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หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดสิงห์บุรี (ก.อบต.จังหวัดสิงห์บุรี) เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 24 
ตุลาคม พ.ศ. 2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2546  
  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเป็น
อิสระในการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 บัญญัติให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.
จังหวัด) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหาร และอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล และจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
  อ าศั ย อ าน าจ ต าม ค ว าม ใน ม าต รา  13 แ ล ะม าต รา  14 ป ระก อ บ ม าต ร า  25                         
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด
และคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสิงห์บุรี (ก.อบต.จังหวัด) ในการประชุมครั้งที่ 4/2545 เมื่อ 31 
พฤษภาคม 2545 ให้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลไว้ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2545 
เป็นต้นไปนั้น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในฐานะองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จึงได้น าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดสิงห์บุรี (ก.อบต.จังหวัด
สิงห์บุรี) หมวด 5 การบรรจุและแต่งตั้ง ข้อ 109 ถึง 153 มายึดถือปฏิบัติเป็นหลักเกณฑ์ในการบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร ดังนี้ 
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หมวด 5 
การบรรจุและแต่งตั้ง 

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

  ข้อ 109 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ใดในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนั้น หรือต าแหน่งอ่ืนที่
เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน ซึ่งก าหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นน ามา
สมัครสอบแข่งขัน 
  การร้องขอให้ด าเนินการสอบแข่งขัน การด าเนินการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีการสอบ 
แข่งขัน การใช้บัญชีการสอบแข่งขันการขอใช้บัญชีและการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด 
  มิใหน้ าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับในกรณีการบรรจุและแต่งตั้งตามข้อ 111 ข้อ 112 ข้อ 
113 ข้อ 114 ข้อ 115 และข้อ 116  
  ข้อ 110 ผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งอยู่ในล าดับที่ที่จะได้รับบรรจุ และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดถ้า
ปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม โดยไม่ได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่ก าหนดในหมวด 1 ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง โดยไม่ได้รับอนุมัติยกเว้นจากคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) อยู่ก่อนหรือ
ภายหลังการสอบแข่งขันจะบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนั้นไม่ได ้
  ข้อ 111 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์แก่ราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) อาจบรรจุบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถและความช านาญสูงเข้ารับราชการในฐานะผู้ช านาญการในองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ข้อ 112 องค์การบริหารส่วนต าบลที่เสนอขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.
จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้ช านาญการจะต้องมีลักษณะต่อไปนี้ 
  (1) ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้
บุคลากรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและความช านาญงานในระดับผู้ช านาญการ หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
และความช านาญงานในระดับผู้ช านาญการ หรือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและความช านาญงานเทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน 
  (2) มีการก าหนดต าแหน่งผู้ช านาญการ เพ่ือรับรองลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบตาม (1) 
โดยพิจารณาก าหนดระดับต าแหน่งให้เหมาะสมกับความยากและคุณภาพของงานในต าแหน่งนั้น เป็นต าแหน่ง
ระดับ6 ระดับ7 หรือระดับ8  
  ข้อ 113 กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล มีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์แก่ราชการที่
จะต้องบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้ช านาญการในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เสนอเหตุผลและความ
จ าเป็นค าชี้แจงประวัติและผลงานของผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และ
ความช านาญงานสูงในระดับผู้ช านาญการ แล้วแต่กรณีและมีความเหมาะสมกับลักษณะงานในต าแหน่งที่ขอ
บรรจุและแต่งตั้ง โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการท างานนและผลงานที่ได้ปฏิบัติมา ตามแบบที่
ก าหนดท้ายประกาศนี้ ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาในเหตุผลค าชี้แจงตาม
แบบทีก่ าหนดท้ายประกาศนี้ ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาในเหตุผลค าชี้แจง
ตามวรรคหนึ่งให้แสดงรายละเอียดดังนี้ 
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  (1) บุคคลที่จะบรรจุเข้ารับราชการ คุณวุฒิ ต าแหน่งที่จะบรรจุ และระดับต าแหน่ง 
  (2) รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ และปริมาณงานของต าแหน่งที่จะบรรจุ 
  (3) เหตุผลความจ าเป็นในการขอบรรจุบุคคลผู้นี้ 
  (4) ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับจากการบรรจุบุคคลผู้นี้ 
  ข้อ 114 กรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลขอบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามข้อ 113 แต่ยัง
มิได้ก าหนดต าแหน่งผู้ช านาญการ ตามที่ก าหนดในข้อ 112 (2)ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช านาญการขึ้นใหม่หรือปรับเกลี่ยจากต าแหน่งอ่ืน ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.
จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ทั้งนี้ให้ด าเนินการตามที่ก าหนดในหมวด 2 ว่าด้วยการก าหนด
ต าแหน่ง หรือการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลแล้วแต่กรณี 
  ข้อ 115 เมื่อคณะกรรมกการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ได้เห็นชอบการบรรจุ
บุคคลใดเข้าราชการในฐานะผู้ช านาญการ ในต าแหน่งใด ระดับใดแล้ว ให้ก าหนดอันดับเงินเดือนและขั้น
เงินเดือนที่จะให้ได้รับ โดยขั้นเงินเดือนที่จะให้ได้รับดังกล่าวให้ได้รับดังกล่าวให้ได้รับในขั้นที่ ไม่ต่ ากว่าจุด
กึ่งกลางระหว่างข้ันสูงและข้ันต่ าของเองอันดับเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับ 
  ข้อ 116 ในกรณีที่มีเหตุพิเศษท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) เห็นว่าไม่
จ าเป็นต้องด าเนินการสอบแข่งขัน อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้ใน
กรณีดังนี้ 
  (1) การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเกรียนหลวง หรือทุนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล เพ่ือศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ 
  (2) การบรรจุและแต่งตั้งผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
(ก.อบต.จังหวัด) อนุมัติให้ส่วนราชการใดจัดให้มีการศึกษาขึ้น เพื่อเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล
โดยเฉพาะ 
  (3) การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถมารับการบรรจุได้ เมื่อถึงล าดับที่สอบ
ได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและได้มารายงานตัว
ขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นั้นสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว 
  (4) การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เนื่องจาก
ได้มารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้
ก าหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง 
  ข้อ 117 พนักงานส่วนต าบลผู้ใดถูกสั่งให้ออกราชการเพ่ือไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหาร เมื่อผู้นั้นพ้นจากราชการทหาร โดยมิได้กระท าการใดๆ ในระหว่างรับราชการทหาร
อันเสียหารแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและผู้นั้นไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
และมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดใรหมวด 1 หากประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลใน
องค์การบริหารส่วนต าบลเดิม ภายในก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้นจากราชการทหารให้สั่งบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบลได ้
  พนักงานส่วนต าบลซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
ทหารและวันรับราชการเมื่อได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นเวลาราชการติดต่อกันเพ่ือประโยชน์ตาม
ประกาศนี้ และตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเสมือนว่า ผู้นั้นมิได้เคยถูกสั่งให้ออก
จากราชการ 

/ข้อ 118 เมื่อพนักงาน... 
