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คําสั่งองคการบริหารสวนตําบล...............
ท่ี.........../.....................

เรื่อง  บรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล
************************

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับขอ 137 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เพชรบุรี เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 22
พฤศจิกายน 2545 และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี (ก.อบต.จังหวัดเพชรบุรี) ในการ
ประชุมครั้งท่ี.............../..........เม่ือวันท่ี.......................................จึงใหบรรจุผูสอบแขงขันไดเปนพนักงานสวนตําบล
ตามประกาศผลการสอบแขงขันของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี ลงวันท่ี...............................
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังตอไปนี้

1. นาย..................................วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สาขาการบัญชีสอบได
ลําดับท่ี.............ดํารงตําแหนงเจาหนาท่ีพัสดุ ระดับ ......... กองคลัง เลขท่ีตําแหนง ................ อัตราเงินเดือนข้ัน
....5,760.... บาท

2. นางสาว.........................วุฒิกรศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) สอบไดลําดับท่ี ..………..
ดํารงตําแหนงนักพัฒนาชุมชน ระดับ ............ สํานักงานปลัด อบต. เลขท่ีตําแหนง ................................... อัตรา
เงินเดือนข้ัน ...(7,940)...... บาทโดยไหไดรับเงินเดือนในอัตราของตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้ง และไหทดลองปฏิบัติ
หนาท่ีราชการในตําแหนงดังกลาวมีกําหนด 6 เดือน

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี.้..................................เปนตนไป

สั่ง ณ  วันท่ี..............เดือน........................ พศ. .............(ออกคําสั่งกอนวันมีผล)

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

นายกองคการบริหารสวนตําบล.....................
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คําสั่งองคการบริหารสวนตําบล...............
ท่ี.........../.....................

เรื่อง  ยายพนักงานสวนตําบล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับขอ 154 และขอ 158 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดเพชรบุรี เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2545 และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เพชรบุรี (ก.อบต.จังหวัดเพชรบุรี ) ในการประชุมครั้ง ท่ี .. . .. . .. . ../. .. . .. . เ ม่ือวันท่ี.. . .. . .. . .. . . .. .จึงยายนาย
......................................................................ตําแหนง...................ระดับ...............เลขท่ีตําแหนง……………………….
สวน.......................อัตราเงินเดือนข้ัน.........................บาท วุฒิการศึกษา................... ................สาขา
.................................ใหดํารงตําแหนง..............................ระดับ.........................เลขท่ีตําแหนง............................
สวน...........................................อัตราเงนิเดือนข้ัน.......................บาท

ท้ังนี้ ตั้งแตวันนี.้......................................................................เปนตนไป

สั่ง ณ  วันท่ี.....................พ.ศ. ................ (ออกคําสั่งกอนวันมีผล)

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

นายกองคการบริหารสวนตําบล..........................

หมายเหตุ – สายงานเริ่มตนระดับเดียวกัน
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คําสั่งองคการบริหารสวนตําบล..............................
ท่ี............................../......................

เรื่อง ยายเปลี่ยนสายงานพนักงานสวนตําบล
************************

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ขอ 154 และขอ 158 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี
22 พฤศจิกายน 2545 และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี(ก.อบต.จังหวัดเพชรบุรี) ในการ
ประชุมครั้งท่ี................/............เม่ือวันท่ี..................จึงยายเปลี่ยนสายงานนาย........................................ตําแหนง
......................ระดับ..................เลขท่ีตําแหนง.....................สวน......................อัตรา........................เงินเดือนข้ัน
.............................บาท วุฒิการศึกษา...............................สาขา.......................................ใหดํารงตําแหนง
.....................................ระดับ.............เลขตําแหนง..............................สวน .................................... อัตราเงินเดือน
ข้ัน..........................บาท (ข้ันเงินเดือนเดิม)

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี.......................................................................เปนตนไป

สั่ง ณ วันท่ี....................................พ.ศ. ....................(ออกคําสั่งกอนวันมีผล)

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

นายกองคการบริหารสวนตําบล.....................................

หมายเหตุ – สายงานเริ่มตนตางระดับ
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คําสั่งองคการบริหารสวนตําบล........................
ท่ี.........../......................

เรื่อง ยายพนักงานสวนตําบลกรณีสอบแขงขันได

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับขอ ขอ 154 และขอ 158 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลง
วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2545 และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี (ก.อบต.จังหวัดเพชรบุรี)
ในการประชุมครั้งท่ี............/................เม่ือวันท่ี.................................จึงยายนาย..................................วฒุกิารศึกษา
ศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขา รัฐศาสตร ตําแหนง เจาหนาท่ีธุรการ ระดับ ......... เลขท่ีตําแหนง .........................
สํานักงานปลัดองคการบรหิารสวนตําบล อัตราเงินเดือนข้ัน ......(15,260)...... บาท ซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน และสอบแขงขันไดลําดับท่ี..................ตาม
ประกาศ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี ลงวันท่ี ..............................ใหดํารงตําแหนง เจาหนาท่ี
วิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ ......... เลขท่ีตําแหนง ............................. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล อัตราเงินเดือนข้ัน ......(15,260)...... บาท

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี........................................เปนตนไป

สั่ง ณ วันท่ี..........................................พ.ศ. ....................(ออกคําสั่งกอนวันมีผล)

(ลงชื่อ).................................................
(................................................)

นายกองคการบริหารสวนตําบล.........................
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คําสั่งองคการบริหารสวนตําบล...................................
ท่ี...................../........................

