
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

**************************************** 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ ได้ก้าหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นเรื่อง ก้าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหมวด 4 การสรรหาบุคคล และประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต้าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ
และแต่งตั ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั นเงินเดือน พ.ศ.2544 และแก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ.2562 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบลจังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 4 การสรรหา
และการเลือกสรร ข้อ 18 ให้นากองค์การบริหารส่วนต้าบลด้าเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้าง โดยยึด
หลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาสและประโยชน์ของทางราชการเป็นส้าคัญ ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน 
ยุตธรรมและโปร่งใส เพ่ือรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และข้อ 19 การสรรหา
และเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปเมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบลเห็นขอบให้
ก้าหนดต้าแหน่งใดแล้ว ให้ด้าเนินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี  
  (๑) ให้องค์การบริหารส่วนต้าบลจัดท้าประกาศรับสมัคร ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของ
พนักงานจ้าง ลักษณะงาน ชื่อต้าแหน่ง ความรับผิดซองของต้าแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแหนที่จะได้รับ 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรหา เกณฑ์การตัดสินและเงื่อนไขการจ้างอ่ืน 
ๆ ตลอดจนก้าหนดวันและเวลาของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกาศให้ผู้มีสิทธิสมัครทราบ 
ประกาศรับสมัครนั น ให้ปิดไว้ในที่เปิดเผยเป็นการทั่วไป มีระยะลาไม่น้อยกว่า ๕ วันท้าการก่อนก้าหนดวันรับสมัคร 
  (๒) องค์การบริหารส่วนต้าบลอาจก้าหนดให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ต้าแหน่งละไม่
เกิน ๑๐๐ บาท ได้ตามความจ้าเป็นและเหมาะสม 
  (๓) องค์กรบริหารส่วนต้าบลอาจก้าหนดระยะเวลาในการรับสมัครได้ตามความเหมาะสมแต่ทั งนี 
ต้องไม่น้อยกว่า 7 วันท้าการ 
  (๔) หลักเกณฑ์การเลือกสรรหาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานให้ยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จ้าเป็นต้องใช้
ส้าหรับการปฏิบัติงานในต้าแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนต้าบลก้าหนด ซึ่งประกอบด้วย 
   (ก) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ้าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
   (ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ้าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
   (ค) คุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคดท่ีจ้าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
  (๕) ให้ก้าหนดคะแนนเต็มของสมรถนะแต่ละเรื่องได้ตามความจ้าเป็นและความสอดคล้องกับ
ต้าแหน่งงาน ทั งนี  สมรรถนะที่จ้าเป็นมากท่ีสุดควรมีน ้าหนักของคะแนนเต็มมากท่ีสุด 
  (6) วิธีการประเมินสมรรถนะแต่ละเรื่อง ให้องค์การบริหารสวนต้าบลเป็นผู้ก้าหนดโดยสมรรถนะ
เรื่องหนึ่งสามารถระเมินได้ด้วยวิธีการประเมินหลายวิธีการหรือสมรรถนะหลาย ๆ เรื่องสามารถประเมินได้ด้วย
วิธีการประเมินเดียวกัน ตามที่เห็นว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับการประเมินสมรรถนะดังกล่าวได้แก่ การสอบ
ข้อเขียน การทดสอบตัวอย่างงาน การสัมภาษณ์ การทดลองด้วยสถานการณ์จ้าลอง การตรวจสอบกับบุคคลอ้างอิง  
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หรืออ่ืน ๆ ทั งนี  ได้ก้าหนดแบบตัวอย่างการก้าหนดและการประเมินสมรรถนะ ดังเอกสารที่แนบท้ายหลักเกณฑ์
และเงือนไขนี  
  (7) เกณฑ์การตัดสินส้าหรับผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ให้องค์กบริหารสวนต้าบลก้าหนดตาม
ความเหมาะสม และสอดคล้องกับต้าแหน่งงาน 
  (๘) ภายหลังการประกาศรับสมัครแล้ว ให้นายกองค์กรบริหารส่วนต้าบลแต่งตั งคณะกรรมการ
ด้าเนินการสรรหาและเลือกสรร จ้านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย 
   (ก) ปลัดองศ์การบริหารส่วนต้าบลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธาน 
   (ข) ผู้อ้านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนที่ได้รับผิดชอบงาน  เป็นกรรมการ 
หรือโครงการของต้าแหน่งที่จะสรรหาหรือสรรหา 
   (ค) หัวหน้าส้านักปลัดหรือผู้ที่ ไต้รับมอบหมาย   เป็นกรรมการ/เลขานุการในการ
เลือกสรรต้าแหน่งที่นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเห็นสมควรให้มีผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
กับต้าแหน่งนั น ทั งจากภายในหรือภายนอกองค์การบริหารส่วนต้าบลเป็นคณะกรรมการ ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีประสบการณ์ที่เก่ียวข้องต้าแหน่งนั นเป็นกรรมการด้วย 
  คณะกรรมการมีอ้านาจหน้าที่ในการด้าเนินการสรรหารและเลือกสรรตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามท่ีก้าหนดในประกาศรับสมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๘ 
  ข้อ ๒๐ เมื่อคณะกรรมการได้ด้าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเสร็จสิ นแล้วให้รายงาน
ผลการด้าเนินงานต่อนายกองค์การบริหารสนต้าบล เพ่ือประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและด้าเนินการจัด
จ้าง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบลต่อไป ให้องค์การบริหารส่วนต้าบลประกาศบัญชีราย
ขื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โดยก้าหนดให้บัญชีอายุตามที่เห็นสมควร แต่ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า ๑ ปี ในกรณีที่มีผู้ผ่านการ
เลือกสรรมากกว่าจ้านวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนต้าบลพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ นายกองค์การบริหารส่วน
ต้าบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบล ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกจากบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้ 
  ข้อ ๒1 การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อคณะกรรมการส่วนต้าบลและ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต้าบลเห็นชอบให้ก้าหนดต้าแหน่งใดแล้ว ให้ด้าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ดังนี  
   (๑) ให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลและผู้รับผิดชอบงานหรือโครงการของต้าแหน่งที่
จะสรรหาหรือเลือกสรร ก้าหนดขอบข่ายงานของต้าแหน่ง ชื่อต้าแหน่ง คุณสมบัติของต้าแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง
ค่าตอบแทนที่จะได้รับ และเงื่อนไขการจ้างอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร โดยให้จัดท้าเป็นประกาศรับสมัคร
ปิดไว้ในที่เปิดเผยเป็นการทั่วไป มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ วันท้าการ ก่อนก้าหนดวันรับสมัคร 
   (๒) องค์การบริหารส่วนต้าบลอาจก้าหนดให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัครต้าแหน่ง
ละไม่เกิน ๒๐๐ บาทได ้
   (๓) ระยะเวลาในการรับสมัครและหลักเกณฑ์การเลือกสรร ให้น้าข้อ 19(3), (4). (5), 
(6) และ (๗) มาใช้โดยอนุโลม 
   (๔) ภายหลังประกาศรับสมัครแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแต่งตั ง
คณะกรรมการด้าเนินการสรรหาและเลือกสรร จ้านวนไม่น้อยกว่า ๕ คน ประกอบด้วย 
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    (ก) นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหรือรองนายกองค์กรบริหารส่วนต้าบลที่
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลมอบหมาย  เป็นประธาน 
    (ข) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในต้นที่เกี่ยวข้องกับต้าแหน่งที่จะสรร
หาและเลือกสรร จ้านวนอย่างน้อยสองคน  เป็นกรรมการ 
    (ค) ผู้ อ้านวยการกองหรือผู้ อ้านวยการที่รับผิดชอบงานหรือโครงการของ
ต้าแหน่งที่จะสรรหาและเลือกสรร  เป็นกรรมการ 
    (ง) ปลัดองศ์การบริหารส่วนต้าบล  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรการ มีอ้านาจหน้าที่ในการด้าเนินการสรรหาและเลือกสรรตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดในประกาศ
รับสมัคร ภายให้หลักการตามข้อ 1๘ 
  ข้อ ๒๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนต้าบลได้ชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษแล้ว 
ให้นายกองค์กรบริหารส่วนต้าบลด้าเนินการจ้างโดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบล 
ให้องค์การบริหารส่วนต้าบล ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โดยก้าหนดให้บัญชีมีอายุตามที่เห็นสมควร 
แต่ทั งนี ต้องไม่เกิน 6๐ วัน 
  ข้อ ๒๓ ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรให้เป็นพนักงานจ้างจะต้องท้าสัญญาจ้างตามแบบที่
ก้าหนดแนบท้ายมาตรฐานทั่วไปนี  
  องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ จึงขอประกาศการก้าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น  ให้ทราบ
โดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63  