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  ข้อ 118 เมื่อพนักงานส่วนต าบลผู้ใดออกจากราชการไปรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่า
ด้วยการรับราชการทหารให้องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนต าแหน่งในระดับเดียวกันไว้ส าหรับบรรจุผู้นั้นกลับ
เข้าราชการ 
  ข้อ 119 พนักงานส่วนต าบลผู้ที่ได้ออกจากราชการไปรับราชการทหารตาม ข้อ 118 หากผู้
นั้นประสงค์จะขอกลับเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลเดิม จะยื่นค าขอพร้อมด้วยหนังสือรับรอง
ประวัติการรับราชการทหารตามแบบที่ก าหนดท้ายประกาศนี้ ภายใน 180 วัน นับแต่วันพ้นจากราชการทหาร 
  ข้อ 120 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลตรวจสอบเอกสารและประวัติการรับราชการทหารตาม
ข้อ 119 หากเห็นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง และผู้นั้นได้พ้นจากราชการทหารโดยมิได้กระท าการใดๆ ในระหว่าง
รับราชการทหารอันเสียหายแก่ ราชการอย่างร้ายแรง หรือได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และผู้นับไม่
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม อีกทั้งผู้นั้นได้ยื่นค าขอบรรจุกลับเข้ารับราชภายใน 180 วันนับแต่
วันพ้นราชการทหาร ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วน
ต าบลและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง ในระดับเดิมที่สงวนไว้ โดยให้รับเงินเดือน ดังนี้ 
  (1) ในกรณีที่ผู้กลับราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 1 ปี
ให้สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส  ่วนต าบล โดยให้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นสูง
กว่าเดิมได้ไม่เกินครึ่งขั้นถ้ามีเศษของ 6 เดือนทีไปรับราชการทหาร เมื่อน าเศษที่เหลือไปรวมกับระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานครึ่งปีที่แล้วมาของผู้นั้นก่อนออกไปรับราชการทหารแล้วได้ครบ 6 เดือน ก็ให้สั่งบรรจุผู้นั้นกลับ
เข้ารับราชการโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้อีกไม่เกินครึ่งขั้น 
  (2) ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหาร มีเวลารับราชการทหารครบ 1 ปี ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ
ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในอันดับเดิมและในขั้น
ที่สูงขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินปีละหนึ่งขั้น 
  (3) ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป เศษของปีที่ไป
รับราชการทหารที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ (2) แล้วหากมีระยะเวลาเหลือครบ 6 เดือน ให้สั่งบรรจุผู้
นั้นโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและขั้นที่สูงกว่าเดิม เพ่ิมจาก (2) ได้อีกไม่เกินครึ่งขั้นส าหรับระยะเวลาที่
ค านวณได้ครบ 6 เดือน และหากยังมีเศษที่เหลือจากการค านวณครั้ง สุดท้ายแต่ไม่ครบ 6 เดือน ให้พิจารณา
ค านวณตามเกณฑ์ (1) วรรคสอง 
  ทั้งนี้ การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าตาม(1) (2) หรือ (3) นั้นจะต้องไม่ได้รับประโยชน์มากกว่าผู้
ที่มิได้ออกจาราชการไปราชการทหารและต้องไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งระดับเดิม 
  ข้อ 121 ในการบรรจุผู้ไปรับราชการกลับเข้ารับราชการ หากผู้ใดไม่เคยได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ3 ขึ้นไป ซึ่งต้องใช้วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้
ขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานดั่งกล่าวผู้นั้น
จะต้องอยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนดในหมวด 6 ว่าด้วยการย้ายพนักงานส่วนต าบลด้วย 
  ข้อ 122 พนักงานส่วนต าบลที่ออกจากราชการไปรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการ
รับราชการทหาร ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ หากพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหายและ
ประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลในองค์การบริหารส่วนต าบลเดิม ภายในก าหนดหนึ่งร้อยแปด
สิบวันนับแต่วันพ้นราชการทหาร ให้น าความที่ก าหนดในข้อ 119 และข้อ 120 มาใช้บังคับแก่พนักงานส่วน
ต าบลที่กล่าวถึงโดยอนุโลม 
 

/ข้อ 123 … 
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  ข้อ 123 พนักงานส่วนต าบลผู้ใดได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออกจากราชการไป
ปฏิบัติงานใดๆซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเต็มเวลาราชการ ตาม
กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ถ้าผู้นั้นกลับเข้ารับราชการภายในก าหนดเวลาที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าว ให้สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ ด ารงต าแหน่งใน
องค์การบริหารส่วนต าบลได ้
  ข้อ 124 เมือคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้พนักงานส่วนต าบลผู้ใดออกจากราชการไปปฏิบัติงาน
ใดๆซึ่งให้นับระหว่างนั้นส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเต็มเวลาราชการ ตามกฎหมายว่าด้วย
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้พิจารณาก าหนดต าแหน่งในระดับเดียวกัน ส าหรับบรรจุผู้นั้นกลับ
เข้ารับราชการภายในก าหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าว 
  ข้อ 125 ผู้ประสงค์จะขอกลับเข้ารับราชการกรณีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้ออกจาก
ราชการไปปฏิบัติงานใดๆ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเต็มเวลาราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นในองค์การบริหารส่วนต าบลเดิม จะต้องยื่นค าขอ
