
 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง 

 
เพ่ือให้การบริหารงานภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และ

สอดคล้องกับบริบทการปฏิบัติงานในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2554 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

หมวด ๕ 

การบรรจุและแต่งตั้ง 

ข้อ ๑๐๙ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนต าบล             
ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนั้น หรือต าแหน่งอ่ืนที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน ซึ่งก าหนดคุณวุฒิตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นน ามาสมัครสอบแข่งขัน 
การร้องขอให้ด าเนินการสอบแข่งขัน การด าเนินการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีกาสอบแข่งขัน การใช้บัญชีการสอบแข่งขัน                
การขอใช้บัญชีและการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล
ก าหนด 
มิให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับในกรณีการบรรจุและแต่งตั้งตามข้อ ๑๑๑ ข้อ ๑๑๖ ข้อ 11๗ ข้อ ๑๒๓ ข้อ ๑๒๙                    
และข้อ ๑๓๓ 
ข้อ ๑๑๐ ผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งอยู่ในล าดับที่ที่จะได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดถ้าปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้าม โดยไม่ได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในหมวด ๑ ว่าด้วย
คุณสมบัติและลักษณะต้องหามเบื้องต้น หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง โดยไม่ได้รับอนุมัติยกเว้นจากคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) อยู่ก่อนหรือภายหลังการสอบแข่งขันจะบรรจุและแต่งตั้งให้ต ารงต าแหน่งนั้นไม่ได้ 
ข้อ ๑๑๑ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือประโยชน์แก่ราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต. จังหวัด) อาจบรรจุบุคคลที่มีความรู้ความสมารถ และความช านาญสูงเข้ารับ
ราชการในฐานะผู้ช านาญการในองค์การบริหารส่วนต าบล 
ข้อ ๑๑๒ องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะเสนอขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต. จังหวัด) พิจารณาให้คว าม
เห็นชอบ เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้ช านาญการจะต้องมีลักษณะต่อไปนี้ 
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(๑) ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้บุคลากรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
ละความช านาญงานในระดับผู้ช านาญการ หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานเทียบได้ในระดับเดียวกัน 
(๒)มีการก าหนดต าแหน่งผู้ช านาญการ เพ่ือรองรับลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบตาม (๑)โดยพิจารณาก าหนตระดับต าแหน่ง
ให้เหมะสมกับความยากและคุณภาพของงานในต าแหน่งนั้น เป็นต าแหน่งระดับ ๖ ระดับ ๗หรือระดับ ๘ 
ข้อ ๑๑๓ กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล มีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์แก่ราชการที่จะต้องบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน
ฐานะผู้ช านาญการในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เสนอเหตุผลและความจ าเป็น ค าชี้แจง ประวัติและผลงานของผู้ที่จะบรรจุ
เข้ารับราชการ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานสูงในระดับผู้ช านาญการแล้วแต่กรณี และมีความ
เหมาะสมกับลักษณะงานในต าแหน่งที่ขอบรรจุและแต่ตั้ง โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการท างาน และผลงานที่
ได้ปฏิบัติมาทตามแบบที่ก าหนดท้ายประกาศนี้ ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต. จังหวัด) พิจารณาในเหตุผลค า
ชี้แจงตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงรายละเอียด ดังนี้ 
(๑) บุคคลที่จะบรรจุเข้ารับราชการ คุณวุฒิ ต าแหน่งที่จะบรรจุและระดับต าแหน่ง 
(๒) รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ และปริมาณงานของต าแหน่งที่จะบรรจุ 
(๓) เหตุผลความจ าเป็นในการขอบรรจุบุคคลผู้นี้ 
(๔) ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับจากการบรรจุบุคคลผู้นี้ 
ข้อ ๑๑๔ กรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลขอบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตามข้อ ๑๑๓ แต่ยังมิได้ก าหนดต าแหน่งผู้ช านาญการ
ตามที่ก าหนดในข้อ ๑1๒ (๒) ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช านาญการขึ้นใหม่หรือปรับเกลี่ ยจาก
ต าแหน่งอ่ืน ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ทั้งนี้ให้ด าเนินการตามที่
ก าหนดในหมวด ๒ ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งหรือการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลแล้วแต่กรณี 
ข้อ ๑๑๕ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต จังหวัด) ได้เห็นชอบการบรรจุบุคคลใดเข้ารับราชการในฐานะ
ผู้ช านาญการ ในต าแหน่งใดระดับใดแล้วให้ก าหนดอันดับเงินเดือนและขั้นเงินเดือนที่จะให้ได้รับ โดยขั้นเงินเดือนที่จะให้ได้รับ
ดังกล่าวให้ได้รับในขั้นที่ไม่ต่ ากว่าจุดกึ่งกลางระหว่างขั้นสูง และข้ันต่ าของอันดับเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับ 
ข้อ ๑๑๖ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) เห็นว่าไม่จ าเป็นต้องด าเนินการ
สอบแข่งขัน อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้ในกรณีดังนี้ 
(๑) การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือศึกษาวิชาในประเทศ
หรือต่างประเทศ 
(๒) การบรรจุและแต่งตั้งผู้ส าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต) ก าหนดให้คัดเลือก 
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ 
(๓) การบรรจุและแต่งตั้งผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.จังหวัด) อนุมัติให้ส่วน
ราชการใดจัดให้มีการศึกษาข้ึน เพ่ือเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ 
(๓) ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไปเศษของปีที่ไปรับราชการทหารที่เหลือจากการ
พิจารณาตามเกณฑ์ (๒) แล้วหากมีระยะเวลาเหลือครบ ๖ เดือน ให้สั่งบรรจุผู้นั้นโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและขั้นที่สูง
กว่าเดิมเพ่ิมจาก (๒) ได้อีกไม่เกินครึ่งขั้น ส าหรับระยะเวลาที่ค านวณได้รับ ๖ เดือน และหายังมีเศษที่เหลือจาการค านวณครั้ง
สุดท้ายแต่ไม่ครบ ๖ เดือน ให้พิจารณาค านวณตามเกณฑ์ (๑) วรรคสอง 
ทั้งนี้ การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเดิม ตาม (๑) (๒) หรือ (๗) นั้น จะต้องไม่ได้รับประโยชน์มากกว่าผู้ที่มิได้ออกจากราชการไป
รับราชการทหาร และต้องไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่ง ระดับเดิม 
 



- 3 - 
 
ข้อ ๑๒๑ ในการบรรจุผู้ไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ หากผู้ใดไม่เคยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน
สายงานที่เริ่มตันจากระดับ ๓ ขึ้นไป ซึ่งต้องใช้วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งมาก่อน หากจะแต่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานดังกล่าว ผู้นั้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนดในหมวด ๖ ว่าด้วยการย้าย
พนักงานส่วนต าบลด้วย 
ข้อ ๑๒๒ พนักงานส่วนต าบลที่ออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ก่อนวันที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับหากพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย และประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล
ในองค์การบริหารส่วนต าบลเดิม ภายในก าหนดหนึ่งร้อยแปด 
สิบวันนับแต่วันพันจากราชการทหาร ให้น าความที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๑๙ และข้อ ๑๒๐ มาใช้บังคับแก่พนักงานส่วนต าบลที่
กล่าวถึงโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๒๓ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดได้รับอนุติจากคณะรัฐมนตรีให้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้น
ส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญราชการส่วนท้องถิ่น ผู้นั้นกลับ
เข้ารับราชการภายในก าหนด เวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าว ให้สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบลได้ 
ข้อ ๑๒๔ เมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้พนักงานส่วนต าบลผู้ใดออกจากราชการ ไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้น
ส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้
พิจารณาก าหนดต าแหน่งในระดับเดียวกันส าหรับบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการภายในก าหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แต่ไม่
เกินสี่ปีนับแต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าว 
ข้อ ๑๒๕ ผู้ประสงค์จะขอกลับข้ารับราชการกรณีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งให้นับ
เวลาระหว่างนั้นส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ในองค์การบริหารส่วนต าบลเดิม จะต้องยื่นค าขอบรรจุกลับพร้อมหนังสือรับรองประวัติการท างานตามแบบที่
ก าหนดกอ่นวันสิ้นสุดก าหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุติให้ไปปฏิบัติงานใด ๆ ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
ข้อ ๑๒๖ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลตรวจสอบเอกสารและประวัติการท างานตามข้อ ๑๒๕หากเห็นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง
และผู้นั้นมีประวัติในการท างานที่ไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีความเสียหายและยื่นค าขอบรรจุกลับภายในก าหนด ให้
ประธานกรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล และแต่ตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนดังนี้ 
(๑) ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๑ ปี ให้
สั่งบรรจุผู้นั้นกลับข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล โดยให้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในข้ันที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินครึ่งขั้น 
ถ้ามีเศษของ ๖ เดือนที่ไปปฏิบัติงานเมื่อน าเศษที่เหลือไปรวมกับระยะเวลาในการปฏิบัติงานของครึ่งปีที่แล้วมาของผู้นั้นก่อน
ออกไปปฏิบัติงานแล้วได้ครบ ๖ เดือนก็ให้สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูง
กว่าเดิมได้อีกไม่เกินครึ่งขั้น 
(๒) ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี มีเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวครบ ๑ ปี ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุผู้นั้น
กลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในข้ันที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินปีละหนึ่งขั้น 
(๓) ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวตั้งแต่ ๑ ปี ขึ้นไปเศษของปีที่ปฏิบัติงาน
ที่เหลือจาการพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ (๒) แล้วหากมีระยะเวลาเหลือครบ ๖ เดือน ให้สั่งบรรจุผู้นั้นโดยให้ได้รับเงินเดือน ใน
อันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมเพ่ิมจากข้อ (๒) ได้อีกไม่เกินครึ่งขั้นส าหรับระยะเวลาที่ค านวณได้ครบ ๖ เดือน และหากยังมี
เศษที่เหลือจากการค านวณครั้งสุดท้ายแต่ไม่ครบ ๖ เดือน ให้พิจารณาค านวณตามเกณฑ์ ข้อ (๑) วรรคสอง 
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ทั้งนี้ การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเดิม ตามข้อ (๑) ข้อ (๒) และข้อ (๓) นั้น จะต้องไม่ได้รับ 
ประโยชน์มากกว่าผู้ที่มิได้ออกจกราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี และต้องไม่เกินขั้นสูงของอันดับ 
เงินเดือนส าหรับต าแหน่งระดับเดิม 
ข้อ ๑๒๗ ในการบรรจุผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี กลับเข้ารับราชการหากผู้ใดไม่เคยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในสายงานที่เริ่มตันจากระดับ ๓ ขึ้นไป ซึ่งต้องใช้วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานดังกล่าว ผู้นั้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนดในหมวด ๖ ว่าด้วย
การย้ายพนักงานส่วนต าบลด้วย 
ข้อ ๑๒๘ พนักงานส่วนต าบลที่ออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับหากออก
จากงานที่ไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีความเสียหาย และประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลใน
องค์การบริหารส่วนต าบลเดิมภายในก าหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันไปฏิบัติงานดังกล่าวให้น าความที่
ก าหนดไว้ในข้อ 12๕ และข้อ 126 มาใช้บังคับแก่ข้าราชการ ที่กล่าวถึงโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๒๙ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว และไม่ใช่เป็นกรณีออกจากราชการไประหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ถ้าสมัครเข้ารับราชการและองค์การบริหารส่วนต าบลต้องการจะรับผู้นั้นเข้ารับราชการให้ผู้สมัครกลับเข้ารับรากาต้อง
ยื่นค าขอตามแบบ และเอกสารประกอบ ดังนี้ 
(๑) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ออกใบรับรองถึงวันที่ยื่นขอกลับเข้ารับราชการ 
(๒) ส าเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ 
(๓) หนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ และความประพฤติของผู้บังคับบัญชาเติมซึ่งมีต าแหน่งตั้งแต่ระดับผู้อ านวยการกอง
หรือเทียบเท่าข้ึนไป 
(๔) ส าเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่จะบรรจุ 
(๕) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(๖) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
(๗) ส าเนาหนังสือส าคัญการสมรส หลักฐานอนุญาตให้เปลี่ยนซื่อตัว ชื่อสกุล หรือหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน (ถ้ามี) 
(๘) ส าเนาค าสั่งอนุญาตให้ออกจากราชการ 
ข้อ ๑๓๐ ให้นายกองค์กรบริหารส่วนต าบลตรวจสอบเอกสารตามข้อ 1๒๙ และประวัติการรับราชการและการท างานทุกแห่ง
ของผู้สมัคร และให้สอบถามไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้รายละเอียดข้อเท็จจริงมากที่สุดมา
ประกอบการพิจารณา 
ข้อ ๑๓๑การพิจารณาเพื่อบรรจุผู้ที่ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(๑) ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
(๒) ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ที่จะบรรจุและแต่งตั้งตามที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งหรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.
อบต.) 
(๓) กรณีบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนดให้เป็นต าแหน่งที่มีระดับ
ควบในสายงานใด ต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งระดับใดระดับหนึ่งที่เป็นระดับควบในสายงานนั้น
ขึ้นบัญชีรอการบรรจุหรือเลื่อนระดับต าแหน่งอยู่ และกรณีบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต.) มิได้ก าหนดให้เป็นต าแหน่งที่มีระดับควบต้องไม่มีผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งนั้นขึ้นบัญชีรอการเลื่อนระดับ 
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ต าแหน่งอยู่ เว้นแต่ผู้ที่จะกลับเข้ารับราชการนั้น เป็นผู้ที่ออกจกราชการไปด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือลาออกจากราชการเพื่อติดตามคู่สมรส

