
 

 

 

 

การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

 



การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

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

  องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน ได้ด าเนินการตามนโยบายการบรหิารทรัพยากร

บุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนอัตราก าลังคน การ

สรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร(การพัฒนา

บุคลากร การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ)การพัฒนาคุณภาพชวีิต การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสรมิจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน โดย

มีรายละเอียด ดังน้ี 

1.นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตราก าลัง 

เป้าประสงค์  

วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก าลังและการ

บริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและพอเพียง มีความคล้องตัวต่อการ

ขับเคลื่อนการด าเนินงานองทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

เชื่อมโยงกับผลตอบแทนแลมีการก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่

องค์กรคาดหวัง 

กลยุทธ์   

 1.ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน 

 2.จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้ง

ด้านการสรรหา การเลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ

วางแผนการพัฒนาบุลากรและการบรหิารผลตอบแทน 

 3.มเีส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 

 4.จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 

 5.จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 

การด าเนินการ 

 1.จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2564-2566) และได้ทบทวนและปับปรุงโครงสร้างองค์กร 

ระบบงานและกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและ

ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน(รายละเอียดตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ.2564-

2566) ดังน้ี 

 

 

 



    กรอบอัตราก าลัง 3  ปี ระหว่าง ปี พ.ศ. 2564 - 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 

ก าลังเดิม 

กรอบอัตราก าลัง เพิ่ม / ลด 
หมายเหต ุ

๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6 ๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6 

๑.ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

  (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

ส านักงานปลัด อบต. 

        ๒.  ๒. หัวหนา้ส านักปลัด (นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น)  

๓. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)  

๔. นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 

5. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปก./ชก.) 

6. นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

7. ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 

พนักงานจ้างทั่วไป 

8.พนักงานขับรถยนต ์

9.ภารโรง 

10.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

11.พนักงานดับเพลิง 

กองคลัง 

๑2. ผู้อ านวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลังระดับต้น) 

๑3. นักวิชาการเงินและบัญช ี(ปก./ชก.) 

๑4. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.) 

๑5. เจ้าพนักงานพัสดุ  (ปง/ชง.) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

๑6.ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

๑7.ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

๑8.ผช.เจ้าพนักงานพัสด ุ
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ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 

ก าลังเดิม 

กรอบอัตราก าลัง เพิ่ม / ลด 
หมายเหต ุ

๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6 ๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6 

                  กองชา่ง 

๑9. ผู้อ านวยการกองช่าง(นักบรหิารงานช่างระดับต้น) 

20. นายชา่งโยธา  (ปง./ชก.) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

21.ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

๒2.ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

พนักงานจ้างทั่วไป 

๒3.พนักงานผลิตน้ าประปา 
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ส่วนราชการ กรอบ
อัตรา   
ก าลัง
เดิม 

กรอบอตัราก าลัง เพิ่ม/ลด หมายเหต ุ
๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6 ๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6 

กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนาธรรม 
๒4.ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

๒5.ครู  

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

๒4.ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

26.นักวิชาการสาธารณสุข 

27.พนักงานประจ ารถขยะ 

       

กองส่งเสริมการเกษตร 

๒8.นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.) 
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รวมท้ังสิ้น 
42 42 42 42      

 

2.จัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน(ระบบแท่ง) 

3.จัดท าคู่มือความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Planing) 

2.นโยบายในการบรรจุแต่งตั้งและการประเมินบุคลากร 

หลักเกณฑ์การบรรจุและแตง่ตัง้การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล – องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน

เพื่อให้การบริหารงานภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มี

ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับบริบทการปฏิบัติงานในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน และ

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ

การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 25  พฤศจิกายน 2544 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม 

หมวด ๕  การบรรจุและแต่งตั้ง 

ข้อ ๑๐๙ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล เพื่อแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดในองค์การ

บริหารส่วนต าบล ให้บรรจุและแต่งตัง้จากผูส้อบแขง่ขันได้ในต าแหน่งนั้น หรอืต าแหนง่อื่นที่เกี่ยวข้องและ

- 



เกือ้กูลกัน ซึ่งก าหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผูน้ั้นน ามาสมัคร

