หมวด 5
การบรรจุและแตงตั้ง
ขอ 109 การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล เพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงใดในองคการบริหารสวนตําบล ใหบรรจุแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดในตําแหนงนั้น หรือตําแหนง
อื่นที่เกี่ยวของและเกื้อกูลกัน ซึ่งกําหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู
นั้นนํามาสมัครสอบแขงขัน
การร อ งขอให ดํ า เนิ น การสอบแข ง ขั น การดํ า เนิ น การสอบแข ง ขั น การขึ้ น บั ญ ชี ก าร
สอบแขงขัน การใชบัญชีการสอบแขงขัน การขอใชบัญชี การบรรจุและแตงตั้งจากบัญชีผูสอบแขงขันได
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด
มิใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับในกรณีการบรรจุและแตงตั้งตามขอ 111 ขอ 116
ขอ 110 ขอ 123 ขอ 129 และขอ 133
[ขอ 109 แกไขเพิ่มเติมประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง
เพิ่มเติม พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2550]

หลักเกณฑและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ อบต. แกไข

ขอ 110 ผูสอบแขงขันได ซึ่งอยูในลําดับที่ที่จะไดรับบรรจุ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด
ถาปรากฏวาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม โดยไมไดรับการยกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติ หรือมี
ลักษณะตองหามตามที่กําหนดในหมวด 1 วาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหามเบื้องตน หรือขาดคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนง โดยไมไดรับอนุมัติยกเวนจาก คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )
อยูกอนหรือภายหลังการสอบแขงขันจะบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนั้นไมได
ขอ 111
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง เพื่อประโยชนแกราชการ
องคการบริหารสวนตําบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )
อาจบรรจุบุคคลที่มีความรูความสามารถ และความชํานาญสูงเขารับราชการในฐานะผูชํานาญการใน
องคการบริหารสวนตําบล
ขอ 112 องคการบริหารสวนตําบลที่จะเสนอขอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาใหความเห็นชอบ เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในฐานะผูชํานาญการ
จะตองมีลักษณะตอไปนี้
ลักษณะหนาที่ ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล มีความจําเปนที่
จะตองใชบุคลากรผูที่มีความรู ความสามารถและความชํานาญงานในระดับผูชํานาญการ หรือผูที่มี
ความรู ความสามารถและความชํานาญงานเทียบไดในระดับเดียวกัน
มีการกําหนดตําแหนงผูชํานาญการ เพื่อรองรับลักษณะหนาที่ ความรับผิดชอบตาม (1)
โดยพิจารณากําหนดระดับตําแหนงใหเหมาะสมกับความยากและคุณภาพของงานในตําแหนงนั้น เปน
ตําแหนงระดับ 6 ระดับ 7 หรือระดับ 8

ขอ 113 กรณีองคการบริหารสวนตําบล มีความจําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนแกราชการที่
จะตองบรรจุบุคคลเขารับราชการในฐานะผูชํานาญการในองคการบริหารสวนตําบล ใหเสนอเหตุผลและ
ความจําเปน คําชี้แจง ประวัติและผลงานของผูที่จะบรรจุเขารับราชการ ซึ่งจะตองเปนผูที่ มีความรู
ความสามารถ และความชํานาญงานสูงในระดับผูชํานาญการ แลวแตกรณี และมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะงานในตําแหนงที่ขอบรรจุและแตงตั้ง โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการทํางาน และ
ผลงานที่ไดปฏิบัติมา ตามแบบที่กําหนดทายประกาศนี้ ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )
พิจารณา
ในเหตุผลคําชีแ้ จงตามวรรคหนึง่ ใหแสดงรายละเอียด ดังนี้
(1) บุคคลที่จะบรรจุเขารับราชการ คุณวุฒิ ตําแหนงที่จะบรรจุ และระดับตําแหนง
(2) รายละเอียดหนาที่ความรับผิดชอบ และปริมาณงานของตําแหนงที่จะบรรจุ
(3) เหตุผลความจําเปนในการขอบรรจุบุคคลผูนี้
(4) ประโยชนที่ทางราชการจะไดรับจากการบรรจุบุคคลผูนี้
ขอ 114 กรณีที่องคการบริหารสวนตําบลขอบรรจุบุคคลเขารับราชการตามขอ 113
แตยังมิไดกําหนดตําแหนงผูชํานาญการ ตามที่กําหนดในขอ 112 (2) ใหองคการบริหารสวนตําบลเสนอ
ขอกําหนดตําแหนงผูชํานาญการขึ้นใหมหรือปรับเกลี่ยจากตําแหนงอื่น ใหคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาใหความเห็นชอบกอน ทั้งนี้ใหดําเนินการตามที่กําหนดในหมวด 2
วาดวยการกําหนดตําแหนง หรือการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลแลวแตกรณี
ขอ 115 เมื่อ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ไดเห็นชอบการ
บรรจุบุคคลใดเขารับราชการในฐานะผูชํานาญการ ในตําแหนงใด ระดับใดแลว
ใหกําหนดอันดับ
เงินเดือนและขั้นเงินเดือนที่จะใหไดรับ โดยขั้นเงินเดือนที่จะใหไดรับดังกลาวใหไดรับในขั้นที่ไมต่ํากวาจุด
กึ่งกลางระหวางขั้นสูงและขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนที่ผูนั้นไดรับ
ขอ 116 ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )
เห็นวาไมจําเปนตองดําเนินการสอบแขงขัน อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงไดในกรณีดังนี้
(1) การบรรจุและแตงตั้งผูไดรับทุนรัฐบาล ทุนเลาเรียนหลวง หรือทุนขององคการ
บริหารสวนตําบล เ พื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือตางประเทศ
(2) การบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนดใหคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนกรณีพิเศษ

