
 
 

 

 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตราด 

เร่ือง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๔๕ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

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

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความเป็น
อิสระในการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ บัญญัติให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตราด 
ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหาร และอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลและ
จะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.) ก าหนด 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ ประกอบมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดตราดในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๔๕ เมื่อวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๔๕  ได้มีมติประกาศ
ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไว้ ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ  ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตราด เรื่อง   
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล”  

  ข้อ  ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี  ๒๔ ตุลาคม  ๒๕๔๕  เป็นต้นไป 

  ข้อ  ๓  ภายใต้บทก าหนดในมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน 
ส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด บรรดากฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าส่ังอื่นใด ท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในส่วนท่ีมีก าหนดไว้แล้วในประกาศนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทก าหนดตาม
ประกาศนี้ ให้ใช้บทก าหนดในประกาศนี้แทน 

  ข้อ  ๔   ในประกาศนี้ 
  “ก.อบต.” หมายความว่า คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
  “คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)” หมายความว่า คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดตราดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
  “พนักงานส่วนต าบล” หมายความว่า พนักงานส่วนต าบลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งต้ัง              
ตามประกาศนี้ ให้รับราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีต าแหน่งและได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ
หมวดเงินเดือนในองค์การบริหารส่วนต าบล 
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หมวด  ๕ 
การบรรจุและแต่งต้ัง 

  ข้อ ๑๐๙  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล เพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
ใดในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้บรรจุและแต่งต้ังจากผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนั้น หรือต าแหน่งอื่นท่ี 
เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน ซึ่งก าหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิท่ีผู้นั้นน ามาสมัคร
สอบแข่งขัน 
  การร้องขอให้ด าเนินการสอบแข่งขัน การด าเนินการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีการสอบแข่งขัน 
การใช้บัญชีการสอบแข่งขัน การขอใช้บัญชีและการบรรจุแต่งต้ังจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด 
  มิให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับในกรณี การบรรจุและแต่งต้ังตามข้อ ๑๑๑ ข้อ ๑๑๖              
ข้อ ๑๑๗ ข้อ ๑๒๓ ข้อ ๑๒๙ และข้อ ๑๓๓ 
(แก้ไขเพิ่มเติม ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดตราด  ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๕๐) 

ข้อ  ๑๑๐   ผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งอยู่ในล าดับท่ีท่ีจะได้รับบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งใด  
ถ้าปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม โดยไม่ได้รับการยกเว้นในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามท่ีก าหนดในหมวด ๑ ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง โดยไม่ได้รับอนุมัติยกเว้นจาก  คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) อยู่ก่อนหรือ
ภายหลังการสอบแข่งขันจะบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งนั้นไม่ได้ 

  ข้อ  ๑๑๑   ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อประโยชน์แก่ราชการ องค์การ
บริหารส่วนต าบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) อาจบรรจุบุคคลท่ีมี
ความรู้ความสามารถ  และความช านาญสูงเข้ารับราชการในฐานะผู้ช านาญการในองค์การบริหารส่วนต าบล  

  ข้อ  ๑๑๒    องค์การบริหารส่วนต าบลท่ีจะเสนอขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล           
(ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้ช านาญการจะต้องมี
ลักษณะต่อไปนี้ 

(๑) ลักษณะหน้าท่ี  ความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความจ าเป็นท่ี         
จะต้องใช้บุคลากรผู้ท่ีมีความรู้  ความสามารถและความช านาญงานในระดับผู้ช านาญการ  หรือผู้ท่ีมีความรู้  
ความสามารถและความช านาญงานเทียบได้ในระดับเดียวกัน  

(๒) มีการก าหนดต าแหน่งผู้ช านาญการ เพื่อรองรบัลักษณะหน้าท่ี ความรับผิดชอบตาม (๑)  
โดยพิจารณาก าหนดระดับต าแหน่งให้เหมาะสมกับความยากและคุณภาพของงานในต าแหน่งนั้น  เป็นต าแหน่ง
ระดับ ๖  ระดับ ๗  หรือระดับ ๘   

  ข้อ  ๑๑๓  กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล มีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่ราชการท่ี
จะต้องบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้ช านาญการในองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เสนอเหตุผลและความ
จ าเป็น ค าช้ีแจง ประวัติและผลงานของผู้ท่ีจะบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ  
และความช านาญงานสูงในระดับผู้ช านาญการ แล้วแต่กรณี และมีความเหมาะสมกับลักษณะงานในต าแหน่งท่ี
ขอบรรจุและแต่งต้ัง โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการท างาน  และผลงานท่ีได้ปฏิบัติมา  ตามแบบ
ท่ีก าหนดท้ายประกาศนี้  ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาในเหตุผลค าช้ีแจง
ตามวรรคหนึ่ง  ให้แสดงรายละเอียด  ดังนี้ 
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   (๑)  บุคคลท่ีจะบรรจุเข้ารับราชการ คุณวุฒิ  ต าแหน่งท่ีจะบรรจุ และระดับต าแหน่ง  
   (๒)  รายละเอียดหน้าท่ีความรับผิดชอบ  และปริมาณงานของต าแหน่งท่ีจะบรรจุ 
   (๓)  เหตุผลความจ าเป็นในการขอบรรจุบุคคลผู้นี้ 
   (๔)  ประโยชน์ท่ีทางราชการจะได้รับจากการบรรจุบุคคลผู้นี้ 

