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คู่มือการปฏิบัติงานบุคคล
กองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

-๒-

คานา
คู่มือปฏิบัติงานบุคคลฉบับนี้ ได้จัดทาขึ้นจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงของบุคลากรใน
สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เพื่อเผยแพร่ให้ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอน
การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร โดยมีการการสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สามารถเข้าใจ
ง่าย ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
กองการเจ้าหน้าที่ หวังว่าคู่มือเล่มนี้สามารถจะใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานอันก่อประโยชน์แก่
ผู้ปฏิบัติงานบุคคล เสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการทางานบุคคล ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

กองการเจ้าหน้าที่
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สารบัญ
หน้า
๑. ความเป็นมา
๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือการปฏิบัติราชการ
๓. ประโยชน์ของการจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน และผลที่คาดว่าจะได้รับ
4. ภารกิจตามกรอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
5. โครงสร้างอัตรากาลังกองการเจ้าหน้าที่
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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-๑๑.๑ ความเป็นมา
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มีรูปแบบการปฏิบัติงานที่หลากหลาย เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกคน
ตั้งแต่เริ่มเข้าปฏิบัติงาน จนกระทั่ง ออกจากราชการ มีข้อระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องมากมาย ขั้นตอนการ
ดาเนินงานค่อนข้างซับซ้อน หากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความชานาญ หรือมีประสบการณ์เพียงพอ จะส่งผลให้การปฏิบัติงาน
เกิดความล่าช้า ผิดพลาดไม่เป็นไปตามกฎหมายที่กาหนด
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานสาหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานบุคคล และบุคลากรที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน
บุคคลแต่มีสนใจให้ทราบถึงกระบวนงานและขั้นตอนปฏิบัติงานที่ถูกต้อง มีความโปร่งใส และ สามารถตรวจสอบได้
๑.๒ วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่ โปร่งใส ตรวจสอบได้
๒. ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจกระบวนงานที่ถูกต้อง
๓. เพื่อให้ผู้ที่เริ่มปฏิบัติงานบุคคล หรือผู้ที่สนใจสามารถนาไปศึกษาและปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้
๔. ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงการปฏิบัติงาน
๕. เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
๑.๓ ประโยชน์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
๒. เพิ่มความน่าเชื่อถือในกระบวนงานบุคคล
๓. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ เมื่อมีการย้ายเปลี่ยนตาแหน่ง หรือมีการบรรจุแต่งตั้งใหม
๔. ใช้เป็นเครื่องมือในการกาหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกองการเจ้าหน้าที่
๕. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6. ประหยัดงบประมาณในการส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
7. งานมีคุณภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
8. ลดปัญหาข้อถกเถียง หรือ ข้อขัดแย้งในการบริหารงานบุคคล
9. เสริมสร้างการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
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ข้อมูลพื้นฐานกองการเจ้าหน้าที่
ภารกิจตามกรอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
กองการเจ้าหน้าที่ กาหนดให้มี ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
เป็นหัวหน้าส่วนราชการ โดยให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
กฎ ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ ของทางราชการ นับตั้งแต่การสรรหาบุคคล การบรรจุและแต่งตั้ง การกาหนดตาแหน่ง
การเลื่อนขั้นเงินเดือน การโอน การย้าย การพัฒนาและฝึกอบรม ดูงาน การรักษาวินัย สวัสดิการ การลาออกจากราชการ
ระบบการจัดเก็บและส่งเอกสารโดยระบบเครือข่าย การจัดเก็บประวัติ ฐานข้อมูลบุคลากร และฐานข้อมูลทางวินัย
ตลอดจนการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการ
ภายใน ออกเป็น ๓ ฝ่าย ดังนี้
๑. ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
- งานดาเนินการเกี่ยวกับการสรรหา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
- งานดาเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก
- งานบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ข้าราชการ ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานสอบเปลี่ยนสายงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานบรรจุเข้ารับราชการ
- งานทดลองปฏิบัติราชการ
- งานเกลี่ยอัตรากาลัง การตัดโอนตาแหน่ง และงานตัดโอนอัตราเงินเดือน
- งานย้ายภายในส่วนราชการและการช่วยราชการของข้าราชการและลูกจ้าง
- งานจัดทาคาสั่งเกี่ยวกับการมอบอานาจ การรักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทน
และรักษาการในตาแหน่ง
- งานทะเบียนประวัติ ของข้าราชการ และลูกจ้าง
- งานแผนอัตรากาลัง การจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุงส่วนราชการ
- งานจัดทาทะเบียนคุม บันทึกอัตรากาลัง
- งานจัดทาบันทึกและประมวลผลข้อมูล ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
- งานจัดทาข้อมูลและทะเบียนประวัติของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
- งานต่อสัญญาพนักงานจ้าง
- งานการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ใน ก.พ. 7
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
๒. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
- งานแผนพัฒนาบุคลากร
- งานศึกษา วิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล โครงสร้างและการจัดอัตรากาลัง
- งานการเลื่อนระดับข้าราชการ อบจ.

-๓- งานจัดทาประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
- งานศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะนโยบายและวางแผนระบบการบริหารงานบุคคล
- งานจัดตั้งและปรับปรุงส่วนราชการ
- งานเลื่อนขั้นเงินเดือน ค้าจ้าง ค่าตอบแทนข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
- งานส่งเสริมการศึกษาต่อและการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
- งานประโยชน์ตอบแทนอื่น
- งานการออกหนังสือรับรอง
-งานการขออนุญาตเดินทางไปราชการ
- งานพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล
- งานจัดการประชุม ก.จ.จ. และการอื่นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
- งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
๓. ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
- งานดาเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
- งานสอบสวนข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และข้อกล่าวหาข้าราชการ ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง
- ตรวจพิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์หรืออุทธรณ์การลงโทษทางวินัย
- งานพิจารณาสานวนสอบสวนทางวินัย
- งานเสนอความเห็นและดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
- งานพิจารณาสั่งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจา ออกจากราชการไว้ก่อนหรือสั่งพักราชการ
- งานดาเนินการจัดทาสรุปผลรายงานการดาเนินการทางวินัย
- งานให้ออกจากราชการ
- งานการหารือข้อราชการด้านการบริหารงานบุคคล
- งานเสริมสร้างวินัยคุณธรรมและจริยธรรม
- งานขอรับบาเหน็จ บานาญของข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานจัดทาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
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โครงสร้างอัตรากาลังกองการเจ้าหน้าที่
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)
นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)
นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง)

หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)
นิติกร (ปก./ชก.)
นิติกร (ปก./ชก.)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง)
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานบุคคล
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การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ, การตรวจสอบวุฒิการศึกษาและการตรวจสอบประวัติ
สารวจอัตราว่าง แล้วแจ้งความประสงค์ให้ กสถ.
ดาเนินการสอบแข่งขันแทน (ผ่านผู้ว่าฯ)

ดาเนินการส่งสาเนาวุฒิของผู้บรรจุแต่งตังให้
้
สถาบันการศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาตรวจสอบวุฒิ
แล้ วจัดเก็บไว้ ใน ก.พ.7

การสอบแข่งขันแล้วเสร็จและได้ขนึ้ บัญชีผู้ผ่าน
การสอบฯแล้ว

กสถ.เรียกผูผ้ ่านการสอบฯมารายงานตัว แล้วจัดส่งรายชื่อ
ให้จังหวัดอ่างทอง ตามตาแหน่งที่ อบจ.อ่างทอง ร้องขอ

ดาเนินการจัดทาหนังสือส่งตัวผู้บรรจุใหม่ไปพิมพ์ลายนิ้วมือ
ณ สถานีตารวจตามภูมิลาเนา เพือ่ ตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรม

ส่งแบบประวัติบคุ คล (รปภ.1)และผลพิมพ์ลายนิ ้วมือจาก
สถานีตารวจไปยังสานักข่าวกรองแห่งชาติ

จังหวัดอ่างทองจัดส่งรายชื่อ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ อบจ.
อ่างทอง

จัดเก็บสาเนาผลพิมพ์ลายนิ ้วมือ ไว้ ใน ก.พ.7

เสนอบันทึกต่อ นายก อบจ.เพื่อขอความเห็นชอบ
ต่อ ก.จ.จ.อ่างทอง

เมื่อ ก.จ.จ.อ่างทอง ให้ความเห็นชอบ จึงออกคาสั่งบรรจุ
แต่งตั้ง ,หนังสือแจ้งให้มารายงาน,หนังสือแจ้งผู้ว่าฯและแจ้ง
เวียนส่วนราชการในสังกัดทราบ

หนังสือ/ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
1.ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
2 .ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบจ.
ลว. 25 พ.ย. 2545 และ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
3 .หนังสือสานักงาน ก.จ. ที่ มท 0809.2/ว 147 ลว 24 ก.ย.50 เรื่ อง การตรวจสอบวุฒิการศึกษา
ของข้ าราชการหรื อพนักงานส่วนท้ องถิ่น
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การให้โอนข้าราชการ
ผู้ขอโอนยื่นคาร้ องขอโอน

แจ้ งมติ ก.จ.จ. และประสาน

ผ่านต้ นสังกัด มายังกอง

วันให้ โอน

การ จนท.

