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หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง  
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล – องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  

เ พ่ือให้การบริหารงานภายในขององค์การบริหาร ส่วนต าบลท้ายหาด ด า เนินไปด้วยความเรียบร้อย                     
มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับบริบทการปฏิบัติงานในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดและ เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสงคราม  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2545 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 34) พ.ศ.2563 ดังนี้ 

 

หมวด ๕ การบรรจุและแต่งตั้ง 

ข้อ ๑๐๙ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดในองค์การบริหาร   ส่วนต าบล 
ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนั้น หรือต าแหน่งอ่ืนที่เกี่ยวข้องและ เกื้อกูลกัน ซึ่งก าหนดคุณวุฒิตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นน ามาสมัคร สอบแข่งขัน 

การร้องขอให้ด าเนินการสอบแข่งขัน การด าเนินการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีกาสอบแข่งขัน การใช้  บัญชีการ
สอบแข่งขัน การขอใช้บัญชีและการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนต าบลก าหนด มิให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับในกรณีการบรรจุและแต่งตั้งตามข้อ ๑๑๑ ข้อ ๑๑๖ ข้อ 11๗ ข้อ 
๑๒๓ ข้อ ๑๒๙ และข้อ ๑๓๓ 

ข้อ ๑๑๐ ผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งอยู่ในล าดับที่ที่จะได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดถ้าปรากฏว่าขาด คุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้าม โดยไม่ได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่  ก าหนดในหมวด ๑ ว่าด้วย
คุณสมบัติและลักษณะต้องหามเบื้องต้น หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง โดยไม่ได้รับอนุมัติยกเว้นจาก
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) อยู่ก่อนหรือภายหลังการ สอบแข่งขันจะบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
นั้นไม่ได้  

ข้อ ๑๑๑ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือประโยชน์แก่ราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลโดย ความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต. จังหวัด) อาจบรรจุบุคคลที่มีความรู้ความสมารถ และความช านาญสูงเข้ารับ
ราชการในฐานะผู้ช านาญการในองค์การบริหารส่วนต าบล 

 ข้อ ๑๑๒ องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะเสนอขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต. จังหวัด) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้    ช านาญการจะต้องมีลักษณะต่อไปนี้ (๑) ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้บุคลากรผู้ที่มี ความรู้ ความสามารถละความช านาญงานในระดับ
ผู้ช านาญการ หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความ ช านาญงานเทียบได้ในระดับเดียวกัน (๒)มีการก าหนดต าแหน่ง
ผู้ช านาญการ เพื่อรองรับลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบตาม (๑)โดยพิจารณาก าหน ตระดับต าแหน่งให้เหมะสมกับความยาก
และคุณภาพของงานในต าแหน่งนั้น เป็นต าแหน่งระดับ ๖ ระดับ ๗ หรือระดับ ๘ 



ข้อ ๑๑๓ กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล มีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์แก่ราชการที่จะต้องบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ
ในฐานะผู้ช านาญการในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เสนอเหตุผลและความจ าเป็น ค าชี้แจง ประวัติและผลงานของผู้ที่จะ
บรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความช านาญ งานสูงในระดับผู้ช านาญการแล้วแต่กรณี และ
มีความเหมาะสมกับลักษณะงานในต าแหน่งที่ขอบรรจุและแต่ตั้ง โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการท างาน และ
ผลงานที่ได้ปฏิบัติมาทตามแบบที่ก าหนดท้าย ประกาศนี้ ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต. จังหวัด) พิจารณาใน
เหตุผลค าชี้แจงตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

(๑) บุคคลที่จะบรรจุเข้ารับราชการ คุณวุฒิ ต าแหน่งที่จะบรรจุและระดับต าแหน่ง 
(๒) รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ และปริมาณงานของต าแหน่งที่จะบรรจุ  
(๓) เหตุผลความจ าเป็นในการขอบรรจุบุคคลผู้นี้ 
(๔) ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับจากการบรรจุบุคคลผู้นี้  

