
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปะโด 
เรื่อง หลักเกณฑการบรรจุและแตงตั้งพนักงานสวนตําบล 

 
หลักเกณฑการบรรจุและแตงตั้ง 

เพ่ือใหการบริหารงานภายในขององคการบริหารสวนตําบลปะโด  ดําเนินไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ 
และสอดคลองกับบริบทการปฏิบัติงานในปจจุบันขององคการบริหารสวนตําบลปะโด  และเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี  เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2545 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2545 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

หมวด ๕ 

การบรรจุและแตงตั้ง 
ขอ ๑๐๙ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดในองคการ
บริหารสวนตําบล ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดในตําแหนงนั้น หรือตําแหนงอ่ืนท่ีเก่ียวของและ
เก้ือกูลกัน ซ่ึงกําหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงกันกับคุณวุฒิท่ีผูนั้นนํามาสมัคร
สอบแขงขัน 

การรองขอใหดําเนินการสอบแขงขัน การดําเนินการสอบแขงขัน การข้ึนบัญชีกาสอบแขงขัน การใชบัญชีการ
สอบแขงขัน การขอใชบัญชีและการบรรจุและแตงตั้งจากบัญชี ผูสอบแขงขันไดใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบลกําหนด 

มิใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับในกรณีการบรรจุและแตงตั้งตามขอ ๑๑๑ ขอ ๑๑๖ ขอ 11๗ ขอ ๑๒๓ 
ขอ ๑๒๙ และขอ ๑๓๓ 

ขอ ๑๑๐ ผูสอบแขงขันได ซ่ึงอยูในลําดับท่ีท่ีจะไดรับบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดถาปรากฏวาขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม โดยไมไดรับการยกเวนในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามท่ี
กําหนดในหมวด ๑ วาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหามเบื้องตน หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
โดยไมไดรับอนุมัติยกเวนจากคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) อยูกอนหรือภายหลังการ
สอบแขงขันจะบรรจุและแตงตั้งใหตํารงตําแหนงนั้นไมได 

ขอ ๑๑๑ ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง เพ่ือประโยชนแกราชการ องคการบริหารสวนตําบลโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล(ก.อบต. จังหวัด) อาจบรรจุบุคคลท่ีมีความรูความสมารถ 
และความชํานาญสูงเขารับราชการในฐานะผูชํานาญการในองคการบริหารสวนตําบล 

ขอ ๑๑๒ องคการบริหารสวนตําบลท่ีจะเสนอขอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต. จังหวัด) 
พิจารณาใหความเห็นชอบ เพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการในฐานะผูชํานาญการจะตองมีลักษณะตอไปนี้ 

(๑) ลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล มีความจําเปนท่ีจะตองใชบุคลากรผูท่ีมี
ความรู ความสามารถละความชํานาญงานในระดับผูชํานาญการ หรือผูท่ีมีความรูความสามารถและความ
ชํานาญงานเทียบไดในระดับเดียวกัน 



(๒) มีการกําหนดตําแหนงผูชํานาญการ เพ่ือรองรับลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบตาม (๑)โดยพิจารณากําหน
ตระดับตําแหนงใหเหมะสมกับความยากและคุณภาพของงานในตําแหนงนั้น เปนตําแหนงระดับ ๖ ระดับ ๗
หรือระดับ ๘ 

ขอ ๑๑๓ กรณีองคการบริหารสวนตําบล มีความจําเปนอยางยิ่งเพ่ือประโยชนแกราชการท่ีจะตองบรรจุบุคคล
เขารับราชการในฐานะผูชํานาญการในองคการบริหารสวนตําบล ใหเสนอเหตุผลและความจําเปน คําชี้แจง 
ประวัติและผลงานของผูท่ีจะบรรจุเขารับราชการ ซ่ึงจะตองเปนผูท่ีมีความรูความสามารถและความชํานาญ
งานสูงในระดับผูชํานาญการแลวแตกรณี และมีความเหมาะสมกับลักษณะงานในตําแหนงท่ีขอบรรจุและแตตั้ง 
โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการทํางาน และผลงานท่ีไดปฏิบัติมาทตามแบบท่ีกําหนดทาย
ประกาศนี้ ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต. จังหวัด) พิจารณาในเหตุผลคําชี้แจงตามวรรคหนึ่ง 
ใหแสดงรายละเอียด ดังนี้ 
(๑) บุคคลท่ีจะบรรจุเขารับราชการ คุณวุฒิ ตําแหนงท่ีจะบรรจุและระดับตําแหนง 
(๒) รายละเอียดหนาท่ีความรับผิดชอบ และปริมาณงานของตําแหนงท่ีจะบรรจุ 
(๓) เหตุผลความจําเปนในการขอบรรจุบุคคลผูนี้ 
(๔) ประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับจากการบรรจุบุคคลผูนี้ 
 