(3) การบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) อนุมัติใหสวนราชการใดจัดใหมีการศึกษาขึ้น เพื่อเขารับราชการในองคการ
บริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ
(4) การบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ซึ่งไมสามารถมารับการบรรจุได เมื่อถึง
ลําดับที่ที่สอบได เนื่องจากอยูในระหวางการรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและ
ไดมารายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผูสอบแขงขันไดที่ผูนั้นสอบไดถูกยกเลิกไปแลว
(5) การบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได
เนื่องจากไดมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแลว แตมีเหตุที่ไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่
สอบแขงขันไดตามกําหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแตงตั้ง
ขอ 117 พนักงานสวนตําบลผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร เมื่อผูนั้นพนจากราชการทหาร โดยมิไดกระทําการใด ๆ ใน
ระหวางรับราชการทหารอันเสียหายแกราชการอยางรายแรงหรือไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง
และผูนั้นไมเปนผูขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในหมวด 1 หากประสงคจะเขารับ
ราชการเปนพนักงานสวนตําบลในองคการบริหารสวนตําบลเดิม ภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ
แตวันพนจากราชการทหาร ใหสั่งบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในองคการบริหารสวนตําบลได
พนักงานสวนตําบล ซึ่งไดรับบรรจุเขารับราชการตามวรรคหนึ่ง ใหมสี ิทธิไดนับวันรับ
ราชการกอนถูกสั่งใหออกจากราชการ รวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ
ทหารและวันรับราชการเมื่อไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนเวลาราชการติดตอกันเพื่อประโยชนตาม
ประกาศนี้ และตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นเสมือนวาผูนนั้ มิไดเคยถูกสั่ง
ใหออกจากราชการ
ขอ 118 เมื่อพนักงานสวนตําบลผูใดออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
วาดวยการรับราชการทหาร ใหองคการบริหารสวนตําบลสงวนตําแหนงในระดับเดียวกันไวสําหรับบรรจุ
ผูนั้นกลับเขารับราชการ
ขอ 119 พนักงานสวนตําบลผูที่ไดออกจากราชการไปรับราชการทหาร ตามขอ 118
หากผูนั้นประสงคจะขอกลับเขารับราชการในองคการบริหารสวนตําบลเดิม จะตองยื่นคําขอพรอมดวย
หนังสือรับรองประวัติการรับราชการทหารตามแบบที่กําหนดทายประกาศนี้ ภายใน 180 วัน นับแตวันพน
จากราชการทหาร
ขอ 120 ใหองคการบริหารสวนตําบลตรวจสอบเอกสารและประวัติการรับราชการ
ทหาร ตามขอ 119 หากเห็นวาเปนเอกสารที่ถูกตอง และผูนั้นไดพนจากราชการทหารโดยมิไดกระทํา
การใด ๆ ในระหวางรับราชการทหารอันเสียหายแกราชการอยางรายแรง หรือไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว

อยางรายแรง และผูนั้นไมเปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม อีกทั้งผูนั้นไดยื่นคําขอบรรจุกลับ
เขารับราชการ ภายใน 180 วันนับแตวันพนจากราชการทหาร ก็ใหประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลสั่งบรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
ระดับเดิมที่สงวนไว โดยใหไดรับเงินเดือน ดังนี้
(1) ในกรณีที่ผูกลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป
แตไมถึง 1 ป ใหสั่งบรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล โดยใหรับเงินเดือนในอันดับเดิม
และในขั้นที่สูงกวาเดิมไดไมเกินครึ่งขั้น
ถามีเศษของ 6 เดือนที่ไปรับราชการทหาร เมื่อนําเศษที่เหลือไปรวมกับระยะ
เวลาในการปฏิบัติงานของครึ่งปที่แลวมาของผูนั้นกอนออกไปรับราชการทหารแลวไดครบ 6 เดือน ก็ให
สั่งบรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการโดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกวาเดิมไดอีกไมเกินครึ่งขั้น
(2) ในกรณีที่ผูกลับจากราชการทหาร มีเวลารับราชการทหารครบ 1 ป ใหผูมี
อํานาจ สั่งบรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล โดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับเดิมและใน
ขั้นที่สูงกวาเดิมไดไมเกินปละหนึ่งขั้น
(3) ในกรณีที่ผูกลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต 1 ป ขึ้นไปเศษ
ของปที่ไปรับราชการทหารที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ (2) แลวหากมีระยะเวลาเหลือครบ 6 เดือน
ใหสั่งบรรจุผูนั้นโดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกวาเดิม เพิ่มจาก (2) ไดอีกไมเกินครึ่งขั้น
สําหรับระยะเวลาที่คํานวณไดครบ 6 เดือน และหากยังมีเศษที่เหลือจากการคํานวณครั้ง สุดทายแตไม
ครบ 6 เดือน ใหพิจารณาคํานวณตามเกณฑ (1) วรรคสอง
ทั้ ง นี้ การให ได รั บ เงิ น เดื อนสู ง กว า เดิ ม ตาม (1) (2) หรื อ (3) นั้ น จะต อ งไม ได รั บ
ประโยชนมากกวาผูที่มิไดออกจากราชการไปรับราชการทหารและตองไมเกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือน
สําหรับตําแหนงระดับเดิม
ขอ 121 ในการบรรจุผูไปรับราชการทหารกลับเขารับราชการ หากผูใดไมเคยไดรับการ
บรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 ขึ้นไป ซึ่งตองใชวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบไดไมต่ํากวานี้ขึ้นไปเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงมากอน หากจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
สายงานดังกลาว ผูนั้นจะตองอยูในเกณฑที่กําหนดในหมวด 6 วาดวยการยายพนักงานสวนตําบล ดวย
ขอ 122 พนักงานสวนตําบลที่ออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวา
ดวย
การรับราชการทหาร กอนวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ หากพนจากราชการทหารโดยไมมีความเสียหาย
และประสงคจะเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลในองคการบริหารสวนตําบลเดิม ภายในกําหนดหนึ่ง

รอยแปดสิบวันนับแตวันพนจากราชการทหาร ใหนําความที่กําหนดไวในขอ 119 และขอ 120 มาใช
บังคับแกพนักงานสวนตําบลที่กลาวถึงโดยอนุโลม
ขอ 123 พนักงานสวนตําบลผูใดไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหออกจากราชการไป
ปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการ
ตามกฎหมายวาด วยบํ าเหน็จบํานาญขา ราชการสวนทองถิ่น
ถาผูนั้นกลับเขารั บราชการภายใน
กําหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแตไมเกินสี่ปนับแตวันไปปฏิบัติงานดังกลาว ใหสั่งบรรจุและแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงในองคการบริหารสวนตําบลได
ขอ 124 เมื่อคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหพนักงานสวนตําบลผูใดออกจากราชการไป
ปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการ
ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
ใหพิจารณากําหนดตําแหนงในระดับ
เดียวกันสําหรับบรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการภายในกําหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แตไมเกินสี่ปนับ
แตวันไปปฏิบัติงานดังกลาว
ขอ 125 ผูประสงคจะขอกลับเขารับราชการกรณีไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหออก
จากราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็ม
เวลาราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ในองคการบริหารสวนตําบลเดิม
จะตองยื่นคําขอบรรจุกลับพรอมหนังสือรับรองประวัติการทํางานตามแบบที่กําหนด กอนวันสิ้นสุด
กําหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหไปปฏิบัติงานใด ๆ ไมนอยกวา 30 วัน
ขอ 126 ใหองคการบริหารสวนตําบลตรวจสอบเอกสารและประวัติการทํางานตาม
ขอ 125 หากเห็นวาเปนเอกสารที่ถูกตองและผูนั้นมีประวัติในการทํางานที่ไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
โดยไมมีความเสียหายและยื่นคําขอบรรจุกลับภายในกําหนด ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลสั่งบรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดิม
โดยใหไดรับเงินเดือน ดังนี้
(1) ในกรณีที่ผูกลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงาน
ดังกลาวตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป แตไมถึง 1 ป ใหสั่งบรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล
โดยใหรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกวาเดิมไดไมเกินครึ่งขั้น
ถามีเศษของ 6 เดือนที่ไปปฏิบัติงานเมื่อนําเศษที่เหลือไปรวมกับระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานของครึ่งปที่แลวมาของผูนั้นกอนออกไปปฏิบัติงานแลวไดครบ 6 เดือน ก็ใหสั่งบรรจุผูนั้น
กลับเขารับราชการโดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกวาเดิมไดอีกไมเกินครึ่งขั้น

