
นับระยะเวลา/พี่ทวี 

 
 
 
ที่ มท 0809.2/ว65 

 

 
 
                
                        สํานกังาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. 
                        ถนนราชสมีา  กทม.  10300             

                                       11  ตุลาคม  2547 

เร่ือง   แจงมติคณะกรรมการกลางขาราชการและพนกังานสวนทองถิน่ (ก.กลาง) เร่ืองการนับระยะเวลา 
การดํารงตําแหนงของขาราชการและพนกังานสวนทองถิ่นตําแหนงบริหาร 

เรียน ประธานกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจงัหวัด (ก.จ.จ.) ประธานกรรมการพนักงาน 
เทศบาล (ก.ท.จ.) และประธานกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต. จังหวัด)  

ส่ิงที่สงมาดวย มติคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลาง 
พนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เร่ือง การนับ 
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงของขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นตาํแหนงบริหาร 

 จํานวน  3  ฉบับ 

ดวยคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) ในการประชมุ   
คร้ังที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2547  คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)และคณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ในการประชุมคร้ังที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 23 และ 28 กันยายน 2547  
ไดมีมติเห็นชอบใหสามารถนาํระยะเวลาการดํารงตําแหนงนักบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ทุกประเภทที่มีตําแหนงเดียวกันมานับรวมกันได เพื่อประโยชนในการสับเปลี่ยนตาํแหนงกันไดงาย 
และสรางความกาวหนาในอาชีพใหแกขาราชการและพนกังานสวนทองถิ่น  รายละเอยีดปรากฏ                                
ตามมติคณะกรรมการกลางขาราชการและพนกังานสวนทองถิน่ที่สงมาดวย 

จึงเรยีนมาเพือ่โปรดทราบและแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ภายในจังหวดัทราบ 
เพื่อถือปฏิบัติดวย สําหรับ ก.ท.จ. ชลบุรี ใหแจงคณะกรรมการพนกังานเมืองพทัยา (ก.เมืองพทัยา) ดวย 

ขอแสดงความนับถอื 

       
(นายชุมพร พลรักษ) 

                                                           รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
                                                               เลขานุการ  ก.จ., ก.ท. และ  ก.อบต. 
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
สวนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
โทร. 0-2241-2720 



นับระยะเวลา/พี่ทวี 

 
มติคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) 

เร่ือง  การนบัระยะเวลาการดํารงตําแหนงของขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นตาํแหนงบริหาร 
**************************** 

  อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 17 (5) ประกอบมาตรา 26 วรรคทาย แหงพระราชบญัญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 ประกอบกับขอ 4 แหงประกาศ ก.อบต. เร่ือง กําหนด
หลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ลงวนัที ่21 สิงหาคม 
2545 คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลในการประชุมคร้ังที ่2/2547 เมื่อวนัที่ 28 กันยายน 2547         
ไดมีมติเห็นชอบใหสามารถนาํระยะเวลาการดํารงตําแหนงนักบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิน่              
ทุกประเภททีม่ีตําแหนงเดียวกันมานับรวมกันได เพื่อประโยชนในการสับเปลี่ยนตําแหนงกันไดงาย                 
และสรางความกาวหนาในอาชีพใหแกขาราชการและพนกังานสวนทองถิ่น  ดังนี ้
  1.  เห็นชอบใหนาํระยะเวลาการดํารงตําแหนงนักบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ประเภทอื่น ซึง่มีชื่อตําแหนงเดียวกนั ดังนี ้มานับรวมกนัเพื่อประโยชนในการเลื่อนระดับใหสูงขึ้น 
ที ่ อบจ. เทศบาล/เมืองพัทยา อบต. 
1 
 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 

นักบริหารงาน อบจ. 
 
นักบริหารงานทั่วไป 
นักบริหารการศึกษา 
นักบริหารงานสาธารณสุข 
 
นักบริหารงานชาง 
นักบริหารงานคลัง 

- 

นักบริหารงานเทศบาล/ 
นักบริหารงานเมืองพทัยา 
นักบริหารงานทั่วไป 
นักบริหารการศึกษา 
นักบริหารงานสาธารณสุข 
 
นักบริหารงานชาง 
นักบริหารงานการคลัง 
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 

นักบริหารงาน อบต. 
 