สอบแขง่ขัน การรอ้งขอให้ด าเนินการสอบแขง่ขัน การด าเนินการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีกาสอบแข่งขัน 

การใชบ้ัญชกีารสอบแขง่ขัน การขอใช้บัญชีและการบรรจุและแตง่ตั้งจากบัญช ีผูส้อบแขง่ขันได้ให้เป็นไป

ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนดมิใหน้ าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับในกรณีการ

บรรจุและแตง่ตั้งตามข้อ ๑๑๑ ข้อ ๑๑๖ ข้อ 11๗ ข้อ ๑๒๓ ข้อ ๑๒๙ และข้อ ๑๓๓ 

ข้อ ๑๑๐ ผูส้อบแข่งขันได้ ซึ่งอยู่ในล าดับที่ที่จะได้รับบรรจุและแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดถ้าปรากฏว่าขาด

คุณสมบัติหรอืมีลักษณะต้องห้าม โดยไม่ได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติ หรอืมีลักษณะต้องห้าม

ตามที่ก าหนดในหมวด ๑ ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องหามเบือ้งต้น หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่ง โดยไม่ได้รับอนุมัติยกเว้นจากคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) อยู่ก่อนหรอื

ภายหลังการสอบแข่งขันจะบรรจุและแตง่ตั้งให้ต ารงต าแหน่งนั้นไม่ได้ 

ข้อ ๑๑๑ ในกรณีที่มเีหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อประโยชน์แก่ราชการ องค์การบริหารส่วนต าบล

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต. จังหวัด) อาจบรรจุบุคคลที่มคีวามรู้

ความสมารถ และความช านาญสูงเข้ารับราชการในฐานะผู้ช านาญการในองค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อ ๑๑๒ องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะเสนอขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต. จังหวัด) 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้ช านาญการจะต้องมีลักษณะต่อไปนี้ 

(๑) ลักษณะหนา้ที่ความรับผดิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล มคีวามจ าเป็นที่จะต้องใชบุ้คลากรผูท้ี่มี

ความรู ้ความสามารถละความช านาญงานในระดับผูช้ านาญการ หรอืผูท้ี่มคีวามรูค้วามสามารถและความ

ช านาญงานเทียบได้ในระดับเดียวกัน 

(๒)มีการก าหนดต าแหนง่ผู้ช านาญการ เพื่อรองรับลักษณะหน้าที่ความรับผดิชอบตาม (๑)โดยพิจารณาก า

หนตระดับต าแหนง่ให้เหมะสมกับความยากและคุณภาพของงานในต าแหน่งนัน้ เป็นต าแหนง่ระดับ ๖ 

ระดับ ๗หรอืระดับ ๘ 

ข้อ ๑๑๓ กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล มีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่ราชการที่จะต้องบรรจุ

บุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้ช านาญการในองค์การบริหารส่วนต าบล ใหเ้สนอเหตุผลและความจ าเป็น 

ค าช้ีแจง ประวัติและผลงานของผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและ

ความช านาญงานสูงในระดับผูช้ านาญการแลว้แต่กรณี และมีความเหมาะสมกับลักษณะงานในต าแหนง่ที่

ขอบรรจุและแตต่ั้ง โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศกึษา ประวัติการท างาน และผลงานที่ได้ปฏิบัติมาทตาม

แบบที่ก าหนดท้ายประกาศนี ้ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต. จังหวัด) พิจารณาในเหตุผล

ค าช้ีแจงตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

(๑) บุคคลที่จะบรรจุเขา้รับราชการ คุณวุฒิ ต าแหน่งที่จะบรรจุและระดับต าแหน่ง 

(๒) รายละเอียดหน้าที่ความรับผดิชอบ และปริมาณงานของต าแหน่งที่จะบรรจุ 

(๓) เหตุผลความจ าเป็นในการขอบรรจุบุคคลผู้นี้ 

(๔) ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับจากการบรรจุบุคคลผูน้ี้ 

ข้อ ๑๑๔ กรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลขอบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตามข้อ ๑๑๓ แตย่ังมิได้ก าหนด

ต าแหน่งผู้ช านาญการตามที่ก าหนดในข้อ ๑1๒ (๒) ให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสนอขอก าหนดต าแหน่ง