 
 
 

( นายส้าฤทธิ์  อบแย้ม ) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั งบุคลากร 
**************************************** 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ ได้ก้าหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การบริหารงานภายในขององค์การบริหารส่วนต้าบล
ถ ้ารงค์ ด้าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับบริบทการปฏิบัติงานในปัจจุบันขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ และเป็นไปตามตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมวด 5 การแต่งตั งและการให้พ้นจากต้าแหน่ง 
และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน  2545  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี  
 

หมวด ๕ การบรรจุและแต่งตั้ง 
  ข้อ ๑๐๙ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต้าบล เพื่อแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งใดใน
องค์การบริหารส่วนต้าบล ให้บรรจุและแต่งตั งจากผู้สอบแข่งขันได้ในต้าแหน่งนั น หรือต้าแหน่งอ่ืนที่เกี่ยวข้องและ
เกื อกูลกัน ซึ่งก้าหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั นน้ามาสมัครสอบแข่งขัน
การร้องขอให้ด้าเนินการสอบแข่งขัน การด้าเนินการสอบแข่งขัน การขึ นบัญชีกาสอบแข่งขัน การใช้บัญชีการ
สอบแข่งขัน การขอใช้บัญชีและการบรรจุและแต่งตั งจากบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต้าบลก้าหนดมิให้น้าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับในกรณีการบรรจุและแต่งตั งตามข้อ ๑๑๑ ข้อ 
๑๑๖ ข้อ 11๗ ข้อ ๑๒๓ ข้อ ๑๒๙ และข้อ ๑๓๓ 
  ข้อ ๑๑๐ ผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งอยู่ในล้าดับที่ที่จะได้รับบรรจุและแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งใด        
ถ้าปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม โดยไม่ได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่ก้าหนดในหมวด ๑ ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื องต้น หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับ
ต้าแหน่ง โดยไม่ได้รับอนุมัติยกเว้นจากคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต้าบล (ก.อบต.) อยู่ก่อนหรือภายหลังการ
สอบแข่งขันจะบรรจุและแต่งตั งให้ต้ารงต้าแหน่งนั นไม่ได้ 
  ข้อ ๑๑๑ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ้าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือประโยชน์แก่ราชการ องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบล(ก.อบต. จังหวัด) อาจบรรจุบุคคลที่มีความรู้
ความสมารถ และความช้านาญสูงเข้ารับราชการในฐานะผู้ช้านาญการในองค์การบริหารส่วนต้าบล 
  ข้อ ๑๑๒ องค์การบริหารส่วนต้าบลที่จะเสนอขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบล (ก.อบต. 
จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้ช้านาญการจะต้องมีลักษณะต่อไปนี  
   (๑) ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต้าบล มีความจ้าเป็นที่จะต้อง
ใช้บุคลากรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถละความช้านาญงานในระดับผู้ช้านาญการ หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถและ
ความช้านาญงานเทียบได้ในระดับเดียวกัน 
   (๒) มีการก้าหนดต้าแหน่งผู้ช้านาญการ เพ่ือรองรับลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบตาม 
(๑)โดยพิจารณาก้าหนตระดับต้าแหน่งให้เหมะสมกับความยากและคุณภาพของงานในต้าแหน่งนั น เป็นต้าแหน่ง
ระดับ ๖ ระดับ ๗ หรือระดับ ๘ 
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  ข้อ ๑๑๓ กรณีองค์การบริหารส่วนต้าบล มีความจ้าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์แก่ราชการที่จะต้อง
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้ช้านาญการในองค์การบริหารส่วนต้าบล ให้เสนอเหตุผลและความจ้าเป็น  
ค้าชี แจง ประวัติและผลงานของผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความ
ช้านาญงานสูงในระดับผู้ช้านาญการแล้วแต่กรณี และมีความเหมาะสมกับลักษณะงานในต้าแหน่งที่ขอบรรจุและแต่
ตั ง โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการท้างาน และผลงานที่ได้ปฏิบัติมาทตามแบบที่ก้าหนดท้าย
ประกาศนี  ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบล (ก.อบต. จังหวัด) พิจารณาในเหตุผลค้าชี แจงตามวรรคหนึ่ง ให้
แสดงรายละเอียด ดังนี  
   (๑) บุคคลที่จะบรรจุเข้ารับราชการ คุณวุฒิ ต้าแหน่งที่จะบรรจุและระดับต้าแหน่ง 
   (๒) รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ และปริมาณงานของต้าแหน่งที่จะบรรจุ 
   (๓) เหตุผลความจ้าเป็นในการขอบรรจุบุคคลผู้นี  
   (๔) ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับจากการบรรจุบุคคลผู้นี  
  ข้อ ๑๑๔ กรณีที่องค์การบริหารส่วนต้าบลขอบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตามข้อ ๑๑๓ แต่ยังมิได้
ก้าหนดต้าแหน่งผู้ช้านาญการตามที่ก้าหนดในข้อ ๑1๒ (๒) ให้องค์การบริหารส่วนต้าบลเสนอขอก้าหนดต้าแหน่ง
ผู้ช้านาญการขึ นใหม่หรือปรับเกลี่ยจากต้าแหน่งอ่ืน ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ทั งนี ให้ด้าเนินการตามที่ก้าหนดในหมวด ๒ ว่าด้วยการก้าหนดต้าแหน่งหรือการ
ปรับปรุงการก้าหนดต้าแหน่งพนักงานส่วนต้าบลแล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๑๑๕ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบล (ก.อบต จังหวัด) ได้เห็นชอบการบรรจุบุคคลใด
เข้ารับราชการในฐานะผู้ช้านาญการ ในต้าแหน่งใดระดับใดแล้วให้ก้าหนดอันดับเงินเดือนและขั นเงินเดือนที่จะให้
ได้รับ โดยขั นเงินเดือนที่จะให้ได้รับดังกล่าวให้ได้รับในขั นที่ไม่ต่้ากว่าจุดกึ่งกลางระหว่างขั นสูง และขั นต่้าของอันดับ
เงินเดือนที่ผู้นั นได้รับ 
  ข้อ ๑๑๖ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบล (ก.อบต.จังหวัด) เห็นว่า ไม่
จ้าเป็นต้องด้าเนินการสอบแข่งขัน อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งได้ในกรณี
ดังนี  
   (๑) การบรรจุและแต่งตั งผู้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนขององค์การ
บริหารส่วนต้าบล เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ 
   (๒) การบรรจุและแต่งตั งผู้ส้าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต้าบล (ก.อบต) ก้าหนดให้คัดเลือก เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ 
   (๓) การบรรจุและแต่งตั งผู้ส้าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต้าบล(ก.อบต.จังหวัด) อนุมัติให้ส่วนราชการใดจัดให้มีการศึกษาขึ น เพ่ือเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนต้าบล
โดยเฉพาะ 
   (4) ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั งแต่ 1 ปี ขึ นไปเศษของปี
ที่ไปรับราชการทหารที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ (๒) แล้วหากมีระยะเวลาเหลือครบ ๖ เดือน ให้สั่งบรรจุผู้
นั นโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและขั นที่สูงกว่าเดิมเพ่ิมจาก (๒) ได้อีกไม่เกินครึ่งขั น ส้าหรับระยะเวลาที่
ค้านวณได้รับ ๖ เดือน และหายังมีเศษที่เหลือจาการค้านวณครั งสุดท้ายแต่ไม่ครบ ๖ เดือน ให้พิจารณาค้านวณ
ตามเกณฑ์ (๑) วรรคสอง 
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  ทั งนี  การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเดิม ตาม (๑) (๒) หรือ (๗) นั น จะต้องไม่ได้รับประโยชน์
มากกว่าผู้ที่มิได้ออกจากราชการไปรับราชการทหาร และต้องไม่เกินขั นสูงของอันดับเงินเดือนส้าหรับต้าแหน่ง 