เรื่อง ยายพนักงานสวนตําบลกรณีสอบคัดเลือกได
************************

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ขอ 154 และขอ 158 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจัง
หวังเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 22
พฤศจิกายน 2545 และคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี (ก.อบต. จังหวัดเพชรบุรี) ในการ
ประชุมครั้งท่ี ............../.............เม่ือวันท่ี........................จึงยายนาย..............................................วฒุกิาศึกษาศิลปะ
ศาสตร สาขา รัฐศาสตร ตําแหนงเจาหนาท่ีธุรการ ระดับ .......... เลขท่ีตําแหนง ................................... สํานักงาน
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อัตราเงินเดือนข้ัน …..15,260. . . บาท ซึ้ ง เปนผู มี คุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง เจาหนาท่ี วิเคราะหนโยบายและแผนและสอบคัดเลือกได ลําดับท่ี.........ตาม
ประกาศองคการบริหารสวนตําบล...........................ลงวันท่ี............................ใหดํารงตําแหนง เจาหนาท่ีวิเคราะห
นโยบายและแผน ระดับ .............. เลขท่ีตําแหนง ................................................ สํานักงานปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล อัตราเงินเดือนข้ัน .....15,260..... บาท

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี...................................................................เปนตนไป

สั่ง ณ  วันท่ี..............................พ.ศ. .............................(ออกคําสั่งกอนวันท่ีมีผล)

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

นายกองคการบริหารสวนตําบล..........................................
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คําสั่งองคการบริหารสวนตําบล...................................
ท่ี...................../........................
เรื่อง โอนพนักงานสวนตําบล
************************

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ขอ 154 ขอ 164 และขอ 175 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวังเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2545 และคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี (ก.อบต. จังหวัดเพชรบุรี)
ในการประชุมครั้งท่ี ............../.............เม่ือวันท่ี............................. ................จึง*รับโอน(ยาย)ไหโอน
..............................................ตําแหนง...............................ระดับ.................เลขท่ีตําแหนง.........................................
อัตราเงินเดือนข้ัน....................บาท สวน.................................................วุฒิการศึกษา..........................สาขา
..........................องคการบริหารสวนตําบล.................................... อําเภอ........................จังหวัด
...................................มา*/ไปดํารงตําแหนง........................................................ระดับ................................เลขท่ี
ตําแหนง..........................................อัตราเงินเดือนข้ัน....................................บาท สวน............................................
องคการบริหารสวนตําบล....................อําเภอ....................................จังหวัด.........................................

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี...................................................................เปนตนไป

สั่ง ณ  วันท่ี..............................พ.ศ. .............................(ออกคําสั่งกอนวันท่ีมีผล)

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

นายกองคการบริหารสวนตําบล........................................

หมายเหตุ 1.โอนพนักงานสวนตําบลกรณีตําแหนงเดียวกัน
2.*เลือกอยางใดอยางหนึ่ง
3.ถาเปนตําแหนงผูบริหารใชขอ 153 ดวย
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คําสั่งองคการบริหารสวนตําบล...................................
ท่ี...................../........................

เรื่อง โอน (ยาย) พนักงานสวนตําบล

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ขอ 154 ขอ 164 และขอ 175 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวังเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2545 และคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี (ก.อบต. จังหวัดเพชรบุรี)
ในการประชุมครั้ ง ท่ี . . . . . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . . . . เ ม่ือวันท่ี . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .จึง*รับโอน (ยาย) ใหนาย
..............................................ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ ระดับ ............... เลขท่ีตําแหนง.........................................
อัตราเงินเดือนข้ัน....................บาท .........วุฒิการศึกษา..........................สาขา..........................สวน
....................................................องคการบริหารสวนตําบล.................................... อําเภอ........................จังหวัด
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..มา*/ไปดํารงตําแหนง เจาพนักงานธุรการ ระดับ .... ... . เลขท่ีตําแหนง
..........................................อัตราเงินเดือนข้ัน....................................บาท สวน............................................องคการ
บริหารสวนตําบล....................อําเภอ....................................จังหวัด.........................................

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี...................................................................เปนตนไป

สั่ง ณ  วันท่ี..............................พ.ศ. ............................(ออกคําสั่งกอนวันท่ีมีผล)

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

นายกองคการบริหารสวนตําบล..........................................

หมายเหตุ 1.โอนพนักงานสวนตําบลกรณีคนละตําแหนง
2.*เลือกอยางใดอยางหนึ่ง
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คําสั่งองคการบริหารสวนตําบล.....................
ท่ี................../...................

เรื่อง โอนพนักงานสวนตําบลกรณีสอบแขงขันได
************************

ดวยนาย........................................พนักงานสวนตําบล ตําแหนง................................ระดับ
.........................เลขท่ีตําแหนง.............................อัตราเงินเดือนข้ัน..........................บาท สวน..........................
องคการบริหารสวนตําบล.......................อําเภอ..........................จังหวัด...........................วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขาคอมพิวเตอร สอบแขงขันเพ่ือบรรจุเปนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง
เจาพนักงานธุรการ ระดับ ............ ไดลําดับท่ี.............ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
...........................ลงวันท่ี..................................ซึ่งองคการบริหารสวนตําบล........................และคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัด...........................ไดใหความยินยอมโอนแลว

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ขอ 164 ขอ 166 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัง
เพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 22
พฤศจิกายน 2545 และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี (ก.อบต. จังหวัดเพชรบุรี) ในการ
ประชุ ม ค รั้ ง ท่ี . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . เ ม่ื อ วั น ท่ี . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * จึ ง รั บ โ อน / ให โ อน  น าย
......................................................*มา/ไป แตงตั้งไหดํารงตําแหนง เจาพนักงานธุรการระดับ 2 เลขท่ีตําแหนง
..........................อัตราเงินเดือนข้ัน...............................บาท สวน.......................องคการบริหารสวนตําบล
.....................อําเภอ...............จังหวัด..............................

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี...................................................................เปนตนไป

สั่ง ณ  วันท่ี..............................พ.ศ. .............................(ออกคําสั่งกอนวันท่ีมีผล)

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

นายกองคการบริหารสวนตําบล..........................................

หมายเหตุ *เลือกอยางใดอยางหนึ่ง
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คําสั่งองคการบริหารสวนตําบล.....................
ท่ี................../...................

เรื่อง โอนพนักงานสวนตําบลกรณีสอบคัดเลือกได

ดวยนาย........................................พนักงานสวนตําบล ตําแหนง................................ระดับ
.........................เลขท่ีตําแหนง.............................อัตราเงินเดือนข้ัน..........................บาท สวน..........................
องคการบริหารสวนตําบล.......................อําเภอ..........................จังหวัด...........................วุฒิการศึกษา ศิลปะศา
สตรบัณฑิต(การจัดการท่ัวไป) สอบคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล
ระดับ ............ ไดลําดับท่ี.............ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด...........................ลงวันท่ี
..................................ซึ่งองคการบริหารสวนตําบล........................และคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
...........................ไดใหความยินยอมโอนแลว

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ขอ 164 ขอ 166 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัง
เพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 22
พฤศจิกายน 2545 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ลงวันท่ี 9 ตุลาคม 2550 และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดเพชรบุรี (ก.อบต. จังหวัดเพชรบุรี) ในการประชุมครั้งท่ี ............../.............เม่ือวันท่ี........................*จึงรับ
โอน/ใหโอน นาย......................................................*มา/ไป แตงตั้งไหดํารงตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล ระดับ
........ เลขท่ีตําแหนง..........................อัตราเงินเดือนข้ัน...............................บาท สวน.......................องคการบริหาร
สวนตําบล.....................อําเภอ...............จังหวัด..............................