ไปรับราชการ ณ ต่างประเทศ หรือเป็นผู้ที่ออกจากราชการไปเพราะถูกยุบเลิกต าแหน่ง 
ข้อ ๑๓๒ การบรรจุและแต่งตั้งผู้สมัครกลับเข้ารับราชการตามที่ประกาศนี้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม 
และให้ได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าชั้นที่เคยได้รับอยู่เดิมก่อนออกจากราชการ 
ข้อ ๑๓๓ การบรรจุและแต่งตั้งจากราชการประเภทอ่ืน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน ผู้ขอโอนมาเป็นพนักงานส่วนต าบลให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดในหมวด ๘ 
ข้อ ๑๓๔ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งใด ต้องมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.อบต.ก าหนด 
ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิใดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งให้หมายถึง ปริญญา ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ หรือคุณวุฒิใดที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง 
กรณีมีเหตุผลความจ าเป็น ก.อบต.อาจอนุมัติให้แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งก็ได้ 
ข้อ ๑๓๕ ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดในองค์กรบริหารส่วนต าบล 
ภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น โดยไม่ได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตมที่ก าหนดใน
หมวด 1 ว่าด้วย คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นของพนักงานส่วนต าบลหรือขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น
อยู่ก่อนก็ดี หรือมีกรณีต้องห้ามอยู่ก่อนและภายหลังเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจากรณีต้องห้ามนั้นก็ดี หรือกรณีบรรจุและแต่งตั้ง
จากบัญชีผู้สอบแข็งขันได้ในต าแหน่งอ่ืนที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันก็ดี ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
โดยพลันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตาม
อ านาจและหน้าที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีจะได้รับ หรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการก่อนมีค าสั่งให้ออก
นั้น และการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้ว ให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่า
ด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ข้อ ๑๓๖ การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ยังมิได้
ก าหนดต าแหน่งจะกระท ามิได ้
ข้อ ๑๓๗ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยความเห็นขอบของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
ข้อ ๑๓๘ ผู้ใดได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล ให้มีการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานส่วน
ต าบล โดยให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๙ เดือน และการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต้อง
ด าเนินการในรูปคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่ผ่านการประเมินและมีความเห็นว่าไม่ควรให้รับราชการต่อไป ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออก
จากราชการได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจาราชการตาม
วรรคหนึ่ง ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยเป็นพนักงานส่วนต าบล แต่ทั้งนี้ไม่กระทบระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการรับ
เงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใด ที่ได้รับจากราชการในระหว่างที่ผู้นั้นอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
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ข้อ ๑๓๙ ให้ผู้ได้รับการบรรจุจากผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่ งขันเข้ารับ
ราชการ และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล และข้าราชการประเภทอ่ืน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ใน
ระหว่างทดลองปฏิบัติงานซึ่งโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต าบล ต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่ง ที่
ได้รับแต่งตั้ง 
ข้อ ๑๔๐ ภายใต้บังคับข้อ ๑4๙ (๒) ให้ผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต าบล ตามข้อ ๑๓๙ ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการในต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเวลาหกเดือนนับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นต้นไป ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
ด าเนินการในเรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างจริงจังมีความเที่ยงธรรมและได้มาตรฐาน ในอันที่จะให้การทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นกระบวนการเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อ ๑๔๑ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามความเหมาะสม                  
แต่อย่างน้อยต้องประกอบตัวความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ปริมาณงาน คุณภาพของงาน 
ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน ความสนใจที่จะพัฒนาตนอง คุณธรรม การปฏิบัติ
ตนตามกรอบของจรรยาบรรณและการรักษาวินัย 

วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด แล้วรายงานให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.จังหวัด) ทราบ 
ข้อ ๑๔๒ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ผู้มีหน้าที่ดูแลการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ มอบหมายงานให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการปฏิบัติ และแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน  การประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ์การ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ข้อ ๑๔๓ ให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการท ารายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนเสนอผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการตามแบบ และวิธีการที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
ข้อ ๑๔๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกอบด้วย
ประธานกรรมการและกรรมการอีกจ านวนสองคน ซึ่งอย่างน้อยต้องแต่งตั้งจากผู้มีหน้าที่ดูแล การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หนึ่งคน พนักงานส่วนต าบลผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกหนึ่งคน 
ข้อ ๑๔๕ ให้คณะกรรมการท าหน้าที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้คลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามรายการ
ประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ ในข้อ ๑๔๑ ท าการประเมินสองครั้ง โดยประเมิน
ครั้งแรกเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาแล้วเป็นเวลาสามเดือน และประเมินครั้งที่สองเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบ
หกเดือน เว้นแต่คณะกรรมการไม่อาจประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในแต่ละครั้งได้อย่างชัดแจ้ง เนื่องจากผู้
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ลาคลอดบุตร ลาไปซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานลาปุวยเพราะประสบอันตรายในขณะ
ปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับ
การเตรียมพล คณะกรรมการจะประเมินผลรวมเม่ือทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือนแล้วก็ได้ 

ในกรณีทีม่ีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามข้อ ๑๔๙ (๒) เมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่ขยายแล้วให้
ประเมินอีกครั้งหนึ่ง 
ข้อ ๑๔๖ ผลการประเมินของคณะกรรมการให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก และในกรณีมีกรรมการที่ไม่เห็นด้วยอาจท าความเห็น
แย้งรวมไว้ก็ได้ 
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ข้อ ๑๔๗ เมื่อคณะกรรมการได้ด าเนินการตามข้อ 1๔๕ แล้ว ให้ประธานกรรมการประเมินผลฯ รายงานผลการประเมินต่อ
นายกองค์การริหารส่วนต าบล ตามแบบรายงานท้ายประกาศนี้ 
(๑) ในกรณีที่ผลการประเมินไม่ต่ ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 141 ให้รายงานเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ครบหกเดือนแล้ว หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ขยายตามข้อ ๑๔๙ (๒) แล้ว 
(๒) ในกรณีที่ผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๘๑ ให้รายงานเมื่อเสร็จสิ้นการประเมินแต่ละครั้ง 
ข้อ ๑๔๘ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับรายงานตามข้อ ๙๔๗ (๑) แล้ว ให้ประกาศว่าผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
นั้นเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการพร้อมแจ้งให้ผู้นั้นทราบและรายงานตามแบบรายงานท้ายประกาศนี้ ไปยัง
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ภายในห้าวันท าการนับแต่วันประกาศ 
ข้อ ๑๔๙ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับรายงานตามข้อ 147 (๒) ให้ด าเนินการดังนี้ 
(๑) ในกรณีที่เห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการออกจากราชการ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแสดงความเห็นใน
แบบรายงานตามข้อ ๑๔๗ และมีค าสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.
อบต.จังหวัด) ภายในห้าวันท าการนับแต่วันที่ได้รับรายงานพร้อมกับแจ้งให้ผู้นั้นทราบ และส่งส าเนาค าสั่งให้ออกไปยัง
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ภายในห้าวันท าการนับแต่วันที่มีค าสั่ง 
(๒) ในกรณีที่เห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปจนครบหกเดือน หรือควรขยายเวลา
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปอีกระยะหนึ่งเป็นเวลาสามเดือนแล้วแต่กรณี ให้แสดงความเห็นในแบบรายงาน แล้วแจ้งให้ผู้
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และคณะกรรมการทราบ เพ่ือท าการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการและประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป 
ในกรณีที่ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจนสิ้นสุดระยะเวลาที่ขยายแล้ว และนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้รับรายงานว่าผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้นั้นยังต่ ากว่าเกณฑ์หรื อมาตรฐานอีก ให้ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลมีค าสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ โดยน าความใน (ค) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๕๐ การนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นเดือนตามประกาศนี้  ให้นับวันที่ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ได้มา
ปฏิบัติงานรวมเป็นเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย และให้นับวันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการวันแรกเป็นวันเริ่มต้น และ
นับวันก่อนหน้าจะถึงวันที่ตรงกับวันเริ่มต้นนั้นของเดือนสุดท้ายให้ระยะเวลาเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาถ้ าไม่มีวันตรงกันในเดือน
สุดท้าย ให้ถือเอาวันสุดท้ายของเดือนนั้นเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลา 
ข้อ ๑๕๑ พนักงานส่วนต าบลซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ตามวุฒิ ย้าย โอน หรือออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้วได้รับบรรจุกลับเข้ารับ
ราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลอีกให้ ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนี้ 
(๑) กรณีได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานเดิมตามวุฒิที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องไปกับต าแหน่งเดิม ถ้าได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในต่าง
สายงานให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่ 
(๒) กรณีย้ายไปด ารงต าแหน่งในสายงานเดิมให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่อง
กับต าแหน่งเดิม ถ้าย้ายไปด ารงต าแหน่งต่างสายงานให้เริ่มการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการใหม ่
(๓) กรณีโอนมาด ารงต าแหน่งใหม่ ให้เริ่มการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่ วั นแต่
กรณีโอนโดยบทบัญญัติของกฎหมายให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับ
ต าแหน่งเดิม 
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(๔) กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมื่อได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
ส่วนต าบล ไม่ว่าในสายงานเติมหรือต่างสายงาน ให้พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ต่อเนื่องกับต าแหน่งเดิม 
ข้อ ๑๕๒ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดแล้ว หากภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งผู้นั้นให้กลับไปด ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่ง
อ่ืนในระดับเดียวกับต าแหน่งเติม ที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งโดยพลัน โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการไตที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอ านาหน้าที่ 
และการรับเงินเดือน หรือผลประโยนอ่ืนใดที่ได้รับ หรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการในระหว่างที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ผู้ที่ได้รับแต่ตั้งให้กลับไปด ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้รับเงินเดือนในขั้นที่พึงจะได้รับตามสถานภาพเดิม 
และให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีสถานภาพอย่างใดในการที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ตนมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนั้น 
ข้อ ๑๕๓ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลมีต าแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาว่างลง หรือต าแหน่งว่าง
เนื่องจากการก าหนดขึ้นใหม่ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลรายงานต าแหน่งว่างนั้น ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลทราบ 
ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่มีต าแหน่งวง และให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการสรรหาบุคคล เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่
ว่างภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 

