช่วยข่างทุกประเภท ช่าง กลุ่มท่ี ๑-๒ ๕1๓๔๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ๓๐ ๒๕1๖๗๐

1 ^ ๑
พนักงานขับเคร่ืองจักรกล่ขนาด 
เบา ช่าง กลุ่มท่ี ๑-๓ ๖ 1๑๔๐ ๓๐ ๒๕1๖๗๐ ๓๑ ๓๔,๑๑0

๓๒ พนักงานขับเรือขุด (รถขุด) ช่าง กลุ่มท่ี ๑-๓ ๖1๑๔๐ ๓๐ ๒๕1๖๗๐ ๓๑ ๓๔,๑๑0

๓๓
พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาด 
กลาง ช่าง กลุ่มท่ี ๑-๓ ๗1๔๖๐ ๓๑ ๓๔1๑๑๐ ๓๗ ๔๑1๖๑๐

๓๔ พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาด 
หนัก

ช่าง กลุ่มท่ี ๒-๓ ๘1๓๔๐ ๓๓ ๓๖1๔๕๐ ๓๗ ๔๑1๖๑๐

'& ร ิ



ท่ี มท ๐๘๐๙.๓/ ว (*

งานเลขานุการ ก.จ.จ.ลำปาง

เวลา..

สำนกังาบ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ถบบนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

9en) เมษายน ๒๕๖๑
เรอง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัอตัราคา่จา้งและการใหล้กูจา้งของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑
เรยีน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และ ก.เมอืงพทัยา
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศ ก.จ. เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัอตัราคา่จา้งและการใหล้กูจา้งของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวับท่ี ๒๘ มืบาคม ๒๕๖๑ 
๒. สำเนาประกาศ ก.ท. เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัอตัราคา่จา้งและการใหล้กูจา้งของ 

เทศบาลได้รับคา่จ้าง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๓. สำเนาประกาศ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัอตัราคา่จา้งและการใหล้กูจา้งของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวับท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
ดว้ยคณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั (ก.จ.) คณะกรรมการกลาง 

พนกังาบเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตำบล (ก.อบต.) ใบการประขมุครัง้ที ่๒/๒๕๖๑ 
เม่ือวันที ่ ๒๓ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๑ ได้มีมต๊ให้ออกประกาศ เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัอตัราคา่จา้งและการให ้
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอยีดตามทีส่ง่มาพรอ้มนี้

สำนกังาบ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. พจิารณ าแลว้เหน็วา่ เพ ีอ่ใหก้ารปฏบิตัเิปน็ไปตาม 
กฎหมายทีก่ำหนด จึงขอให้ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมอืงพทัยา ดำเนนิการ ดงับี้

๑. จัดทำประกาศหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเกีย่วกบัการบริหารงานบคุคลสำหรบัลกูจา้งประจำ 
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ใหส้อดคลอ้งกบัประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไป 
เกีย่วกบัอตัราคา่จา้งและการใหล้กูจา้งขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดร้บัคา่จา้ง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ตามสิง่ทีส่ง่มาด้วย

๒. กรณ ี ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จงัหวดั และ ก.เมอืงพทัยา ประกาศหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข 
ดงักลา่วมเีนือ้หาเซน่เดยีวกบัที ่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด ถอืวา่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ไดใ้หค้วาม 
เหน็ชอบแลว้ มผืลใหป้ระกาศใชบ้งัคบัได ้ แตห่ากประกาศหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขแตกตา่งจากที ่ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. กำหนดใหเ้สนอ ก .จ .ก .ท .ห รอื ก .อ บ ต .แ ล ว้แ ต ก่ รณ  ี พจิารณาใหค้วามเหบ็ชอบกอ่น 
จึงประกาศใช้บังคับได้

๓. เพ ีอ่ใหก้ารบรหิารงานบคุคลขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่บงัเกดิผลด ี จงึขอให ้
ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จงัหวดั และ ก.เมอืงพทัยา ดำเนนิการในเรือ่งดงักลา่วใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๔๕ วัน 
นับแต่วับท่ีได้รับหนังสือบ้ี

๔. กำหนดแนวทางปฏบิต้เกีย่วกบัการใหล้กูจา้งประจำขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดรั้บ
คา่จา้ง ดงับี้

(๑) กรณลีกูจา้งประจำทีไ่ดร้บัอตัราคา่จา้งไมถ่งึขัน้สงูตามกลุม่บญัชคีา่จา้งตามนญัช ี
กำหนดอตัราคา่จา้งขัน้ตํา่ - ข้ันสูง ลูกจ้างประจำขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน แบบทา้ยประกาศ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัอัตราคา่จ้างและการใหล้กูจ้างชององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ไต้รับ 
คา่จา้ง (ฉบับท่ี ๔) ใหไ้ด้รับค่าจ้างไต้ถงึขัน้สงูของกลุม่บญัชค่ีาจ้างกลุ่มนัน้

/  (๒) กรณ.ี..



- ๒ -

(๒) กรณลีกูจา้งประจำทีก่ำหนดใหไ้ดร้บัอตัราคา่จา้งถงึขัน้สงูตามกลุม่บญัชคีา่จา้ง 
ตามบญัชกีำหนดอตัราคา่จา้งขัน้ตํา่ - ข้ันสูง ลกูจา้งประจำขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ แนบทา้ยประกาศ 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่ง มาตรฐานทัว่โปเกีย่วกบัอตัราคา่จา้งและการใหล้กูจา้งขององคก์รปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินใต้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี ๔) ใหใ้ตร้บักลุม่บญัชคีา่จ้างถดัไปจนถงึขัน้สงูตามทีก่ำหนดแนบทา้ยประกาศ 
(โดยในการปรบัไปใหไ้ดร้บัคา่จา้งกลุม่บญัชคีา่จา้งถดัไปใหเ้ทยีบขัน้ใกลเ้คยีงในทางทีส่งูกวา่ฃองกลุม่บญัช ี
คา่จา้งถดัไป)

(๓ )ในกรณทีีล่กูจา้งประจำรายใดตอ้งพน้จากราชการเพราะเหตเุกษยีณอายใุหไ้ตร้บัการ 
เลือ่นขัน้คา่จา้งดงักลาวเพือ่ประโยชนใ์นการคำนวณนำเหบจลกูจา้ง ในวันท่ี ๓0 กนัยายน ของบทิีจ่ะพน้จาก 
ราชการเพราะเหตเุกษยีณอายุ

(๔) ลกูจา้งประจำรายใดไตร้บัคา่จา้งถงึอตัราคา่จา้งขัน้สงู (คา่จา้งตนั) ตามประกาศ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัอตัราคา่จา้งและการใหล้กูจ้างขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ไตร้บัคา่จา้ง (ฉบับท่ี ๔) แทน ใหไ้ดร้บัคา่ตอบแทนพเิศษตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบกิจา่ย 
คา่ตอบแทนพเิศษของขา้ราชการและลกูจา้งประจำ ผูใ้ต้รับเงบเดือนหรือคา่จ้างถึงข้ันสงูหรือใกล้ถงึขัน้สงูชอง 
อันดับหรือตำแหนง่ พ.ศ. ๒๔๕0 และทีแ่ก้ไชเพิม่เติม