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี...................................................................เปนตนไป

สั่ง ณ  วันท่ี..............................พ.ศ. ............................(ออกคําสั่งกอนวันท่ีมีผล)

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

นายกองคการบริหารสวนตําบล..........................................

หมายเหตุ 1.*เลือกอยางใดอยางหนึ่ง
2.ถาเปนตําแหนงผูบริหารใชขอ 153 ดวย
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คําสั่งองคการบริหารสวนตําบล.....................
ท่ี................../...................

เรื่อง โอนพนักงานสวนตําบลกรณีคัดเลือกได
************************

ดวยนาย........................................พนักงานสวนตําบล ตําแหนง..............................ระดับ
.........................เลขท่ีตําแหนง.............................อัตราเงินเดือนข้ัน..........................บาท สวน..........................
องคการบริหารสวนตําบล.......................อําเภอ..........................จังหวัด...........................วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตร
บัณฑิต(การจัดการท่ัวไป) คัดเลือกไดตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับ..........) ได
ลําดับท่ี.............ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล...........................ลงวันท่ี................................ซึ่ง
องคการบริหารสวนตําบล........................และคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด...........................ไดใหความ
ยินยอมโอนแลว

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ขอ 153 ขอ 164 ขอ 166 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวังเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลง
วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2545 และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี (ก.อบต. จังหวัดเพชรบุรี)
ในการประชุมครั้งท่ี ............../............. เม่ือวันท่ี........................*จึงรับโอนและแตงตั้ง/ใหโอน นาย
...........................*มา/ไป ดํารงตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับ..........) เลขท่ี
ตําแหนง..........................อัตราเงินเดือนข้ัน...............................บาท กอง.......................องคการบริหารสวนตําบล
.....................อําเภอ...............จังหวัด..............................

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี...................................................................เปนตนไป

สั่ง ณ  วันท่ี..............................พ.ศ. .............................(ออกคําสั่งกอนวันท่ีมีผล)

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

นายกองคการบริหารสวนตําบล........................................

หมายเหตุ *เลือกอยางใดอยางหนึ่ง
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คําสั่งองคการบริหารสวนตําบล...................
ท่ี................../........................

เรื่อง แกไขอัตราเงินเดือนในคําสั่งโอนพนักงานสวนตําบล

ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบล........................ท่ี/................./.....................ลงวันท่ี
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . เรื่อง โอนพนักงานสวนตํ าบล ซึ่ ง ไดรับโอนนาย
...................................................................พนักงานสวนตําบล ตําแหนง...................................................ระดับ
....................เลขท่ีตําแหนง............................................. อัตราเงินเดือนข้ัน...................บาท กอง/สวน
.......................องคการบริหารสวนตําบล..........................อําเภอ..............................จังหวัด...............มา*/ไป ดํารง
ตําแหนง...........................................................ระดับ.....................เลขท่ีตําแหนง....................อัตราเงินเดือนข้ัน
.............บาท กอง/สวน.............................องคการบริหารสวนตําบล........................อําเภอ....................จังหวัด
......................ตั้งแตวันท่ี......................................เปนตนไป นั้น

เนื่องจากบุคคลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบล...........................................ไดเลื่อนข้ันเงินเดือน
ครั้งท่ี.........................ประจําป พ.ศ. .......................โดยใหรับเงินเดือนข้ัน......................บาท ทําใหอัตราเงินเดือน
คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง ฉะนั้น จึงแกไขอัตราเงินเดือนในคําสั่งโอนดังกลาวขางตน จากข้ัน......................
บาท เปน ข้ัน..........................บาท สําหรับขอความอ่ืนใหคงเดิม

ท้ังนี้ ตัง้แตวันท่ี............................................เปนตนไป (ตามคําสั่งแรก)

สั่ง ณ วันท่ี......................................พ.ศ. .................

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

นายกองคการบริหารสวนตําบล..............

หมายเหตุ 1.ใหแนบคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนองคการบริหารสวนตําบลท่ีสั่งเลื่อนมาดวย
2.*เลือกอยางใดอยางหนึ่ง



-12-

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบล.........................
ท่ี............./...................

เรื่อง รับโอนพนักงานสวนทองถ่ินอ่ืนมาเปนพนักงานสวนตําบล

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัด / เทศบาล . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . อําเภอ
.....................................จังหวัด........................ไดยินยอมใหนาย..............................................ขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด/พนักงานเทศบาล วุฒิการศึกษา............................ตําแหนง................................ระดับ
..................เลขท่ีตําแหนง..............................กอง................................................อัตราเงินเดือนข้ัน......................
บาท โอนมารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลสังกัดองคการบริหารสวนตําบล.........................

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ขอ 153 ขอ 164 ขอ 166 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวังเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลง
วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2545 และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี (ก.อบต. จังหวัดเพชรบุรี)
ในการประชุมครั้งท่ี ............../.............เม่ือวันท่ี........................จึงรับโอนนาย........................................มาบรรจเุปน
พนักงานสวนตําบลและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง................................................................ระดับ.....................เลขท่ี
ตําแหนง..............................กอง....................................อัตราเงินเดือนข้ัน............................บาท และเพ่ือเปน
ประโยชนในการนับเวลาราชการใหถือวาเวลาราชการหรือเวลาขณะท่ีเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด/
พนักงานเทศบาล เปนเวลาราชการของพนักงานสวนตําบล

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี...................................................................เปนตนไป

สั่ง ณ  วันท่ี..............................พ.ศ. ............................(ออกคําสั่งกอนวันท่ีมีผล)

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

นายกองคการบริหารสวนตําบล......................
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คําสั่งองคการบริหารสวนตําบล.........................
ท่ี............./...............