ในการด าเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างตามวรรค
หนึ่ง ให้องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาด าเนินการวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีดังต่อไปนี้ 
(๑) รบัโอนพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งและระดับเดียวกันกับต าแหน่งที่ว่างจากองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นประเภทอ่ืนที่อยู่ในสายงานนักบริหารในต าแหน่งและระดับเดียวกัน 
(๒) สอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนระดับสูงขึ้นแทนต าแหน่งว่างตามข้อ 101 หรือขอ้ ๑๐2 แล้วแต่กรณี 
(๓) คัดเลือกเพ่ือรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืนซึ่งด ารงต าแหน่งที่มีลักษณะงานเทียบเคียง
ได้กับต าแหน่งบริหารที่จะรับโอน โดยมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัดและผู้จะขอให้รับโอนจะต้องมีระดับต าแหน่งไม่
ต่ ากว่าต าแหน่งที่จะแต่ตั้งนั้นตามข้อ 179 

ทั้งนี้ ต้องเปิดโอกาสให้พนักงานส่วนต าบลต าแหน่งและระดับเดียวกันกับต าแหนงที่ว่างจากองค์การบริหารส่วนต าบล
อ่ืนที่อยู่ในสายงานนักบริหารในต าแหน่งและระดับเดียวกัน เข้ารับการคัดเลือกด้วย 
(๔) รายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต. จังหวัด) หรือรายงานคณะกรรมการลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต) 
แล้วแต่กรณี เพ่ือขอใช้บัญชีในต าแหน่งที่อยู่ในประเภทและระดับเดียวกันโดยไม่ต้องเรียงตามล าดับที่ 

กรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลมีต าแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาว่างลงหรือต าแหน่งว่างเนื่องจากกา
ก าหนดขึ้นใหม ่ว่างลงเกินกว่า ๖๐ วัน โดยที่องค์การบริหารส่วนต าบลมิได้ด าเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง ตามวรรคสอง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ได้ด าเนินการตามวรรคสองแล้ว แต่ยังไม่สามารถสรรหาผู้มาต ารงต าแหน่งได้ ภายใน 1๕๐ วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างหรือ
ต าแหน่งว่างเนื่องจากการก าหนดขึ้นใหม่ให้ถือว่าการด าเนินการที่แล้วมาเป็นอันยกเลิก และให้คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล(ก.อบต.จังหวัด) หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต) แล้วแต่กรณี ส่งบัญชีผู้สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก
ได้ของจังหวัดหรือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการบรรจุแทนต าแหน่งที่ว่างภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือส่งตัวผู้สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกได้นั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นประเมินผลการปฏิบัติงานและความ 
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ประพฤติในรอบ ๖ เดือน ของพนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) หรือคณะกรมการ

กลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ส่งมาบรรจุแทนต าแหน่งที่ว่าง หากผลการประเมินปรากฎว่าการปฏิบัติราชการไม่มี
ประสิทธิภาพหรือมีความประพฤติไม่เหมะสมให้รายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)พิจารณาด าเนินการ
ตามข้อ ๑๗๗ 
ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลถูกด าเนินการตามวรรคสี่ตั้งแต่ ๒ ครั้งติดต่อกัน โดยเหตุเกิดจากการปฏิบัติราชการไม่มี
ประสิทธิภาพหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล    (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาเรียกตัว
พนักงานส่วนต าบลรายดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถนะการปฏิบัติงาน ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต) ก าหนด 

กรณีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ด าเนินการบรรจุแต่งตั้งตามวรรคสาม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ถือว่า
ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.
จังหวัด) แจ้งผู้ก ากับดูแลพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ   วันที่   ๑  เมษายน    พ.ศ. ๒๕๕9  
                                 

 

       (นายประทีป ทั่งศรี) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  
 

 

 



 

 
 
 
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการส าหรับพนักงานส่วนต าบล 

 
อาศัยอ านาจ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่   

๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล               
ข้อ ๑๔๑  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามความ
เหมาะสม ซึ่งต้องประกอบด้วยความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ปริมาณงาน 
คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน ความสนใจที่จะ
พัฒนาตนเอง คุณธรรม การปฏิบัติตนตามกรอบของจรรยาบรรณและการรักษาวินัย    

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการพนักงานส่วนต าบลที่ได้รับการบรรจุ 
แต่งตั้งตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  เป็นไปตามระเบียบกฎหมายฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
จึงขอก าหนดหลักเกณฑ์การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการส าหรับพนักงานส่วนต าบล  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 
   
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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       (นายประทีป ทั่งศรี) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



/..๑)ลาคลอด... 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 

หลักเกณฑ์นี้ออกตามประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการส าหรับ 
พนักงานส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ ๑๔๑  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้ตามความเหมาะสม ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมิน ดังนี้ 
  ๑. วิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  ๒. แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  ๓. มาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 
๑. วิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

  ๑.๑ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาด าเนินการในเรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างจริงจัง  
มีความเท่ียงธรรม และได้มาตรฐาน ในอันที่จะให้การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นกระบวนการเลือกสรร
บุคคลเข้ารับราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๑.๒ ให้ผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ) มอบหมายงานให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการปฏิบัติ และแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน การประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือ
เกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

  ๑.๓ ให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จัดท ารายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนตามแบบ
ประเมิน ที่ก าหนด เสนอต่อผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ต่อคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยให้ส่งรายงานในวันที่ครบเดือนในการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

  ๑.๔ การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้คณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ท าการประเมินผลผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามแบบประเมินที่ก าหนดนี้ โดยท าการ
ประเมิน ๒ ครั้ง (หรือ ๓ ครั้ง ในกรณีที่ขยายระเวลา) 

  ๑.๔.๑ กรณีผลการประเมินครั้งแรกไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ให้ประธานกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เก็บผลการประเมินดังกล่าวไว้ แล้วประเมินอีกครั้งเมื่อทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการครบ ๖ เดือน หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ขยายแล้ว แล้วให้รายงานผลการประเมินให้ผู้มี
อ านาจสั่งบรรจุต่อไป 

  ๑.๔.๒ กรณีผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ให้รายงานให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุทราบเมือ่
เสร็จสิ้นการประเมินแต่ละครั้ง 
   ครั้งที่ ๑ : เมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาแล้วเป็นเวลา ๓ เดือน 
   ครั้งที่ ๒ : เมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบ ๖ เดือน เว้นแต่คณะกรรมการไม่อาจ
ประเมิน ผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างชัดแจ้ง เนื่องจากผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
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   ๑) ลาคลอดบุตร 
    ๒) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน 
    ๓) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่
ราชการ หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
    ๔) ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล 
 คณะกรรมการจะประเมินผลรวมครั้งเดียวเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบ ๖ เดือน แล้วก็ได้ 
   ครั้งที่ ๓ : กรณีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามข้อ ๑๑(๒) ในประกาศ
ก าหนดหลักเกณฑ์การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการส าหรับพนักงานส่วนต าบล เมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่ขยาย
แล้วให้ประเมินอีกครั้งหนึ่ง 

 ๑.๕ การรายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ประธานกรรมการรายงานผลการ
ประเมินฯ ต่อผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ ในหน่วยงานราชการแต่ละส่วนเมื่อประเมินผลฯของแต่ละส่วนเสร็จสิ้นแล้ว 
ให้รายงานตามแบบหมายเลข ๓ โดยส่งผ่านมายังกองการเจ้าหน้าทีส่ านักงานปลัด เพ่ือด าเนินการต่อไป ตามแบบ
หมายเลข ๑ ท้ายประกาศฯ ดังนี้ 

  ๑.๕.๑ การประเมินผลครั้งท่ี ๑ (เม่ือครบ ๓ เดือน) 
   กรณีผู้มีอ านาจสั่งบรรจุได้รับรายงานจากประธานกรรมการว่า ผลการประเมินต่ ากว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด ให้ด าเนินการดังนี้ 
   - หากเห็นควรให้ผู้ทดลองได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อจนครบ ๖ เดือน 
    ๑) ให้แสดงความเห็นในแบบหมายเลข ๑ 
    ๒) ให้แจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ และคณะกรรมการทราบ เพ่ือท าการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อ แล้วประเมินผลการทดลองในครั้งที่ 
๒ ต่อไป 
   - หากเห็นควรให้ออกจากราชการ 
    ๑) ให้แสดงความเห็นในแบบหมายเลข ๑ 
    ๒) ให้มีค าสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการภายใน ๕ วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับการ
รายงาน พร้อมกับแจ้งให้ผู้นั้นทราบ และส่งส าเนาค าสั่งให้ออกไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.
จังหวัด) ภายใน ๕ วันท าการ นับแต่วันที่มีค าสั่ง  

  ๑.๕.๒ การประเมินครั้งที่ ๒ (เม่ือครบ ๖ เดือน) 
   เมื่อผู้มีอ านาจสั่งบรรจุได้รับรายงานผลการประเมินจากประธานกรรมการในลักษณะ 
ดังนี้ 
   กรณีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
   ๑) ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุออกประกาศ ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ผู้ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการนั้น เป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พร้อมกับแจ้งผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทราบ 
   ๒) รายงานตามแบบหมายเลข ๒ ไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.
จังหวัด)และส่งส าเนาแบบหมายเลข ๑,๓ และ ๔ พร้อมทั้งประกาศการผ่านทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
ภายใน ๕ วันท าการ นับแต่วันประกาศ 

/...กรณี ... 
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   กรณีผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   ๑) หากเห็นควรขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติราชการต่อไปอีก ๓ เดือน 
    - ให้แสดงความเห็นในแบบหมายเลข ๑ 
    - ให้แจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ และคณะกรรมการทราบ เพ่ือท าการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อจนครบก าหนดระยะเวลาที่ขยาย 
แล้วประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการขยายระยะเวลา 
   ๒) หากเห็นสมควรให้ออกจากราชการ 
    - ให้แสดงความเห็นในแบบหมายเลข ๑ 
    - ให้มีค าสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการภายใน ๕ วันท าการ นับแต่วันที่มีค าสั่งและ
แจ้งใหค้ณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ทราบ 