บรรจุกลับพร้อมหนังสือรับรองประวัติการท างานนตามแบบที่ก าหนด ก่อนวันสิ้นสุดก าหนดเวลาที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานใดๆ ไม่น้อยกว่า 30 วัน 
  ข้อ 126 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลตรวจสอบเอกสารและประวัติการท างานนตาม ข้อ 
125 หากเห็นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องและผู้นั้นมีประวัติในการท างานนที่ไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี โดยไม่
มีความเสียหายและยื่นค าขอบรรจุภายในก าหนด ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับ
ราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งในระดับเดิมโดยให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้ 
  (1) ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวตั้งแต่ 
6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 1 ปี ให้สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล โดยให้รับเงินเดือนใน
อันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินครึ่งขั้น 
  (2) ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติรัฐมนตรี มีเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวครบ 1 ปี
ให้ผู้อ านาจสั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและใน
ขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินปีละหนึ่งขั้น 
  (3) ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวตั้งแต่  1 
ปีขึ้นไปเศษของปีที่ไปปฏิบัติงานที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ (2) แล้ว หากมีระยะเหลือครบ 6 เดือน 
ให้สั่งบรรจุนั้นโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับและในขั้นที่สูงกว่าเดิมเพ่ิมจากข้อ (2) ได้อีกไม่เกินครึ่งขั้นส าหรับ
ระยะเวลา ที่ค านวณได้ครบ 6 เดือน และหากยังมีเศษที่เหลือจากการค านวณครั้งสุดท้ายแต่ไม่ครบ 6 เดือน 
ให้พิจารณาค านวณตามเกณฑ์ ข้อ (1) วรรคสอง 
  ทั้งนี้ การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเดิม ตามข้อ (1) ข้อ (2) และข้อ (3) นั้น จะต้องไม่ได้รับ
ประโยชน์มากกว่า ผู้ที่มิได้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี และต้องไม่เกินขั้นสูงของอันดับ
เงินเดือนส าหรับต าแหน่งระดับเดิม 
  ข้อ 127 ในการบรรจุผู้ไปปฏิบัติงานตามมติรัฐมนตรี กลับเข้ารับราชการทหารหากผู้ใดไม่
เคยได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ3 ขึ้นซึ่งต้องใช้วุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสาย
งานดังกล่าว ผู้นั้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนดในหมวด 6 ว่าด้วยการย้ายพนักงานส่วนต าบลด้วย 
 

/ข้อ 128 พนักงาน... 
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  ข้อ 128 พนักงานส่วนต าบลที่ออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติรัฐมนตรี ก่อนวันที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับหากออกจากงานไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีความเสียหาย และประสงค์จะ
เข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลเดิมภายในก าหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
แต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าว ให้ความที่ก าหนดไว้ในข้อ 125 และ ข้อ 126 มาใช้บังคับแก่
ราชการที่กล่าวถึงโดยอนุโลม 
  ข้อ 129 พนักงานส่วนต าบลผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว และไม่ใช่เป็นกรณีออกจากราชการ
ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้าสมัครเข้ารับราชการและองค์การบริหารส่วนต าบลต้องการจะรับผู้
นั้นรับราชการ ให้ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องยื่นค าขอตามแบบ และเอกสารประกอบ ดังนี้ 
  (1) ใบรับรองแพทย์ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่ออกใบรับรองถึงวันที่ยื่นขอกลับ
เข้ารับราชการ 
  (2) ส าเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ 
  (3) หนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ และความประพฤติของผู้บังคับบัญชาเดิมซึ่งมี
ต าแหน่งตั้งแตร่ะดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
  (4) ส าเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่บรรจุ 
  (5) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  (6) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  (7) ส าเนาหนังสือการสมรส หลักฐานอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลหรือหนังสือรับรองว่า
เป็นบุคคลคนเดียวกัน (ถ้ามี) 
  (8) ส าเนาค าสั่งอนุญาตให้ออกจากราชการ 
  ข้อ 130 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตรวจสอบเอกสารตามข้อ 129 และประวัติการ
รับราชการและการท างานทุกแห่งของผู้งานทุกแห่งของผู้สมัคร และให้สอบถามไปยังส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้รายละเอียดข้อเท็จจริงมากที่สุดมาประกอบการพิจารณา 
  ข้อ 131 การพิจารณาเพ่ือบรรจุผู้ที่ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ ให้พิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  (1) ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือได้รับการยกเว้น
ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
  (2) ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง
ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หรือได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) 
  (3) กรณีบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.)
