คูมือการปฏิบัติงานดานการบริหารงานบุคคล
ตัวอยางคําสั่ง/ประกาศ

งานการเจาหนาที่ องคการบริหารสวนตําบลปะโด
ตุลาคม 2561

คํานํา
คูมือการปฏิบัติงานดานการบริหารงานบุคคลเลมนี้ งานการเจาหนาที่ สํานักงานปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลปะโด ไดรวบรวมตัวอยางคําสั่ง/ประกาศเกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรและใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและดําเนินการไดอยางถูกตองสําหรับบุคลากรในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลปะโด
งานการเจาหนาที่ สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลปะโด หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการ
ปฏิบัติงานดานการบริหารงานบุคคลเลมนี้ จะเปนประโยชนตอผูที่เกี่ยวของทุกระดับและทุกหนวยงานในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลปะโด ทั้งนี้ หากมีขอผิดพลาดและขอเสนอแนะประการใดขอแจงใหงานการเจาหนาที่
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลปะโด เพื่อปรับปรุงแกไขในโอกาสตอไป
งานการเจาหนาที่
ตุลาคม 2561

สารบัญ
เรื่อง
หนา
บรรจุและแตงตั้ง
1. เรื่อง บรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล
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ยาย ยายเปลี่ยนสายงาน
2. เรื่อง ยายพนักงานสวนตําบล
2
3. เรื่อง ยายเปลี่ยนสายงานพนักงานสวนตําบล
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4. เรื่อง ยายพนักงานสวนตําบลกรณีสอบแขงขันได
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5. เรื่อง ยายพนักงานสวนตําบลกรณีสอบคัดเลือกได
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6. เรื่อง โอนพนักงานสวนตําบล
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8. เรื่อง โอนพนักงานสวนตําบลกรณีสอบแขงขันได
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9. เรื่อง โอนพนักงานสวนตําบลกรณีสอบคัดเลือกได
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10. เรื่อง โอนพนักงานสวนตําบลกรณีคัดเลือกได
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11. เรื่อง แกไขอัตราเงินเดือนในคําสั่งโอนพนักงานสวนตําบล
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รับโอน
12. เรื่อง รับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอื่นมาเปนพนักงานสวนตําบล
12
13. เรื่อง รับโอนขาราชการประเภทอื่นมาเปนพนักงานสวนตําบล
13
เลื่อนระดับ
14. เรื่อง เลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
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15. เรื่อง เลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงแตงระดับที่สูงขึ้นสายงานผูปฏิบัติที่มีประสบการณ 15
16. เรื่อง เลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
(สายงานผูบริหารที่ ก.ท. เดิมกําหนด)
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17. เรื่อง แตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงนักบริหาร ระดับ 6
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18. เรื่อง เลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นกรณีสอบแขงขันได
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19. เรื่องเลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลสายงานผูปฏิบัติใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร
กรณีสอบคัดเลือกได
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20. เรื่อง เลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนงผูบริหาร 20
เลื่อนขั้นเงินเดือน
21. เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
21
22. เรื่อง แกไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล(เฉพาะราย)
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23. เรื่อง ปรับอัตราเงินเดือนพนักงานสวนตําบลใหไดรับตามคุณวุฒิ
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24. เรื่อง ใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 24

ลาออก
25. เรื่อง พนักงานสวนตําบลลาออกจากราชการ
ลูกจางประจํา
26. เรื่อง โอนลูกจางประจําถายโอน
27. เรื่อง ใหลูกจางประจําพนจากตําแหนง
28. เรื่อง เพิ่มคาจางลูกจางประจํา
พนักงานจาง
29 เรื่อง การจางพนักงานจางทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .....
30. เรื่อง การจางพนักงานจางทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ....(แทนตําแหนงวาง)
31. เรื่อง การจางพนักงานจางทั่วไป (ตอสัญญาจาง)
32. เรื่อง ใหพนักงานจางทั่วไปพนจากตําแหนง
33. เรื่อง ใหพนักงานจางทั่วไปพนจากตําแหนง (สิ้นสุดสัญญาจาง)
34. เรื่อง กาจางพนักงานจางตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล
35. เรื่อง การจางพนักงานจางตามภารกิจ (ตอสัญญาจาง)
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ประกาศอื่นๆ
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบล...............
ที่.........../.....................
เรื่อง บรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล
************************
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับขอ 137 ตามประกาศคณะกรรมการพนั กงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่องหลักเกณฑ และเงื่อนไขเกี่ ยวกับ การบริหารงานบุคคลขององคการบริห ารส วนตําบล ลงวันที่ 24
ตุลาคม 2545 และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี (ก.อบต.จังหวัดปตตานี) ในการประชุม
ครั้งที่.............../..........เมื่อวันที่.......................................จึงใหบรรจุผูสอบแขงขันไดเปนพนักงานสวนตําบลตาม
ประกาศผลการสอบแขงขันของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี ลงวันที่...............................และ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังตอไปนี้
1. นาย..................................วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สาขาการบัญชีสอบได
ลําดั บ ที่ .............ดํ ารงตํ าแหน งเจ าหน าที่ พัส ดุ ระดับ 1 สวนการคลั ง เลขที่ ตําแหน ง 04-0312-001 อัต รา
เงินเดือนขั้น 5760 บาท
2. นางสาว.........................วุฒิกรศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) สอบไดลําดับที่ ..………..
ดํารงตําแหนงนักพัฒนาชุมชน ระดับ 3 สํานักงานปลัด อบต. เลขที่ตําแหนง 01-0704-001 อัตราเงินเดือนขั้น
7940 บาทโดยไห ไดรั บ เงิน เดื อนในอั ตราของตําแหนงที่ไดรับ แตงตั้ง และไห ทดลองปฏิบั ติห น าที่ ราชการใน
ตําแหนงดังกลาวมีกําหนด 6 เดือน
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้...................................เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่..............เดือน........................ พศ. .............(ออกคําสั่งกอนวันมีผล)
(ลงชื่อ)...............................................
(……….…………………………..)
นายกองคการบริหารสวนตําบล.....................

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบล...............
ที่.........../.....................
เรื่อง ยายพนักงานสวนตําบล
************************
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับขอ 154 และขอ 158 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดป ต ตานี เรื่องหลั กเกณฑ และเงื่อนไขเกี่ ย วกั บ การบริห ารงานบุ คคลขององค การบริห ารงานบุค คลของ
องคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี
(ก .อ บ ต .จั งห วั ด ป ต ต า นี ) ใน ก า รป ระ ชุ ม ค รั้ งที่ .........../....... เมื่ อ วั น ที่ ................จึ งย าย น า ย
......................................................................ตําแหนง...................ระดับ...............เลขที่ตําแหนง ……………………….
ส ว น.......................อั ต ราเงิ น เดื อ นขั้ น .........................บาท วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา...................................สาขา
.................................ใหดํารงตําแหนง..............................ระดับ.........................เลขที่ตําแหนง............................
สวน...........................................อัตราเงินเดือนขั้น.......................บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตวันนี้.......................................................................เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่.....................พ.ศ. ................ (ออกคําสั่งกอนวันมีผล)
(ลงชื่อ)...............................................
(………………………………………)
นายกองคการบริหารสวนตําบล..........................

