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หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (หน้า 42 – 51) 
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   2.7 ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง และภายหลังมี
ต าแหน่งว่างเพ่ิมอีก  ก็อาจให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกที่อยู่ในล าดับที่ถัดไป                     
ตามประกาศผลการคัดเลือกนั้นให้ด ารงต าแหน่งได้ ภายใน 60 วัน หรืออาจด าเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้                   
ทั้งนี ้ให้อยู่ในดุลยพินิจขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
  ข้อ 108  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลรายงานการด าเนินการคัดเลือก ดังนี้ 
  (1) ส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก 1 ชุด และส าเนาประกาศรับสมัครเข้ารับการ
คัดเลือก 2 ชุด ไปยังส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ                        
โดยให้ส่งส าเนาประกาศรับสมัครคัดเลือก 1 ชุด ให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ทราบด้วย 
  (2) เมื่อการคัดเลือกเสร็จสิ้นให้องค์การบริหารส่วนต าบล รายงานไปยังคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก โดยให้ส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้  
      - ส าเนาบัญชีการกรอกคะแนน  1  ชุด 
      - ส าเนาประกาศผลการคัดเลือก 1  ชุด 
  (3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิเข้ารับการคัดเลือก ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ด าเนินการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก และอ่ืนๆ 
นอกจากที่ก าหนดไว้เดิม ให้รายงานส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) โดยด่วนที่สุด 
  (ความในข้อ 103 ข้อ 104 ข้อ 105 ข้อ 106 ข้อ 106 ข้อ 107 และข้อ 108 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 4               
ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2547)          
 

หมวด  5 
การบรรจุและแต่งตั้ง 

………………………………... 

 

  ข้อ 109  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ใดในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนั้น หรือต าแหน่งอ่ืน                      
ที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน ซึ่งก าหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิ ที่ผู้นั้น                 
น ามาสมัครสอบแข่งขัน 
  การร้องขอให้ด าเนินการสอบแข่งขัน การด าเนินการสอบแข่งขัน การข้ึนบัญชีการสอบแข่งขัน 
การใช้บัญชีการสอบแข่งขัน การขอใช้บัญชีและการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด 
              มิให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับในกรณีการบรรจุและแต่งตั้งตามข้อ 111 ข้อ 116 ข้อ 117 
ข้อ 123 ข้อ 129 และข้อ 133 
  (ความในข้อ 109 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์                    
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2550)          
  ข้อ 110  ผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งอยู่ในล าดับที่ที่จะได้รับบรรจุ และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด 
ถ้าปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม โดยไม่ได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติ หรือมี
ลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในหมวด 1 ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น หรือขาดคุณสมบัติ 
เฉพาะส าหรับต าแหน่ง โดยไม่ได้รับอนุมัติยกเว้นจากคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) อยู่ก่อนหรือ
ภายหลังการสอบแข่งขันจะบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนั้นไม่ได้ 
  ข้อ 111  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือประโยชน์แก่ราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) อาจบรรจุบุคคล                 
ที่มีความรู้ความสามารถ และความช านาญสูงเข้ารับราชการในฐานะผู้ช านาญการในองค์การบริหารส่วนต าบล  
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  ข้อ 112  องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะเสนอขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล                  
(ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้ช านาญการจะต้องมี
ลักษณะต่อไปนี้ 
  (๑) ลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้
บุคลากรผู้ที่มคีวามรู้ ความสามารถและความช านาญงานในระดับผู้ช านาญการ หรือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
และความช านาญงานเทียบได้ในระดับเดียวกัน  
  (๒) มีการก าหนดต าแหน่งผู้ช านาญการ เพ่ือรองรับลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบตาม (1)  
โดยพิจารณาก าหนดระดับต าแหน่งให้เหมาะสมกับความยากและคุณภาพของงานในต าแหน่งนั้น เป็นต าแหน่ง
ระดับอาวุโส ระดับช านาญการ หรือระดับช านาญการพิเศษ 
  ข้อ 113  กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์แก่ราชการ                
ที่จะต้องบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้ช านาญการในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เสนอเหตุผลและความ
จ าเป็น ค าชี้แจง ประวัติและผลงานของผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความ สามารถ  
และความช านาญงานสูงในระดับผู้ช านาญการ แล้วแต่กรณี และมีความเหมาะสมกับลักษณะงานในต าแหน่ง               
ที่ขอบรรจุและแต่งตั้ง โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการท างาน และผลงานที่ได้ปฏิบัติมา                         