ระดับเดิม 
  ข้อ ๑๒๑ ในการบรรจุผู้ไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ หากผู้ใดไม่เคยได้รับการบรรจุและ
แต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งในสายงานที่เริ่มตันจากระดับ ๓ ขึ นไป ซึ่งต้องใช้วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่้ากว่านี ขึ น
ไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งมาก่อน หากจะแต่ตั งให้ด้ารงต้าแหน่งในสายงานดังกล่าว ผู้นั นจะต้องอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีก้าหนดในหมวด ๖ ว่าด้วยการย้ายพนักงานส่วนต้าบลด้วย 
  ข้อ ๑๒๒ พนักงานส่วนต้าบลที่ออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหาร ก่อนวันที่ประกาศนี มีผลใช้บังคับหากพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย และประสงค์จะเข้า
รับราชการเป็นพนักงานส่วนต้าบลในองค์การบริหารส่วนต้าบลเดิม ภายในก้าหนดหนึ่งร้อยแปด 
สิบวันนับแต่วันพันจากราชการทหาร ให้น้าความท่ีก้าหนดไว้ในข้อ ๑๑๙ และข้อ ๑๒๐ มาใช้บังคับแก่พนักงานส่วน
ต้าบลที่กล่าวถึงโดยอนุโลม 
  ข้อ ๑๒๓ พนักงานส่วนต้าบลผู้ใดได้รับอนุติจากคณะรัฐมนตรีให้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานใด 
ๆ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั นส้าหรับการค้านวณบ้าเหน็จบ้านาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วย
บ้าเหน็จบ้านาญราชการส่วนท้องถิ่น ผู้นั นกลับเข้ารับราชการภายในก้าหนด เวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่ไม่เกินสี่
ปีนับแต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าว ให้สั่งบรรจุและแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต้าบลได้ 
ข้อ ๑๒๔ เมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้พนักงานส่วนต้าบลผู้ใดออกจากราชการ ไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งให้นับเวลา
ระหว่างนั นส้าหรับการค้านวณบ้าเหน็จบ้านาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ้าเหน็จบ้านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้พิจารณาก้าหนดต้าแหน่งในระดับเดียวกันส้าหรับบรรจุผู้นั นกลับเข้ารับราชการภายใน
ก้าหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าว 
  ข้อ ๑๒๕ ผู้ประสงค์จะขอกลับข้ารับราชการกรณีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้ออกจาก
ราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั นส้าหรับการค้านวณบ้าเหน็จบ้านาญเหมือนเต็มเวลาราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในองค์การบริหารส่วนต้าบลเดิม จะต้องยื่นค้าขอบรรจุ
กลับพร้อมหนังสือรับรองประวัติการท้างานตามแบบที่ก้าหนดก่อนวันสิ นสุดก้าหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุติให้ไป
ปฏิบัติงานใด ๆ ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
  ข้อ ๑๒๖ ให้องค์การบริหารส่วนต้าบลตรวจสอบเอกสารและประวัติการท้างานตามข้อ ๑๒๕หาก
เห็นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องและผู้นั นมีประวัติในการท้างานที่ไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีความเสียหาย
และยื่นค้าขอบรรจุกลับภายในก้าหนด ให้ประธานกรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลสั่งบรรจุผู้นั นกลับเข้า
รับราชการเป็นพนักงานส่วนต้าบล และแต่ตั งให้ด้ารงต้าแหน่งในระดับเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนดังนี  
   (๑) ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงานดังกล่าว
ตั งแต่ ๖ เดือนขึ นไป แต่ไม่ถึง ๑ ปี ให้สั่งบรรจุผู้นั นกลับข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต้าบล โดยให้รับเงินเดือนใน
อันดับเดิมและในขั นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินครึ่งขั น 
ถ้ามีเศษของ ๖ เดือนที่ไปปฏิบัติงานเมื่อน้าเศษท่ีเหลือไปรวมกับระยะเวลาในการปฏิบัติงานของครึ่งปีที่แล้วมาของ
ผู้นั นก่อนออกไปปฏิบัติงานแล้วได้ครบ ๖ เดือนก็ให้สั่งบรรจุผู้นั นกลับเข้ารับราชการโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ
เดิมและในขั นที่สูงกว่าเดิมได้อีกไม่เกินครึ่งขั น 
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   (๒) ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี มีเวลาปฏิบัติงานดังกล่าว
ครบ ๑ ปี ให้ผู้มีอ้านาจสั่งบรรจุผู้นั นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต้าบล โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิม
และในขั นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินปีละหนึ่งขั น 
   (๓) ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงานดังกล่าว
ตั งแต่ ๑ ปี ขึ นไปเศษของปีที่ปฏิบัติงานที่เหลือจาการพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ (๒) แล้วหากมีระยะเวลาเหลือ 
ครบ ๖ เดือน ให้สั่งบรรจุผู้นั นโดยให้ได้รับเงินเดือน ในอันดับเดิมและในขั นที่สูงกว่าเดิมเพ่ิมจากข้อ (๒) ได้อีกไม่
เกินครึ่งขั นส้าหรับระยะเวลาที่ค้านวณได้ครบ ๖ เดือน และหากยังมีเศษที่เหลือจากการค้านวณครั งสุดท้ายแต่ไม่
ครบ ๖ เดอืน ให้พิจารณาค้านวณตามเกณฑ์ ข้อ (๑) วรรคสอง 
  ทั งนี  การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเดิม ตามข้อ (๑) ข้อ (๒) และข้อ (๓) นั น จะต้องไม่ได้รับ 
ประโยชน์มากกว่าผู้ที่มิได้ออกจกราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี และต้องไม่เกินขั นสูงของอันดับ 
เงินเดือนส้าหรับต้าแหน่งระดับเดิม 
  ข้อ ๑๒๗ ในการบรรจุผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี กลับเข้ารับราชการหากผู้ใดไม่เคย
ได้รับการบรรจุและแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งในสายงานที่เริ่มตันจากระดับ ๓ ขึ นไป ซึ่งต้องใช้วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบได้ไม่ต่้ากว่านี ขึ นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งในสายงาน
ดังกล่าว ผู้นั นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ท่ีก้าหนดในหมวด ๖ ว่าด้วยการย้ายพนักงานส่วนต้าบลด้วย 
  ข้อ ๑๒๘ พนักงานส่วนต้าบลที่ออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีก่อนวันที่
ประกาศนี มีผลใช้บังคับหากออกจากงานที่ไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีความเสียหาย และประสงค์จะเข้า
รับราชการเป็นพนักงานส่วนต้าบลในองค์การบริหารส่วนต้าบลเดิมภายในก้าหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แต่ไม่
เกินสี่ปีนับแต่วันไปฏิบัติงานดังกล่าวให้น้าความที่ก้าหนดไว้ในข้อ 12๕ และข้อ 126 มาใช้บังคับแก่ข้าราชการ ที่
กล่าวถึงโดยอนุโลม 
  ข้อ ๑๒๙ พนักงานส่วนต้าบลผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว และไม่ใช่เป็นกรณีออกจากราชการไป
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้าสมัครเข้ารับราชการและองค์การบริหารส่วนต้าบลต้องการจะรับผู้นั นเข้า
รับราชการให้ผู้สมัครกลับเข้ารับรากาต้องยื่นค้าขอตามแบบ และเอกสารประกอบ ดังนี  
   (๑) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ออกใบรับรองถึงวันที่ยื่นขอก
ลับเข้ารับราชการ 
   (๒) ส้าเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ 
   (๓) หนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ และความประพฤติของผู้บังคับบัญชาเติมซึ่งมี
ต้าแหน่งตั งแต่ระดับผู้อ้านวยการกองหรือเทียบเท่าขึ นไป 
   (๔) ส้าเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องกับต้าแหน่งที่จะบรรจุ 
   (๕) ส้าเนาทะเบียนบ้าน 
   (๖) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน 

