
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 

เพื่อให้การบริหารงานภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย                
มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับบริบทการปฏิบัติงานในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม และ
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2554 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 

หมวด ๕ 

การบรรจุและแต่งต้ัง 

                    ข้อ ๑๐๙ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง
ใดในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้บรรจุและแต่งต้ังจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้น หรือตำแหน่งอื่นท่ี
เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน ซึ่งกำหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิท่ีผู้นั้นนำมา
สมัครสอบแข่งขัน 

                    การร้องขอให้ดำเนินการสอบแข่งขัน การดำเนินการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีกาสอบแข่งขัน 
การใช้บัญชีการสอบแข่งขัน การขอใช้บัญชีและการบรรจุและแต่งต้ังจากบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ให้เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด 

                    มิให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับในกรณีการบรรจุและแต่งต้ังตามข้อ ๑๑๑ ข้อ ๑๑๖ ข้อ 
11๗ ข้อ ๑๒๓ ข้อ ๑๒๙ และข้อ ๑๓๓ 

                    ข้อ ๑๑๐ ผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งอยู่ในลำดับท่ีท่ีจะได้รับบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งใดถ้า
ปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม โดยไม่ได้รับการยกเว้นในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามท่ีกำหนดในหมวด ๑ ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องหามเบื้องต้น หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่ง โดยไม่ได้รับอนุมัติยกเว้นจากคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) อยู่ก่อนหรือ
ภายหลังการสอบแข่งขันจะบรรจุและแต่งต้ังให้ตำรงตำแหน่งนั้นไม่ได้ 

                    ข้อ ๑๑๑ ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อประโยชน์แก่ราชการ องค์การ
บริหารส่วนตำบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต. จังหวัด) อาจบรรจุบุคคลท่ี
มีความรู้ความสมารถ และความชำนาญสูงเข้ารับราชการในฐานะผู้ชำนาญการในองค์การบริหารส่วนตำบล 

                    ข้อ ๑๑๒ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ีจะเสนอขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.
อบต. จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้ชำนาญการจะต้องมีลักษณะ
ต่อไปนี้ 

                    (๑) ลักษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล มีความจำเป็นท่ีจะต้องใช้
บุคลากรผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถละความชำนาญงานในระดับผู้ชำนาญการ หรือผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ
และความชำนาญงานเทียบได้ในระดับเดียวกัน 



                    (๒)มีการกำหนดตำแหน่งผู้ชำนาญการ เพื่อรองรับลักษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบตาม (๑)โดย
พิจารณากำหนตระดับตำแหน่งให้เหมะสมกับความยากและคุณภาพของงานในตำแหน่งนั้น เป็นตำแหน่งระดับ 
๖ ระดับ ๗หรือระดับ ๘ 

                    ข้อ ๑๑๓ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่ราชการท่ี
จะต้องบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้ชำนาญการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เสนอเหตุผลและความ
จำเป็น คำช้ีแจง ประวัติและผลงานของผู้ท่ีจะบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถและ
ความชำนาญงานสูงในระดับผู้ชำนาญการแล้วแต่กรณี และมีความเหมาะสมกับลักษณะงานในตำแหน่งท่ีขอ
บรรจุและแต่ต้ัง โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการทำงาน และผลงานท่ีได้ปฏิบัติมาทตามแบบท่ี
กำหนดท้ายประกาศนี้ ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต. จังหวัด) พิจารณาในเหตุผลคำช้ีแจงตาม
วรรคหนึ่ง ให้แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

                    (๑) บุคคลท่ีจะบรรจุเข้ารับราชการ คุณวุฒิ ตำแหน่งท่ีจะบรรจุและระดับตำแหน่ง 

                    (๒) รายละเอียดหน้าท่ีความรับผิดชอบ และปริมาณงานของตำแหน่งท่ีจะบรรจุ 

                    (๓) เหตุผลความจำเป็นในการขอบรรจุบุคคลผู้นี้ 

                    (๔) ประโยชน์ท่ีทางราชการจะได้รับจากการบรรจุบุคคลผู้นี้ 

                    ข้อ ๑๑๔ กรณีท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลขอบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตามข้อ ๑๑๓ แต่ยัง
มิได้กำหนดตำแหน่งผู้ชำนาญการตามท่ีกำหนดในข้อ ๑1๒ (๒) ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสนอขอกำหนด
ตำแหน่งผู้ชำนาญการขึ้นใหม่หรือปรับเกล่ียจากตำแหน่งอื่น ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.
จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ท้ังนี้ให้ดำเนินการตามท่ีกำหนดในหมวด ๒ ว่าด้วยการกำหนด
ตำแหน่งหรือการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลแล้วแต่กรณี 

