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การบริหารงานบุคคลของการบริหารงานบุคคลของ  อปทอปท..

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย อปท.
มีความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคล

พ.ร.บ.บุคคลสวนทองถิ่น
ก.ถ.

กําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น

ตาม
ความตองการ

และ
เหมาะสม

กําหนดทิศทาง
ที่เหมาะสม
เปนธรรม



มาตรา  ๒๘๑  ภายใตบังคับมาตรา ๑  รัฐจะตองให ความเปนอิสระแกทองถิ่น  
ตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น 

ทองถิ่นใดมีลักษณะท่ีจะปกครองตนเองได  ยอมมีสิทธิไดรับจัดตั้ง
เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ท้ังน้ี  ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราชพุทธศักราช  ๒๕๕๐๒๕๕๐                                                                    
หมวดหมวด  ๑๔๑๔  วาดวยการปกครองสวนทองถิ่นวาดวยการปกครองสวนทองถิ่น  มาตรามาตรา  ๒๘๑๒๘๑  --  ๒๙๐๒๙๐



มาตรา ๒๘๓ องคกรปกครองสวนทองถิ่นท้ังหลายยอมมีความอิสระใน
การกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและ
การคลัง และมีอํานาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ

มาตรา ๒๘๘ การแตงตั้งและการใหพนักงานและลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพนจากตําแหนง ตองเปนไปตามความเหมาะสมและจําเปน
ของแตละทองถิ่นและตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวน
ทองถิ่นกอน ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ



พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

1. กําหนดใหมีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.)

2. กําหนดใหมีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง)

3. กําหนดใหมีคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น(ก.จังหวัด)

- คณะกรรมการจํานวน 17 คน

- คณะกรรมการจํานวน 18 คน

- ก.จ.จ. จํานวน 12 คน
- ก.ท.จ. จํานวน 18 คน
- ก.อบต.จังหวัด จํานวน 27 คน



มาตรา 15 การออกคําสั่งเก่ียวกับการบรรจุแตงต้ัง การยาย การโอน 
การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษ

ทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกข หรือการอ่ืน

ใดท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ใหเปนอํานาจของนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัด ท้ังนี ้ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการขาราชการองคการบริหาร

สวนจังหวัดกําหนด แตสําหรับการออกคําสั่งแตงต้ัง และการใหขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง ตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกอน ....



ประกาศประกาศ  กก..จังหวัดจังหวัด
การจัดทําแผนอัตรากําลังการจัดทําแผนอัตรากําลัง  33  ปป
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน



 เพื่อวางแผนดานกําลังคนขององคกร

 เพื่อสรรหาคนและใชคนใหเกิดประโยชนสูงสุด

 เพื่อกําหนดคาใชจายดานบุคลากรท่ีเหมาะสม

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานขององคกร

เหตุที่ตองจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป



ขั้นตอนการจัดทําแผนอัตรากําลังขั้นตอนการจัดทําแผนอัตรากําลัง  33  ปป

 แตงตั้งคณะกรรมการ ประกอบดวย
 นายก เปนประธาน ปลัด และหน.สวนราชการ
 เปนกรรมการและมีเลขานุการ 1 คน

อปท.

จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป

ก.จังหวัด
เห็นชอบ/ไมเห็นชอบ ประกาศใช

ปรับปรุงแผน ก.จังหวัด

 เม่ือครบรอบระยะเวลาการใชแผนอัตรากําลัง 3 ป 
แลวให อปท.ดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังของ
อปท.เปน ระยะเวลา 3 ป ในรอบถัดไป

เห็นชอบ

ไมเห็นชอบ

ยืนยัน ก.กลาง



เคาโครงแผนอัตรากําลังเคาโครงแผนอัตรากําลัง  33  ปป  ประกอบดวยประกอบดวย

1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค
3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป
4. สภาพปญหา ความตองการของประชาชนในเขต อปท.
5. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง
6. สรุปปญหาและแนวทางในการบริหารงานบุคคล
7. โครงสรางการกําหนดตําแหนง



