
ที่  มท 0809.2 /ว 64                                          สํานักงาน ก.อบต. 
      ถนนราชสีมา กทม. 10300  
                                

             6   ตุลาคม  2547 
 

เร่ือง     แจงมติคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
 

เรียน   ประธานกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ทกุจังหวัด 
 

ส่ิงที่สงมาดวย    1. มติคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  เร่ืองแนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต.  
    เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก  การบรรจุ  และแตงตั้ง   
    การยาย  การโอน  การรับโอน  การเลื่อนระดับ  และการเลื่อนขั้นเงินเดือน  สําหรับ 
    พนักงานสวนตําบล (เพิ่มเติม) ลงวันที ่16  เมษายน  2547                  จํานวน  1  ฉบับ 
2. มติคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  เร่ือง  หลักเกณฑและคุณสมบัติของผูมีสิทธ ิ
     สอบคัดเลือก   คัดเลือกของพนักงานสวนตําบล (เพิ่มเติม)          จํานวน  1  ฉบับ 

 

คณะกรรมการกลางพนกังานสวนตําบล  (ก.อบต.)  ในการประชุมคร้ังที่  2/2547  เมือ่วันที่  
28  กันยายน  2547  ไดมีมติกําหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล รวม    2 
เร่ือง  รายละเอียดปรากฏตามมติคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลที่สงมาดวย 

    จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ  และแจงใหองคการบริหารสวนตําบลทราบ  เพื่อถือปฏิบัติดวย 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
ชุมพร  พลรักษ 

(นายชมุพร  พลรักษ) 
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

    เลขานุการ  ก.อบต. 
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
สวนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
โทร. 0-2241-2720 



มติคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  (ก.อบต.) 
 
  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลกัเกณฑ
และเงื่อนไขการคัดเลือก  การบรรจ ุ และแตงต้ัง  การยาย  การโอน  การรบัโอน  การเลื่อนระดับ  
และการเลื่อนขั้นเงนิเดือน  สาํหรับพนักงานสวนตําบล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 16  เมษายน  2547 
 
 
  คณะกรรมการกลางพนกังานสวนตําบล  (ก.อบต.)  ในการประชุมคร้ังที่  2/2547  เมือ่วันที่  
28  กันยายน  2547  ไดมีมติใหกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกบัการโอนยายสับเปลีย่นตําแหนงพนักงานสวน
ตําบลตําแหนงบริหารที่ดํารงตําแหนงในองคการบริหารสวนตําบล  ครบ  4  ป  ตามประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบล  (ก.อบต.)  เร่ืองมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกับ  หลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก  การบรรจุ  
และแตงตั้ง  การยาย  การโอน  การรับโอน  การเลื่อนระดับ  และการเลื่อนขั้นเงนิเดือน  สําหรับพนักงานสวนตําบล 
(เพิ่มเติม) ลงวนัที ่16  เมษายน  2547  โดยเหน็วาเนื่องจากการดํารงตําแหนงผูบริหารในองคการบริหารสวน
ตําบลไมเกิน  4  ป  มีสภาพบังคับใหเร่ิมปฏิบัตินับต้ังแตมีประกาศ  อาจสงผลกระทบตอพนักงานสวนตําบล  
ดังนั้น  เพื่อเปนการผอนคลายภาวะดังกลาว  จึงใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  (ก.อบต.จังหวัด)  และ 
องคการบริหารสวนตําบลถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
       1)  กรณีที่พนักงานสวนตําบลซึ่งดํารงตําแหนงบริหารในองคการบริหารสวนตําบลนั้นๆ 
เปนระยะเวลาครบ   4 ป ในวนัที่ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ใชบังคับ  ให
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ประสานการโอนยายสับเปลีย่นตําแหนงภายในจังหวัด 
ตามความสมคัรใจของพนักงานสวนตําบลและความยนิยอมของนายกองคการบริหารสวนตําบล 
       2)  กรณีการนับระยะเวลา 4 ป ในการดํารงตําแหนงบริหารในองคการบริหารสวนตําบล
นั้นๆ ใหเร่ิมตนการนับระยะเวลาการดํารงตาํแหนงตั้งแตวนัที่ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล         
(ก.อบต.จังหวดั) ใชบังคับ 
 

    ทั้งนี้  ใหมีผลต้ังแตวันที่  28  กันยายน  2547  เปนตนไป 
 
 
 

 
คณะกรรมการกลางพนกังานสวนตําบล 

 
 



 
มติคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  (ก.อบต.) 