                    ข้อ ๑๑๕ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต จังหวัด) ได้เห็นชอบการบรรจุบุคคล
ใดเข้ารับราชการในฐานะผู้ชำนาญการ ในตำแหน่งใดระดับใดแล้วให้กำหนดอันดับเงินเดือนและขั้นเงินเดือนท่ี
จะให้ได้รับ โดยข้ันเงินเดือนท่ีจะให้ได้รับดังกล่าวให้ได้รับในขั้นที่ไม่ต่ำกว่าจุดกึ่งกลางระหว่างขั้นสูง และขั้นต่ำ
ของอันดับเงินเดือนท่ีผู้นั้นได้รับ 

                    ข้อ ๑๑๖ ในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) เห็นว่าไม่
จำเป็นต้องดำเนินการสอบแข่งขัน อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งได้ใน
กรณีดังนี้ 

                    (๑) การบรรจุและแต่งต้ังผู้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนขององค์การบริหารส่วน
ตำบล เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ 

                    (๒) การบรรจุและแต่งต้ังผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล 
(ก.อบต) กำหนดให้คัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ 



                    (๓) การบรรจุและแต่งต้ังผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
(ก.อบต.จังหวัด) อนุมัติให้ส่วนราชการใดจัดให้มีการศึกษาขึ้น เพื่อเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล
โดยเฉพาะ 

(๓) ในกรณีท่ีผู้กลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารต้ังแต่ 1 ปี ขึ้นไปเศษของปีท่ีไปรับราชการทหาร
ท่ีเหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ (๒) แล้วหากมีระยะเวลาเหลือครบ ๖ เดือน ให้ส่ังบรรจุผู้นั้นโดยให้ได้รับ
เงินเดือนในอันดับเดิมและขั้นที่สูงกว่าเดิมเพิ่มจาก (๒) ได้อีกไม่เกินครึ่งขั้น สำหรับระยะเวลาท่ีคำนวณได้รับ ๖ 
เดือน และหายังมีเศษท่ีเหลือจาการคำนวณครั้งสุดท้ายแต่ไม่ครบ ๖ เดือน ให้พิจารณาคำนวณตามเกณฑ์ (๑) 
วรรคสอง 

                    ท้ังนี้ การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเดิม ตาม (๑) (๒) หรือ (๗) นั้น จะต้องไม่ได้รับประโยชน์
มากกว่าผู้ท่ีมิได้ออกจากราชการไปรับราชการทหาร และต้องไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่ง 
ระดับเดิม 

                    ข้อ ๑๒๑ ในการบรรจุผู้ไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ หากผู้ใดไม่เคยได้รับการบรรจุ
และแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งในสายงานท่ีเริ่มตันจากระดับ ๓ ขึ้นไป ซึ่งต้องใช้วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำ
กว่านี้ขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งมาก่อน หากจะแต่ต้ังให้ดำรงตำแหน่งในสายงานดังกล่าว ผู้
นั้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ท่ีกำหนดในหมวด ๖ ว่าด้วยการย้ายพนักงานส่วนตำบลด้วย 

                    ข้อ ๑๒๒ พนักงานส่วนตำบลท่ีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการ
รับราชการทหาร ก่อนวันท่ีประกาศนี้มีผลใช้บังคับหากพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย และ
ประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลในองค์การบริหารส่วนตำบลเดิม ภายในกำหนดหนึ่งร้อยแปด 

สิบวันนับแต่วันพันจากราชการทหาร ให้นำความท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๑๑๙ และข้อ ๑๒๐ มาใช้บังคับแก่
พนักงานส่วนตำบลท่ีกล่าวถึงโดยอนุโลม 