ขอ ๑๑๔ กรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลขอบรรจุบุคคลเขารับราชการ ตามขอ ๑๑๓ แตยังมิไดกําหนด
ตําแหนงผูชํานาญการตามท่ีกําหนดในขอ ๑1๒ (๒) ใหองคการบริหารสวนตําบลเสนอขอกําหนดตําแหนง
ผูชํานาญการข้ึนใหมหรือปรับเกลี่ยจากตําแหนงอ่ืน ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 
พิจารณาใหความเห็นชอบกอน ท้ังนี้ใหดําเนินการตามท่ีกําหนดในหมวด ๒ วาดวยการกําหนดตําแหนงหรือ
การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลแลวแตกรณี 

ขอ ๑๑๕ เม่ือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต จังหวัด) ไดเห็นชอบการบรรจุบุคคลใดเขารับราชการ
ในฐานะผูชํานาญการ ในตําแหนงใดระดับใดแลวใหกําหนดอันดับเงินเดือนและข้ันเงินเดือนท่ีจะใหไดรับ โดย
ข้ันเงินเดือนท่ีจะใหไดรับดังกลาวใหไดรับในข้ันท่ีไมต่ํากวาจุดก่ึงกลางระหวางข้ันสูง และข้ันต่ําของอันดับ
เงินเดือนท่ีผูนั้นไดรับ 

ขอ ๑๑๖ ในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) เห็นวาไมจําเปนตอง
ดําเนินการสอบแขงขัน อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงไดในกรณีดังนี้ 
(๑) การบรรจุและแตงตั้งผูไดรับทุนรัฐบาล ทุนเลาเรียนหลวง หรือทุนขององคการบริหารสวนตําบล เพ่ือศึกษา
วิชาในประเทศหรือตางประเทศ 
(๒) การบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต) 
กําหนดใหคัดเลือก เพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนกรณีพิเศษ 
(๓) การบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล(ก.อบต.จังหวัด) 
อนุมัติใหสวนราชการใดจัดใหมีการศึกษาข้ึน เพ่ือเขารับราชการในองคการบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ 
(๓) ในกรณีท่ีผูกลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต 1 ป ข้ึนไปเศษของปท่ีไปรับราชการทหาร
ท่ีเหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ (๒) แลวหากมีระยะเวลาเหลือครบ ๖ เดือน ใหสั่งบรรจุผูนั้นโดยใหไดรับ
เงินเดือนในอันดับเดิมและข้ันท่ีสูงกวาเดิมเพ่ิมจาก (๒) ไดอีกไมเกินครึ่งข้ัน สําหรับระยะเวลาท่ีคํานวณไดรับ ๖ 
เดือน และหายังมีเศษท่ีเหลือจาการคํานวณครั้งสุดทายแตไมครบ ๖ เดือน ใหพิจารณาคํานวณตามเกณฑ (๑) 
วรรคสอง 



ท้ังนี้ การใหไดรับเงินเดือนสูงกวาเดิม ตาม (๑) (๒) หรือ (๗) นั้น จะตองไมไดรับประโยชนมากกวาผูท่ีมิไดออก
จากราชการไปรับราชการทหาร และตองไมเกินข้ันสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนง ระดับเดิม 

ขอ ๑๒๑ ในการบรรจุผูไปรับราชการทหารกลับเขารับราชการ หากผูใดไมเคยไดรับการบรรจุและแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงในสายงานท่ีเริ่มตันจากระดับ ๓ ข้ึนไป ซ่ึงตองใชวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ข้ึนไป
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงมากอน หากจะแตต้ังใหดํารงตําแหนงในสายงานดังกลาว ผูนั้นจะตองอยู
ในเกณฑท่ีกําหนดในหมวด ๖ วาดวยการยายพนักงานสวนตําบลดวย 

ขอ ๑๒๒ พนักงานสวนตําบลท่ีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
กอนวันท่ีประกาศนี้มีผลใชบังคับหากพนจากราชการทหารโดยไมมีความเสียหาย และประสงคจะเขารับ
ราชการเปนพนักงานสวนตําบลในองคการบริหารสวนตําบลเดิม ภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวัน
พันจากราชการทหาร ใหนําความท่ีกําหนดไวในขอ ๑๑๙ และขอ ๑๒๐ มาใชบังคับแกพนักงานสวนตําบลท่ี
กลาวถึงโดยอนุโลม 

