หมวด 12
การบริหารงานบุคคล
สวนที่ 1
การสั่งพนักงานสวนตําบลประจําองคการบริหารสวนตําบล
ขอ 249 ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลโดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) มีอํานาจสั่งพนักงานสวนตําบลใหประจําองคการ
บริหารสวนตําบลเปนการชั่วคราว โดยใหพนจากตําแหนงหนาที่เดิมได ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน
ดังตอไปนี้
(1) เมื่อพนักงานสวนตําบลมีกรณีถูกกลาวหาหรือมีกรณีเปนที่สงสัยวากระทําผิด
วินัยอยางรายแรง หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตเปนความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกรณีที่ถูกฟองนั้น พนักงานอัยการรับเปนทนายแกตางให
และถาใหผูนั้นคงอยูในตําแหนงหนาที่เดิมตอไปจะเปนอุปสรรคตอการสืบสวนสอบสวน หรืออาจเกิดการ
เสียหายแกราชการ
(1) เมื่อพนักงานสวนตําบลกระทําหรือละเวนกระทําการใดจนตองคําพิพากษาถึงที่สุด
ว า เป น ผู ก ระทํ า ความผิ ด อาญา และผู มี อํ า นาจดั ง กล า วพิ จ ารณาเห็ น วา ข อ เท็ จ จริ ง ที่ป รากฏตามคํ า
พิพากษาถึงที่สุดนั้นไดความประจักษชัดอยูแลววาการกระทําหรือละเวนกระทําการนั้นเปนความผิดวินัย
รายแรง
(3) เมื่อพนักงานสวนตําบลละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการ และผูบังคับบัญชาได
ดําเนินการสืบสวนแลวเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร และการละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการนั้นเปนเหตุให
เสียหายแกราชการอยางรายแรง
(4) เมื่ อพนั กงานสวนตํา บลกระทําผิดวินัยอยางรายแรงและไดรับสารภาพเปน
หนังสือตอผูบังคับบัญชา หรือใหถอยคํารับสารภาพตอผูมีหนาที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตาม
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัยและไดมีการบันทึกถอยคํารับ
สารภาพเปนหนังสือ
(5) เมื่อพนักงานสวนตําบลมีกรณีถูกแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนใน
กรณีถูกกลาวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนผูขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามสําหรับพนักงาน
สวนตําบล
(6) เมื่ อพนักงานสวนตําบลมีก รณีถูก แตง ตั้ง คณะกรรมการขึ้นทํ าการสอบสวน
หรือมีการใชสํานวนการสอบสวนพิจารณาดําเนินการในกรณีถูกกลาวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอน
ความสามารถในอั น ที่ จ ะปฏิ บั ติร าชการ บกพร องในหนา ที่ ร าชการหรือ ประพฤติต น ไม เ หมาะสมกั บ

ตําแหนงหนาที่ราชการหรือมีกรณีที่ปรากฏชัดแจงตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และ
การดําเนินการทางวินัย
(7) เมื่อพนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนงใดมีกรณีถูกกลาวหา หรือมีกรณีเปนที่
สงสัยวามีพฤติการณไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้นซึ่งผูบังคับบัญชาไดสืบสวนแลว
เห็นวากรณีมีมูล และถาใหผูนั้นคงอยูในตําแหนงเดิมตอไปอาจเกิดการเสียหายแกราชการ
(8) เมื่อพนักงานสวนตําบลไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
(9) เมื่อพนักงานสวนตําบลไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสซึง่ ไปปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการ
หรือไปปฏิบัติงานในตางประเทศ
(10) เมื่อพนักงานสวนตําบลไดรับทุนรัฐบาลหรือทุนขององคการบริหารสวนตําบล
ใหไปศึกษาหรือฝกอบรมในประเทศ หรือตางประเทศ
(11) กรณีอื่นที่มีเหตุผลความจําเปนพิเศษเพื่อประโยชนแกราชการ โดยไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ขอ 250 ในการเสนอขอให คณะกรรมการพนั ก งานส ว นตํ า บล ( ก.อบต.จัง หวัด )
พิจารณาใหความเห็นชอบการสั่งพนักงานสวนตําบลใหประจําองคการบริหารสวนตําบลเปนการชั่วคราว
ใหแสดงรายละเอียดในคําเสนอขอ ดังตอไปนี้