(2) ในกรณีที่ผูกลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี มีเวลาปฏิบัติงาน
ดังกลาวครบ 1 ป ใหผูมีอํานาจสั่ งบรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการเป นพนักงานสวนตํา บล โดยใหไดรับ
เงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกวาเดิมไดไมเกินปละหนึ่งขั้น
(3) ในกรณีที่ผูกลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงาน
ดังกลาวตั้งแต 1 ป ขึ้นไปเศษของปที่ไปปฏิบัติงานที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑขอ (2) แลวหากมี
ระยะเวลาเหลือครบ 6 เดือน ใหสั่งบรรจุผูนั้นโดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกวาเดิม
เพิ่มจากขอ (2) ไดอีกไมเกินครึ่งขั้นสําหรับระยะเวลาที่คํานวณไดครบ 6 เดือน และหากยังมีเศษที่เหลือ
จากการคํานวณครั้งสุดทายแตไมครบ 6 เดือน ใหพิจารณาคํานวณตามเกณฑ ขอ (1) วรรคสอง
ทั้งนี้ การใหไดรับเงินเดือนสูงกวาเดิม ตามขอ (1) ขอ (2) และ ขอ (3) นั้น จะตองไมได
รับประโยชนมากกวาผูที่มิไดออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี และตองไมเกินขั้นสูงของ
อันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงระดับเดิม
ขอ 127 ในการบรรจุผูไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี กลับเขารับราชการหากผูใด
ไมเคยไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 ขึ้นไป ซึ่งตองใชวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ขึ้นไปเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงมากอน หากจะแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงในสายงานดังกลาว ผูนั้นจะตองอยูในเกณฑที่กําหนดในหมวด 6 วาดวยการยายพนักงาน
สวนตําบล ดวย
ขอ 128 พนักงานสวนตําบลที่ออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกอ น
วันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับหากออกจากงานที่ไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไมมีความเสียหาย และ
ประสงคจะเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลในองคการบริหารสวนตําบลเดิมภายในกําหนดเวลาที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แตไมเกินสี่ปนับแตวันไปปฏิบัติงานดังกลาว
ใหนําความที่กําหนดไวในขอ 125
และขอ 126 มาใชบังคับแกขาราชการ ที่กลาวถึงโดยอนุโลม
ขอ 129 พนักงานสวนตําบลผูใดออกจากราชการไปแลว และไมใชเปนกรณีออกจาก
ราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ถาสมัครเขารับราชการและองคการบริหารสวนตําบลตองการจะ
รับผูนั้นเขารับราชการ ใหผูสมัครกลับเขารับราชการตองยื่นคําขอตามแบบ และเอกสารประกอบ ดังนี้
(1) ใบรับรองแพทย ซึ่งรับรองไวไมเกิน 60 วัน นับแตวันที่ออกใบรับรองถึงวันที่ยนื่
ขอกลับเขารับราชการ
(2) สําเนาทะเบียนประวัติขาราชการ
(3) หนังสือรับรองความรู ความสามารถ และความประพฤติของผูบงั คับบัญชาเดิม
ซึ่งมีตําแหนงตั้งแตระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไป
(4) สําเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวของกับตําแหนงที่จะบรรจุ