เสนอบันทึกและหนังสือขอ

ออกคาสัง่ ให้ พ้นจาก

โอนพร้ อมเอกสารที่

ตาแหน่ง รายงาน ก.จ./

เกี่ยวข้ องให้ นายก อบจ.ลง

จังหวัด /หน่วยงานที่รับโอน

นาม
ส่งหนังสือขอโอนพร้ อม

ส่งคาสัง่ พร้ อมหนังสือส่ง

เอกสารประกอบการโอน

ตัวและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง

ให้ สงั กัดที่ ขรก.ประสงค์ที่

ให้ หน่วยงานที่รับโอนทราบ

จะขอโอน

เมื่อได้ รับหนังสือแจ้ ง

เมื่อได้ รับหนังสือแจ้ งว่า

ยินยอมรับโอนจึงนาเรื่ อง

ขรก.รายดังกล่าว ไป

เสนอต่อ ก.จ.จ.เพื่อขอ

รายงานตัวปฏิบตั ิหน้ าที่

ความเห็นชอบ ในการให้

แล้ วจึงรายงานให้ นายก

พ้ นจากตาแหน่ง

อบจ.ทราบ

หนังสือ/ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
1.ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบจ.
ลว. 25 พ.ย. 2545 และ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
2.หนังสือ สานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 25 ลว.2 มี.ค.2549 เรื่ องแจ้ งแนวทางปฏิบตั ิ
ตามมติ ก.กลาง
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การรับโอนข้าราชการ อบจ. หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
ผู้ขอโอนส่งคาร้ องขอโอน

แจ้ งมติ ก.จ.จ. และประสาน

พร้ อมหนังสือยินยอมให้

วันรับโอน

โอนและเอกสารที่
เกี่ยวข้ องผ่านต้ นสังกัด

มายัง อบจ.อ่างทอง
ออกคาสัง่ รับโอนรายงาน
ก.จ./จังหวัด /หน่วยงานที่
เสนอคณะกรรมการ

ให้ โอน

พิจารณากลัน่ กรองการ
โอน/การรับโอนฯ เพื่อ
พิจารณาในการรับโอน

เมื่อขรก.มารายงานตัว

ปฏิบตั ิหน้ าที่ จึงเสนอให้
ผู้บริ หารและแจ้ งให้

เสนอมติของคณะ

หน่วยงานที่ให้ โอนทราบ

กรรมการฯ ต่อนายก อบจ.
เพื่อพิจารณา
ส่งตัวเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่
ตามสังกัดต่อไป
เมื่อนายก อบจ.พิจารณา
รับโอน จึงเสนอ ก.จ.จ.ให้
ความเห็นชอบ รับโอน

หนังสือ/ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
1.ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบจ.
ลว. 25 พ.ย. 2545 และ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
2.หนังสือ สานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 25 ลว.2 มี .ค.2549 เรื่ องแจ้ งแนวทางปฏิบตั ิ
ตามมติ ก.กลาง
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การรับโอนข้าราชการประเภทอื่น
แจ้ งมติ ก.จ.จ. และประสาน
ผู้ขอโอนส่งคาร้ องขอโอน

วันรับโอน

และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
มายัง อบจ.อ่างทอง
ออกคาสัง่ รับโอนรายงาน
ก.จ./จังหวัด /หน่วยงานที่
เสนอคณะกรรมการ

ให้ โอน

พิจารณากลัน่ กรองการ
โอน/การรับโอนฯ เพื่อ
พิจารณาในการรับโอน

เมื่อขรก.มารายงานตัว

ปฏิบตั ิหน้ าที่ จึงเสนอให้
ผู้บริ หารและแจ้ งให้
สอบถามต้ นสังกัดว่า

หน่วยงานที่ให้ โอนทราบ

ยินยอมให้ โอนหรื อไม่

เสนอมติของคณะ

ส่งตัวเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่

กรรมการฯ ต่อนายก อบจ.

ตามสังกัดต่อไป

เพื่อพิจารณา
เมื่อนายก อบจ.พิจารณา
รับโอน จึงเสนอ ก.จ.จ.ให้
ความเห็นชอบ รับโอน

หนังสือ/ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
1.ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบจ.
ลว. 25 พ.ย. 2545 และ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
2.หนังสือ สานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 25 ลว.2 มี.ค.2549 เรื่ องแจ้ งแนวทางปฏิบตั ิ
ตามมติ ก.กลาง
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การย้ายข้าราชการให้ดารงตาแหน่งในสายงานและประเภทเดิม
ผู้ย้ายเสนอคาร้ องผ่าน
ต้ นสังกัดมากองการ จนท.

ตรวจสอบว่าเป็ นตาแหน่ง
ที่มีอตั ราว่างในแผน
อัตรากาลัง 3 ปี หรื อเป็ น
การย้ ายสับเปลีย่ นใน
ตาแหน่งเดียวกัน

เสนอ นายก อบจ.เพื่อ
พิจารณา

นาเรื่ องเข้ า ก.จ.จ.ขอความ
เห็นชอบ

ออกคาสัง่ ย้ าย และแจ้ ง
ส่วนราชการในสังกัดทราบ

หนังสือ/ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
.ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบจ.
ลว. 25 พ.ย. 2545 และ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
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การย้ายข้าราชการให้ดารงตาแหน่งต่างสายงาน(ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน หรือ
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ)
ผู้ย้ายเสนอคาร้ องผ่าน
ต้ นสังกัดมากองการ จนท.

ตรวจสอบว่าเป็ นผู้ที่มี
คุณสมบัติตรงตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ที่ขอย้ ายและเป็ นประเภท
และระดับเดียวกันหรื อไม่

เสนอผู้บงั คับบัญชาของ ผู้ขอย้ าย คือ
( 1)ผอ.หรื อเทียบเท่า
(2)ปลัด อบจ.
(3นายก อบจ.
เพื่อประเมินบุคคลเพื่อความเหมะสม
กับตาแหน่งโดยจะต้ องได้ รับคะแนน
แต่ละคน ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 60

นาเรื่ องเข้ า ก.จ.จ.ขอความ
เห็นชอบ

ออกคาสัง่ ย้ าย และแจ้ งส่วน

ราชการในสังกัดทราบ

หนังสือ/ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
.ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบจ.
ลว. 25 พ.ย. 2545 และ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
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การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทเดียวกัน
ประเภทวิชาการ

เชี่ยวชาญ

2 ปี (ผลงาน+สัมภาษณ์)หรือตามที่ ก.กลางกาหนด
ระดับชานาญงานการพิเศษ
(สายงานวิทยาศาสตร์ ฯ และนิตกิ าร)

4 ปี (ผลงาน+สัมภาษณ์)หรือตามที่ ก.กลางกาหนด
ระดับชานาญการ

6 ปี (ป.ตรี)
4 ปี (ป.โท)
2 ปี (ป.เอก)

(ผลงาน+สัมภาษณ์)