ก าหนดให้เป็นต าแหน่งที่มีระดับควบในสายงานใด ต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่ง
ระดับใดระดับหนึ่งที่เป็นระดับควบในสายงานนั้นขึ้นบัญชีรอการบรรจุหรือเลื่อนระดับต าแหน่งอยู่ และกรณี
บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) มิได้ก าหนดให้เป็น
ต าแหน่งที่มีระดับควบ ต้องไม่มีผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งนั้นขึ้นบัญชีรอเลื่อนต าแหน่งอยู่ เว้นแต่ผู้ที่จะกลับ
เข้ารับราชการนั้น เป็นผู้ที่ ออกจากราชการไป ด ารงต าแหน่ งทางการเมือง หรือสมัครรับ เลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือลาออกจากราชการ
เพ่ือติดตามคู่สมรสไปรับราชการ ณ ต่างประเทศ หรือเป็นผู้ที่ออกจากราชการไปเพราะถูกยุบต าแหน่ง 
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  ข้อ 132 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สมัครกลับเข้ารับราชการตามที่ประกาศนี้ ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) สั่งบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และให้ได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าขั้นที่เคยได้รับอยู่ เดิมก่อนออก
ราชการ 
  ข้อ 133 การบรรจุและแต่งตั้งจากข้าราชการประเภทอ่ืน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนผู้ขอ
โอนมาเป็นพนักงานส่วนต าบลให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในหมวด 8  
  ข้อ134 ผู้ ได้ รับ ต าแหน่ งพนั กงานส่ วนต าบลต าแหน่ งใด  ต้ อ งมี คุณ วุฒิ ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งนมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ (ก.อบต.) ก าหนด 
  ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิใดเป็นคุณสมบัติฉพาะส าหรับต าแหน่งให้
หมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิใดที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต. รับรอง 
  กรณีเหตุความจ าเป็น คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) อาจอนุมัติให้แต่งตั้ง
พนักงานส่วนต าบลที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งก็ได้ 
  ข้อ 135 ผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด
ในองค์การบริหารส่วนต าบล หากภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นโยไม่ได้รับ
การยกเว้น ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้นของพนักงานส่วนต าบล หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นอยู่ก่อนก็ดี หรือมีกรณีต้องหาอยู่
ก่อนและภายหลังเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ เนื่องจากกรณีต้องหานั้นก็ดีหรือกรณีบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันก็ดี ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งให้ผู้นั้นออกจาก
ราชการโดยพลันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใด
ที่ ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอ านาจและหน้าที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่จะได้รับ หรือมีสิทธิจะ
ได้รับจากทางราชการก่อนมีค าสั่งให้ออกนั้น และถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดยทุจริตแล้ว ให้ถือว่าเป็นการสั่ง
ให้ออกเพ่ือบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายยว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการท้องถิ่น  ข้ อ 
136 การบรรจุและการแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.