หมายเหตุ – สายงานเริ่มตนระดับเดียวกัน

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบล..............................
ที่............................../......................
เรื่อง ยายเปลี่ยนสายงานพนักงานสวนตําบล
************************
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ขอ 154 และขอ 158 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่
24 ตุ ลาคม 2545 และมติคณะกรรมการพนั กงานส วนตํ าบลจังหวัด ปต ตานี(ก.อบต.จังหวัดปต ตานี) ในการ
ประชุมครั้งที่................/............เมื่อวันที่..................จึงยายเปลี่ยนสายงานนาย........................................ตําแหนง
......................ระดับ..................เลขที่ตําแหนง.....................สวน......................อัตรา........................เงินเดือนขั้น
.............................บาท วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา...............................สาขา.......................................ให ดํ ารงตํ าแหน ง
.....................................ระดับ.............เลขตําแหนง..............................สวน .................................... อัตราเงินเดือน
ขั้น..........................บาท (ขั้นเงินเดือนเดิม)
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่.......................................................................เปนตนไป
สัง่ ณ วันที่....................................พ.ศ. ....................(ออกคําสั่งกอนวันมีผล)
(ลงชื่อ)……………………………...............
(.......................................)
นายกองคการบริหารสวนตําบล.....................................

หมายเหตุ – สายงานเริ่มตนตางระดับ

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบล........................
ที่.........../......................
เรื่อง ยายพนักงานสวนตําบลกรณีสอบแขงขันได
************************
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับขอ ขอ 154 และขอ 158 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดปตตานี เรื่อง หลักเกณฑเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลง
วันที่ 24 ตุลาคม 2545 และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี (ก.อบต.จังหวัดปตตานี) ในการ
ประชุมครั้งที่............/................เมื่อวันที่.................................จึงยายนาย..................................วุฒิการศึกษา ศิลปะ
ศาสตรบัณฑิต สาขา รัฐศาสตร ตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ ระดับ 4 เลขที่ตําแหนง 01-0211-001 สํานักงาน
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อัตราเงินเดือนขั้น 15,260 บาท ซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สํ า หรั บ ตํ าแหน ง เจ า หน า ที่ วิ เคราะห น โยบายและแผน และสอบแข งขั น ได ลํ าดั บ ที่ ..................ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี ลงวันที่ ..............................ใหดํารงตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะห
นโยบายและแผน ระดับ 4 เลขที่ ตําแหนง 01-0201-001 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล อัตรา
เงินเดือนขั้น 15,260 บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่........................................เปนตนไป
สัง่ ณ วันที่..........................................พ.ศ. ....................(ออกคําสั่งกอนวันมีผล)
(ลงชื่อ).................................................
(................................................)
นายกองคการบริหารสวนตําบล.........................

คําสั่งองศการบริหารสวนตําบล...................................
ที่...................../........................
เรื่อง ยายพนักงานสวนตําบลกรณีสอบคัดเลือกได
************************
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ขอ 154 และขอ 158 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจัง
หวังปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 24
ตุลาคม 2545 และคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี (ก.อบต. จังหวัดปตตานี) ในการประชุมครั้ง
ที่ ............../.............เมื่อวันที่........................จึงยายนาย..............................................วุฒิกาศึกษาศิลปะศาสตร
สาขา รัฐศาสตร ตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ ระดับ 4 เลขที่ตําแหนง 01-0211-001 สํานั กงานปลัดองศการ
บริหารสวนตําบล อัตราเงินเดือนขั้น 15,260 บาท ซึ้งเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
เจาหนาที่ วิเคราะหนโยบายและแผนและสอบคัดเลือกได ลําดับที่.........ตามประกาศองศการบริหารสวนตําบล
...........................ลงวันที่............................ใหดํารงตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ 4 เลขที่
ตําแหนง 01-0201-001 สํานักงานปลัดองศการบริหารสวนตําบล อัตราเงินเดือนขั้น 15,260 บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่...................................................................เปนตนไป
สัง่ ณ วันที่..............................พ.ศ. .............................(ออกคําสั่งกอนวันที่มีผล)
(ลงชื่อ)…………………………………………………….
(…………………………………………..)
นายกองศการบริหารสวนตําบล..........................................

คําสั่งองศการบริหารสวนตําบล...................................
ที่...................../........................
เรื่อง โอนพนักงานสวนตําบล
************************
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ขอ 154 ขอ 164 และขอ 175 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวังปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 และคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี (ก.อบต. จังหวัดปตตานี) ในการ
ประชุ ม ครั้ ง ที่ ............../.............เมื่ อ วั น ที่ . ............................................จึ ง *รั บ โอน(ย า ย)ไห โอน
..............................................ตําแหนง...............................ระดับ.................เลขที่ตําแหนง.........................................
อัตราเงินเดือนขั้น ....................บาท สวน.................................................วุฒิ การศึกษา..........................สาขา
..........................องศ ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล.................................... อํ า เภอ........................จั ง หวั ด
...................................มา*/ไปดํารงตําแหนง........................................................ระดับ................................เลขที่
ตําแหนง..........................................อัตราเงินเดือนขั้น....................................บาท สวน............................................
องศการบริหารสวนตําบล....................อําเภอ....................................จังหวัด.........................................
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่...................................................................เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่..............................พ.ศ. .............................(ออกคําสั่งกอนวันที่มีผล)
(ลงชื่อ)…………………………………………………………….
(…………………………………………………..)
นายกองศการบริหารสวนตําบล........................................
หมายเหตุ

1.โอนพนักงานสวนตําบลกรณีตําแหนงเดียวกัน
2.*เลือกอยางใดอยางหนึ่ง
3.ถาเปนตําแหนงผูบริหารใชขอ 153 ดวย

คําสั่งองศการบริหารสวนตําบล...................................
ที่...................../........................
เรื่อง โอน (ยาย)พนักงานสวนตําบล
************************
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ขอ 154 ขอ 164 และขอ 175 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวังปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 และคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี (ก.อบต. จังหวัดปตตานี) ในการ
ประชุมครั้งที่ ............../.............เมื่อวันที่........................จึง*รับโอน(ยาย)ใหนาย..............................................
ตําแหนงเจาหนาที่พัสดุ ระดับ 1 เลขที่ตําแหนง.........................................อัตราเงินเดือนขั้น....................บาท
.........วุฒิการศึกษา..........................สาขา..........................สวน....................................................องศการบริหาร
สวนตําบล.................................... อําเภอ........................จังหวัด...................................มา*/ไปดํ ารงตําแหนง
เจาหนาที่ธุรการ ระดับ 1 เลขที่ตําแหนง..........................................อัตราเงินเดือนขั้น....................................บาท
สวน............................................องศการบริห ารสวนตําบล....................อําเภอ....................................จังหวัด
.........................................
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่...................................................................เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่..............................พ.ศ. ............................(ออกคําสั่งกอนวันที่มีผล)
(ลงชื่อ)………………………………………………………….
(…………………………………………………..)
นายกองศการบริหารสวนตําบล..........................................