8. ภารคาใชจายเก่ียวกับเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอ่ืน
9. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
10. แนวทางการพัฒนาขาราชการ /พนักงาน และลูกจาง
11. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของขาราชการ/พนักงานและลูกจาง



การคํานวณ 40 % ตามมาตรา 35 ของ 
พ.ร.บ ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542

งบประมาณรายจายประจําป คือ งบประมาณรายจายท่ีต้ังเปนขอบัญญัติ
งบประมาณ    ซ่ึงรวมเงินอุดหนุนท่ัวไปดวย
หมวดเงินเดือน คาจาง และประโยชนตอบแทนอื่นได ยกเวนเงินอุดหนุนท่ีรัฐ

จัดสรร   เปนเงินเดือนและสวัสดิการสําหรับพนักงานครูเทศบาล และการถาย
โอนตามกฎหมาย  แผนกระจายอํานาจ



การกําหนดตําแหนงการกําหนดตําแหนง

• ตําแหนงท่ี ก.กลางยังไมไดกําหนด (ก.กลาง)

• ตําแหนงท่ี ก.กลางกําหนดแลว (ก.จังหวัด)

• ตําแหนงท่ีขอกําหนดใหมเพื่อจัดตั้งสวนราชการใหม(ก.กลาง)



การกําหนดตําแหนงใหมการกําหนดตําแหนงใหม

อปท.

นําเสนอรายละเอียดตอไปนี้

1.เหตุผลและความจําเปน
2.ปริมาณงานและภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น

3.ชื่อตําแหนงสายงาน ระดับตําแหนง และจํานวนตําแหนง

4.หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงที่จะขอกําหนดใหม

5.สวนราชการที่กําหนดตําแหนงใหม

6.กรอบอัตรากําลังเดิม และกรอบอัตรากําลังใหมของ
สวนราชการที่ของกําหนดตําแหนงใหม

7.ภาระคาใชจายดานบุคลากร

ก.จังหวัด

กรณีขอกําหนดตําแหนงใหม ในกอง/สวนราชการที่จัดตั้งใหม

ก.กลาง



กก..กลางกลาง  กําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน
แบงออกเปนแบงออกเปน  33  ประเภทประเภท    ดังน้ีดังน้ี

1. ตําแหนงประเภทท่ัวไป
2. ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ระดับ 7 ข้ึนไป)
3. ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงและระดับกลาง (ระดับ 6 ข้ึนไป)

กําหนดสายงานขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้

1. อบจ. กําหนดสายงานขาราชการ อบจ. 100 สายงาน

2. เทศบาล กําหนดสายงานพนักงานเทศบาล 123 สายงาน

3. อบต. กําหนดสายงานพนักงานสวนตําบล 81 สายงาน



การกําหนดโครงสรางสวนราชการและตําแหนงตามประเภทการกําหนดโครงสรางสวนราชการและตําแหนงตามประเภท  
อปทอปท..

อบจ.
สวนราชการอ่ืนที่อาจกําหนดได

ตามความจําเปนก.ท.กําหนด
10 กอง

เทศบาล

อบต.

เล็ก กลางใหญ

สวนราชการหลัก
สวนราชการอื่น

ท่ีจําเปนตองมี ก.ท.กําหนด

เล็ก กลางใหญ

สวนราชการอ่ืนที่อาจกําหนดได
ตามความจําเปนก.ท.กําหนด

13 กอง

สวนราชการอ่ืนที่อาจกําหนดได
ตามความจําเปนก.ท.กําหนด

10 กอง



ประเภทตําแหนงของประเภทตําแหนงของ  อปทอปท..แบงเปนแบงเปน  33  ประเภทประเภท

ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะระดับ 9 ข้ึนไป

ประเภทวิชาชีพเฉพาะระดับ 7 ข้ึนไป

สายงานเริ่มตนจากระดับ  2

สายงานเริ่มตนจากระดับ  3

สายงานเริ่มตนจาก ระดับ 1

ประเภทท่ัวไป

บริหารระดับกลาง ( ตําแหนงระดับ 8) 
ไดแก
ปลัด อปท.ระดับ 8
รองปลัด อปท.ระดับ 8
ผอ.กอง ระดับ 8