อบต.จังหวัด) ยังมิได้ก าหนดต าแหน่งจะกระท ามิได้ 
  ข้อ 137 การบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
  ข้อ 138 ผู้ใดรับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล ให้มีการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของพนักงานส่วนต าบล โดยให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน และการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องด าเนินการในรูปคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่ผ่านการประเมิน
และมีความเห็นชอบว่าไม่ควร ให้รับราชการต่อไป ก็สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
  ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยเป็นพนักงานส่วน
ต าบลแต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์ อ่ืนใดที่
ได้รับจากราชการในระหว่างที่ผู้นั้นอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
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  ข้อ 139 ให้ผู้ได้รับการบรรจุจากผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่
ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล และข้าราชการ
ประเภทอ่ืนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติงาน ซึ่งโอนมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
ส่วนต าบลต้องทดปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 
  ข้อ 140 ภายใต้บังคับข้อ 149 (2) ให้ผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต าบล ตาม
ข้อ 139 ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเวลาหกเดือนนับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่
ราชการเป็นต้นไป 
  ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาด าเนินการทดลองในเรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่าง
จริงจัง มีความเที่ยงธรรมและได้มาตรฐานในอันที่จะให้การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นกระบวนการ
เลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ข้อ 141 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดรายงานประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้ตามความเหมาะสมแต่อย่างน้อยประกอบด้วย ความรู้ที่ ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ปริมาณงานคุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อ่ืน ความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง คุณธรรม การปฏิบัติตนตามกรอบของจรรยาบรรณและการรักษา
วินัย 
  วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าราชการ ให้เป้น
ไปตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด แล้วรายงานให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
ทราบ 
  ข้อ 142 ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้ผู้มีหน้าทีดู่แลทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมอบหมายให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการปฏิบัติและแจ้ง
ให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน การประพฤติตน รายการประเมิน 
วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  ข้อ 143 ให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการท ารายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนเสมอผู้
มีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามแบบและวิธีการที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
  ข้อ 144 ให้นายกองค์กาวรบริหารส่วนต าบล แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอีกจ านวนสองคน ซึ่งอย่างน้อยต้อง
แต่งตั้งผู้มีหน้าที่ดูแล การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหนึ่งคน พนักงานส่วนต าบล ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกหนึ่งคน 
  ข้อ 145 ให้คณะกรรมการท าหน้าที่ประเมินผลทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามรายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ใน
ข้อ 141 ท าการประเมินสองครั้ง โดยประเมินครั้งแรกเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาแล้วเป็นเวลาสาม
เดือนและประเมินครั้งที่สองเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือน เว้นแต่คณะกรรมการไม่อาจ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในแต่ละครั้งได้อย่างชัดแจ้ง เนื่องจากผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ได้ลาคลอดบุตรลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการ
ตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไปกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้าการ
เตรียมพลคณะกรรมการจะประเมินผลรวมเม่ือทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือนแล้วก็ได้ 
 

/ในกรณีท่ีมี... 