ตามแบบท่ีก าหนดท้ายประกาศนี้  ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณา 
  ในเหตุผลค าชี้แจงตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงรายละเอียด ดังนี้ 
  (1) บุคคลที่จะบรรจุเข้ารับราชการ คุณวุฒิ ต าแหน่งที่จะบรรจุ และระดับต าแหน่ง  
  (2) รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ และปริมาณงานของต าแหน่งที่จะบรรจุ 
  (3) เหตุผลความจ าเป็นในการขอบรรจุบุคคลผู้นี้ 
  (4) ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับจากการบรรจุบุคคลผู้นี้ 
  ข้อ 114  กรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลขอบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามข้อ 113                   
แต่ยังมิได้ก าหนดต าแหน่งผู้ช านาญการตามที่ก าหนดในข้อ 112 (2) ให้องค์การบริหารส่วนต าบล เสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ช านาญการขึ้นใหม่หรือปรับเกลี่ยจากต าแหน่งอ่ืนให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล                           
(ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนทั้งนี้ให้ด าเนินการตามที่ก าหนดในหมวด 2 ว่าด้วยการก าหนด
ต าแหน่ง หรือการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลแล้วแต่กรณี  
  ข้อ 115  เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ได้เห็นชอบการบรรจุบุคคล
ใดเข้ารับราชการในฐานะผู้ช านาญการ ในต าแหน่งใด ระดับใดแล้ว ให้ก าหนดอันดับเงิน เดื อน                     
และขั้นเงินเดือนที่จะให้ได้รับ โดยขั้นเงินเดือนที่จะให้ได้รับดังกล่าวให้ได้รับในขั้นที่ไม่ต่ ากว่าจุดกึ่งกลางระหว่าง               
ขั้นสูงและข้ันต่ าของอันดับเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับ 
  ข้อ 116  ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) เห็นว่า
ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการสอบแข่งขัน อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้                   
ในกรณีดังนี ้
       (1)  การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนขององค์การบริหาร                  
ส่วนต าบล เพ่ือศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ  
  (2)  การบรรจุและแต่งตั้งผู้ส าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 
(ก.อบต.) ก าหนดให้คดัเลือก เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ 
  (3)  การบรรจุและแต่งตั้งผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
(ก.อบต.จังหวัด) อนุมัติให้ส่วนราชการใดจัดให้มีการศึกษาขึ้น เพ่ือเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล
โดยเฉพาะ 
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  (4)  การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถมารับการบรรจุได้ เมื่อถึงล าดับที่     
ที่สอบได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและได้มา
รายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นั้นสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว 
  (5)  การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เนื่องจาก
ได้มารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้
ตามก าหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง 
  ข้อ 117  พนักงานส่วนต าบลผู้ ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือไปรับราชการทหาร                      
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมื่อผู้นั้นพ้นจากราชการทหาร โดยมิได้กระท าการใด ๆ ในระหว่าง
รับราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และผู้นั้น                         
ไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในหมวด 1 หากประสงค์จะเข้ารับราชการเป็น
พนักงานส่วนต าบลในองค์การบริหารส่วนต าบลเดิม ภายในก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้น                      
จากราชการทหาร ให้สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบลได้ 
  พนักงานส่วนต าบล ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการตามวรรคหนึ่ง ให้มีสิทธิได้นับวันรับราชการ
ก่อนถูกสั่งให้ออกจากราชการ รวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและวันรับ
ราชการเมื่อได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นเวลาราชการติดต่อกันเพ่ือประโยชน์ตามประกาศนี้                            
และตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเสมือนว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
  ข้อ 118  เมื่อพนักงานส่วนต าบลผู้ใดออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่า
ด้วยการรับราชการทหาร ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนต าแหน่งในระดับเดียวกันไว้ส าหรับบรรจุผู้นั้ น                  
กลับเข้ารับราชการ 
  ข้อ 119  พนักงานส่วนต าบลผู้ที่ได้ออกจากราชการไปรับราชการทหารตามข้อ 118 หากผู้นั้น
ประสงค์จะขอกลับเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลเดิม จะต้องยื่นค าขอพร้อมด้วยหนังสือรับรอง
ประวัติการรับราชการทหารตามแบบที่ก าหนดท้ายประกาศนี้ ภายใน 180 วัน นับแต่วันพ้นจากราชการทหาร 
  ข้อ 120  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลตรวจสอบเอกสารและประวัติการรับราชการทหาร  
ตามข้อ 119  หากเห็นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง และผู้นั้นได้พ้นจากราชการทหารโดยมิได้กระท าการใด ๆ           
ในระหว่างรับราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง   
และผู้นั้นไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม อีกทั้งผู้นั้นได้ยื่นค าขอบรรจุกลับเข้ารับราชการภายใน 