ขอ ๑๒๓ พนักงานสวนตําบลผูใดไดรับอนุติจากคณะรัฐมนตรีใหออกจากราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ ซ่ึงใหนับ
เวลาระหวางนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญราชการสวนทองถ่ิน ผูนั้นกลับเขารับราชการภายในกําหนด เวลาท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติแตไมเกินสี่ปนับ
แตวันไปปฏิบัติงานดังกลาว ใหสั่งบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในองคการบริหารสวนตําบลได 

ขอ ๑๒๔ เม่ือคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหพนักงานสวนตําบลผูใดออกจากราชการ ไปปฏิบัติงานใด ๆ ซ่ึงใหนับ
เวลาระหวางนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน ใหพิจารณากําหนดตําแหนงในระดับเดียวกันสําหรับบรรจุผูนั้นกลับเขารับ
ราชการภายในกําหนดเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติ แตไมเกินสี่ปนับแตวันไปปฏิบัติงานดังกลาว 

ขอ ๑๒๕ ผูประสงคจะขอกลับขารับราชการกรณีไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ใหออกจากราชการไป
ปฏิบัติงานใด ๆ ซ่ึงใหนับเวลาระหวางนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน ในองคการบริหารสวนตําบลเดิม จะตองยื่นคําขอบรรจุ
กลับพรอมหนังสือรับรองประวัติการทํางานตามแบบท่ีกําหนดกอนวันสิ้นสุดกําหนดเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีอนุติ
ใหไปปฏิบัติงานใด ๆ ไมนอยกวา ๓๐ วัน 

ขอ ๑๒๖ ใหองคการบริหารสวนตําบลตรวจสอบเอกสารและประวัติการทํางานตามขอ ๑๒๕หากเห็นวาเปน
เอกสารท่ีถูกตองและผูนั้นมีประวัติในการทํางานท่ีไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไมมีความเสียหายและยื่น
คําขอบรรจุกลับภายในกําหนด ใหประธานกรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลสั่งบรรจุผูนั้นกลับเขารับ
ราชการเปนพนักงานสวนตําบล และแตตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดิม โดยใหไดรับเงินเดือนดังนี้ 
(๑) ในกรณีท่ีผูกลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงานดังกลาวตั้งแต ๖ เดือนข้ึนไป 
แตไมถึง ๑ ป ใหสั่งบรรจุผูนั้นกลับขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล โดยใหรับเงินเดือนในอันดับเดิมและ
ในข้ันท่ีสูงกวาเดิมไดไมเกินครึ่งข้ัน 

ถามีเศษของ ๖ เดือนท่ีไปปฏิบัติงานเม่ือนําเศษท่ีเหลือไปรวมกับระยะเวลาในการปฏิบัติงานของครึ่งปท่ีแลวมา
ของผูนั้นกอนออกไปปฏิบัติงานแลวไดครบ ๖ เดือนก็ใหสั่งบรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการโดยใหไดรับเงินเดือน
ในอันดับเดิมและในข้ันท่ีสูงกวาเดิมไดอีกไมเกินครึ่งข้ัน 



(๒) ในกรณีท่ีผูกลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี มีเวลาปฏิบัติงานดังกลาวครบ ๑ ป ใหผูมี
อํานาจสั่งบรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล โดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในข้ันท่ี
สูงกวาเดิมไดไมเกินปละหนึ่งข้ัน 

(๓) ในกรณีท่ีผูกลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงานดังกลาวตั้งแต ๑ ป ข้ึนไปเศษ
ของปท่ีปฏิบัติงานท่ีเหลือจาการพิจารณาตามเกณฑขอ (๒) แลวหากมีระยะเวลาเหลือครบ ๖ เดือน ใหสั่ง
บรรจุผูนั้นโดยใหไดรับเงินเดือน ในอันดับเดิมและในข้ันท่ีสูงกวาเดิมเพ่ิมจากขอ (๒) ไดอีกไมเกินครึ่งข้ันสําหรับ
ระยะเวลาท่ีคํานวณไดครบ ๖ เดือน และหากยังมีเศษท่ีเหลือจากการคํานวณครั้งสุดทายแตไมครบ ๖ เดือน 
ใหพิจารณาคํานวณตามเกณฑ ขอ (๑) วรรคสองท้ังนี้ การใหไดรับเงินเดือนสูงกวาเดิม ตามขอ (๑) ขอ (๒) 
และขอ (๓) นั้น จะตองไมไดรับประโยชนมากกวาผูท่ีมิไดออกจกราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี 
และตองไมเกินข้ันสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงระดับเดิม 