หมายเหตุ

1.โอนพนักงานสวนตําบลกรณีคนละตําแหนง
2.*เลือกอยางใดอยางหนึ่ง

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบล.....................
ที่................../...................
เรื่อง โอนพนักงานสวนตําบลกรณีสอบแขงขันได
************************
ด วยนาย........................................พนั กงานส วนตํ าบล ตํ าแหน ง................................ระดั บ
.........................เลขที่ตําแหนง.............................อัตราเงินเดือนขั้น..........................บาท สวน..........................
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล.......................อํ า เภอ..........................จั ง หวั ด ...........................วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขาคอมพิวเตอร สอบแขงขันเพื่อบรรจุเปนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง
เจ า พนั ก งานธุ ร การ ระดั บ 2 ได ลํ า ดั บ ที่ .............ตามประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส ว นตํ า บลจั ง หวั ด
...........................ลงวันที่..................................ซึ่งองคการบริหารสวนตําบล........................และคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัด...........................ไดใหความยินยอมโอนแลว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ขอ 164 ขอ 166 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัง
ปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 24
ตุลาคม 2545 และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี (ก.อบต. จังหวัดปตตานี) ในการประชุม
ครั้งที่ ............../.............เมื่อวันที่........................*จึงรับโอน/ใหโอน นาย......................................................*มา/ไป
แต ง ตั้ ง ไห ดํ า รงตํ า แหน ง เจ า พนั ก งานธุ ร การระดั บ 2 เลขที่ ตํ า แหน ง ..........................อั ต ราเงิ น เดื อ นขั้ น
...............................บาท สวน.......................องค การบริหารสวนตําบล.....................อําเภอ...............จังหวัด
..............................
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่...................................................................เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่..............................พ.ศ. .............................(ออกคําสั่งกอนวันที่มีผล)
(ลงชื่อ)…………………………………………………………….
(…………………………………………………..)
นายกองศการบริหารสวนตําบล..........................................
หมายเหตุ *เลือกอยางใดอยางหนึ่ง

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบล.....................
ที่................../...................
เรื่อง โอนพนักงานสวนตําบลกรณีสอบคัดเลือกได
************************
ด วยนาย........................................พนั กงานส วนตํ าบล ตํ าแหน ง................................ระดั บ
.........................เลขที่ตําแหนง.............................อัตราเงินเดือนขั้น..........................บาท สวน..........................
องคการบริหารสวนตําบล.......................อําเภอ..........................จังหวัด...........................วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตร
บัณฑิต(การจัดการทั่วไป) สอบคัดเลือกเพื่อแตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง บุคลากร ระดับ 3 ไดลําดับที่
.............ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด...........................ลงวันที่..................................ซึ่ง
องคการบริหารสวนตําบล........................และคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด...........................ไดใหความ
ยินยอมโอนแลว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ขอ 164 ขอ 166 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัง
ปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 24
ตุลาคม 2545 และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี (ก.อบต. จังหวัดปตตานี) ในการประชุม
ครั้งที่ ............../.............เมื่อวันที่........................*จึงรับโอน/ใหโอน นาย......................................................*มา/ไป
แตงตั้งไหดํารงตําแหนง บุคลากร ระดับ 3 เลขที่ตําแหนง..........................อัตราเงินเดือนขั้น...............................
บาท สวน.......................องคการบริหารสวนตําบล.....................อําเภอ...............จังหวัด..............................
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่...................................................................เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่..............................พ.ศ. ............................(ออกคําสั่งกอนวันที่มีผล)
(ลงชื่อ)…………………………………………………….
(…………………………………………………..)
นายกองศการบริหารสวนตําบล..........................................
หมายเหตุ

1.*เลือกอยางใดอยางหนึ่ง
2.ถาเปนตําแหนงผูบริหารใชขอ 153 ดวย

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบล.....................

ที่................../...................
เรื่อง โอนพนักงานสวนตําบลกรณีคัดเลือกได
************************
ด ว ยนาย........................................พนั ก งานส ว นตํ าบล ตํ าแหน ง..............................ระดั บ
.........................เลขที่ตําแหนง.............................อัตราเงินเดือนขั้น..........................บาท สวน..........................
องคการบริหารสวนตําบล.......................อําเภอ..........................จังหวัด...........................วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตร
บัณฑิต(การจัดการทั่วไป) คัดเลือกไดตําแหนง หัวหนาสวนการคลัง (นักบริหารงานการคลัง7) ไดลําดับที่.............
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล...........................ลงวันที่................................ซึ่งองคการบริหารสวน
ตําบล........................และคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด...........................ไดใหความยินยอมโอนแลว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ขอ 153 ขอ 164 ขอ 166 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวังปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลง
วันที่ 24 ตุลาคม 2545 และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี (ก.อบต. จังหวัดปตตานี) ใน
การประชุมครัง้ ที่ ............../.............เมื่อวันที่........................*จึงรับโอนและแตงตั้ง/ใหโอน นาย...........................*
มา/ไป ดํารงตํ าแหน ง หั วหน าสว นการคลั ง (นั กบริห ารงานการคลัง 7 )เลขที่ ตํ าแหน ง..........................อั ตรา
เงินเดือนขั้น...............................บาท สวน.......................องคการบริหารสวนตําบล.....................อําเภอ...............
จังหวัด..............................
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่...................................................................เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่..............................พ.ศ. .............................(ออกคําสั่งกอนวันที่มีผล)
(ลงชื่อ)……………………………………………….
(………………..………………………..)
นายกองศการบริหารสวนตําบล........................................

หมายเหตุ

*เลือกอยางใดอยางหนึ่ง

คําสั่งองศการบริหารสวนตําบล...................
ที่................../........................
เรื่อง แกไขอัตราเงินเดือนในคําสั่งโอนพนักงานสวนตําบล
************************
ตามคํ า สั่ ง องศ ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล........................ที่ / ................./.....................ลงวั น ที่
................................................................เรื่ อ ง โอ น พ นั ก งาน ส ว น ตํ าบ ล ซึ่ งได รั บ โอ น น า ย
...................................................................พนักงานสวนตําบล ตําแหนง...................................................ระดับ
....................เลขที่ตําแหนง.............................................อัตราเงินเดือนขั้น...................บาท สวน.......................องศ
การบริ ห ารส ว นตํ า บล..........................อํ า เภอ..............................จั งหวั ด ...............มา*/ไป ดํ า รงตํ า แหน ง
...........................................................ระดับ.....................เลขที่ตําแหนง....................อัตราเงินเดือนขั้น.............บาท
สวน.............................องศการบริหารสวนตําบล........................อําเภอ....................จังหวัด......................ตั้งแต
วันที่......................................เปนตนไป นั้น
เนื่องจากบุคคลดังกลาว องศการบริหารสวนตําบล...........................................ไดเลือ่ นขั้นเงินเดือน
ครั้งที่.........................ประจําป พ.ศ. .......................โดยใหรับเงินเดือนขั้น......................บาท ทําใหอัตราเงินเดือน
คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง ฉะนั้น จึงแกไขอัตราเงินเดือนในคําสั่งโอนดังกลาวขางตน จากขั้น......................
บาท เปน ขั้น..........................บาท สําหรับขอความอื่นใหคงเดิม
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่............................................เปนตนไป (ตามคําสั่งแรก)
สัง่ ณ วันที่......................................พ.ศ. .................
(ลงชื่อ)……………………..….....................
(………………………………………)
นายกองศการบริหารสวนตําบล..............
หมายเหตุ

1.ใหแนบคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนองคการบริหารสวนตําบลที่สั่งเลื่อนมาดวย
2.*เลือกอยางใดอยางหนึ่ง