                    ข้อ ๑๒๓ พนักงานส่วนตำบลผู้ใดได้รับอนุ ติจากคณะรัฐมนตรีให้ออกจากราชการไป
ปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นสำหรับการคำนวณบำเหน็จบำนาญเหมือนเต็มเวลาราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญราชการส่วนท้องถิ่น ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการภายในกำหนด เวลาท่ี
คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่ไม่เกินส่ีปีนับแต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าว ให้ส่ังบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งใน
องค์การบริหารส่วนตำบลได้ 

                    ข้อ ๑๒๔ เมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้พนักงานส่วนตำบลผู้ใดออกจากราชการ ไปปฏิบัติงาน
ใด ๆ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นสำหรับการคำนวณบำเหน็จบำนาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วย
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้พิจารณากำหนดตำแหน่งในระดับเดียวกันสำหรับบรรจุผู้นั้นกลับเข้า
รับราชการภายในกำหนดเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติ แต่ไม่เกินส่ีปีนับแต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าว 

                    ข้อ ๑๒๕ ผู้ประสงค์จะขอกลับข้ารับราชการกรณีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้ออกจาก
ราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นสำหรับการคำนวณบำเหน็จบำนาญเหมือนเต็มเวลา
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในองค์การบริหารส่วนตำบลเดิม จะต้อง



ยื่นคำขอบรรจุกลับพร้อมหนังสือรับรองประวัติการทำงานตามแบบท่ีกำหนดก่อนวันส้ินสุดกำหนดเวลาท่ี
คณะรัฐมนตรีอนุติให้ไปปฏิบัติงานใด ๆ ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

                    ข้อ ๑๒๖ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลตรวจสอบเอกสารและประวัติการทำงานตามข้อ ๑๒๕
หากเห็นว่าเป็นเอกสารท่ีถูกต้องและผู้นั้นมีประวัติในการทำงานท่ีไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีความ
เสียหายและยื่นคำขอบรรจุกลับภายในกำหนด ให้ประธานกรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลส่ังบรรจุผู้
นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล และแต่ต้ังให้ดำรงตำแหน่งในระดับเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือน
ดังนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวต้ังแต่ ๖ เดือนขึ้นไป 
แต่ไม่ถึง ๑ ปี ให้ส่ังบรรจุผู้นั้นกลับข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล โดยให้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและ
ในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินครึ่งขั้น 

                    ถ้ามีเศษของ ๖ เดือนท่ีไปปฏิบัติงานเมื่อนำเศษท่ีเหลือไปรวมกับระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ของครึ่งปีท่ีแล้วมาของผู้นั้นก่อนออกไปปฏิบัติงานแล้วได้ครบ ๖ เดือนก็ให้ส่ังบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการโดย
ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้อีกไม่เกินครึ่งขั้น 

                    (๒) ในกรณีท่ีผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี มีเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวครบ 
๑ ปี ให้ผู้มีอำนาจส่ังบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิม
และในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินปีละหนึ่งขั้น 

                    (๓) ในกรณีท่ีผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวตั้งแต่ 
๑ ปี ขึ้นไปเศษของปีท่ีปฏิบัติงานท่ีเหลือจาการพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ (๒) แล้วหากมีระยะเวลาเหลือครบ ๖ 
เดือน ให้ส่ังบรรจุผู้นั้นโดยให้ได้รับเงินเดือน ในอันดับเดิมและในขั้นท่ีสูงกว่าเดิมเพิ่มจากข้อ (๒) ได้อีกไม่เกิน
ครึ่งขั้นสำหรับระยะเวลาท่ีคำนวณได้ครบ ๖ เดือน และหากยังมีเศษท่ีเหลือจากการคำนวณครั้งสุดท้ายแต่ไม่
ครบ ๖ เดือน ให้พิจารณาคำนวณตามเกณฑ์ ข้อ (๑) วรรคสอง 

                    ท้ังนี้ การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเดิม ตามข้อ (๑) ข้อ (๒) และข้อ (๓) นั้น จะต้องไม่ได้รับ 

ประโยชน์มากกว่าผู้ท่ีมิได้ออกจกราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี และต้องไม่เกินขั้นสูงของอันดับ 