(๔) ลกูจา้งประจำรายใดไตร้บัคา่ตอบแทบพเิศษตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ย 
การเบกิจา่ยคา่ตอบแทนพเิศษชองชา้ราชการและถกูจา้งประจำผูใ้ดร้บัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้งถงึขัน้สงูหรอื 
ใกลถ้งึขัน้สงูชองอนัดบัหรอืตำแหนง่ พ.ศ. ๒๔๔0 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ อยูใ่บวนัทีป่ระกาศ ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัอตัราคา่จา้งและการใหล้กูจา้งขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไตร้บั 
คา่จา้ง (ฉบับท่ี ๔) นึม๋ผลใชบ้งัคบัใหน้ำคา่ตอบแทนพเิศษในรอบการประเมนิผลการปฏบิตังิาบตัง้แตว่นัที ่
๑ เมษายน ๒๔๔๙ ถึงวันท่ี ๓0  กนัยายน ๒๔๔๙ มารวมเปน็คา่จา้งตัง้แตว่นัที ่ ๑ ตลุาคม ๒๔๔๙

จีงเรืยบมาเพีอ่โปรดพจิารณาตำเนนิการตอ่ไป
ขอแสดงความนับถือ

ร)®/’-
(บายขจร ศรืซวโนทัย)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
เลขานกุาร ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
ส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
โทร. 0-๒๒๔๑-๙0 0 0  ต่อ ๓๓๓๑



ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล 
เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัอตัราคา่จา้งและการใหล้กูจ้างของเทศบาลไดรั้บคา่จ้าง

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยทีเ่ปน็การสมควรปรบับญัชอีตัราคา่จา้งลกูจา้งประจำของเทศบาล เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั 
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารใหล้กูจา้งประจำของสว่นราชการไดร้บัอตัราคา่จา้งสงูกวา่อตัราคา่จา้งขัน้สงูของ 
กระทรวงการคลงั

อาลยัอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๔) มาตรา ๒0 มาตรา ๒๒ ประกอบกบัมาตรา ๒๔ 
วรรคเจด็ แหง่พระราชบญัญติัระเบยีบบริหารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการกลางพนกังาบ 
เทศบาล ในการประชมุครัง้ที ่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่วนัที ่ ๒๓ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๑ มมีตเิหน็ชอบใหแ้กไ้ขประกาศ 
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัอตัราคา่จา้งและการใหล้กูจา้งของเทศบาล 
ไดร้บัคา่จา้ง (ฉบับท่ี ๔) ลงวับท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ประกาศนีเ้รยีกวา่ “ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป 
เกีย่วกบัอตัราคา่จา้งและการใหล้กูจา้งของเทศบาลไดร้บัคา่จา้ง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ประกาศน๋ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
ขอ้ ๓ ใหย้กเลกิบญั ชกีำหนดอตัราคา่จา้ง1ขัน้ตัา้ -ข ัน้ ส งู  ลกูจา้งป ระจำของเท ศบ าล 

ทา้ยประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัอตัราคา่จา้งและการใหล้กูจา้ง 
ของเทศบาลไดร้บัคา่จา้ง (ฉบับท่ี ๔) ลงวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และใหใ้ช้บัญชีท้ายประกาศน้ีแทน

ประกาศ ณ วับท่ี พ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(อนุพงษ์ เผา่จบิดา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ประธานกรรมการกลางพนกังานเทศบาล



ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังาบสว่นตำบล
เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัอตัราคา่จา้งและการใหล้กูจ้างซององคก์ารบริหารสว่นตำบลไดรั้บคา่จา้ง

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖®

โดยทีเ่ปน็การสมควรปรบับญัชอีตัราคา่จา้งลกูจา้งประจำขององคก์ารบรหิารสว่นตำบล 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารใหล้กูจา้งประจำของสว่นราขการไดร้บัอตัราคา่จา้งสงูกวา่อตัรา 
ค่าจ้างขัน้สงูของกระทรวงการคลัง

อาศยัอำนาจตามความใบมาตรา ๑๗ (๔) มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ ประกอบกบัมาตรา ๒๖ 
วรรคเจด็ แหง่พระราชบัญญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการกลางพนกังาบ 
สว่นตำบล ในการประชมุครัง้ที ่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่วันที ่ ๒๓ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๑ มมีตเิหน็ชอบใหแ้กไ้ขประกาศ 
คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตำบล เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัอตัราคา่จา้งและการใหล้กูจา้งของ 
องค์การบริหารสว่นตำบลได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี ๔) ลงวับท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดังต่อไปบ้ี

ข้อ ๑ ประกาศบีเ้รียกวา่ “ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป 
เกีย่วกบัอตัราคา่จ้างและการใหล้กูจ้างขององคก์ารบรหิารสว่นตำบลไดรั้บคา่จา้ง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑”

ส่วนตำบล ทา้ยประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตำบล เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัอตัราคา่จา้งและ 
การใหลู้กจ้างขององคก์ารบริหารสว่นตำบลไดรั้บค่าจ้าง (ฉบับท่ี ๔) ลงวันท่ี ๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ และให้ใช้ 
บญัชทีา้ยประกาศบีแ้ทน

ข้อ ๒ ประกาศบ้ีIห้ใข้บังคับต้ังแต่วับท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นด้นไป
ข้อ ๓ ใหย้กเลกิบญัชกีำหนดอตัราคา่จา้งขัน้ตํา่ -  ข้ันสูง ลกูจา้งประจำขององคก์ารบรหิาร

ประกาศ ณ วับท่ี I**/ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(อนพงษ่ เผา่จนิดา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ประธานกรรมการกลางพนักงาบส่วนตำบล



ประกาศคณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบริหารสว่นจังหวัด 
เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัอตัราคา่จา้งและการใหล้กูจ้างขององคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดไดร้บัคา่จ้าง

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยทีเ่ปน็การสมควรปรบับญัชอีตัราคา่จา้งลกูจา้งประจำขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารใหล้กูจา้งประจำของสว่นราขการไดร้บัอตัราคา่จา้งสงูกวา่อตัรา 
คา่จ้างขัน้สงูของกระทรวงการคลัง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๔) มาตรา ๒๐ ประกอบกับมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นหอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
ในการประชุมคร้ังท่ี ๒/ ๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มมติเห็บชอบให้แก้ไขประกาศคณะกรรมการกลาง 
ขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัอตัราคา่จา้งและการใหล้กูจา้งขององคก์าร 
บริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี ๔) ลงวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ประกาศนีเ้รยีกวา่ “ประกาศคณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัอตัราคา่จา้งและการใหล้กูจา้งขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัไดร้บัคา่จา้ง 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ค. ๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ประกาศน๋ึให้ใช้บังคับต้ังแต่วับท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นด้นไป 
ข้อ ๓ ใหย้กเลกิบญัชกีำหนดอตัราคา่จา้งขัน้ตํา่ - ข้ันสูง ลกูจา้งประจำขององคก์ารบรหิาร 