(5) สําเนาทะเบียนบาน
(6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(7) สําเนาหนังสือสําคัญการสมรส หลักฐานอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
หรือหนังสือรับรองวาเปนบุคคลคนเดียวกัน (ถามี)
(8) สําเนาคําสั่งอนุญาตใหออกจากราชการ
ขอ 130 ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลตรวจสอบเอกสารตาม
ขอ 129 และประวัติการรับราชการและการทํางานทุกแหงของผูสมัคร และใหสอบถามไปยังสวนราชการ
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหไดรายละเอียดขอเท็จจริงมากที่สุดมาประกอบการพิจารณา
ขอ 131 การพิจารณาเพือ่ บรรจุผูที่ออกจากราชการไปแลวกลับเขารับราชการ ให
พิจารณาตามหลักเกณฑดังนี้
•
(1) ผูสมัครกลับเขารับราชการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
หรือไดรับการยกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามสําหรับพนักงานสวนตําบล
•
(2) ผูสมัครกลับเขารับราชการตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่
จะบรรจุ
และแตงตั้งตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนดไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )
•
(3)
กรณีบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล
( ก.อบต. ) กําหนดใหเปนตําแหนงที่มีระดับควบในสายงานใด ตองไมมผี สู อบแขงขันไดหรือผูส อบคัดเลือกได
ในตําแหนงระดับใดระดับหนึ่งที่เปนระดับควบในสายงานนั้นขึ้นบัญชีรอการบรรจุหรือเลื่อนระดับตําแหนงอยู
และกรณีบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) มิได
กําหนดใหเปนตําแหนงที่มีระดับควบ ตองไมมีผูสอบคัดเลือกไดในตําแหนงนั้นขึ้นบัญชีรอการเลื่อนระดับ
ตําแหนงอยู เวนแตผูที่จะกลับเขารับราชการนั้น เปนผูที่ออกจากราชการไปดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือ
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น หรือ
ลาออกจากราชการเพื่อติดตามคูสมรสไปรับราชการ ณ ตางประเทศ หรือเปนผูที่ออกจากราชการไปเพราะ
ถูกยุบเลิกตําแหนง
ขอ 132 การบรรจุและแตงตั้งผูสมัครกลับเขารับราชการตามที่ประกาศนี้ ใหประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
( ก.อบต.จังหวัด ) สั่งบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม และใหไดรับเงินเดือน
ไมสูงกวาขั้นที่เคยไดรับอยูเดิมกอนออกจากราชการ
ขอ 133 การบรรจุและแตงตั้งจากขาราชการประเภทอื่น หรือพนักงานสวนทองถิ่นอื่น

ผูขอโอนมาเปนพนักงานสวนตําบลใหเปนไปตามที่กําหนดในหมวด 8

ขอ 134 ผูไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานสวนตําบลตําแหนงใด ตองมีคุณวุฒิ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงในมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.อบต.กําหนด
ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิใดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงให
หมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิใดที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง
กรณีมีเหตุผลความจําเปน ก.อบต. อาจอนุมัติใหแตงตั้งพนักงานสวนตําบลที่มีคุณสมบัติตาง
ไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงก็ได”
[ขอ 134 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบล (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548) ลงวันที่ 15 กันยายน 2548]

ขอ 135
ผูไดรับบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล และแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงใดในองคการบริหารสวนตําบล
หากภายหลังปรากฎวาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
เบื้องตนโดยไมไดรับการยกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวคุณสมบัตแิ ละ
ลักษณะตองหามเบื้องตนของพนักงานสวนตําบล หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นอยูกอนก็ดี
หรือมีกรณีตองหาอยูกอนและภายหลังเปนผูขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีตองหานั้นก็ดี หรือกรณีบรรจุและ
แตงตั้งจากบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอื่นที่ไมเกี่ยวของเกื้อกูลกันก็ดี ใหนายกองคการบริหารสวน
ตําบลสั่งใหผูนั้นออกจากราชการโดยพลัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
(ก.อบต.จังหวัด) แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่ และการ
รับเงินเดือนหรือผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับ หรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการกอนมีคําสั่งใหออกนั้น
และถาการเขารับราชการเปนไปโดยสุจริตแลว ใหถือวาเปนการสั่งใหออกเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุ
ทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
[ขอ 135 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบล (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) ลงวันที่ 25 กันยายน 2550]

ขอ 136 การบรรจุและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงที่คณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ยังมิไดกําหนดตําแหนง จะกระทํามิได
ขอ 137 การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล และแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในองคการบริหารสวนตําบล ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนผูมีอํานาจ
สั่งบรรจุและแตงตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ขอ 138 ผูใดไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล ใหมีการทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการของพนักงานสวนตําบล โดยใหมีระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน แตไมเกิน 9 เดือน

และการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตองดําเนินการในรูปคณะกรรมการ ในกรณีที่ไมผาน
การประเมิน และมีความเห็นวาไมควรใหรับราชการตอไป ก็ใหสั่งใหผูนั้นออกจากราชการไดโดยไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง ใหถือเสมือนวาผูนั้นไมเคยเปนพนักงาน
สวนตําบล แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน
อื่นใด
ที่ไดรับจากราชการในระหวางที่ผูนั้นอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ขอ 139 ใหผูไดรับการบรรจุจากผูสอบแขงขันได หรือผูไดรับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุ
พิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานสวนตําบล และ
ขาราชการประเภทอื่น หรือพนักงานสวนทองถิ่นอื่นที่อยูในระหวางทดลองปฏิบัติงาน ซึ่งโอนมาบรรจุและ
แตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบล ตองทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง
ขอ 140 ภายใตบังคับขอ 149 (2) ใหผูไดรับบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบล
ตามขอ 139 ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งเปนเวลาหกเดือนนับแตวันเขาปฏิบัติ
หนาที่ราชการเปนตนไป
ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาพิ จ ารณาดํ า เนิ น การในเรื่ อ งการทดลองปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการอย า ง
จริงจัง มีความเที่ยงธรรมและไดมาตรฐานในอันที่จะใหการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเปนกระบวน
การเลือกสรรบุคคลเขารับราชการอยางมีประสิทธิภาพ
ขอ 141 ใหองคการบริหารสวนตําบลกําหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการไดตามความเหมาะสม แตอยางนอยตองประกอบดวยความรูที่ใชในการปฏิบัติหนาที่
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ
ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น ความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง คุณธรรม การปฏิบัติตนตาม
กรอบของจรรยาบรรณและการรักษาวินัย
วิ ธี ก ารประเมิ น และมาตรฐานหรื อ เกณฑ ก ารประเมิ น ผลการทดลองปฏิ บั ติ ห น า ที่
ราชการ ใหเปนไปตามที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด แลวรายงานใหคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ทราบ
ขอ 142 ใหผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูมีหนาที่ดูแลการทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการ
ให ผูมี หนาที่ ดูแลการทดลองปฏิบัติห นา ที่ราชการ มอบหมายงานใหผูท ดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการปฏิบัติ และแจงใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการทราบอยางชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน

การประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการ
ขอ 143 ใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการทํารายงานการปฏิบัติหนาที่ราชการของตน
เสนอผูมี หนา ที่ดู แลการทดลองปฏิบั ติหนา ที่ราชการตามแบบและวิธี การที่ องค การบริห ารส วนตํ า บล
กําหนด
ขอ 144 ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอีกจํานวนสองคน
ซึ่งอยางนอยตองแตงตั้งจากผูมีหนาที่ดูแล การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหนึ่งคน พนักงานสวนตําบล
ผูเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอีกหนึ่งคน
ขอ 145 ใหคณะกรรมการทําหนาที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของ
ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามรายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑการประเมิน
ที่กําหนดไว ในขอ 141 ทําการประเมินสองครั้ง โดยประเมินครั้งแรกเมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
มาแลวเปนเวลาสามเดือน และประเมินครั้งที่สองเมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการครบหกเดือน เวนแต
คณะกรรมการไมอาจประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในแตละครั้งไดอยางชัดแจง เนื่องจาก
ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไดลาคลอดบุตร ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานลาปวยเพราะ
ประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตาม
หนาที่ หรือลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล คณะกรรมการจะประเมินผลรวมเมือ่ ทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการครบหกเดือนแลวก็ได
ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามขอ 149 (2) เมื่อครบ
กําหนดระยะเวลาที่ขยายแลวใหประเมินอีกครั้งหนึ่ง
ขอ 146 ผลการประเมินของคณะกรรมการใหเปนไปตามเสียงขางมาก และในกรณีมี
กรรมการที่ไมเห็นดวยอาจทําความเห็นแยงรวมไวก็ได
ขอ 147 เมื่อคณะกรรมการไดดําเนินการตามขอ 145 แลว ใหประธานกรรมการ
ประเมินผล ฯ รายงานผลการประเมินตอประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ตามแบบ
รายงานทายประกาศนี้
(1) ในกรณีที่ผลการประเมินไมต่ํากวาเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดไวในขอ 141
ใหรายงานเมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการครบหกเดือนแลว
หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ขยายตาม
ขอ 149 (2) แลว
(2) ในกรณีที่ผลการประเมินต่ํากวาเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดไวในขอ 141
ใหรายงานเมื่อเสร็จสิ้นการประเมินแตละครั้ง