คําสั่งองศการบริหารสวนตําบล.........................
ที่............./...................
เรื่อง รับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอื่นมาเปนพนักงานสวนตําบล
************************
ด ว ย อ งศ ก ารบ ริ ห ารส ว น จั งห วั ด /เท ศ บ าล ...........................................อํ าเภ อ
.....................................จังหวัด........................ไดยินยอมใหนาย..............................................ขาราชการองศการ
บริ ห ารส ว นจั งหวั ด /พนั ก งานเทศบาล วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา............................ตํ าแหน ง................................ระดั บ
..................เลขที่ตําแหนง..............................กอง................................................อัตราเงินเดือนขั้น......................
บาท โอนมารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลสังกัดองศการบริหารสวนตําบล.........................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ขอ 153 ขอ 164 ขอ 166 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวังปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลง
วันที่ 24 ตุลาคม 2545 และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี (ก.อบต. จังหวัดปตตานี) ใน
การประชุมครั้งที่ ............../.............เมื่อวันที่........................จึงรับโอนนาย........................................มาบรรจุเปน
พนักงานสวนตําบลและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง................................................................ระดับ.....................เลขที่
ตําแหนง..............................สวน....................................อัตราเงินเดือนขั้น............................บาท และเพื่อเปน
ประโยชนในการนับเวลาราชการใหถือวาเวลาราชการหรือเวลาขณะที่เปนขาราชการองศการบริหารสวนจังหวัด/
พนักงานเทศบาล เปนเวลาราชการของพนักงานสวนตําบล
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่...................................................................เปนตนไป
สัง่ ณ วันที่..............................พ.ศ. ............................(ออกคําสั่งกอนวันที่มีผล)
(ลงชื่อ)………………………………………………
(…………………………………………..)
นายกองศการบริหารสวนตําบล......................

คําสั่งองศการบริหารสวนตําบล.........................
ที่............./...............
เรื่อง รับโอนขาราชการประเภทอื่นมาเปนพนักงานสวนตําบล
************************
ดวยกรม........................................................ไดยินยอมใหนาย........................................ขาราชการ
พลเรือนสามัญ วุฒิการศึกษา ศศ.บ (รัฐศาสตร) ตําแหนง.................................................................................เลขที่
ตําแหนง............................................กอง.....................................................อัตราเงินเดือนขั้น .......................บาท
โอนมารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลสังกัดองศการบริหารสวนตําบล..................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ขอ 180 ขอ 181 ขอ 183 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวังปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลง
วันที่ 24 ตุลาคม 2545 และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี (ก.อบต. จังหวัดปตตานี) ใน
การประชุมครั้งที่ ............../.............เมื่อวันที่........................จึงรับโอนนาย........................................มาบรรจุเปน
พ นั กงาน ส ว น ตํ า บ ลแล ะแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แห น ง......................................................................
ระดับ…………………………..เลขที่ตําแหนง.......................สวน............................อัตราเงินเดือนขั้น..........................
บาท และเพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการใหถือวาเวลาราชการหรือเวลาทํางานขณะที่เปนขาราชการพลเรือน
สามัญเปนเวลาราชการของพนักงานสวนตําบล
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่...................................................................เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่..............................พ.ศ. .............................(ออกคําสั่งกอนวันที่มีผล)
(ลงชื่อ)………………………………………………
(…………………………………………..)
นายกองศการบริหารสวนตําบล..............................

คําสั่งองศการบริหารสวนตําบล.........................
ที่............./...............
เรื่อง เลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
************************
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ขอ 188 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวังปตตานี
เรื่อง หลักเกณฑ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริห ารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม
2545 และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี (ก.อบต. จังหวัดปตตานี) ในการประชุมครั้งที่
............../ .............เ มื่ อ วั น ที่ ........................จึ ง ใ ห เลื่ อ น ร ะ ดั บ แ ล ะ แ ต ง ตั้ ง ใ ห น า ย
.............................................................วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การบัญชี ตําแหนงเจาหนาที่ พัสดุ
ระดั บ 1 เลขที่ ตํ า แหน ง 04-0312-001 ส ว นการคลั ง องศ ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล.......................อํ าเภอ
.............................จังหวัด ..............................(ดํารงตํ าแหน งในระดับ 1 เมื่อวัน ที่ ................................)อั ตรา
เงินเดือนขั้น........................บาท(ปงบประมาณที่แลวมาไดรับ เงินเดือนขั้น...............................บาท) ซึ่งเปนผูมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่พัสดุ ระดับ 2 และไดรับคัดเลือกจากผูบังคับบัญชาเพื่อเลื่อนระดับและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นแลวโดยใหเลื่อนดํารงตําแหนง เจาหนาที่พัสดุ ระดับ 2 เลขที่ตําแหนง 040312-001 สวน การคลัง อัตราเงินเดือนขั้น..............................บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่.......................................................เปนตนไป
สัง่ ณ วันที่..............................พ.ศ. .............................(ออกคําสั่งกอนวันที่มีผล)
(ลงชื่อ)………………………………………………
(…………………………………………..)
นายกองศการบริหารสวนตําบล.................................

หมายเหตุ

1.*เลือกอยางใดอยางหนึ่ง
2.กรณีมีทวีคูณใหใสรายละเอียดไวในคําสั่งดวย

คําสั่งองศการบริหารสวนตําบล.........................
ที่............./...............
เรื่อง การเลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
สายงานผูบริหารที่ ก.ท (เดิม) กําหนด
************************
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ขอ 188 และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวังปตตานี(ก.อบต.
จั ง หวั ด ป ต ตานี ) ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ............../.............เมื่ อ วั น ที่ ...................................จึ ง เลื อ กให น าย
.......................................วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา การจัดการทั่วไป (บัญชี) ตําแหนง เจาหนาที่
บริหารงานการเงินและบัญชี ระดับ 4 เลขที่ตําแหนง 04-0103-001 สวน การคลัง องศการบริหารสวนตําบล
...........................อําเภอ..............................จังหวัดปตตานี (ดํารงตําแหนงในระดับ 4 เมื่อวันที่............................)
อัตราเงินเดือนขั้น................................บาท (ปงบประมาณที่แลวมาไดรับเงินเดือนขั้น....................บาท) ซึ่งเปนผูมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานการเงินการบัญชี ระดับ 5 และผานการ
ประเมิ น บุ ค คลผลงานแล ว โดยให เลื่ อ นและแต งตั้ งให ดํ ารงตํ าแหน งในระดั บ ที่ สู งขึ้ น ในตํ า แหน ง เจ า หน า ที่
บริหารงานการเงินการบัญชี ระดับ 5 เลขที่ตําแหนง 04-0103-001 สวนการคลัง อัตราเงินเดือนขั้น 9580
บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่...................................................................เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่..............................พ.ศ. .............................
(ลงชื่อ)………………………………………………
(…………………………………………..)
นายกองศการบริหารสวนตําบล.................................
หมายเหตุ

ใชสําหรับหัวหนาสวน ชาง,คลัง เลื่อนจากระดับ 4 เปนระดับ 5,ระดับ 5 เปนระดับ 6
และปลัด อบต. เลื่อนจากระดับ 5 เปนระดับ 6

คําสั่งองศการบริหารสวนตําบล.........................
ที่............./.......................
เรื่อง การแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงนักบริหารระดับ 6
************************
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวังปตตานี(ก.อบต. จังหวัดปตตานี) ใน
การประชุมครั้งที่ ............../.............เมื่อวันที่..............................จึงแตงตั้งใหนาย.................................................
ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานการเงินและการบัญชี ระดับ 6 เลขที่ตําแหนง 04-0103-001 วุฒิการศึกษา การ
จัดการทั่วไป (สาขาการบัญชี) อัตราเงินเดือน 19,790 บาท ใหดํารงตําแหนง นักบริหารงานการคลัง ระดับ 6
เลขที่ตําแหนง อัตราเงินเดือน 19,790 บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่...................................................................เปนตนไป
สัง่ ณ วันที่..............................พ.ศ. .............................(ออกคําสั่งกอนวันที่มีผล)
(ลงชื่อ)………………………………………………
(…………………………………………..)
นายกองศการบริหารสวนตําบล.................................