ข้อ ๑๑๔ กรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลขอบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตามข้อ ๑๑๓ แต่ยังมิได้ก าหนด ต าแหน่ง
ผู้ช านาญการตามที่ก าหนดในข้อ ๑1๒ (๒) ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช านาญการขึ้นใหม่หรือ
ปรับเกลี่ยจากต าแหน่งอ่ืน ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ทั้งนี้ให้    
ด าเนินการตามที่ก าหนดในหมวด ๒ ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งหรือ การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล
แล้วแต่กรณี ข้อ ๑๑๕ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต จังหวัด) ได้เห็นชอบการบรรจุบุคคลใดเข้ารับราชการ 
ในฐานะผู้ช านาญการ ในต าแหน่งใดระดับใดแล้วให้ก าหนดอันดับเงินเดือนและขั้นเงินเดือนที่จะให้ได้รับ โดย ขั้นเงินเดือนที่
จะให้ได้รับดังกล่าวให้ได้รับในขั้นที่ไม่ต่ ากว่าจุดกึง่กลางระหว่างข้ันสูง และข้ันต่ าของอันดับ เงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับ 

ข้อ ๑๑๖ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) เห็นว่าไม่จ าเป็นต้อง ด าเนินการ
สอบแข่งขัน อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้ในกรณีดังนี้ (๑) การบรรจุและแต่งตั้งผู้
ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือศึกษา วิชาในประเทศหรือต่างประเทศ (๒) 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้ส าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต) ก าหนดให้คัดเลือก เพ่ือ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (๓) การบรรจุและแต่งตั้งผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล(ก.อบต.จังหวัด) อนุมัติให้ส่วนราชการใดจัดให้มีการศึกษาขึ้น เพ่ือเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล
โดยเฉพาะ (๓) ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไปเศษของปีที่ไปรับราชการทหาร     
ที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ (๒) แล้วหากมีระยะเวลาเหลือครบ ๖ เดือน ให้สั่งบรรจุผู้นั้นโดยให้ได้รับ เงินเดือนใน
อันดับเดิมและขั้นที่สูงกว่าเดิมเพ่ิมจาก (๒) ได้อีกไม่เกินครึ่งขั้น ส าหรับระยะเวลาที่ค านวณได้รับ ๖ เดือน และหายังมีเศษที่
เหลือจาการค านวณครั้งสุดท้ายแต่ไม่ครบ ๖ เดือน ให้พิจารณาค านวณตามเกณฑ์ (๑) วรรคสอง 

ทั้งนี้ การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเดิม ตาม (๑) (๒) หรือ (๗) นั้น จะต้องไม่ได้รับประโยชน์มากกว่าผู้ที่มิได้ออก     

จากราชการไปรับราชการทหาร และต้องไม่เกินข้ันสูงของอันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่ง ระดับเดิม ข้อ ๑๒๑ ในการบรรจุผู้
ไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ หากผู้ใดไม่เคยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ ด ารงต าแหน่งในสายงานที่เริ่มตันจาก
ระดับ ๓ ขึ้นไป ซึ่งต้องใช้วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ขึ้นไป เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อน หากจะ
แต่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานดังกล่าว ผู้นั้นจะต้องอยู่ ในเกณฑ์ที่ก าหนดในหมวด ๖ ว่าด้วยการย้ายพนักงานส่วนต าบล
ด้วย 