สว่นจงัหวดั ทา้ยประกาศคณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไป 
เกีย่วกบัอตัราคา่จา้งและการใหล้กูจา้งขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัไดร้บัคา่จา้ง (ฉบบัที ่ ๔) ลงวนัที ่
๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ และให้ใช้บัญชีท้ายประกาศน้ีแทบ

ประกาศ ณ วับท่ี พ ม๊บาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบริหารสว่นจังหวัด



บญัชกีำหนดอตัราคา่จา้ง1ข้ันค์'า-ข้ันสูง ลกูจา้งประจำขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

ลำดับ

ท่ี
ตำ แหน่ ง กลุ่มงาน

กลุ่มบัญชี 

คา่จา้ง

อตัราคา่จา้ง
หมายเหตุคา่จา้ง 

ข้ันต่ํา ข้ัน
คา่จ้างขัน้ 

บง เดิม ข้ัน
คา่จา้งขัน้ 

สงใหม่
๑ คนงาน บริการพ้ืนฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๔1๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ๑. ทุกตำแหน่ง 

หากว่าง 
ให้ยุบเลิก
๒. ทุกตำแหน่ง 
ต้องมีค่าจ้าง 
โม่เกินกว่าอัตรา 
ค่าจ้างข้ันสูง 
ตามท่ีกำหนด
๓. กรณีค่าจ้าง 
เด็มข้ันใบกลุ่มแล้ว 
ให้เล่ือนค่าจ้าง 
ในกลุ่มถัดไปไต้ 
โดยต้องเทียบ 
ข้ันใกล้เคียง 
ใบทางทสูงกว่า 
ของกล่มบัญชี 
ค่าจ้างถัดไปก่อน 
เล่ือนข้ันค่าจ้าง

๒ คบงาบประมง บริการพ้ืนฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๔1๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐
๓ คบงานประจำเรือยนต์ บริการพ้ืนฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๔1๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐
๔ คนงาบเกษตร บริการพ้ืนฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๔, £โไ ๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐
๔ ภารโรง บริการพ้ืนฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๔1๓๔๐ ๓๒ ร)รฟ, CsCaO ๓๗ ๒๑1๐๑๐

m นักการ บริการพ้ืนฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๔1๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐พ ^
๗ ยาม บริการพ้ืนฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๔1๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐
๘ คนสวน บริการพ้ืนฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๔1๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐

๙
บรืการหรือพนักงาบประจำตึก 
หรือโรงแรม บริการพ้ืนฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๔,๓๔๐ ๓๒ (ริ)̂ , CsGaO ๓๗ ๒๑1๐๑๐

๑0 คบงาบประจำรถฃยะ บริการพ้ืนฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๔1๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐
๑๑ คนงาบประจำรถดูดส่ิงปฎิกล บริการพ้ืนฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๔1๓๔๐ ๓๒ ๑ Qif Ga GsO ๓๗ ๒๑1๐๑๐
๑๖ คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์ บริการพ้ืนฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๔1๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐
๑€ก พนักงานผลิตน้ําประปา บริการพ้ืนฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๔,๓๔๐ ๓๒ ๑£if GsC&O ๓๗ ๒๑1๐๑๐

๑๔
หัวหน้าหมวดคบงานและ 
สถานท่ี บริการพ้ืนฐาน กลุ่มท่ี ๑-๒ ๗1๔๖๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ๓๐ ๒๔1๖๗๐

• คนครัว สนับสนน กลุ่มท่ี ๑ ๔1๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐
๑๖ พนักงาบดับเพลิง สนับ สบุน กลุ่มท่ี ๑-๒ ๔1๓๔๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ๓๐ ๒๔1๖๗๐
๑๗ พนักงานจดมาตรวัดบ้ํา สนับสบุน กลุ่มท่ี ๑-๒ ๔1๓๔๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ๓๐ ๖๔1๖๗๐
ร)Cs พนักงานวิทยุ สนับสบุน กลุ่มท ๑-๓ ๖,ร)๔๐ ๓๐ ๒๔1๖๗๐ ๓๑ ๓๔1๑๑๐
๑๙ พนักงานขับรทยนต์ สนับสนุน กลุ่มท ๑-๓ ๖1๑๔๐ ๓๐ ๒๔1๖๗๐ ๓๑ ๓๔,ร)ร)๐
๒๐ หัวหน้าหมวดรถยนต์ สนับสบุน กลุ่มท่ี ๑-๓ ๗1๔๖๐ ๓๑ ๓๔,๑๑๐ ๓๗ ๔๑1๖๑๐
๒® พนักงานเทศกิจ สนับสนุบ กลุ่มท่ี ๑-๒ ๖,๑๔๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ๓๐ ๒๔1๖๗๐
๒๒ ครผ้ดูแลเด็กเล็ก สนับสบุน กลุมท ๑-๓ ๗1๔๖๐ ๓๑ ๓๔1๑๑๐ ๓๗ ๔๑1๖๑๐

Z7
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บญัชกีำหนดอตัราคา่จา้งขัน้ตร-ขัน้สงู ลกูจา้งประจำขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

ลำดับ

ท่ี

ตำแหน่ง กลุ่มงาบ
กลุ่มบัญชี 

คา่จา้ง

อตัราคา่จา้ง
หมายเหตุ

ข้ันด่ํา ข้ัน
คา่จา้ง 

ข้ันสงเดิม ข้ัน
ค่าจ้างขัน้ 

สูงใหม่

๒๓
พนักงาบขับเรือยนต์หรือ 
บายท้ายเรือ สนับสบุบ กลุ่มท่ี ๑-๓ ๖1๑๔๐ ๓๐ ๒๕1๖๗๐ ๓๑ ๓๔1๑๑๐

๒๔
ลูกมือช่างแผนท่ีภาษีและ 
ทะเบียนทรัพย์สิน สนับสบุบ กลุ่มท่ี ๑-๓ ๖1๑๔๐ ๓๐ ๒๕1๖๗๐ ๓๑ ๓ ๔, ๑๑๐

๒๔ เจ้าหน้าท่ีทะเบียบทรัพย์สิน สนับสบุน กลุ่มท่ี ๑-๓ ๖1๑๔๐ ๓๐ ๒๕1๖๗๐ ๓๑ ๓๔,๑๑๐
๒๖ เจ้าหน้าท่ีสำรวจขัอมล สนับสบุน กลุ่มท่ี ๑-๓ ๖1๑๔๐ ๓๐ ๒๕1๖๗๐ ๓๑ ๓(ร',๑๑๐
๒๗ ลูกจ้างประจำท่ีมีซ่ือและ 

ลักษณะงานเหมือนข้าราชการ 
และพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
รวมถึง พนักงานเก็บเงิน 
พนักงาบพิมพ์ดีด และตำแหน่ง 
อ่ืน  ๆ ท่ีมืใดักำหนดไว้ใบบัญชี 
กำหนดตำแหน่งและบัญชีอัตรา 
ค่าจ้างข้ันต่ํา-ข้ันสูง 
ลูกจ้างประจำขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