คําสั่งองศการบริหารสวนตําบล.........................
ที่............./...............
เรื่อง เลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นกรณีสอบแขงขันได
************************
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ขอ 185 และขอ 186 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจัง
หวังปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 24
ตุลาคม 2545 และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี (ก.อบต. จังหวัดปตตานี) ในการประชุม
ครั้งที่ ............../.............เมื่อวันที่........................จึงใหเลื่อนและแตงตั้ง นาย.............................................................
วุฒิการศึกษา ศศ.บ สาขาการตลาด ตําแหนง เจาหนาที่การเงินการบัญชี ระดับ 1 เลขที่ตําแหนง 04-0305001สวนการคลัง อัตราเงินเดือนขั้น 9,400 บาท ซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
เจาพนักงานการเงินและบัญชี 2 และสอบแขงขันไดลําดับที่..............ตามประกาศคระกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดปตตานี ลงวันที่ ................................................ใหดํารงตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2
เลขที่ตําแหนง 04-0306-001 สวนการคลัง อัตราเงินเดือนขั้น 11,310 บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่................................................................เปนตนไป
สัง่ ณ วันที่..............................พ.ศ. .............................(ออกคําสั่งกอนวันที่มีผล)
(ลงชื่อ)………………………………………………
(…………………………………………..)
นายกองศการบริหารสวนตําบล.................................

คําสั่งองศการบริหารสวนตําบล.........................
ที่............./...............
เรื่อง เลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนงผูบริหาร
************************
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ขอ 107 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวังปตตานี
เรื่อง หลักเกณฑ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริห ารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม
2545 และที่แกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดปตตานี(ก.อบต. จังหวัดปตตานี) ในการประชุมครั้งที่ ............../.............เมื่อวันที่..............................จึงให
เลื่อนและแตงตั้ง นาย............................................................วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัญฑิต (รัฐศาสตร) ตําแหนง
ปลัดองศการบริหารสวนตําบล(นักบริหารงานองศการบริหารสวนตําบล 6) เลขที่ตําแหนง 00-0101-001 อัตรา
เงินเดือนขั้น.........................บาท องศการบริหารสวนตําบล....................................อําเภอ.............................จังหวัด
...........................................ผูไดรับการคัดเลือก ลําดับที่ 1 ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงาน
ส ว นตํ า บลให ดํ า รงตํ า แหน ง ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น สํ า หรั บ ตํ า แหน ง ผู บ ริ ห ารขององศ ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
......................................เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่
สูงขึ้นสําหรับตําแหนงผูบริหาร ลงวันที่............................................ใหดํารงตําแหนงปลัดองศการบริหารสวนตําบล
(นักบริหารงานองศการบริหารสวนตําบล 7) เลขที่ตําแหนง 00-0101-001 อัตราเงินเดือนขั้น............................
บาท องศการบริหารสวนตําบล...................................อําเภอ..................................จังหวัด.......................................
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่...................................................................เปนตนไป (วันประกาศผลคัดเลือก)
สัง่ ณ วันที่..............................พ.ศ. .............................
(ลงชื่อ)………………………………………………
(…………………………………………..)
นายกองศการบริหารสวนตําบล.................................

คําสั่งองศการบริหารสวนตําบล.........................
ที่............./...............
เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล
************************
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับ หมวด 3 หมวด 10 ตามคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี
เรื่อง หลักเกณฑ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริห ารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม
2545 และหนังสือสํานักงาน ก.จ,ก.ท และ ก.อบต. ที่ มท 0809.1/ว 346 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2546 แจงมติ
ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ 2546 กําหนดโควตาและวงเงินการเลื่อน
ขั้น เงินเดือน คาจาง และเงิน คาตอบแทนพิ เศษ จึงเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ประจําปงบประมาณ
...................ครั้งที่ 1 ตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานครึ่งปที่แลวมา (1 ตุลาคม
25........ถึง 31 มีนาคม 25........) จํานวน..........ราย ตามบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 25 ...................เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ .........เมษายน พ.ศ. 25...........(ไมกอน 1 เมษายน)
(ลงชื่อ)………………………………………………
(…………………………………………..)
นายกองศการบริหารสวนตําบล.................................

บัญชีรายชื่อพนักงานสวนตําบลที่ไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจําปงบประมาณ................ครั้งที่ 1
แนบทายคําสั่งองศการบริหารสวนตําบล..................ที่..................../......................ลงวันที.่ ............................
ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ตําแหนง

เงินเดือน
เงินเดือน
เงินเดือน
เลขที่ตําแหนง วันที่ 1 เม.ย. 52 วันที่ 1 ต.ค. 52 วันที่ 1 เม.ย. 53
ระดับ
ขั้น
ระดับ
ขั้น ระดับ
ขั้น

หมาย
เหตุ

หนึ่งขั้นตาม
ประกาศ
ก.อบต.
จังหวัด
ขอ 206

(ลงชื่อ)…………………………………………
(………………………………………)
ปลัดองศการบริหารสวนตําบล...........

(ลงชื่อ)………………………………………….
(………………………………………)
นายกองศการบริหารสวนตําบล........

คําสั่งองศการบริหารสวนตําบล.........................
ที่............./...............
เรื่อง แกไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล (เฉพาะราย)
************************
ตามคํ า สั่ งองศ ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบล...............................ที่ .........../.....................ลงวั น ที่
.............................................เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ไดเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล ที่.............ประจําป พ.ศ. ............... ตั้งแตวันที่.................................................เปนตนไป และตามคําสั่ง
องคการบริหารสวนตําบลที่ ................../............................ลงวันที่.............................................เรื่อง เลื่อนและ
แ ต งตั้ งพ นั ก งาน ส ว น ตํ าบ ล ให ดํ ารงตํ าแ ห น งใน ระดั บ ที่ สู งขึ้ น ได เลื่ อ น ระดั บ แ ล ะ แ ต งตั้ ง น าย
..................................................ตํ าแหน ง...........................................ระดั บ ........................ให ดํ ารงตํ าแหน ง
...............................ระดับ...................อัตราเงินเดือนขั้น.....................บาท ตั้งแตวันที่...............................เปนตน ไป
ฉะนั้น เพื่อใหอัตราเงินเดือนของบุคคลดังกลาวถูกตองตามที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
ระดับ ที่ สู งขึ้ น จึงแก ไขอั ตราเงินเดื อนพนั กงานสวนตําบลในคําสั่งเลื่อนขั้น เงินเดือนพนักงานสว นตําบล ครั้งที่
...............ประจําป พ.ศ. ...................เฉพาะราย ตามบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม.................................เปนตนไป
สัง่ ณ วันที่..............................พ.ศ. ............................
(ลงชื่อ)………………………………………………
(…………………………………………..)
นายกองศการบริหารสวนตําบล.................................