  ข้อ  ๑๑๔    กรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลขอบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามข้อ ๑๑๓            
แต่ยังมิได้ก าหนดต าแหน่งผู้ช านาญการ  ตามท่ีก าหนดในข้อ ๑๑๒  (๒) ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ช านาญการขึ้นใหม่หรือปรับเกล่ียจากต าแหน่งอื่น ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล                
(ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  ท้ังนี้ให้ด าเนินการตามท่ีก าหนดในหมวด ๒  ว่าด้วยการ
ก าหนดต าแหน่ง  หรือการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลแล้วแต่กรณี  

ข้อ  ๑๑๕   เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด )  ได้เห็นชอบการบรรจุ
บุคคลใดเข้ารับราชการในฐานะผู้ช านาญการ ในต าแหน่งใด ระดับใดแล้ว ให้ก าหนดอันดับเงินเดือนและขั้น
เงินเดือนท่ีจะให้ได้รับ  โดยข้ันเงินเดือนท่ีจะให้ได้รับดังกล่าวให้ได้รับในขั้นท่ีไม่ต่ ากว่าจุดกึ่งกลางระหว่างขั้นสูง
และขั้นต่ าของอันดับเงินเดือนท่ีผู้นั้นได้รับ 

 

ข้อ  ๑๑๖  ในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ี  คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)เห็นว่า
ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการสอบแข่งขัน อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งได้ใน
กรณีดังนี้ 

(๑) การบรรจุและแต่งต้ังผู้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง  หรือทุนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ  

(๒)  การบรรจุและแต่งต้ังผู้ส าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิท่ีคณะกรรมการกลางพนักงาน           
ส่วนต าบล ( ก.อบต. ) ก าหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ 

(๓)  การบรรจุและแต่งต้ังผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงาน             
ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) อนุมัติให้ส่วนราชการใดจัดให้มีการศึกษาขึ้น เพื่อเข้ารับราชการในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโดยเฉพาะ 

(๔)  การบรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถมารับการบรรจุได้  เมื่อถึงล าดับท่ี
ท่ีสอบได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและได้มา
รายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ท่ีผู้นั้นสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว 

(๕)  การบรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
เนื่องจากได้มารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแล้ว  แต่มีเหตุท่ีไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการในต าแหน่งท่ี
สอบแข่งขันได้ตามก าหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจุและแต่งต้ัง 

ข้อ  ๑๑๗    พนักงานส่วนต าบลผู้ใดถูกส่ังให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร   เมื่อผู้นั้นพ้นจากราชการทหาร   โดยมิได้กระท าการใด ๆ  ในระหว่างรับ
ราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง  และผู้นั้นไม่เป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติ  และมีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดในหมวด ๑ หากประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นพนักงาน
ส่วนต าบลในองค์การบริหารส่วนต าบลเดิม   ภายในก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร   
ให้ส่ังบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบลได้ 
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พนักงานส่วนต าบลซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการตามวรรคหนึ่งให้มีสิทธิได้นับวันรับราชการ
ก่อนถูกส่ังให้ออกจากราชการ รวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและวันรับ
ราชการเมื่อได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นเวลาราชการติดต่อกันเพื่อประโยชน์ตามประกาศนี้ และตาม
กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเสมือนว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกส่ังให้ออกจากราชการ 

  ข้อ  ๑๑๘  เมื่อพนักงานส่วนต าบลผู้ใดออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่า
ด้วยการรับราชการทหาร  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนต าแหน่งในระดับเดียวกันไว้ส าหรับบรรจุผู้นั้นกลับ
เข้ารับราชการ 
  ข้อ  ๑๑๙  พนักงานส่วนต าบลผู้ท่ีได้ออกจากราชการไปรับราชการทหาร  ตามข้อ ๑๑๘   
หากผู้นั้นประสงค์จะขอกลับเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลเดิม จะต้องยื่นค าขอพร้อมด้วยหนังสือ
รับรองประวัติการรับราชการทหารตามแบบท่ีก าหนดท้ายประกาศนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันพ้นจาก       
ราชการทหาร 
  ข้อ  ๑๒๐  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลตรวจสอบเอกสารและประวัติการรับราชการทหาร  
ตามข้อ ๑๑๙  หากเห็นว่าเป็นเอกสารท่ีถูกต้อง และผู้นั้นได้พ้นจากราชการทหารโดยมิได้กระท าการใด ๆ              
ในระหว่างรับราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือไ ด้ ช่ือว่า เป็น ผู้ประพฤติช่ัว                  
อย่างร้ายแรง และผู้นั้นไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม อีกท้ังผู้นั้นได้ยื่นค าขอบรรจุกลับเข้า       
รับราชการภายใน ๑๘๐  วันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร  ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส่ังบรรจุผู้นั้น
กลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับเดิมท่ีสงวนไว้  โดยให้ได้รับ
เงินเดือน ดังนี้ 