เงินเดือนสำหรับตำแหน่งระดับเดิม 

                    ข้อ ๑๒๗ ในการบรรจุผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี กลับเข้ารับราชการหากผู้ใดไม่เคย
ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งในสายงานท่ีเริ่มตันจากระดับ ๓ ข้ึนไป ซึ่งต้องใช้วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งมาก่อน หากจะแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งในสาย
งานดังกล่าว ผู้นั้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ท่ีกำหนดในหมวด ๖ ว่าด้วยการย้ายพนักงานส่วนตำบลด้วย 

                    ข้อ ๑๒๘ พนักงานส่วนตำบลท่ีออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีก่อนวันท่ี
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับหากออกจากงานท่ีไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีความเสียหาย และประสงค์
จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลในองค์การบริหารส่วนตำบลเดิมภายในกำหนดเวลาท่ีคณะรัฐมนตรี



อนุมัติ แต่ไม่เกินส่ีปีนับแต่วันไปฏิบัติงานดังกล่าวให้นำความท่ีกำหนดไว้ในข้อ 12๕ และข้อ 126 มาใช้บังคับ
แก่ข้าราชการ ท่ีกล่าวถึงโดยอนุโลม 

                    ข้อ ๑๒๙ พนักงานส่วนตำบลผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว และไม่ใช่เป็นกรณีออกจากราชการ
ไประหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ถ้าสมัครเข้ารับราชการและองค์การบริหารส่วนตำบลต้องการจะรับผู้
นั้นเข้ารับราชการให้ผู้สมัครกลับเข้ารับรากาต้องยื่นคำขอตามแบบ และเอกสารประกอบ ดังนี้ 

                    (๑) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วันท่ีออกใบรับรองถึงวันท่ียื่นขอกลับ
เข้ารับราชการ 

                    (๒) สำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ 

                    (๓) หนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ และความประพฤติของผู้บังคับบัญชาเติมซึ่งมี
ตำแหน่งต้ังแต่ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

                    (๔) สำเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรท่ีเกี่ยวข้องกับตำแหน่งท่ีจะบรรจุ 

                    (๕) สำเนาทะเบียนบ้าน 

                    (๖) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

                    (๗) สำเนาหนังสือสำคัญการสมรส หลักฐานอนุญาตให้เปล่ียนซื่อตัว ช่ือสกุล หรือหนังสือ
รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน (ถ้ามี) 

                    (๘) สำเนาคำส่ังอนุญาตให้ออกจากราชการ 

                    ข้อ ๑๓๐ ให้นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลตรวจสอบเอกสารตามข้อ 1๒๙ และประวัติการ
รับราชการและการทำงานทุกแห่งของผู้สมัคร และให้สอบถามไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้รายละเอียดข้อเท็จจริงมากท่ีสุดมาประกอบการพิจารณา 

                    ข้อ ๑๓๑การพิจารณาเพื่อบรรจุผู้ท่ีออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการให้พิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

                    (๑) ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือได้รับการยกเว้น
ในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามสำหรับพนักงานส่วนตำบล 

                    (๒) ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ท่ีจะบรรจุและแต่งต้ัง
ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) 

                    (๓) กรณีบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) 
กำหนดให้เป็นตำแหน่งท่ีมีระดับควบในสายงานใด ต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่ง
ระดับใดระดับหนึ่งท่ีเป็นระดับควบในสายงานนั้นขึ้นบัญชีรอการบรรจุหรือเล่ือนระดับตำแหน่งอยู่ และกรณี



บรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) มิได้กำหนดให้เป็น
ตำแหน่งท่ีมีระดับควบต้องไม่มีผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งนั้นขึ้นบัญชีรอการเล่ือนระดับตำแหน่งอยู่ เว้นแต่ผู้
ท่ีจะกลับเข้ารับราชการนั้น เป็นผู้ท่ีออกจกราชการไปดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือสมัครรับเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือลาออกจากราชการ
เพื่อติดตามคู่สมรสไปรับราชการ ณ ต่างประเทศ หรือเป็นผู้ท่ีออกจากราชการไปเพราะถูกยุบเลิกตำแหน่ง 

                    ข้อ ๑๓๒ การบรรจุและแต่งต้ังผู้สมัครกลับเข้ารับราชการตามท่ีประกาศนี้ ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ส่ังบรรจุและ
แต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งในระดับท่ีไม่สูงกว่าเดิม และให้ได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าช้ันท่ีเคยได้รับอยู่เดิมก่อนออก
จากราชการ 