บริหารระดับสูง (ตําแหนงระดับ 9)
ปลัด อปท.ระดับ 9
รองปลัด อปท.ระดับ 9
ผอ.สวนราชการท่ีสูงกวากอง ระดับ 9



การกําหนดตําแหนงตามกรอบโครงสรางสวนราชการของการกําหนดตําแหนงตามกรอบโครงสรางสวนราชการของ  อบจอบจ..

6 หรือ 7หัวหนาฝาย

ไมยืดหยุน7 หรือ 8หัวหนาสวนราชการ

ระดับกอง

7 หรือ 81-3รองปลัด อบจ.

ไมยืดหยุน

หมายเหตุ

8 หรือ 9

ระดับตําแหนง

1ปลัด อบจ.

จํานวนตําแหนง



การกําหนดตําแหนงตามกรอบโครงสรางสวนราชการของการกําหนดตําแหนงตามกรอบโครงสรางสวนราชการของ  เทศบาลเทศบาล

-7 หรือ 67 หรือ 67 หรือ 6หัวหนาฝาย (นักบริหารงาน
...6-7)

7 7 หรือ 68 หรือ 78หัวหนาสวนราชการระดับกอง 
สวนในสํานักหรือเทียบเทา
(นักบริหารงาน...6-8)

--9หัวหนาสวนราชการระดับสํานัก
(นักบริหารงาน...9)

7 หรือ 6
(จํานวน 1-2 คน)

-

6

-8 หรือ 7
(จํานวน 2-3 คน)

9 หรือ 8 หรือ 7
(จํานวน 2- 4 คน ระดับ 
7 มีไดไมเกิน 1 คน)

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล)

9

ชั้น 7 เดิม20 ลานบาทข้ึนไป 8 ลานบาทข้ึนไป40 ลานบาทข้ึนไป

รายไดไมรวมเงินอุดหนุน
ปงบประมาณท่ีผานมา

รายไดไมรวมเงินอุดหนุนปงบ ประมาณ
ท่ีผานมา 20 ลานบาทข้ึนไป

รายไดไมรวมเงินอุดหนุน
ปงบประมาณท่ีผานมา 
150 ลานบาทข้ึนไป

7*8
เฉพาะเทศบาลขนาดกลางเดิมมี ระดับ 7 ได

10*ปลัดทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล)

เล็ก
(ชั้น 7 เดิม)

กลาง
(ชั้น 2-6 เดิม)

 ใหญ
(ชั้น 1 เดิม)

ขนาด
เทศบาล

ระดับตําแหนง

ปลัดระดับ 8 : ตองมีรายได 20 ลานบาทขึ้นไป 
ผอ.กอง 8 : ตองมีรายได 40 ลานบาทขึ้นไป จะมีรองปลัดระดับ 8 ได เมื่อมีสวนราชการระดับ 8



กรอบโครงสรางอัตรากําลังตําแหนงบริหารของกรอบโครงสรางอัตรากําลังตําแหนงบริหารของ   อบตอบต ..

67 หรือ 68 หรือ 7
*กําหนดเปน 8 ได 

เมื่อมีรายได 40 
ลานบาทขึ้นไป

หัวหนาสวนราชการ
ระดับกองหรือ                
สวนหรือเทียบเทา

ไมมี7 หรือ 68 หรือ 7
*กําหนด 8 ได 
เมื่อ หน.สวน

ระดับกองเปน 8

รองปลัด อบต.
6

เล็ก

7 หรือ 6

กลาง
6 ลานบาท

8 หรือ 7ปลัด อบต.

