
ประกาศก ําหนดหลักเกณฑการรายงานเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจ ุการแตงต้ัง การเล่ือนระดับ
การเล่ือนข้ันเงินเดือน และการปฏิบัติการอื่น สํ าหรับพนักงานสวนต ําบล

***********************
อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา 17  (9)  และมาตรา  26  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2542   ประกอบกับขอ  36  แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตํ าบล  เร่ือง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ  วิธีการบริหารและการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสวนตํ าบล   และกิจการอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตํ าบล    คณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตํ าบล  ( ก.อบต. )  ในการประชุมครั้งที ่ 10 / 2544   เม่ือวันท่ี   26   พฤศจิกายน
2544    ไดมีมติใหกํ าหนดหลักเกณฑการรายงานเก่ียวกับการคัดเลือก  การบรรจุ การแตงต้ัง  การเล่ือนระดับ
การเล่ือนข้ันเงินเดือน  และการปฏิบัติการอ่ืน  สํ าหรับพนักงานสวนตํ าบล  ดังตอไปน้ี

1. เมื่อองคการบริหารสวนต ําบลไดมีคํ าสั่ง    หรือประกาศเก่ียวกับพนักงานสวนตํ าบล
ตามที่กํ าหนดในมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตํ าบล   หรือตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน    ดังตอไปน้ี

(1) การสั่งบรรจุและแตงตั้ง  ซึ่งหมายถึง  การส่ังบรรจุเขารับราชการและแตงต้ัง
ใหดํ ารงตํ าแหนงพนักงานสวนตํ าบล  ตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก
การบรรจุและแตงต้ัง  การยาย  การโอน  การรับโอน  การเล่ือนระดับและการเล่ือนข้ันเงินเดือนสํ าหรับ
พนักงานสวนตํ าบล

(2) การสั่งแตงต้ัง  ซึ่งหมายถึง  การส่ังยาย  โอน  รับโอน เล่ือนระดับ ตามมาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก  การบรรจุและแตงต้ัง  การยาย  การโอน  การรับโอน
การเลื่อนระดับ  และการเล่ือนข้ันเงินเดือน สํ าหรับพนักงานสวนตํ าบล

     (3)  การเล่ือนข้ันเงินเดือน  การส่ังใหไดรับเงินเดือน  เงินประจํ าตํ าแหนง  การใหไดรับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิ  และการใหไดรับประโยชนตอบแทนอ่ืน  ตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือน  และประโยชนตอบแทนอ่ืนสํ าหรับพนักงานสวนตํ าบล

(4) การสั่งประจํ าองคการบริหารสวนตํ าบลเปนการช่ัวคราว การสั่งผูประจ ําองคการ
บริหารสวนตํ าบลใหดํ ารงตํ าแหนงเดิมหรือตํ าแหนงอ่ืน  และการส่ังใหชวยปฏิบัติราชการ  ตามมาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ  วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตํ าบลและกิจการ
อันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตํ าบล
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     (5)  การสั่งใหออกจากราชการ  ตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการใหออกจากราชการ
     (6)  การประกาศการพนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบํ าเหน็จบํ านาญขาราชการ

สวนทองถ่ิน
     (7)  การประกาศกํ าหนดโครงสรางการแบงสวนราชการ  การกํ าหนดอํ านาจหนาท่ี

การแบงสวนราชการภายใน  การจัดต้ัง  การปรับปรุง  การรวมหรือการยุบเลิกการจัดแบงสวนราชการของ
องคการบริหารสวนตํ าบล  ตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ  วิธีการบริหารและ
การปฏิบัติงานของพนักงานสวนต ําบล  และกิจการอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตํ าบล

     (8)  การประกาศกํ าหนดตํ าแหนงพนักงานสวนตํ าบล  ตามแผนอัตรากํ าลังขององคการ
บริหารสวนตํ าบล การปรับปรุงเปล่ียนแปลงเก่ียวกับตํ าแหนง  แผนอัตรากํ าลังขององคการบริหารสวนตํ าบล
ตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราตํ าแหนงและมาตรฐานของตํ าแหนงพนักงานสวนตํ าบล