180 วันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ
เป็นพนักงานส่วนต าบลและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับเดิมที่สงวนไว้  โดยให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้ 
  (1)  ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 1 ปี 
ให้สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล โดยให้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิม
ได้ไม่เกินครึ่งขั้น 
  ถ้ามีเศษของ 6 เดือนที่ไปรับราชการทหาร เมื่อน าเศษที่เหลือไปรวมกับระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานของครึ่งปีที่แล้วมาของผู้นั้นก่อนออกไปรับราชการทหารแล้วได้ครบ 6 เดือน ก็ให้สั่งบรรจุผู้นั้นกลับ
เข้ารับราชการโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้อีกไม่เกินครึ่งขั้น   
  (2)  ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหาร มีเวลารับราชการทหารครบ 1 ปี ให้ผู้มีอ านาจสั่ง
บรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิม
ได้ไม่เกินปีละหนึ่งขั้น 
  (3)  ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไปเศษของปี                 
ที่ไปรับราชการทหารที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ (2) แล้วหากมีระยะเวลาเหลือครบ 6 เดือน ให้สั่ง
บรรจุผู้นั้นโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิม เพ่ิมจาก (2) ได้อีกไม่เกินครึ่งขั้นส าหรับ
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ระยะเวลาที่ค านวณได้ครบ 6 เดือน และหากยังมีเศษที่เหลือจากการค านวณครั้ง สุดท้ายแต่ไม่ครบ 6 เดือน 
ให้พิจารณาค านวณตามเกณฑ์ (1) วรรคสอง 
  ทั้งนี้ การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเดิมตาม (1)  (2) หรือ (3) นั้น จะต้องไม่ได้รับประโยชน์
มากกว่าผู้ที่มิได้ออกจากราชการไปรับราชการทหารและต้องไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่ง
ระดับเดิม 
  ข้อ  121 ในการบรรจุผู้ไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ หากผู้ใดไม่เคยได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไป ซึ่งต้องใช้วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้
ไม่ต่ ากว่านี้ขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงาน
ดังกล่าว ผู้นั้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนดในหมวด 6 ว่าด้วยการย้ายพนักงานส่วนต าบลด้วย 
  ข้อ 122  พนักงานส่วนต าบลที่ออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการ
รับราชการทหาร ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ หากพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหายและ
ประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลในองค์การบริหารส่วนต าบลเดิม ภายในก าหนดหนึ่งร้อยแปด
สิบวันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร ให้น าความที่ก าหนดไว้ในข้อ 119 และข้อ 120 มาใช้บังคับแก่พนักงาน
ส่วนต าบลที่กล่าวถึงโดยอนุโลม   
  ข้อ 123  พนักงานส่วนต าบลผู้ใดได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออกจากราชการไป
ปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเต็มเวลาราชการ                       
ตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ถ้าผู้นั้นกลับเข้ารับราชการภายในก าหนดเวลาที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าว ให้สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ 
  ข้อ 124  เมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้พนักงานส่วนต าบลผู้ใดออกจากราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ   
ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วย
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้พิจารณาก าหนดต าแหน่งในระดับเดียวกันส าหรับบรรจุผู้นั้น                   
กลับเข้ารับราชการภายในก าหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าว 
  ข้อ 125  ผู้ประสงค์จะขอกลับเข้ารับราชการกรณีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออกจาก
ราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเต็มเวลาราชการ
ตามกฎหมายว่ าด้วยบ า เหน็จบ านาญข้าราชการส่ วนท้องถิ่ น  ในองค์การบริหารส่ วนต าบลเดิม                     
จะต้องยื่นค าขอบรรจุกลับพร้อมหนังสือรับรองประวัติการท างานตามแบบที่ก าหนด ก่อนวันสิ้นสุดก าหนดเวลา
ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานใด ๆ  ไม่น้อยกว่า 30 วัน  
  ข้อ 126  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลตรวจสอบเอกสารและประวัติการท างานตามข้อ 125 
หากเห็นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องและผู้นั้นมีประวัติในการท างานที่ไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มี                  
ความเสียหายและยื่นค าขอบรรจุกลับภายในก าหนด ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งบรรจุผู้นั้นกลับ                  
เข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้  
  (1) ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงานดังกล่าว                     
ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 1 ปี ให้สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล โดยให้รับเงินเดือน          
ในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินครึ่งข้ัน 
  ถ้ามีเศษของ 6 เดือนที่ไปปฏิบัติงานเมื่อน าเศษที่เหลือไปรวมกับระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ของครึ่งปีที่แล้วมาของผู้นั้นก่อนออกไปปฏิบัติงานแล้วได้ครบ 6 เดือน ก็ให้สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ   
โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้อีกไม่เกินครึ่งขั้น  
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  (2) ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี มีเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวครบ 
1 ปี ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิม
และในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินปีละหนึ่งขั้น 
  (3) ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวตั้งแต่ 
1 ปี ขึ้นไปเศษของปีที่ไปปฏิบัติงานที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ (2) แล้วหากมีระยะเวลาเหลือครบ 
6 เดือน ให้สั่งบรรจุผู้นั้นโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมเพ่ิมจากข้อ (2) ได้อีกไม่เกิน
ครึ่งขั้นส าหรับระยะเวลาที่ค านวณได้ครบ 6 เดือน และหากยังมีเศษที่เหลือจากการค านวณครั้งสุดท้าย                    
แต่ไม่ครบ 6 เดือน ให้พิจารณาค านวณตามเกณฑ์ ข้อ (1) วรรคสอง 
  ทั้งนี้ การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเดิม ตามข้อ (1) ข้อ (2) และ ข้อ (3) นั้น จะต้องไม่ได้รับ
ประโยชน์มากกว่าผู้ที่มิได้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี และต้องไม่เกินขั้นสูงของอันดับ
เงินเดือนส าหรับต าแหน่งระดับเดิม 
  ข้อ 127  ในการบรรจุผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี กลับเข้ารับราชการหากผู้ใด        
ไม่เคยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ขึ้นไป ซึ่งต้องใช้วุฒิ              
ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในสายงานดังกล่าว ผู้นั้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนดในหมวด 6 ว่าด้วยการย้ายพนักงานส่วนต าบลด้วย 
  ข้อ  128  พนักงานส่วนต าบลที่ออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีก่อนวันที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับหากออกจากงานที่ไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีความเสียหาย และประสงค์       
จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลในองค์การบริหารส่วนต าบลเดิมภายในก าหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ         
แต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าว ให้น าความที่ก าหนดไว้ในข้อ 125 และข้อ 126 มาใช้บังคับแก่
ข้าราชการ ที่กล่าวถึงโดยอนุโลม 
  ข้อ 129   (ยกเลิก) 

ข้อ 130   (ยกเลิก) 
ข้อ 131   (ยกเลิก) 
ข้อ 132   (ยกเลิก) 

  (ข้อ 129 ข้อ 130 ข้อ 131 และข้อ 132 ถูกยกเลิกโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพนักงาน        
ส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 25631) 
  ข้อ 133  การบรรจุและแต่งตั้งจากข้าราชการประเภทอ่ืน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนผู้ขอ
โอนมาเป็นพนักงานส่วนต าบลให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในหมวด 8 
  ข้อ 134  ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.อบต.ก าหนด  
  ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิใดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง                       
ให้หมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิใดที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง  
  กรณีมีเหตุผลความจ าเป็น ก.อบต.อาจอนุมัติให้แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลที่มีคุณสมบัติ                    
ต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งก็ได้ 
  (ความในข้อ 134 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2550) 
  ข้อ 135  ผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด
ในองค์การบริหารส่วนต าบล หากภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม เบื้องต้นโดยไม่ได้รับ
การยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในหมวด 1 ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หรือขาด
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นอยู่ก่อนก็ดี หรือมีกรณีต้องหาอยู่ก่อนและภายหลังเป็นผู้ขาดคุณสมบั ติ
เนื่องจากกรณีต้องหานั้นก็ดี ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน
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ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลัน แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้
ปฏิบัติไปตามอ านาจและหน้าที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับ หรือมีสิทธิจะได้รับจาก      
ทางราชการก่อนมีค าสั่งให้ออกนั้น และถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้ว ให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออก                
เพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
                  ข้อ 136  ผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด                
ในองค์การบริหารส่วนต าบล หากภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นโดยไม่ได้รับ
การยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้นของพนักงานส่วนต าบล หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นอยู่ก่อนก็ดี หรือมีกรณีต้องหา               
อยู่ก่อนและภายหลังเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีต้องหานั้นก็ดี หรือกรณีบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชี                
ผู้สอบแข่งขันได้ ในต าแหน่งอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันก็ดี ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งให้ผู้นั้นออกจาก
ราชการโดยพลัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึง                
การใดที่ผู้นั้นปฏิบัติไปตามอ านาจและหน้าที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่จะได้รับ หรือมีสิทธิ
จะได้รับจากทางราชการก่อนมีค าสั่งให้ออกนั้น และถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้ว ให้ถือว่าเป็นการ
สั่งให้ออก เพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  (ความในข้อ 136 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์                     
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2550) 
  ข้อ 137  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
  ข้อ 138  ผู้ใดได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลให้มีการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของพนักงานส่วนต าบล โดยให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน และการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องด าเนินการในรูปคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่ผ่านการประเมิน 
และมีความเห็นว่าไม่ควรให้รับราชการต่อไป ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้โดยได้รับความเห็นชอบ                   
จากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
  ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยเป็นพนักงาน                     
ส่วนต าบลแต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใด
ที่ได้รับจากราชการในระหว่างที่ผู้นั้นอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  ข้อ 139  ให้ผู้ได้รับการบรรจุจากผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุ       
พิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล และข้าราชการ
ประเภทอ่ืน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติงาน ซึ่งโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานส่วนต าบล ต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 
  ข้อ  140  ภายใต้บังคับข้อ 149 (2) ให้ผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต าบล              
ตามข้อ 139 ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเวลาหกเดือนนับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่
ราชการเป็นต้นไป 
    ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาด าเนินการในเรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างจริงจัง             
มีความเที่ยงธรรมและได้มาตรฐานในอันที่จะให้การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นกระบวนการเลือกสรรบุคคล
เข้ารับราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ข้อ 141 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ              
หน้าที่ราชการได้ตามความเหมาะสม แต่อย่างน้อยต้องประกอบด้วยความรู้ที่ ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่        
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความสามารถ  
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ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน ความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง คุณธรรม การปฏิบัติตนตามกรอบของจรรยาบรรณ
และการรักษาวินัย    
  วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ                               
ให้เป็นไปตามที ่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด แล้วรายงานให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล                                         
(ก.อบต.จังหวัด) ทราบ 
  ข้อ 142  ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติ        
หน้าที่ราชการ 
  ให้ผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ มอบหมายงานให้ผู้ทดลองปฏิบัติ           
หน้าที่ราชการปฏิบัติ และแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน                   
การประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 
  ข้อ 143  ให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการท ารายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน       
เสนอผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามแบบและวิธีการที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
  ข้อ 144  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีกจ านวนสองคน ซึ่งอย่างน้อยต้องแต่งตั้ง
จากผู้มีหน้าที่ดูแล การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหนึ่งคน พนักงานส่วนต าบล ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกหนึ่งคน 
  ข้อ 145  ให้คณะกรรมการท าหน้าที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามรายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้                          
ในข้อ 141 ท าการประเมินสองครั้ง โดยประเมินครั้งแรกเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาแล้วเป็นเวลา                        
สามเดือน และประเมินครั้งที่สองเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือน เว้นแต่คณะกรรมการไม่อาจ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในแต่ละครั้งได้อย่างชัดแจ้ง เนื่องจากผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ได้ลาคลอดบุตร ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการ
ตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่  หรือลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้า
รับการเตรียมพล คณะกรรมการจะประเมินผลรวมเม่ือทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือนแล้วก็ได้ 
  ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามข้อ 149 (2) เมื่อครบก าหนด
ระยะเวลาที่ขยายแล้วให้ประเมินอีกครั้งหนึ่ง 
  ข้อ 146  ผลการประเมินของคณะกรรมการให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก และในกรณีมี
กรรมการที่ไม่เห็นด้วยอาจท าความเห็นแย้งรวมไว้ก็ได้ 
  ข้อ 147  เมื่อคณะกรรมการได้ด าเนินการตามข้อ 145 แล้ว ให้ประธานกรรมการประเมินผลฯ 
รายงานผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตามแบบรายงานท้ายประกาศนี้ 
  (1)  ในกรณีที่ผลการประเมินไม่ต่ ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในข้อ 141 ให้รายงาน
เมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือนแล้ว หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ขยายตามข้อ 149 (2) แล้ว 
  (2)  ในกรณีที่ผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในข้อ 141 ให้รายงาน
เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินแต่ละครั้ง 
  ข้อ 148  เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับรายงานตามข้อ 147 (1) แล้วให้ประกาศว่า              
ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้นเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการพร้อมแจ้งให้ผู้นั้นทราบ และ                       
รายงานตามแบบรายงานท้ายประกาศนี้ ไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ภายใน                  
ห้าวันท าการนับแต่วันประกาศ 
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  ข้อ 149  เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับรายงานตามข้อ 147 (2) ให้ด าเนินการดังนี้ 
  (1)  ในกรณีที่เห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการออกจากราชการ ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแสดงความเห็นในแบบรายงานตามข้อ 147 และมีค าสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ภายในห้าวันท าการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
พร้อมกับแจ้งให้ผู้นั้นทราบ และส่งส าเนาค าสั่งให้ออกไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
ภายในห้าวันท าการนับแต่วันที่มีค าสั่ง 
  (2)  ในกรณีที่เห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปจน
ครบหกเดือน หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อ ไปอีกระยะหนึ่งเป็นเวลาสามเดือน                               
แล้วแต่กรณี ให้แสดงความเห็นในแบบรายงาน แล้วแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้มีหน้าที่ดูแล                         
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และคณะกรรมการทราบ เพ่ือท าการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป 
  ในกรณีที่ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจนสิ้นสุดระยะเวลาที่
ขยายแล้ว และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับรายงานว่าผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ                           
ของผู้นั้นยังต่ ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานอีก ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีค าสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 
โดยน าความใน (1) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ข้อ 150  การนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นเดือนตามประกาศนี้ ให้นับวันที่                  
ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ได้มาปฏิบัติงานรวมเป็นเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย และให้                     
นับวันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการวันแรกเป็นวันเริ่มต้น และนับวันก่อนหน้าจะถึงวันที่ตรงกับวันเริ่มต้นนั้นของ
เดือนสุดท้ายแห่งระยะเวลาเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาถ้าไม่มีวันตรงกันในเดือนสุดท้าย ให้ถือเอาวันสุดท้ายของ
เดือนนั้นเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลา 
  ข้อ 151  พนักงานส่วนต าบลซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้ใดได้รับแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตามวุฒิ ย้าย โอน หรือออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่า
ด้วยการรับราชการทหารแล้วได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลอีก ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนี้ 
  (๑) กรณีได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้นในสายงานเดิมตามวุฒิที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือ
สูงขึ้น ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องไปกับต าแหน่งเดิม       
ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้นในต่างสายงานให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลา
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่ 
  (2) กรณีย้ายไปด ารงต าแหน่งในสายงานเดิม ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลา
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับต าแหน่งเดิม ถ้าย้ายไปด ารงต าแหน่งในต่างสายงานให้เริ่มทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่ 
  (3) กรณีโอนมาด ารงต าแหน่งใหม่ ให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่ เว้นแต่กรณีโอนโดยบทบัญญัติของกฎหมายให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับ
เวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับต าแหน่งเดิ 
  (4) กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร                 