นักบริหารงานทั่วไป 
นักบริหารการศึกษา 
นักบริหารงานสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม 
นักบริหารงานชาง 
นักบริหารงานคลัง 
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 

2.  การโอนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นประเภทอื่น มาดํารงตาํแหนงบริหารใน 
องคการบริหารสวนตําบล ตําแหนงเดิมกอนโอนตองเปนตําแหนงบริหาร ซึ่งมีลักษณะงานประเภทเดียวกนั
และมีคุณวุฒติรงกันกับตําแหนงบริหารใหมในองคการบริหารสวนตําบล 
  3.  กรณีการโอนขาราชการอื่นมาดาํรงตําแหนงบริหารในองคการบริหารสวนตาํบล การ
นับระยะเวลาการดํารงตําแหนงบริหารในองคการบริหารสวนตําบล เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นใหเร่ิมนบัต้ังแต
ดํารงตําแหนงบริหารในองคการบริหารสวนตําบล 

  ทั้งนี้  ต้ังแตวนัที่  28  กันยายน  2547  เปนตนไป 
 
 

คณะกรรมการกลางพนกังานสวนตําบล 
 



นับระยะเวลา/พี่ทวี 

มติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) 
เร่ือง  การนบัระยะเวลาการดํารงตําแหนงของขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นตาํแหนงบริหาร 

**************************** 
  อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 17 (5) ประกอบมาตรา 24 วรรคทาย แหงพระราชบญัญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 ประกอบกับขอ 4 แหงประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล  เร่ือง หลกัเกณฑการเลือ่นและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดบัที่สูงขึน้ 
ลงวนัที ่7  พฤศจิกายน  2545 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลในการประชุมคร้ังที่  2/2547  เมือ่วันที่  
23  กันยายน  2547  ไดมีมติเห็นชอบใหสามารถนําระยะเวลาการดํารงตําแหนงนักบริหารขององคกร               
ปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภทที่มีตําแหนงเดยีวกนัมานบัรวมกนัได เพือ่ประโยชนในการสับเปล่ียน            
ตําแหนงกนัไดงาย  และสรางความกาวหนาในอาชพีใหแกขาราชการและพนกังานสวนทองถิน่  ดังนี ้
  1.  เห็นชอบใหนาํระยะเวลาการดํารงตําแหนงนักบริหารงานขององคกรปกครองสวน  
ทองถิน่ประเภทอื่น ซึ่งมีชื่อตําแหนงเดียวกนั ดังนี ้มานับรวมกันเพื่อประโยชนในการเลื่อนระดับใหสูงขึ้น 
 
ที ่ อบจ. เทศบาล/เมืองพัทยา อบต. 
1 
 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 

นักบริหารงาน อบจ. 
 
นักบริหารงานทั่วไป 
นักบริหารการศึกษา 
นักบริหารงานสาธารณสุข 
 
นักบริหารงานชาง 
นักบริหารงานคลัง 

- 

นักบริหารงานเทศบาล/ 
นักบริหารงานเมืองพทัยา 
นักบริหารงานทั่วไป 
นักบริหารการศึกษา 
นักบริหารงานสาธารณสุข 
 
นักบริหารงานชาง 
นักบริหารงานการคลัง 
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 

นักบริหารงาน อบต. 
 
นักบริหารงานทั่วไป 
นักบริหารการศึกษา 
นักบริหารงานสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม 
นักบริหารงานชาง 
นักบริหารงานคลัง 
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 

 

2.  การโอนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นประเภทอื่น มาดํารงตาํแหนงบริหารใน 
เทศบาล ตําแหนงเดิมกอนโอนตองเปนตําแหนงบริหาร ซึง่มีลักษณะงานประเภทเดียวกนัและมีคุณวุฒิ
ตรงกนั 
กับตําแหนงบริหารใหมในเทศบาล 
  3.  กรณีการโอนขาราชการอื่นมาดาํรงตําแหนงบริหารในเทศบาล การนับระยะเวลาการ
ดํารงตําแหนงบริหารในเทศบาล เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นใหเร่ิมนับต้ังแตดํารงตําแหนงบริหารในเทศบาล 

  ทั้งนี้  ต้ังแตวนัที่  23  กันยายน  2547  เปนตนไป 
 
 

  คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล 
 



นับระยะเวลา/พี่ทวี 

 
มติคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจงัหวัด (ก.จ.) 