สนับสบุน กลุ่มท่ี ๑-๓ ๖1๑๔๐ ๓๐ ๒๕1๖๗๐ ๓๑ ๓๔,®®๐

๒๘ คนงาบเคร่ืองสูบ'นา ช่าง กลุ่มท่ี ๑-๒ ๔, ๓ ๔๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ๓๐ ๒๕1๖๗๐
๒๙ คบงานเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้า ช่าง กลุ่มท่ี ๑-๒ ๕1๓๔๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ๓๐ ๒๕1๖๗๐
๓0 ผู้ช่วยช่างทุกประเภท ช่าง กลุ่มท่ี ๑-๒ ๕1๓๔๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ๓๐ ๒๕1๖๗๐

^^๑
พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาด 
เบา ช่าง กลุ่มท่ี ๑-๓ ๖1๑๔๐ ๓๐ ๒๕1๖๗๐ ๓๑ ๓ร%๑๑๐

๓๒ พนักงานขับเรือขุด (รถขุด) ช่าง กลุ่มท่ี ๑-๓ <0,๑๔๐ ๓๐ ๒๕1๖๗๐ ๓๑ ๓๔,๑๑๐

๓๓
พนักงาบขับเคร่ืองจักรกลขนาด 
กลาง ช่าง กลุ่มท่ี ๑-๓ ๗1๔๖๐ ๓๑ ๓๔1๑๑๐ ๓๗ ๔๑1๖๑๐

๓๔ พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาด 
หนัก

ช่าง กลุ่มท่ี ๒-๓ ๘1๓๔๐ ๓๓ ๓๖1๔๕๐ ๓๗ ๔๑1๖๑๐

ร^



/  หนาห่องรฺอง พฬุ{ îL3WK..
บันทึกข้อความ '' 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 /-^  วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๔๖๑ 1$£(7 Y ^ '\
เร่ือง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนุ^งแวัดุ.ๆ  jTj |ปี(พเ|๑ J

เรียน ประธาน ก.จ.จ.สำปาง พ

เร่ืองเดิม
ก.จ. ในการประขุมครั้งที่ ๒/๒๔๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๑ ได้มีมติให้ออกประกาศ 

ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นได้รับค่าจ้าง 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๔๖๑ ซ ึ่งเป ็นการปรับบ ัญชีอ ัตราค่าจ ้างล ูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าค่าจ้างขั้นสูง 
ของกระทรวงการคลัง และให้ ก.จ.จ. จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ท่ี ก.จ. 
กำหนด กรณี ก.จ.จ.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์โดยมีเนื้อหาเซ่นเดียวกับที่ 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 น้ัน

ข้อเท็จจริง
ก.จ.จ.ลำปาง ในการประขุมครั้งที่ ๔/๒๔๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๔๖๑ ได้พิจารณาและ 

มีมติเห็นขอบร่างประกาศ ก.จ.จ.สำปาง เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ล ูกจ้างขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๔๖๑ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ/พิจารณา
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปางเป็นไปตามมติของ ก.จ. 

และมติของ ก.จ.จ. สำปาง ในการประขุมครั้งดังกล่าว ในขั้นนื้ ได้เสนอร่างประกาศ ก.จ.จ.ลำปาง เรื่อง 
กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๔๖๑ 
มาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามประกาศใช้ต่อไป

ว!ไ.ราบ
ล งน าม แล ้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นขอบลงนามในประกาศที่เสนอมาพร้อมนี้
# 4 — - .

(นายทองดี จอมวงศ์)
^ดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เลขานการ ก.จ.จ.สำปาง
(นๆฮหรงพล สรๆสดฮรรม)
ผ้วาราชการจังหวัดสำปาง

๖ Yi.fi. ๒lb๑ (นายสุรพล บุรีนทราพันธุ)๑ รอง.ผ้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
(ท ั่ น Vf-f CX yว ^

(ษฬจัน์ตหลา 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 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน เลขานุการ ก.จ.จ.ลำปาง

ต้นเร่ือง
ด้วย ก.จ. ในการประขุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้มีมติให้ออก 

ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ 
ค่าจ้าง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๖๑ และขอให้ ก.จ.จ. ดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑไห้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ท่ี ก.จ. กำหนด กรณี ก.จ.จ. 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์โดยมีเนื้อหาเข่นเดียวกับที่ ก.จ. กำหนด ให้มีผลใช้บังคับได้ กรณี ก.จ.จ.ประกาศ 
กำหนดหลักเกณฑ์แตกต่างจากที่ ก.จ.กำหนด ให้เสนอ ก.จ.พิจารณาให้ความเห็นขอบก่อน จึงประกาศใช้บังคับได้ 

๒. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบังเกิดผลดี จึงขอให้ 
ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือน้ี

๓. กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
ค่าจ้าง ดังนี้

(๑) กรณีลูกจ้างประจำที่ได้รับอัตราค่าจ้างไม่ถึงขั้นสูงตามกลุ่มบัญชีค่าจ้างตามบัญชี 
กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า - ข้ันสูง ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามบัญชีกำหนดอัตราค่าจ้าง 
และการให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๕๘ ให้ได้รับค่าจ้างได้ถึงขั้นสูงของกลุ่มบัญชีค่าจ้างกลุ่มนั้น 

(๒) กรณีลูกจ้างประจำที่กำหนดให้ได้รับอัตราค่าจ้างถึงขั้นสูงตามกลุ่มบัญชีค่าจ้าง 
ตามบัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า - ข้ันสูง ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามบัญชีกำหนด 
อัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๕๘ ให้ได้รับกลุ่มบัญชีค่าจ้างถัดไปจนถึงขั้นสูง 
ตามที่กำหนดแนบท้ายประกาศ (โดยในการปรับไปให้ได้รับค่าจ้างกลุ่มบัญชีค่าจ้างถัดไปให้เทียบขั้นใกล้เคียง 
ในทางที่สูงกว่าของกลุ่มบัญชีค่าจ้างถัดไป)

(๓) กรณีลูกจ้างประจำรายใดต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุให้ได้รับการ 
เลื่อนขั้นค่าจ้างดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จลูกจ้าง ในวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีที่จะพ้นจาก 
ราชการเพราะเหตุเกษียณอายุ

(๔) ลูกจ้างประจำรายใดได้รับค่าจ้างถึงอัตราค่าจ้างขั้นสูง (ค่าจ้างตัน) ตามบัญชี 
กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๖๑ แทน ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษตาม 
ระเบ ียบกระทรวงการคลังว่าด ้วยการเบ ิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ไต้รับ 
เงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๕๐ และ'ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

/ (๕) ลูกจ้างประจำ...



-๒-
(๕) ลูกจ้างประจำรายใดได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือ 
ใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๕๐ และที,แกไชเพิ่มเติม อยู่ในวันที่ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐาน 
ท ั่วไปเก ี่ยวก ับอ ัตราค ่าจ ้างและการให ้ล ูกจ ้างชององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่นได ้ร ับค ่าจ ้าง (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ.๒๕๖๑ นี้มีผลใช้บังคับให้นำค่าตอบแทนพิเศษในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน 
๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ มารวมเป็นค่าจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
รายละเอียดตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๘ ลงวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

ข้อเลนอ/พิจารณา
ในขั้นนี้ได้จัดทำร่างประกาศ ก.จ.จ. ลำปาง เร่ือง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ 

องค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ั'ดได ้ร ับค ่าจ ้าง (ฉบับที่ ๕) พ .ศ .๒๕๖๑ เส ร ็จ เร ียบ ร ้อยแล ้ว  โดยม ีเน ื้อหา 
เซ่นเดียวกับที่ ก.จ.กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและจะได้เสนอให้ ก.จ.จ.ลำปาง พิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
ประชุมคร้ังต่อไป

(นางสาวเพ็ญสริ ไซยวรรณ)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ผู้ช่วยเลขานุการ ก.จ.จ.ลำปาง

ทรไน

(นายทองดี จอมวงศ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 

เลขานุการ ก.จ.จ. ลำปาง
๑ ๙ เม.ย.

นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ



คู่ฉบับ

'■ '̂ เโเpa
ประกาศคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด จงัหวดัลำปาง 

เร่ือง กำหนดอตัราคา่จา้งและการใหล้กูจา้งขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัไดร้บัคา่จา้ง
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ /

โดยที่เป็นการสมควรปรับบัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตรา 
ค่า'จ้าง'ขั้นสูง'ของกระทรวงการคลัง7

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓(๒) มาตรา ๒0 ประกอบมาตรา ๒๒ แห้งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒'ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๖๑7ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ .ปติคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นละมติคณะกรรมการ 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งท่ี ๔''-๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
มีมติเห ็นชอบให้แก้ไขประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง 
กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘ 
ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ประกาศนี้เร ียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ล ูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ร ับค่าจ้าง 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า -  ข้ันสูง ลูกจ้างประจำขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด ท้ายประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนด 
อัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างชององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ 
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ และให้ใช้บัญชีท้ายประกาศนี้แทน

ประกาศ ณ วันท่ี รเร ิเ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นไยทรง-พล สวไA Tรม) (นายสรุพล บุริ'นทราพันธุ)
ผู้ว ่าราชการจังหวัดลำปาง รองผู้ว ่าราชการจังหวัดลำปาง

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวดลำปาง
รองผ้ร่าราชการจังหรัด............ j / f i UV5-  
ห้องถนจงหรด 
เลขานุการ ก.จ.จ.......
ผูช่ว̂ !บุ,ช า . จ . , น้ี  
ไ.



’บัญชีกำหนดอัตราค่า'จ้าง'ขั้นตํ่า -  ข้ันสูง ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แนบท้ายประกาศ 
ก.จ.จ.ลำปาง เร่ือง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงว พั นิ V พฤษภาคม๒๕๖๑ 
บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างข้ันตร-ข้ันสูง ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ลำดับ

ท่ี
ตำแหน่ง กลุ่มงาน กลุ่มบัญชี 

ค่าจ้าง

อัตราค่าจ้าง หมายเหตุค่าจ้าง 
ข้ันตา ข้ัน

ค่าจ้างข้ัน 
สูงเดิม ข้ัน

ค่าจ้างข้ัน 
สูงใหม่

๑ คนงาน บริการพ้ีนฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๕, ๓๔๐ ๓๒ ๑๗,๘๘๐ ๓๗ ๒๑,๐๑๐ ๑. ทุกตำแหน่ง 
หากว่าง 
ให้ยุบเลิก
๒. ทุกตำแหน่ง 
ต้อง'มีค่าจ้าง 
ไม่เกินกว่าอัตรา 
ค่าจ้างข้ันสูง 
ตามท่ีกำหนด
๓. กรณีค่าจ้าง 
เด็มข้ันใบกลุ่มแล้ว 
ให้เล่ือนค่าจ้าง 
ในกลุ่มถัดไปไต้ 
โดยต้องเทียบ 
ข้ันใกล้เคียง 
ในทางทสูงกว่า 
ของกลุ่มบัญชี 
ค่าจ้างถัดไปก่อน 
เลอนข้ันค่าจ้าง

๒ คนงานประมง บริการพ้ีนฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๕,๓๔๐ ๓๒ ๑๗,๘๘๐ ๓๗ ๒๑,๐๑๐
๓ คนงานประจำเรือยนต์ บริการพ้ีบฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๕,๓๔๐ ๓๒ ๑๗,๘๘๐ ๓๗ ๒๑,๐๑๐• คนงานเกษตร บริการพ้ีนฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๕,๓๔๐ ๓๖ ๑๗,๘๘๐ ๓๗ ๖๑,0 ๑ o
๕ ภารโรง บริการพ้ีนฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๕,๓๔๐ ๓๖ ๑๗,๘๘๐ ๓๗ ๒๑,๐๑๐
๖ นักการ บริการพ้ืนฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๕,๓๔๐ ๓๒ ๑๗,๘๘๐ ๓๗ ๒๑,๐๑๐
๗ ยาม บริการพ้ืนฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๕,๓๔๐ ๓๒ ๑๗,๘๘๐ ๓๗ ๒๑,๐๑๐
๘ คนสวน บริการพ้ืนฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๕,๓๔๐ ๓๒ ๑๗,๘๘๐ ๓๗ ๒๑,๐๑๐

๙
บริการหรือพนักงานประจำตึก 
หรือโรงนรม บริการพ้ืนฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๕,๓๔๐ ๓๖ ๑๗,๘๘๐ ๓๗ ๒๑,๐๑๐

๑0 คบงานประจำรถขยะ บริการพ้ืนฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๕,๓๔๐ ๓๒ Gidfddo ๓๗ ๒๑,๐๑๐
๑๑ คบงานประจำรถฐดสิงปฐสูล บริการพ้ืนฐาน กลุ่มท่ี® ๕,๓๔๐ ๓๒ ๑๗,๘๘๐ ๓๗ ๒๑,๐๑๐
๑๒ คนงานประจำโรงฆ่าถัตว์ บริการพ้ืนฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๕,๓๔๐ ๓๒ ๑๗,๘๘๐ ๓๗ ๒๑,๐๑๐^̂๓ พนักงานผลิตบาประปา บริการพ้ืนฐาน กลุ่มท่ี® ๕,๓๔๐ ๓๒ ๑๗,๘๘๐ ๓๗ ๖๑,๐๑๐

๑๔
หัวหน้าหมวดคนงานและ 
สถานท่ี บริการพ้ืนฐาน , กลุ่มท่ี;®-๒ ๗,๔๖๐ <.๓๗ ๒๑,๐๑๐ ๓๐: ‘ ๖๕,๖๗๐

๑๔’ คนครัว สนับส’บน กลุ่มท่ี ๑ ๕,๓๔๐ ๓๒ ๑๗,๘๘๐ ๓๗ ๖๑,๐๑๐
๑๖ พนักงานดันเพลิง สนับสบุน กลุ่มท่ี ๑-๒ ๕,๓๔๐ ๓๗ ๖๑,๐๑๐ ๓๐ ๒๕,๖๗๐
๑๗ พนักงานจดมาตรวัดบา สนับส่น่น กลุ่มท่ี ๑-๒ ๕,๓๔๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ๓๐ ๖๕,๖๗๐
๑๘ พนักงานวทยุ สนับส่นุบ กลุมท ๑-๓ ๖1๑๔๐ ๓๐ ๒๕,๖๗๐ ๓๑ ๓๔,๑๑๐
๑๘ พนักงานขับรถยนต์ สนับสบุน กลุ่มท่ี ๑-๓ ๖>๑๔๐ ๓๐ ๒๕,๖๗๐ ๓๑ ๓๔,๑(5)0
๒๐ หัวหน้าหมวดรถยนต์ สนับสา{ใ! กลุ่มท่ี ๑-๓ ๗,๔๖๐ ๓๑ ๓๔1๑๑๐ ๓๗ ๔๑,๖๑๐
๒๑ พนักงาบเทศกิจ สนับส่นน กลุ่มท่ี ๑-๒ ๖,๑๔0 ๓๗ ๒๑,๐๑๐ ๓๐ ๖๕,๖๗๐
๒๒ ครูผดแลเด็กเลิก สนับสนฺน กลุ่มท ๑-{ท ๗,๔๖๐ ๓๑ ๓๔,๑(5)0 ๓๗ ๔๑,๖๑0