                    ข้อ ๑๓๓ การบรรจุและแต่งต้ังจากราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ผู้ขอโอน
มาเป็นพนักงานส่วนตำบลให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในหมวด ๘ 

                    ข้อ ๑๓๔ ผู้ได้รับการแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งใด ต้องมีคุณวุฒิตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งท่ี ก.อบต.กำหนด 

                    ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิใดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งให้
หมายถึง ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิใดท่ี ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง 

                    กรณีมีเหตุผลความจำเป็น ก.อบต.อาจอนุมัติให้แต่งต้ังพนักงานส่วนตำบลท่ีมีคุณสมบัติต่างไป
จากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามท่ีกำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งก็ได้ 

                    ข้อ ๑๓๕ ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง
ใดในองค์กรบริหารส่วนตำบล ภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้น โดยไม่ได้รับ
การยกเว้นในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติตมท่ีกำหนดในหมวด 1 ว่าด้วย คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้นของ
พนักงานส่วนตำบลหรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นอยู่ก่อนก็ดี หรือมีกรณีต้องห้ามอยู่ก่อนและ
ภายหลังเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจากรณีต้องห้ามนั้นก็ดี หรือกรณีบรรจุและแต่งต้ังจากบัญชีผู้สอบแข็งขันได้
ในตำแหน่งอื่นท่ีเกี่ยวข้องเกื้อกูลกันก็ดี ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส่ังให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลัน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล แต่ท้ังนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผู้นั้นได้ปฏิบัติ
ไปตามอำนาจและหน้าท่ี และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีจะได้รับ หรือมีสิทธิจะได้รับจากทาง
ราชการก่อนมีคำส่ังให้ออกนั้น และการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้ว ให้ถือว่าเป็นการส่ังให้ออกเพื่อรับ
บำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

                    ข้อ ๑๓๖ การบรรจุและแต่งต้ังพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งท่ีคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ยังมิได้กำหนดตำแหน่งจะกระทำมิได้ 

                    ข้อ ๑๓๗ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล และแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง 

ในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้มีอำนาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังโดย
ความเห็นขอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) 



                    ข้อ ๑๓๘ ผู้ใดได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ให้มีการทดลองปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการของพนักงานส่วนตำบล โดยให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๙ เดือน และการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการต้องดำเนินการในรูปคณะกรรมการ ในกรณีท่ีไม่ผ่านการประเมิน
และมีความเห็นว่าไม่ควรให้รับราชการต่อไป ก็ให้ส่ังให้ผู้นั้นออกจากราชการได้โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ผู้ใดถูกส่ังให้ออกจาราชการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเสมือนว่า
ผู้นั้นไม่เคยเป็นพนักงานส่วนตำบล แต่ท้ังนี้ไม่กระทบระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือการรับเงินเดือน
หรือผลประโยชน์อื่นใด ท่ีได้รับจากราชการในระหว่างท่ีผู้นั้นอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

                    ข้อ ๑๓๙ ให้ผู้ได้รับการบรรจุจากผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ี
ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเข้ารับราชการ และแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล และข้าราชการ
ประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติงานซึ่งโอนมาบรรจุและแต่งต้ังเป็น
พนักงานส่วนตำบล ต้องทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการในตำแหน่ง ท่ีได้รับแต่งต้ัง 

                    ข้อ ๑๔๐ ภายใต้บังคับข้อ ๑4๙ (๒) ให้ผู้ได้รับบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานส่วนตำบล ตาม
ข้อ ๑๓๙ ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการในตำแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นเวลาหกเดือนนับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการเป็นต้นไป ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการในเรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างจริงจังมี
ความเท่ียงธรรมและได้มาตรฐาน ในอันท่ีจะให้การทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการเป็นกระบวนการเลือกสรร
บุคคลเข้ารับราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

                    ข้อ ๑๔๑ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการได้ตามความเหมาะสม แต่อย่างน้อยต้องประกอบตัวความรู้ท่ีใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อื่น ความสนใจท่ีจะพัฒนาตนอง คุณธรรม การปฏิบัติตนตามกรอบของจรรยาบรรณและการรักษา
วินัย 