เร่ือง  การนบัระยะเวลาการดํารงตําแหนงของขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นตาํแหนงบริหาร 
**************************** 

  อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 17 (5)  แหงพระราชบญัญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 ประกอบกับขอ 3.4 แหงประกาศ ก.จ. เร่ือง กาํหนดการเลื่อนและแตงตั้งขาราชการ
องคการบริหารสวนจงัหวัดใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ลงวันที ่18  กุมภาพนัธ 2545 คณะกรรมการ
กลางขาราชการองคการบรหิารสวนจงัหวดัในการประชมุคร้ังที ่1/2547 เมื่อวนัที ่28 กันยายน 2547  ไดมีมติ
เห็นชอบใหสามารถนาํระยะเวลาการดํารงตําแหนงนกับริหารขององคกรปกครองสวนทองถิน่ทกุประเภท 
ที่มีตําแหนงเดยีวกนัมานับรวมกนัได เพื่อประโยชนในการสับเปลี่ยนตาํแหนงกนัไดงาย และสราง
ความกาวหนาในอาชีพใหแกขาราชการและพนกังานสวนทองถิ่น  ดังนี ้
  1.  เห็นชอบใหนาํระยะเวลาการดํารงตําแหนงนักบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ประเภทอื่น ซึง่มีชื่อตําแหนงเดียวกนั ดังนี ้มานับรวมกนัเพื่อประโยชนในการเลื่อนระดับใหสูงขึ้น 
 
ที ่ อบจ. เทศบาล/เมืองพัทยา อบต. 
1 
 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 

นักบริหารงาน อบจ. 
 
นักบริหารงานทั่วไป 
นักบริหารการศึกษา 
นักบริหารงานสาธารณสุข 
 
นักบริหารงานชาง 
นักบริหารงานคลัง 

- 

นักบริหารงานเทศบาล/ 
นักบริหารงานเมืองพทัยา 
นักบริหารงานทั่วไป 
นักบริหารการศึกษา 
นักบริหารงานสาธารณสุข 
 
นักบริหารงานชาง 
นักบริหารงานการคลัง 
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 

นักบริหารงาน อบต. 
 
นักบริหารงานทั่วไป 
นักบริหารการศึกษา 
นักบริหารงานสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม 
นักบริหารงานชาง 
นักบริหารงานคลัง 
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 

 
2.  การโอนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นประเภทอื่น มาดํารงตาํแหนงบริหาร 

ในองคการบริหารสวนจงัหวดั ตําแหนงเดมิกอนโอนตองเปนตาํแหนงบริหาร ซึง่มีลักษณะงานประเภท
เดียวกนัและมคุีณวุฒิตรงกนักับตําแหนงบริหารใหมในองคการบริหารสวนจงัหวัด 
  3.  กรณีการโอนขาราชการอื่นมาดาํรงตําแหนงบริหารในองคการบริหารสวนจงัหวัด   
การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงบริหารในองคการบริหารสวนจังหวัด  เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นใหเร่ิม
นับต้ังแตดํารงตําแหนงบริหารในองคการบริหารสวนจังหวัด 
 

/4. กรณี… 
 



นับระยะเวลา/พี่ทวี 

-2- 
  4.  กรณีการคัดเลือกเพื่อเลือ่นระดับปลัดองคการบริหารสวนจงัหวัด ระดับ 9 ใหผูโอน         
มาดํารงตาํแหนงปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ระดับ 8 จากองคกรปกครองสวนทองถิน่อืน่ ตองดํารง
ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนจงัหวัด ระดับ 8 เปนระยะเวลา 1 ป 

  ทั้งนี้  ต้ังแตวนัที่  28  กันยายน  2547  เปนตนไป 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