บัญชีแกไขรายชื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล (เฉพาะราย)
แนบทายคําสั่งองศการบริหารสวนตําบล........................ที่.............../.................ลงวันที.่ ........................
ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ตําแหนง

เงินเดือน
เงินเดือน
เลขที่ตําแหนง วันที่ 1 เม.ย. 52 วันที่ 1 ต.ค. 52
ระดับ ขั้น
ระดับ ขั้น

เงินเดือน
หมายเหตุ
วันที่ 1 เม.ย. 53
ระดับ ขั้น
หนึ่งขั้นตาม
ประกาศ ก.
อบต. จังหวัด
ขอ 206
เลื่อนระดับ 4
เมื่อ 15 ธ.ค.
52 ขั้น.......
บาท

(ลงชื่อ)…………………………………………
(………………………………………)
ปลัดองศการบริหารสวนตําบล...........

(ลงชื่อ)………………………………………….
(………………………………………)
นายกองศการบริหารสวนตําบล........

คําสั่งองศการบริหารสวนตําบล.........................
ที่............./...............
เรื่อง ปรับอัตราเงินเดือนพนักงานสวนตําบลใหไดรับตามคุณวุฒิ
************************
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ขอ 40 และขอ 41 ตามคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี
เรื่อง หลักเกณฑ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริห ารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม
2545 จึ งปรับ อั ตราเงิ น เดื อนพนั กงานส วนตํ าบลให ได รับ ตามคุ ณ วุ ฒิ รายนาม........................................วุ ฒิ
.........................................สาขา................................ตําแหนง....................................ระดับ........................เลขที่
ตําแหนง........................................สวน.....................................อัตราเงินเดือนขั้น..............................บาท ใหไดรับ
อัตราเงินเดือนขั้น...................................บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่..................................................................เปนตนไป
สัง่ ณ วันที่..............................พ.ศ. .............................(ออกคําสั่งกอนวันมีผล)
(ลงชื่อ)………………………………………………
(…………………………………………..)
นายกองศการบริหารสวนตําบล.................................

หมายเหตุ

ปรับอัตราเงินเดือนไดกรณีผูนั้นไดรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงนั้น

คําสั่งองศการบริหารสวนตําบล.........................
ที่............./...............
เรื่อง ใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
************************
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่ น พ.ศ. 2542 ประกอบกั บ ข อ 52 ตามคณะกรรมการพนั กงานสวนตําบลจังหวัดป ต ตานี เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545
หนังสือ กรมสงเริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท. 0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 จึงให
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามบัญชีรายละเอียดแนบ
ทาย
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่...................................................................เปนตนไป
สัง่ ณ วันที่..............................พ.ศ. .............................
(ลงชื่อ)………………………………………………
(…………………………………………..)
นายกองศการบริหารสวนตําบล............................

หมายเหตุ ตัดคําออกเมื่อใช กรณีใด กรณีหนึ่ง

บัญชีรายชื่อพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
แนบทายคําสั่งองศการบริหารสวนตําบล.....................ที่.............../...................... ลงวันที่.............................
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล
ตําแหนง

เงือนเดือน/
ตําแหนงเลขที่
คาตอบแทน
เงินเพิ่มคาครองชีพ
วันที่ 1 เม.ย. 2553
ระดับ

(ลงชื่อ)………………………………………….
(………………………………………)
ปลัดองศการบริหารสวนตําบล..........

รวมทั้งสิ้น

ขั้น

(ลงชื่อ)…………………………………………
(………………………………….....)
นายกองศการบริหารสวนตําบล...........

หมายเหตุ เพิ่มชอง คาตอบแทนพิเศษ กรณีมีพนักงานจางตามภารกิจไดรับ

คําสั่งองศการบริหารสวนตําบล.........................
ที่............./...............
เรื่อง ใหพนักงานจางทั่วไปพนจากตําแหนง (สิ้นสุดสัญญาจาง)
************************
ตามที่องศการบริหารสวนตําบล...........................................ไดจางพนักงานจางทั่วไป เพือ่ ปฏิบัติงาน
ตามภารกิจในสวนราชการขององศการบริหารสวนตําบล และสิ้นสุดระยะเวลาการจางตามสัญญาจาง เมื่อวันที่
30 กันยายน 2552 นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ขอ 54 (1) แหงคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2547 และมติคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดปตตานี (ก.อบต. จังหวัดปตตานี) ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548 มอบอํานาจใหแลว
จึงใหพนักงานจางทั่วไป จํานวน................ราย พนจากตําแหนง ตามบัญชีรายละเอียดแนบทายคําสั่ง
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 25.........................เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 25......................
(ลงชื่อ)………………………………………………
(…………………………………………..)
นายกองศการบริหารสวนตําบล.............................

บัญชีรายชื่อบุคคลที่พนจากตําแหนงพนักงานจางทั่วไป ประจําปงบประมาณ ………… (สิ้นสุดสัญญาจาง)
แนบทายคําสั่งองศการบริหารสวนตําบล......................ที่………………./…………………ลงวันที่........................
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

(ลงชื่อ)……………………………………………..
(………………………………………..)
ปลัดองศการบริหารสวนตําบล...............

ตําแหนง

วุฒิการศึกษา

คาตอบแทน

หมายเหตุ

(ลงชื่อ)………………………………………………..
(…..…..……………...……………………)
นายกองศองการบริหารสวนตําบล...........

คําสั่งองศการบริหารสวนตําบล.........................
ที่............./...............
เรื่อง การจางพนักงานจางตามภารกิจขององศการบริหารสวนตําบล
************************
ดวยองศการบริหารสวนตําบล.............................................มีความจําเปนตองจางพนักงานจาง
ตามภารกิจ จํานวน............................คน เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจในสวนราชการขององศการบริหารสวน
ตําบล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ. 2542 ประกอบกั บ ข อ 9 แห งคณะกรรมการพนั กงานส ว นตําบลจังหวัด ป ต ตานี เรื่ อ ง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2547 และมติคณะกรรมการพนักงานสวน
ตํ า บลจั งหวั ด ป ต ตานี (ก.อบต. จั งหวั ด ป ต ตานี ) ในการประชุ ม ครั้ งที่ ..................../.....................เมื่ อ วั น ที่
..................................จึงใหผูไดรับการเลือกสรร ตามประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผูไดรับการเลือกสรรเปน
พนักงานจางขององศการบริหารสวนตําบล................................ลงวันที่.......................................เปนพนักงานจาง
ตามภารกิจ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ดังนี้
1.............................................................อายุ...........ป...........เดือน........วัน*วุฒิการศึกษา/ประสบ
การณ.................................สาขา............................................................ดํารงตําแหนง
........................................................สวน.............................................อัตราคาตอบแทนเดือนละ...................บาท
2.............................................................อายุ...........ป...........เดือน........วัน*วุฒิการศึกษา/ประสบ
การณ.................................สาขา............................................................ดํารงตําแหนง
........................................................สวน.............................................อัตราคาตอบแทนเดือนละ...................บาท
ฯลฯ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่...................................ถึงวันที่................................(ไมควรเกินรอบแผน)
สัง่ ณ วันที่..............................พ.ศ. .............................
(ลงชื่อ)………………………………………………
(…………………………………………..)
นายกองศการบริหารสวนตําบล..................
หมายเหตุ 1.*เลือก 1. วุฒกิ ารศึกษาใชสําหรับกรณีตําแหนงผูที่มีคุณวุฒิ
2.ประสบการณใชสําหรับกรณีตําแหนงผูมีทักษะ
3.หากมีหลายรายใหทําบัญชีแนบทายดวย

คําสั่งองศการบริหารสวนตําบล.....................
ที่............./...............
เรื่อง การจางพนักงานจางตามภารกิจ (ตอสัญญาจาง)
************************
ดวยองศการบริหารสวนตําบล...............................................มีความจําเปนตองจางพนักงานจางตาม
ภารกิ จเพื่ อปฏิ บั ติหน าที่ ตามภารกิจในส วนราชการขององศ การบริห ารส วนตําบล ซึ่งผานการประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานและผูบริหารเห็นชอบใหตอสัญญาจางได
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ขอ 44 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2547 จึงจางพนักงานจางตามภารกิจ (ตอ
สัญญาจาง)จํานวน.....................ราย ตามบัญชีแนบทายคําสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่...................................ถึงวันที่................................(ไมควรเกินรอบแผน)
สัง่ ณ วันที่..............................พ.ศ. .............................
(ลงชื่อ)………………………………………………
(…………………………………………..)
นายกองศการบริหารสวนตําบล..................