 
เรื่อง   หลักเกณฑวธิีการและคณุสมบัติของผูมีสิทธสิอบคัดเลือก  คัดเลือก   

ของพนักงานสวนตําบล (เพิ่มเติม) 
 
 
  ตามมติคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  (ก.อบต.)  ในการประชุมคร้ังที ่ 3/2545   
เมื่อวันที ่ 22  มีนาคม  2545  ไดมีมติใหกําหนดคุณสมบติัของผูมีสิทธคัิดเลือก  คัดเลือก  ใหดํารงตําแหนง
ผูบริหารที ่ ก.ท. (เดิม)  กําหนดใหดํารงตาํแหนงสูงขึ้น  รายละเอยีดตามหนงัสือสํานกังาน ก.อบต. ที่ มท  0809.1/ว 
242               ลงวนัที ่ 27  พฤศจิกายน  2545  นัน้    
  เพื่อใหพนกังานสวนตําบลไดถือปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผูมีสิทธิคัดเลอืกได  
อยางถูกตอง  และกําหนดแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนระดับของพนักงานสวนตําบลตําแหนงผูบริหารที ่ก.ท. 
(เดิม) กําหนด  ใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติในการประเมินเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นนอกระดับควบ (เลื่อนไหล)              
ของพนักงานสวนตําบลสายผูปฏิบัติ  รวมทั้งการเลื่อนระดับสูงขึ้นของตําแหนงบริหารของเทศบาล   
คณะกรรมการกลางพนกังานสวนตําบล  (ก.อบต.)  ในการประชุมคร้ังที่  2/2547  เมือ่วันที่  28  กันยายน  
2547  จึงมีมติแกไขความในขอ  (1)  ที่กําหนดคุณสมบติัเฉพาะสาํหรบัตําแหนงของผูมีสิทธิคัดเลือกตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานการเงนิและบัญชี  และเจาหนาที่บริหารงานชาง  ระดับ  5  และเจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป        
นักบริหารงานสาธารณสุข  เจาหนาที่บริหารงานการเงินและบัญชี  และเจาหนาที่บริหารงานชาง  ระดบั  6  ในมติ   
ก.อบต. เร่ือง  หลักเกณฑและคุณสมบัติของผูมีสิทธิสอบคัดเลือก   คัดเลือกของพนักงานสวนตําบล  ตามหนังสอื
สํานักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.1/ว 242  ลงวนัที ่ 27  พฤศจิกายน  2545  ดังนี้   
   ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานการเงินและบญัชี  และเจาหนาที่บริหารงานชาง  ระดับ  5 
   (1)  มีคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตําแหนงทีจ่ะแตงตั้งตามที่กาํหนดไวในมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง  โดยจะตองมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงบริหารในสายงานทีจ่ะเลื่อนและแตงตั้งในระดับ  4  หรือที่  
ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  2  ป  

ฯลฯ 
   ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป  นักบริหารงานสาธารณสุข  เจาหนาที่บริหารงาน  
การเงนิและบญัชี  และเจาหนาที่บริหารงานชาง  ระดับ  6 

(1)  มีคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตําแหนงทีจ่ะแตงตั้งตามที่กาํหนดไวในมาตรฐานกําหนด 
ตําแหนง  โดยจะตองมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงบริหารในสายงานที่จะเลื่อนและแตงตั้งในระดับ  5  หรือที่   
ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  2  ป   

ฯลฯ 



 

-2- 
 

ทั้งนี้  โดยกาํหนดขอยกเวนใหผูมีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนงตรงตามมาตรฐาน 
กําหนดตําแหนงที่   ก.ท. (เดิม) กําหนด  ครบถวนสาํหรบัตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  6  นกับริหารงาน 
สาธารณสุข  6  เจาหนาที่บริหารงานการเงนิและบัญช ี 6  และเจาหนาทีบ่ริหารงานชาง  6  กอนวนัทีไ่ดรับแจงมติ
การแกไขคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิคัดเลือกจากคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล       
(ก.อบต.) โดยสามารถคัดเลอืกเพื่อเลื่อนระดับ  6 ได   โดยถือปฏิบัติตามหนงัสือสํานักงาน ก.อบต. ที่ มท 
0809.1/ว 242  ลงวนัที ่ 27  พฤศจิกายน  2545 
 
 

   ทั้งนี้  ใหมีผลต้ังแตวันที ่ 28  กันยายน  2547  เปนตนไป 
 
 
 
 

คณะกรรมการกลางพนกังานสวนตําบล 
 
 
 

 