เรื่อง รับโอนขาราชการประเภทอ่ืนมาเปนพนักงานสวนตําบล
************************

ดวยกรม........................................................ไดยินยอมใหนาย........................................ขาราชการ
พลเรือนสามัญ วุฒิการศึกษา ศศ.บ (รัฐศาสตร) ตําแหนง.................................................................................เลขท่ี
ตําแหนง............................................กอง.....................................................อัตราเงินเดือนข้ัน.......................บาท
โอนมารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลสังกัดองคการบริหารสวนตําบล..................................

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ขอ 180 ขอ 181 ขอ 183 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวังเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลง
วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2545 และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี (ก.อบต. จังหวัดเพชรบุรี)
ในการประชุมครั้งท่ี ............../.............เม่ือวันท่ี........................จึงรับโอนนาย........................................มาบรรจเุปน
พนักงานสวนตําบลและแตงตั้ งใหดํารงตําแหนง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ระดับ…………………………..เลขท่ีตําแหนง.......................กอง............................อัตราเงินเดือนข้ัน..........................
บาท และเพ่ือประโยชนในการนับเวลาราชการใหถือวาเวลาราชการหรือเวลาทํางานขณะท่ีเปนขาราชการพลเรือน
สามัญเปนเวลาราชการของพนักงานสวนตําบล

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี...................................................................เปนตนไป

สั่ง ณ  วันท่ี..............................พ.ศ. .............................(ออกคําสั่งกอนวันท่ีมีผล)

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

นายกองคการบริหารสวนตําบล..............................
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คําสั่งองคการบริหารสวนตําบล.........................
ท่ี............./...............

เรื่อง เลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ขอ 188 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวังเพชรบุรี
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน
2545 และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี (ก.อบต. จังหวัดเพชรบุรี) ในการประชุมครั้งท่ี
. . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . เ ม่ื อ วั น ท่ี . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . จึ ง ใ ห เ ลื่ อ น ร ะ ดั บ แ ล ะ แ ต ง ตั้ ง ใ ห น า ย
.............................................................วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การบัญชี ตําแหนงเจาพนักงาน
พัสดุ ระดับ ................ เลขท่ีตําแหนง .......................................... กองคลัง องคการบริหารสวนตําบล
.......................อําเภอ.............................จังหวัด..............................(ดํารงตําแหนงในระดับ ปฏิบัติงาน เม่ือวันท่ี
................................ )อัตราเงินเดือนข้ัน........................บาท(ปงบประมาณท่ีแลวมาไดรับ เงินเดือนข้ัน
...............................บาท) ซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ ระดับ ........... และไดรับ
คัดเลือกจากผูบังคับบัญชาเพ่ือเลื่อนระดับและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนแลวโดยใหเลื่อนดํารง
ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ ระดับ .............. เลขท่ีตําแหนง ................................... กองคลัง อัตราเงินเดือนข้ัน
..............................บาท

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี.......................................................เปนตนไป

สั่ง ณ  วันท่ี..............................พ.ศ. .............................(ออกคําสั่งกอนวันท่ีมีผล)

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

นายกองคการบริหารสวนตําบล.................................

หมายเหตุ 1.*เลือกอยางใดอยางหนึ่ง
2.กรณีมีทวีคูณใหใสรายละเอียดไวในคําสั่งดวย
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คําสั่งองคการบริหารสวนตําบล.........................
ท่ี............./...............

เรื่อง การเลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน
สายงานผูบริหารท่ี ก.ท (เดิม) กําหนด

************************

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ขอ 188 และมตคิณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวังเพชรบุรี(ก.อบต.
จังหวัดเพชรบุรี) ในการประชุมครั้งท่ี ............../.............เม่ือวันท่ี...................................จึงเลือกใหนาย
.......................................วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา การจัดการท่ัวไป (บัญชี) ตําแหนง นักบริหารงาน
การเงินและบัญชี ระดับ ............. เลขท่ีตําแหนง .............................. .. กองคลัง องคการบริหารสวนตําบล
...........................อําเภอ..............................จังหวัดเพชรบุรี (ดํารงตําแหนงในระดับ .............. เม่ือวันท่ี
............................)อัตราเงินเดือนข้ัน................................บาท (ปงบประมาณท่ีแลวมาไดรับเงินเดือนข้ัน
....................บาท) ซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานการเงินการ
บัญชี ระดับ 5 และผานการประเมินบุคคลผลงานแลว โดยใหเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนใน
ตําแหนง นักบริหารงานการเงินการบัญชี ระดับ ................ เลขท่ีตําแหนง ..................................... กองคลัง อัตรา
เงินเดือนข้ัน 9,580 บาท

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี...................................................................เปนตนไป

สั่ง ณ  วันท่ี..............................พ.ศ. .............................

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

นายกองคการบริหารสวนตําบล.................................

หมายเหตุ      ใชสําหรับหัวหนาสวนราชการ/กอง ชาง,คลัง เลื่อนจากระดับ ปฏิบัติการ เปนระดับ ชํานาญการ
และปลัด อบต. เลื่อนจากระดับ อํานวยการตน เปนระดับ อํานวยการกลาง
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คําสั่งองคการบริหารสวนตําบล.........................
ท่ี............./.......................

เรื่อง การแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงนักบริหารระดับ ตน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวังเพชรบุรี(ก.อบต. จังหวัดเพชรบุรี) ใน
การประชุมครั้งท่ี ............../.............เม่ือวันท่ี..............................จึงแตงตั้งใหนาย.................................................
ตําแหนง นักบริหารงานการเงินและการบัญชี ระดับ ตน เลขท่ีตําแหนง ....................................... วุฒิการศึกษา
การจัดการท่ัวไป (สาขาการบัญชี) อัตราเงินเดือน ......19,790...... บาท ใหดํารงตําแหนง นักบริหารงานการคลัง
ระดับ ................. เลขท่ีตําแหนง อัตราเงินเดือน ........19,790....... บาท

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี...................................................................เปนตนไป

สั่ง ณ  วันท่ี..............................พ.ศ. .............................(ออกคําสั่งกอนวันท่ีมีผล)

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

นายกองคการบริหารสวนตําบล.................................
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คําสั่งองคการบริหารสวนตําบล.........................
ท่ี............./...............