ขอ 148 เมื่อประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลไดรับรายงานตาม
ขอ 147 (1) แลว ใหประกาศวาผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการนั้นเปนผูผานการทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการพรอมแจงใหผูนั้นทราบ และรายงานตามแบบรายงานทายประกาศนี้ ไปยังคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ภายในหาวันทําการนับแตวันประกาศ
ขอ 149 เมื่อประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลไดรับรายงานตาม
ขอ 147 (2) ใหดําเนินการดังนี้
(1) ในกรณีที่เห็นควรใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการออกจากราชการ ใหประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลแสดงความเห็นในแบบรายงานตามขอ 147 และมีคําสั่งใหผูนั้น
ออกจากราชการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ภายในหาวัน
ทําการนับแตวันที่ไดรับรายงานพรอมกับแจงใหผูนั้นทราบ และสงสําเนาคําสั่งใหออกไปยังคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ภายในหาวันทําการนับแตวันที่มีคําสั่ง
(2) ในกรณีที่เห็นควรใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป
จนครบหกเดือน หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไปอีกระยะหนึ่งเปนเวลาสามเดือน
แลวแตกรณี ใหแสดงความเห็นในแบบรายงาน แลวแจงใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ผูมีหนาที่ดูแล
การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ และคณะกรรมการทราบ เพื่อทําการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป
ในกรณี ที่ ผู ท ดลองปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการได ท ดลองปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการจนสิ้ น สุ ด
ระยะเวลาที่ขยายแลว และประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลไดรับรายงานวาผลการ
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของผูนั้นยังต่ํากวาเกณฑหรือมาตรฐานอีก
ใหประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ โดยนําความใน (1) มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 150 การนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเปนเดือนตามประกาศนี้ ใหนับวันทีผ่ ู
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไมไดมาปฏิบัติงานรวมเปนเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการดวย และให
นับวันเขาปฏิบัติหนาที่ราชการวันแรกเปนวันเริ่มตน และนับวันกอนหนาจะถึงวันที่ตรงกับวันเริ่มตนนั้น
ของเดือนสุดทายแหงระยะเวลาเปนวันสิ้นสุดระยะเวลาถาไมมีวันตรงกันในเดือนสุดทาย ใหถือเอาวัน
สุดทายของเดือนนั้นเปนวันสิ้นสุดระยะเวลา
ขอ 151 พนักงานสวนตําบลซึ่งอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ผูใดไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นตามวุฒิ ยาย โอน หรือออกจากราชการไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหารแลวไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลอีก ให
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ดังนี้
(1) กรณีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นในสายงานเดิมตามวุฒิที่ไดรับ

เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอเนื่องไปกับ
ตําแหนงเดิม ถาไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นในตางสายงานใหเริ่มทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหม
(2) กรณียายไปดํารงตําแหนงในสายงานเดิม ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและ
นับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอเนื่องกับตําแหนงเดิม ถายายไปดํารงตําแหนงในตางสายงานให
เริ่มทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหม
(3) กรณีโอนมาดํารงตําแหนงใหม ใหเริ่มทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและนับเวลา
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหม เวนแตกรณีโอนโดยบทบัญญัติของกฎหมายใหทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอเนื่องกับตําแหนงเดิม
(4) กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ
ทหาร เมื่อไดรับบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบล ไมวาในสายงานเดิมหรือตางสายงาน ใหทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอเนื่องกับตําแหนงเดิม
ขอ 152 พนักงานสวนตําบลผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดแลว หากภายหลัง
ปรากฏวาเปนผูมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ใหประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งผูนั้นใหกลับไปดํารงตําแหนงเดิม
หรือตําแหนงอื่นในระดับเดียวกับ
ตําแหนงเดิมที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงโดยพลัน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) แตทั้งนี้ ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นได
ปฏิบัติไปตามอํานาจหนาที่ และการรับเงินเดือน หรือผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับ หรือมีสิทธิจะไดรับจาก
ทางราชการในระหวางที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ ผูนั้นมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนง
ผูที่ไดรับแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนงอื่นตามวรรคหนึ่ง ใหรับเงิน
เดือนในขั้นที่พึงจะไดรับตามสถานภาพเดิม และใหถือวาผูนั้นไมมีสถานภาพอยางใดในการที่ไดรับแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงที่ตนมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
ขอ 153 ในกรณีองคการบริหารสวนตําบลมีตําแหนงบริหาร และสายงานผูบริหาร
สถานศึก ษาว างลง หรือตําแหน ง วางเนื่อ งจากกํา หนดขึ้ น ใหม ใหอ งคการบริ หารสวนตํา บลรายงาน
ตําแหนงวางนั้นใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลทราบ ภายใน 7 วัน นับแตวันที่มีตําแหนงวาง และให
องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่วางภายใน 60 วัน นับแต
วันที่ตําแหนงนั้นวางลง
ในการดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหาร และสายงานผูบริหาร
สถานศึก ษาที่ วา งตามวรรคหนึ่ ง ให อ งค ก ารบริห ารส ว นตํา บลพิจ ารณาดํา เนิน การวิธี ใดวิธีห นึ่ง หรื อ
หลายวิธี ดังตอไปนี้