  (๗) ส้าเนาหนังสือส้าคัญการสมรส หลักฐานอนุญาตให้เปลี่ยนซื่อตัว ชื่อสกุล หรือหนังสือ
รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน (ถ้ามี) 
   (๘) ส้าเนาค้าสั่งอนุญาตให้ออกจากราชการ 
  ข้อ ๑๓๐ ให้นายกองค์กรบริหารส่วนต้าบลตรวจสอบเอกสารตามข้อ 1๒๙ และประวัติการรับ
ราชการและการท้างานทุกแห่งของผู้สมัคร และให้สอบถามไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้
รายละเอียดข้อเท็จจริงมากท่ีสุดมาประกอบการพิจารณา 
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  ข้อ ๑๓๑ การพิจารณาเพ่ือบรรจุผู้ที่ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการให้พิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ดังนี  
   (๑) ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือได้รับการ
ยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามส้าหรับพนักงานส่วนต้าบล 
   (๒) ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง ที่จะบรรจุและ
แต่งตั งตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต้าบล (ก.อบต.) ก้าหนดไว้ในมาตรฐานก้าหนดต้าแหน่งหรือได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต้าบล (ก.อบต.) 
   (๓) กรณีบรรจุและแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต้าบล (ก.
อบต.) ก้าหนดให้เป็นต้าแหน่งที่มีระดับควบในสายงานใด ต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้สอบคัดเลือกได้ในต้าแหน่ง
ระดับใดระดับหนึ่งที่เป็นระดับควบในสายงานนั นขึ นบัญชีรอการบรรจุหรือเลื่อนระดับต้าแหน่งอยู่ และกรณีบรรจุ
และแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต้าบล (ก.อบต.) มิได้ก้าหนดให้เป็นต้าแหน่งที่มี
ระดับควบต้องไม่มีผู้สอบคัดเลือกได้ในต้าแหน่งนั นขึ นบัญชีรอการเลื่อนระดับต้าแหน่งอยู่ เว้นแต่ผู้ที่จะกลับเข้ารับ
ราชการนั น เป็นผู้ที่ออกจกราชการไปด้ารงต้าแหน่งทางการเมือง หรือสมัครรับเลือกตั งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือลาออกจากราชการเพ่ือติดตามคู่สมรสไปรับราชการ 
ณ ต่างประเทศ หรือเป็นผู้ที่ออกจากราชการไปเพราะถูกยุบเลิกต้าแหน่ง 
  ข้อ ๑๓๒ การบรรจุและแต่งตั งผู้สมัครกลับเข้ารับราชการตามที่ประกาศนี  ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต้าบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบล (ก.อบต.จังหวัด) สั่งบรรจุและแต่งตั งให้
ด้ารงต้าแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และให้ได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าชั นที่เคยได้รับอยู่เดิมก่อนออกจากราชการ 
  ข้อ ๑๓๓ การบรรจุและแต่งตั งจากราชการประเภทอ่ืน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน ผู้ขอโอนมา
เป็นพนักงานส่วนต้าบลให้เป็นไปตามท่ีก้าหนดในหมวด ๘ 
  ข้อ ๑๓๔ ผู้ได้รับการแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งพนักงานส่วนต้าบลต้าแหน่งใด ต้องมีคุณวุฒิตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะต้าแหน่งในมาตรฐานก้าหนดต้าแหน่งที่ ก.อบต.ก้าหนด 
ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิใดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งให้หมายถึง ปริญญา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิใดที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง 
กรณีมีเหตุผลความจ้าเป็น ก.อบต.อาจอนุมัติให้แต่งตั งพนักงานส่วนต้าบลที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะ
ส้าหรับต้าแหน่งตามท่ีก้าหนดไว้ในมาตรฐานก้าหนดต้าแหน่งก็ได้ 
  ข้อ ๑๓๕ ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต้าบลและแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งใดใน
องค์กรบริหารส่วนต้าบล ภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเบื องต้น โดยไม่ได้รับการยกเว้น
ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตมที่ก้าหนดในหมวด 1 ว่าด้วย คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื องต้นของพนักงานส่วน
ต้าบลหรือขาดคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งนั นอยู่ก่อนก็ดี หรือมีกรณีต้องห้ามอยู่ก่อนและภายหลังเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติเนื่องจากรณีต้องห้ามนั นก็ดี หรือกรณีบรรจุและแต่งตั งจากบัญชีผู้สอบแข็งขันได้ในต้าแหน่งอ่ืนที่
เกี่ยวข้องเกื อกูลกันก็ดี ให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลสั่งให้ผู้นั นออกจากราชการโดยพลันโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบล แต่ทั งนี ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั นได้ปฏิบั ติไปตามอ้านาจและ
หน้าที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่จะได้รับ หรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการก่อนมีค้าสั่งให้ออก
นั น และการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้ว ให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกเพ่ือรับบ้าเหน็จบ้านาญเหตุทดแทนตาม
กฎหมายว่าด้วยบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
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  ข้อ ๑๓๖ การบรรจุและแต่งตั งพนักงานส่วนต้าบลให้ด้ารงต้าแหน่งที่คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต้าบล (ก.อบต.จังหวัด) ยังมิได้ก้าหนดต้าแหน่งจะกระท้ามิได้ 
  ข้อ ๑๓๗ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต้าบล และแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่ง 
ในองค์การบริหารส่วนต้าบล ให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเป็นผู้มีอ้านาจสั่งบรรจุและแต่งตั งโดยความเห็น
ขอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
  ข้อ ๑๓๘ ผู้ใดได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต้าบล ให้มีการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการของพนักงานส่วนต้าบล โดยให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๙ เดือน และการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องด้าเนินการในรูปคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่ผ่านการประเมินและมีความเห็นว่าไม่
ควรให้รับราชการต่อไป ก็ให้สั่งให้ผู้นั นออกจากราชการได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต้าบล (ก.อบต.จังหวัด) ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจาราชการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเสมือนว่าผู้นั นไม่เคยเป็นพนักงานส่วน
ต้าบล แต่ทั งนี ไม่กระทบระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนใด ที่ได้รับ
จากราชการในระหว่างที่ผู้นั นอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  ข้อ ๑๓๙ ให้ผู้ได้รับการบรรจุจากผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่
จ้าเป็นต้องสอบแข่งขันเข้ารับราชการ และแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งพนักงานส่วนต้าบล และข้าราชการประเภทอ่ืน 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติงานซึ่งโอนมาบรรจุและแต่งตั งเป็นพนักงานส่วนต้าบล 
ต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในต้าแหน่ง ที่ได้รับแต่งตั ง 
  ข้อ ๑๔๐ ภายใต้บังคับข้อ ๑4๙ (๒) ให้ผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั งเป็นพนักงานส่วนต้าบล ตามข้อ 
๑๓๙ ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในต้าแหน่งที่ได้รับแต่งตั งเป็นเวลาหกเดือนนับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็น
ต้นไป ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาด้าเนินการในเรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างจริงจังมีความเที่ยงธรรม
และได้มาตรฐาน ในอันที่จะให้การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นกระบวนการเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
  ข้อ ๑๔๑ ให้องค์การบริหารส่วนต้าบลก้าหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ได้ตามความเหมาะสม แต่อย่างน้อยต้องประกอบตัวความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน ความ
สนใจที่จะพัฒนาตนอง คุณธรรม การปฏิบัติตนตามกรอบของจรรยาบรรณและการรักษาวินัย 
วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามที่องค์การ
บริหารส่วนต้าบลก้าหนด แล้วรายงานให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบล(ก.อบต.จังหวัด) ทราบ 
  ข้อ ๑๔๒ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีหน้ที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้ผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ มอบหมายงานให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการปฏิบัติ 
และแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน  การประพฤติตน รายการ
ประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  ข้อ ๑๔๓ ให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการท้ารายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนเสนอผู้มี
หน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามแบบ และวิธีการที่องค์การบริหารส่วนต้าบลก้าหนด 
  ข้อ ๑๔๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแต่งตั งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีกจ้านวนสองคน ซึ่งอย่างน้อยต้องแต่งตั งจากผู้มี
หน้าที่ดูแล การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหนึ่งคน พนักงานส่วนต้าบลผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกหนึ่งคน 
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  ข้อ ๑๔๕ ให้คณะกรรมการท้าหน้าที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้คลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามรายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินที่ก้าหนดไว้    
  ข้อ ๑๔๑ ท้าการประเมินสองครั ง โดยประเมินครั งแรกเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาแล้ว
เป็นเวลาสามเดือน และประเมินครั งที่สองเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือน เว้นแต่คณะกรรมการไม่
อาจประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในแต่ละครั งได้อย่างชัดแจ้ง เนื่องจากผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ได้ลาคลอดบุตร ลาไปซึ่งจ้าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตาม
หน้าที่หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการ
เตรียมพล คณะกรรมการจะประเมินผลรวมเม่ือทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือนแล้วก็ได้ 
ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามข้อ ๑๔๙ (๒) เมื่อครบก้าหนดระยะเวลาที่ขยาย
แล้วให้ประเมินอีกครั งหนึ่ง 
  ข้อ ๑๔๖ ผลการประเมินของคณะกรรมการให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก และในกรณีมีกรรมการที่
ไม่เห็นด้วยอาจท้าความเห็นแย้งรวมไว้ก็ได้ 
  ข้อ ๑๔๗ เมื่อคณะกรรมการได้ด้าเนินการตามข้อ 1๔๕ แล้ว ให้ประธานกรรมการประเมินผลฯ 
รายงานผลการประเมินต่อนายกองค์การริหารส่วนต้าบล ตามแบบรายงานท้ายประกาศนี  
   (๑) ในกรณีที่ผลการประเมินไม่ต่้ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก้าหนดไว้ใน ข้อ 141 ให้
รายงานเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือนแล้ว หรือเมื่อสิ นสุดระยะเวลาที่ขยายตามข้อ ๑๔๙ (๒) แล้ว 
   (๒) ในกรณีที่ผลการประมินต่้ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก้าหนดไว้ในข้อ ๑๘๑ ให้
รายงานเมื่อเสร็จสิ นการประเมินแต่ละครั ง 
   ข้อ ๑๔๘ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลได้รับรายงานตามข้อ ๙๔๗ (๑) แล้ว ให้
ประกาศว่าผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการนั นเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการพร้อมแจ้งให้ผู้นั นทราบและ
รายงานตามแบบรายงานท้ายประกาศนี  ไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบล (ก.อบต.จังหวัด) ภายในห้าวันท้า
การนับแต่วันประกาศ 
  ข้อ ๑๔๙ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลได้รับรายงานตามข้อ 147 (๒) ให้ด้าเนินการดังนี  
   (๑) ในกรณีท่ีเห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการออกจากราชการ ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต้าบลแสดงความเห็นในแบบรายงานตามข้อ ๑๔๗ และมีค้าสั่งให้ผู้นั นออกจากราชการโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบล (ก.อบต.จังหวัด) ภายในห้าวันท้าการนับแต่วันที่ได้รับรายงานพร้อม
กับแจ้งให้ผู้นั นทราบ และส่งส้าเนาค้าสั่งให้ออกไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบล (ก.อบต.จังหวัด) ภายในห้า
วันท้าการนับแต่วันที่มีค้าสั่ง 
   (๒) ในกรณีที่เห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป
จนครบหกเดือน หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปอีกระยะหนึ่งเป็นเวลาสามเดือนแล้วแต่กรณี 
ให้แสดงความเห็นในแบบรายงาน แล้วแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ และคณะกรรมการทราบ เพ่ือท้าการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการต่อไป 
  ในกรณีที่ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจนสิ นสุดระยะเวลาที่ขยาย
แล้ว และนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลได้รับรายงานว่าผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้นั นยังต่้ากว่า
เกณฑ์หรือมาตรฐานอีก ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลมีค้าสั่งให้ผู้นั นออกจากราชการ โดย
น้าความใน (ค) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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  ข้อ ๑๕๐ การนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นเดือนตามประกาศนี   ให้นับวันที่ผู้ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ได้มาปฏิบัติงานรวมเป็นเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย และให้นับวันเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการวันแรกเป็นวันเริ่มต้น และนับวันก่อนหน้าจะถึงวันที่ตรงกับวันเริ่มต้นนั นของเดือนสุดท้ายให้
ระยะเวลาเป็นวันสิ นสุดระยะเวลาถ้าไม่มีวันตรงกันในเดือนสุดท้าย ให้ถือเอาวันสุดท้ายของเดือนนั นเป็นวันสิ นสุด
ระยะเวลา 
  ข้อ ๑๕๑ พนักงานส่วนต้าบลซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ   ผู้ใดได้รับแต่งตั งให้
ด้ารงต้าแหน่งในระดับที่สูงขึ นตามวุฒิ ย้าย โอน หรือออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการ
รับราชการทหารแล้วได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต้าบลอีกให้ ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและ
นับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนี  
   (๑) กรณีได้รับการแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งที่สูงขึ นในสายงานเดิมตามวุฒิที่ได้รับเพ่ิมขึ น
หรือสูงขึ น ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องไปกับต้าแหน่งเดิม ถ้า
ได้รับการแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งที่สูงขึ นในต่างสายงานให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่ 
   (๒) กรณีย้ายไปด้ารงต้าแหน่งในสายงานเดิมให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลา
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับต้าแหน่งเดิม ถ้าย้ายไปด้ารงต้าแหน่งต่างสายงานให้เริ่มการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่ 
   (๓) กรณีโอนมาด้ารงต้าแหน่งใหม่ ให้เริ่มการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลา
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่ วันแต่กรณีโอนโดยบทบัญญัติของกฎหมายให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และ
นับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับต้าแหน่งเดิม 
   (๔) กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
เมื่อได้รับบรรจุและแต่งตั งเป็นพนักงานส่วนต้าบล ไม่ว่าในสายงานเติมหรือต่างสายงาน ให้พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับต้าแหน่งเดิม 
   ข้อ ๑๕๒ พนักงานส่วนต้าบลผู้ใดได้รับแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งใดแล้ว หากภายหลัง
ปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งนั น ให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล
แต่งตั งผู้นั นให้กลับไปด้ารงต้าแหน่งเดิม หรือต้าแหน่งอ่ืนในระดับเดียวกับต้าแหน่งเติม ที่ผู้นั นมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งโดยพลัน โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบล (ก.อบต.
จังหวัด) แต่ทั งนี ไม่กระทบกระเทือนถึงการไตที่ผู้นั นได้ปฏิบัติไปตามอ้านาหน้าที่ และการรับเงินเดือน หรือผลประ
โยนอ่ืนใดที่ได้รับ หรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการในระหว่างที่ได้รับแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งที่ผู้นั นมีคุณสมบัติไม่
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งผู้ที่ได้รับแต่ตั งให้กลับไปด้ารงต้าแหน่งเดิม หรือต้าแหน่งอ่ืนตามวรรคหนึ่ง 
ให้รับเงินเดือนในขั นที่พึงจะได้รับตามสถานภาพเดิม และให้ถือว่าผู้นั นไม่มีสถานภาพอย่างใดในการที่ได้รับแต่งตั ง
ให้ด้ารงต้าแหน่งที่ตนมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งนั น 
   ข้อ ๑๕๓ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต้าบลมีต้าแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหาร
สถานศึกษาว่างลง หรือต้าแหน่งว่างเนื่องจากการก้าหนดขึ นใหม่ ให้องค์การบริหารส่วนต้าบลรายงานต้าแหน่งว่าง
นั น ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบลทราบ ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่มีต้าแหน่งวง และให้องค์การบริหารส่วน
ต้าบลด้าเนินการสรรหาบุคคล เพ่ือแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งที่ว่างภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ต้าแหน่งว่างลงในการ
ด้าเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งผู้บริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างตามวรรคหนึ่ง 
ให้องค์การบริหารส่วนต้าบลพิจารณาด้าเนินการวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีดังต่อไปนี  
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   (๑) รับโอนพนักงานส่วนต้าบลต้าแหน่งและระดับเดียวกันกับต้าแหน่งที่ว่างจากองค์การ
บริหารส่วนต้าบลอ่ืน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืนที่อยู่ในสายงานนักบริหารในต้าแหน่งและระดับเดียวกัน 
   (๒) สอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนระดับสูงขึ นแทนต้าแหน่งว่างตามข้อ 101 
หรือข้อ ๑๐2 แล้วแต่กรณี 
   (๓) คัดเลือกเพ่ือรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืนซึ่ง
ด้ารงต้าแหน่งที่มีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับต้าแหน่งบริหารที่จะรับโอน โดยมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการต้น
สังกัดและผู้จะขอให้รับโอนจะต้องมีระดับต้าแหน่งไม่ต่้ากว่าต้าแหน่งที่จะแต่ตั งนั นตามข้อ 179 
ทั งนี  ต้องเปิดโอกาสให้พนักงานส่วนต้าบลต้าแหน่งและระดับเดียวกันกับต้าแหนงที่ว่างจากองค์การบริหารส่วน
ต้าบลอื่นที่อยู่ในสายงานนักบริหารในต้าแหน่งและระดับเดียวกัน เข้ารับการคัดเลือกด้วย 
   (๔) รายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบล (ก.อบต. จังหวัด) หรือรายงาน
คณะกรรมการลางพนักงานส่วนต้าบล (ก.อบต) แล้วแต่กรณี เพ่ือขอใช้บัญชีในต้าแหน่งที่อยู่ในประเภทและระดับ
เดียวกันโดยไม่ต้องเรียงตามล้าดับที่ 
  กรณีที่องค์การบริหารส่วนต้าบลมีต้าแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาว่างลงหรือ
ต้าแหน่งว่างเนื่องจากกาก้าหนดขึ นใหม่ ว่างลงเกินกว่า ๖๐ วัน โดยที่องค์การบริหารส่วนต้าบลมิได้ด้าเนินการสรร
หาบุคคลเพ่ือแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งผู้บริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง ตามวรรคสอง โดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร หรือกรณีที่องค์การบริหารส่วนต้าบลได้ด้าเนินการตามวรรคสองแล้ว แต่ยังไม่สามารถสรรหาผู้มาต้ารง
ต้าแหน่งได้ ภายใน 1๕๐ วัน นับแต่วันที่ต้าแหน่งว่างหรือต้าแหน่งว่างเนื่องจากการก้าหนดขึ นใหม่ให้ถือว่าการ
ด้าเนินการที่แล้วมาเป็นอันยกเลิก และให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบล(ก.อบต.จังหวัด) หรือคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต้าบล (ก.อบต) แล้วแต่กรณี ส่งบัญชีผู้สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกได้ของจังหวัดหรื อของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้องค์การบริหารส่วนต้าบลด้าเนินการบรรจุแทนต้าแหน่งที่ว่างภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือส่งตัวผู้สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกได้นั นให้ผู้บริหารท้องถิ่นประเมินผลการปฏิบัติงานและความ
ประพฤติในรอบ ๖ เดือน ของพนักงานส่วนต้าบลที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบล (ก.อบต.จังหวัด) หรือคณะ
กรมการกลางพนักงานส่วนต้าบล (ก.อบต.) ส่งมาบรรจุแทนต้าแหน่งที่ว่าง หากผลการประเมินปรากฎว่าการปฏิบัติ
ราชการไม่มีประสิทธิภาพหรือมีความประพฤติไม่เหมะสมให้รายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบล (ก.อบต.
จังหวัด)พิจารณาด้าเนินการตามข้อ ๑๗๗ 
  ในกรณีที่พนักงานส่วนต้าบลถูกด้าเนินการตามวรรคสี่ตั งแต่ ๒ ครั งติดต่อกัน โดยเหตุเกิดจากการ
ปฏิบัติราชการไม่มีประสิทธิภาพหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบล  (ก.อบต.
จังหวัด) พิจารณาเรียกตัวพนักงานส่วนต้าบลรายดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต้าบล (ก.อบต) ก้าหนด 
  กรณีนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลไม่ด้าเนินการบรรจุแต่งตั งตามวรรคสาม โดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร ให้ถือว่าละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ้านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ให้ คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต้าบล (ก.อบต.จังหวัด) แจ้งผู้ก้ากับดูแลพิจารณาด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่ต่อไป 
  องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ จึงขอประกาศการก้าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น  ให้ทราบ
โดยทั่วกัน 
  ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63  