บัณซีกำหนดอัตราค่าจ้างขันตำ -  ขันสูง ลูกจ้างประจำขององคการนริหารส่ว'พขังหขัด น.,น,บVเายประกาศ
ก.จ.จ.ลำปาง เร่ือง กำหนดอัตราค่าจ้างและการ'ให้ลูกจ้าง'ขององค์การ'!บริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้'าง

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ^  พฤษภาคม ๒๕๖๑

บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างข้ันตา-ข้ันสูง ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

/

ลำดับ

ท่ี
ตำแหน่ง กลุ่มงาน กลุ่มบัญชี 

ค่าจ้าง

อัตราค่าจ้าง หมายเหตุ
ข้ันต่ํา ข้ัน

ค่าจ้าง 
ข้ันสูงเดีม ข้ัน

ค่าจ้างข้ัน 
สูงใหม่

๒๓
พนักงาบขับเรือยบตํหรือ 
นายท้ายเรือ สนับสบุบ . กลุ่มท่ี ๑-๓ ๖,๑๔๐ ๓๐ ๒๕,๖๗๐ ๓๑ ๓๔,๑๑๐แเ๒๔
ลูกมือช่างแผนท่ีภาษและ 
ทะเบียนทรัพย์สิน สนับสบุน กลุ่มท่ี ๑-๓ ๖1๑๔๐ ๓๐ ๒๕,๖๗๐ ๓๑ ๓(รโ,๑๑๐

๒๕ เจ้าหน้าท่ีทะเบียนทรัพย์สิน สนับสบุน กลุ่มท่ี ๑-๓ ๖1๑๔๐ ๓๐ ๒๕,๖๗๐ ๓๑ ๓๔,๑๑๐
๒๖ เจ้าหน้าท่ีสำรวจข้อมล สนับสบุน กลุ่มท่ี ๑-๓ ๖,๑๔๐ ๓๐ ๒๕,๖๗๐ ๓๑ ๓๔,๑๑๐
๒๗

«

ลูกจ้างประจำท่ีมีช่ีอและ 
ลักษณะงานเหมือนข้าราชการ 
และพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
รวมถึง พนักงานเก็บเงิน 
พนักงานพิมพ์ดีด และตำแหน่ง 
อ่ืน  ๆ ท่ีมิได้กำหนดไวในบัญชี 
กำหนดตำแหน่งและบัญชีอัตรา 
ค่าจ้างข้ันต่ํา-ข้ันสูง 
ลูกจ้างประจำขององค์กร 
ปกครองส่วนท้อ่งถ่ิน_ _ _ _ A _ _ _ _ _ _

สนับสนุบ กลุ่มท่ี ๑-๓ ๖,๑๔๐ ๓๐ ๒๕,๖๗๐ ๓๑ ๓รน,๑๑๐

๒๘ คบงานเครืองสูบน่า ช่าง กลุ่มิท่ี ๑-ts ๔,๓๔๐ ๓๗ ๒๑,๐๑๐ ๓๐ ๒๕,๖๗๐
๒๘ คนงานเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้า ช่าง กลุ่มท่ี ๑-๒ ๕,๓๔๐ ๓๗ ๒๑,๐๑๐ ๓๐ ๒๕,๖๗๐
๓๐ ผู้ช่วยช่างทุกประเภท ช่าง กลุ่มท่ี ๑-๒ ๕1๓๔๐ ๓๗ ๒๑,๐๑๐ ๓๐ ๒๕,๖๗๐

๓๑
พนักงานขับเคร่ืองจักรกล่ฃนาด 
เบา ช่าง กลุ่มท่ี ๑-๓ ๖,๑๔๐ ๓๐ ๒๕,๖๗๐ ๓๑ ๓๔1๑๑๐

๓๒ พนักงานขับเรือชุด (รถชุด) ช่าง กลุ่มท่ี ๑-๓ ๖,๑๔๐ ๓๐ ๒๕,๖๗๐ ๓๑ ๓๑โ,๑๑๐

๓๓
พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาด 
กลาง ช่าง กลุ่มท ๑-๓ ๗,๔๖๐ ๓๑ ๓(รน,(ร}6)0 ๓๗ 6น๑,£>๑๐

๓๔ พนักงาบขับเคร่ืองจักรกลขนาด 
หนัก

ช่าง กลุ่มท่ี ๒-๓ ๘1๓๔๐ ๓๓ ๓๖,๔๕๐ ๓๗ ๔๑,๖๑๐



บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.ลำปาง โทร. ๐ £๔๒๓ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๐๐๔

ท่ี ลป ๔๑๐๐๑/- วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๔๖๑

เร่ือง ประกาศกำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี ๔)

พ.ศ.๒๔๖๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 

ต้นเร่ือง

ด้วย ก.จ.จ.ลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๔๖๑ เม่ือวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๔๖๑ มีมติ 

เห็นขอบประกาศกำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ.๒๔๖๑ และฝ่ายเลขานุการ ก.จ.จ.ลำปาง ได้ส่งลำเนาประกาศฉบับดังกล่าว มาเพื่อให้องค์การบริหารส่วน 

จังหวัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.จ.ลำปาง ท่ี ลป ๔๑๐๐๑/๒๙ 

ลงวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๔๖๑

ข้อเสนอ/พิจารณา

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นไปตามมติ ก.จ. และ 

ก.จ.จ. ลำปาง เห ็นควรส ่งลำเนาประกาศ ก.จ.จ.ลำปาง ฉบับดังกล่าวข้างต้น แจ้งส่วนราขการเพื่อ 

ประซาสัมพันธ์ให้ลูกจ้างประจำทราบ และเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดำเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือท่ีเสนอมาพร้อมนี้

(นางอใลัย แก้วบุญ)บน)
นักบริหารงานท่ัวไป รักษาราชการแทน 

หัวหน้าสำนักปลัตองค์การบริหารส่วนวังหวัด

เห็นซอน 
ล*นามแล้ว

(โภงธุพรรณvชุ'ชสันต์รุ่ง!.รีอง)

รองปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแพน 
ปลัดองค์การบริหารส่ว บจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปวง

to 0! พ.ค.

นักจัดการงานท่ัวไปชำนาผการ



ที ลป ๕๑๐๐๑/ [ๆ  <$/

5งค์การบริไทรส่วนจังหวัดสำปาง ]

! * ขที!น..! . . . . M 3 . . . . . ....
I ... 2 2  J A . . .2 5 6 L .1 1

เ9 พฤษภาคม ๒๕๖๑

สำนักงาน ก.จ.จ.ลำปาง 

ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา 

คำ เภอนวาะษา-ล1นัท^๑๓๐"''
* นั๗ « « ๗ พ * " ^

เร่ือง แจ้งประกาศ ก.จ.จ.ลำปาง เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด i z z r z r z ......