ข้อ ๑๒๒ พนักงานส่วนต าบลที่ออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  ก่อนวันที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับหากพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย และประสงค์จะเข้ารับ  ราชการเป็นพนักงานส่วน
ต าบลในองค์การบริหารส่วนต าบลเดิม ภายในก าหนดหนึ่งร้อยแปด สิบวันนับแต่วันพันจากราชการทหาร ให้น าความที่
ก าหนดไว้ในข้อ ๑๑๙ และข้อ ๑๒๐ มาใช้บังคับแก่ พนักงานส่วนต าบลที่กล่าวถึงโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒๓ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดได้รับอนุติจากคณะรัฐมนตรีให้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งให้นับ เวลาระหว่าง
นั้นส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ บ านาญราชการส่วนท้องถิ่น     
ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการภายในก าหนด เวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่ไม่เกินสี่ปีนับ แต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าว ให้สั่งบรรจุ
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบลได้ ข้อ ๑๒๔ เมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้พนักงานส่วนต าบลผู้ใด
ออกจากราชการ ไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งให้นับ เวลาระหว่างนั้นส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเต็มเวลาราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้พิจารณาก าหนดต าแหน่งในระดับเดียวกันส าหรับบรรจุผู้นั้น
กลับเข้ารับ ราชการภายในก าหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าว  ข้อ ๑๒๕           
ผู้ประสงค์จะขอกลับข้ารับราชการกรณีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้ออกจากราชการไป  ปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งให้นับเวลา
ระหว่างนั้นส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเต็มเวลาราชการตาม กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ   
ส่วนท้องถิ่น ในองค์การบริหารส่วนต าบลเดิม จะต้องยื่นค าขอบรรจุ กลับพร้อมหนังสือรับรองประวัติการท างานตามแบบที่  
ก าหนดก่อนวันสิ้นสุดก าหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุติ ให้ไปปฏิบัติงานใด ๆ ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

ข้อ ๑๒๖ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลตรวจสอบเอกสารและประวัติการท างานตามข้อ ๑๒๕หากเห็นว่าเป็น เอกสารที่
ถูกต้องและผู้นั้นมีประวัติในการท างานที่ไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีความเสียหายและยื่น  ค าขอบรรจุกลับ
ภายในก าหนด ให้ประธานกรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับ ราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล 
และแต่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนดังนี้ (๑) ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติ
คณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๑ ปี ให้สั่งบรรจุผู้นั้นกลับข้ารับราชการเป็นพนักงาน
ส่วนต าบล โดยให้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและ ในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินครึ่งขั้น ถ้ามีเศษของ ๖ เดือนที่ไปปฏิบัติงานเมื่อ
น าเศษที่เหลือไปรวมกับระยะเวลาในการปฏิบัติงานของครึ่งปีท่ีแล้วมา ของผู้นั้นก่อนออกไปปฏิบัติงานแล้วได้ครบ ๖ เดือนก็
ให้สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการโดยให้ได้รับเงินเดือน ในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้อีกไม่เกินครึ่งขั้น (๒) ในกรณี
ที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี มีเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวครบ ๑ ปี ให้ผู้ม ีอ านาจสั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับ
ราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในข้ันที่ สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินปีละหนึ่งขั้น (๓) ในกรณีที่
ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไปเศษ ของปีที่ปฏิบัติงานที่เหลือจา
การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ (๒) แล้วหากมีระยะเวลาเหลือครบ ๖ เดือน ให้สั่ง บรรจุผู้นั้นโดยให้ได้รับเงินเดือน ในอันดับเดิม
และในขั้นที่สูงกว่าเดิมเพ่ิมจากข้อ (๒) ได้อีกไม่เกินครึ่งขั้นส าหรับ ระยะเวลาที่ค านวณได้ครบ ๖ เดือน และหากยังมีเศษที่
เหลือจากการค านวณครั้งสุดท้ายแต่ไม่ครบ ๖ เดือน ให้พิจารณาค านวณตามเกณฑ์ ข้อ (๑) วรรคสอง ทั้งนี้ การให้ได้รับ
เงินเดือนสูงกว่าเดิม ตามข้อ (๑) ข้อ (๒) และข้อ (๓) นั้น จะต้องไม่ได้รับ ประโยชน์มากกว่าผู้ที่มิได้ออกจกราชการไป
ปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี และต้องไม่เกินข้ันสูงของอันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งระดับเดิม 

 



