สวนที่ 2
การกําหนดตําแหนง การจาง อัตราคาจาง และการแตงตั้ง
ขอ 360
การกําหนดมาตรฐานตําแหนงของลูกจาง และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงของลูกจาง ใหเปนไปตามประกาศกําหนดมาตรฐานตําแหนงลูกจางองคการบริหารสวนตําบล
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.) กําหนด
ขอ 361 ตําแหนงลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลที่มีอยูในปจจุบันซึ่งกําหนด
ตําแหนงนอกเหนือจากตําแหนง ที่ คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.) กําหนดตามขอ 360
หากตําแหนงวางลงใหยุบเลิก หรือปรับแกไขใหสอดคลองตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ตามขอ 360
ขอ 362 ลูกจางชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหนาที่เหมือนกับพนักงานสวนตําบลหรือ
ขาราชการพลเรือนในสายผูปฏิบัติงานใหกําหนดตําแหนง ดังนี้
(1) กําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเหมือนตําแหนงพนักงานสวนตําบล
หรือขาราชการพลเรือนตําแหนงนั้น และกําหนดคุณวุฒิที่ไมสูงเกินความจําเปนตอหนาที่ความรับผิดชอบ
(2) กําหนดชื่อตําแหนงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และไมใหซ้ําหรือเหมือนกับชื่อ
ตําแหนงพนักงานสวนตําบล
ขอ 363
ลูกจางชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหนาที่เหมือนกับลูกจางตามระเบียบ
กระทรวงการคลังใหกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและชื่อตําแหนงเหมือนตําแหนงลูกจางตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังตําแหนงนั้น
ขอ 364
การจางลูกจางชั่วคราวใหกําหนดระยะเวลาการจางใหสอดคลองกับ
ระยะเวลา ที่จําเปนตองมีผูปฏิบัติงานและใหมีภารกิจปริมาณงานที่ตองปฏิบัติตอเนื่อง แตทั้งนี้ระยะเวลา
การจางตองไมเกินปงบประมาณ
ขอ 365 การกําหนดจํานวนตําแหนงลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล ยกเวน
ลูกจางที่รับคาจางจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. จังหวัด )
กําหนดวาจะมีตําแหนงใด ในหนวยงานหรือสวนราชการใด จํานวนเทาใด โดยใหองคการบริหารสวน
ตํ า บล จั ด ทํ า แผนอั ต รากํ า ลั ง ของลู ก จ า ง เพื่ อ ใช ใ นการกํ า หนดตํ า แหน ง โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. จังหวัด )
ขอ 366 กําหนดใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. จังหวัด ) มีอํานาจ
กําหนดตําแหนงลูกจางองคการบริหารสวนตําบลในสวนราชการตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล โดย
ใหคํานึงถึงภารกิจ อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของ
งาน และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบลที่ตองจายในดานบุคคล

ขอ 367 การกําหนดตําแหนงลูกจางองคการบริหารสวนตําบลในสวนราชการตาง ๆ
ขององคการบริหารสวนตําบล ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําเปนแผนอัตรากําลังขององคการบริหาร
สวนตําบล เพื่อเปนกรอบในการกําหนดตําแหนง และการใชตําแหนงลูกจางองคการบริหารสวนตําบลแลว
เสนอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. จังหวัด ) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยใหจัดทํา
และกําหนดรวมไวในแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล
ขอ 368 ในการจัดทําแผนอัตรากําลังลูกจางองคการบริหารสวนตําบล การกําหนด
ตําแหนงลูกจาง การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงลูกจาง ใหนําขอกําหนดในประกาศกําหนดตําแหนง
พนักงานสวนตําบล และประกาศกําหนดการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงพนักงาน
สวนตําบลมาใชโดยอนุโลม
ขอ 369 เพื่อเปนการประหยัดงบประมาณของทองถิ่นและไมใหมีภาระผูกพันดาน
สวัสดิการของลูกจางมากเกินไป ใหพิจารณาปรับใชอัตรากําลังลูกจางประจําที่มีอยูเดิมกอน หากมี
ความจําเปนตองจางลูกจางใหพิจารณาจางลูกจางชั่วคราวกอน หรือพิจารณาจางเหมาบริการ และควร
จางลูกจางประจําใหนอยที่สุด โดยใหคํานึงถึงการควบคุมงบประมาณรายจายเกี่ยวกับเงินเดือน ประโยชน
ตอบแทนอื่น และคาจางของพนักงานสวนตําบลและลูกจาง ไมใหสูงกวารอยละสี่สิบของเงินงบประมาณ
รายจายประจําป ตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
ขอ 370 ตําแหนงลูกจางที่รับคาจางจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลจะมีตําแหนงใด ใน
หนวยงานหรือสวนราชการใดขององคการบริหารสวนตําบล และมีจํานวนเทาใด ใหเปนไปตามความตก
ลงกับสํานักงบประมาณ
ขอ 371 การจางลูกจาง ใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการโดยวิธีการคัดเลือก
โดยใหแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกไมนอยกวา 3 คน เพื่อดําเนินการคัดเลือก
การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง อาจดําเนินการโดยวิธีสัมภาษณ สอบขอเขียน สอบปฏิบัติ
วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม
ขอ 372 อัตราคาจางลูกจางประจําใหเปนไปตามบัญชีกําหนดอัตราคาจางลูกจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลทายประกาศนี้
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนผูมีอํานาจสั่งจางลูกจาง ในอัตรา
คาจางขั้นต่ําสุดของตําแหนง
ขอ 373 การใหลูกจางประจําไดรับคาจางใหเปนไปตามบัญชีกําหนดอัตราคาจาง
ขั้นต่ําและขั้นสูงของลูกจางประจําขององคการบริหารสวนตําบลทายประกาศนี้