บัญชีรายชื่อบุคคลที่ไดรับการจางเปนพนักงานจางตามภารกิจ ประจําปงบประมาณ 2553 (ตอสัญญาจาง)
แนบทายคําสั่งองศการบริหารสวนตําบล................ที่.............../..................ลงวันที่...........................
ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

ระยะเวลาเริ่ม
วุฒิการศึกษา คาตอบแทนให และสิ้นสุดของ
ไดรับ
สัญญาจาง

หมายเหตุ

ตอสัญญา

(ลงชื่อ)…………………………………………….
(…………………………………………….)
ปลัดองศการบริหารสวนตําบล...........

(ลงชื่อ)…………………………………………….
(…………………………………………….)
นายกองศการบริหารสวนตําบล............

คําสั่งองศการบริหารสวนตําบล....................
ที่............./...............
เรื่อง การจางพนักงานจางตามภารกิจ (ตอสัญญาจาง)
************************
ด ว ยนาย.........................................................พนั ก งานจ า งตามภ ารกิ จ ตํ า แหน ง
......................................สวน..............................................องศการบริหารสวนตําบล...............................................
ขอลาออกจากการปฏิบัติงานเนื่องจาก...............................................................................................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ขอ 55 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ พนั ก งานจ า ง ลงวั น ที่ 4 กรกฎาคม 2547 ข อ 84 แห ง ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย
การให ออกจากราชการ การอุ ทธรณ และการรองทุกข ลงวัน ที่ 25 ธัน วาคม 2544 และมติคณะกรรมการ
พนั ก งานส ว นตํ า บลจั งหวั ดป ต ตานี (ก.อบต. จั งหวั ดป ต ตานี) ในการประชุ มครั้ งที่ ......../................เมื่ อ วั น ที่
..............................จึงใหนาย..................................................พนจากตําแหนงเพื่อ...................................................
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่.............................................................เปนตนไป
สัง่ ณ วันที่..............................พ.ศ. .............................
(ลงชื่อ)………………………………………………
(…………………………………………..)
นายกองศการบริหารสวนตําบล........................

ดวยคําสั่งองศการบริหารสวนตําบล..........................
ที่............./...............
เรื่อง ใหพนักงานจางภารกิจพนจากตําแหนง (สิ้นสุดสัญญาจาง)
************************
ตามที่องศการบริหารสวนตําบล..............................ไดจางพนักงานจางตามภารกิจ เพื่อปฏิบัติงาน
ตามภารกิจในสวนราชการขององศการบริหารสวนตําบล และสิ้นสุดระยะเวลาการจางตามสัญญาจาง เมื่อวันที่
30 กันยายน 2554 นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ขอ 54 (1) แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี
เรื่อง หลั กเกณฑและเงื่อนไขเกี่ ยวกับพนักงานจ าง ลงวัน ที่ 4 กรกฎาคม 2547 ข อ 84 มติคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี (ก.อบต. จังหวัดปตตานี) ในการประชุมครั้งที่.................../.....................เมื่อ
วันที่…………………………………..จึงใหพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน...................ราย พนจากตําแหนง ตามบัญชี
รายละเอียดแนบทายคําสั่ง
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 25................ เปนตนไป
สัง่ ณ วันที่..............................พ.ศ. .............................
(ลงชื่อ)………………………………………………
(…………………………………………..)
นายกองศการบริหารสวนตําบล.......................

บัญชีรายชื่อบุคคลที่พนจากตําแหนงพนักงานจางตามภารกิจ (สิ้นสุดสัญญาจาง)
แนบทายคําสั่งองศการบริหารสวนตําบล.................ที่............./..................ลงวันที่..............................
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

(ลงชื่อ)…………………………………………….
(……………………………………………)
ปลัดองศการบริหารสวนตําบล............

ตําแหนง

วุฒิการศึกษา

คาตอบแทน

หมายเหตุ

(ลงชื่อ)……………………………………………….
(……………………………………………)
นายกองศการบริหารสวนตําบล..............

คําสั่งองศการบริหารสวนตําบล.........................
ที่............./...............
เรื่อง การจางพนักงานจางทั่วไปเปนพนักงานจางตามภารกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2549 (ถายโอน)
************************
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ ย วกั บ พนั ก งานจ า ง ลงวั น ที่ 4 กรกฎาคม 2547 และหนั ง สื อ กรมส งเสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น ที่ มท
0893.3/ว 2027 ลงวัน ที่ 10 ตุล าคม 2548 ประกอบกั บ มติคณะกรรมการพนักงานส วนตํ าบลจั งหวั ด
ปตตานี ครั้งที่.............../..............เมื่อวันที่...........................จึงปรับใหพนักงานจางทั่วไปเปนพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน.................ราย ตามบัญชีแนบทายคําสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่..........................ถึงวันที่ 30 กันยายน 25.....................(ไมควรเกินรอบแผน)
สั่ง ณ วันที่..............................พ.ศ. .............................
(ลงชือ่ )………………………………………………
(…………………………………………..)
นายกองศการบริหารสวนตําบล.................................

บัญชีรายชื่อพนักงานจางทั่วไปจางเปนพนักงานจางตามภารกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 (ถายโอน)
แนบทายคําสั่งองศการบริหารสวนตําบล...........................ที่................/....................ลงวันที่.......................
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

(ลงชื่อ)…………………………………………….
(……………………………………………)
ปลัดองศการบริหารสวนตําบล............

วุฒิการศึกษา/
ทักษะ
ประสบการณ (ป)

คาตอบแทนที่
ไดรับ

หมายเหตุ

(ลงชื่อ)……………………………………………….
(……………………………………………)
นายกองศการบริหารสวนตําบล..............

คําสั่งองศการบริหารสวนตําบล.........................
ที่............./...............
เรื่อง เลื่อนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ
************************
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ขอ 29 ขอ 30 และขอ 31 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2547 จึงเลื่อน
ขั้นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ประจําปงบประมาณ....................ตามผลการประเมินการปฏิบัติงานใน
รอบปที่แลวมา ไมนอยกวา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2547 ถึง 30 กันยายน 2548 ) จํานวน...............ราย ตามบัญชี
รายละเอียดแนบทายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 25.................เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่.........................ตุลาคม พ.ศ. 25...............(ไมกอน 1ตุลาคม)
(ลงชื่อ)………………………………………………
(…………………………………………..)
นายกองศการบริหารสวนตําบล..............................