ขอ ๑๒๗ ในการบรรจุผูไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี กลับเขารับราชการหากผูใดไมเคยไดรับการบรรจุ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานท่ีเริ่มตันจากระดับ ๓ ข้ึนไป ซ่ึงตองใชวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํา
กวานี้ข้ึนไปเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงมากอน หากจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานดังกลาว ผู
นั้นจะตองอยูในเกณฑท่ีกําหนดในหมวด ๖ วาดวยการยายพนักงานสวนตําบลดวย 

ขอ ๑๒๘ พนักงานสวนตําบลท่ีออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกอนวันท่ีประกาศนี้มีผลใช
บังคับหากออกจากงานท่ีไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไมมีความเสียหาย และประสงคจะเขารับราชการ
เปนพนักงานสวนตําบลในองคการบริหารสวนตําบลเดิมภายในกําหนดเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติ แตไมเกินสี่ป
นับแตวันไปปฏิบัติงานดังกลาวใหนําความท่ีกําหนดไวในขอ 12๕ และขอ 126 มาใชบังคับแกขาราชการ ท่ี
กลาวถึงโดยอนุโลม 

ขอ ๑๒๙ พนักงานสวนตําบลผูใดออกจากราชการไปแลว และไมใชเปนกรณีออกจากราชการไประหวาง
ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ถาสมัครเขารับราชการและองคการบริหารสวนตําบลตองการจะรับผูนั้นเขารับ
ราชการใหผูสมัครกลับเขารับรากาตองยื่นคําขอตามแบบ และเอกสารประกอบ ดังนี้ 
(๑) ใบรับรองแพทย ซ่ึงรับรองไวไมเกิน ๖๐ วัน นับแตวันท่ีออกใบรับรองถึงวันท่ียื่นขอกลับเขารับราชการ 
(๒) สําเนาทะเบียนประวัติขาราชการ 
(๓) หนังสือรับรองความรู ความสามารถ และความประพฤติของผูบังคับบัญชาเติมซ่ึงมีตําแหนงตั้งแตระดับ
ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาข้ึนไป 
(๔) สําเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรท่ีเก่ียวของกับตําแหนงท่ีจะบรรจุ 
(๕) สําเนาทะเบียนบาน 
(๖) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(๗) สําเนาหนังสือสําคัญการสมรส หลักฐานอนุญาตใหเปลี่ยนซ่ือตัว ชื่อสกุล หรือหนังสือรับรองวาเปนบุคคล
คนเดียวกัน (ถามี) 
(๘) สําเนาคําสั่งอนุญาตใหออกจากราชการ 

ขอ ๑๓๐ ใหนายกองคกรบริหารสวนตําบลตรวจสอบเอกสารตามขอ 1๒๙ และประวัติการรับราชการและการ
ทํางานทุกแหงของผูสมัคร และใหสอบถามไปยังสวนราชการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหไดรายละเอียด
ขอเท็จจริงมากท่ีสุดมาประกอบการพิจารณา 



ขอ ๑๓๑การพิจารณาเพ่ือบรรจุผูท่ีออกจากราชการไปแลวกลับเขารับราชการใหพิจารณาตามหลักเกณฑดังนี้ 

(๑) ผูสมัครกลับเขารับราชการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม หรือไดรับการยกเวนในกรณีท่ีขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามสําหรับพนักงานสวนตําบล 

(๒) ผูสมัครกลับเขารับราชการตองมีคุณสมบัติ เฉพาะสําหรับตําแหนง ท่ีจะบรรจุและแตงตั้งตามท่ี
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงหรือไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) 

(๓) กรณีบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนดใหเปน
ตําแหนงท่ีมีระดับควบในสายงานใด ตองไมมีผูสอบแขงขันไดหรือผูสอบคัดเลือกไดในตําแหนงระดับใดระดับ
หนึ่งท่ีเปนระดับควบในสายงานนั้นข้ึนบัญชีรอการบรรจุหรือเลื่อนระดับตําแหนงอยู และกรณีบรรจุและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) มิไดกําหนดใหเปนตําแหนงท่ีมีระดับควบ
ตองไมมีผูสอบคัดเลือกไดในตําแหนงนั้นข้ึนบัญชีรอการเลื่อนระดับตําแหนงอยู เวนแตผูท่ีจะกลับเขารับ
ราชการนั้น เปนผูท่ีออกจกราชการไปดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน หรือลาออกจากราชการเพ่ือติดตามคูสมรส
ไปรับราชการ ณ ตางประเทศ หรือเปนผูท่ีออกจากราชการไปเพราะถูกยุบเลิกตําแหนง 