ใหญ
20 ลานบาท

ขนาด อบต.
ระดับ

ตําแหนง



การกําหนดตําแหนงบริหารการกําหนดตําแหนงบริหาร  อบตอบต..ตามกรอบตามกรอบ

หัวหนาสวนระดับ 66เล็ก

หัวหนาสวนระดับ 66

หัวหนาสวนระดับ 7 หรือ 67กลาง

หัวหนาสวนระดับ 77

ผอ.กองระดับ 8 หรือ 78ใหญ

ตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับตําแหนงปลัด 
อบต.

ขนาด อบต.



การกําหนดตําแหนงผูบริหารในการกําหนดตําแหนงผูบริหารใน  อบตอบต..ขนาดใหญขนาดใหญ    ระดับระดับ  88

ตองมีหัวหนา
สวนราชระดับ 
8 ต้ังแต 1 

สวนราชการ
ขึ้นไป

หมายเหตุ

ผานรอยละ 60วิเคราะหปริมาณงาน

และคุณภาพงานวา

สมควรกําหนดระดับ
ตําแหนงสูงขึ้นได

40 ลานบาทขึ้นไป*หัวหนาสวนราชการ

ระดับกองหรือสวน
หรือเทียบเทา

ผานรอยละ 60วิเคราะหปริมาณงาน

และคุณภาพงานวา

สมควรกําหนดระดับ
ตําแหนงสูงขึ้นได

40 ลานบาทขึ้นไปรองปลัด อบต.

ผานรอยละ 60

เกณฑ
ประสิทธิภาพ

ผานรอยละ 50

เกณฑปริมาณงาน

20 ลานบาทขึ้นไปปลัด อบต.

เกณฑรายได

ไมรวมเงินอุดหนุนใน
ปงบประมาณที่ผานมา

ตําแหนง



การกําหนดตําแหนงผูบริหารในการกําหนดตําแหนงผูบริหารใน  อบตอบต..ขนาดใหญขนาดใหญ  ระดับระดับ  77
หมายเหตุ

ผานรอยละ 
60

เกณฑ
ประสิทธิภาพ

ผานรอยละ 50

เกณฑปริมาณงาน

6 ลานบาทขึ้นไปปลัด อบต.

เกณฑรายได

ไมรวมเงินอุดหนุน

ในปงบประมาณที่
ผานมา

ตําแหนง



การคัดเลือกการคัดเลือก
การสอบแขงขัน

การคัดเลือก กรณีมีเหตุพิเศษ

การสอบคัดเลือก

การคัดเลือก

การคัดเลือกเพื่อรับโอน



การสอบแขงขัน

ประกาศรับสมัครโดยเปดเผย ณ สถานที่รับสมัครกอน
วันเริ่มรับสมัครและประกาศทางวิทยุ/หรือทางอื่นที่

เหมาะสม

ประกาศรับสมัครไมนอยกวา 15 วัน                                         

ให สถ. เปนผูดําเนินการสอบภาค ก.

ให อปท. หรือ ก.จังหวัด สอบภาค ข ,ค



การดําเนินการ
คณะกรรมการ ฯ กําหนดวันเวลา สถานที่และ
ระเบียบการสอบ ปดประกาศกอนวันสอบ  ไม
นอยกวา 5 วัน
จัด จนท. รับสมัคร ไมนอยกวา 15 วัน              

อาจขยายไดไมนอยกวา 15 วัน
อปท.ประกาศผูมีสิทธิสอบกอนวันสอบไม

นอยกวา 5 วัน



การยกเลิกการขึ้นบัญชี
สละสิทธิ์การบรรจุ
ไมมารายงานตัวตามกําหนด
มีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ได
ขอบรรจุโดยการโอน แตเขาไมรับโอน

บรรจุตําแหนงหน่ึงแลว ที่เหลือตองยกเลิก



การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ

ผูที่ไดรับทุนจากรัฐบาล/ทุนของ อปท.