ระดับปฏิบตั ิการ
หนังสือ/ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
1. ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของ อบจ. ลว. 25 พ.ย. 2545
และ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
2 .ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่ อง กาหนดหลักเกณ์เกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งข้ าราชการ อบจ. พ.ศ.2558
ลว.30 ธ.ค.58
3 . ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสาหรับข้ าราชการ อบจ. ลว.17 พ.ย.47
4. หนังสือสานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 25 ลว.7 มี.ค.59 เรื่ อง การดาเนินการบริ หารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น
5. หนังสือสานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 131 ลว. 10 พ.ย. 59 เรื่ อง การพิจารณาอัตราเงินเดือนใน
การเลือ่ นระดับที่สงู ขึ ้นของตาแหน่งประเภททัว่ ไป และตาแหน่งประเภทวิชาการ
6 .หนังสือสานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 61 ลว. 29 ธ.ค.58 เรื่ อง การกาหนดกลุม่ งาน เกื ้อกูลกัน
ตามมาตรกาหนดตาแหน่งของข้ าราชการและพนักงานส่วนท้ องถิ่น
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การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทเดียวกัน

ประเภทอานวยการท้ องถิ่น

ระดับสูง

4 ปี (คัดเลือก)
ระดับกลาง

4 ปี หรือ 3 ปี (ป.โท) (คัดเลือก)
ระดับต้ น

หนังสือ/ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
1. ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของ อบจ.
ลว. 25 พ.ย. 2545 และ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
2 . ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่ อง กาหนดหลักเกณ์เกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งข้ าราชการ
อบจ. พ.ศ.2558 ลว.30 ธ.ค.58
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การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทเดียวกัน

ประเภทบริหารท้ องถิ่น

ระดับสูง

4 ปี (คัดเลือก)
ระดับกลาง

4 ปี หรือ 3 ปี (ป.โท) (คัดเลือก)
ระดับต้ น

หนังสือ/ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
1. ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของ อบจ.
ลว. 25 พ.ย. 2545 และ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
2 . ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งข้ าราชการ
อบจ. พ.ศ.2558 ลว.30 ธ.ค.58
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การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต่างประเภท ประเภทวิชาการ
ประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ

2 ปี
ระดับชานาญการพิเศษ
(สายงานวิทยาศาสตร์ ฯ และนิตกิ าร)

ประเภททั่วไป

6 ปี (ป.ตรี) 4 ปี (ป.โท)
สอบคัดเลือก

ระดับอาวุโส

สอบคัดเลือก

ระดับชานาญการ

6 ปี (ป.ตรี)
4 ปี (ป.โท)
2 ปี (ป.เอก)

6 ปี
สอบแข่งขัน,สอบคัดเลือก
ระดับชานาญงาน

6 ปี (ปวช.)
5 ปี (ปวท.)
4 ปี (ปวส.)

4 ปี

ระดับปฏิบตั ิการ

2 ปี + สอบแข่งขัน,สอบคัดเลือก

ระดับปฏิบตั ิงาน

หนังสือ/ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
1. ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของ อบจ.
ลว. 25 พ.ย. 2545 และ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
2. ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 38) พ.ศ. 2558
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การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต่างประเภท ประเภทอานวยการท้องถิ่น
ประเภทวิชาการ

ประเภทอานวยการท้องถิ่น
8 ปี

ระดับเชี่ยวชาญ

ระดับสูง

2 ปี
ระดับชานาญการพิเศษ

ประเภททั่วไป
ระดับอาวุโส

6 ปี

ระดับกลาง

4 ปี
4 ปี

6 ปี
ระดับชานาญงาน

4 ปี

ระดับชานาญการ

2 ปี
4 ปี

ป.ตรี6ปี
10 ปี

ปวช. 6 ปี
ปวท. 5 ปี 6 ปี

ป.โท4ปี

4 ปี

ระดับต้ น

2 ปี
6 ปี

3 ปี(ป.โท)

ฝ่ ายระดับต้ น

ป.เอก2ปี
ระดับปฏิบตั ิการ

ปวส. 4 ปี
ระดับปฏิบตั ิงาน

หนังสือ/ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
1. ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของ อบจ.
ลว. 25 พ.ย. 2545 และ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
2. ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 38) พ.ศ. 2558
3. ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่ข้าราชการ
อบจ. พ.ศ.2558 ลว.30 ธ.ค.58
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การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต่างประเภท ประเภทบริหารท้องถิ่น

ปลัด อบจ.ระดับสูง

5 ปี
ระดับกลาง

2 ปี

รองปลัด อบจ.ระดับกลาง

4 ปี
3 ปี(ป.โท)
ระดับต้ น( หน.ฝ่ าย)

หนังสือ/ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
1. ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของ อบจ.
ลว. 25 พ.ย. 2545 และ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
2. ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ข้ าราชการ อบจ. พ.ศ.2558 ลว.30 ธ.ค.58
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การออกจากราชการ

การออกจากราชการ
มี 5 กรณี

ตาย

ออกตามกฎหมาย
ว่าด้ วยบาเหน็จ

ลาออก

ถูกสัง่ ให้ ลาออก

ถูกลงโทษ
ปลดออก ไล่ออก
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การให้ออกจากราชการ

- ไม่พ้นทดลองราชการ
- ขาดคุณสมบัติ

เสนอ ก. จังหวัด

อนุวินัยฯ ทาความเห็น

ไปรับราชการทหาร

- หย่อนความสามารถ
- ประพฤติตนไม่เหมาะสม
บกพร่องต่อหน้าที่
- มีมลทินหรือมัวหมอง

ผู้บริหารท้องถิ่น
ออกคาสั่งให้ออก

ผู้บริหารท้องถิ่น
แต่งตั้งกรรมการสอบสวน

ก. จังหวัดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ

ดาเนินการสอบสวน
ตามวิธีที่กาหนด

ผู้บริหารท้องถิ่น
ออกคาสั่งให้ออก

ผู้บริหารท้องถิ่น
ออกคาสั่งให้ออก

หนังสือ/ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
1. ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของ อบจ.
ลว. 25 พ.ย. 2545 และ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม

2. ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินยั พ.ศ.2558
ลว.30 ธ.ค. 2558

3. ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ ออกจากราชการ พ.ศ.2558
ลว.30 ธ.ค. 2558

4. ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้ องทุกข์ พ.ศ.2558
ลว.30 ธ.ค. 2558
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การออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญ
เหตุทดแทน

- ออกเพราะเลิก
ทางราชการมี

หรื อยุบตาแหน่ง

คาสัง่ ให้ ออก

- ไปดารง
ตาแหน่งทาง
การเมือง

โดยไม่มี
ความผิด

เสนอเรื่ องต่อ
ก.จังหวัด

- เจ็บป่ วย
ทุพพลภาพ
แพทย์ทาง
ราชการรับรอง
ว่าไม่สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้

เหตุรับราชการนาน

เหตุสงู อายุ

เหตุทพุ พลภาพ

อายุ60 ปี

อายุ50 ปี

มีเวลาราชการ ๒๕

บริ บรู ณ์

บริ บรู ณ์

ปี บริ บรู ณ

ประสงค์ลาออก

ประสงค์ลาออก

ผู้บริ หาร
ท้ องถิ่นออก
คาสัง่ ให้ มี
สิทธิได้ รับ
บาเหน็จ
หรื อบานาญ

ยื่นหนังสือ
ขอลาออก
ต่อผู้บริ หาร
ท้ องถิ่น
เสนอเรื่ องต่อ
ก.จังหวัด

ก. จังหวัดพิจารณาให้
ความเห็นชอบ

ก.จังหวัด
พิจารณาให้
ความเห็นชอบ

ผู้บริ หารท้ องถิ่น ออกคาสัง่
ให้ ออกและให้ มีสทิ ธิได้ รับ
บาเหน็จหรื อบานาญ

หนังสือ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1.พ.ร.บ.บาเหน็จบานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม

ผู้บริ หารท้ องถิ่นออก
คาสัง่ ให้ ออกและให้
มีสทิ ธิได้ รับบาเหน็จ
หรื อบานาญ

2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยเงินบาเหน็จบานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.2546และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยเงินบาเหน็จบานาญลูกจ้ างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.2542
และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
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การลาออก

ควรอนุญาต

ก. จังหวัด

ปกติ

การดารงตาแหน่งทางการเมือง

ยื่นหนังสือขอลาออกต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น

ยื่นหนังสือต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา

ก. จังหวัด

ยับยั้งไม่เกิน 90 วัน

ก. จังหวัด

ก. จังหวัดพิจารณา
ให้ ความเห็นชอบ

ผู้บริ หารท้ องถิ่นออก
คาสัง่ ให้ ลาออก

ก. จังหวัดพิจารณา

ก. จังหวัดพิจารณา

ให้ ความเห็นชอบ

ให้ ความเห็นชอบ
การลามีผลตังแต่
้
วันขอลาออก

ผู้บริ หารท้ องถิ่นออก

ผู้บริ หารท้ องถิ่นออก

คาสัง่ ให้ ลาออก

คาสัง่ ให้ ลาออก

การลามีผลตังแต่
้

การลามีผลตังแต่
้

วันขอลาออก

วันถัดจากวันครบ
กาหนด 90 วัน

หนังสือ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558
ลว.30 ธ.ค. 2558
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ขอรับเงินบาเหน็จ/บานาญรายของข้าราชการ อบจ.