เรื่อง เลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนกรณีสอบแขงขันได
************************

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ขอ 185 และขอ 186 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจัง
หวังเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 22
พฤศจิกายน 2545 และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี (ก.อบต. จังหวัดเพชรบุรี) ในการ
ประชุ มครั้ ง ท่ี . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . เ ม่ื อวั น ท่ี . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . จึ ง ให เ ลื่ อนและแต งตั้ ง  นาย
.............................................................วุฒิการศึกษา ศศ.บ สาขาการตลาด ตําแหนง เจาพนักงานการเงินการบัญชี
ระดับ ............ เลขท่ีตําแหนง .......................................... กองคลัง อัตราเงินเดือนข้ัน ...9,400..... บาท ซึ่งเปนผู
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี 2 และสอบแขงขันไดลําดับท่ี
..............ตามประกาศคระกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี ลงวันท่ี ................................................ให
ดํารงตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ........... เลขท่ีตําแหนง ……………………………….. กองคลัง
อัตราเงินเดือนข้ัน ....11,310...... บาท

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี................................................................เปนตนไป

สั่ง ณ  วันท่ี..............................พ.ศ. .............................(ออกคําสั่งกอนวันท่ีมีผล)

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

นายกองคการบริหารสวนตําบล.................................
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คําสั่งองคการบริหารสวนตําบล.........................
ท่ี............./...............

เรื่อง เลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหาร
************************

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ขอ 107 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวังเพชรบุรี
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน
2545 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง ปจจุบัน 2547 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี
(ก.อบต. จังหวัดเพชรบุรี) ในการประชุมครั้งท่ี ............../.............เม่ือวันท่ี..............................จึงใหเลื่อนและแตงตั้ง
นาย............................................................วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัญฑิต (รัฐศาสตร) ตําแหนงปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับตน) เลขท่ีตําแหนง ......................................... อัตราเงินเดือนข้ัน
.........................บาท องคการบริหารสวนตําบล.................................... อําเภอ.............................จังหวัด
...........................................ผูไดรับการคัดเลือก ลําดับท่ี 1 ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งพนักงาน
สวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสู ง ข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล
......................................เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ี
สูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหาร ลงวันท่ี............................................ใหดํารงตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(นักบริหารงานทองถ่ิน  ระดับ ตน) เลขท่ีตําแหนง ……………………………………….. อัตราเงินเดือนข้ัน
............................บาท องคการบริหารสวนตําบล...................................อําเภอ..................................จังหวัด
.......................................

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี...................................................................เปนตนไป (วันประกาศผลคัดเลือก)

สั่ง ณ  วันท่ี..............................พ.ศ. .............................

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

นายกองคการบริหารสวนตําบล.................................
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คําสั่งองคการบริหารสวนตําบล.........................
ท่ี............./...............

เรื่อง การเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล
************************

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับ หมวด 3 หมวด 10 ตามคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน
2545 และหนังสือสํานักงาน ก.จ,ก.ท และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.1/ว 346 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2546 แจงมติ
ก.อบต. ในการประชุมครั้งท่ี 2/2546 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ พ.ศ 2546 กําหนดโควตาและวงเงินการเลื่อน
ข้ันเงินเดือน คาจาง และเงินคาตอบแทนพิเศษ จึงเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ประจําปงบประมาณ
...................ครั้งท่ี 1 ตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานครึ่งปท่ีแลวมา (1 ตุลาคม
25........ถึง 31 มีนาคม 25........) จํานวน..........ราย ตามบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้

ท้ังนี้ ตัง้แตวันท่ี 1 เมษายน 25 ...................เปนตนไป

สั่ง ณ  วันท่ี .........เมษายน พ.ศ. 25...........(ไมกอน 1 เมษายน)

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

นายกองคการบริหารสวนตําบล.................................
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บัญชีรายชื่อพนักงานสวนตําบลท่ีไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือน ประจําปงบประมาณ................ครั้งท่ี 1
แนบทายคําสั่งองคการบริหารสวนตําบล..................ท่ี..................../......................ลงวันท่ี.............................

ลําดับ
ท่ี

ชื่อ-สกุล
ตําแหนง เลขท่ีตําแหนง

เงินเดือน
วันท่ี 1 เม.ย. 58

เงินเดือน
วันท่ี 1 ต.ค. 58

เงนิเดือน
วันท่ี 1 เม.ย. 59

หมาย
เหตุ

ระดับ ข้ัน ระดับ ข้ัน ระดับ ข้ัน

หนึ่งขั้นตาม
ประกาศ
ก.อบต.
จังหวัด
ขอ ........

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

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล........... นายกองคการบริหารสวนตําบล........
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คําสั่งองคการบริหารสวนตําบล.........................
ท่ี............./...............

เรื่อง แกไขการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล (เฉพาะราย)

ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบล............................... ท่ี.........../.....................ลงวันท่ี
.............................................เรื่อง การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ไดเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล ท่ี.............ประจําป พ.ศ. ............... ตั้งแตวันท่ี.................................................เปนตนไป และตามคําสั่ง
องคการบริหารสวนตําบลท่ี ................../............................ลงวันท่ี.............................................เรื่อง เลื่อนและ
แต ง ตั้ ง พนั ก ง านส วนตํ า บล ให ดํ า ร ง ตํ า แหน ง ใ นร ะดั บ ท่ี สู ง ข้ึ น  ไ ด เ ลื่ อน ระดั บ และแต ง ตั้ ง  น า ย
..................................................ตําแหนง...........................................ระดับ........................ใหดํารงตําแหนง
...............................ระดับ...................อัตราเงินเดือนข้ัน.....................บาท ตั้งแตวันท่ี...............................เปนตนไป

ฉะนั้น เพ่ือใหอัตราเงินเดือนของบุคคลดังกลาวถูกตองตามท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
ระดับท่ีสูงข้ึน จึงแกไขอัตราเงินเดือนพนักงานสวนตําบลในคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ครั้งท่ี
...............ประจําป พ.ศ. ...................เฉพาะราย ตามบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม.................................เปนตนไป

สั่ง ณ  วันท่ี..............................พ.ศ. ............................

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

นายกองคการบริหารสวนตําบล.................................
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บัญชีแกไขรายชื่อการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล (เฉพาะราย)
แนบทายคําสั่งองคการบริหารสวนตําบล........................ท่ี.............../.................ลงวันท่ี.........................