  ๑.๕.๓ การประเมินครั้งที่ ๓ (กรณีขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ) 
   เมื่อผู้มีอ านาจสั่งบรรจุได้รับผลประเมินจากประธานกรรมการประเมินฯในลักษณะ 
ดังนี้ 
   กรณีผลการประเมินกรณีไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ 
   ๑) ให้ผู้มีอ านาจบรรจุออกประกาศ ประกาศโดยทั่วกันว่า ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการนั้น เป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พร้อมกับแจ้งให้ผู้นั้นทราบ 
   ๒) รายงานตามแบบหมายเลข ๒ ไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.
จังหวัด)และส่งส าเนาแบบหมายเลข ๑,๓ และ ๔ พร้อมทั้งประกาศการผ่านทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
ภายใน ๕ วันท าการ นับแต่วันประกาศ 
   กรณีผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์ หากเห็นควรให้ออกจากราชการ 
   ๑) ให้แสดงความเห็นในแบบหมายเลข ๑ 
   ๒) ให้ออกค าสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการภายใน ๕ วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับ
รายงาน พร้อมแจ้งให้กับผู้นั้นทราบ และส่งส าเนาค าสั่งให้ออก ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.
จังหวัด) ภายใน ๕ วันท าการ นับแต่วันที่มีค าสั่ง 
  - หากผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้รับค าสั่งแต่งตั้งหรือโยกย้ายให้ไปด ารงต าแหน่งใหม่ 
ให้ส่งแบบประเมินแนบไปพร้อมกับหนังสือส่งตัว 

 ๑.๖ รูปแบบของคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลไชยราช ก าหนดไว้ ดังนี้ 
  คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในส่วนกลาง ประกอบด้วย 

  ๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    เป็นประธานกรรมการ 
  ๒) หัวหน้าส านักงานปลัด     เป็นกรรมการ 
  ๓) หัวหน้าฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  เป็นกรรมการ 
     ของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
  ๔) บุคลากรที่รับผิดชอบหน้าที่เก่ียวกับงานบุคคล  เป็นเลขานุการ 

/...๑.๗ ให้ผู้ ... 
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 ๑.๗ ให้ผู้มีอ านาจสั่ง เป็นผู้ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ  
 

๒. แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช ได้ยึดรูปแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
แบบเดิมตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขเกี ่ยวกับการบร ิหารงานบุคคลของเทศบาลและอบต.
ประจวบคีรีขันธ์ เป็นหลัก และได้ใช้รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ  
มาปรับปรุงให้แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

 แบบประเมินนี้มี ๒ ชุด ประกอบด้วย 
 ๑)  แบบหมายเลข ๓  เป็นแบบประเมินส าหรับหัวหน้าผู้ก ากับดูแลแต่ละท่านใช้ประเมินผล
การทดลองปฏิบัติราชการของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ๑ ชุด/คน 
 ๒) แบบหมายเลข ๔  เป็นแบบแสดงความเห็นผลการประเมินของคณะกรรมการตามเสียงข้าง
มาก โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้ลงชื่อเสนอความเห็น ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 ๓) กรณีกรรมการท่านใดมีความเห็นแย้งกับกรรมการตามเสียงข้างมาก ให้แสดงความเห็นแย้งได้
ในท้ายแบบหมายเลข ๔ 
 ๔)  ให้ผู้ประเมิน ท าการประเมินทุกข้อ 
 ๕)  เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินแต่ละครั้ง ให้ด าเนินการจัดเก็บแบบประเมิน  ดังนี้ 
  การประเมินครั้งท่ี ๑ 
  - หน่วยงานราชการแต่ละส่วนราชการต้นสังกัดเป็นผู้จัดเก็บ 
  - เมื่อมีการประเมินครั้งที่ ๒ ให้ผู้จัดเก็บส่งแบบประเมินคืนให้กับคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อประเมินผลต่อไป 
  การประเมินครั้งท่ี ๒ 
  - ส่วนราชการต้นสังกัด เมื่อการประเมินเสร็จสิ้นแล้ว ให้จัดส่งให้กองกลางเจ้าหน้าที่
ส านักงานปลัดจัดเก็บ 
  - ส านักงานปลัดด าเนินการจัดส่งให้ส านักงานปกครองท้องถิ่นจังหวัดต่อไป 
 
๓. มาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 ๓.๑ ในแต่ละรายการประเมิน (ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ความประพฤติ) ในแบบประเมิน จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า ๖๐% ของคะแนนเต็ม 
  - ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้คะแนนรวมจากการประเมินตั้งแต่ ๖๐% ขึ้นไป ให้ถือว่า
ผู้นั้นได้คะแนนไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  - ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้คะแนนรวมจากการประเมินต่ ากว่า ๖๐% ให้ถือว่าผู้
นั้นได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
 

/...๓.๒ การประเมิน... 
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 ๓.๒ การประเมินครั้งที่สอง ให้ถือเป็นการประเมินผลสรุปของการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
หากผู้ทดลองฯได้คะแนนรวมจากการประเมินตั้งแต่ ๖๐% ขึ้นไป ก็ถือว่าผู้นั้นผ่านการประเมิน และหากได้
คะแนนรวมต่ ากว่า ๖๐% ก็ให้ถือว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 ๓.๓ การก าหนดน้ าหนักคะแนน 
  คะแนนในแต่ละหัวข้อของรายการประเมินก าหนดไว้ดังนี้ 
  ๑) ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ๓๐ คะแนน 
  ๒) ความสามารถในการปฏิบัติงาน ๓๐ คะแนน 
  ๓) ความประพฤติ   ๔๐ คะแนน 
       รวม ๑๐๐ คะแนน 

 ๓.๔ ผลการประเมินของคณะกรรมการให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก กรรมการที่ไม่เห็นด้วย
อาจท าความเห็นแย้งรวมไว้ก็ได้ 

 
****************************** 

 
ค าอธิบาย รายการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ของพนักงานส่วนต าบลสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช ได้พิจารณาก าหนดรายการและหลักเกณฑ์
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการส าหรับพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชขึ้น
ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ก าหนด ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายการประเมินและหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  รายการผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  ๑.  ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๑.๑ ความรู้ในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้
ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ก าลังทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ 
  ๑.๒ ความรู้ในหลักวิชาเฉพาะด้าน ความรู้เฉพาะของวิชาซึ่งทุกคนในต าแหน่งนั้นๆ ต้อง
ทราบ 
 ๒. ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
  ๒.๑ คุณภาพของงาน ผลงานที่ได้ปฏิบัติมามีความถูกต้อง ครบถ้วน ประณีตเรียบร้อย และ
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  ๒.๒ ปริมาณงาน ปริมาณมากน้อยของงานที่ท าได้ส าเร็จ โดยเปรียบกับมาตรฐานหรือ
ปริมาณงานโดยเฉลี่ยที่ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งท าได้ 
 ๓. ความประพฤติ 
      ๓.๑ การปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณ การปฏิบัติตนอยู่ในกรอบข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาบรรณของข้าราชการ 
   

/...๓.๒ การรักษาวินัย... 



- ๖ - 
 
  ๓.๒ การรักษาวินัย การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนและข้อบังคับของทาง
ราชการ 
  ๓.๓ ความอุตสาหะ ความพยายาม ความตั้งใจที่จะท างานให้ส าเร็จ และความมานะ 
บากบั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหา 
    ๓.๔ ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ด้วยความเข้าใจ
อันดตี่อกัน และเกิดความร่วมมือประสานกัน 
    ๓.๕ การมีคุณธรรมและความซื่อสัตย์ ความประพฤติที่ตรงและจริงใจ ไม่หลอกลวง ไม่
คดโกง หรือไม่คิดทรยศ รวมทั้งไม่สนับสนุนหรือกระท าการใดๆ ที่ก่อให้เกิดการคดโกงหรือหลอกลวงด้วย 
    ๓.๖ การประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี การปฏิบัติตามหลักศาสนา 
จารีต ประเพณี วัฒนธรรม หรือความเชื่อของสังคม 
    ๓.๗ ความรับผิดชอบ การเสียสละและอุทิศเวลาให้ราชการ การยอมรับที่จะปฏิบัติงาน
ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ ด้วยความตั้งใจเต็มความสามารถ 
    ๓.๘ ความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง ความสนใจที่จะเพ่ิมพูนความรู้ ความช าชาญหรือ
ประสบการณท์ี่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่หรือต่อราชการ 
    
 เกณฑ์การประเมิน 
 เกณฑ์การประเมิน คณะกรรมการการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการท าหน้าที่
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ทดลองฯ โดยให้คะแนนจากรายการประเมินที่ก าหนดไว้ เกณฑ์การตัดสินจะ
พิจารณาจากผลการประเมินของคณะกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ 
 ในการประเมินในแต่ละรายการให้ถือว่าเกณฑ์ผ่านคือ ๖๐% ของคะแนนเต็ม หากผู้ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้คะแนนต่ ากว่า ๖๐% ก็ให้ถือว่าผู้นั้นได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 น้ าหนักคะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 ๑. ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที ่
  ๑.๑ ความรู้ในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ๑๕ คะแนน 
  ๑.๒ ความรู้ในหลักวิชาเฉพาะด้าน  ๑๕ คะแนน 
       รวม ๓๐ คะแนน 
 ๒. ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
  ๒.๑ คุณภาพของงาน    ๑๕ คะแนน 
  ๒.๒ ปริมาณงาน    ๑๕ คะแนน 
       รวม ๓๐ คะแนน 
 ๓. ความประพฤติ 
  ๓.๑ การปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณ  ๕ คะแนน 
  ๓.๒ ความรักษาวินัย    ๕ คะแนน 
  ๓.๓ ความอุตสาหะในหน้าที่การงาน  ๕ คะแนน 
  ๓.๔ ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วม 
        กับผู้อ่ืนและความมีมนุษยสัมพันธ์  ๕ คะแนน 
  ๓.๕ การมีคุณธรรมและความซื่อสัตย์  ๕ คะแนน 

 /...๓.๖ การประพฤติ... 
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  ๓.๖ การประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม  ๕ คะแนน 
    และขนบธรรมเนียมประเพณี 
  ๓.๗  ความรับผิดชอบ การเสียสละและ 
     อุทิศเวลาให้ราชการ   ๕ คะแนน 
  ๓.๘ ความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง  ๕ คะแนน 
   
       รวม ๔๐ คะแนน 
      รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คะแนน 
 
 

************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา ๒๕ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน

บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 และประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2545 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 65) พ.ศ.2563 ดังนี้ 

ข้อ ๑ ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ 
“พนักงานจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างขอองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒542 โดยเป็นบุคคลซึ่งไต้รับการจ้างตามสัญญาจ้าง ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขนี้โดยได้รับค่าตอบแทนจากบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือปฏิบัติงานให้กับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนั้น 

“สัญญาจ้าง” หมายความว่า สัญญาจ้างพนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไซนี้ 
“พนักงานจ้างตามภารกิจ” หมายความถึง พนักงานจ้างที่มีลักษณะงานเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการ 

ท างานของพนักงานส่วนต าบล หรืองานที่ใช้ทักษะเฉพาะบุคคล 
“พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ”หมายความถึง พนักงานจ้างที่มีลักษณะงานเป็นที่ปรึกษาโดยเป็นผู้ที่มี

ความเชียวชาญเป็นพิเศษ หรือความช านาญพิเศษ หรือวิชาชีพเฉพาะพิเศษเฉพาะต้านอันเป็นที่ยอมรับในวงการ
วิชาการหรือในงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลด้านนั้น ๆ 

“พนักงานจ้างทั่วไป” หมายความว่า พนักงานจ้างที่มีลักษณะงานเป็นการใช้แรงงานทั่วไปซึ่งไม่ต้องใช้
ความรู้หรือทักษะเฉพาะค้นในการปฏิบัติงาน และมีระยะเวลาการจ้างในช่วงสั้น ๆ ไม่เกิน ๑ ปี 