เมื่อมีประกาศพ้นจากราชการ
เกษียณอายุ/ลาออกจากราชการ
มีสิทธิได้รับบาเหน็จ/บานาญ

ข้าราชการขอรับบาเหน็จ/บานาญ

จัดทาแบบคาขอ บ.ท. 1 – บ.ท. 4, บ.ท. 6
และเอกสารประกอบคาขอ

ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พิจารณาอนุมัติ
ส่งจ่ายเงินบาเหน็จ/บานาญ

จัดส่งให้กองคลัง เพื่อจ่ายเงินบาเหน็จ/
บานาญ ให้กับผู้ขอต่อไป
หนังสือ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1.พ.ร.บ.บาเหน็จบานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยเงินบาเหน็จบานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.2546และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
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บาเหน็จบานาญข้าราชการ
1.เหตุทดแทน ออกจากราชการเพราะเลิกหรือยุบตาแหน่ง หรือไปดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือมีคาสั่งให้ออกโดยไม่ผิด
2.เหตุทุพพลภาพ เจ็บป่วยทุพพลภาพ (แพทย์ทางราชการรับรอง) ไม่สามารถรับราชการได้
3.เหตุสูงอายุ
อายุตัวครับ 60 ปีบริบูรณ์ หรืออายุตัว 50 ปี บริบูรณ์และประสงค์ลาออก
4.รับราชการนาน เวลาราชการ 30 ปีบริบูรณ์ หรือเวลาราชการ 25 ปี และประสงค์ลาออก
กรณีออกจากราชการด้วย เหตุ 4 เหตุ
- อายุราชการไม่ถึง 10 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิได้รับ บาเหน็จ
- อายุราชการ 10 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสิทธิได้รับ บานาญ(หรือจะรับบาเหน็จก็ได้)
กรณีไม่ได้ออกจากราชการด้วย เหตุ 4 เหตุ
- ถ้าลาออก ต้องมีอายุราชการครบ 10 ปี จึงจะมีสิทธิได้รับบาเหน็จ
บาเหน็จดารงชีพ

- จ่ายให้ข้าราชการบานาญ ไม่เกิน 15 เท่าของบานาญรายเดือน แต่ไม่เกิน 400,000.-บาท- ผู้รับบานาญอายุต่ากว่า 65 ปีบริบูรณ์ ขอรับได้ไม่เกิน 200,000.-บาท
ผู้รับบานาญอายุ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ขอรับได้ไม่เกิน 200,000.-บาท

เงินบาเหน็จตกทอด

- จ่ายให้แก่ทายากของข้าราชการที่ตายระหว่างรับราชการ
*เงินเดือนเดือนสุดท้าย X ปีเวลาราชการ*
-จ่ายให้แก่ทายากของข้าราชการบานาญ
*เงินบานาญรายเดือน X 30 – บาเหน็จดารงชีพที่รับไปแล้ว

****บุตรได้รับ 2 ส่วน (3 คนขึ้นไป รับ 3 ส่วน)****
****สามี,ภรรยา 1 ส่วน****
****พ่อ,แม่ 1 ส่วน****
เงินช่วยพิเศษ - จ่ายให้แก่บุคคลซึ่งข้าราชการ/ผู้รับบานาญ ผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ ถ้าไม่ได้แสดงเจตนาไว้ หรือ
บุคคลที่แสดงเจตนาไว้ตาย ให้จ่ายแก่บุคคลต่อไปนี้ตามลาดับ (1)คู่สมรส หรือ (2)บุตร หรือ(3)บิดามารดา
*** ข้าราชตายระหว่างรับราชการ =เงินเดือนเดือนสุดท้ายX3เดือน***
***ผู้รับบานาญถึงแก่ความตาย=(เงินบานาญ+เงินเพิ่ม ร้อยละ25+ช.ค.บ.)X3เดือน***
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ขอรับเงินบาเหน็จ/บานาญรายเดือนของลูกจ้างประจา
เมื่อมีประกาศพ้ นจากราชการ
กรณีเกษี ยณอายุ/ลาออกจากราชการ
(กรณีมีสทิ ธิ์ได้ รับบาเหน็จ/บานาญรายเดือน)

ลูกจ้ างประจาขอรับบาเหน็จ/บานาญรายเดือน

จัดทาแบบคาขอ บ/ช รายรับเงินเดือน
แบบทวีคณ
ู ,แบบคานวณ

ออกคาสัง่ จ่ายเงินบาเหน็จ/บานาญปกติ
โดยนายก อบจ.

ส่งหลักฐานการขอจ่ายเงินบาเหน็จ/บานาญราย
เดือนให้ จงั หวัด เพื่อขอรับการจัดสรรให้ สว่ นของ
รัฐบาลจัดสรรให้

ส่งคาสัง่ ให้ กองคลัง เพื่อจ่ายเงินบาเหน็จ/บานาญ
รายเดือนให้ กบั ผู้ขอต่อไป

หนังสือ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยเงินบาเหน็จบานาญลูกจ้ างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.2542
และที่แก้ ไขเพิ่มเติม

- 25 บาเหน็จลูกจ้าง
บาแหน็จปกติ – เป็นลูกจ้างประจามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ และลาออกจากราชการ ด้วยเหตุดังนี้
(1) ลาออกโดยไม่มีความผิด (2) กระทาผิดวินัยร้ายแรง โทษปลดออกจากราชการ
****บาเหน็จปกติ = ค่าจ้างเดือนสุดท้าย X จานวนเดือนที่ทางาน****
12
บาเหน็จรายเดือน –เงินตอบแทนของลูกจ้างประจาที่ออกจากงาน และมีเวลาการปฏิบัติงาน 25 ปีบริบูรณ์ โดยจ่ายเป็นราย
เดือนจนกว่าลูกจ้างจะเสียชีวิต
****บาเหน็จรายเดือน = ค่าจ้างเดือนสุดท้าย X จานวนเดือนที่ทางาน****
12 X 50
บาเหน็จพิเศษจ่ายทายาทกรณีเสียชีวิต
(1) กรณีปฏิบัติหน้าที่ในเวลาปกติ
= อัตราค่าจ้างเดือนสุดท้าย X 30 เดือน
(2) ระหว่างเวลาที่มีการรบ สงคราม ฯลฯ = อัตราค่าจ้างเดือนสุดท้าย X 48 เดือน
บาเหน็จพิเศษจ่ายผู้ที่ได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่ (นอกเหนือจากที่รับบาเหน็จปกติ)
(1) ในเวลาปกติ ให้ได้รับ 6 ถึง 24 เท่าของอัตราค่าจ้างสุดท้าย
(2) ระหว่างเวลาที่มีการรบ สงคราม ฯลฯ ให้ได้รับ 36 ถึง 42 เท่าของอัตราค่าจ้างสุดท้าย
บาเหน็จพิเศษรายเดือนจ่ายผู้ที่ได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่
(1) ในเวลาปกติ ให้ได้รับ
= 6 ถึง 24 เท่าของอัตราค่าจ้างสุดท้าย
50
(2) ระหว่างเวลาที่มีการรบ สงคราม ฯลฯ ให้ได้รับ = 36 ถึง 42 เท่าของอัตราค่าจ้างสุดท้าย
50
บาเหน็จตกทอดจ่ายทายาทกรณีลูกจ้างประจาที่รับบาเหน็จรายเดือน หรือบาเหน็จพิเศษรายเดือนเสียชีวิต
***15 เท่าของบาเหน็จรายเดือน หรือบาเหน็จพิเศษรายเดือน***
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สิทธิในเงินบาเหน็จดารงชีพ บาเหน็จตกทอด และเงินช่วยพิเศษ 3 เดือน
บาเหน็จดารงชีพ คืออะไร?
บาเหน็จดารงชีพ คือ เงินที่รัฐจ่ายให้ผู้รับบานาญขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ (คนละส่วนกับเงินบานาญ) เพื่อ
ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้รับบานาญในการดารงชีพให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ โดยได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้ โดยให้สิทธิ์ได้รับในอัตรา 15 เท่าของบานาญรายเดือน แต่ไม่เกิน 400,000 บาท โดยผู้มีสิทธิ
ขอรั บ บ าเหน็ จ ด ารงชี พ กรณี แ รก คื อ ผู้ รั บ บ านาญที่ มี อ ายุ ต่ ากว่ า 65 ปี บ ริ บู ร ณ์ จะมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ไม่
เกิน 200,000 บาท และกรณี ที่สอง คือ ผู้รั บบานาญที่มีอายุครบ 65 ปีบริบูร ณ์ ขึ้น ไป ให้มีสิทธิ ขอรับได้ไ ม่
เกิน 400,000 บาท แต่ถ้ารับ 200,000 บาท ไปแล้ว ก็ให้ขอรับเพิ่มไม่เกินส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิ แต่รวมกัน
แล้วไม่เกิน 400,000 บาท (กรณีประสงค์และใช้สิทธิ์ไปแล้ว เงินส่วนนี้จะถูกนาไปหักออกจากเงินบาเหน็จตกทอด
เมื่อผู้รับบานาญเสียชีวิต)