                    วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้
เป็นไปตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด แล้วรายงานให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.
จังหวัด) ทราบ 

                    ข้อ ๑๔๒ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้มีหน้ท่ีดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการ 

                    ให้ผู้มีหน้าท่ีดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ มอบหมายงานให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการปฏิบัติ และแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการทราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน   การ
ประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการ 

ข้อ ๑๔๓ ให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการทำรายงานการปฏิบัติหน้าท่ีราชการของตนเสนอผู้มีหน้าท่ีดูแลการ
ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามแบบ และวิธีการท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด 



                    ข้อ ๑๔๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีกจำนวนสองคน ซึ่งอย่างน้อยต้องแต่งต้ัง
จากผู้มีหน้าท่ีดูแล การทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการหนึ่งคน พนักงานส่วนตำบลผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการอีกหนึ่งคน 

                    ข้อ ๑๔๕ ให้คณะกรรมการทำหน้าท่ีประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการของผู้คลอง
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามรายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินท่ีกำหนดไว้ ใน
ข้อ ๑๔๑ ทำการประเมินสองครั้ง โดยประเมินครั้งแรกเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการมาแล้วเป็นเวลาสาม
เดือน และประเมินครั้งท่ีสองเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการครบหกเดือน เว้นแต่คณะกรรมการไม่อาจ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการในแต่ละครั้งได้อย่างชัดแจ้ง เนื่องจากผู้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการได้ลาคลอดบุตร ลาไปซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติ
ราชการตามหน้าท่ีหรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี หรือลาเข้ารับการตรวจเลือก
หรือเข้ารับการเตรียมพล คณะกรรมการจะประเมินผลรวมเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการครบหกเดือนแล้วก็
ได้ 

                    ในกรณีท่ีมีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามข้อ ๑๔๙ (๒) เมื่อครบกำหนด
ระยะเวลาท่ีขยายแล้วให้ประเมินอีกครั้งหนึ่ง 

                    ข้อ ๑๔๖ ผลการประเมินของคณะกรรมการให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก และในกรณีมี
กรรมการท่ีไม่เห็นด้วยอาจทำความเห็นแย้งรวมไว้ก็ได้ 

                    ข้อ ๑๔๗ เมื่อคณะกรรมการได้ดำเนินการตามข้อ 1๔๕ แล้ว ให้ประธานกรรมการประเมินผล
ฯ รายงานผลการประเมินต่อนายกองค์การริหารส่วนตำบล ตามแบบรายงานท้ายประกาศนี้ 

                    (๑) ในกรณีท่ีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีกำหนดไว้ใน ข้อ 141 ให้
รายงานเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการครบหกเดือนแล้ว หรือเมื่อส้ินสุดระยะเวลาท่ีขยายตามข้อ ๑๔๙ (๒) 
แล้ว 

                    (๒) ในกรณีท่ีผลการประมินต่ำกว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๑๘๑ ให้รายงาน
เมื่อเสร็จส้ินการประเมินแต่ละครั้ง 

                    ข้อ ๑๔๘ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับรายงานตามข้อ ๙๔๗ (๑) แล้ว ให้
ประกาศว่าผู้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการนั้นเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการพร้อมแจ้งให้ผู้นั้นทราบ
และรายงานตามแบบรายงานท้ายประกาศนี้ ไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ภายใน
ห้าวันทำการนับแต่วันประกาศ 

                    ข้อ ๑๔๙ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับรายงานตามข้อ 147 (๒) ให้ดำเนินการ
ดังนี้ 

                    (๑) ในกรณีท่ีเห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการออกจากราชการ ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลแสดงความเห็นในแบบรายงานตามข้อ ๑๔๗ และมีคำส่ังให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ภายในห้าวันทำการนับแต่วันท่ีได้รับรายงาน



พร้อมกับแจ้งให้ผู้นั้นทราบ และส่งสำเนาคำส่ังให้ออกไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) 
ภายในห้าวันทำการนับแต่วันท่ีมีคำส่ัง 