 
( นายส้าฤทธิ์  อบแย้ม ) 

  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรในองค์กร 

*********************************************************** 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์  ได้ก้าหนดหลักเกณฑ์ส้าหรับการพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ท้องถิ่น เรื่อง การก้าหนดหลักสูตรการพัฒนาและการปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต้าบล หมวด 12 กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคล ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนต้าบล            
ข้อ 275 วิธีการพัฒนา พนักงานส่วนต้าบล ได้ก้าหนดวิธีการพัฒนาไว้  โดยวิธีการใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตาม
ความจ้าเป็นและเหมาะสม ดังนี       

1. การปฐมนิเทศ   
  2. การฝึกอบรม  
  3. การศึกษาหรือดูงาน  
  4. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา   
  5. การสอนงาน การให้ค้าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม  
หลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศ แบ่งออกได้ดังนี  
  1. การสร้างแรงบันดาลใจและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการเป็นข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 
  2. การเรียนรู้เพื่อเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีดี 
  3. ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4. ความรู้พื นฐานส้าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีประสบความส้าเร็จในการบริหารงาน 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต้าบล ลงวันที่  ๒2  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  ในหมวดที่ ๑๒ ส่วนที่ ๓ การ
พัฒนาพนักงานส่วนต้าบล ได้ก้าหนดให้องค์การบริหารส่วนต้าบลมีการพัฒนาพนักงานส่วนต้าบล ก่อนมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยผู้บังคับบัญชา และตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ (พ.ศ.๒๕๕๔-
๒๕๖๖) จะต้องพัฒนาบุคลการ ๕  ด้าน  คือ 
  ๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงานได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น  
ระเบียบกฎหมาย  นโยบายส้าคัญของรัฐบาล  สถานที่  โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 
  ๒.  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต้าแหน่ง  ได้แก่  ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต้าแหน่งหนึ่งต้าแหน่งใดโดยเฉพาะ  เช่น  งานฝึกอบรม  งานพิมพ์ดีด  งานด้านช่าง 
  ๓.  ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงาน และการบริการประชาชน เช่น  
ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน การจูงใจ  การประสานงาน เป็นต้น 
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  ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่น  และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การท้างาน การมองโลกในแง่ดี การสื่อสาร 
และสื่อความหมาย การสร้างเสริมสุขภาพอนามัย เป็นต้น 
  ๕.  ด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อย่างมี
ความสุข 
  องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ จึงขอประกาศการก้าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น  ให้ทราบ
โดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63  
 
 
 

 

( นายส้าฤทธิ์  อบแย้ม ) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัด 

องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์  อ้าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  ประจ้าปีงบประมาณ 2564 
-------------------------------------- 