ตั ว อย่ า ง เช่ น ผู้ รั บ บ านาญ เมื่ อ ออกจากราชการได้ รั บ เงิ น บ านาญเดื อ นละ 30,000บาท
ค านวณ 15 เท่ า เป็ น จ านวน 450,000 บาท ขอรั บ เงิ น บ าเหน็ จ ด ารงชี พ ตอนออกจากราชการได้
จานวน 200,000 บาท และเมื่อมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ และต้องการขอรับบาเหน็จดารงชีพเพิ่ม สามารถขอรับ
เพิ่มได้อีกเพียง 200,000 บาท เนื่องจากรวมกันแล้วไม่เกิน 400,000 บาท (กรณีนี้หากใช้สิทธิ์เต็มจานวน เมื่อ
เสียชีวิตไป ทายาทหรือผู้ระบุสิทธิ์ จะได้บาเหน็จตกทอดเท่ากับ 30 คูณ 30,000 ยอดเต็มเท่ากับ 900,000 แล้ว
ลบด้วย 400,000 เหลือรับจริงเท่ากับ 500,000 บาท)
**ผู้รับบานาญสามารถใช้สิทธิ์นี้ (ไม่ขอก็ได้) โดยยื่นเรื่องพร้อมกับการขอรับบานาญปกติ หรือ จะ
ขอภายหลังก็ได้ สาหรับการจ่ายเงิน เมื่อได้รับอนุมัติแล้วทางกองทุนบาเหน็จบานาญท้องถิ่น จะโอนเงินเข้าบัญชีของ
ผู้รับบานาญโดยตรง**

บาเหน็จตกทอด คืออะไร ?
บาเหน็จตกทอด คือ เงินที่ทางราชการจ่ายให้แก่ทายาทของข้าราชการที่เสียชีวิตระหว่างประจาการ
หรื อ ผู้ รั บ บ านาญ ได้เ สี ย ชี วิ ต ซึ่ ง การเสี ยชี วิ ต หรื อ ถึ ง แก่ ก รรมนั้น มิ ไ ด้ เ กิ ด จากการประพฤติ ชั่ ว ร้ า ยแรงของ
ตนเอง (เช่น ฆ่าตัวตายหนีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง โทษาอาญาจาคุก เป็นต้น)
หากข้าราชการเสียชีวิตระหว่างประจาการ ทายาทจะได้รับบาเหน็จตกทอด เท่ากับ เวลาราชการ คูณ
เงิ น เดื อ นเดื อ นสุ ด ท้ า ย เช่ น ข้ า ราชการรั บ ราชการมาเป็ น เวลา 30ปี จึ ง เสี ย ชี วิ ต และเงิ น เดื อ นสุ ด ท้ า ย
เท่ากับ 60,000 บาท ทายาทจะได้รับเงินบาเหน็จตกทอดทั้ง สิ้น 30 x 60,000 = 1,800,000 บาท
หากผู้รับบานาญเสียชีวิต ทายาทจะได้รับบาเหน็จตกทอด เท่ากับ 30 เท่าของเงินบานาญ เช่น ผู้รับ
บานาญได้รับเงินบานาญเดือนละ 30,000 บาท ทายาทจะได้รับเงินบาเหน็จตกทอดทั้งสิ้น 30 คูณ 30,000 =
900,000 บาท (ยอดนี้จะถูกหักเมื่อใช้สิทธิ์บาเหน็จดารงชีพฯ)
สิทธิ์ในการขอรับบาเหน็จตกทอด ทั้งกรณีข้าราชการเสี ยชีวิตระหว่างประจาการ หรือผู้รับบานาญ
เสียชีวิต จะเป็นของทายาทที่ถูกต้องตามกฎหมายตามเกณฑ์

- 27 1) บุตร ให้ได้รับสองส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไปให้ได้รับสามส่วน
2) สามีหรือภริยาให้ได้รับหนึ่งส่วน
3) บิดา มารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับหนึ่งส่วน
4) ในกรณีทายาท 1-3 ได้ตายไปเสียก่อน ให้แบ่งระหว่างทายาทผู้มีสิทธิที่เหลืออยู่ตามสัดส่วนสิทธิ์
5) ในกรณีที่ไม่มีทายาท 1-3 ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ หากไม่ได้แสดงเจตนาให้ผู้ใด หรือ
แสดงเจตตาไว้แต่คนถูกระบุนั้นตายไปก่อน ให้สิทธิในบาเหน็จตกทอดนั้นเป็นอันยุติลง (คือตกเป็นของหลวงนั้นเอง)

เงินช่วยพิเศษ 3 เท่า คืออะไร ?
เงินช่วยพิเศษ คือ เงินที่รัฐจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์หรือทายาทเพื่อช่วยเหลือในการทาศพของข้าราชการหรือ
ผู้รับบานาญที่เสียชีวิต นั้นเอง
กรณีข้าราชการที่เสียชีวิต ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษจานวน 3 เท่าของเงินเดือนเต็มเดือนที่ข้าราชการราย
ดังกล่าวมีสิทธิได้รับ หากข้าราชการรายดังกล่าวมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มเติมพิเศษ เช่น เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ เงิน
เพิ่ ม พิ เ ศษส าหรั บ การปราบปรามผู้ ก ระท าผิ ด ก็ ให้ ร วมเงิ น ดั งกล่ า วกั บ เงิน เดื อ นเพื่ อ คานวณเป็ น เงิ น ช่ ว ยพิ เ ศษ
จานวน 3 เท่า ด้วย
กรณีผู้รับบานาญที่เสียชีวิต ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษจานวน 3 เท่าของบานาญ (รวม ช.ค.บ.)
การจ่ายเงินช่วยพิเศษ ทั้งกรณีข้าราชการและผู้รับบานาญถึงแก่กรรม ให้จ่ายแก่ผู้เสียชีวิตได้แสดง
เจตนาเอาไว้ (เพียงรายเดียว สามารถเปลี่ยนแปลงตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษได้ตลอดเวลา โดยทาหนังสือแสดงเจตนา
ระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่ส่วนราชการผู้เบิกฯ) ถ้า ไม่ได้แสดงเจตนาไว้ให้จ่ายแก่ทายาท
ตามลาดับก่อนหลัง ได้แก่ (1) คู่สมรส (2) บุตร (3) บิดามารดา (บุคคลในลาดับก่อนมีชีวิตอยู่บุคคลในลาดับถัดไป
จะไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ หากผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือในลาดับเดียวกันมีหลายคน ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษให้แก่ผู้
ซึ่งบุคคลในลาดับนั้นมอบหมายเป็นหนังสือ หรือบุคคลที่เป็นผู้จัดการงานศพ เช่น กรณีข้าราชการ หรือผู้รับบานาญถึง
แก่ความตายโดยไม่ได้ทาหนังสือแสดงเจตนาไว้ และคู่สมรสเป็นผู้มีสิทธิในลาดับแรกได้เสียชีวิตไปแล้ว แต่ผู้ตายมี
บุตร 3 คน ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษแก่บุตรคนหนึ่งคนใดที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากบุตรคนอื่น ๆ แต่หากไม่มีการ
มอบหมายเป็นหนังสือจากบุตรคนอื่น ๆ ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษให้แก่บุตรที่เป็นบุตรที่เป็นผู้จัดการศพ เป็นต้น) ทั้งนี้ ต้อง
ดาเนินการภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ข้าราชการหรือผู้รับบานาญที่เสียชีวิต
ในการยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงิน ทั้งกรณีบาเหน็จตกทอด และหรือเงินช่วยพิเศษ (3เดือน) เป็นเรื่องที่ผู้มี
สิทธิ์ทั้งกรณีเป็นผู้ถูกระบุในการแสดงเจตนา หรือทายาทของผู้เสียชีวิต ต้องไปติดต่อที่ส่วนราชการผู้เบิกเงินเดือน
หรือเงินบานาญ นั้น ๆ ( เช่น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา) โดยการเตรียมเอกสาร หลักฐาน หรือบุคคลให้พร้อม
ซึ่งควรไปสอบถาม หรือขอคาปรึกษา แนะนาจากเจ้าหน้าที่หน่วยเบิกฯ ก่อนทาเรื่องฯ