ข้อ ๑๒๗ ในการบรรจุผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี กลับเข้ารับราชการหากผู้ใดไม่เคยได้รับการบรรจุ  และแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งในสายงานที่เริ่มตันจากระดับ ๓ ขึ้นไป ซึ่งต้องใช้วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ า กว่านี้ขึ้นไปเป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานดังกล่าว ผู้ นั้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่
ก าหนดในหมวด ๖ ว่าด้วยการย้ายพนักงานส่วนต าบลด้วย ข้อ ๑๒๘ พนักงานส่วนต าบลที่ออกจากราชการไปปฏิบัติงานตาม
มติคณะรัฐมนตรีก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้ บังคับหากออกจากงานที่ไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีความเสียหาย 
และประสงค์จะเข้ารับราชการ เป็นพนักงานส่วนต าบลในองค์การบริหารส่วนต าบลเดิมภายในก าหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรี
อนุมัติ แต่ไม่เกินสี่ปี นับแต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าวให้น าความที่ก าหนดไว้ในข้อ 12๕ และข้อ 126 มาใช้บังคับแก่
ข้าราชการ ที่ กล่าวถึงโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒๙ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว และไม่ใช่เป็นกรณีออกจากราชการไประหว่าง ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ถ้าสมัครเข้ารับราชการและองค์การบริหารส่วนต าบลต้องการจะรับผู้นั้นเข้ารับ ราชการให้ผู้สมัครกลับเข้ารับ
ราชการ ต้องยื่นค าขอตามแบบ และเอกสารประกอบ ดังนี้ (๑) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ออก
ใบรับรองถึงวันที่ยื่นขอกลับเข้ารับราชการ (๒) ส าเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (๓) หนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ 
และความประพฤติของผู้บังคับบัญชาเติมซึ่งมีต าแหน่งตั้งแต่ระดับ ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป (๔) ส าเนาปริญญา
บัตร หรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่จะบรรจุ (๕) ส าเนาทะเบียนบ้าน (๖) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   
(๗) ส าเนาหนังสือส าคัญการสมรส หลักฐานอนุญาตให้เปลี่ยนซื่อตัว ชื่อสกุล หรือหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคล คนเดียวกัน   
(ถ้ามี) (๘) ส าเนาค าสั่งอนุญาตให้ออกจากราชการ  

ข้อ ๑๓๐ ให้นายกองค์กรบริหารส่วนต าบลตรวจสอบเอกสารตามข้อ 1๒๙ และประวัติการรับราชการและการ ท างานทุก
แห่งของผู้สมัคร และให้สอบถามไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้รายละเอียด ข้อเท็จจริงมากที่สุดมา
ประกอบการพิจารณา  

ข้อ ๑๓๑ การพิจารณาเพ่ือบรรจุผู้ที่ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้  (๑) ผู้สมัคร
กลับเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือได้รับการยกเว้นในกรณีที่ ขาด คุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามส าหรับพนักงานส่วนต าบล (๒) ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ที่จะบรรจุและ
แต่งตั้งตามที่ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งหรือได้รับอนุมัติจาก 
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) (๓) กรณีบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนดให้เป็นต าแหน่งที่มีระดับควบในสายงานใด ต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้สอบคัดเลือกได้ใน
ต าแหน่งระดับใดระดับ หนึ่งที่เป็นระดับควบในสายงานนั้นขึ้นบัญชีรอการบรรจุหรือเลื่อนระดับต าแหน่งอยู่ และกรณีบรรจุ
และแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) มิได้ก าหนดให้เป็นต าแหน่งที่มีระดับควบ 
ต้องไม่มีผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งนั้นขึ้นบัญชีรอการเลื่อนระดับต าแหน่งอยู่ เว้นแต่ผู้ที่จะกลับเข้ารับ ราชการนั้น เป็นผู้ที่
ออกจกราชการไปด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือลาออกจากราชการเพ่ือติดตามคู่สมรส ไปรับราชการ ณ ต่างประเทศ หรือเป็นผู้ที่ออกจาก
ราชการไปเพราะถูกยุบเลิกต าแหน่ง  