ลําดับ
ท่ี

ชื่อ-สกุล
ตําแหนง เลขท่ีตําแหนง

เงินเดือน
วันท่ี 1 เม.ย. 58

เงินเดือน
วันท่ี 1 ต.ค. 58

เงินเดือน
วันท่ี 1 เม.ย. 59

หมายเหตุ

ระดับ ข้ัน ระดับ ข้ัน ระดับ ข้ัน

หนึ่งขั้นตาม
ประกาศ ก.
อบต. จังหวัด
ขอ ........

เล่ือนระดับ
ชํานาญการ
เมื่อ เมื่อ 15
ธค. 58 ขั้น
.......บาท

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

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล........... นายกองคการบริหารสวนตําบล........
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คําสั่งองคการบริหารสวนตําบล.........................
ท่ี............./...............

เรื่อง ปรับอัตราเงินเดือนพนักงานสวนตําบลใหไดรับตามคุณวุฒิ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ขอ 40 และขอ 41 ตามคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน
2545 จึงปรับอัตราเงินเดือนพนักงานสวนตําบลใหไดรับตามคุณวุฒิรายนาม........................................วุฒิ
.........................................สาขา................................ตําแหนง....................................ระดับ........................เลขท่ี
ตําแหนง........................................สวน.....................................อัตราเงินเดือนข้ัน..............................บาท ใหไดรับ
อัตราเงินเดือนข้ัน...................................บาท

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี..................................................................เปนตนไป

สั่ง ณ  วันท่ี..............................พ.ศ. .............................(ออกคําสั่งกอนวันมีผล)

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

นายกองคการบริหารสวนตําบล.................................

หมายเหตุ      ปรับอัตราเงินเดือนไดกรณีผูนั้นไดรับเงินเดือนต่ํากวาข้ันต่ําของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงนั้น
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คําสั่งองคการบริหารสวนตําบล.........................
ท่ี............./...............

เรื่อง ใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว
************************

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ขอ 52 ตามคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน
2545 หนังสือ กรมสงเริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท. 0809.3/ว 115 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2551
จึงใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ตามบัญชี
รายละเอียดแนบทาย

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี...................................................................เปนตนไป

สั่ง ณ  วันท่ี..............................พ.ศ. .............................

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

นายกองคการบริหารสวนตําบล............................

หมายเหตุ    ตัดคําออกเม่ือใช กรณีใด กรณีหนึ่ง
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บัญชีรายชื่อพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว
แนบทายคําสั่งองคการบริหารสวนตําบล.....................ท่ี.............../...................... ลงวันท่ี.............................

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล
ตําแหนง

ตําแหนงเลขท่ี
เงือนเดือน/
คาตอบแทน

วันท่ี 1 เม.ย. 2558
เงินเพ่ิมคาครองชีพ รวมท้ังสิ้น

ระดับ ข้ัน

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

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล.......... นายกองคการบริหารสวนตําบล...........

หมายเหตุ  เพ่ิมชอง คาตอบแทนพิเศษ กรณีมีพนักงานจางตามภารกิจไดรับ
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คําสั่งองคการบริหารสวนตําบล.........................
ท่ี............./...............

เรื่อง ใหพนักงานจางท่ัวไปพนจากตําแหนง (สิ้นสุดสัญญาจาง)
************************

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบล...........................................ไดจางพนักงานจางท่ัวไป เพ่ือปฏิบัติงาน
ตามภารกิจในสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบล และสิ้นสุดระยะเวลาการจางตามสัญญาจาง เม่ือวันท่ี
30 กันยายน 2552 นั้น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ขอ 54 (1) แหงคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2547 และมติคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดเพชรบุรี (ก.อบต. จังหวัดเพชรบุรี) ครั้งท่ี 1/2548 เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2548 มอบอํานาจให
แลว จึงใหพนักงานจางท่ัวไป จํานวน................ราย พนจากตําแหนง ตามบัญชีรายละเอียดแนบทายคําสั่ง

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 25.........................เปนตนไป

สั่ง ณ  วันท่ี 1 ตุลาคม 25......................

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

นายกองคการบริหารสวนตําบล.............................
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บัญชีรายชื่อบุคคลท่ีพนจากตําแหนงพนักงานจางท่ัวไป ประจําปงบประมาณ ………… (สิ้นสุดสัญญาจาง)

แนบทายคําสั่งองคการบริหารสวนตําบล......................ท่ี………………./…………………ลงวันท่ี........................

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

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล............... นายกองคองการบริหารสวนตําบล...........

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา คาตอบแทน หมายเหตุ



-28-

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบล.........................
ท่ี............./...............

เรื่อง การจางพนักงานจางตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล
************************

ดวยองคการบริหารสวนตําบล.............................................มีความจําเปนตองจางพนักงานจาง
ตามภารกิจ จํานวน............................คน เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจในสวนราชการขององคการบริหารสวน
ตําบล

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ขอ 9 แหงคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2547 และมติคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดเพชรบุรี (ก.อบต. จังหวัดเพชรบุรี) ในการประชุมครั้งท่ี..................../..................... เม่ือวันท่ี
..................................จึงใหผูไดรับการเลือกสรร ตามประกาศข้ึนบัญชีและยกเลิกบัญชีผูไดรับการเลือกสรรเปน
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล................................ลงวันท่ี.......................................เปนพนักงานจาง
ตามภารกิจ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ดังนี้

1.............................................................อายุ...........ป...........เดือน........วัน*วฒุิการศึกษา/ประสบ
การณ.................................สาขา............................................................ดํารงตําแหนง
........................................................สวน.............................................อัตราคาตอบแทนเดือนละ...................บาท

2.............................................................อายุ...........ป...........เดือน........วัน*วฒุิการศึกษา/ประสบ
การณ.................................สาขา............................................................ดํารงตําแหนง
........................................................สวน.............................................อัตราคาตอบแทนเดือนละ...................บาท

ฯลฯ

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี...................................ถึงวันท่ี................................(ไมควรเกินรอบแผน)

สั่ง ณ  วันท่ี..............................พ.ศ. .............................

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

นายกองคการบริหารสวนตําบล..................