ขอ ๑๓๒ การบรรจุและแตงตั้งผูสมัครกลับเขารับราชการตามท่ีประกาศนี้ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) สั่งบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ในระดับท่ีไมสูงกวาเดิม และใหไดรับเงินเดือนไมสูงกวาชั้นท่ีเคยไดรับอยูเดิมกอนออกจากราชการ 

ขอ ๑๓๓ การบรรจุและแตงตั้งจากราชการประเภทอ่ืน หรือพนักงานสวนทองถ่ินอ่ืน ผูขอโอนมาเปนพนักงาน
สวนตําบลใหเปนไปตามท่ีกําหนดในหมวด ๘ 

ขอ ๑๓๔ ผู ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานสวนตําบลตําแหนงใด ตองมีคุณวุฒิตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงในมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ี ก.อบต.กําหนด 

ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิใดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงใหหมายถึง ปริญญา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิใดท่ี ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง 

กรณีมีเหตุผลความจําเปน ก.อบต.อาจอนุมัติใหแตงตั้งพนักงานสวนตําบลท่ีมีคุณสมบัติตางไปจาก
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงก็ได 

ขอ ๑๓๕ ผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดในองคกร
บริหารสวนตําบล ภายหลังปรากฏวาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามเบื้องตน โดยไมไดรับการยกเวนใน
กรณีท่ีขาดคุณสมบัติตมท่ีกําหนดในหมวด 1 วาดวย คุณสมบัติและลักษณะตองหามเบื้องตนของพนักงานสวน
ตําบลหรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นอยูกอนก็ดี หรือมีกรณีตองหามอยูกอนและภายหลังเปนผู
ขาดคุณสมบัติเนื่องจากรณีตองหามนั้นก็ดี หรือกรณีบรรจุและแตงตั้งจากบัญชีผูสอบแข็งขันไดในตําแหนงอ่ืนท่ี
เก่ียวของเก้ือกูลกันก็ดี ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสั่งใหผูนั้นออกจากราชการโดยพลันโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล แตท้ังนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผูนั้นไดปฏิบัติไปตาม
อํานาจและหนาท่ี และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอ่ืนใดท่ีจะไดรับ หรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการ
กอนมีคําสั่งใหออกนั้น และการเขารับราชการเปนไปโดยสจุริตแลว ใหถือวาเปนการสั่งใหออกเพ่ือรับบําเหน็จ
บํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 



ขอ ๑๓๖ การบรรจุและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.
อบต.จังหวัด) ยังมิไดกําหนดตําแหนงจะกระทํามิได 

ขอ ๑๓๗ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล และแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

ในองคการบริหารสวนตําบล ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งโดย
ความเห็นขอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 

ขอ ๑๓๘ ผูใดไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล ใหมีการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการของ
พนักงานสวนตําบล โดยใหมีระยะเวลาไมนอยกวา ๖ เดือน แตไมเกิน ๙ เดือน และการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหนาท่ีราชการตองดําเนินการในรูปคณะกรรมการ ในกรณีท่ีไมผานการประเมินและมีความเห็นวาไมควร
ใหรบัราชการตอไป ก็ใหสั่งใหผูนั้นออกจากราชการไดโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ผูใดถูกสั่งใหออกจาราชการตามวรรคหนึ่ง ใหถือเสมือนวาผูนั้นไมเคยเปนพนักงานสวน
ตําบล แตท้ังนี้ไมกระทบระเทือนถึงการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอ่ืนใด ท่ี
ไดรับจากราชการในระหวางท่ีผูนั้นอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

ขอ ๑๓๙ ใหผูไดรับการบรรจุจากผูสอบแขงขันได หรือผูไดรับคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไมจําเปนตอง
สอบแขงขันเขารับราชการ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานสวนตําบล และขาราชการประเภทอ่ืน หรือ
พนักงานสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีอยูในระหวางทดลองปฏิบัติงานซ่ึงโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบล 
ตองทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนง ท่ีไดรับแตงตั้ง 

ขอ ๑๔๐ ภายใตบังคับขอ ๑4๙ (๒) ใหผูไดรับบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบล ตามขอ ๑๓๙ ทดลอง
ปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงท่ีไดรับแตงต้ังเปนเวลาหกเดือนนับแตวันเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการเปนตนไป 
ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการในเรื่องการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางจริงจังมีความเท่ียงธรรมและ
ไดมาตรฐาน ในอันท่ีจะใหการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการเปนกระบวนการเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ
อยางมีประสิทธิภาพ 