ผูช้ านาญการขึน้ใหม่หรือปรับเกลี่ยจากต าแหน่งอื่น ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 

พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ทั้งนี้ให้ด าเนินการตามที่ก าหนดในหมวด ๒ ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่ง

หรอืการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๑๕ เมื่อคณะกรรมการพนักงานสว่นต าบล (ก.อบต จังหวัด) ได้เห็นชอบการบรรจุบุคคลใดเข้ารับ

ราชการในฐานะผูช้ านาญการ ในต าแหน่งใดระดับใดแล้วให้ก าหนดอันดับเงินเดอืนและขั้นเงนิเดือนที่จะให้

ได้รับ โดยขั้นเงนิเดือนที่จะใหไ้ด้รับดังกล่าวให้ได้รับในขั้นที่ไม่ต่ ากว่าจุดกึ่งกลางระหว่างขั้นสูง และขั้นต่ า

ของอันดบัเงินเดอืนที่ผูน้ั้นได้รับ 

ข้อ ๑๑๖ ในกรณีที่มเีหตุพิเศษที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) เห็นวา่ไม่จ าเป็นต้อง

ด าเนนิการสอบแขง่ขัน อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งได้ในกรณีดังนี้ 

(๑) การบรรจุและแต่งตัง้ผูไ้ด้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง หรอืทุนขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อ

ศกึษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ 

(๒) การบรรจุและแต่งตัง้ผู้ส าเร็จการศกึษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต) 

ก าหนดให้คัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพเิศษ 

(๓) การบรรจุและแตง่ตั้งผู้ส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.

จังหวัด) อนุมัตใิห้ส่วนราชการใดจัดใหม้ีการศกึษาขึ้น เพื่อเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล

โดยเฉพาะ 

(๓) ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตัง้แต ่1 ปี ขึน้ไปเศษของปีที่ไปรับราชการ

ทหารที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ ์(๒) แล้วหากมีระยะเวลาเหลือครบ ๖ เดือน ให้สั่งบรรจุผู้นั้นโดย

ให้ได้รับเงนิเดือนในอันดับเดิมและขั้นที่สูงกว่าเดิมเพิ่มจาก (๒) ได้อกีไม่เกินครึ่งขั้น ส าหรับระยะเวลาที่

ค านวณได้รับ ๖ เดือน และหายังมีเศษที่เหลอืจาการค านวณครั้งสุดท้ายแตไ่ม่ครบ ๖ เดือน ให้พิจารณา

ค านวณตามเกณฑ์ (๑) วรรคสอง 

ทั้งนี ้การให้ได้รับเงนิเดือนสูงกว่าเดิม ตาม (๑) (๒) หรอื (๗) นั้น จะต้องไม่ได้รับประโยชน์มากกว่าผูท้ี่มไิด้

ออกจากราชการไปรับราชการทหาร และต้องไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่ง ระดับเดิม 

ข้อ ๑๒๑ ในการบรรจุผู้ไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ หากผู้ใดไม่เคยได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

ให้ด ารงต าแหนง่ในสายงานที่เริ่มตันจากระดับ ๓ ขึน้ไป ซึ่งตอ้งใชวุ้ฒิปริญญาตรี หรอืเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้

ขึน้ไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อน หากจะแต่ตั้งให้ด ารงต าแหนง่ในสายงานดังกล่าว ผู้นั้น

จะต้องอยู่ในเกณฑท์ี่ก าหนดในหมวด ๖ ว่าด้วยการย้ายพนักงานส่วนต าบลด้วย 

ข้อ ๑๒๒ พนักงานส่วนต าบลที่ออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ

ทหาร ก่อนวันที่ประกาศนีม้ีผลใชบ้ังคับหากพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย และประสงค์จะ

เข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลในองค์การบริหารส่วนต าบลเดิม ภายในก าหนดหนึ่งรอ้ยแปด 

สิบวันนับแตว่ันพันจากราชการทหาร ให้น าความที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๑๙ และข้อ ๑๒๐ มาใช้บังคับแก่

พนักงานส่วนต าบลที่กล่าวถึงโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒๓ พนักงานส่วนต าบลผูใ้ดได้รับอนุติจากคณะรัฐมนตรใีห้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งให้