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.จว.อนุมัติ

ผูสําเร็จการศึกษาตามคุณวุฒิที่ ก.กลางกําหนด

สอบไดแตบรรจุไมไดเพราะรับราชการทหาร

สอบไดแตมีเหตุที่ไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ได

บรรจุผูมีความรู ความสามารถ ความชํานาญสูง



การสอบคัดเลือก

 อปท. ดําเนินการเอง หรืออาจมอบใหหนวยงานของ   
 รัฐดําเนินการได (อบต.รองขอ ก.อบต.จว.กอน)
 แตงต้ังคณะกรรมการ  ไมนอยกวา 7 คน

การดําเนินการมีลักษณะเชนเดียวกันกับการสอบแขงขัน



การคัดเลือกการคัดเลือก

1. เพื่อแตงต้ังใหสูงขึ้นในระดับควบ
อปท. ดําเนินการ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข

มีคุณสมบัติตาม มาตรฐานกําหนดตําแหนง

ดําเนินการ ประเมินบุคคล และผลการปฏิบัติงาน



เล่ือนระดับในระดับควบเล่ือนระดับในระดับควบ

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง                            
2. คัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงาน            
3. เงินเดือนยังไมถึงข้ันตํ่า และไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาข้ัน
ตํ่าสําหรับตําแหนงท่ีจะเลื่อนข้ึน โดยไมเปลี่ยนสายงาน

1. เปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง            
2. คัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงาน               
3. ไดรับเงินเดือนยังไมตํ่ากวาข้ันตํ่ากวาข้ันตํ่าของเงินเดือน 
สําหรับตําแหนงท่ีจะเลื่อนและแตงต้ัง

ควบขั้นตน

ควบขั้นสูง

ไมมีผลกอนวันที่ผูบังคับบัญชา
ชั้นตนบันทึกความเห็นวาควร
เล่ือนระดับได



2. เพื่อแตงต้ังใหสูงขึ้น นอกระดับควบ

สําหรับตําแหนงผูปฏิบัติท่ีมีประสบการณ
อปท. ดําเนินการ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข

มีคุณสมบัติตาม มาตรฐานกําหนดตําแหนง

อปท. แตงต้ังกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ และ 

ประเมินผลงาน



เล่ือนระดับนอกระดับควบเล่ือนระดับนอกระดับควบ

1. มีคุณวุฒิ คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง                                                                
2. ดํารงตําแหนงที่ต่ํากวา  1 ระดับไมนอยกวา 2 ป                                                                
3. มีระยะเวลาขั้นต่ําที่ดํารงตําแหนงในสายงานตามคุณวุฒิ                                                                
4. มีเงินเดือน ถึงระดับ 

1. มีคุณวุฒิคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง                                                                
2. มีระยะเวลาขั้นต่ําที่ดํารงตําแหนงในสายงานตามคุณวุฒิ                                                                
3. มีเงินเดือนในปงบประมาณที่ผานมาไมต่ํากวาอัตราเงินเดือน 

สายงานเร่ิมตน

ระดับ 1,2

สายงาน

เร่ิมตนจากระดับ 3

มีคุณสมบัติครบถวนนับถึงวันย่ืนแบบ



เล่ือนข้ึนดํารงตําแหนง

คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา
คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาปริญญาเอกหรือเทียบเทา

ระดับ 6 ระดับ 7

6 ป
4 ป
2 ป 3 ป

5 ป
7 ป

คุณวุฒิ

ตําแหนงในสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ 1 และ 2
ปวท. หรืออนุปริญญา 2 ป หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ปวส. หรืออนุปริญญา 3 ป หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้