ใหองคการบริหารสวนตํ าบลท่ีออกคํ าส่ังหรือประกาศดังกลาว  รายงานไปยังคณะกรรมการ
พนักงานสวนตํ าบล  ( ก.อบต.จังหวัด )  โดยสงสํ าเนาคํ าสั่ง  หรือประกาศน้ันอยางละ  3  ฉบับ  ภายในหาวัน
ทํ าการนับแตวันท่ีออกคํ าส่ังหรือประกาศ  และส ําหรับกรณีการบรรจุและแตงต้ังตาม  (1)  ใหสงทะเบียนประวัติ
พนักงานสวนตํ าบลของผูไดรับการบรรจุและแตงต้ังท่ีไดกรอกรายการและตรวจสอบถูกตองแลวไปพรอมกันดวย

2   เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตํ าบล ( ก.อบต.จังหวัด )  กํ าหนดใหมีการประกาศเก่ียวกับ
การคัดเลือก  ตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก  การบรรจุและแตงต้ัง  การยาย
การโอน  การรับโอน  การเล่ือนระดับ  และการเล่ือนข้ันเงินเดือน  สํ าหรับพนักงานสวนตํ าบล  ดังตอไปน้ี

     (1)  การสอบแขงขัน  เพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ
     (2)  การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจ ําเปนตองสอบแขงขัน
     (3)  การสอบคัดเลือก  เพ่ือแตงต้ังพนักงานสวนตํ าบล  ใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับที่สูงขึ้น
     (4)  การคัดเลือก  เพ่ือแตงต้ังพนักงานสวนตํ าบลใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับที่สูงขึ้น
ใหเลขานุการคณะกรรมการพนักงานสวนตํ าบล ( ก.อบต.จังหวัด )  รายงานไปยังคณะกรรมการ

กลางพนักงานสวนตํ าบล  ( ก.อบต.)   โดยสงสํ าเนาประกาศเก่ียวกับการคัดเลือกน้ัน  อยางละ  3  ฉบับ  ภายใน
หาวันทํ าการนับแตวันท่ีประกาศ หรือนับแตดํ าเนินการสอบแขงขัน สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกเสร็จแลว

3   ใหองคการบริหารสวนตํ าบล จัดใหมีทะเบียนประวัติของพนักงานสวนตํ าบลทุกคน  โดยจัด
เก็บไวท่ีองคการบริหารสวนต ําบล  1  ฉบับ    และสงใหคณะกรรมการพนักงานสวนตํ าบล  ( ก.อบต.จังหวัด )
เก็บไว  1  ฉบับ  และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตํ าบล ( ก.อบต.) เก็บไว  1  ฉบับ
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การจัดทํ าทะเบียนประวัติของพนักงานสวนตํ าบลลักษณะ รูปแบบวิธีปฏิบัติเก่ียวกับทะเบียน
ประวัติ   วิธีการบันทึกรายการในทะเบียนประวัติ   และการจัดทํ าแฟมประวัติพนักงานสวนตํ าบล   ใหนํ า
ลักษณะรูปแบบท่ีเคยปฏิบัติมาใชบังคับโดยอนุโลมจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลง

4  พนักงานสวนตํ าบล ผูใดไดรับอนุญาตใหไปศึกษาฝกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย ใน
ประเทศ  หรือตางประเทศ  ไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  หรือลาติดตามคูสมรส
ตามระเบียบวาดวยการลาของพนักงานสวนตํ าบล    ไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น  สมรส  หยา   เปล่ียนช่ือตัวหรือ
ชื่อสกุล หรือตาย ใหองคการบริหารสวนตํ าบลท่ีอนุญาตหรือไดรับแจง   รายงานไปยัง คณะกรรมการพนักงานสวน
ตํ าบล ( ก.อบต.จังหวัด )  ภายในหาวันทํ าการนับแตวันอนุญาตหรือวันท่ีไดรับแจง  แลวแตกรณี

ประกาศ   ณ   วันท่ี   21  สิงหาคม    พ.ศ. 2545

                                (ลงชื่อ)  รอยตํ ารวจเอก ปุระชัย  เปยมสมบูรณ
 (ปุระชัย  เปยมสมบูรณ)

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการกลางพนักงานสวนตํ าบล
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