    (๑)  ในกรณีท่ีผู้กลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารต้ังแต่ ๖ เดือนขึ้นไป                
แต่ไม่ถึง ๑ ปี ให้ส่ังบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล โดยให้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและ
ในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินครึ่งขั้น 

 ถ้ามีเศษของ ๖ เดือนท่ีไปรับราชการทหาร เมื่อน าเศษท่ีเหลือไปรวมกับระยะ         
เวลาในการปฏิบัติงานของครึ่งปีท่ีแล้วมาของผู้นั้นก่อนออกไปรับราชการทหารแล้วได้ครบ ๖ เดือน ก็ให้        
ส่ังบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นท่ีสูงกว่าเดิมได้อีกไม่เกิน               
ครึ่งขั้น   
      (๒)  ในกรณีท่ีผู้กลับจากราชการทหาร มีเวลารับราชการทหารครบ ๑ ปี  ให้ผู้มีอ านาจส่ัง
บรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นท่ีสูงกว่าเดิม
ได้ไม่เกินปีละหนึ่งขั้น 
      (๓)  ในกรณีท่ีผู้กลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารต้ังแต่ ๑ ปี ขึ้นไปเศษ          
ของปีท่ีไปรับราชการทหารที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ (๒) แล้วหากมีระยะเวลาเหลือครบ ๖ เดือน ให้
ส่ังบรรจุผู้นั้นโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิม เพิ่มจาก (๒) ได้อีกไม่เกินครึ่งขั้นส าหรับ
ระยะเวลาท่ีค านวณได้ครบ ๖ เดือน และหากยังมีเศษท่ีเหลือจากการค านวณครั้งสุดท้ายแต่ไม่ครบ ๖ เดือน              
ให้พิจารณาค านวณตามเกณฑ์ (๑) วรรคสอง 
 

      ท้ังนี้ การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเดิม ตาม (๑)  (๒) หรือ (๓) นั้น จะต้องไม่ได้รับประโยชน์
มากกว่าผู้ท่ีมิได้ออกจากราชการไปรับราชการทหารและต้องไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่ง
ระดับเดิม 

  ข้อ  ๑๒๑  ในการบรรจุผู้ไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ  หากผู้ใดไม่เคยได้รับการ
บรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีเริ่มต้นจากระดับ ๓ ขึ้นไป ซึ่งต้องใช้วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้
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ไม่ต่ ากว่านี้ขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อน  หากจะแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในสายงาน
ดังกล่าว  ผู้นั้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนดในหมวด ๖ ว่าด้วยการย้ายพนักงานส่วนต าบล ด้วย 

ข้อ  ๑๒๒  พนักงานส่วนต าบลท่ีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย 
การรับราชการทหาร ก่อนวันท่ีประกาศนี้มีผลใช้บังคับ   หากพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหายและ
ประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลในองค์การบริหารส่วนต าบลเดิม ภายในก าหนดหนึ่งร้อย           
แปดสิบวันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร  ให้น าความท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๑๑๙  และข้อ ๑๒๐  มาใช้บังคับแก่
พนักงานส่วนต าบลท่ีกล่าวถึงโดยอนุโลม   

ข้อ  ๑๒๓  พนักงานส่วนต าบลผู้ใดได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออกจากราชการไป
ปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเต็มเวลาราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ถ้าผู้นั้นกลับเข้ารับราชการภายในก าหนดเวลาท่ี
คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่ไม่เกินส่ีปีนับแต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าว ให้ส่ังบรรจุและแต่งต้ังให้ ด ารงต าแหน่งใน
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ 

ข้อ  ๑๒๔  เมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้พนักงานส่วนต าบลผู้ใดออกจากราชการไปปฏิบัติงาน
ใด ๆ  ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วย
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ให้พิจารณาก าหนดต าแหน่งในระดับเดียวกันส าหรับบรรจุผู้นั้นกลับเข้า
รับราชการภายในก าหนดเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติ  แต่ไม่เกินส่ีปีนับแต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าว 

  ข้อ  ๑๒๕   ผู้ประสงค์จะขอกลับเข้ารับราชการกรณีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออก  
จากราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเต็มเวลา
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในองค์การบริหารส่วนต าบลเดิม จะต้องยื่น
ค าขอบรรจุกลับพร้อมหนังสือรับรองประวัติการท างานตามแบบท่ีก าหนด ก่อนวันส้ินสุดก าหนดเวลาท่ี
คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานใด ๆ ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน  

ข้อ  ๑๒๖  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลตรวจสอบเอกสารและประวัติการท างานตามข้อ  
๑๒๕ หากเห็นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องและผู้นั้นมีประวัติในการท างานท่ีไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มี
ความเสียหายและยื่นค าขอบรรจุกลับภายในก าหนด ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส่ังบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับ
ราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้  

    (๑)  ในกรณีท่ีผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงาน       
ดังกล่าวตั้งแต่  ๖  เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๑ ปี ให้ส่ังบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล โดยให้
รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินครึ่งขั้น 