ตําแหนงในสายงานท่ีเร่ิมตนจากระดับ 1 และ 2

ม3 ม.ศ.3 ม6 หรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1) หรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี

ปวช. หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2) หรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี

เล่ือนข้ึนดํารงตําแหนง
ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6

คุณวุฒิ

9 ป

6 ป

8 ป

11 ป

10 ป

8 ป

12 ป

13 ป

10 ป

7 ป 9 ป
8 ป6 ป



3. เพื่อแตงตั้งใหสูงขึ้น นอกระดับควบ
ตําแหนงสายงานวิทยาศาสตร วิชาชีพเฉพาะ
อปท. ดําเนินการ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข
มีคุณสมบัติตาม มาตรฐานกําหนดตําแหนง
อปท. แตงตั้งกรรมการ ประเมินบุคคลและผลงาน



เล่ือนระดับ 7 ขึ้นไป ดําเนินการเม่ือ                                  
1. เปนผูมีผลงานและมีคุณสมบัติครบ                           
2. ความรับผิดชอบปริมาณงานเปล่ียนไปกวา 50%
3. อปท.เสนอขอปรับปรุงตําแหนง ตอ ก.จังหวัด                 
4. ก.จังหวัด เห็นชอบใหต้ังกรรมการประเมิน

คณะกรรมการ 1.ผูทรงสาขาวิชาชีพน้ันสูงกวา 1 ระดับที่ 
ก.คัดเลือก เปนประธาน 2. ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของใน
สาขาวิชาชีพน้ัน 2 คน 3.ผอ.สํานัก/กองที่เกี่ยวของ 1 คน  
4.ทองถิ่นจังหวัด เปนกรรมการ/เลขา ฯ 



 กรณีเล่ือนระดับ 8 ว 8 วช 9 วช 9 ชช 

1. มีคุณสมบัติครบ               

2. มีหนาที่ความรับผิดชอบเปล่ียนไปมากกวา 50 %

3. อปท.เสนอปรับปรุงตําแหนงตอ ก.ท.จ.เพื่อเห็นชอบ

และทําความเห็นตอ ก.กลาง                                                        

4. ก.กลางเห็นชอบ / อปท.ต้ังคณะกรรมการ

ประเมินผลการปฎิบัติงาน 3 ป คุณสมบัติและลักษณะ

หนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงาน 



 กรรมการ ประกอบดวย 1.ผูทรงใน ก.จว.ที ่ก.จว.

คัดเลือกเปนประธาน 2.ผูแทนสวนราชการในวิชาชีพ

นั้น 2 คน 3.ปลัด อปท. 4.ผอ.สํานัก/กองที่เกี่ยวของ 

1คน  5.ทองถ่ินจังหวัดเปนกรรมการ/เลขาฯ 

แตงต้ังกรรมการ  ประเมินผลงานความชํานาญการ

และเชี่ยวชาญ จากสถาบันการศึกษา 3 คน ซึ่ง ก.กลาง

คัดเลือก  เม่ือผานการประเมิน ใหเสนอการประเมิน

คุณสมบัติและผลงานให ก.กลาง พิจารณา



4. เพื่อแตงต้ังใหสูงขึ้น สําหรับตําแหนงผูบริหาร
อปท. ดําเนินการ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข
 มีคุณสมบัติตาม มาตรฐานกําหนดตําแหนง
อปท.แตงต้ังกรรมการคัดเลือก ไมนอยกวา 7 คน ดังน้ี
1. ผูทรงใน ก.จว. เปนประธาน                                
2. ผูแทนสวนราชการใน ก.จว.2 คน                                 
3. ผูทรงคุณวุฒิเช่ียวชาญการสอบ 1 คน                               
4. นายก/หรือผูแทน 1 คน (อบต. ใหปลัด ฯ)
5. ทองถ่ินจังหวัด และ
6. พนักงานทองถ่ิน 1 คนเปนกรรมการ/เลขา ฯ