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  ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามข้อ 149 (2) เมื่อครบก าหนด
ระยะเวลาที่ขยายแล้วให้ประเมินอีกครั้งหนึ่ง 
  ข้อ 146 ผลการประเมินของคณะกรรมการให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก และในกรณีมร
กรรมการที่ไม่เห็นด้วยอาจท าความเห็นแย้งรวมไว้ก็ได้ 
  ข้อ 147 เมื่อคณะกรรมการได้ด าเนินการตมข้อ 145 แล้วให้ประธานกรรมการประเมินผลฯ
รายงานผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตามแบบรายงานท้ายประกาศนี้ 
  (1) ในกรณีที่ผลกระทบการประเมินไม่ต่ ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในข้อ 141 ให้
รายงานเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ครบหกเดือนแล้ว หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ขยายตามข้อ 149 (2)แล้ว 
  (2) ในกรณีที่ผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในข้อ 141 ให้รายงาน
เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินแต่ละครั้ง 
  ข้อ 148 เมื่อนายกองค์กาวรบริหารส่วนต าบลได้รับรายงานตามข้อ 147 (1) แล้ว ให้
ประกาศว่าผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้นเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการพร้อมแจ้งให้ผู้นั้นทราบ
และรายงานตามแบบรายงานท้ายประกาศนี้ ไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ภายใน
ห้าวันท าการนับแต่วันประกาศ 
  ข้อ 149 เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนบต าบลได้รับรายงานตาม ข้อ 147 (2) ให้ด าเนินการ
ดังนี้ 
  (1) ในกรณีที่เห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการออกจากราชการ ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแสดงความเห็นในแบบรายงานตามข้อ 147 และมีค าสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ภายในห้าวันท าการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
พร้อมกับแจ้งให้ผู้นั้นทราบ และส่งส าเนาค าสั่งให้ออกไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)
ภายในห้าวันท าการนับแต่วันที่มีค าสั่ง 
  (2) ในกรณีที่เห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปจน
ครบหกเดือน หรือควรขยายทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปอีกระยะหนึ่งเป็นเวลาสามเดือน แล้วแต่กรณีให้
แสดงความเห็นในแบบรายงาน แล้วแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ และคณะกรรมการทราบ เพ่ือท าการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป 
  ในกรณีที่ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจนสิ้นสุดระยะเวลา ที่
ขยายแล้ว และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับรายงานว่าผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้นั้นต่ า
กว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานอีก ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีค าสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ โดยน าความใน 
(1) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ข้อ 150 การนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นเดือนตามประกาศนี้ ให้นับวันที่ผู้
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ได้มาปฏิบัติงานรวมเป็นเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย และให้นับวันเข้า
ปฏิบัติหน้าราชการ วันแรกเป็นวันเริ่มต้น และนับวันก่อนหน้าที่ตรงกับวันเริ่มต้นนั้นของเดือนสุดท้ายแห่ง
ระยะเวลาเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาถ้าไม่มยีวันตรงกันในเดือนสุดท้าย ให้ถือเอาวันสุดท้ายของเดือนนั้นเป็นวัน
สิ้นสุดระยะเวลา 
 

/ข้อ 151  พนักงาน... 
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  ข้อ 151 พนักงานส่วนต าบลซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้ใดได้รับแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตามวุฒิ ย้าย โอน หรือออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่า
ด้วยการรับราชการทหารแล้วได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลอีก ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนี้ 
  (1) กรณยีได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้นในสายงานเดิมตามวุฒิที่ได้รับเพ่ิมขึ้น
หรือสูงขึ้น ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องไปกับต าแหน่งเดิม
ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้นในต่างสายงาน ให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลา
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่ 
  (2) กรณีย้ายไปด ารงต าแหน่งในสายงานเดิม ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลา
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับต าแหน่งเดิม ถ้าย้ายไปด ารงต าแหน่งในต่างสายงานให้เริ่มทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่ 
  (3) กรณีโอนมาด ารงต าแหน่งใหม่ ให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่ เว้นแต่กรณยีโอนโดยบทบัญญัติของกฎหมายให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับ
เวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับต าแหน่งเดิม 
  (4) กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเมื่อ
ได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นพ านักงานส่วนต าบล ไม่ว่าในสายงานเดิมหรือต่างสายงาน ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับต าแหน่งเดิม 
  ข้อ 152 พนักงานส่วนต าบลผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดแล้ว หากภายหลังปรากฏว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งนั้น ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งผู้นั้นให้
กลับไปด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งอ่ืนในระดับเดียวกับต าแหน่งเดิมที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งโดยพลัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.