  โดยที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต้าบล ได้ก้าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต้าบล พ.ศ.2558  และมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (พนักงานส่วนท้องถิ่น) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ข้อ 5 และข้อ 10 ของประกาศ 
ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน(พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น) (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2563  ก้าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานขอ ง
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการพิจารณาในเรื่องการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การเลื่อนขั นเงินเดือน 
ค่าตอบแทน เงินรางวัลประจ้าปี การเลื่อนและหรือแต่งตั ง การย้าย การโอนและการรับโอน การให้ออกจาก
ราชการ การจูงใจให้รางวัล และการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้(พนักงานส่วน
ท้องถิ่น) ปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ น จึงก้าหนดให้องค์การบริหารส่วนต้าบลประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ้าปีให้(พนักงานส่วนท้องถิ่น)ในสังกัดทราบโดยทั่วกันภายใน
เดือนกันยายนของทกุปี     
  องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ
ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัด ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส้าหรับรอบการประเมินที่ 1 
(วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม  พ.ศ. 2564) และรอบประเมินที่ 2             (วันที่ 1 
เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง  30 กันยายน  พ.ศ. 2564)  ดังนี   
  1. องค์ประกอบการประเมิน และสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ 
      องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ ได้มีการก้าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน          ของ
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้ค้านึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการ
ประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่     
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน 
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 
ให้ก้าหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมก้าหนดตัวชี วัดความส้าเร็จ(ไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน) 

(1) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวชี วัดความส้าเร็จ จ้านวน 2 ผลงาน 
(2) รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อ้านวยการส้านัก/กอง  

ตัวชี วัดความส้าเร็จ จ้านวน 2 ผลงาน 
(3) หัวหน้าฝ่าย ตัวชี วัดความส้าเร็จ จ้านวน 2 ผลงาน 
(4) ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น(สามารถแยกวิชาการ/ทั่วไปได้) 

ตัวชี วัดความส้าเร็จ จ้าวน 2 ผลงาน 
 ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับการแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งหรือระดับสูง 

ขึ นโดยมีการเสนอวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน เมื่อได้รับการแต่งตั งให้น้าวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการ
พัฒนางานนั น มาก้าหนดเป็นองค์ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานด้วย 
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   1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติ ราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่ วน  (ร้อยละ 30) 
ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ้าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ้าสายงาน ให้ประเมินจาก
สมรรถนะตามมาตรฐานก้าหนดต้าแหน่งดังนี  
    (1) ต้าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และต้าแหน่งประเภทอ้านวยการ 
ท้องถิ่นให้ประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ้าผู้บริหาร 
    (2) ต้าแหน่งประเภทวิชาการ และต้าแหน่งประเภททั่วไป ให้ประเมิน      
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ้าสายงาน ไม่น้อยกว่า 3 สมรรถนะ 
   ส้าหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมิน ให้
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50 
     

  2. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
   องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ ได้มีการก้าหนดวิธีการพิจารณาการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงาน ซึ่งมีสัดส่วนคะแนนก้าหนดไว้ร้อยละ 70 ดังนี  
   2.1 ส้าหรับปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้ร่วมตกลง
ไว้กับผู้ประเมิน(นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ก้ากับดูแลในกรณีไม่มีนายกฯ)  ที่มีการก้าหนดเป้าหมาย
และตัวชี วัดความส้าเร็จ หรือก้าหนดหลักฐาน หรือตัวชี วัดความส้าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะ
งานตามมาตรฐานก้าหนดต้าแหน่ง 
   2.2 ส้าหรับรองปลัด ผู้ อ้านวยการส้านัก/กอง และนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้ร่วมตกลงไว้กับผู้ประเมิน (ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ที่มีการก้าหนด
เป้าหมายและตัวชี วัดความส้าเร็จหรือก้าหนดหลักฐาน หรือตัวชี วัดความส้าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับ
ลักษณะงานตามมาตรฐานก้าหนดต้าแหน่ง 
   2.3 ส้าหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้ร่วมตก
ลงไว้กับผู้ประเมิน (ผู้อ้านวยการส้านัก/กอง) ที่มีการก้าหนดเป้าหมายและตัวชี วัดความส้าเร็จ หรือก้าหนดหลักฐาน 
หรือตัวชี วัดความส้าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงานตามมาตรฐานก้าหนดต้าแหน่ง 
   2.4 ส้าหรับข้าราชการที่มาช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือส่งให้ต้นสังกัด
ประเมิน 
  3. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
   การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ซึ่งมีสัดส่วนคะแนนก้าหนดไว้
ร้อยละ 30 ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ้าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ้าสายงาน ดังนี  
   3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ ประกอบด้วย การมุ่งสัมฤทธิ์ การยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน การบริการเป็นเลิศ และการท้างานเป็นทีม 
   3.2 สมรรถนะประจ้าผู้สายงาน 4 สมรรถนะ ประกอบด้วย การเป็นผู้น้าในการ
เปลี่ยนแปลง ความสามารถในการเป็นผู้น้า ความสามารถในการพัฒนาคน และการคิดเชิงกลยุทธ์ 
   3.3 สมรรถนะประจ้าสายงาน สายงานละไม่น้อยกว่า 3 สมรรถนะ โดยให้ข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่นต้าแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ต้องประเมินให้เป็นไปตามมาตรฐานก้าหนด
ต้าแหน่ง 
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   ทั งนี  ระดับสมรรถนะที่คาดหวังกับระดับสมรรถนะที่ค้นพบในแต่ละระดับต้าแหน่ง
ก้าหนดให้พิจารณาโดยเปรียบเทียบจากค้าอธิบายสมรรถนะเทียบกับพจนานุกรมและมาตรฐานก้าหนดต้าแหน่งกับ
พฤติกรรมที่เกิดขึ นจริง 
  4. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
     การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก้าหนดให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต.ก้าหนด 
  5. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
      5.1 เมื่อเริ่มรอบการประเมิน 
   (1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ประเมินจากผลการปฏิบัติราชการโดยให้ผู้ประเมิน
กับผู้รับการประเมินก้าหนดข้อตกลงร่วมกันเก่ียวกับการมอบหมายงาน และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
พร้อมก้าหนดตัวชี วัดหรือหลักฐานบ่งชี ความส้าเร็จของงาน โดยพิจารณาความสอดคล้องกับตัวชี วัดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานหรือส่วนราชการ อย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
   (2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ประเมินโดยใช้วิธีการสังเกต
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินโดยผู้ประเมิน โดยให้กรอกระดับสมรรถนะที่คาดหวังตามระดับ
ต้าแหน่งที่ก้าหนดไว้ตามมาตรฐานก้าหนดต้าแหน่ง 
  ให้ผู้รับการประเมินเสนอแบบประเมินที่ได้จัดท้าตามที่ได้ก้าหนดข้อตกลงร่วมกันพร้อมลงนาม
รับทราบข้อตกลงแล้วให้ผู้ประเมินเพ่ือลงนามรับทราบข้อตกลงและให้ผู้ประเมินหรือส่วนราชการรวบรวมไว้ส้าหรับ
การประเมินในช่วงครบรอบการประเมิน 
      5.2 ระหว่างรอบการประเมิน 
   (1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ผู้มีอ้านาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้รับการประเมินตามตัวชี วัดผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับจัดท้าไว้เมื่อเริ่มรอบการประเมินและสรุปผลคะแนนลง
ในแบบ 
   (2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้ผู้มีอ้านาจหน้าที่ประเมิน
สมรรถนะของผู้รับการประเมิน กรอกข้อมูลผลการประเมินสมรรถนะลงในแบบประเมินและสรุปผลคะแนนลงใน
แบบประเมิน 
  ให้ส่วนราชการ/หน่วยงาจัดท้าข้อมูล ที่ประเมินลงนามรับรอง และแบบประเมินที่สรุปคะแนนที่
ผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบผลการประเมินครบถ้วนแล้วให้กองการเจ้าหน้าที่/หรืองานการเจ้าหน้าที่ 
ภายในกรอบระยะเวลาของแต่ละรอบการปะเมิน เพื่อน้าผลการประเมินเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณา 
  6. กรอบระยะเวลาการด้าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
      ก้าหนดรอบระยะเวลาการด้าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 รอบการประเมินที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม พงศ. 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม  พ.ศ. 2564) รอบการประเมิน
ที่ 2 (วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564) ไว้ดังนี  
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ล้าดับ กิจกรรม 
กรอบระยะเวลา  

รอบการประเมิน 1/ รอบการประเมิน 2 
1 ก้าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เดือนกันยายนของทุกปี 
2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศก้าหนดหลักเกณฑ์การ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ้าปี 
เดือนกันยายนของทุกปี 