 ถ้ามีเศษของ ๖ เดือนท่ีไปปฏิบัติงานเมื่อน าเศษท่ีเหลือไปรวมกับระยะเวลาใน         
การปฏิบัติงานของครึ่งปีท่ีแล้วมาของผู้นั้นก่อนออกไปปฏิบัติงานแล้วได้ครบ ๖ เดือน ก็ให้ส่ังบรรจุผู้นั้นกลับเข้า
รับราชการโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นท่ีสูงกว่าเดิมได้อีกไม่เกินครึ่งขั้น  
      (๒)  ในกรณีท่ีผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี มีเวลาปฏิบัติง าน     
ดังกล่าวครบ ๑ ปี ให้ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล โดยให้ได้รับเงินเดือน
ในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินปีละหนึ่งขั้น 
      (๓)  ในกรณีท่ีผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงาน                
ดังกล่าวต้ังแต่ ๑ ปี ขึ้นไปเศษของปีท่ีไปปฏิบัติงานท่ีเหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ (๒) แล้วหากมี  
ระยะเวลาเหลือครบ ๖ เดือน ให้ส่ังบรรจุผู้นั้นโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นท่ีสูงกว่าเดิม       
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เพิ่มจากข้อ (๒) ได้อีกไม่เกินครึ่งขั้นส าหรับระยะเวลาท่ีค านวณได้ครบ ๖ เดือน และหากยังมีเศษท่ีเหลือจาก
การค านวณครั้งสุดท้ายแต่ไม่ครบ ๖ เดือน ให้พิจารณาค านวณตามเกณฑ์ ข้อ (๑) วรรคสอง 
      ท้ังนี้ การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเดิม ตามข้อ (๑) ข้อ (๒) และ ข้อ (๓) นั้น จะต้อง       
ไม่ได้รับประโยชน์มากกว่าผู้ท่ีมิได้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี และต้องไม่เกินขั้นสูงของ
อันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งระดับเดิม 

  ข้อ  ๑๒๗    ในการบรรจุผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี กลับเข้ารับราชการหากผู้ใด        
ไม่เคยได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีเริ่มต้นจากระดับ ๓ ขึ้นไป ซึ่งต้องใช้วุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อน หากจะแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งใน
สายงานดังกล่าว ผู้นั้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนดในหมวด ๖  ว่าด้วยการย้ายพนักงานส่วนต าบล ด้วย 

  ข้อ  ๑๒๘    พนักงานส่วนต าบลท่ีออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีก่อน
วันท่ีประกาศนี้มีผลใช้บังคับหากออกจากงานท่ีไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีความเสียหาย และ
ประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลในองค์การบริหารส่วนต าบลเดิมภายในก าหนดเวลาท่ี
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แต่ไม่เกินส่ีปีนับแต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าว    ให้น าความท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๑๒๕ และข้อ 
๑๒๖  มาใช้บังคับแก่ข้าราชการ ท่ีกล่าวถึงโดยอนุโลม 

ข้อ  ๑๒๙  พนักงานส่วนต าบลผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว  และไม่ใช่เป็นกรณีออกจาก
ราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ถ้าสมัครเข้ารับราชการและองค์การบริหารส่วนต าบลต้องการ
จะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ ให้ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องยื่นค าขอตามแบบ และเอกสารประกอบ ดังนี้ 

(๑)  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วันท่ีออกใบรับรองถึงวันท่ียื่น            
ขอกลับเข้ารับราชการ 

(๒)  ส าเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ 
(๓)  หนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ และความประพฤติของผู้บังคับบัญชาเดิม           

ซึ่งมีต าแหน่งต้ังแต่ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
(๔)  ส าเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งท่ีจะบรรจุ 
(๕)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(๖)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
(๗)  ส าเนาหนังสือส าคัญการสมรส หลักฐานอนุญาตให้เปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล           

หรือหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน (ถ้ามี) 
(๘)  ส าเนาค าส่ังอนุญาตให้ออกจากราชการ 

  ข้อ  ๑๓๐   ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตรวจสอบเอกสารตามข้อ ๑๒๙  และประวัติ
การรับราชการและการท างานทุกแห่งของผู้สมัคร และให้สอบถามไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้รายละเอียดข้อเท็จจริงมากท่ีสุดมาประกอบการพิจารณา 

ข้อ  ๑๓๑  การพิจารณาเพื่อบรรจุผู้ท่ีออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ ให้พิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(๑)  ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือได้รับการ
ยกเว้นในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามส าหรับพนักงานส่วนต าบล 

(๒)  ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีจะบรรจุและ
แต่งต้ังตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต. ) ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หรือ
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต. )  
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 (๓)  กรณีบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  
( ก.อบต. ) ก าหนดให้เป็นต าแหน่งท่ีมีระดับควบในสายงานใด  ต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้สอบคัดเลือกได้ใน
ต าแหน่งระดับใดระดับหนึ่งท่ีเป็นระดับควบในสายงานนั้นขึ้นบัญชีรอการบรรจุหรือเล่ือนระดับต าแหน่งอยู่     
และกรณีบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต. ) มิได้ก าหนดให้
เป็นต าแหน่งท่ีมีระดับควบ  ต้องไม่มีผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งนั้นขึ้นบัญชีรอการเล่ือนระดับต าแหน่งอยู่   
เว้นแต่ผู้ท่ีจะกลับเข้ารับราชการนั้น เป็นผู้ท่ีออกจากราชการไปด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือสมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือลาออกจาก
ราชการเพื่อติดตามคู่สมรสไปรับราชการ ณ ต่างประเทศ   หรือเป็นผู้ท่ีออกจากราชการไปเพราะถูกยุบเลิก
ต าแหน่ง  