สรุป ได้ว่า ข้าราชการและผู้รับบานาญ นอกจากจะรับเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือเงินบานาญแล้ว ยังมีสิทธิ์ได้รับ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นอีกหลายอย่าง ผู้รับบานาญยังสามารถใช้สิทธิ์ในการขอรับเงินบาเหน็จดารงชีพด้วย
หากเสียชีวิตลงไปผู้ถูกระบุสิทธิ์หรือทายาทก็จะได้รับเงินบาเหน็จตกทอด และเงินช่วยพิเศษ 3 เดือน ตามสิทธิ์ของเขา
ด้ว ย ดังนั้ น การเรี ย นรู้ การใช้สิ ทธิ์ การเตรียมการ และการบอกกล่ า วกับทายาท หรือผู้ เกี่ยวข้องจึงเป็นเรื่องที่
ข้าราชการและผู้รับบานาญจะละเลยเสียมิได้
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน แล้ วเสนอ นายก อบจ.ให้
ความเห็นชอบ

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานให้ บคุ ลากรในสังกัดทราบ

ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน ร่วมกันกาหนดตัวชี ้วัด และพฤติกรรมที่คาดหวังแล้ ว
จัดทาเป็ นบันทึกข้ อตกลง
ผู้ประเมินประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้รับการประเมิน แล้ วแจ้ งผลการประเมิน
ให้ แก่ผ้ รู ับการประเมินทราบพร้ อมลงลายมือชื่อรับทราบผล

แต่ละส่วนราชการเสนอผลคะแนวต่อผู้บงั คับบัญชาเหนือขึ ้นไปตามลาดับ
และทาบัญชีรายชื่อเรี ยงลาดับผลการประเมิน

แต่งตังคณะกรรมการกลั
้
น่ กรองการประเมินฯ และคณะกรรมการพิจารณา
การเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือน,ค่าตอบแทน

เสนอผลคะแนนประเมินต่อคณะกรรมการกลัน่ กรองการประเมินฯ

ประชุมคณะกรรมการกลัน่ กรองการประเมินฯ เพื่อพิจารณากลัน่ กรองผลการประเมิน
ว่ามีความเป็ นธรรมหรื อไม่ แล้ วเสนอความเห็นต่อนายก อบจ.
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมิน “ดีเด่น”

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือน,ค่าตอบแทน แล้ วเสนอ
ความเห็นต่อ นายก อบจ.
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การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของข้ าราชการ ลูกจ้ างประจา และพนักงานจ้ าง (ต่ อ)

ออกคาสัง่ เลือ่ นขันเงิ
้ นเดือน,ค่าจ้ างและค่าตอบแทน(ต.ค.)

แจ้ งส่วนราชการในสังกัดทราบ แล้ วบันทึกข้ อมูลลงใน ก.พ.7

หนังสือ/ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
1.ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงือนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนจังหวัด(ฉ.43)
ลว 30 ธ.ค.2558
2.ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงือนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนจังหวัด(ฉ.44)
ลว 30 ธ.ค.2558
3.หนังสือ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สดุ ที่ มท 0809.3/ว 692 ลว 31 มี.ค.2559 เรื่ อง การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานส่วนท้ องถิ่นในระบบจาแนกตาแหน่งเป็ นประเภทตามลักษณะงาน
4.หนังสือ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สดุ ที่ มท 0809.3/ว 11 ลว 30 ก.ย.2559 เรื่ อง ซักซ้ อมแนวทาง การประเมิน
ผลการปฏิบตั งิ านของลูกจ้ างประจา
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ขั้นตอนการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)
ตรวจสอบว่ า อบจ.มีคุณสมบัติครบถ้ วนที่จะขอโบนัสได้ หรือไม่ ?
คุณสมบัติและเงื่อนไข ประกอบด้ วย
- มีวงเงินเหลือจ่ายจากค่าใช่จ่ายเงินเดือน ค่าจ้ างและประโยชน์ตอบแทนอื่นที่กาหนดไว้ ไม่สงู กว่าร้ อยละ 40
ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี ที่ขอรับการประเมิน
- ได้ รับผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบตั ิราชการ (Core Team) ของกรมส่งเสริ มการปกครองส่วน
ท้ องถิ่น ในปี งบประมาณที่ผา่ นมาของปี ที่ขอรับการประเมินทุกด้ านๆละไม่ต่ากว่าร้ อยละ ๖๐
- ในข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ต้องมีงบประมาณรายจ่ายเพื่อพัฒนาไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๑๐ ของ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ที่ขอรับการประเมิน (รายจ่ายเพื่อการพัฒนา หมายถึง รายจ่ายเพื่อการลงทุน
ประกอบด้ วย ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้ าง)
- ต้ องจัดงบแสดงฐานะการเงิน ปิ ดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเสร็ จเรี ยบร้ อย และรายงานผลให้ กบั หน่วยงานต่างๆ
ทราบตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาหนด

เมื่อตรวจสอบแล้ วว่ามีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนก็ให้ เสนอ ก.จ.จ. เพื่อขอรับการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
(ภายในเดือนกันยายนของทุกปี )
- แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิราชการ
- เสนอโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้ องกับนโยบายหรื อยุทธศาสตร์ ของจังหวัด จานวน 1 โครงการ ตามมิติด้าน
ประสิทธิผลการปฏิบตั ิ ตัวชี ้วัดที่ 6 และโครงการ/กิจกรรมดีเด่นหรือมีความสาคัญ จานวน 1 โครงการ ตามมิติด้าน
คุณภาพการให้ บริ การตัวชี ้วัดที่ 4

ดาเนินการจัดจ้ างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามบัญชีรายชื่อสถาบันการศึกษา ที่ ก.จ.จ.กาหนด เพื่อ
ดาเนินการสารวจความพึงพอใจผู้รับบริ การ ตามมิติที่ 2 แล้ วรายงานให้ อบจ.ทราบ

อบจ.รวบรวมเอกสารตามตัวชี ้วัดทัง้ 4 มิติ แล้ วแจ้ งอนุกรรมการประเมินฯมาดาเนินการประเมิน