การดําเนินการของคณะกรรมการ

 จัดเจาหนาที่รับสมัครไมนอยกวา 15 วันทําการ

 อาจแตงต้ังกรรมการสอบสัมภาษณ ประเมินความเหมาะสม
 กําหนดวัน / เวลา / สถานที่คัดเลือก ประกาศกอน           

ไมนอยกวา 5 วันทําการ/กรรมการ เปนผูประกาศรับสมัคร 

 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิกอนไมนอยกวา 10 วันทําการ
 นายกแตงต้ัง / ภายหลังมีตําแหนงวางภายใน 60 วัน 
นับแตประกาศ อาจแตงต้ังที่เหลือในบัญชีได



การคัดเลือกเพื่อรับโอน

 เม่ือตําแหนงผูบริหารวาง และ อปท.จะดําเนินการรับโอน

อปท.แตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอน ประกอบดวย 

ผูทรงใน ก.จังหวัด เปนประธาน

ผูแทนสวนราชการ 1 คน /ผูทรง 1 คน / นายกหรือ        

ผูแทน 1 คน / ปลัด อปท. 1 คน / ทองถิ่น จว. 1 คน 
พนักงาน 1 คน เปนกรรมการ



กรณีโอนปลัดใหเปล่ียนกรรมการที่เปนปลัดเปน   
หน.สวนราชการใน อปท.

กรรมการผูแทนสวนราชการ ใหแตงต้ังจากหน.สวน
ราชการประจําจังหวัด ที่เกี่ยวของกับการบริหาร อปท. 
หรือขาราชการพลเรือน ระดับ 7 ขึ้นไป 

ใหแตงต้ังพนักงานทองถ่ินไมตํ่ากวา ผอ.กอง หรือ 
หน.สวนราชการ เปนเลขานุการคณะกรรมการ 



การสรรหากรณีตําแหนงบริหารวาง

 เมื่อตําแหนงผูบริหารวาง ตองรายงาน ก.ภายใน 7 วัน 

แลวใหดําเนินการสรรหาภายใน 150 วัน นับแตวันที่วาง

1.ดําเนินการรับโอนในตําแหนง/ระดับเดียวกัน 60 วัน
2.ประกาศรับสมัครคัดเลือกในตําแหนง/ระดับเดียวกัน
3.ประกาศสอบคัดเลือกเปล่ียนสายงาน
4.ดําเนินการรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นประเภทอื่นซึ่ง  

ดํารงตําแหนงบริหารหรือขาราชการอื่นมีลักษณะเทียบเคียง

ไดกับตําแหนงบริหาร โดยมี นส.รับรอง
ทํารวมกับ 2



การบรรจุแตงต้ังการบรรจุแตงต้ัง

ผูบริหารทองถิ่นสั่งบรรจุ

คณะกรรมการ ฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เสนอขอความเห็นชอบการบรรจุแตงต้ัง

ผูสอบแขงขันได

ผูเช่ียวชาญ/ผูชํานาญการ กรณีเหตุพิเศษไมตองสอบแขงขัน

บรรจุจากผูขอกลับ

เขารับราชการ



การยายการยาย
ผูบริหารทองถิ่นออกคําสั่งยาย

โดยความเห็นชอบของ ก. จังหวัด
  การยายไปดํารงตําแหนงในสายงานเดิม

•ตําแหนงผูปฏิบัติงาน

•ตําแหนงบริหาร

การยายไปดํารงตําแหนงในสาย

งานท่ีตํ่ากวาตําแหนงสายงานเดิม

การยายไปดํารงตําแหนงตางสายงาน
ตําแหนงผูปฏิบัติการ                              ตําแหนงบริหาร

•สายงานเร่ิมตนระดับเดียวกัน                         ตองดําเนินการคัดเลือก

•สายงานเร่ิมตนตางระดับกัน

(ยกเวนยายไปสาย 3)