“ค่าตอบแทน” หมายความว่าเงินเดือนซึ่งจ่ายให้แก่พนักงานจ้างในการปฏิบัติงานให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ตามอัตราที่ก าหนดในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ 

“ค่าตอบแทนพิเศษ” หมายความว่า เงินที่จ่ายเพิ่มให้กับพนักงานจ้าง เมื่อมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
คุณภาพงาน และปริมาณงานในระดับดีเด่น 

“การสรรหา” หมายความว่า การประกาศรับสมัครบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติอ่ืน ๆ           
ทีจ่ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่งองค์กรบริหารส่วนต าบล ก าหนดจ านวนหนึ่ง เพือ่ท าการเลือกสรร 

“การเลือกสรร” หมายความว่า การพิจารณาบุคคลที่ได้ท าการสรรหาทั้งหมด และท าการคัดเลือกเพ่ือให้ได้ 
บุคคลที่เหมาะสมท่ีสุด 

ข้อ ๒ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรีตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์หรือ
มติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลที่ก าหนดให้พนักงานส่วนต าบลหรือลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือเป็นข้อห้ามในเรืองใดให้ถือว่าพนักงานจ้างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือละ
เว้นการปฏิบัติหรือต้องห้ามเช่นเดียวกับพนักงานส่วนต าบลหรือลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่
เรื่องได้ก าหนดไว้แล้วโดยเฉพาะในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้หรือตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างหรือเป็นกรณีคณะ
กรรมกรกลางพนักงานส่วนต าบล ประกาศก าหนดให้หนักงานจ้างประเภทใดหรือต าแหน่งในลักษณะงานใดได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับพนักงานส่วนต าบล หรือลูกจ้างขงองค์การบริหารส่วนต าบลในบางเรื่อง                   
เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 



 
  หมวด 1 
พนักงานจ้าง 

ข้อ ๓ พนักงานจ้างมีสามประเภท ดังต่อไปนี้ 
(๑) หนักงานจ้างตามภารกิจ 
(๒) หนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
(๓) พนักงานจ้างทั่วไป 
ต าแหน่งพนักงานจ้างลักษณะงานใดจะมีชื่อตามลักษณะงานนั้น กรณีที่มีลักษณะงานสนับสนุนหรือส่งเสริมการ
ท างานของพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งใด จะมีชื่อผู้ช่วยหนักงานส่วนต าบลในต าแหน่งงานนั้น 
ข้อ ๔ ผู้ซึ่งจะไต้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกิน ๖๐ ปี เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อายุไม่เกิน ๗๐ ปี 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือ
เป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคทีเ่ป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคกรเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

หมวด 4 
การสรรหา และการเลือกสรร 

ข้อ 1๘ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการสรหา และเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานโดยยึดหลักสมรรถนะ 
ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานยุติธรรม และ
โปร่งใส เพ่ือรองรับการตรวจสอบตามแนวทาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ข้อ 19 การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปเมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลเห็นขอบให้ก าหนดต าแหน่งใดแล้ว ให้ด าเนินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 
(๑) ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าประกาศรับสมัคร ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของพนักงานจ้างลักษณะ
งาน ชื่อต าแหน่ง ความรับผิดซองของต าแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแหนที่จะได้รับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
สมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรหา เกณฑ์การตัดสินและเงื่อนไขการจ้างอ่ืน ๆตลอดจนก าหนดวัน
และเวลาของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกาศให้ผู้มีสิทธิสมัครทราบประกาศรับสมัครนั้น ให้ปิดไว้ในที่
เปิดเผยเป็นการทั่วไป มีระยะลาไม่น้อยกว่า ๕ วันท าการก่อนก าหนดวันรับสมัคร 
(๒) องค์การบริหารส่วนต าบลอาจก าหนดให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ต าแหน่งละไม่เกิน ๑๐๐ บาท                
ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
(๓) องค์กรบริหารส่วนต าบลอาจก าหนดระยะเวลาในการรับสมัครได้ตามความเหมาะสมแต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า               
7 วันท าการ 
(๔) หลักเกณฑ์การเลือกสรรหาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานให้ยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงาน
ในต าแหน่งตามที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลก าหนด ซึ่งประกอบด้วย 
 



(ก) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
(ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและ 
(ค) คุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคดท่ีจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
(๕ ให้ก าหนดคะแนนเต็มของสมรถนะแต่ละเรื่องได้ตามความจ าเป็นและความสอดคล้องกับต าแหน่งงาน ทั้งนี้ 
สมรรถนะที่จ าเป็นมากท่ีสุดควรมีน้ าหนักของคะแนนเต็มมากที่สุด 
(6) วิธีการประเมินสมรรถนะแต่ละเรื่อง ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ก าหนดโดยสมรรถนะเรื่องหนึ่ง 
สามารถระเมินได้ด้วยวิธีการประเมินหลายวิธีการหรือสมรรถนะหลาย ๆ เรื่องสามารถประเมินได้ด้วยวิธีการ 
ประเมินเดียวกัน ตามท่ีเห็นว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับการประเมินสมรรถนะดังกล่าวได้แก่ การสอบ 
ข้อเขียน การทดสอบตัวอย่างงาน การสัมภาษณ์ การทดลองด้วยสถานการณ์จ าลอง การตรวจสอบกับบุคคล 
อ้างอิง หรืออ่ืน ๆ 
ทั้งนี้ ได้ก าหนดแบบตัวอย่างการก าหนดและการประเมินสมรรถนะ ดังเอกสารที่แนบท้ายหลักเกณฑ์และเงือน 
ไขนี ้
(7) เกณฑ์การตัดสินส าหรับผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ให้องค์กบริหารสวนต าบลก าหนดตามความเหมาะสม 
และสอดคล้องกับต าแหน่งงาน 
(๘) ภายหลังการประกาศรับสมัครแล้ว ให้นายกองค์กรบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรร 
หาและเลือกสรร จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย 
(ก) ปลัดองศ์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
(ข) ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนที่ได้รับผิดชอบงาน เป็นกรรมการหรือโครงการของต าแหน่งที่จะสรรหาหรือ
สรรหา 
(ค) หัวหน้าส านักปลัดหรือผู้ที่ไต้รับมอบหมาย เป็นกรรมการ/เลขานุการในการเลือกสรรต าแหน่งที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเห็นสมควรให้มีผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งนั้น ทั้งจากภายในหรือ
ภายนอกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มี
ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต าแหน่งนั้นเป็นกรรมการด้วยคณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการสรรหารและ
เลือกสรรตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๘ 
ข้อ ๒๐ เมื่อคณะกรรมการได้ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเสร็จสิ้นแล้วให้รายงานผลการด าเนินงาน
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและด าเนินการจัดจ้างโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลต่อไป ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศบัญชีรายขื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรร โดยก าหนดให้บัญชีอายุตามที่เห็นสมควรแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่า ๑ ปี ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรร
มากกว่าจ านวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน
การเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้ 
ข้อ ๒1 การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อคณะกรรมการส่วนต าบลและคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบลเห็นชอบให้ก าหนดต าแหน่งใดแล้ว ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการ ดังนี้ 
(๑) ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้รับผิดชอบงานหรือโครงการของต าแหน่งที่จะสรรหาหรือเลือกสรร             
ก าหนดขอบข่ายงานของต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง คุณสมบัติของต าแหน่ง ระยะเวลาการจ้างค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
และเงื่อนไขการจ้างอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามท่ีเห็นสมควร โดยให้จัดท าเป็นประกาศรับสมัครปิดไว้ในที่เปิดเผยเป็นการ
ทั่วไป มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ วันท าการ ก่อนก าหนดวันรับสมัคร 
(๒) องค์การบริหารส่วนต าบลอาจก าหนดให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัครต าแหน่งละไม่เกิน ๒๐๐ บาทได ้



(๓) ระยะเวลาในการรับสมัครและหลักเกณฑ์การเลือกสรร ให้น าข้อ 19(3), (4). (5), (6) และ (๗) มาใช้โดย
อนุโลม 
(๔) ภายหลังประกาศรับสมัครแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรร จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ คน ประกอบด้วย 
(ก) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือรองนายกองค์กรบริหารส่วนต าบลที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
มอบหมาย เป็นประธาน 
(ข) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในต้นที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่จะสรรหาและเลือกสรร จ านวนอย่างน้อย
สองคน เป็นกรรมการ 
(ค) ผู้อ านวยการกองหรือผู้อ านวยการที่รับผิดชอบงานหรือโครงการของต าแหน่งที่จะสรรหาและเลือกสรร เป็น
กรรมการ 
(ง) ปลัดองศ์การบริหารส่วนต าบล เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรการ มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการสรร
หาและเลือกสรรตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ าหนดในประกาศรับสมัคร ภายให้หลักการตามข้อ 1๘ 
ข้อ ๒๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้ชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษแล้ว ให้นายกองค์กร
บริหารส่วนต าบลด าเนินการจ้างโดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลให้องค์การบริหารส่วน
ต าบล ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โดยก าหนดให้บัญชีมีอายุตามที่เห็นสมควร แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน                
6๐ วันข้อ ๒๓ ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรให้เป็นพนักงานจ้างจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบที่ก าหนดแนบท้าย 
มาตรฐานทั่วไปนี้ 
   
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันที่   ๑  เมษายน    พ.ศ. ๒๕๕9  
 

 
                                  
       (นายประทีป ทั่งศรี) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

****************************  
   

  โดยที่  คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ก.อบต. จังหวัดประจวบฯ)              
ได้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ .       
         องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วน
ต าบล และลูกจ้างประจ า ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน นั้น 

  ดั งนั้ น  องค์ การบริหารส่ วนต าบล ไชยราช จึ งประกาศหลัก เกณฑ์และวิ ธี การประเมินผล                    
การปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล ส าหรับรอบการประเมิน ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ดังนี้ 

  ๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า ให้ค านึงถึงระบบการบริหาร
ผลงาน (Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน                   แบ่งเป็น ๒ 
ส่วน ได้แก่ 

๑.๑ ผล สั ม ฤ ท ธิ์ ข อ ง ง า น  ( ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ  ๗ ๐ )  โ ด ย ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก                  
ปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า 

๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ ๓๐)  ประกอบด้วยการประเมินสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน 

  ๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ     ท. และ   อบต ก าหนด ได้แก่ 
 ๒.๑   ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ข อ ง ง า น  เ ป็ น ก า ร จั ด ท า ข้ อ ต ก ล ง ร ะ ห ว่ า ง                             
ผู้ ป ระ เมิ นกับผู้ รั บกา รประ เมิน  เกี่ ย วกับการมอบหมายโครงการ / งาน/กิ จกรรมในการปฏิบั ติ ร าชการ                           
โดยการก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย 
 ๒.๒   พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก ๕ ด้าน สมรรถนะประจ าสายงาน ๓ ด้าน และสมรรถนะ
ประจ าบริหาร ๔ ด้าน 

๓. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช       
ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ดีเด่น  ดีมาก  ดี  พอใช้ และต้องปรับปรุงโดยมี เกณฑ์คะแนน           
แต่ละระดับให้เป็นไปตามท่ี คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ก.อบต. จังหวัดประจวบฯ) ก าหนด
โดยอนุโลม 

 

 



 
-   - 

 
๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่ 

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ก.อบต. จังหวัดประจวบฯ)  ก าหนดโดยอนุโลม 
 

 

     ประกาศ ณ วันที่  ๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  ๖๓ 
                                                            
 
 