หมายเหตุ 1.*เลือก 1. วุฒกิารศึกษาใชสําหรับกรณีตําแหนงผูท่ีมีคุณวุฒิ
2.ประสบการณใชสําหรับกรณีตําแหนงผูมีทักษะ
3.หากมีหลายรายใหทําบัญชีแนบทายดวย
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คําสั่งองคการบริหารสวนตําบล.....................
ท่ี............./...............

เรื่อง การจางพนักงานจางตามภารกิจ (ตอสัญญาจาง)
************************

ดวยองคการบริหารสวนตําบล...............................................มีความจําเปนตองจางพนักงานจางตาม
ภารกิจเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจในสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งผานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและผูบริหารเห็นชอบใหตอสัญญาจางได

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ขอ 44 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2547 จึงจางพนักงานจางตาม
ภารกิจ (ตอสัญญาจาง)จํานวน.....................ราย ตามบัญชีแนบทายคําสั่งนี้

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี...................................ถึงวันท่ี................................(ไมควรเกินรอบแผน)

สั่ง ณ  วันท่ี..............................พ.ศ. .............................

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

นายกองคการบริหารสวนตําบล..................
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บัญชีรายชื่อบุคคลท่ีไดรับการจางเปนพนักงานจางตามภารกิจ ประจําปงบประมาณ 2553 (ตอสัญญาจาง)
แนบทายคําสั่งองคการบริหารสวนตําบล................ท่ี.............../..................ลงวันท่ี...........................

ลําดับ
ท่ี

ชื่อ-สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา คาตอบแทนให
ไดรับ

ระยะเวลาเริ่ม
และสิ้นสุดของ

สัญญาจาง
หมายเหตุ

ตอสัญญา

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

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล........... นายกองคการบริหารสวนตําบล............
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คําสั่งองคการบริหารสวนตําบล....................
ท่ี............./...............

เรื่อง การจางพนักงานจางตามภารกิจ (ตอสัญญาจาง)

ดวยนาย.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง
......................................สวน..............................................องคการบริหารสวนตําบล...............................................
ขอลาออกจากการปฏิบัติงานเนื่องจาก...............................................................................................................

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ขอ 55 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2547 ขอ 84 แหงประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย
การใหออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกข ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2544 และมติคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี (ก.อบต. จังหวัดเพชรบุรี) ในการประชุมครั้งท่ี......../................เม่ือวันท่ี
..............................จึงใหนาย..................................................พนจากตําแหนงเพ่ือ...................................................

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี.............................................................เปนตนไป

สั่ง ณ  วันท่ี..............................พ.ศ. .............................

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

นายกองคการบริหารสวนตําบล........................
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ดวยคําสั่งองคการบริหารสวนตําบล..........................
ท่ี............./...............

เรื่อง ใหพนักงานจางภารกิจพนจากตําแหนง (สิ้นสุดสัญญาจาง)
************************

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบล..............................ไดจางพนักงานจางตามภารกิจ เพ่ือปฏิบัติงาน
ตามภารกิจในสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบล และสิ้นสุดระยะเวลาการจางตามสัญญาจาง เม่ือวันท่ี
30 กันยายน 2554 นั้น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ขอ 54 (1) แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2547 ขอ 84 มติคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี (ก.อบต. จังหวัดเพชรบุรี) ในการประชุมครั้งท่ี.................../.....................เม่ือ
วันท่ี…………………………………..จึงใหพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน...................ราย พนจากตําแหนง ตามบัญชี
รายละเอียดแนบทายคําสั่ง

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 25................ เปนตนไป

สั่ง ณ  วันท่ี..............................พ.ศ. .............................

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

นายกองคการบริหารสวนตําบล.......................
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บัญชีรายชื่อบุคคลท่ีพนจากตําแหนงพนักงานจางตามภารกิจ (สิ้นสุดสัญญาจาง)
แนบทายคําสั่งองคการบริหารสวนตําบล.................ท่ี............./..................ลงวันท่ี..............................

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา คาตอบแทน หมายเหตุ

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

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล............ นายกองคการบริหารสวนตําบล..............
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คําสั่งองคการบริหารสวนตําบล.........................
ท่ี............./...............

เรื่อง การจางพนักงานจางท่ัวไปเปนพนักงานจางตามภารกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2559 (ถายโอน)
************************

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2547 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท
0893.3/ว 2027 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2548 ประกอบกับ มติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เพชรบุรี ครั้งท่ี.............../..............เม่ือวันท่ี...........................จึงปรับใหพนักงานจางท่ัวไปเปนพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน.................ราย ตามบัญชีแนบทายคําสั่งนี้

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี..........................ถึงวันท่ี 30 กันยายน 25.....................(ไมควรเกินรอบแผน)

สั่ง ณ  วันท่ี..............................พ.ศ. .............................

(ลงชือ่)………………………………………………
(…………………………………………..)

นายกองคการบริหารสวนตําบล.................................
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บัญชีรายชื่อพนักงานจางท่ัวไปจางเปนพนักงานจางตามภารกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ถายโอน)
แนบทายคําสั่งองคการบริหารสวนตําบล...........................ท่ี................/....................ลงวันท่ี.......................

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง
วุฒิการศึกษา/

ทักษะ
ประสบการณ (ป)

คาตอบแทนท่ี
ไดรับ

หมายเหตุ

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

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล............ นายกองคการบริหารสวนตําบล..............
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คําสั่งองคการบริหารสวนตําบล.........................
ท่ี............./...............

เรื่อง เลื่อนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ขอ 29 ขอ 30 และขอ 31 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2547 จึงเลื่อน
ข้ันคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ประจําปงบประมาณ....................ตามผลการประเมินการปฏิบัติงานใน
รอบปท่ีแลวมา ไมนอยกวา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2547 ถึง 30 กันยายน 2548 ) จํานวน...............ราย ตามบัญชี
รายละเอียดแนบทายนี้

ท้ังนี้ ตัง้แตวันท่ี 1 ตุลาคม 25.................เปนตนไป

สั่ง ณ  วันท่ี.........................ตุลาคม พ.ศ. 25...............(ไมกอน 1ตุลาคม)

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

นายกองคการบริหารสวนตําบล..............................
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บัญชีรายชื่อพนักงานจางตามภารกิจท่ีไดเลื่อนคาตอบแทน
แนบทายคําสั่งองคการบริหารสวนตําบล.................ท่ี............../...................ลงวันท่ี.............................