                   (๒) ในกรณีท่ีเห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการต่อไปจน
ครบหกเดือน หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการต่อไปอีกระยะหนึ่งเป็นเวลาสามเดือนแล้วแต่
กรณี ให้แสดงความเห็นในแบบรายงาน แล้วแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ผู้มีหน้าท่ีดูแลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ และคณะกรรมการทราบ เพื่อทำการทดลองปฏิบัติหน้ท่ีราชการและประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการต่อไป 

                    ในกรณีท่ีผู้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการจนส้ินสุดระยะเวลาท่ี
ขยายแล้ว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับรายงานว่าผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการของผู้นั้นยัง
ต่ำกว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานอีก ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมีคำส่ังให้ผู้นั้นออกจาก
ราชการ โดยนำความใน (ค) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

                    ข้อ ๑๕๐ การนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการเป็นเดือนตามประกาศนี้  ให้นับวันท่ีผู้
ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการไม่ได้มาปฏิบัติงานรวมเป็นเวลาทดลองปฏิบัติหน้ท่ีราชการด้วย และให้นับวันเข้า
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการวันแรกเป็นวันเริ่มต้น และนับวันก่อนหน้าจะถึงวันท่ีตรงกับวันเริ่มต้นนั้นของเดือนสุดท้าย
ให้ระยะเวลาเป็นวันส้ินสุดระยะเวลาถ้าไม่มีวันตรงกันในเดือนสุดท้าย ให้ถือเอาวันสุดท้ายของเดือนนั้นเป็นวัน
ส้ินสุดระยะเวลา 

                    ข้อ ๑๕๑ พนักงานส่วนตำบลซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  ผู้ใดได้รับแต่งต้ัง
ให้ดำรงตำแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้นตามวุฒิ ย้าย โอน หรือออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่า
ด้วยการรับราชการทหารแล้วได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลอีกให้ ทดลองปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ดังนี้ 

                    (๑) กรณีได้รับการแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งท่ีสูงขึ้นในสายงานเดิมตามวุฒิท่ีได้รับเพิ่มขึ้นหรือ
สูงขึ้น ให้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการต่อเนื่องไปกับตำแหน่งเดิม ถ้า
ได้รับการแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งท่ีสูงขึ้นในต่างสายงานให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการใหม ่

                    (๒) กรณีย้ายไปดำรงตำแหน่งในสายงานเดิมให้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการและนับเวลา
ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการต่อเนื่องกับตำแหน่งเดิม ถ้าย้ายไปดำรงตำแหน่งต่างสายงานให้เริ่มการทดลอง
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการใหม่ 

                    (๓) กรณีโอนมาดำรงตำแหน่งใหม่ ให้เริ่มการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการและนับเวลาทดลอง
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการใหม่ วันแต่กรณีโอนโดยบทบัญญัติของกฎหมายให้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ และนับ
เวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการต่อเนื่องกับตำแหน่งเดิม 

                    (๔) กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมื่อ
ได้รับบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานส่วนตำบล ไม่ว่าในสายงานเติมหรือต่างสายงาน ให้พ้นทดลองปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการต่อเนื่องกับตำแหน่งเดิม 



                    ข้อ ๑๕๒ พนักงานส่วนตำบลผู้ใดได้รับแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งใดแล้ว หากภายหลังปรากฏว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งต้ังผู้
นั้นให้กลับไปดำรงตำแหน่งเดิม หรือตำแหน่งอื่นในระดับเดียวกับตำแหน่งเติม ท่ีผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยพลัน โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.
จังหวัด) แต่ท้ังนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการไตท่ีผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอำนาหน้าท่ี และการรับเงินเดือน หรือผล
ประโยนอื่นใดท่ีได้รับ หรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการในระหว่างท่ีได้รับแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งท่ีผู้นั้นมี
คุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

ผู้ท่ีได้รับแต่ต้ังให้กลับไปดำรงตำแหน่งเดิม หรือตำแหน่งอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้รับเงินเดือนในขั้นท่ีพึงจะได้รับ
ตามสถานภาพเดิม และให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีสถานภาพอย่างใดในการท่ีได้รับแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งท่ีตนมี
คุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น 