(1) คําชี้แจง เหตุผลความจําเปนและประโยชนแกราชการ และระยะเวลาที่จะสั่ง
พนักงานสวนตําบลใหประจําองคการบริหารสวนตําบล ทั้งนี้ ตองไมเกินหกเดือน เวนแตการสั่งประจํา
องคการบริหารสวนตําบลตามขอ 249 (8) (9) และ(10) ใหสั่งไดไมเกินระยะเวลาที่ผูนั้นไดรับอนุญาตใหลา
(2) หนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการที่จะมอบหมายแกผูถูกสั่งให
ประจําองคการบริหารสวนตําบล ยกเวนกรณีตามขอ 249 (8) (9) และ (10)
ข อ 251 การสั่ ง พนั ก งานส ว นตํ า บลให ป ระจํ า องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลเป น การ
ชั่วคราว ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลสั่งไดตามมติของ คณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล
( ก.อบต.จังหวัด ) เปนเวลาไมเกินหกเดือนนับแตวันที่ถูกสั่งใหประจํา เวนแต กรณีสั่งประจําองคการ
บริหารสวนตําบลตามขอ 249 (8) (9) และ (10) ใหสั่งไดไมเกินระยะเวลาที่ผูนั้นไดรับอนุญาตใหลา
เมื่อมีการสั่งพนักงานสวนตําบลผูใดใหประจําองคการบริหารสวนตําบลแลว และถา
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล เห็นวายังมีเหตุผลความจําเปนพิเศษที่จะตองสั่ง
ใหผูนั้นประจําตอไปอีกเกินกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหขอความเห็นชอบขยายเวลาตอ คณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ไดอีกไมเกินหนึ่งป ทั้งนี้ ใหขอขยายเวลากอนวันครบกําหนดเวลา

เดิมไมนอยกวาสามสิบวัน เวนแตกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนพิเศษ อาจขอความเห็นชอบขยายเวลาตอ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) กอนวันครบกําหนดเวลาเดิมนอยกวาสามสิบวันได
การขอความเห็นชอบขยายเวลาตามวรรคสองใหนําความตามขอ 252 (1) และ (2) มาใช
บังคับโดยอนุโลม
ขอ 252
ในการเสนอขอให คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )
พิจารณาใหความเห็นชอบการสั่งพนักงานสวนตําบลใหประจําองคการบริหารสวนตําบลเปนการชั่วคราว
ตามขอ 249 (8) (9) (10) หรือ (11) หากองคการบริหารสวนตําบลเห็นวา เพื่อประโยชนตอการบริหาร
ราชการขององคการบริหารสวนตําบล และใหมีเจาหนาที่ปฏิบัติงานทดแทนในตําแหนงผูที่ถูกสั่งใหประจํา
องคการบริหารสวนตําบล ใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการตามขอ 250 (1) และ (2) และใหเสนอ
ขอกําหนดตําแหนงประจําองคการบริหารสวนตําบลเพิ่มใหม เพื่อรองรับพนักงานสวนตําบล ผูถูกสั่งให
ประจําดังกลาวเปนการเฉพาะตัว โดยใหกําหนดเปนเงื่อนไขวา หากตําแหนงประจําองคการบริหารสวนตําบล
วางลงใหยุบเลิกตําแหนงได
เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ
ตามวรรคหนึ่งแลว ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลสั่งพนักงานสวนตําบลผูนั้นให
ประจําองคการบริหารสวนตําบล ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )
และใหนําความที่กําหนดใน ขอ 251 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 253 เมื่อประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลสั่งผูใดใหประจํา
องคการบริหารสวนตําบล โดยมีเหตุผลความจําเปนในกรณีใดแลว เมื่อหมดความจําเปนหรือครบ
กําหนดเวลาตามขอ 251 ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) สั่งใหผูนั้นดํารงตําแหนงเดิม หรือแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในระดับเดียวกับที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
ขอ 254 การใหพนจากตําแหนง การใหไดรับเงินเดือน การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน
การดําเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของพนักงานสวนตําบลที่ถูกสั่งให ประจําองคการ
บริหารสวนตําบลเปนการชั่วคราวใหถือเสมือนวาผูถูกสั่งนั้นดํารงตําแหนงเดิม