  ข้อ  ๑๓๒    การบรรจุและแต่งต้ังผู้สมัครกลับเข้ารับราชการตามท่ีประกาศนี้  ให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ส่ังบรรจุ
และแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีไม่สูงกว่าเดิม  และให้ได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าขั้นท่ีเคยได้รับอยู่เดิมก่อน
ออกจากราชการ 

ข้อ  ๑๓๓   การบรรจุและแต่งต้ังจากข้าราชการประเภทอื่น  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น             
ผู้ขอโอนมาเป็นพนักงานส่วนต าบลให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในหมวด ๘ 

ข้อ  ๑๓๔  ผู้ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งใด ต้องมีคุณวุฒิ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในมาตรฐานก าหนดท่ี  ก.อบต. ก าหนด 

ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิใดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง                
ให้หมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิท่ี ก.พ.  ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง 

กรณีมีเหตุผลความจ าเป็น ก.อบต. อาจอนุมัติให้แต่งต้ังพนักงานส่วนต าบลท่ีมีคุณสมบัติต่าง
ไปจากคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งก็ได้ 
(แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดตราด  ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๔๘) 

            ข้อ  ๑๓๕    ผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล และแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
ใดในองค์การบริหารส่วนต าบล หากภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นโดยไม่ได้
รับการยกเว้นในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้นของพนักงานส่วนต าบล หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นโดยไม่ได้รับอนุมัติยกเว้นจาก
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลอยู่ก่อนก็ดี  หรือมีกรณีต้องหาอยู่ก่อนและภายหลังเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
เนื่องจากกรณีต้องหานั้นก็ดี หรือกรณีบรรจุแต่งต้ังจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งอื่นท่ีไม่เกี่ยวข้องเกื้อกูล
กันก็ด ีให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ส่ังให้ผู้นั้น
ออกจากราชการโดยพลัน แต่ท้ังนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอ านาจหน้าท่ี และการรับ
เงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการก่อนมีค าส่ังให้ออกนั้น และถ้าการ
เข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้ว ให้ถือว่าเป็นการส่ังให้ออกเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมาย
ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดตราด ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๕๐) 

ข้อ  ๑๓๖    การบรรจุและแต่งต้ังพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งท่ีคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ยังมิได้ก าหนดต าแหน่ง จะกระท ามิได้ 



 42 

ข้อ  ๑๓๗    การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล   และแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) 

ข้อ  ๑๓๘  ผู้ใดได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล ให้มีการทดลองปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการของพนักงานส่วนต าบล  โดยให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๙ เดือน และการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการต้องด าเนินการในรูปคณะกรรมการ ในกรณีท่ีไม่ผ่านการประเมิน 
และมีความเห็นว่าไม่ควรให้รับราชการต่อไป ก็ให้ส่ังให้ผู้นั้นออกจากราชการได้โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) 

ผู้ใดถูกส่ังให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยเป็นพนักงานส่วนต าบล   
แต่ท้ังนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีได้รับจาก
ราชการในระหว่างท่ีผู้นั้นอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  

  ข้อ  ๑๓๙  ให้ผู้ได้รับการบรรจุจากผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ไ ด้รับคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุ       
พิเศษท่ีไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันเข้ารับราชการและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  และข้าราชการ
ประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติงาน  ซึ่งโอนมาบรรจุและแต่งต้ังเป็น
พนักงานส่วนต าบล ต้องทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการในต าแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ัง 

  ข้อ  ๑๔๐  ภายใต้บังคับข้อ  ๑๔๙ (๒)  ให้ผู้ได้รับบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานส่วนต าบล 
ตามข้อ ๑๓๙  ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการในต าแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นเวลาหกเดือนนับแต่วันเข้าปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการเป็นต้นไป 
  ให้ ผู้บัง คับบัญชาพิจารณาด าเนินการในเรื่องการทดลองปฏิบั ติหน้าท่ีราชการอย่าง              
จริงจัง  มีความเท่ียงธรรมและได้มาตรฐานในอันท่ีจะให้การทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการเป็นกระบวน          
การเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ข้อ  ๑๔๑    ให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ              
หน้าท่ีราชการได้ตามความเหมาะสม  แต่อย่างน้อยต้องประกอบด้วยความรู้ ท่ีใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี        
ความสามารถในการปฏิบัติงาน  ปริมาณงาน  คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ความสนใจท่ีจะพัฒนาตนเอง คุณธรรม การปฏิบัติตนตามกรอบของจรรยาบรรณ
และการรักษาวินัย    
  วิธี การประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบั ติหน้า ท่ี                     
ราชการ  ให้เป็นไปตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  แล้วรายงานให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
( ก.อบต.จังหวัด ) ทราบ 