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง ผลการประเมิน
เฉลี่ย

คาตอบแทน
หมายเหตุ

กอนเลื่อน ใหไดรับ

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

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล............ นายกองคการบริหารสวนตําบล..............
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คําสั่งองคการบริหารสวนตําบล.........................
ท่ี............./...............

เรื่อง ใหพนักงานจางตามภารกิจไดคาตอบแทนพิเศษ
************************

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ขอ 29 ขอ 30 และขอ 31 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2547 ใหพนัก
จางตามภารกิจ ไดรับคาตอบแทนพิเศษ ตามผลการประเมินการปฏิบัติงานในรอบปท่ีแลวมา ไมนอยกวา 8 เดือน
ในระดับดีเดน (วันท่ี.................................ถึงวันท่ี 30 กันยายน 25..........) จํานวน.................ราย ตามบัญชี
รายละเอียดแนบทายนี้

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 25...........ถึงวันท่ี 30 กันยายน 25..........

สั่ง ณ  วันท่ี.........................ตุลาคม พ.ศ. 25..........

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

นายกองคการบริหารสวนตําบล.................................
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บัญชีรายชื่อพนักงานจางตามภารกิจท่ีไดรับคาตอบแทนพิเศษ
แนบทายคําสั่งองคการบริหารสวนตําบล.................ท่ี............../...................ลงวันท่ี.............................

ลําดับ
ท่ี

ชื่อ-สกุล ตําแหนง คะแนน
ประเมินท้ังป

ไดคาตอบแทน
พิเศษจํานวน

รอยละ

คาตอบแทน
กอนเลื่อนข้ัน

ในปนั้น

จํานวนเงิน
คาตอบแทน
พิเศษ (บาท)

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

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล............ นายกองคการบริหารสวนตําบล..............

หมายเหตุ 1.คาตอบแทนพิเศษ หมายถึง ใชฐานคาตอบแทนกอนการเลื่อนข้ันคาตอบแทนในปนั้นมาคํานวณ
2.รอยละ 15 ของจํานวนพนักงานจาง ณ วันท่ี 1 กันยายน ของปท่ีประเมิน
3.จํานวนเงินคาตอบแทนพิเศษ หากคํานวณแลวมีเศษไมถึงสิบบาทใหปรับเพ่ิมข้ึนเปนสิบบาท
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คําสั่งองคการบริหารสวนตําบล.........................
ท่ี............./...............

เรื่อง ใหพนักงานจางตามภารกิจไดคาตอบแทนพิเศษ
************************

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0893.4/ว 61 ลงวันท่ี10
มกราคม 2551 เรื่อง การแตงตั้งบุคลากรในตําแหนงหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี(ก.อบต. จังหวัดเพชรบุรี) ในการประชุมครั้งท่ี
..................../.....................เม่ือวันท่ี............................จึงแตงตั้งนาง........................................................................
ตําแหนง...............................................วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขา อนุบาลปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
.....................................................สวน.............................................ใหดํารงตําแหนงหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(ปฏิบัติหนาท่ีครูอัตราจาง) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก........................................อัตราคาตอบแทนเดือนละ 15,050 บาท

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี.........................................................เปนตนไป

สั่ง ณ  วันท่ี.....................................พ.ศ. ..............(ออกคําสั่งกอนวันมีผล)

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

นายกองคการบริหารสวนตําบล.................................
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบล.....................................
เรื่อง กําหนดขนาดองคการบริหารสวนตําบลและระดับตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล

อาศัยอํานาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การ
กําหนดหลักเกณฑการปรับขนาดขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2546 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการปรับระดับตําแหนง
องคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2550 และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี
(ก.อบต. จังหวัดเพชรบุรี) ในการประชุมครั้งท่ี..................../.....................เม่ือวันท่ี..............................จึงประกาศ
กําหนดขนาดองคการบริหารสวนตําบล จากขนาดเล็ก เปนขนาดกลาง และกําหนดระดับตําแหนงปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล จากระดับ 6 เปนระดับ 7

ประกาศ ณ วันท่ี.....................................เดือน..............................พ.ศ. ................

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

นายกองคการบริหารสวนตําบล..............
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบล.....................................
เรื่อง กําหนดระดับตําแหนงผูบริหารในองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง

************************

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ขอ 27 ขอ 32 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 22
พฤศจิกายน 2545 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับการ
กําหนดระดับตําแหนงผูบริหารใน อบต. ขนาดใหญ และ อบต.ขนาดกลาง ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2550 และมติ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี (ก.อบต. จังหวัดเพชรบุรี ) ในการประชุมครั้ง ท่ี
..................../.....................เม่ือวันท่ี..............................จึงประกาศกําหนดระดับตําแหนงนักบริหารงานการคลัง
จากระดับ 6 เปนระดับ 7

ประกาศ ณ วันท่ี.....................................เดือน..............................พ.ศ. ................

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

นายกองคการบริหารสวนตําบล..............
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบล..............................
เรื่อง ใหพนักงานสวนตําบลผานการทดลองปฏิบัติราชการ

************************

ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบล......................ท่ี.........../..................ลงวันท่ี..............................
ไดบรรจุและแตงตั้งนาย............................................................... เปนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง
...........................................เลขท่ีตําแหนง.......................อัตราเงินเดือนข้ัน....................บาท กอง.........................
องคการบริหารสวนตําบล...............................โดยทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงท่ีไดรับการบรรจุและ
แตงตั้งเปนเวลา 6 เดือน นับตั้งแตวันท่ี.................................เปนตนไปนั้น

บัดนี้ นาย..............................................................ไดทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการมาครบ 6 เดือน
แลว ปรากฏวาเปนผูมีความรู ความสามารถและความประพฤติเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงท่ี
ไดรับแตงตั้งได

อาศัยอํานาจตามความในขอ 148 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 22
พฤศจิกายน 2545 จึงประกาศใหผานการทดลองปฏิบตัิหนาท่ีราชการ

ประกาศ ณ วันท่ี.....................................เดือน..............................พ.ศ. ................

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

นายกองคการบริหารสวนตําบล..............

หมายเหตุ     การพนทดลองปฏิบัติราชการใหจัดทําเปนคําสั่งดวย