นับเวลาระหว่างนั้นส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมอืนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วย



บ าเหน็จบ านาญราชการส่วนท้องถิ่น ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการภายในก าหนด เวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่

ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าว ให้สั่งบรรจุและแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหนง่ในองค์การบริหารส่วน

ต าบลได้ 

ข้อ ๑๒๔ เมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติใหพ้นักงานส่วนต าบลผูใ้ดออกจากราชการ ไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งให้

นับเวลาระหว่างนั้นส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมอืนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วย

บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้พิจารณาก าหนดต าแหน่งในระดับเดียวกันส าหรับบรรจุผูน้ั้น

กลับเข้ารับราชการภายในก าหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรอีนุมัต ิแต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าว 

ข้อ ๑๒๕ ผูป้ระสงค์จะขอกลับข้ารับราชการกรณีได้รับอนุมัตจิากคณะรัฐมนตรี ให้ออกจากราชการไป

ปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนัน้ส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเต็มเวลาราชการตาม

กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในองค์การบริหารส่วนต าบลเดิม จะต้องยื่นค าขอ

บรรจุกลับพร้อมหนังสอืรับรองประวัตกิารท างานตามแบบที่ก าหนดก่อนวันสิ้นสุดก าหนดเวลาที่

คณะรัฐมนตรอีนุติใหไ้ปปฏิบัติงานใด ๆ ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

ข้อ ๑๒๖ ให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลตรวจสอบเอกสารและประวัติการท างานตามข้อ ๑๒๕หากเห็นว่า

เป็นเอกสารที่ถูกต้องและผู้นั้นมปีระวัติในการท างานที่ไปปฏิบัติตามมตคิณะรัฐมนตรโีดยไม่มีความเสียหาย

และยื่นค าขอบรรจุกลับภายในก าหนด ให้ประธานกรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลสั่งบรรจุผู้นั้น

กลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล และแตต่ั้งให้ด ารงต าแหนง่ในระดับเดิม โดยใหไ้ด้รับเงินเดือน

ดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมตคิณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวตั้งแต่ ๖ เดือนขึน้

ไป แต่ไม่ถึง ๑ ปี ใหส้ั่งบรรจุผู้นัน้กลับข้ารับราชการเป็นพนักงานสว่นต าบล โดยใหร้ับเงนิเดือนในอันดับ

เดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินครึ่งขั้นถ้ามีเศษของ ๖ เดือนที่ไปปฏิบัติงานเมื่อน าเศษที่เหลอืไปรวมกับ

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของครึ่งปีที่แล้วมาของผูน้ั้นก่อนออกไปปฏิบัติงานแลว้ได้ครบ ๖ เดือนก็ใหส้ั่ง

บรรจุผู้นัน้กลับเข้ารับราชการโดยให้ได้รับเงนิเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้อกีไม่เกินครึ่งขั้น 

(๒) ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมตคิณะรัฐมนตร ีมีเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวครบ ๑ ปี ใหผู้้มี

อ านาจสั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล โดยให้ได้รับเงนิเดือนในอันดับเดิมและใน

ขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินปีละหนึ่งขั้น 

(๓) ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมตคิณะรัฐมนตรมีีเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวตั้งแต่ ๑ ปี ขึน้ไป

เศษของปีที่ปฏิบัติงานที่เหลือจาการพิจารณาตามเกณฑข์้อ (๒) แล้วหากมีระยะเวลาเหลอืครบ ๖ เดือน ให้

สั่งบรรจุผู้นั้นโดยใหไ้ด้รับเงินเดือน ในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมเพิ่มจากข้อ (๒) ได้อกีไม่เกินครึ่งขั้น

ส าหรับระยะเวลาที่ค านวณได้ครบ ๖ เดือน และหากยังมีเศษที่เหลอืจากการค านวณครั้งสุดท้ายแต่ไม่ครบ 

๖ เดือน ให้พิจารณาค านวณตามเกณฑ์ ขอ้ (๑) วรรคสอง ทั้งนี ้การให้ได้รับเงนิเดือนสูงกว่าเดิม ตามข้อ 