(1) รับโอนพนักงานสวนตําบล
ตําแหนงและระดับเดียวกับตําแหนงที่วางจาก
องคการบริหารสวนตําบลอื่น หรือพนักงานสวนทองถิ่นประเภทอื่น ที่อยูในสายงานนักบริหารในตําแหนง
และระดับเดียวกัน
(2) สอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นแทนตําแหนงที่วางตามขอ 86
และขอ 107 แลวแตกรณี
(3) คัดเลือกเพื่อรับโอนขาราชการประเภทอื่น หรือพนักงานสวนทองถิ่นประเภทอื่น
ซึ่งดํารงตําแหนงที่มีลักษณะงานเทียบเคียงไดกับตําแหนงบริหารที่จะรับโอน โดยมีหนังสือรับรองจาก
สวนราชการตนสังกัด และผูจะขอใหรับโอนจะตองมีระดับตําแหนงไมต่ํากวาตําแหนงที่จะแตงตั้งนั้นตามขอ 179
ทั้งนี้ตองเปดโอกาสใหพนักงานสวนตําบลตําแหนงและระดับเดียวกับตําแหนงที่วางจากองคการบริหาร
สวนตําบลอื่นที่อยูในสายงานนักบริหารในตําแหนงและระดับเดียวกัน เขารับการคัดเลือกดวย
(4) รายงานคณะกรรมการพนั ก งานส ว นตํ า บล(ก.อบต.จั ง หวั ด ) หรื อ รายงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) แลวแตก รณี เพื่อขอใชบัญชีในตําแหน งที่อยูใน
ประเภทและระดับเดียวกันโดยไมตองเรียงตามลําดับที่
กรณีองคการบริหารสวนตําบลมีตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษา
วางลงหรือตําแหนงวางเนื่องจากกําหนดตําแหนงขึ้นใหม วางลงเกินกวา 60 วัน โดยที่องคการบริหารสวน
ตําบลมิไดดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหาร และสายงานผูบริหารสถานศึกษา
ที่วางตามวรรคสอง โดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการตาม
วรรคสองแลว แตยังไมสามารถสรรหาผูมาดํารงตําแหนงได ภายใน 150 วัน นับแตวันที่ตําแหนงวางหรือ
ตํ า แหน ง ว า งเนื่ อ งจากกํ า หนดขึ้ น ใหม ให ถื อ ว า การดํ า เนิ น การที่ แ ล ว มาเป น อั น ยกเลิ ก และให
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล(ก.อบต.จังหวัด) หรือคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล(ก.อบต.)
แลวแตกรณี สงบัญชีผูสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกไดของจังหวัด หรือของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการบรรจุแทนตําแหนงที่วางภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือสง
ตัวผูสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกไดนั้น
ใหผูบริหารทองถิ่นประเมินผลการปฏิบัติงานและความประพฤติในรอบ 6 เดือนของ
พนักงานสวนตําบลที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล(ก.อบต.จังหวัด) หรือคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล(ก.อบต.) สงมาบรรจุแทนตําแหนงที่วาง หากผลการประเมินปรากฏวาการปฏิบัติราชการไมมี
ประสิทธิภาพหรือความประพฤติไมเหมาะสม ใหรายงานคณะกรรมการพนักงานส วนตําบล(ก.อบต.
จังหวัด) พิจารณาดําเนินการตามขอ 177
ในกรณีพนักงานสวนตําบลถูกดําเนินการตามวรรคสี่ตั้งแต 2 ครั้งติดตอกัน โดยเหตุเกิด
จาการปฏิบัติราชการไมมีประสิทธิภาพหรือมีความประพฤติไมเหมาะสม ใหคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล(ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาเรียกตัวพนักงานสวนตําบลดังกลาวเขารับการอบรมเพื่อฟนฟูสมรรถนะ

การปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล(ก.อบต.) กําหนดกรณีนายกองคการบริหาร
สวนตําบลไมดําเนินการบรรจุแตงตั้งตามวรรคสาม โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหถือวาละเลยไมปฏิบตั ติ าม
หรื อ ปฏิ บั ติ ก ารไม ช อบด ว ยอํ า นาจหน า ที่ ต ามกฎหมาย ให ค ณะกรรมการพนั ก งานส ว นตํ า บล
(ก.อบต.จังหวัด) แจงผูกํากับดูแลพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป
[ขอ 153 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบล (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2550]