-

คณะอนุกรรมการฯ ดาเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์ แล้ วรายงานผลคะแนนประเมินให้ ก.จ.จ.ทราบ
โดย อบจ.สามารถจ่ายโบนัสได้ ตามผลคะแนน ดังนี ้
ตังแต่
้ 75 คะแนน แต่ไม่ถึง 85 คะแนน จ่ายไม่เกิน 0.5 เท่า
ตังแต่
้ 85 คะแนน แต่ไม่ถึง 95 คะแนน จ่ายไม่เกิน 1 เท่า
ตังแต่
้ 95 คะแนนขึ ้นไป จ่ายไม่เกิน 1.5 เท่า (ต้ องให้ ก.จ.จ.เห็นชอบก่อน)
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ขั้นตอนการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)(ต่อ)
อบจ. แต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จาณาจ่ายเงิน ในอัตราที่ลดหลัน่ กันตามผลการพิจารณาเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือนค่าจ้ าง
ประจาปี ให้ แก่ผ้ ทู ี่มีคณ
ุ สมบัติที่จะได้ รับเงินโบนัส ดังนี ้
1) ผู้ได้ รับเงินเดือนจากงบประมาณงบบุคลากร หมวดเงินเดือน ค่าจ้ างประจาและค่าจ้ างชัว่ คราวของ อบจ. หรื อ
จากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ อบจ.
2) มีระยะเวลาการปฏิบตั ิงานใน อบจ. ไม่น้อยกว่า ๘ เดือน(นับถึง 30 กันยาของปี ที่ขอโบนัส)
3) เป็ นผู้มคี ะแนนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานทังปี
้ 2 ครัง้ ได้ แก่ ครัง้ ที่ ๑ (๑ ต.ค. ถึง ๓๑ มี.ค. ของปี ถดั ไป)
และครัง้ ที่ 2 (1 เม.ย. ถึง 30 ก.ย. ของปี เดียวกัน) และได้ รับการเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือนหรื อค่าจ้ างทังปี
้ ไม่น้อยกว่า 1
ขัน้ สาหรับพนักงานจ้ างต้ องมีคะแนนประเมินในระดับดีขึ ้นไป
4)จ่ายโบนัสได้ ตามผลคะแนนประเมิน ดังนี ้
- ตังแต่
้ ๗๕ คะแนน แต่ไม่ถงึ ๘๕ คะแนน จ่ายไม่เกิน ๐.๕ เท่า
- ตังแต่
้ ๘๕ คะแนน แต่ไม่ถงึ ๙๕ คะแนน จ่ายไม่เกิน ๑ เท่า
- ตังแต่
้ ๙๕ คะแนนขึ ้นไป จ่ายไม่เกิน ๑.๕ เท่า

ออกคาสัง่ ให้ บคุ ลากรได้ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(โบนัส)และแจ้ งเวียนส่วนราชการในสังกัดทราบ

รายงานจังหวัด โดยจัดส่ง
- สาเนาคาสัง่ การกาหนดประโยชน์ตอบแทนฯ
- รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินฯ
- แบบรายงานผลการดาเนินการกาหนดประโยชน์

หนังสือ/ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
1. ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของ อบจ.
ลว. 25 พ.ย. 2545 และ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
2. ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็ นกรณี
พิเศษอันมีลกั ษณะเป็ นเงินรางวัลประจาปี สาหรับข้ าราชการ ลูกจ้ าง และพนักงานจ้ างของ อบจ. พ.ศ.2558
3. หนังสือสานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ด่วนที่สดุ ที่ มท 0809.3/ว 27 ลว 29 ธ.ค. 2559 เรื่ อง ซักซ้ อม
แนวทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็ นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจาปี
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กระบวนการสอบสวนทางวินัย
ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งกรรมการสอบสวน

แจ้งผู้ถูกกล่าวหา,แจ้งประธานกรรมการสอบสวน

ประชุมคณะกรรมการสอบสวน,กาหนดแนวทาง

รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหา

แจ้งให้ผู้กล่าวหา/พยาน มาให้ถ้อยคา

รวบรวมพยานหลักฐานของผู้กล่าวหา

คณะกรรมการสอบสวนประชุมลงมติ

ทารายงานการสอบสวน

เสนอรายงานสอบสวนต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ที่แต่งตั้งกรรมการสอบสวน

หนังสือ/ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
1. ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของ อบจ.
ลว. 25 พ.ย. 2545 และ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม

2. ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินยั พ.ศ.2558
ลว.30 ธ.ค. 2558
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กรณีมูลว่ากระทาผิดวินัยร้ายแรง
ผู้บริหารท้องถิ่น
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินยั อย่าง
ร้ายแรง
ดาเนินการสอบสวนตามกระบวนการ
ผลการสอบสวน

คณะกรรมการฯ เห็นว่าไม่ผิดหรือผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

คณะกรรมการฯ เห็นว่าผิวินัยอย่าร้ายแรง

รายงานผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น สั่งยุติเรื่องหรือลงโทษหรือลงทัณฑ์
ตามควรแก่กรณี

รายงาน ก. จังหวัด

รายงาน ก. จังหวัด

อนุวินัยฯ ทาความเห็น

ก.จังหวัดพิจารณามีมติ

ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งหรือสั่งปฏิบัติตามมติแล้ว
รายงาน ก. จังหวัด

ก. จังหวัดรายงาน ก.กลางเพื่อศึกษาวิจัย
และให้คาแนะนาชี้แจงฯ

อนุวินัยฯ ทาความเห็น

ก.จังหวัดพิจารณามีมติ

ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งหรือปฏิบตั ิตามมติ
แล้วรายงาน ก.จังหวัด

ก. จังหวัดรายงาน ก. กลางเพื่อศึกษาวิจัย
และให้คาแนะนาชี้แจงฯ
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กรณีมีมูลว่ากระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
ผู้บริหารท้องถิ่น

แต่งตั้งกรรมการสอบสวน
วินัยอย่างไม่รา้ ยแรง

ดาเนินการสอบสวนตามที่
เห็นสมควร

แต่งตั้งกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริง

ผลการสืบสวนหรือสอบสวน

หากเห็นว่ามีมลู ความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

รายงานผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง

หากเห็นว่ามีมลู ความผิดไม่ร้ายแรง

รายงานผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น
- ว่ากล่าวตักเตือน, ทาทัณฑ์บน
- ลงโทษภาคทัณฑ์, ลงโทษตัดเงินเดือน
- ลงโทษลดขั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณ๊

รายงาน ก. จังหวัด
อนุวินัยฯ ทาความเห็น
ก.จังหวัดพิจารณา
ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งหรือปฏิบตั ิตามมติแล้วรายงาน ก.จังหวัด

ก. จังหวัดรายงาน ก. กลางเพื่อการศึกษาวิจัยและให้คาแนะนาชี้แจงฯ
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การอุทธรณ์

กรณีเกิดความขับข้องใจ

กรณีถูกสั่งให้ออก

อุทธรณ์ต่อ ก.จังหวัดภายใน
30 วัน นับแต่วันทราบคาสั่ง

ยื่นคาร้องทุกข์ต่อ ก. จังหวัด ภายใน 30 วัน
นับแต่วันทราบเรื่องอันเป็นเหตุร้องทุกข์

อนุอุทธรณ์ฯ ทาความเห็น

อนุอุทธรณ์ฯ ทาความเห็น

ก. จังหวัดพิจารณามีมติ

ก. จังหวัดพิจารณามีมติ

ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งหรือ
ปฏิบัติตามมติ

แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบ

ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งหรือ
ปฏิบัติตามมติ

แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบ

หนังสือ/ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
1. ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริ หารงานบุคคลของ อบจ. ลว. 25 พ.ย. 2545 และ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม

ผู้ร้องทุกข์เห็นว่ามติขดั หรือ
แย้งกับมาตรฐานทั่วไป

2. ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์
และการร้ องทุกข์ พ.ศ.2558 ลว.30 ธ.ค. 2558
ร้องต่อ ก.กลาง เพื่อ
พิจารณาสั่งเพิกถอนมติ
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การร้องทุกข์
กรณีถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการ

กรณีเกิดความคับข้องใจ

อุทธรณ์ต่อ ก.จังหวัดภายใน
30วัน นับแต่วันรับทราบ
คาสั่ง

ยื่นคาร้องทุกข์ต่อ ก.จังหวัด
ภายใน30วันนับแต่วันทราบ
เรื่องอันเป็นเหตุร้องทุกข์

คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ฯทาความเห็น

คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ฯทาความเห็น

ก.จังหวัด พิจารณามีมติ

ก.จังหวัด พิจารณามีมติ

อบจ.ปฏิบัติตามมติ

อบจ.ปฏิบัติตามมติ

แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบ

แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบ

ผู้ร้องทุกข์ไม่รับมติ สามารถ
ร้องต่อ ก.กลางเพื่อ
พิจารณาสั่งเพิกถอนมติ
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การสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
จัดทาประกาศรับสมัคร

นายก อบจ.แต่งตัง้

รับสมัคร

ตรวจสอบคุณสมบัติ

ประกาศรายชื่อผู้มี

(ติดประกาศฯ ก่อนวันรับสมัคร

คณะกรรมการสรรหาและ

(ไม่น้อยกว่า

ผู้สมัคร

สิทธิสอบ และวัน

ไม่น้อยกว่า5วันทาการ)

เลือกสรร ไม่น้อยกว่า 3 คน

7วันทาการ)

เวลาสถานที่ที่สอบ

เพื่อกาหนดวิธีการประเมิน

ดาเนินการเลือกสรรตามวิธีการ
ที่คณะกรรมการกาหนด

ประกาศรายชื่อผู้ผา่ น
การสรรหาและขึ ้น
บัญชี(ไม่เกิน 1 ปี )

ขออนุมตั ิ ก.จ.จ .