     

ลงชื่อ               
                                       (นายประทีป   ทั่งศรี) 

                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
รอบการประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 

*****************************  

  โดยที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ก.อบต.จังหวัดประจวบฯ)              
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.๒๕๖๒             
เรื่องการเลื่อนเงินเดือนและการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหาร          
ส่วนต าบล ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นั้น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชจึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของพนักงานครู รอบการประเมินครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)  ดังนี้ 

      การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล 
 การประเมินผลการปฏิบัติ งาน ให้ มีองค์ประกอบการประเมินจ านวน ๒ องค์ประกอบ                 
รวม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน ๗๐ คะแนน 
  องค์ประกอบที่  ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน ๓๐ คะแนน 
  การจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีการก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้รับการประเมิน ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากข้อตกลงขององค์การบริหารส่วนต าบล                 
หรือสถานศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษา ตามมาตรฐานและภาระงานขั้นต่ าที่ได้มีการจัดท าและก าหนดไว้                    
โดยก าหนดให้ใช้บัญชีแสดงอัตราร้อยละของฐานในการค านวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหาร          
ส่วนต าบลไชยราช เป็นเกณฑ์ในการให้คะแนนของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลในแต่ละรอบการประเมิน 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 

ระดับดีเด่น ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ ระดับปรับปรุง 

คะแนน 
การประเมิน

ระดับ 
ดีเดน่ 

อัตราร้อยละ
ของฐานใน
การค านวณ 

(ไม่เกิน 
ร้อยละ) 

คะแนน 
การประเมิน

ระดับ 
ดีมาก 

อัตราร้อยละ
ของฐานใน
การค านวณ 

(ไม่เกิน 
ร้อยละ) 

คะแนน 
การประเมิน

ระดับ 
ด ี

อัตราร้อยละ
ของฐานใน
การค านวณ 

(ไม่เกิน 
ร้อยละ) 

คะแนน 
การประเมิน

ระดับ 
พอใช ้

อัตราร้อยละ
ของฐานใน
การค านวณ 

(ไม่เกิน 
ร้อยละ) 

คะแนน 
การประเมิน

ระดับ
ปรบัปรุง 

อัตราร้อยละ
ของฐานใน
การค านวณ 

(ไม่เกิน 
ร้อยละ) 

๙๙ - 100 
คะแนน 

๒.๗๐ 8๙ คะแนน ๒.๕0 7๙ คะแนน ๒.๓0 6๙ คะแนน ๒.๑0 

59 คะแนน 
ลงมา 

๑.00 

๙๘ คะแนน 2.๖๙ 8๘ คะแนน 2.๔9 7๘ คะแนน 2.๒9 6๘ คะแนน 2.๐9 
๙๗ คะแนน 2.๖๘ 8๗ คะแนน 2.๔8 7๗ คะแนน 2.๒8 6๗ คะแนน 2.๐8 
๙๖ คะแนน 2.๖๗ 8๖ คะแนน 2.๔7 7๖ คะแนน 2.๒7 6๖ คะแนน 2.๐7 
๙๕ คะแนน 2.๖๖ 8๕ คะแนน 2.๔6 7๕ คะแนน 2.๒6 6๕ คะแนน 2.๐6 
๙๔ คะแนน 2.65 8๔ คะแนน 2.๔5 7๔ คะแนน 2.๒5 6๔ คะแนน 2.๐5 
๙๓ คะแนน 2.๖4 8๓ คะแนน 2.๔4 7๓ คะแนน 2.๒4 6๓ คะแนน 2.๐4 
๙๒ คะแนน 2.๖3 8๒ คะแนน 2.๔3 7๒ คะแนน 2.๒3 6๒ คะแนน 2.๐3 
๙๑ คะแนน 2.๖2 8๑ คะแนน 2.๔2 7๑ คะแนน 2.๒2 6๑ คะแนน 2.๐2 
๙๐ คะแนน 2.๖1 80 คะแนน 2.๔1 7๐ คะแนน 2.๒1 6๐ คะแนน 2.๐1 

 

 

     ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

        

        (นายประทีป     ทั่งศรี) 

      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



บันทึกข้อความ 
       

ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  ส านักงานปลัด   โทร.  ๐๓๒ ๖๙๔๖๑๙  ต่อ ๑๕, ๒๑        . 
ที ่   ปข ๗๓๔๐๑/๒๕๖๓                        วันที ่            ๑๔   ตุลาคม  ๒๕๖๓                              . 
เรื่อง. แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตงิานของครู ส าหรับรอบการประเมินประจ าปี ๒๕๖๔     .  

รอบที่ ๑ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)                                                     . 
  

เรียน     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
  

      ตามหนังสือศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ปข๐๐๒๓.๒/ว ๖๗๐๖ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ 
เรื่องการก าหนดสมรรถนะเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการ หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท้องถิ่นในระบบต าแหน่ง “ระบบวิทยฐานะ” ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติ
เห็นชอบก าหนดองค์ประกอบ ค าอธิบายเกี่ยวกับระดับ และความหมายของแต่ละสมรรถนะในการประเมินผลการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ข้ า ร า ช ก า ร ห รื อพ นั ก ง า น ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ท้ อ ง ถิ่ น ใ น ร ะ บ บ ต า แ หน่ ง                            
“ระบบวิทยฐานะ” แล้วนั้น 

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก ในระบบต าแหน่ง “ระบบวิทยฐานะ”                 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช จึงขอประกาศหลักเกณฑ์และการก าหนดสมรรถนะเพื่อการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ส าหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นในระบบต าแหน่ง                   
“ระบบวิทยฐานะ” ขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช เพื่อให้ครูทุกท่านได้ทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
ในเบื้องต้น  ในส่วนของรูปแบบและวิธีการประเมินผลของครูนั้น  ทางส านักงานปลัด อบต. จะก าหนด วัน เวลา และ
สถานที่ในการประชุมให้ทราบในภายหลัง 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

(ลงชื่อ)                  ชัญญาพัชร์  ลกัษณาวิวัฒน์ 
(นางสาวชัญญาพัชร์  ลักษณาวิวัฒน์) 
   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

(ลงชื่อ)                       นุชจรีย์  เอ่ียมสะอาด 
               (นางสาวนุชจรีย์  เอี่ยมสะอาด) 
     ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ รักษาราชการแทน 

                                                  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

      (ลงชื่อ)                         วิคุณ   กิ่งสวัสดิ์ 
(นายวิคุณ   กิ่งสวัสดิ์)  

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชรักษาราชการแทน 
           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

(ลงชื่อ)                         ประทีป     ทั่งศรี 
                  (นายประทีป     ทั่งศรี) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 



แผนพัฒนาบุคลากรองค์กรบริหารส่วนต าบลไชยราช 
อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
ส่วนที่ 1 

หลักการและเหตุผล 

 
1.  หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 

1.1 ภาวะการณ์เปลี่ยนแปลง 
  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่  ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ  ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ    
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการท างาน เพ่ือแสวงหา
รูปแบบใหม่ ๆ   และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ   ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ภายในองค์การ เพ่ือให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้  ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม 
 

1.2  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  

มาตรา 11  ระบุ ดังนี้ 
 

 “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริ มและพัฒนาความรู้
ความสามารถ    สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน   ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 
 

 ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม่    จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้   ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่อง
ถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา  
ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
 2.  ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง   รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
 3.  ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามีความสามารถ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
 4.  ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือการ
น ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ 
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1.3  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  ตาม คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  24  ตุลาคม  2545 ในหมวดที่ 12 การ
บริหารงานบุคคล  ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล   ก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา  5  ด้าน  ดังนี้ 
  1.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
  2.  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
  3.  ด้านการบริหาร 
  4.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
  5.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  24  ตุลาคม  2545 ข้อ 269 - 275  จึง
ได้จัดท าแผนพัฒนาขึ้น  โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  
และจัดท าให้ครอบคลุมถึงบุคลากร พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

1.4  การวิเคราะห์บุคลากร 
การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ

วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ 
เพ่ือให้การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย 

 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1.  มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง 
     ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทัน 
     ต่อเหตุการณ์ 
2.  มีการก าหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานท่ี 
     ปฏิบัต ิ
3.  ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT  
     ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
4.  มีจ านวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
5.  มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
 

1.  การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาค      
     สว่นราชการยังขาดความเชื่อมโยงเก้ือหนุนซึ่งกัน 
     และกัน 
2.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบและ  
     เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
3.  เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความ  
     รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย 
4.  ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด  
     รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้เกิดสิ่งจูงใจ   
     และขวัญก าลังใจ ที่จะท าให้ข้าราชการและ 
     เจ้าหน้าที่ทุ่มเทก าลังกายและความคิดในการ 
     ปฏิบัติงาน 
5.  ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
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โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats) 

1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาต าบลเป็น
อย่างดี 

2. มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน 
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต  อบต. ท าให้รู้

สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรีปริญญาโท

เพ่ิมข้ึน  
 

1.  ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
2.  กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อ 
     คุณภาพชีวิตของประชาชน 
3.  มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
4.  บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหา

เศรษฐกิจ ท าให้มีเวลาให้ชุมชนจ ากัด 
 
 

 
การวิเคราะห์ในระดับองค์กร 

 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. บุคลากรมีความคุ้นชินกับถิ่นที่บรรจุจึงท าให้มี
เพียงข้าราชการส่วนน้อยที่ย้ายกลับภูมิล าเนา 

2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
3. อยู่ในวัยท างานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว 
4. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี 
5. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการ

ท างานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี 
6. มีระบบบริหารงานบุคคล 

1. ขาดความกระตือรือร้น 
2. มีภาระหนี้สินท าให้ท างานไม่เต็มที่ 
3. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ 
4. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมี

บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี  เช่น  นักวิชาการเกษตร   
5. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการสาธารณะ

บางประเภทไม่มี/ไม่พอ  

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats) 
1.  นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการแข่งขัน 
2.  กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ    
     ปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน 
     สว่นต าบลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ 
3.  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
4.  ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์
แบบ เครือญาติ ในชุมชน การด าเนินการทางวินัย
เป็นไปได้ยากมักกระทบกลุ่มญาติพ่ีน้อง   

2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่มี
จ ากัดท าให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะ
ท างานได้ ครอบคลุมภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบล       

3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวน
ประชากรและภารกิจ     
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การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร 
 
 

โครงสร้างปัจจุบัน 
 

 
 การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช จะเป็นการพัฒนา

โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด   โดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพ่ือให้ได้บุคลากร
ที่มีคุณภาพ  มีคณะกรรมการท าหน้าที่วางแผนอัตราก าลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และ
ประเมินผลเพ่ือการเลื่อนระดับต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง 
โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช ที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

หัวหน้าหน่วยงาน
จัดท าแผน ควบคุม

ก ากับดูแล 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ท า 

สั่งการ/ก าหนดรายละเอียด 
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป 

ตามระเบียบแล้ว 
รายงาน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
น 

ท างานตามค าสั่ง 
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองตาม
ยุทธศาสตร์ได้ 

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย 

 

   

 

 

ประเมินผล 
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วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล 

 

“ภายในปี  2564 - 2566  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล ไชยราช  จะมี
ความก้าวหน้ามั่นคงในชีวิต  มีความรู้ความสามารถ  มีความช านาญการในหน้าที่  มีอัธยาศัยเต็มใจ
ให้บริการประชาชน และประชาชนต้องได้รับความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ” 

 
 
 
 
 
 