  ข้อ  ๑๔๒  ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้มีหน้าท่ีดูแลการทดลองปฏิบัติ       
หน้าท่ีราชการ 
   ให้ผู้มีหน้าท่ีดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  มอบหมายงานให้ผู้ทดลองปฏิบัติ           
หน้าท่ีราชการปฏิบัติ และแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการทราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ          
งาน  การประพฤติตน  รายการประเมิน  วิธีการประเมิน  และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการ     
ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

  ข้อ  ๑๔๓  ให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการท ารายงานการปฏิบัติหน้าท่ีราชการของตน       
เสนอผู้มีหน้าท่ีดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามแบบและวิธีการท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
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  ข้อ  ๑๔๔  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีกจ านวนสองคน ซึ่งอย่างน้อยต้องแต่งต้ัง
จากผู้มีหน้าท่ีดูแล การทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการหนึ่งคน พนักงานส่วนต าบล  ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการอีกหนึ่งคน 

  ข้อ  ๑๔๕  ให้คณะกรรมการท าหน้าท่ีประเมินผลการทดลองปฏิบั ติหน้าท่ีราชการของ                
ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามรายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินท่ี
ก าหนดไว้ ในข้อ ๑๔๑ ท าการประเมินสองครั้ง โดยประเมินครั้งแรกเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการมาแล้วเป็น
เวลาสามเดือน และประเมินครั้งท่ีสองเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการครบหกเดือน เว้นแต่คณะกรรมการ             
ไม่อาจประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการในแต่ละครั้งได้อย่างชัดแจ้ง เนื่องจากผู้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการได้ลาคลอดบุตร ลาปุวยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานลาปุวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติ
ราชการตามหน้าท่ีหรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี หรือลาเข้ารับการตรวจเลือก
หรือเข้ารับการเตรียมพล คณะกรรมการจะประเมินผลรวมเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการครบหกเดือนแล้ว           
ก็ได้ 
  ในกรณีท่ีมีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามข้อ  ๑๔๙ (๒)  เมื่อครบ
ก าหนดระยะเวลาท่ีขยายแล้วให้ประเมินอีกครั้งหนึ่ง 

  ข้อ  ๑๔๖    ผลการประเมินของคณะกรรมการให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก  และในกรณีมี
กรรมการท่ีไม่เห็นด้วยอาจท าความเห็นแย้งรวมไว้ก็ได้ 

  ข้อ  ๑๔๗    เมื่อคณะกรรมการได้ด าเนินการตามข้อ  ๑๔๕  แล้ว  ให้ประธานกรรมการ   
ประเมินผล ฯ  รายงานผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามแบบรายงานท้ายประกาศนี้ 
       (๑)  ในกรณีท่ีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๑๔๑                 
ให้รายงานเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการครบหกเดือนแล้ว   หรือเมื่อส้ินสุดระยะเวลาท่ีขยายตาม                     
ข้อ ๑๔๙ (๒)  แล้ว 
       (๒) ในกรณีท่ีผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๑๔๑                   
ให้รายงานเมื่อเสร็จส้ินการประเมินแต่ละครั้ง 

  ข้อ  ๑๔๘  เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับรายงานตามข้อ ๑๔๗ (๑) แล้ว                  
ให้ประกาศว่าผู้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการนั้นเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการพร้อมแจ้งให้ผู้นั้น
ทราบ และรายงานตามแบบรายงานท้ายประกาศนี้  ไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)   
ภายในห้าวันท าการนับแต่วันประกาศ 

  ข้อ  ๑๔๙  เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับรายงานตามข้อ ๑๔๗ (๒) ให้ด าเนินการ
ดังนี ้
       (๑)  ในกรณีท่ีเห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการออกจากราชการ  ให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลแสดงความเห็นในแบบรายงานตามข้อ ๑๔๗ และมีค าส่ังให้ผู้นั้นออกจากราชการโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด )  ภายในห้าวันท าการนับแต่วันท่ีได้รับ
รายงานพร้อมกับแจ้งให้ผู้นั้นทราบ   และส่งส าเนาค าส่ังให้ออกไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล               
( ก.อบต.จังหวัด )  ภายในห้าวันท าการนับแต่วันท่ีมีค าส่ัง 
       (๒)  ในกรณีท่ีเห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการต่อไป
จนครบหกเดือน  หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการต่อไปอีกระยะหนึ่งเป็นเวลาสามเดือน  
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แล้วแต่กรณี  ให้แสดงความเห็นในแบบรายงาน  แล้วแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ผู้มีหน้าท่ีดูแลการ
ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  และคณะกรรมการทราบ  เพื่อท าการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการและประเมินผล
การทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการต่อไป 
       ในกรณีท่ีผู้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการจนส้ินสุดระยะเวลา
ท่ีขยายแล้ว  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับรายงานว่าผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการของผู้นั้น
ยังต่ ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานอีก    ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีค าส่ังให้ผู้นั้นออกจากราชการ  โดยน า
ความใน (๑) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ข้อ  ๑๕๐  การนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการเป็นเดือนตามประกาศนี้ ให้นับวันท่ีผู้
ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการไม่ได้มาปฏิบัติงานรวมเป็นเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วย และให้นับวันเข้า
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการวันแรกเป็นวันเริ่มต้น  และนับวันก่อนหน้าจะถึงวันท่ีตรงกับวันเริ่มต้นนั้นของเดือนสุดท้าย
แห่งระยะเวลาเป็นวันส้ินสุดระยะเวลาถ้าไม่มีวันตรงกันในเดือนสุดท้าย  ให้ถือเอาวันสุดท้ายของเดือนนั้นเป็น
วันส้ินสุดระยะเวลา 