ออกคาสัง่ แต่งตัง,้

ส่งตัวเข้ าปฏิบตั ิ

เพื่อจัดจ้ าง

ทาสัญญาจ้ าง

หน้ าที่

แจ้ งเวียนส่วน
ราชการในสังกัด
ทราบ

หนังสือ/ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
-ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้ าง ลงวันที่ 29 ก.ค.2547 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม

จัดทาทะเบียนประวัติ
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การสรรหาพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ขออนุมตั ิ ก.จ.จ.เพื่อ

จัดทาประกาศรับสมัคร

นายก อบจ.แต่งตัง้

รับสมัคร

ตรวจสอบคุณสมบัติ

ประกาศรายชื่อผู้มี

กาหนดตาแหน่ง

(ติดประกาศฯ ก่อนวันรับสมัคร

คณะกรรมการสรรหาและ

(ไม่น้อยกว่า

ผู้สมัคร

สิทธิสอบ และวัน

ไม่น้อยกว่า5วันทาการ)

เลือกสรร ไม่น้อยกว่า 5 คน

7วันทาการ)

เวลาสถานที่ที่สอบ

เพื่อกาหนดวิธีการประเมิน

ดาเนินการเลือกสรรตามวิธีการ
ที่คณะกรรมการกาหนด

ประกาศรายชื่อผู้ผา่ น
การสรรหาและขึ ้น
บัญชี(ไม่เกิน 60วัน)

ขออนุมตั ิ ก.จ.จ .

ออกคาสัง่ แต่งตัง,้

ส่งตัวเข้ าปฏิบตั ิ

เพื่อจัดจ้ าง

ทาสัญญาจ้ าง

หน้ าที่

แจ้ งเวียนส่วน

ราชการในสังกัด
ทราบ

หนังสือ/ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
-ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้ าง ลงวันที่ 29 ก.ค.2547 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม

จัดทาทะเบียนประวัติ

- 39 -

การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป
นาผลการประเมินฯ มา
ประกอบการพิจารณาต่อ
สัญญา(ผลการปฏิบตั งิ าน
เฉลีย่ ย้ อนหลัง2ปี ไม่ตา่
กว่าระดับดี)

เสนอคาสัง่ แต่งตัง้ และ
สัญญาจ้ างให้ นายก อบจ.
ลงนาม

แจ้ งเวียนคาสัง่ ฯให้ สว่ น
ราชการในสังกัดทราบ

นาเรื่ องเสนอ ก.จ.จ.

เพื่อทราบ ภายใน 5 วัน
นับแต่วนั ออกคาสัง่

** หมายเหตุ ก.จ.จ.อ่างทอง ในการประชุมครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2548 ได้มีมติ
เห็นชอบเป็นหลักการให้ อบจ.อ่างทอง ออกคาสั่งแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไปคนเดิม(การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง
ทั่วไปคนเดิม) โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบ ก.จ.จ.ก่อนทุกครั้ง **

หนังสือ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1.ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 29 ก.ค.2547 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.หนังสือ สานักงาน ก.จ. ที่ มท 0809.2/ว164 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2548 เรื่อง การจ้างพนักงาน
จ้างทั่วไป

- 40 -

การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และตามภารกิจ
นาผลการประเมินฯ มา
ประกอบการพิจารณาต่อ
สัญญา(ผลการปฏิบตั งิ าน
เฉลีย่ ย้ อนหลัง2ปี ไม่ตา่
กว่าระดับดี)

เสนอขอความเห็นชอบ ต่อ
ก.จ.จ.เพื่อต่อสัญญาจ้ าง
พร้ อมเอกสารประกอบการ
ต่อสัญญา

เสนอคาสัง่ แต่งตัง้ และ
สัญญาจ้ างให้ นายก อบจ.
ลงนาม

แจ้ งเวียนคาสัง่ ฯให้ สว่ น
ราชการในสังกัดทราบ

หนังสือ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1.ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 29 ก.ค.2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.หนังสือสานักงาน ก.จ. และ ก.ท. ที่ มท 0809.5/ว 123 ลงวันที่ 14 พ.ค.2553 เรื่อง การต่อ
สัญญาจ้าง
3.หนังสือสานักงาน ก.จ. ที่ มท 0809.5/ว 122 ลงวันที่ 14 พ.ค.2553 เรื่อง การพิจารณาต่อ
สัญญาจ้างพนักงานจ้าง
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พนักงานจ้างทั่วไป ลาออกจากราชการ
พนจ.ทัว่ ไป ยื่นหนังสือ
ขอออกจากราชการ
ผ่านต้ นสังกัด

เสนอขออนุมตั ิลาออกต่อ
ผู้บงั คับบัญชาจนถึงนายก
อบจ.

นายก อบจ.ออกคาสัง่ ให้
พ้ นจากราชการ

แจ้ งเวียนคาสัง่ ฯให้ สว่ น
ราชการในสังกัดทราบ

รายงาน ก.จ.จ.เพื่อทราบ
ภายใน 5 วันทาการ

หมายเหตุ ก.จ.จ.อ่างทอง ในการประชุมครัง้ ที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2548 ได้ มีมติเห็นชอบ
เป็ นหลักการให้ อบจ.อ่างทอง ออกคาสัง่ แต่งตังพนั
้ กงานจ้ างทัว่ ไปพ้ นจากตาแหน่ง(ลาออก,
สิ ้นสุดสัญญาจ้ าง) โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบ ก.จ.จ.ก่อนทุกครัง้
หนังสือ/ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
1.ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้ าง ลว. 29 ก.ค.2547 และ
ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
2.ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ ออกจากราชการ พ.ศ.2558 ลว.
30 ธ.ค.2558

3.หนังสือ สานักงาน ก.จ. ที่ มท 0809.2/ว164 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2548 เรื่ อง การจ้ างพนักงานจ้ างทัว่ ไป
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พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และตามภารกิจ ลาออกจากราชการ
พนจ.ผู้เชี่ยวชาญฯ/ตาม
ภารกิจยื่นหนังสือลาออก
จากราชการ ผ่านต้ นสังกัด

เสนอขออนุมตั ิลาออกต่อ
ผู้บงั คับบัญชาจนถึงนายก
อบจ.

เสนอขอความเห็นชอบ
ต่อ ก.จ.จ.

เสนอ นายก อบจ.ออก
คาสัง่ ให้ พ้นจากราชการ

แจ้ งส่วนราชการในสังกัด
ทราบและดาเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้ อง

หนังสือ/ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
1.ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้ าง ลว. 29 ก.ค.2547 และ
ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
2.ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ ออกจากราชการ พ.ศ.2558 ลว.
30 ธ.ค.2558
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งานทะเบียนประวัติ
เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงใน ก.พ.7 เช่น มีการเพิ่มวุฒิ ,เลือ่ น

ระดับ,เลือ่ นขันเงิ
้ นเดือน,เปลีย่ นชื่อ-สกุล,เปลีย่ นตาแหน่ง
ฯลฯ

ดาเนินการบันทึกเปลีย่ นแปลงลงในทะเบียนประวัติ ก.พ.7

จัดส่งสาเนาเอกสารแจ้ งการเปลีย่ นแปลงให้ จงั หวัด
จัดส่ง สานักงาน ก.จ.เพื่อบันทึกแก้ ไขให้ ถกู ต้ องตรงกัน
หากเป็ นการบรรจุใหม่ให้ จดั ทา ก.พ.7 3 ชุด แล้ วจัดส่ง
ให้ จงั หวัด 1 ชุด , สานักงาน ก.จ. 1 ชุด และเก็บไว้ ที่
อบจ. 1 ชุด