จังหวัด) แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอ านาจหน้าที่และการรับเงินเดือน หรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับ หรือมีสิทธิจะได้รับราชการในระหว่างที่ได้รับแต่งตั้งให้ ด ารงต าแหน่งที่ ผู้นั้นมี
คุณสมบัติไม่ตรงตามชคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปด ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งอ่ืน
ตามวรรคหนึ่งให้รับเงินเดือนในขั้นที่พึงจะได้รับตามสถานภาพเดิม และให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีสถานภาพอย่างใดใน
การที่ได้รับแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งที่ตนมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น 
  ข้อ 153 ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลมีต าแหน่งบริหารหรือสายงานบริหาร
สถานศึกษาว่างลง หรือต าแหน่งว่างเนื่องจากการก าหนดขึ้นใหม่ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลรายงานต าแหน่ง
ว่างนั้นให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ภายใน 7วัน นับแต่วันที่มีต าแหน่งว่างและให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลด าเนินการสรรหาบุคคล เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ว่างภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง
  ในการด าเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารและสายงานบริหาร
สถานศึกษา ที่ว่างตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาด าเนินการวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี
ดังต่อไปนี้ 
  (1) รับโอนพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งและระดับเดียวกับต าแหน่งที่ว่าง จากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลอ่ืนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืน ที่อยู่ในสายงานบริหารในต าแหน่งและระดับเดียวกัน 
  (2) สอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกเลื่อนระดับสูงขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างตามข้อ 86 หรือข้อ 
102 แล้วแต่กรณี 
 

/(3) คัดเลือก... 
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  (3) คัดเลือกเพ่ือรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืนซึ่งด ารง
ต าแหน่งที่มีลักษณะงานเทียบเคียงได้ต าแหน่งบริหารที่จะรับโอนโดยมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัด
และผู้จะขอให้รับโอนจะต้องมีระดับต าแหน่งไม่ต่ าต าแหน่งที่จะแต่งตั้งนั้น ตามข้อ 179 ทั้งนี้ ต้องเปิดโอกาส
ให้เป็นพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งและระดับเดียวกับต าแหน่งที่ว่างจากองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนที่อยู่ใน
สายงานนักบริหารในต าแหน่งและระดับเดียวกันเข้ารับการคัดเลือกด้วย 
  (4) รายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) หรือรายงานคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) แล้วแต่กรณี เพ่ือขอใช้บัญชีในต าแหน่งที่อยู่ในประเภทและระดับเดียวกัน
โดยไม่ต้องเรียงตามล าดับที่ 
  กรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลมีต าแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาว่างลง
หรือต าแหน่ง เนื่องจากการก าหนดขึ้นใหม่ ว่างลงเกินกว่า 60 วัน โดยที่องค์การบริหารส่วนต าบลมิได้
ด าเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารและสายงานผู้บริหารศึกษาที่ว่างตามวรรคสองโดย
ไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการตามวรรคสองแล้ว แต่ยังไม่สามารถ
สรรหาผู้ด ารงต าแหน่งได้ ภายใน 150 วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างหรือต าแหน่งว่างเนื่องจากการก าหนดขึ้น
ใหม่ ให้ถือว่าการด าเนินการที่แล้วมาเป็นอันยกเลิก และให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.จังหวัด)
หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) แล้วแต่กรณี ส่งบัญชีผู้สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกได้ของ
จังหวัด หรือของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการบรรจุแทนต าแหน่งที่
ว่างภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ส่งตัวผู้สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกได้นั้น 
  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประเมินผลการปฏิบัติงานและความประพฤติในรอบ 6 เดือน ของ
พนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบล(ก.อบต.) ส่งมาบรรจุแทนต าแหน่งที่ว่าง หากผลการประเมินปรากฏว่าการปฏิบัติราชการไม่มี
ประสิทธิภาพ หรือมีความพฤติไม่เหมาะสมให้รายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)
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  ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลถูกด าเนินการตามวรรคสี่ตั้งแต่ 2 ครั้งติดต่อกัน โดยเหตุจากการ
ปฏิบัติราชการไม่มีประสิทธิภาพหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.
อบต.จังหวัด) พิจารณาเรียกตัวพนักงานส่วนต าบลรายดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
  กรณีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ด าเนินการบรรจุแต่งตั้งวรรคสาม โดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร ให้ถือว่าละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่กฎหมาย ให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) แจ้งผู้ก ากับดูแลพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 