•แตงต้ังตําแหนงสายงานผูมี
ประสบการณ (เล่ือนไหล)



การโอนการโอน
การโอนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
•ผูสอบแขงขันไดหรือผูไดรับคัดเลือกกรณีพิเศษ

•ผูสอบคัดเลือกได
•ผูไดรับการคัดเลือก
•ผูขอโอน
•ก. จังหวัด มีมติใหโอน

อปท. ที่จะรับโอนแจงความประสงคที่จะรับโอน
ใหตนสังกัด ของผูที่จะโอนทราบ

ก. จังหวัดพิจารณา

ผูบริหารทองถิ่น (ตนทาง)
•ออกคําส่ังใหพนจากตําแหนง
•โดยความเห็นชอบของก.จังหวัด

ตนทางและปลายทางประสาน
ออกคําส่ังรับโอนและใหพนจาก  
ตําแหนงเปนวันเดียวกัน

ปลายทางออกคําส่ังรับโอน
โดยความเห็นชอบของตน 
สังกัด / ก. จังหวัด



อปท.เห็นควรเลื่อนระดับ

ผูสอบแขงขันไดผูสอบคัดเลือกได ผูไดรับการคัดเลือก

ก.จังหวัดใหความเห็นชอบ อปท.ออกคําสั่งเลื่อน
ระดับ



การแตงต้ังจากผูสอบแขงขันและสอบคัดเลือกไดการแตงต้ังจากผูสอบแขงขันและสอบคัดเลือกได

เลื่อนและแตงต้ังจาก

ผูสอบคัดเลือกได

•เปนผูสอบคัดเลือกได

•เล่ือนไดเมื่อถึงลําดับที่

•ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของของตําแหนง

•มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

เลื่อนและแตงต้ังจาก

ผูสอบแขงขันได

•เล่ือนผูมีคุณวุฒิสําหรับระดับ 2, 3,หรือ 4
•เปนผูที่สอบแขงขันได

•เล่ือนไดเมื่อถึงลําดับที่สอบแขงขันได

•มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง



การสั่งประจําการสั่งประจํา
มีเหตุผลความจําเปน  11ประการ

นายกส่ังใหประจํา
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด

มีเหตุผลความจําเปนพิเศษ
ขอขยายเวลาได ไมเกิน 1 ป

หมดความจําเปนหรือครบหนด
เวลา

ส่ังใหดํารงตําแหนงเดิมหรือ
ตําแหนงอื่นในระดับเดียวกัน

กรณีจะตองกําหนดตําแหนง
ประจําใหก.กลางเห็นชอบก.จังหวัด เห็นชอบ

6เดือน

ก.จังหวัด เห็นชอบ



การสั่งไปชวยปฏิบัติราชการการสั่งไปชวยปฏิบัติราชการ การใหไปชวยปฏิบัติราชการอื่นภายใน หรือตางทองถิ่น                   
หรือสวนราชการอื่นหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ

นายกมีอํานาจสั่งไปชวยปฏิบัติราชการ

ในทองถ่ินเดียวกันไดทุกตําแหนง

หามมิใหสั่งไปชวย ฯ
หนวยงานอ่ืน

1. ตกลงกันเปนหนังสือ
2. พนักงาน สมัครใจโดยทําเปนหนังสือ
3. มีความรู ความสามารถในงานที่ถูกส่ังไปชวยปฏิบัติราชการ
4. ครั้งละไมเกิน 6 เดือน ไมเกิน 2 ครั้ง
5. หากจําเปน ในกรณีเดียวกันเกิน 2 ครั้ง ใหเสนอ ก.จังหวัด
6. ผูที่สังกัดสถานศึกษา ใหกระทําไดเพ่ือชวยปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ
การเรียนการสอนในสถานศึกษาเทานั้น

ชวย
ภายใน

เวน จําเปนเพ่ือประโยชนตอราชการ และตอง

คือ