ขอ 374 การเพิ่มคาจางลูกจางประจําขององคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบล
ขอ 375 การใหลูกจางประจําไดรับคาจางเพื่อการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางกลุม
เงินเดือน ใหเปนไปตามบัญชีเปรียบเทียบขั้นคาจางแตละกลุมเงินเดือน กรณีลูกจางประจําไดรับการ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางกลุมเงินเดือนทายประกาศนี้
ขอ 376 อัตราคาจางลูกจางชั่วคราว
(1) ลูกจางชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหนาที่เหมือนกับตําแหนงลูกจางประจําให
ไดรับอัตราคาจางในอัตราคาจางขั้นต่ําของลูกจางประจํานั้น
(2) ลูกจางชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหนาที่เหมือนกับตําแหนงพนักงานสวนตําบล
หรือขาราชการพลเรือนใหไดรับอัตราคาจางในอัตราเงินเดือนขั้นต่ําของตําแหนงพนักงานสวนตําบล หรือ
ขาราชการพลเรือนตําแหนงนั้น
(3) ลูกจางลักษณะผูชํานาญงานใหไดรับอัตราคาจางตามบัญชีกําหนดอัตราคาจาง
ขั้นต่ําและขั้นสูง
ลูกจางประจําขององคการบริหารสวนตําบล ตามลําดับและอัตราที่คณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เห็นสมควร
ขอ 377 การจางลูกจางที่มีเงื่อนไขใหจางจากผูมีคุณวุฒิ ใหจางในอัตราคาจางตาม
วุฒิและเงื่อนไขที่กําหนดไว ในกรณีจางผูที่สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศใหถืออัตราคาจางตามอัตรา
เงินเดือนที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.) กําหนด
ขอ 378 การจางลูกจาง ใหดําเนินการจางจากบัญชีผูไดรับการคัดเลือกตามลําดับที่
ของผูไดรับการคัดเลือก ตามขอ 371
ขอ 379 การจางลูกจางลักษณะผูชํานาญงาน ใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล ( ก.อบต.) กําหนดอัตราคาจางตามที่เห็นสมควรตามบัญชีกําหนดอัตราคาจางตามขอ 376 (3)
ขอ 380 การจางและแตงตั้งลูกจางใหดํารงตําแหนงใด ใหประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลเปนผูแตงตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ขอ 381
การโอนลูกจางประจําระหวางองคการบริหารสวนตําบล หรือกับหนวย
ราชการอื่นอาจกระทําได ในกรณีเจาตัวสมัครใจและผูมีอํานาจจางทั้งสองฝายตกลงยินยอม
ทั้งนี้
ในการแตงตั้งหรือใหพนจากตําแหนงแลวแตกรณี ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) โดยแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและไดรับคาจางในอัตราที่ไมสูงกวาเดิม และใหนับ
เวลาการทํางานตอเนื่องกัน

ขอ 382 ลูกจางประจําผูใดออกจากราชการไปแลว ประสงคจะกลับเขารับราชการ
หากองคการบริหารสวนตําบลตองการจะรับผูนั้นเขารับราชการ ใหประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล สั่งจางและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง และรับคาจางตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ไวสําหรับพนักงานสวนตําบล โดยอนุโลม
ขอ 383 ลูกจางประจําผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ
ทหาร และพนจากราชการทหารโดยไมมีความเสียหาย ถาประสงคจะเขารับราชการเปนลูกจางประจํา
ในองคการบริหารสวนตําบลเดิมภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันพนจากราชการทหาร
ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลสั่งจางและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและรับคาจาง
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวสําหรับพนักงานสวนตําบล โดยอนุโลม
ขอ 384 การแตงตั้งลูกจางประจําผูดํารงตําแหนงใดไปดํารงตําแหนงใหม ผูนั้นตอง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงใหมที่กําหนดในขอ 360