ข้อ ๑๓๒ การบรรจุและแต่งตั้งผู้สมัครกลับเข้ารับราชการตามที่ประกาศนี้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม 
และให้ได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าชั้นที่เคยได้รับอยู่เดิมก่อนออกจากราชการ 

ข้อ ๑๓๓ การบรรจุและแต่งตั้งจากราชการประเภทอ่ืน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน ผู้ขอโอนมาเป็นพนักงาน ส่วนต าบลให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดในหมวด ๘  

ข้อ ๑๓๔ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งใด ต้องมีคุณวุฒิตรงตาม คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.อบต.ก าหนด ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิใดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งให้หมายถึง ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิใดที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง  กรณีมีเหตุผลความ
จ าเป็น ก.อบต.อาจอนุมัติให้แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลที่มีคุณสมบัติต่างไปจาก คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งก็ได้  

ข้อ ๑๓๕ ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดในองค์กร บริหารส่วนต าบล 
ภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น โดยไม่ได้รับการยกเว้นใน กรณีที่ขาดคุณสมบัติตมที่ก าหนด
ในหมวด 1 ว่าด้วย คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นของพนักงานส่วน  ต าบลหรือขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนั้นอยู่ก่อนก็ดี หรือมีกรณีต้องห้ามอยู่ก่อนและภายหลังเป็นผู้ ขาดคุณสมบัติเนื่องจากรณีต้องห้ามนั้นก็ดี หรือกรณี
บรรจุและแต่งตัง้จากบัญชีผู้สอบแข็งขันได้ในต าแหน่งอ่ืนที่ เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันก็ดี ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งให้ผู้
นั้นออกจากราชการโดยพลันโดยความ เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใด
ที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตาม อ านาจและหน้าที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่จะได้รับ หรือมีสิทธิจะได้รับจากทาง
ราชการ ก่อนมีค าสั่งให้ออกนั้น และการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้ว ให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกเพ่ือรับบ าเหน็จ 
บ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  

ข้อ ๑๓๖ การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก. อบต.จังหวัด) ยัง
มิได้ก าหนดต าแหน่งจะกระท ามิได้  

ข้อ ๑๓๗ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ในองค์การบริหารส่วนต าบล 
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งโดย ความเห็นขอบของคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 

ข้อ ๑๓๘ ผู้ใดได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล ให้มีการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของ พนักงานส่วน
ต าบล โดยให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๙ เดือน และการประเมินผลการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการต้อง
ด าเนินการในรูปคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่ผ่านการประเมินและมีความเห็นว่าไม่ควร ให้รับราชการต่อไป ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออก
จากราชการได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจาราชการ
ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยเป็นพนักงานส่วนต าบล แต่ทั้งนี้ไม่กระทบระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ
การรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใด ที่ ได้รับจากราชการในระหว่างที่ผู้นั้นอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ        



ข้อ ๑๓๙ ให้ผู้ได้รับการบรรจุจากผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้อง สอบแข่งขันเข้า
รับราชการ และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล และข้าราชการประเภทอ่ืน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ใน
ระหว่างทดลองปฏิบัติงานซึ่งโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต าบล ต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่ง    
ที่ได้รับแต่งตั้ง 

ข้อ ๑๔๐ ภายใต้บังคับข้อ ๑4๙ (๒) ให้ผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต าบล ตามข้อ ๑๓๙ ทดลอง ปฏิบัติหน้าที่
ราชการในต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเวลาหกเดือนนับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นต้นไป  ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
ด าเนินการในเรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างจริงจังมีความเที่ยงธรรมและ  ได้มาตรฐาน ในอันที่จะให้การทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นกระบวนการเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ อย่างมีประสิทธิภาพ  

ข้อ ๑๔๑ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามความ  เหมาะสม   
แต่อย่างน้อยต้องประกอบตัวความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ปริมาณงาน คุณภาพของงาน 
ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน  ความสนใจที่จะพัฒนาตนอง คุณธรรม การ
ปฏิบัติตนตามกรอบของจรรยาบรรณและการรักษาวินัย วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด แล้วรายงานให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล(ก.
อบต.จังหวัด) ทราบ     