ขอ ๑๔๑ ใหองคการบริหารสวนตําบลกําหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการไดตามความ
เหมาะสม แตอยางนอยตองประกอบตัวความรูท่ีใชในการปฏิบัติหนาท่ี ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน 
ความสนใจท่ีจะพัฒนาตนอง คุณธรรม การปฏิบตัิตนตามกรอบของจรรยาบรรณและการรักษาวินัย 

วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตามท่ี
องคการบริหารสวนตําบลกําหนด แลวรายงานใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล(ก.อบต.จังหวัด) ทราบ 

ขอ ๑๔๒ ใหผูบังคับบัญชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูมีหนาท่ีดูแลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 



ใหผูมีหนาท่ีดูแลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ มอบหมายงานใหผูทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการปฏิบัติ และ
แจงใหผูทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการทราบอยางชัดเจนเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงาน  การประพฤติตน รายการ
ประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

ขอ ๑๔๓ ใหผูทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการทํารายงานการปฏิบัติหนาท่ีราชการของตนเสนอผูมีหนาท่ีดูแลการ
ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการตามแบบ และวิธีการท่ีองคการบริหารสวนตําบลกําหนด 

ขอ ๑๔๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอีกจํานวนสองคน ซ่ึงอยางนอยตองแตงตั้งจากผูมีหนาท่ีดูแล การ
ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการหนึ่งคน พนักงานสวนตําบลผูเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของผูทดลองปฏิบัติหนาท่ี
ราชการอีกหนึ่งคน 

ขอ ๑๔๕ ใหคณะกรรมการทําหนาท่ีประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการของผูคลองปฏิบัติหนาท่ี
ราชการตามรายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑการประเมินท่ีกําหนดไว ในขอ ๑๔๑ ทํา
การประเมินสองครั้ง โดยประเมินครั้งแรกเม่ือทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการมาแลวเปนเวลาสามเดือน และ
ประเมินครั้งท่ีสองเม่ือทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการครบหกเดือน เวนแตคณะกรรมการไมอาจประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการในแตละครั้งไดอยางชัดแจง เนื่องจากผูทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการไดลาคลอด
บุตร ลาไปซ่ึงจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาท่ี
หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหนาท่ี หรือลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการ
เตรียมพล คณะกรรมการจะประเมินผลรวมเม่ือทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการครบหกเดือนแลวก็ได 

ในกรณีท่ีมีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการตามขอ ๑๔๙ (๒) เม่ือครบกําหนดระยะเวลาท่ี
ขยายแลวใหประเมินอีกครั้งหนึ่ง 

ขอ ๑๔๖ ผลการประเมินของคณะกรรมการใหเปนไปตามเสียงขางมาก และในกรณีมีกรรมการท่ีไมเห็นดวย
อาจทําความเห็นแยงรวมไวก็ได 

ขอ ๑๔๗ เม่ือคณะกรรมการไดดําเนินการตามขอ 1๔๕ แลว ใหประธานกรรมการประเมินผลฯ รายงานผล
การประเมินตอนายกองคการริหารสวนตําบล ตามแบบรายงานทายประกาศนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีผลการประเมินไมต่ํากวาเกณฑหรือมาตรฐานท่ีกําหนดไวใน ขอ 141 ใหรายงานเม่ือทดลอง
ปฏิบัติหนาท่ีราชการครบหกเดือนแลว หรือเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาท่ีขยายตามขอ ๑๔๙ (๒) แลว 

(๒) ในกรณีท่ีผลการประเมินต่ํากวาเกณฑหรือมาตรฐานท่ีกําหนดไวในขอ ๑๘๑ ใหรายงานเม่ือเสร็จสิ้นการ
ประเมินแตละครั้ง 

 



ขอ ๑๔๘ เม่ือนายกองคการบริหารสวนตําบลไดรับรายงานตามขอ ๙๔๗ (๑) แลว ใหประกาศวาผูทดลอง
ปฏิบัติหนาท่ีราชการนั้นเปนผูผานการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการพรอมแจงใหผูนั้นทราบและรายงานตาม
แบบรายงานทายประกาศนี้ ไปยังคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ภายในหาวันทําการนับ
แตวันประกาศ 

ขอ ๑๔๙ เม่ือนายกองคการบริหารสวนตําบลไดรับรายงานตามขอ 147 (๒) ใหดําเนินการดังนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีเห็นควรใหผูทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการออกจากราชการ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล
แสดงความเห็นในแบบรายงานตามขอ ๑๔๗ และมีคําสั่งใหผูนั้นออกจากราชการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ภายในหาวันทําการนับแตวันท่ีไดรับรายงานพรอมกับแจง
ใหผูนั้นทราบ และสงสําเนาคําสั่งใหออกไปยังคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ภายในหาวัน
ทําการนับแตวันท่ีมีคําสั่ง 