  ข้อ  ๑๕๑    พนักงานส่วนต าบลซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ผู้ใดได้รับ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้นตามวุฒิ ย้าย โอน หรือออกจากราชการไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้วได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลอีก  ให้ทดลอง
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ดังนี้ 

(๑) กรณีได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้นในสายงานเดิมตามวุฒิท่ีได้รับเพิ่มขึ้น
หรือสูงขึ้น  ให้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการต่อเนื่องไปกับต าแหน่งเดิม   
ถ้าได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้นในต่างสายงานให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการและนับเวลา
ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการใหม่ 
      (๒)  กรณีย้ายไปด ารงต าแหน่งในสายงานเดิม   ให้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการและ       
นับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการต่อเนื่องกับต าแหน่งเดิม  ถ้าย้ายไปด ารงต าแหน่งในต่างสายงานให้เริ่ม
ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการใหม ่
      (๓)  กรณีโอนมาด ารงต าแหน่งใหม่  ให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการและนับเวลา
ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการใหม่  เว้นแต่กรณีโอนโดยบทบัญญัติของกฎหมายให้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ี         
ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการต่อเนื่องกับต าแหน่งเดิม 
      (๔)  กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  
เมื่อได้รับบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานส่วนต าบล ไม่ว่าในสายงานเดิมหรือต่างสายงาน  ให้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการต่อเนื่องกับต าแหน่งเดิม 

ข้อ  ๑๕๒    พนักงานส่วนต าบลผู้ใดได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งใดแล้ว หากภายหลังปรากฏ
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งต้ัง           
ผู้นั้นให้กลับไปด ารงต าแหน่งเดิม   หรือต าแหน่งอื่นในระดับเดียวกับต าแหน่งเดิมท่ีผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งโดยพลัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล              
( ก.อบต.จังหวัด )  แต่ท้ังนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอ านาจหน้าท่ี และการรับ
เงินเดือน หรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีได้รับ หรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการในระหว่างท่ีได้รับแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งท่ีผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังให้กลับไปด ารงต าแหน่งเดิม  หรือต าแหน่งอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้รับเงินเดือนใน
ขั้นที่พึงจะได้รับตามสถานภาพเดิม และให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีสถานภาพอย่างใดในการท่ีได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
ท่ีตนมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น 
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ข้อ  ๑๕๓  ในกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลมีต าแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหาร
สถานศึกษาว่างลง  หรือต าแหน่งว่างเนื่องจากการก าหนดขึ้นใหม่ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลรายงานต าแหน่ง
ว่างนั้นให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันท่ีมีต าแหน่งว่าง และให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลด าเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งท่ีว่างภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันท่ีต าแหน่ง
นั้นว่างลง  
  ในการด าเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารและสายงานผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีว่างตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาด าเนินการวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) รับโอนพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งและระดับเดียวกับท่ีว่างจากองค์การบริหารส่วนต าบล
อืน่ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นท่ีอยู่ในสายงานนักบริหารในต าแหน่งและระดับเดียวกัน 
  (๒) สอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกเพื่อเล่ือนระดับสูงขึ้นแทนต าแหน่งท่ีว่างตามข้อ ๘๖ หรือ
ข้อ ๑๐๒ แล้วแต่กรณี 
  (๓) คัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งด ารง
ต าแหน่งท่ีมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับต าแหน่งบริหารท่ีจะรับโอน โดยมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการ            
ต้นสังกัด และผู้ท่ีจะขอให้รับโอนจะต้องมีระดับต าแหน่งไม่ต่ ากว่าต าแหน่งท่ีแต่งต้ังนั้นตามข้อ ๑๗๙ ท้ังนี้            
ต้องเปิดโอกาสให้พนักงานส่วนต าบลต าแหน่งและระดับเดียวกับต าแหน่งท่ีว่างจากองค์การบริหารส่วนต าบลอื่น
ท่ีอยู่ในสายงานนักบริหารในต าแหน่งและระดับเดียวกัน เข้ารับการคัดเลือกด้วย 
  (๔) รายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) หรือคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) แล้วแต่กรณี เพื่อขอใช้บัญชีในต าแหน่งประเภทและระดับเดียวกันโดยไม่ต้องเรียง
ตามล าดับท่ี 
   กรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลมีต าแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษา
ว่างลง หรือต าแหน่งว่างเนื่องจากก าหนดขึ้นใหม่ ว่างลงเกินกว่า ๖๐ วัน โดยท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลมิได้
ด าเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาท่ีว่างตามวรรค
สอง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการตามวรรคสองแล้ว แต่ยังไม่
สามารถสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งได้ภายใน ๑๕๐ วันนับแต่วันท่ีต าแหน่งว่าง หรือต าแหน่งว่างเนื่องจากการ
ก าหนดขึ้นใหม่ ให้ถือว่าการด าเนินการท่ีแล้วมาเป็นอันยกเลิก และให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล              
(ก.อบต.จังหวัด) หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) แล้วแต่กรณี ส่งบัญชีผู้สอบ
คัดเลือกหรือคัดเลือกได้ของจังหวัดหรือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ด าเนินการบรรจุแทนต าแหน่งท่ีว่างภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ึได้รับหนังสือส่งตัวผู้สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกได้
นั้น 
   ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประเมินผลการปฏิบัติงานและความประพฤติในรอบ ๖ เดือน ของ
พนักงานส่วนต าบลท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต.) ส่งมาบรรจุแทนต าแหน่งท่ีว่าง หากผลการประเมินปรากฏว่าการปฏิบัติราชการไม่มี
ประสิทธิภาพ หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม ให้รายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
พิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑๗๗ 
   ในกรณีท่ีพนักงานส่วนต าบลถูกด าเนินการตามวรรคส่ีต้ังแต่ ๒ ครั้งติดต่อกัน โดยเหตุ
เกิดจากการปฏิบัติราชการไม่มีประสิทธิภาพหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม ให้คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาเรียกตัวพนักงานรายดังกล่าวเข้ารับการอบรมเพื่อฟื้นฟูสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
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   กรณีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ด าเนินการบรรจุแต่งต้ังตามวรรคสาม         
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้ถือว่าละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย  
ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) แจ้งผู้ก ากับดูแลพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี
ต่อไป     
(แก้ไขเพิ่มเติม ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดตราด  ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๕๐) 
 