ข้อ ๑๔๒ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ผู้มีหน้าที่ดูแลการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ มอบหมายงานให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการปฏิบัติ และ แจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการทราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน การประพฤติตน รายการ  ประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือ
เกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

ข้อ ๑๔๓ ให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการท ารายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนเสนอผู้มีหน้าที่ดูแลการ ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการตามแบบ และวิธีการที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

 ข้อ ๑๔๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกอบด้วย
ประธานกรรมการและกรรมการอีกจ านวนสองคน ซึ่งอย่างน้อยต้องแต่งตั้งจากผู้มีหน้าที่ดูแล  การทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการหนึ่งคน พนักงานส่วนต าบลผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้ทดลองปฏิบัติ หน้าที่ราชการอีกหนึ่งคน  

ข้อ ๑๔๕ ให้คณะกรรมการท าหน้าที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้คลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการตาม
รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ ในข้อ ๑๔๑ ท าการประเมินสองครั้ง   
โดยประเมินครั้งแรกเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาแล้วเป็นเวลาสามเดือน และ  ประเมินครั้งที่สองเมื่อทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการครบหกเดือน เว้นแต่คณะกรรมการไม่อาจประเมินผลการ ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในแต่ละครั้งได้อย่างชัด
แจ้ง เนื่องจากผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ลาคลอด บุตร ลาไปซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานลาปุวยเพราะประสบ
อันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือลาเข้ารับการ
ตรวจเลือกหรือเข้ารับการ เตรียมพล คณะกรรมการจะประเมินผลรวมเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือนแล้วก็ได้ 



ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามข้อ ๑๔๙ (๒) เมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่ ขยายแล้วให้
ประเมินอีกครั้งหนึ่ง  

ข้อ ๑๔๖ ผลการประเมินของคณะกรรมการให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก และในกรณีมีกรรมการที่ไม่เห็นด้วย  อาจท า
ความเห็นแย้งรวมไว้ก็ได้  

ข้อ ๑๔๗ เมื่อคณะกรรมการได้ด าเนินการตามข้อ 1๔๕ แล้ว ให้ประธานกรรมการประเมินผลฯ รายงานผล การประเมินต่อ
นายกองค์การริหารส่วนต าบล ตามแบบรายงานท้ายประกาศนี้(๑) ในกรณีที่ผลการประเมินไม่ต่ ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่
ก าหนดไว้ใน ข้อ 141 ให้รายงานเมื่อทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือนแล้ว หรือเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาที่ขยายตามข้อ 
๑๔๙ (๒) แล้ว (๒) ในกรณีที่ผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๘๑ ให้รายงานเมื่อเสร็จสิ้นการ 
ประเมินแต่ละครั้ง  

ข้อ ๑๔๘ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับรายงานตามข้อ ๙๔๗ (๑) แล้ว ให้ประกาศว่าผู้ทดลอง ปฏิบัติหน้าที่
ราชการนั้นเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการพร้อมแจ้งให้ผู้นั้นทราบและรายงานตาม แบบรายงานท้ายประกาศนี้ 
ไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ภายในห้าวันท าการนับ แต่วันประกาศ  