(๒) ในกรณีท่ีเห็นควรใหผูทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการตอไปจนครบหกเดือน หรือ
ควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการตอไปอีกระยะหนึ่งเปนเวลาสามเดือนแลวแตกรณี ใหแสดง
ความเห็นในแบบรายงาน แลวแจงใหผูทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ผูมีหนาท่ีดูแลการทดลองปฏิบัติหนาท่ี
ราชการ และคณะกรรมการทราบ เพ่ือทําการทดลองปฏิบัติหนท่ีราชการและประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หนาท่ีราชการตอไป 

ในกรณีท่ีผูทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการไดทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการจนสิ้นสุดระยะเวลาท่ีขยายแลว และ
นายกองคการบริหารสวนตําบลไดรับรายงานวาผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการของผูนั้นยังต่ํากวาเกณฑ
หรือมาตรฐานอีก ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ โดยนํา
ความใน (ค) มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๑๕๐ การนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการเปนเดือนตามประกาศนี้  ใหนับวันท่ีผูทดลองปฏิบัติหนาท่ี
ราชการไมไดมาปฏิบัติงานรวมเปนเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวย และใหนับวันเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการ
วันแรกเปนวันเริ่มตน และนับวันกอนหนาจะถึงวันท่ีตรงกับวันเริ่มตนนั้นของเดือนสุดทายใหระยะเวลาเปนวัน
สิ้นสุดระยะเวลาถาไมมีวันตรงกันในเดือนสุดทาย ใหถือเอาวันสุดทายของเดือนนั้นเปนวันสิ้นสุดระยะเวลา 

ขอ ๑๕๑ พนักงานสวนตําบลซ่ึงอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ  ผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ในระดับท่ีสูงข้ึนตามวุฒิ ยาย โอน หรือออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ
ทหารแลวไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลอีกให ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการและนับ
เวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ดังนี้ 

(๑) กรณีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึนในสายงานเดิมตามวุฒิท่ีไดรับเพ่ิมข้ึนหรือสูงข้ึน ใหทดลอง
ปฏิบัติหนาท่ีราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการตอเนื่องไปกับตําแหนงเดิม ถาไดรับการแตงต้ัง
ใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึนในตางสายงานใหเริ่มทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหม 



(๒) กรณียายไปดํารงตําแหนงในสายงานเดิมใหทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ี
ราชการตอเนื่องกับตําแหนงเดิม ถายายไปดํารงตําแหนงตางสายงานใหเริ่มการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ
และนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหม 

(๓) กรณีโอนมาดํารงตําแหนงใหม ใหเริ่มการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ี
ราชการใหม วันแตกรณีโอนโดยบทบัญญัติของกฎหมายใหทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ และนับเวลาทดลอง
ปฏิบัติหนาท่ีราชการตอเนื่องกับตําแหนงเดิม 

(๔) กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร เม่ือไดรับบรรจุและ
แตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบล ไมวาในสายงานเติมหรือตางสายงาน ใหพนทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการและนับ
เวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการตอเนื่องกับตําแหนงเดิม 

ขอ ๑๕๒ พนักงานสวนตําบลผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดแลว หากภายหลังปรากฏวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงต้ังผูนั้นใหกลับไปดํารง
ตําแหนงเดิม หรือตําแหนงอ่ืนในระดับเดียวกับตําแหนงเติม ท่ีผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงโดยพลัน โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) แตท้ังนี้ไม
กระทบกระเทือนถึงการไตท่ีผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาหนาท่ี และการรับเงินเดือน หรือผลประโยนอ่ืนใดท่ี
ไดรับ หรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวางท่ีไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีผูนั้นมีคุณสมบัติไมตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ผูท่ีไดรับแตตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนงอ่ืนตามวรรคหนึ่ง ใหรับเงินเดือนในข้ันท่ีพึงจะไดรับ
ตามสถานภาพเดิม และใหถือวาผูนั้นไมมีสถานภาพอยางใดในการท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีตนมี
คุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น 