เมื่อได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต าบล ไม่ว่าในสายงานเดิมหรือต่างสายงาน ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับต าแหน่งเดิม 
  ข้อ 152  พนักงานส่วนต าบลผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดแล้ว หากภายหลังปรากฏว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแต่งตั้งผู้นั้นให้กลับไปด ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งอ่ืนในระดับเดียวกับต าแหน่งเดิมที่ผู้นั้นมี
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คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งโดยพลัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอ านาจหน้าที่ และ   
การรับเงินเดือน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับ หรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการในระหว่างที่ ได้รับแต่งตั้ง              
ให้ด ารงต าแหน่งทีผู่้นั้นมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปด ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งอ่ืนตามวรรคหนึ่ง ให้รับเงินเดือนในขั้น      
ที่พึงจะได้รับตามสถานภาพเดิม และให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีสถานภาพอย่างใดในการที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ที่ตนมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น 
               ข้อ 153 องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีต าแหน่งสายงานผู้บริหารว่างในทุกกรณี ให้รายงาน
ต าแหน่งว่างต่อ ก.อบต.จังหวัด ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่าง เว้นแต่กรณีเกษียณอายุราชก าร              
ให้รายงานล่วงหน้าได้ก่อน 60 วันนับถึงวันเกษียณอายุราชการ แล้วให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลใดได้มีหนังสือรายงานต าแหน่งว่างต่อส านักงาน ก.อบต.จังหวัด แล้ว 
และประสงค์ด าเนินการสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง โดยการย้าย การโอน การคัดเลือก     
เพ่ือรับโอน การรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง              
ในต าแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน การบรรจุกลับเข้ารับราชการ หรือการโอนลดระดับต าแหน่งโดยความสมัครใจ           
ให้ประกาศวิธีการสรรหาตามความประสงค์โดยวิธีใดวิธีหนึ่งเมื่อมีการรายงานต าแหน่งว่างต่อส านักงาน              
ก.อบต.จังหวัด แล้ว และต้องเสนอชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งในต าแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ต่อส านักงาน ก.อบต.จังหวัด 
เพ่ือขอความเห็นชอบต่อ ก.อบต.จังหวัด ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งว่าง เมื่อครบก าหนดระยะเวลา
ดังกล่าว และองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นไม่ได้เสนอชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง สายงานผู้บริหารที่ว่างต่อ
ส านักงาน ก.อบต.จังหวัด เพ่ือเสนอ ก.อบต.จังหวัด พิจารณา ให้องค์การบริหารส่วนต าบลแจ้งต าแหน่งว่างต่อ
ส านักงาน ก.อบต.จังหวัด เพ่ือให้มีการด าเนินการสรรหาตามข้อ 5 ของประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4)              
พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 ต่อไป และให้ถือว่าการด าเนินการเกี่ยวกับการย้าย การโอน การคัดเลือก
เพ่ือรับโอน การรับโอนในต าแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน การบรรจุกลับเข้ารับราชการหรือการโอนลด               
ระดับต าแหน่งโดยความสมัครใจในครั้งนั้นเป็นอันสิ้นสุด ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล และ ก.อบต.จังหวัด 
ต้องจัดท าทะเบียนก ากับไว้เป็นหลักฐาน และหมายเหตุในแผนอัตราก าลังให้ชัดเจนว่า “อยู่ระหว่างการด าเนินการ
สรรหาของ ก.อบต. หรือ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี” พร้อมทัง้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการ 
ก.อบต.จังหวัด ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี ก ากับไว้ ในแผนอัตราก าลังที่อยู่ในความรับผิดชอบ และให้สงวน               
ต าแหน่งที่ว่างเพ่ือแต่งตั้งจากบัญชี การสรรหาของ ก.อบต. หรือ ก.อบต.จังหวัด เท่านั้น 
  (2) กรณี ก.อบต. ได้ด าเนินการสรรหาตาม (1) แล้ว ปรากฏว่าไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหรือ        
มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาแต่มีการเรียกใช้บัญชีครบทั้งบัญชีแล้ว แต่องค์การบริหารส่วนต าบลยังมีต าแหน่งว่าง           
ที่ได้รายงาน ก.อบต. เหลืออยู่ ก.อบต. อาจก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการสรรหาพนักงานต าบล 
สายงานผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งประเภท ระดับ และมีฐานะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งเดียวกันกับต าแหน่งว่าง
มาด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง โดยการย้าย การโอน การรับโอนก็ได้ ทั้งนี้ ระยะเวลาการด าเนินการ                   
ในแต่ละครั้งให้เป็นไปตามที่ ก.อบต. ก าหนด เมื่อด าเนินการแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลใดได้เสนอชื่อ                 
ผู้ที่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างต่อส านักงาน ก.อบต.จังหวัด เพ่ือขอความเห็นชอบ                        
ต่อ ก.อบต.จังหวัด ภายในระยะเวลาที่ ก.อบต.จังหวัด ก าหนดแล้ว ก.อบต.จังหวัด จะมีมติภายหลังระยะเวลา               
ที่ก าหนดก็ได้ ทั้งนี้ หากมีต าแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง เนื่องจากการย้าย การโอน การรับโอน หรือองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลใดไม่ได้เสนอชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างเพ่ือขอความเห็นชอบต่อ ก.อบต.