ข้อ ๑๔๙ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับรายงานตามข้อ 147 (๒) ให้ด าเนินการดังนี้ (๑) ในกรณีที่เห็นควรให้ผู้
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการออกจากราชการ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล แสดงความเห็นในแบบรายงานตามข้อ 
๑๔๗ และมีค าสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ภายใน
ห้าวันท าการนับแต่วันที่ได้รับรายงานพร้อมกับแจ้ง ให้ผู้นั้นทราบ และส่งส าเนาค าสั่งให้ออกไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ภายในห้าวัน ท าการนับแต่วันที่มีค าสั่ง (๒) ในกรณีที่เห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปจนครบหกเดือน หรือ ควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปอีกระยะหนึ่งเป็น
เวลาสามเดือนแล้วแต่กรณี ให้แสดง ความเห็นในแบบรายงาน แล้วแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้มีหน้าที่ดูแลการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการ และคณะกรรมการทราบ เพ่ือท าการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติ หน้าที่ราชการต่อไป ในกรณีที่ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจนสิ้นสุดระยะเวลาที่ขยาย
แล้ว และ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับรายงานว่าผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้นั้นยังต่ ากว่าเกณฑ์ หรือ
มาตรฐานอีก ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลมีค าสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ โดย น าความใน (ค)    
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ข้อ ๑๕๐ การนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นเดือนตามประกาศนี้ ให้นับวันที่ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่  ราชการไม่
ได้มาปฏิบัติงานรวมเป็นเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย และให้นับวันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ  วันแรกเป็นวันเริ่มต้น 
และนับวันก่อนหน้าจะถึงวันที่ตรงกับวันเริ่มต้นนั้นของเดือนสุดท้ายให้ระยะเวลาเป็นวัน สิ้นสุดระยะเวลาถ้าไม่มีวันตรงกันใน
เดือนสุดท้าย ให้ถือเอาวันสุดท้ายของเดือนนั้นเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลา  

ข้อ ๑๕๑ พนักงานส่วนต าบลซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าทีร่าชการ ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ในระดับที่สูงขึ้น
ตามวุฒิ ย้าย โอน หรือออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ ทหารแล้วได้รับบรรจุกลับเข้า
รับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลอีกให้ ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับ เวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนี้ (๑) 



กรณีได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานเดิมตามวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ให้ทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
และนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องไปกับต าแหน่งเดิม ถ้าได้รับการแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในต่าง    
สายงานให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่ (๒) กรณีย้ายไปด ารงต าแหน่งในสายงานเดิมให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
และนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการต่อเนื่องกับต าแหน่งเดิม ถ้าย้ายไปด ารงต าแหน่งต่างสายงานให้เริ่มการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่(๓) กรณีโอนมาด ารงต าแหน่งใหม่ ให้เริ่มการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการใหม่ วันแต่กรณีโอนโดยบทบัญญัติของกฎหมายให้ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนับเวลาทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับต าแหน่งเดิม (๔) กรณีออกจากราชการไปรับ
ราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมื่อได้รับบรรจุและ แต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต าบล ไม่ว่าในสายงาน
เติมหรือต่างสายงาน ให้พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับ เวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับต าแหน่งเดิม  

ข้อ ๑๕๒ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดแล้ว หากภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ไม่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งผู้นั้นให้กลับไปด ารง ต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งอ่ืนในระดับเดียวกับต าแหน่งเติม ที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ ต าแหน่งโดยพลัน โดยความ
เห็นชอบของ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) แต่ทั้งนี้ไม่ กระทบกระเทือนถึงการไตที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไป
ตามอ านาหน้าที่ และการรับเงินเดือน หรือผลประโยนอ่ืนใดที่ ได้รับ หรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการในระหว่างที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่ตรง ตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผู้ที่ได้รับแต่ตั้งให้กลับไปด ารงต าแหน่ง
เดิม หรือต าแหน่งอ่ืนตามวรรคหนึ่ง ให้รับเงินเดือนในขั้นที่พึงจะได้รับ ตามสถานภาพเดิม และให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีสถานภาพ
อย่างใดในการที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ตนม ีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น  