บัญชีรายชื่อพนักงานจางตามภารกิจที่ไดเลื่อนคาตอบแทน
แนบทายคําสั่งองศการบริหารสวนตําบล.................ที่............../...................ลงวันที่.............................
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

(ลงชื่อ)…………………………………………….
(……………………………………………)
ปลัดองศการบริหารสวนตําบล............

คาตอบแทน

ผลการประเมิน
เฉลี่ย
กอนเลื่อน

หมายเหตุ

ใหไดรับ

(ลงชื่อ)……………………………………………….
(……………………………………………)
นายกองศการบริหารสวนตําบล..............

คําสั่งองศการบริหารสวนตําบล.........................
ที่............./...............
เรื่อง ใหพนักงานจางตามภารกิจไดคาตอบแทนพิเศษ
************************
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ขอ 29 ขอ 30 และขอ 31 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2547 ใหพนัก
จางตามภารกิจ ไดรับคาตอบแทนพิเศษ ตามผลการประเมินการปฏิบัติงานในรอบปที่แลวมา ไมนอยกวา 8 เดือน
ในระดับ ดีเดน (วัน ที่.................................ถึงวัน ที่ 30 กันยายน 25..........) จํานวน.................ราย ตามบัญ ชี
รายละเอียดแนบทายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 25...........ถึงวันที่ 30 กันยายน 25..........
สั่ง ณ วันที่.........................ตุลาคม พ.ศ. 25..........
(ลงชื่อ)………………………………………………
(…………………………………………..)
นายกองศการบริหารสวนตําบล.................................

บัญชีรายชื่อพนักงานจางตามภารกิจที่ไดรับคาตอบแทนพิเศษ
แนบทายคําสั่งองศการบริหารสวนตําบล.................ที่............../...................ลงวันที.่ ............................
ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

ไดคาตอบแทน
คะแนน
พิเศษจํานวน
ประเมินทั้งป
รอยละ

(ลงชื่อ)…………………………………………….
(……………………………………………)
ปลัดองศการบริหารสวนตําบล............
หมายเหตุ

คาตอบแทน
กอนเลื่อนขั้น
ในปนั้น

จํานวนเงิน
คาตอบแทน
พิเศษ (บาท)

(ลงชื่อ)……………………………………………….
(……………………………………………)
นายกองศการบริหารสวนตําบล..............

1.คาตอบแทนพิเศษ หมายถึง ใชฐานคาตอบแทนกอนการเลื่อนขั้นคาตอบแทนในปนั้นมาคํานวณ
2.รอยละ 15 ของจํานวนพนักงานจาง ณ วันที่ 1 กันยายน ของปที่ประเมิน
3.จํานวนเงินคาตอบแทนพิเศษ หากคํานวณแลวมีเศษไมถึงสิบบาทใหปรับเพิ่มขึ้นเปนสิบบาท

คําสั่งองศการบริหารสวนตําบล.........................
ที่............./...............
เรื่อง ใหพนักงานจางตามภารกิจไดคาตอบแทนพิเศษ
************************
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0893.4/ว 61 ลงวันที่10
มกราคม 2551 เรื่อง การแตงตั้งบุคลากรในตําแหนงหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององศกรปกครองสวนทองถิ่น
และมติ ค ณะกรรมการพนั ก งานส ว นตํ า บลจั ง หวั ด ป ต ตานี (ก.อบต. จั ง หวั ด ป ต ตานี ) ในการประชุ ม ครั้ ง ที่
..................../.....................เมื่อวันที่............................จึงแตงตั้งนาง........................................................................
ตําแหนง...............................................วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขา อนุบาลปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
.....................................................สวน.............................................ใหดํารงตําแหนงหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(ปฏิบัติหนาที่ครูอัตราจาง) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก........................................อัตราคาตอบแทนเดือนละ 15,050 บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่.........................................................เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่.....................................พ.ศ. ..............(ออกคําสั่งกอนวันมีผล)
(ลงชื่อ)………………………………………………
(…………………………………………..)
นายกองศการบริหารสวนตําบล.................................

ประกาศองศการบริหารสวนตําบล.....................................
เรื่อง กําหนดขนาดองศการบริหารสวนตําบลและระดับตําแหนงปลัดองศการบริหารสวนตําบล
************************
อาศัยอํานาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี เรื่อง การ
กําหนดหลักเกณฑการปรับขนาดขององศการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการปรับระดับตําแหนงองศ
การบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2550 และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี (ก.
อบต. จังหวัดปตตานี) ในการประชุมครั้งที่..................../.....................เมื่อวันที่..............................จึงประกาศ
กําหนดขนาดองศการบริหารสวนตําบล จากขนาดเล็ก เปนขนาดกลาง และกําหนดระดับตําแหนงปลัดองศการ
บริหารสวนตําบล จากระดับ 6 เปนระดับ 7
ประกาศ ณ วันที่.....................................เดือน..............................พ.ศ. ................
(ลงชื่อ)………………………………………………
(……………………………………….)
นายกองศการบริหารสวนตําบล..............

ประกาศองศการบริหารสวนตําบล.....................................
เรื่อง กําหนดระดับตําแหนงผูบริหารในองศการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง
************************
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ขอ 27 ขอ 32 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององศการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 24
ตุลาคม 2545 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับการกําหนด
ระดั บ ตํ า แหน งผู บ ริ ห ารใน อบต. ขนาดใหญ และ อบต.ขนาดกลาง ลงวั น ที่ 8 มิ ถุ น ายน 2550 และมติ
คณ ะกรรมการพนั ก งานส ว นตํ า บลจั ง หวั ด ป ต ตานี (ก.อบต. จั ง หวั ด ป ต ตานี ) ในการประชุ ม ครั้ ง ที่
..................../.....................เมื่อวันที่..............................จึงประกาศกําหนดระดับตําแหนงนักบริหารงานการคลัง
จากระดับ 6 เปนระดับ 7
ประกาศ ณ วันที่.....................................เดือน..............................พ.ศ. ................
(ลงชื่อ)………………………………………………
(……………………………………….)
นายกองศการบริหารสวนตําบล..............

ประกาศองศการบริหารสวนตําบล..............................
เรื่อง ใหพนักงานสวนตําบลผานการทดลองปฏิบัติราชการ
************************
ตามคําสั่งองศการบริหารสวนตําบล......................ที่.........../..................ลงวันที่..............................
ได บ รรจุ แ ละแต ง ตั้ ง นาย...............................................................เป น พนั ก งานส ว นตํ า บล ตํ า แหน ง
...........................................เลขที่ตําแหนง.......................อัตราเงินเดือนขั้น....................บาท สวน.........................
องศการบริหารสวนตําบล...............................โดยทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่ไดรับการบรรจุและ
แตงตั้งเปนเวลา 6 เดือน นับตั้งแตวันที่.................................เปนตนไปนั้น
บัดนี้ นาย..............................................................ไดทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการมาครบ 6 เดือน
แลว ปรากฏวาเปนผูมีความรู ความสามารถและความประพฤติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่
ไดรับแตงตั้งได
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ 148 แห งประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส ว นตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง หลักเกณฑ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลขององศการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 24
ตุลาคม 2545 จึงประกาศใหผานการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ประกาศ ณ วันที่.....................................เดือน..............................พ.ศ. ................
(ลงชื่อ)………………………………………………
(……………………………………….)
นายกองศการบริหารสวนตําบล..............

หมายเหตุ

การพนทดลองปฏิบัติราชการใหจัดทําเปนคําสั่งดวย