 
 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าหน่วยงานจัดท า
แผน ควบคุมก ากับดูแล
สนับสนุน 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานท่ีท า 

ส่งเสริม/สนับสนุน 

ให้ความเป็นธรรมควบคมุ
ตรวจสอบ 

ท างานเป็นทีม 

ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได ้

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 

ให้ความเป็นธรรม 

 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตราก าลัง 

สรรหา 

ประเมินผล/รายงาน 
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ส่วนที่ 2 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

 
2.1  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 2.  เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิด   และการพัฒนาตนเอง  
               ให้เกิดข้ึนกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 3.  เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ 
               ประสิทธิผลมากท่ีสุด 
 4.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 
  1.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
  2.  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง   
  3.  ด้านการบริหาร 
  4.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
  5.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม 
 
2.2   เป้าหมายของการพัฒนา 
 1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช ประกอบด้วย  

1.1  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะผู้บริหาร 
1.2  การพัฒนาสมาชิกท้องถิ่น  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
1.3  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล  
1.4  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานจ้าง 
1.5  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ในการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรในสังกัดองค์กรบริหารส่วนต าบลไชยราชทุกคนที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
เ พ่ือให้พนักงานส่วนต าบล         
ทุกคน ทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา 3 ปี 

การพัฒนาด้านบุคลากร 
1.ส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ
ฝึกอบรมจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ 
และทัศนคติท่ีดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร  
ดังนี้ 
 -  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
-   การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
-   ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในต าแหน่ง 
-   ด้านการบริหาร 
-   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่อ
อย่างเต็มที่ โดยการให้ทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให้ 
ศึกษาต่อ และส่งเสริมให้เพ่ิมพูนความรู้ในการท างาน
ตลอดเวลา 
3.สนับสนุนให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้าง สมาชิก อบต. ผู้บริหาร และประชาชน ได้มีโอกาสทัศน
ศึกษาดูงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

ด าเนินการเองหรือบูรณา
การร่วมกับหน่วยงานอ่ืน
โดยวิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ 
-  ให้ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ปริญญาโท 
และหลักสูตรตามสายงาน
ปฏิบัติ 
 

พ.ศ.2564  - 2566 ตามข้อบัญญัติ 
อบต.ไชยราช 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุก
คนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา 3 ปี 

การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม   
1.ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง  มีคุณภาพ มีความรู้ มีความสามารถ และมี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม 
2.การจัดท าประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
3.การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพร่มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 
4.มีการพัฒนาจิตส านึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  วางตัวเป็นการทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการเองหรือบูรณา
การร่วมกับหน่วยงานอ่ืนโดย
วิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ 

พ.ศ.2564  - 2566 ตามข้อบัญญัติ 
อบต.ไชยราช 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุก
คนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา 3 ปี 

การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  
1.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดขั้นตอนใน
การท างาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
2.  ให้มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการท างาน 
3.  ส่งเสริมให้มีการด าเนินกิจกรรม 5 ส  
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการเองหรือบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นโดย
วิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  ปรับปรุงสถานที่ท างาน 
และสถานทีบ่ริการประชาชน 

พ.ศ.2564  - 2566 ตามข้อบัญญัติ 
อบต.ไชยราช 
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มาตรการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ   

1. มีการมอบรางวัลให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ดีเด่นเป็นประจ าทุกปี โดยมี
ประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้ 
   1.1  ความสม่ าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 
   1.2  มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

1.3  การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
   1.4  การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและส่วนรวม 

2.  จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 
3.  จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ท างานร่วมกัน เช่น การจัด

กิจกรรมพัฒนาที่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ  การพบปะสังสรรค์  เป็นต้น 
 

มาตรการด าเนินการทางวินัย  

1.  มอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระท าผิดวินัยไม่
ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือน  แล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลทราบ 

2.  มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ  3  ครั้ง  
ยกเว้นการกระท าผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  

2.1  การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ  
2.2 การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนหรือกับพนักงาน

ด้วยกันที่นอกเหนือจากท่ีกฎหมายหรือระเบียบก าหนด  
2.3  การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือ

องค์การบริหารส่วนต าบล 
2.4  การทะเลาะวิวาทกันเอง 
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ส่วนที่ 3 
หลักสูตรการพัฒนา 

 
3.1   หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ. 2554 – 2566) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรในแต่ละต าแหน่งต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ 
1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
1.2 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

(5) พ.ศ. 2546 
1.3 พระราชบัญญัติก าหนดแผนก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
1.4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
1.5 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
1.6 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
1.7 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 
1.8 กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
1.9 ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหาราชการแผ่นดิน 

2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ 
2.1 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 
2.2 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 
2.3 พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2508 
2.4 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
2.5 พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 
2.6 ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามหน้าที่

ความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 

๑. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
๒. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
๔. หลักสูตรด้านการบริหาร 
๕. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง 
๖. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
๗. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 
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8. การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 
9. พัฒนาระบบ  IT  ให้มีประสิทธิภาพ 
10. เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ 
11. มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร 
12. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
      12.1  การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
      12.2  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
13. จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพ 

 
หมายเหตุ 1. หลักสูตรต่างๆ ให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น และมีเนื้อหา 
                 สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น 
              2. หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลโครงการ 

  เดียวกันได้ 
 

 4 ประเด็นที่ต้องพัฒนา 
4.1  ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการท างานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน 
4.2  ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสร้างข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ 
4.3  บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ 
4.4  พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
4.5  พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 
4.6  วางแผนบริหารอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสม 
4.7  พัฒนาการกระจายอ านาจ 
4.8  พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ 
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ส่วนที ่4 
วิธีการพัฒนา และระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 

วิธีการพัฒนา 

                      วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  และบุคลากร ขององค์การบริหารส่วน          
ต าบลไชยราช ก าหนดวิธีการพัฒนา ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมในการด าเนินการ โดยใช้วิธีดังนี้ 
                     1. วิธีการด าเนินการ 
                        1.1 การปฐมนิเทศ 
                        1.2 การฝึกอบรม 
                        1.3 การศึกษาหรือดูงาน 
                        1.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจ าเดือนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน 
                        1.5 การสอนงาน การให้คาปรึกษา 

1.6 การมอบหมายงาน 
1.7 การให้การศึกษา 

                    2. แนวทางการด าเนินการ 
                       การด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  และบุคลากรของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไชยราช  นอกจากมีวิธีการด าเนินการตาม ข้อ 1 แล้ว แนวทางในการด าเนินการได้ ก าหนดแนวทาง
การด าเนินการไว้ 3 แนวทาง ดังนี้ 
                       2.1 องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเอง 
                       2.2 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการโดย
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดส่งพนักงานส่วนต าบลเข้ารับการอบรม 
                       2.3 ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ด าเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนา พนักงานส่วน
ต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช เป็นผู้ด าเนินการ 
                   3. ระยะเวลาในการด าเนินการพัฒนา 
                       3.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
                       3.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
                       3.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 
 

                    4. โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  
                           องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช จึงได้จัดท าโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรู้
พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการ
ต่าง ๆ ในส่วนที่ 5 

 
 
 



- 14 - 
 
 

แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

 
 
๑.๑  แต่งตั้งคณะท างาน 
๑.๒  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น 
๑.๓  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 

ปรับปรุง 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 

 
 

       

             การด าเนินการ  โดยอาจด าเนินการเอง หรือ
ร่วมกับหน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างเอกชนด าเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการที่  เหมาะสม เช่น 
 -  การปฐมนิเทศ 
 -  การสอนงาน  การให้ค าปรึกษา 

-  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 -  การฝึกอบรม 
 -  การให้ทุนการศึกษา 
 -  การดูงาน 
 -  การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
 -  ฯลฯ 

๒. การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 

 

 
จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
เพื่อให้ทราบถึงความความส าเร็จ  ความรู้
ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 

๓. การติดตามและประเมินผล 
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วิธีการพัฒนา  

 แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) 
 

วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ปี 2564 
(จ านวน

คน) 

ปี 2565 
(จ านวน

คน) 

ปี 2566 
(จ านวน

คน) 

อบต. 
ด าเนินการ

เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน

อื่น 
1 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

หลักสตูรเกีย่วกับนักบริหารท้องถิ่น
(ปลัด อบต.) หรือหลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับ(นักบริหารท้องถิ่น 
(รองปลัด อบต.) 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับนักบริหารงานท่ัวไป
(หัวหน้าส านักปลดั) หรือหลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับนักบริหารงานคลัง
(ผู้อ านวยการกองคลัง)หรือหลักสตูรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของปลัด อบต. 
ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้น 
 
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของรองปลัด 
อบต. ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้น 
 
 
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส านักปลดั ให้มีทักษะ ความรู้  
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี 
ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
ผู้อ านวยการแต่ละกองให้มีทักษะ ความรู้  
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี 
ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 
 
 

ปลัด อบต. ได้รับการฝึกอบรม
อย่างน้อย    1 ครั้ง/ปี   
 
 
รองปลัด อบต. ได้รับการฝึกอบรม 
อย่างน้อย    1 ครั้ง/ปี   
 
 
 
หัวหน้าส านักปลัด ได้รับการ
ฝึกอบรมอยา่งน้อย 1 ครั้ง/ป ี
 
 
 
ผู้อ านวยการกอง แต่ละกองไดร้ับ
การฝึกอบรมอย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 

 
1 
 
 

 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 

 
 

1 
 
 

 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
/ 
 
 

 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ปี 2564 
(จ านวน

คน) 

ปี 2565 
(จ านวน

คน) 

ปี 2566 
(จ านวน

คน) 

อบต. 
ด าเนินการ

เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน

อื่น 
 

5 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 

8 
 

 
 

9 
 
 
 

10 
 
 
 

 
หลักสตูรเกีย่วกับนักบริหารงานช่าง
(ผู้อ านวยการกองช่าง)หรือหลักสตูรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสตูรนักบริหารงานศึกษา 
(ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) หรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสตูรนักบริหารงานสาธารณสขุ 
(ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนหรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับนักจัดการงานท่ัวไป
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับนิติกรหรือหลักสตูรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 
 
 

 
ผู้อ านวยการแต่ละกองให้มีทักษะ ความรู้  
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี 
ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 
 
 
ผู้อ านวยการแต่ละกองให้มีทักษะ ความรู้  
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี 
ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 
 
 
ผู้อ านวยการแต่ละกองให้มีทักษะ ความรู้  
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี 
ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 
 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน  
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 
 

 
ผู้อ านวยการกอง แต่ละกองไดร้ับ
การฝึกอบรมอย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี
 
 
 
ผู้อ านวยการกอง แต่ละกองไดร้ับ
การฝึกอบรมอย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี
 
 
 
ผู้อ านวยการกอง แต่ละกองไดร้ับ
การฝึกอบรมอย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี
 
 
 
พนักงานส่วนต าบล ได้รับฝึกอบรม 
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี
 
 
พนักงานส่วนต าบล ได้รับฝึกอบรม 
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี
 
 
พนักงานส่วนต าบล ได้รับฝึกอบรม 
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี
 
 

 
1 
 
 

 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
 
 
 

 
1 
 

 
 

 
1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
 
 
 

 
1 
 
 

 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ 
 
 
 

 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 



ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ปี 2564 
(จ านวน

คน) 

ปี 2565 
(จ านวน

คน) 

ปี 2566 
(จ านวน

คน) 

อบต. 
ด าเนินการ

เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน

อื่น 
11 

 
 