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ! ,5น,11"'rJJ': ^  ’ ' ;
1 J 1 I นีน้ ี้1̂ 'พ¥ เปี̂ a.....

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ลำเนาประกาศ ก.จ.จ. ลำปาง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างฃ่ององค์การบรหาร ■' • 1,1:1.......

ส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๖๑ .... . จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย ก.จ.จ. ลำปาง ในการประชุมคร้ังท่ี ๔/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีมติ

เห็นขอบประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 

๑ ฉบับ และประธาน ก.จ.จ.ลำปาง ได้ลงนามประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยพร้อมน้ี

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ 

เ̂ — *
(นายทองดี จอมวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เลขานุการ ก.จ.จ.ลำปาง

ลำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

งานเลขานุการ ก.จ.จ.

โทร. ๐ ๕๔๒๓ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๐๐๔ 

โทรสาร. ๐ ๕๔๒๓ ๗๖๒๘



ที ลป ๕๑0 ๐๑/ by

คฉบบ

สำนักงาน ก.จ.จ.ลำปาง 

ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา 

อำ๓ อเกาะคา ลป ๕๒๑๓๐

b^ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เร่ือง แจ้งประกาศ ก.จ.จ.สำปาง เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย สำเนาประกาศ ก.จ.จ. ลำปาง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑ ฉบับ

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

เห็นขอบประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 

๑ ฉบับ และประธาน ก.จ.จ.ลำปาง ได้ลงนามประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยพร้อมน้ี

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

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

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

รองผู้ว่าราชการจังพ่ .̂......... ร ่ก .ี..................
ท้องทนจังหาล........ ............... ว ั^ ........ ...............

or*o^- ~ ;fei QC พ ค. ๒ร.อ๑

r * ™  " บ ั:



ร

ที ลป ๕๑๐๐๑/!?$^ สำนักงาน ก.จ.จ.ลำปาง 

ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา 

อำ๓ อเกาะคา ลป ๕๒๑๓๐

(ช 9 พฤษภาคม ๒๕๖๑

เร่ือง แจ้งประกาศ ก.จ.จ. ลำปาง เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เรียน เลขานุการ ก.จ.

อ้างถึง หนังสือลำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท ๐๘๐๙.๓/ว ๘ ลงวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ลำเนาประกาศ ก.จ.จ. ลำปาง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย ก.จ.จ. ลำปาง ในการประขุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ มีมติ

เห็นขอบประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 

๑ ฉบับ และประธาน ก.จ.จ.ลำปาง ได้ลงนามประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

รายละเอียดตามล่ิงท่ีส่งมาด้วยพร้อมน้ี

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

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

ท่ี ลป ๕๑๐๐๑/- วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เร่ือง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เรียน lamufYrt ก.จ.จ.ลำปาง 
1

เร่ืองเดิม

ตามท่ี ก.จ. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้มีมติให้ออก 

ประกาศ ก.จ. เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ 

ค่าจ้าง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการปรับบัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าค่าจ้างขั้นสูง 

ของกระทรวงการคลัง และให้ ก.จ.จ. จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ท่ี ก.จ. 

กำหนด กรณี ก.จ.จ.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์โดยมีเนื้อหาเซ่นเดียวกับที่ ก.จ. กำหนด ให้มีผลใช้บังคับได้ 

กรณี ก.จ.จ.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์แตกต่างจากท่ี ก.จ.กำหนด ให้เสนอ ก.จ.พิจารณาให้ความเห็นขอบก่อน 

จึงประกาศใช้บังคับได้ ฝ่ายเลขานุการจึงจัดทำเป็นร่างประกาศซ่ึงมีเน้ือหาสอดคล้องกับท่ี ก.จ.กำหนด เสนอให้ 

ก.จ.จ.ลำปาง พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ น้ัน

ข้อเท็จจริง

ก.จ.จ.ลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณาและ 

มีมติเห็นขอบร่างประกาศ ก.จ.จ.ลำปาง เร่ือง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน 

จังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๖๑ และประธาน ก.จ.จ.ลำปาง ได้ลงนามเพื่อประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๖ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเลนอ/พิจารณา

เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นไปตามมติของ ก.จ. และมติ 

ของ ก.จ.จ. ลำปางในการประชุมครั้งดังกล่าว เห็นควรรายงานให้ ก.จ.ทราบ และแจ้งให้องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดลำปางเพ่ือทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมน้ี

17̂ / (b~/
(นางสาวเพ็ญสริ ไซยวรรณ)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ผู้ช่วยเลขานุการก.จ.จ.ลำปาง
m ใ?{ม tufc

(นใยทรงด จอมวงศ์)

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

๕:

(นางจินตหลา ทองมุล)
นักจัดการ-I'll เท้า)1 เพำชุ IOO ir>ne*



สว่นราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.สำปาง โทร. ๐ (£๔๒๓ ๗๖๐0 ต่อ ๑0 0 ๔ 
ท่ี ลป ๔๑0 0 ๑ /ว ^ 1 9  วันท่ี [รพ พฤษภาคม ๒๔๖๑
เรื่อง ประกาศกำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง 

(ฉบับท่ี 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 กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๔๖๑ และฝ่ายเลขานุการ ก.จ.จ.ลำปาง ได้ส่งสำเนาประกาศฉบับดังกล่าว 
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเพ่ือทราบและดำเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

ดังน้ัน เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเบ็]นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่กำหนด พร้อมนี้ได้ส่งลำเนาประกาศฉบับดังกล่าวมาเพื่อท่านแจ้งเวียนให้ลูกจ้างประจำทราบ สำหรับเจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดขอบให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้แจ้งให้โรงเรียน 
วอแก้ววิทยาทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นางสุ,พรร้ัฟ้) สุขสันต์,รุ่งเ,ร้อง)
รอง,ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวีด รักษาราชการพหน 

ปลัคองค์การบ,รี,หารส่วน,จังหวัด ปฏิน้ด๊หน้าที่ 
นายกองคก์ารนรีหารรกนจังหวัดลำปาง



ประกาศคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารสว่นจังหวัด จงัหวดัลำปาง 
เร่ือง กำหนดอตัราคา่จา้งและการใหล้กูจา้งขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัไดร้บัคา่จา้ง

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒(£๖๑

โดยที่เป็นการสมควรปรับบัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตรา 
ค่าจ้างขั้นสูงของกระทรวงการคลัง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓(๒) มาตรา ๒๐ ประกอบมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕;๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ มติคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และมติคณะกรรมการ 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
มีมติเห ็นชอบให้แกไขประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง 
กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘ 
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เร ียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จ ังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ ้างและการให ้ล ูกจ ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ร ับค่าจ ้าง 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า -  ข้ันสูง ลูกจ้างประจำขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด ท้ายประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนด 
อัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ 
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ และให้ใช้บัญชีท้ายประกาศนี้แทน

ประกาศ ณ วันที่ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

{นแ!พรรฬ& ลดิร,รรฬ
1ผว้า่ราชการจพ้ว1ัด,ริ1.'าบั'พุ

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง



บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าข ั้นส ูง ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แนบท้ายประกาค 
ก.จ.จ.ลำปาง เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง 

(ฉบบที่๕) ท.ศ. ๖๕๖๑ ลงวันห พถษภาคม ๒๕๖๑.

บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างข้ันดร-ข้ันสูง ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ลำดับ

ที่
ตำแหน่ง กลุ่มงาน กลุ่มบัญชี 

ค่าจ้าง

อัตราค่าจ้าง หมายเหตุค่าจ้าง 
ข้ันตา ข้ัน

ค่าจ้างข้ัน 
สูงเดม ข้ัน

ค่าจ้างข้ัน 
สูงใหม่

๑ คนงาน บริการพ้ีนฐาน กลุ่มท่ี ๑
\ ■■”*■ ?.=’1 
๕1 ๓๔๐ ๓๖ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๖๑1๐๑๐ ๑. ทุกตำแหน่ง 

หากว่าง 
ให้ยุบเลิก
๒. ทุกตำแหน่ง 
ต้องมค่าจ้าง 
โม่เกินกว่าอัตรา 
คาจ้างข้ันสูง 
ตามท่ีกำหนด
๓ .กรณีค่าจ้าง 
เต์มข้ันในกลุ่มแล้ว 
ให้เล่ือนค่าจ้าง 
ในกลุ่มถัดไปได้ 
โดย่ตองเท้ยบ 
ข้ันใกล้เคียง 
ในทางทสูงกว่า 
ของกล่มบัญชี 
ค่าจ้างถัดไปก่อน 
เลอบข้ันค่าจ้าง

b คนงานประมง บริการพ้ีบฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๕1๓๔๐ ๓๖ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐
■. in คนงานประจำเร๊อยนต์ บริการพ้ีบฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๕,๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐

• < คนงานเกบดร บริการพ้ีนฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๕,๓๔๐ 1 ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐
๕ ภารโรง บริการพนฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๕1๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๖๑1๐๑๐
๖ นักการ บริการพ้ีนฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๕1๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐
๗ ยาม ร  ๗*บริการพนฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๕1๓๔๐ ๓๖ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐
๘ คบสวน .บริการพ้ีนฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๕1๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐

๙
บริการหรือพนักงานประจำตึก 
หรือโรงแรม บริการพ้ีบฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๕1๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐

๑0 คนงานประจำรถขยะ บริการพ้ีนฐาน กลุ่มท่ี ๑ : ๕1 0)๔๐ ^๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐
๑๑ คนงานประจำรถสูดลิงปฎิ!าล บริการพ้ีบฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๕1๓๔๐ ๓๖ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๖๑1๐๑๐
๑๒ คนงานประจำโรงส่าดัดว' บริการพ้ืนฐาน กลุ่มท่ี ๑ ๕1๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐

พนักงานผลิตบ้ําประปา บริการพ้ืนฐาน. กลุ่มท่ี ๑ ๕;๓๔๐ ๓๒ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๖๑1๐๑๐

๑๕
ห้วหน้าหมวดคบงานและ 
สถานท่ี บริการพ้ืนฐาน, กลุ่มท่ี;๑-๒ ๗1๔๖๐ ••■ *๓๗- ๒๑1๐๑๐ me£ ‘ ๖๕1๖๗๐. 0

๑(ร«
^ ' ' โ *V .••จํะ*̂
คนครัว สนับสบุน กลุ่มท่ี ๑ ๕1๓๔๐ ๓๖ ๑๗1๘๘๐ ๓๗ ๖๑1๐๑๐

๑๖
i

พนักงาบดับเพลิง สนับสบุน กลุ่มท่ี ๑-๒ ๕1๓๔๐ ๓๗ ๒๑1๐๑๐ ๓๐ ๖๕1๖๗๐
๑๘ พนักงานจดมาตรวัดน้ํา สนับสนน กลุ่มท่ี ๑-๖ ๕1๓๔๐

ร ^ '
๓๗ ๒๑1๐๑๐ ๓๐ ๖๕1๖๗๐

tS)C$ พนักงานวทยุ สนับสบุน กลุ่มท่ี ๑-๓ ๖1๑๔๐ ๓๐ ๒๕1๖๗๐ ๓๑ ๓ <£?, (5)(5)0
๑๙ พนักงานขับรถยนต์ สนับสนน กลุ่มท ๑-๓ ๖1๑๔๐ ๓๐ ๒๕1๖๗๐ ๓๑ crusT, ร)ร)o
๒๐ หัวหน้าหมวดรถยนต์ สนับสา{ใi กลุ่มท่ี ๑-๓ ๗1๔๖๐ ๓๑ ๓๔1๑๑๐ ๓๗ ๔๑1๖๑๐
๒๑ พนักงานเทศกิจ สนับสบุน กลุ่มท่ี ๑-๒ <D, (ร) (î o ๓๗ b<5),0(3)0 ๓๐ ๒๕1๖๗๐
bb ครูผดแลเด็กเล็ก สนับสบุบ กลุ่มท่ี ๑-๓ ๗1๔๖๐ ๓๑ ๓(ริ̂,6)<5)0 ๓๗ Cl ร), <DS)0

X?



บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า -  ข้ันสูง ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แนบท้ายประกาศ
ก.จ.จ.ลำปาง เร่ือง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวับท่ี ฟ้ป พฤษภาคม ๒๕๖๑
/

บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างข้ันตา-ข้ันสูง ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ลำดับ

ท่ี
ตำแหน่ง กลุ่มงาบ กลุ่มบัญชี 

ค่าจ้าง

อัตราค่าจ้าง พ:: . ; , - หมายเหตุ
ข้ันด่ํา ข้ัน รุ

ค่าจ้าง 
ข้ันสูงเดิม ข้ัน

ค่าจ้างข้ัน 
สูงใหม่

ฬ ̂ ๒๓
พนักงานขับเรือยนต์หรือ 
นายท้ายเรือ สนับสนุน . กลุ่มท่ี ๑-๓ ๖1๑๔๐ ๓๐ ๒๕,๖๗๐ ๓๑ ๓๔,๑๑๐

I W
๒๔

ลูกมือช่างแผนท่ีภาษีและ 
ทะเบียนทรัพย์สิน สนับสบฺน กลุ่มท่ี ๑-๓ ๖,๑๔๐ ๓๐ ๒๕,๖๗๐ ๓๑ ๓๔,๑๑๐

๒๕ เจ้าหน้าท่ีทะเบียน.ทรัพย์สิน สนับสบุน
;.■ ไพร'?-.'.; ’
กลุ่มท่ี ๑-๓

■ '■ ป'?1.' รุ. 
๖,๑๔๐ ๓๐

■

๒๕,๖๗๐
1ป'- 
๓๑ ๓๔,๑๑๐

๒๖ เจ้าหน้าท่ีสำรวจข้อมล สนับสบุบ
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ลูกจ้างประจำท่ีมือีอและ 
ลักษณะงาบเหมือนข้าราขการ 
และพนักงาบส่วนท้องถ่ิน 
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