จังหวัด ภายในระยะเวลาที่ ก.อบต.ก าหนด ให้ถือว่าการด าเนินการสรรหาเกี่ยวกับการย้าย การโอน การรับโอนนั้น
เป็นอันสิ้นสุด และให้องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นแจ้งต าแหน่งว่างต่อ ก.อบต.เพ่ือให้มีการด าเนินการสรรหา    
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ตามข้อ 5 ของประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล
ให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 ต่อไป ในการนี้                   
องค์การบริหารส่วนต าบล และ ก.อบต.จังหวัด ต้องจัดท าทะเบียนก ากับไว้เป็นหลักฐาน และหมายเหตุในแผน
อัตราก าลัง ให้ชัดเจนว่า “อยู่ระหว่างการด าเนินการสรรหาของ ก.อบต.” พร้อมทั้งให้นายกองค์การบริการส่วนต าบล
และเลขานุการ ก.อบต.จังหวัด ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี ก ากับไว้ในแผนอัตราก าลังที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
และให้สงวนต าแหน่งที่ว่าง เพ่ือแต่งตั้งจากบัญชีการสรรหาของ ก.อบต. เท่านั้น 
  (ความในข้อ 153 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์                     
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 68) พ.ศ. 2564) 
 

หมวด  6 
การย้าย 

……………………………. 
 

ข้อ ๑๕๔  การย้ายพนักงานส่วนต าบล ผู้ด ารงต าแหน่งหนึ่งไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอีก
ต าแหน่งหนึ่ง ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้สั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในประเภทและระดับเดียวกัน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีการย้ายไปด ารงต าแหน่งประเภทและระดับเดียวกันที่ว่างในแผนอัตราก าลังสามปี  
ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น  

(2) กรณีการย้ายสับเปลี่ยนต าแหน่งกันในประเภทและระดับเดียวกัน ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น 
  (ความในข้อ 154 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 51) พ.ศ. 2558) 
  ข้อ ๑๕๕  การย้ายพนักงานส่วนต าบลให้พิจารณาถึงเหตุผลความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการ การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเป็นหลัก และอาจพิจารณาความจ าเป็นอ่ืนๆ ที่ต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานของราชการประกอบด้วย 
  (ความในข้อ 155 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 51) พ.ศ. 2558) 
  ข้อ ๑๕6  การย้ายพนักงานส่วนต าบลผู้ด ารงต าแหน่งหนึ่งไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงาน
และประเภทเดิม ให้สั่งย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับเดิมและให้ได้รับเงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งนี้                     
ต้องเป็นต าแหน่งว่างในแผนอัตราก าลังสามปี หรือเป็นการย้ายสับเปลี่ยนในต าแหน่งเดียวกัน 
  (ความในข้อ 156 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 51) พ.ศ. 2558 
  ข้อ ๑๕๗  การย้ายพนักงานส่วนต าบลผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน หรือ
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต่างสายงาน ให้กระท าได้ในกรณีเป็นต าแหน่ง
ประเภทและระดับเดียวกัน ให้สั่งย้ายไปด ารงต าแหน่งสายงานอื่นนั้นในประเภทและระดับเดียวกัน โดยให้ได้รับ
เงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งนี้ พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นั้นแต่ไม่จ าต้องเป็นผู้ได้ปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานนั้นหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาก่อนและให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) พนักงานส่วนต าบลผู้จะขอรับการแต่งตั้งเสนอค าร้องขอย้ายไปด ารงต าแหน่งในสายงานอื่น
นั้น ให้ใช้แบบประเมินตามท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนด   
  (2) ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการแต่งตั้ง ได้แก่ ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประเมินบุคคลเพ่ือความเหมาะสมกับต าแหน่งของ                       
สายงานที่จะแต่งตั้งใหม่ตามแบบประเมิน 