 

12 
 
 
 

13 
 
 
 

14 
 
 
 

15 
 
 
 

16 
 
 
 

17 
 
 
 

หลักสตูรเกีย่วกับนักพัฒนาชุมชนหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับนักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัหรือหลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการการเงิน
และบัญชีหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการพัสดหุรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการจัดเกบ็
รายได้/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายไดห้รือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับช่างโยธา/นายช่าง
โยธาหรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับช่างประปาหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 
 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับฝึกอบรม 
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี
 
 
พนักงานส่วนต าบล ได้รับฝึกอบรม 
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี
 
 
พนักงานส่วนต าบล ได้รับฝึกอบรม 
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี
 
 
พนักงานส่วนต าบล ได้รับฝึกอบรม 
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี
 
 
พนักงานส่วนต าบล ได้รับฝึกอบรม 
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี
 
 
พนักงานส่วนต าบล ได้รับฝึกอบรม 
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี
 
 
พนักงานส่วนต าบล ได้รับฝึกอบรม 
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี
 
 

1 
 
 

 
1 

 
 

 
1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 

 
 

1 
 

 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 

 
 

1 
 

 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
 

 
 
/ 
 
 

 
/ 

 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 



ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ปี 2564 
(จ านวน

คน) 

ปี 2565 
(จ านวน

คน) 

ปี 2566 
(จ านวน

คน) 

อบต. 
ด าเนินการ

เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน

อื่น 
18 

 
 

 
19 

 
 
 

20 
 
 
 

21 
 
 
 

22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสตูรเกีย่วกับครูหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับผู้ดูแลเด็กทั้งทักษะ 
คุณวุฒิ และทั่วไป หรือหลักสตูรอืน่ท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับพนักงานจ้างแตล่ะ
ต าแหน่งหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 
 
การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน คุณธรรมและจริยธรรมของ
พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง 
 
การท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบล/พนักงานจ้างเพื่อการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 
 

ครู ไดร้ับฝึกอบรมอย่างน้อย 
 1 ครั้ง/ป ี
 
 
ผู้ดูแลเด็ก ได้รับฝึกอบรม 
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี
 
 
พนักงานจ้าง ได้รับฝึกอบรม 
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี
 
 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้าง ได้รับฝึกอบรม อย่างน้อย 
1 ครั้ง/ป ี
 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้าง ได้รับฝึกอบรม อย่างน้อย 
1 ครั้ง/ป ี
 

8 
 

 
 

6 
 
 
 

33 
 

 
 

74 
 
 
 

74 
 

 
 

8 
 

 
 

6 
 
 
 

33 
 
 

 
74 

 
 
 

74 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 
 
 

 
6 
 
 
 

33 
 
 

 
74 

 
 
 

74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
 

 

/ 
 
 

 
/ 
 
 

 
/ 
 
 
 
 
 

 
 
/ 
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ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ล าดับที ่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 
ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 หมายเหตุ 

1 ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน   - 
 

             

2 ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือตดิตามการด าเนินงาน 
 

-              

3 สนับสนุนให้พนักงานท่ีบรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสรมิทุกคน งบ อบต. 
ไชยราช 

             

4 สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าท่ีหรือ
งานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

งบ อบต. 
ไชยราช 

             

5 จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน 
สมาชิก อบต.   ผู้บริหาร 

งบ อบต. 
ไชยราช 

             

6 ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
สรุปความส าคญัเสนอผู้บังคับบญัชาตามล าดับและสรุปก าหนดให้พนักงาน
ทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

 
- 

             

7 ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

-              

8 อบรมสมัมนาศึกษาดูงาน  กลุ่มผูน้ าชุมชน  กลุ่มอาชีพ  กลุ่ม อสม.  กลุ่ม
อปพร.  และประชาคมหมู่บา้น 

งบ อบต. 
ไชยราช 
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ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ล าดับที ่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 หมายเหตุ 

1 ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน   - 
 

             

2 ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือตดิตามการด าเนินงาน 
 

-              

3 สนับสนุนให้พนักงานท่ีบรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสรมิ      
ทุกคน 

งบ อบต. 
ไชยราช 

             

4 สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าท่ีหรือ
งานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

งบ อบต. 
ไชยราช 

             

5 จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน 
สมาชิก อบต.   ผู้บริหาร 

งบ อบต. 
ไชยราช 

             

6 ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
สรุปความส าคญัเสนอผู้บังคับบญัชาตามล าดับและสรุปก าหนดให้พนักงาน
ทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

 
- 

             

7 ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

-              

8 อบรมสมัมนาศึกษาดูงาน  กลุ่มผูน้ าชุมชน  กลุ่มอาชีพ  กลุ่ม อสม.  กลุ่ม
อปพร.  และประชาคมหมู่บา้น 

งบ อบต. 
ไชยราช 
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ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
ล าดับที ่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

ต.ค. 
65 

พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

มี.ค. 
66 

เม.ย. 
66 

พ.ค. 
66 

มิ.ย. 
66 

ก.ค. 
66 

ส.ค. 
66 

ก.ย. 
66 หมายเหตุ 

1 ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน   - 
 

             

2 ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือตดิตามการด าเนินงาน 
 

-              

3 สนับสนุนให้พนักงานท่ีบรรจุใหม่เขา้อบรมหลักสูตรของกรมส่งเสรมิ   
ทุกคน 

งบ อบต. 
ไชยราช 

             

4 สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าท่ีหรือ
งานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

งบ อบต. 
ไชยราช 

             

5 จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน 
สมาชิก อบต.   ผู้บริหาร 

งบ อบต. 
ไชยราช 

             

6 ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
สรุปความส าคญัเสนอผู้บังคับบญัชาตามล าดับและสรุปก าหนดให้พนักงาน
ทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

 
- 

             

7 ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

- 
 

             

8 อบรมสมัมนาศึกษาดูงาน  กลุ่มผูน้ าชุมชน  กลุ่มอาชีพ  กลุ่ม อสม.  กลุ่ม
อปพร.  และประชาคมหมู่บา้น 

งบ อบต. 
ไชยราช 

             

 



ส่วนที่ 5 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประป ีพ.ศ.2564 - พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

ที ่ โครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานด าเนินการ 

วิธีการพัฒนา 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 
อบต. 

กรมส่งเสริม
ฯ 

หน่วยงาน
อื่น 

1 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน อบต. 

- จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของ 
อบต . ในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย
และตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

 

ทุกต าแหน่ง / - - อบรม/ศึกษาดูงาน 
พ.ศ.2564 - 

พ.ศ.2566 

ตามข้อบัญญัติฯ 
แต่ละป ี

 

2 โครงการพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากร 

- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมนา
ตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่หน่วยงานอื่น ๆ 
จัดขึ้น 

 

ทุกต าแหน่ง - / / อบรม/สัมมนา 
พ.ศ.2564 - 

พ.ศ.2566 

ตามข้อบัญญัติฯ 
แต่ละป ี

 

3 โครงการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานตาม
ต าแหน่งหน้าทีต่ามโครงสร้างอัตราก าลัง 

ตามต าแหน่งที่
เปิดอบรม 

- / - อบรม/ศึกษาดูงาน 
พ.ศ.2564 - 

พ.ศ.2566 

ตามข้อบัญญัติฯ 
แต่ละป ี

 

4 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
บุคลากรโดยการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรของ อบต. 

ทุกต าแหน่ง / 
 
- 

- ประชุม/อบรม 
พ.ศ.2564 - 

พ.ศ.2566 

ตามข้อบัญญัติฯ 
แต่ละป ี
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ที ่ โครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานด าเนินการ 

วิธีการพัฒนา 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 
อบต. 

กรมส่งเสริม
ฯ 

หน่วยงาน
อื่น 

5 จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

- จั ดท า ประมวลจริ ย ธร รม  เ พื่ อ ให้
บุคลากรได้ยึดถือและใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน 

ทุกต าแหน่ง / - - 
ประชุม

ประจ าเดือน 
พ.ศ.2564 - 

พ.ศ.2566 
-  

6 โครงการพัฒนาความรู้ให้ แก่ บุคลากร 

- มอบรางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น/
อบรม ให้ความรู้ ใน เรื่ องการจู ง ใจ              
ในการปฏิบัติงานและสิทธิประโยชน์ของ
บุคลากร อบต. 

ทุกต าแหน่ง / - - ประชุม/สัมมนา 
พ.ศ.2564 - 

พ.ศ.2566 
-  

7 โครงการปฐมนิเทศน์พนักงานบรรจุใหม่ 
- ปฐมนิเทศน์ให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน

แก่บุคลากรที่บรรจะแต่งตั้งใหม่ 

ทุกต าแหน่งที่
บรรจุใหม ่

/ - - 
ปฐมนิเทศน์/การ

สอนงาน 
พ.ศ.2564 - 

พ.ศ.2566 

- 

 
 

8 การประชุมประจ าเดือน 

- จัดประชุมประจ าเดือน เพื่อแนะน าการ
ปฏิบัติงานและถ่ายทอดความรู้โดยให้
บุคลากรที่ได้ไปอบรมมาเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่บุคลากรทุกคน 

ทุกต าแหน่ง / - - 

ประชุม
ประจ าเดือน/การ

สอนงาน 

พ.ศ.2564 - 

พ.ศ.2566 
-  
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ส่วนที่  6 

การติดตามและประเมนิผล 

 

1.  องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
 

         ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  
ประกอบด้วย 

 1.  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    ประธานกรรมการ 
 2.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     กรรมการ 
 3.  นักจัดการงานทั่วไป      เลขานุการ 

 โดยให้มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล และบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลไชยราช เป็นประจ าทุกปี และสรุปรายงานผลและข้อเสนอแนะในการติดตามประเมินผลให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลไชยราช การติดตามและประเมินผลรับทราบเพื่อพิจารณา 

นอกจากการติดตามและประเมินผลในรูปคณะกรรมการแล้วในการที่มีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล           
ในแต่ละครั้ งที่องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชเป็นผู้ด าเนินการจะท าการประเมินผลการพัฒนาความ รู้                    
ในแต่ละครั้งเป็น  2  ระยะ  คือ  

1. ระยะก่อนการด าเนินการ   โดยการประเมินจากการใช้แบบทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจก่อนได้รับ
การพัฒนาความรู้ 

 2.  ระยะหลังการด าเนินการ  โดย การประเมินจากการใช้แบบทดสอบชุดเดิม เพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจหลัก
จากได้เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ แล้วน ามาเปรียบเทียบผลคะแนนที่ได้ว่ามีผลคะแนนแตกต่างจากก่อนและหลัง
อย่างไร 
 ในกรณีที่มีการอบรมจากหน่วยงานอ่ืนภายหลังจากกลับจากอบรมต้องท ารายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา 
ภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 ในกรณีโครงการที่มีการจัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ภายหลังจากกลับจากศึกษาดูงาน จะมีการประเมินและ
สรุปผลสาระและประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา ดูงานเพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรของ อบต. ได้ทราบ เพ่ือน าไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานของ อบต. ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ต่อไป 
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บทสรุป 
 

  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช สามารถ
ปรับ เปลี่ ยน  แก้ ไข  เ พ่ิม เติม ให้ เหมาะสมได้กับกฎหมาย  ประกาศคณ ะกรรมการพนักงานส่ วนต าบล                         
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่าย
โอน  อาจเป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรบางต าแหน่งที่จ าเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจ  บางประการที่ไม่มี
ความจ าเป็นอาจต้องท าการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ    
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