                    ข้อ ๑๕๓ ในกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลมีตำแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหาร
สถานศึกษาว่างลง หรือตำแหน่งว่างเนื่องจากการกำหนดขึ้นใหม่ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลรายงานตำแหน่ง
ว่างนั้น ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลทราบ ภายใน ๗ วันนับแต่วันท่ีมีตำแหน่งวง และให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลดำเนินการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งท่ีว่างภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันท่ี
ตำแหน่งนว่างลง 

                    ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและสายงานผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีว่างตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาดำเนินการวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี
ดังต่อไปนี้ 

                    (๑) รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งและระดับเดียวกันกับตำแหน่งท่ีว่างจากองค์การ
บริหารส่วนตำบลอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นท่ีอยู่ในสายงานนักบริหารในตำแหน่งและระดับ
เดียวกัน 

                    (๒) สอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกเพื่อเล่ือนระดับสูงขึ้นแทนตำแหน่งว่างตามข้อ 101 หรือ
ข้อ ๑๐2 แล้วแต่กรณี 

                    (๓) คัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรง
ตำแหน่งท่ีมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหารท่ีจะรับโอน โดยมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการต้น
สังกัดและผู้จะขอให้รับโอนจะต้องมีระดับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตำแหน่งท่ีจะแต่ต้ังนั้นตามข้อ 179 

                    ท้ังนี้ ต้องเปิดโอกาสให้พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งและระดับเดียวกันกับตำแหนงท่ีว่างจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลอื่นท่ีอยู่ในสายงานนักบริหารในตำแหน่งและระดับเดียวกัน เข้ารับการคัดเลือกด้วย 

                    (๔) รายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต. จังหวัด) หรือรายงานคณะกรรมการ
ลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต) แล้วแต่กรณี เพื่อขอใช้บัญชีในตำแหน่งท่ีอยู่ในประเภทและระดับเดียวกันโดย
ไม่ต้องเรียงตามลำดับท่ี 

                    กรณีท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลมีตำแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาว่างลงหรือ
ตำแหน่งว่างเนื่องจากกากำหนดขึ้นใหม่ ว่างลงเกินกว่า ๖๐ วัน โดยท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลมิได้ดำเนินการ



สรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาท่ีว่าง ตามวรรคสอง โดยไม่
มีเหตุผลอันสมควร หรือกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการตามวรรคสองแล้ว แต่ยังไม่สามารถสรร
หาผู้มาตำรงตำแหน่งได้ ภายใน 1๕๐ วัน นับแต่วันท่ีตำแหน่งว่างหรือตำแหน่งว่างเนื่องจากการกำหนดขึ้น
ใหม่ให้ถือว่าการดำเนินการท่ีแล้วมาเป็นอันยกเลิก และให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.จังหวัด) 
หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต) แล้วแต่กรณี ส่งบัญชีผู้สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกได้ของ
จังหวัดหรือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการบรรจุแทนตำแหน่งท่ี
ว่างภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือส่งตัวผู้สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกได้นั้น 

                    ให้ ผู้บริหารท้องถิ่นประเมินผลการปฏิบัติงานและความประพฤติในรอบ ๖ เดือน ของ
พนักงานส่วนตำบลท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) หรือคณะกรมการกลางพนักงานส่วน 

ตำบล (ก.อบต.) ส่งมาบรรจุแทนตำแหน่งท่ีว่าง หากผลการประ เมินปรากฎว่าการปฏิบัติราชการไม่มี
ประสิทธิภาพหรือมีความประพฤติไม่เหมะสมให้รายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด)
พิจารณาดำเนินการตามข้อ ๑๗๗ 

                    ในกรณีท่ีพนักงานส่วนตำบลถูกดำเนินการตามวรรคส่ีต้ังแต่ ๒ ครั้งติดต่อกัน โดยเหตุเกิดจาก
การปฏิบัติราชการไม่มีประสิทธิภาพหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม ให้คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบล   (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาเรียกตัวพนักงานส่วนตำบลรายดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟู
สมรรถนะการปฏิบัติงาน ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต) กำหนด 

                    กรณีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ดำเนินการบรรจุแต่งต้ังตามวรรคสาม โดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร ให้ถือว่าละเลยไม่ปฏิบั ติตามหรือปฏิบั ติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าท่ีตามกฎหมาย ให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) แจ้งผู้กำกับดูแลพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้ าท่ี
ต่อไป 

 