3 การจัดท้าตัวชี วัดผลสัมฤทธิ์ของงานรายบุคคล 
- หน่วยงานถ่ายทอดตัวชี วัดและค่าเป้าหมายจากระดับ

หน่วยงานลงสู่ระดับบุคคล 
- ผู้บังคับบัญชา(ผู้ประเมิน) ตกลงร่วมกันกับผู้ใต้บังคับบัญชา

(ผู้รับการประเมิน) ก้าหนดตัวชี วัดผลสัมฤทธิ์ของงานแล้ว
เสร็จ 

ตุลาคม/เมษายน 

4 ผู้ประเมินแต่ละระดับ ติดตามและให้ค้าปรึกษาแนะน้า ตุลาคม – มีนาคม/เมษายน-กันยายน 
5 ผู้ประเมินด้าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ เมื่อครบรอบการประเมิน 
6 ผู้ประเมิน/ส่วนราชการแจ้งผลการประเมินและส่งผลการประเมินให้

กองการเจ้าหน้าที่/งานการเจ้าหน้าที่ 
เมษายน/ตุลาคม 

7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการ
ในระดับดีเด่น 

เมษายน/ตุลาคม 

 
 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่   30  กันยายน  พ.ศ. 2563 
 
 
        
       (นายส้าฤทธิ์  อบแย้ม) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก้าลังใจ 

*********************************************************** 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์  ได้ก้าหนดหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ
ก้าลังใจ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง ก้าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหมวด 6 การเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั นเงินเดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย 
และการด้าเนินการทางวินัย หมวด 8 การอุทธรณ์ และ หมวด 9 การร้องทุกข์ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต้าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก้าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั นเงินเดือนพนักงานส่วน
ต้าบล พ.ศ.2558 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  เพ่ือใหการบริหารกิจการขององคการบริหารสวน
ต้าบลถ ้ารงค์ เปนไปดวยความเรียบรอย เกิด ประโยชนสูงสุดกับประชาชน  
  ดังนั น การสรางขวัญก้าลังใจ สรางแรงจูงใจ และการลงโทษในการปฏิบัติหนาที่เปนสวนส้าคัญที่
จะท้าใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคการบริหารสวนต้าบลถ ้ารงค์จึงไดวางมาตรฐานการ
เสริมสรางขวัญก้าลังใจและลงโทษเพ่ือใหเปนแนวทางใน การปฏิบัติราชการและปฏิบัติตนของพนักงานส่วนต้าบล 
ลูกจางประจ้า และพนักงานจาง (รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้ายนี ) 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63  

 
 

( นายส้าฤทธิ์  อบแย้ม ) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการเสริมสรางขวัญก้าลังใจและมาตรการทางวินัยของพนักงานสวนต้าบล 
ลูกจางประจ้า และพนักงานจาง 

------------------------------------------------ 
1. มาตรการเสริมสรางขวัญก้าลังใจ  
 1. มีการมอบรางวัลใหพนักงานสวนต้าบล ลูกจางประจ้า และพนักงานจาง ดีเดนเปนประจ้าทุกป โดยมี
ประกาศเกียรติคุณและรางวัล และน้าไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน การเลื่อนขั น เงินเดือน   
เพ่ิมคาจาง และเพ่ิมคาตอบแทน โดยมีหลักเกณฑทั่วไป ดังนี   
  1.1 ความสม่้าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ  
  1.2 มนุษยสัมพันธที่ดีตอประชาชน ผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน  
  1.3 การรักษาวินัย ไมมีขอรองเรียนทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม  
  1.4 การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและสวนรวม  
  1.5 การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม อบต.ถ ้ารงค์ 10 ประการ  
   - ตรงตอเวลา  
   - รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย  
   - ท้างานดวยความกระตือรือรน  
   - ออนนอมถอมตน ไมพูดจาโออวด  
   - สะอาดเปนระเบียบ ( 5 ส )  
   - ประหยัดรูคุณคาของเงินและสิ่งของเครื่องใช  
   - พิถีพิถันใสใจรายละเอียดเล็ก ๆ นอย ๆ  
   - ซื่อสัตย สุจริต ไมคดโกง ระลึกถึงบุญคุณคน  
   - แยกแยะเรื่องสวนตนและรับผิดชอบในหนาที ่ 
   - ท้างานเปนทีม  
 2. จัดใหมีสมุดลงชื่อเขารวมโครงการตาง ๆ ในเวลาราชการและในวันหยุดราชการ  
 3. จัดกิจกรรมที่สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน ท้างานรวมกัน เชน การจัด กิจกรรม
พัฒนาที่หนวยงานตาง ๆ เปนเจาภาพ การพบปะสังสรรค เปนตน  
2. มาตรการด้าเนินการทางวินัย  
 1. มอบอ้านาจใหผูบังคับบัญชาชั นตนพิจารณาโทษแกบุคคลในสังกัดที่กระท้าผิดวินัยไมรายแรงใน          
ขั นวากลาวตักเตือน แลวเสนอใหปลัดองคการบริหารสวนต้าบล และนายกองคการบริหารสวนต้าบลทราบ  
 2. มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหยอนโทษใหแตละระดับสายการบังคับบัญชาละ 3 ครั ง ยกเวน การ
กระท้าผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเปนกฎเหล็ก คือ  
  2.1 การดื่มสุรา การเลนการพนันในสถานที่ราชการ  
  2.2 การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกรองผลประโยชนจากประชาชนที่นอกเหนือจากที่ กฎหมาย
หรือระเบียบก้าหนด  
  2.3 การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายกับประชาชนหรือองคการ 
บริหารสวนต้าบลถ ้ารงค์  
  2.4 การขาด ลา มาสาย เกินที่หลักเกณฑการลาไดประกาศไว  
  2.5 การทะเลาะวิวาทกันเอง 
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มาตรการสร้างขวัญก าลังใจและ

ลงโทษในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
รางวัลในการปฏิบัติหนาที่ ลงโทษหากฝาฝนไมปฏิบัติตาม 

1. รักษาระเบียบวินัยการปฏิบัติงาน 
ตามแบบแผนของทางราชการ 
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ด ี 

- ไดคะแนนสูงในการประเมินเลื่อน 
ขั นเงินเดือน การเพ่ิมคาจาง และ
เพ่ิม คาตอบแทน 

- ด้าเนินการทางวินัยตามาตรฐาน 
ทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษา
วินัย และการด้าเนินการทางวินัยฯ 

2. บริการประชาชนดวยความเต็ม
ใจ ใหบริการไมเลือกปฏิบัติ ใหความ 
สะดวก รวดเร็ว เปนธรรม  

- มอบประกาศเกียรติบัตรเปน แบ
บอยางที่ด ี

- ด้าเนินการทางวินัยหากถูก รอง
เรียนกลาวโทษ 

3. ทันตอเวลา และมีความคุมคาใน 
การใชทรัพยากร 

- ไดคะแนนสูงในการประเมินเลื่อน 
ขั นเงินเดือน การเพ่ิมคาจาง และ
เพ่ิม คาตอบแทน 

- วากลาวตักเตือน 
- ด้าเนินการทางวินัยตามาตรฐาน 
ทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษา
วินัย และการด้าเนินการทางวินัยฯ 

4. การปฏิบัติงานดานปองกันยาเสพ 
ติดและปฏิบัติตามนโยบายเรงดวน 
ของรัฐบาล 

- เสนอขอความดี ความชอบ เป
นกรณ ีพิเศษ 

- เป น ผ ล ง าน ใน ก า ร เลื่ อ น ขั น
เงินเดือน การเพ่ิมคาจาง และเพ่ิมค
าตอบแทน 
- วากลาวตักเตือน 
- ด้าเนินการทางวินัยตามาตรฐาน 
ทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษา
วินัย และการด้าเนินการทางวินัยฯ 
(นางกนิษฐา อวยสุข) นายกองคการ
บริหารสวนต้าบล 

 
 

 
 

( นายส้าฤทธิ์  อบแย้ม ) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค ์