ข้อ ๑๕๓ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลมีต าแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาว่างลง หรือ ต าแหน่งว่าง
เนื่องจากการก าหนดขึ้นใหม่ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลรายงานต าแหน่งว่างนั้น ให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
ทราบ ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่มีต าแหน่งวง และให้องค์การบริหารส่วน ต าบลด าเนินการสรรหาบุคคล เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งที่ว่างภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง ในการด าเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
และสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างตาม วรรคหนึ่ง ให้องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาด าเนินการวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ
หลายวิธีดังต่อไปนี้ (๑) รับโอนพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งและระดับเดียวกันกับต าแหน่งที่ว่างจากองค์การบริหารส่วนต าบล
อ่ืน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืนที่อยู่ในสายงานนักบริหารในต าแหน่งและระดับเดียวกัน (๒) สอบคัดเลือกหรือการ
คัดเลือกเพ่ือเลื่อนระดับสูงขึ้นแทนต าแหน่งว่างตามข้อ 101 หรือข้อ ๑๐2 แล้วแต่ กรณี (๓) คัดเลือกเพ่ือรับโอนข้าราชการ
ประเภทอ่ืน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืนซึ่งด ารงต าแหน่งที่มี ลักษณะงานเทียบเคียงได้กับต าแหน่งบริหารที่จะรับ
โอน โดยมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัดและผู้ จะขอให้รับโอนจะต้องมีระดับต าแหน่งไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่จะแต่ตั้ง
นั้นตามข้อ 179 ทั้งนี ้ต้องเปิดโอกาสให้พนักงานส่วนต าบลต าแหน่งและระดับเดียวกันกับต าแหนงที่ว่างจากองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลอ่ืนที่อยู่ในสายงานนักบริหารในต าแหน่งและระดับเดียวกัน เข้ารับการคัดเลือกด้วย (๔) รายงานคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต. จังหวัด) หรือรายงานคณะกรรมการลางพนักงานส่วน ต าบล (ก.อบต) แล้วแต่กรณี เพ่ือขอใช้
บัญชีในต าแหน่งที่อยู่ในประเภทและระดับเดียวกันโดยไม่ต้องเรียง ตามล าดับที่ กรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลมีต าแหน่ง
บริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาว่างลงหรือต าแหน่งว่าง เนื่องจากกาก าหนดขึ้นใหม่ ว่างลงเกินกว่า ๖๐ วัน โดยที่
องค์การบริหารส่วนต าบลมิได้ด าเนินการสรรหา บุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ว่าง ตามวรรคสอง โดยไม่มี เหตุผลอันสมควร หรือกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการตามวรรคสองแล้ว แต่ยัง



ไม่สามารถสรรหาผู้มาต ารงต าแหน่งได้ ภายใน 1๕๐ วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างหรือต าแหน่งว่างเนื่องจากการก าหนดขึ้น 
ใหม่ให้ถือว่าการด าเนินการที่แล้วมาเป็นอันยกเลิก และให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.จังหวัด) หรือ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต) แล้วแต่กรณี ส่งบัญชีผู้สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกได้ของ จังหวัดหรือของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการบรรจุแทนต าแหน่งที ่ว่างภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือส่งตัวผู้สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกได้นั้น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประเมินผลการปฏิบัติงานและความประพฤติในรอบ 
๖ เดือน ของพนักงานส่วนต าบลที ่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) หรือคณะกรมการกลางพนักงานส่วน 
ต าบล (ก.อบต.) ส่งมาบรรจุแทนต าแหน่งที่ว่าง หากผลการประเมินปรากฏว่าการปฏิบัติราชการไม่มี ประสิทธิภาพหรือมี
ความประพฤติไม่เหมะสมให้รายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑๗๗ 
ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลถูกด าเนินการตามวรรคสี่ตั้งแต่ ๒ ครั้งติดต่อกัน โดยเหตุเกิดจากการปฏิบัติ ราชการไม่มี
ประสิทธิภาพหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต. จังหวัด) พิจารณาเรียกตัว
พนักงานส่วนต าบลรายดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถนะการ ปฏิบัติงาน ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต) ก าหนด กรณีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่ด าเนินการบรรจุแต่งตั้งตามวรรคสาม โดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร ให้ถือ ว่าละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ให้คณะกรรมการพนักงาน     
ส่วน ต าบล (ก.อบต.จังหวัด) แจ้งผู้ก ากับดูแลพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 