ขอ ๑๕๓ ในกรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลมีตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาวางลง หรือ
ตําแหนงวางเนื่องจากการกําหนดข้ึนใหม ใหองคการบริหารสวนตําบลรายงานตําแหนงวางนั้น ให
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลทราบ ภายใน ๗ วันนับแตวันท่ีมีตําแหนงวง และใหองคการบริหารสวน
ตําบลดําเนินการสรรหาบุคคล เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีวางภายใน ๖๐ วัน นับแตวันท่ีตําแหนงวางลง 

ในการดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาท่ีวางตาม
วรรคหนึ่ง ใหองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาดําเนินการวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีดังตอไปนี้ 

(๑) รับโอนพนักงานสวนตําบลตําแหนงและระดับเดียวกันกับตําแหนงท่ีวางจากองคการบริหารสวนตําบลอ่ืน 
หรือพนักงานสวนทองถ่ินประเภทอ่ืนท่ีอยูในสายงานนักบริหารในตําแหนงและระดับเดียวกัน 

(๒) สอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนระดับสูงข้ึนแทนตําแหนงวางตามขอ 101 หรือขอ ๑๐2 แลวแต
กรณี 

(๓) คัดเลือกเพ่ือรับโอนขาราชการประเภทอ่ืน หรือพนักงานสวนทองถ่ินประเภทอ่ืนซ่ึงดํารงตําแหนงท่ีมี
ลักษณะงานเทียบเคียงไดกับตําแหนงบริหารท่ีจะรับโอน โดยมีหนังสือรับรองจากสวนราชการตนสังกัดและผู
จะขอใหรับโอนจะตองมีระดับตําแหนงไมต่ํากวาตําแหนงท่ีจะแตตั้งนั้นตามขอ 179 



ท้ังนี้ ตองเปดโอกาสใหพนักงานสวนตําบลตําแหนงและระดับเดียวกันกับตําแหนงท่ีวางจากองคการบริหาร
สวนตําบลอ่ืนท่ีอยูในสายงานนักบริหารในตําแหนงและระดับเดียวกัน เขารับการคัดเลือกดวย 

(๔) รายงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต. จังหวัด) หรือรายงานคณะกรรมการลางพนักงานสวน
ตําบล (ก.อบต) แลวแตกรณี เพ่ือขอใชบัญชีในตําแหนงท่ีอยูในประเภทและระดับเดียวกันโดยไมตองเรียง
ตามลําดับท่ีกรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลมีตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาวางลงหรือ
ตําแหนงวางเนื่องจากกากําหนดข้ึนใหม วางลงเกินกวา ๖๐ วัน โดยท่ีองคการบริหารสวนตําบลมิไดดําเนินการ
สรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาท่ีวาง ตามวรรคสอง โดยไม
มีเหตุผลอันสมควร หรือกรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการตามวรรคสองแลว แตยังไมสามารถสรร
หาผูมาตํารงตําแหนงได ภายใน 1๕๐ วัน นับแตวันท่ีตําแหนงวางหรือตําแหนงวางเนื่องจากการกําหนดข้ึน
ใหมใหถือวาการดําเนินการท่ีแลวมาเปนอันยกเลิก และใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล(ก.อบต.จังหวัด) 
หรือคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต) แลวแตกรณี สงบัญชีผูสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกไดของ
จังหวัดหรือของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการบรรจุแทนตําแหนงท่ี
วางภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือสงตัวผูสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกไดนั้นใหผูบริหารทองถ่ิน
ประเมินผลการปฏิบัติงานและความประพฤติในรอบ ๖ เดือน ของพนักงานสวนตําบลท่ีคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) หรือคณะกรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) สงมาบรรจุแทนตําแหนงท่ี
วาง หากผลการประเมินปรากฎวาการปฏิบัติราชการไมมีประสิทธิภาพหรือมีความประพฤติไมเหมะสมให
รายงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)พิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๗๗ ในกรณีท่ี
พนักงานสวนตําบลถูกดําเนินการตามวรรคสี่ตั้งแต ๒ ครั้งติดตอกัน โดยเหตุเกิดจากการปฏิบัติราชการไมมี
ประสิทธิภาพหรือมีความประพฤติไมเหมาะสม ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล   (ก.อบต.จังหวัด) 
พิจารณาเรียกตัวพนักงานสวนตําบลรายดังกลาวเขารับการฝกอบรมเพ่ือฟนฟูสมรรถนะการปฏิบัติงาน ตามท่ี
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต) กําหนดกรณีนายกองคการบริหารสวนตําบลไมดําเนินการ
บรรจุแตงตั้งตามวรรคสาม โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหถือวาละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวย
อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) แจงผูกํากับดูแลพิจารณา
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป 

ประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  9  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 

 

(นายฮาเซ็น  วาหะ) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลปะโด 
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