 
หมวด  ๖ 
การย้าย 

  ข้อ  ๑๕๔    การย้ายพนักงานส่วนต าบลผู้ด ารงต าแหน่งหนึ่ง ไปแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งอีก
ต าแหน่งหนึ่งในองค์การบริหารส่วนต าบลเดียวกัน   ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ส่ังแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับเดียวกัน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) และ
พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น ตามท่ีคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล  ( ก.อบต. ) ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง   
  ข้อ  ๑๕๕    การย้ายพนักงานส่วนต าบล ให้พิจารณาถึงเหตุผลความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการ  การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเป็นหลัก และความจ าเป็นอื่น ๆ  ท่ีต้องใช้ในการปฏิบัติงานของ
ราชการประกอบด้วย 
  ข้อ  ๑๕๖  การย้ายพนักงานส่วนต าบลผู้ด ารงต าแหน่งหนึ่งไปแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในสาย
งานเดิม  ให้ส่ังย้ายไปแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับเดิม และให้ได้รับเงินเดือนในขั้นเดิม ท้ังนี้ ให้พิจารณาถึง
เหตุผลและความจ าเป็นตามข้อ  ๑๕๕  
  ข้อ ๑๕๗  การย้ายพนักงานส่วนต าบลไปด ารงต าแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนั้น  ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.) ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
กรณีท่ีไม่ทราบแน่ชัดว่าวุฒิการศึกษาใดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของสายงานท่ีจะแต่งต้ังใหม่หรือไม่ 
ให้หารือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.) ทุกกรณี 
  ข้อ ๑๕๘  การย้ายพนักงานส่วนต าบลผู้ด ารงต าแหน่งใดไปแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งอื่นในสาย
งานผู้ปฏิบัติ ให้พนักงานส่วนต าบลท่ีจะขอแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในสายงานอื่นจะต้องด ารงต าแหน่งในระดับ
เดียวกันและต้องมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ังใหม่โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ได้
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานนั้นหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาก่อนแต่ให้ค านึงถึงสิทธิของพนักงานส่วนต าบลในการ
เล่ือนระดับในต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์ (เล่ือนไหล) ด้วย ซึ่งอาจท าให้พนักงานส่วนต าบล             
มีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งในสายงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์การเล่ือนระดับดังกล่าวได้ โดยมีหลักเกณฑ์  
ดังนี้ 

(๑) การย้ายพนักงานส่วนต าบลไปด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีเริ่มต้นจากระดับ
เดียวกันต้องแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับเดียวกันและต้องมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

(๒) การย้ายพนักงานส่วนต าบลไปด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีเริ่มต้นต่างระดับกัน 
และมิใช่เป็นการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีเริ่มต้นจากระดับ ๓  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(ก) ให้พนักงานส่วนต าบลผู้ประสงค์จะขอรับการแต่งต้ังเสนอค าร้องขอย้าย
ไปด ารงต าแหน่งในสายงานอื่น 

(ข) ให้พิจารณาแต่งต้ังจากพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล
นั้นก่อนเป็นล าดับแรก  หากไม่มีผู้ประสงค์จะขอย้าย  จึงพิจารณาจากพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลอื่น เป็นล าดับถัดไป 