(๑) ข้อ (๒) และข้อ (๓) นั้น จะต้องไม่ได้รับประโยชน์มากกว่าผูท้ี่มไิด้ออกจกราชการไปปฏิบัติงานตามมติ

คณะรัฐมนตร ีและตอ้งไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดอืนส าหรับต าแหน่งระดับเดิม 

ข้อ ๑๒๗ ในการบรรจุผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตร ีกลับเข้ารับราชการหากผู้ใดไม่เคยได้รับการ

บรรจุและแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่เริ่มตันจากระดับ ๓ ขึน้ไป ซึ่งตอ้งใช้วุฒิปริญญาตรีหรอื



เทียบได้ไม่ต่ ากว่านีข้ึน้ไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อน หากจะแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน

สายงานดังกล่าว ผู้นั้นจะต้องอยู่ในเกณฑท์ี่ก าหนดในหมวด ๖ ว่าด้วยการย้ายพนักงานส่วนต าบลด้วย 

ข้อ ๑๒๘ พนักงานส่วนต าบลที่ออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมตคิณะรัฐมนตรีก่อนวันที่ประกาศนี้มี

ผลใชบ้ังคับหากออกจากงานที่ไปปฏิบัติตามมตคิณะรัฐมนตรโีดยไม่มีความเสียหาย และประสงค์จะเข้ารับ

ราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลในองค์การบริหารส่วนต าบลเดิมภายในก าหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรอีนุมัต ิ

แตไ่ม่เกินสี่ปีนับแต่วันไปฏิบัติงานดังกล่าวใหน้ าความที่ก าหนดไว้ในข้อ 12๕ และข้อ 126 มาใช้บังคับแก่

ข้าราชการ ที่กล่าวถึงโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒๙ พนักงานส่วนต าบลผูใ้ดออกจากราชการไปแล้ว และไม่ใช่เป็นกรณีออกจากราชการไประหว่าง

ทดลองปฏิบัติหนา้ที่ราชการ ถ้าสมัครเข้ารับราชการและองค์การบริหารส่วนต าบลต้องการจะรับผูน้ั้นเข้า

รับราชการใหผู้ส้มัครกลับเข้ารับรากาต้องยื่นค าขอตามแบบ และเอกสารประกอบ ดังนี้ 

(๑) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับแตว่ันที่ออกใบรับรองถึงวันที่ยื่นขอกลับเข้ารับราชการ 

(๒) ส าเนาทะเบียนประวัติขา้ราชการ 

(๓) หนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ และความประพฤติของผู้บังคับบัญชาเติมซึ่งมีต าแหน่งตั้งแต่

ระดับผูอ้ านวยการกองหรอืเทียบเท่าขึน้ไป 

(๔) ส าเนาปริญญาบัตร หรอืประกาศนยีบัตรที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่จะบรรจุ 

(๕) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

(๖) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

(๗) ส าเนาหนังสือส าคัญการสมรส หลักฐานอนุญาตให้เปลี่ยนซื่อตัว ชื่อสกุล หรือหนังสือรับรองว่าเป็น

บุคคลคนเดียวกัน (ถ้ามี) 

(๘) ส าเนาค าสั่งอนุญาตใหอ้อกจากราชการ 

ข้อ ๑๓๐ ให้นายกองค์กรบริหารส่วนต าบลตรวจสอบเอกสารตามข้อ 1๒๙ และประวัติการรับราชการและ

การท างานทุกแห่งของผู้สมัคร และให้สอบถามไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ได้

รายละเอียดข้อเท็จจริงมากที่สุดมาประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๑๓๑การพิจารณาเพื่อบรรจุผูท้ี่ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์

ดังนี้ 

(๑) ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือได้รับการยกเว้นในกรณีที่

ขาดคุณสมบัติหรอืมีลักษณะต้องหา้มส าหรับพนักงานส่วนต าบล 

(๒) ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ที่จะบรรจุและแต่งตั้งตามที่

คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งหรือได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) 

(๓) กรณีบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนดให้

เป็นต าแหน่งที่มรีะดับควบในสายงานใด ต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งระดับใด

ระดับหนึ่งที่เป็นระดับควบในสายงานนั้นขึ้นบัญชีรอการบรรจุหรือเลื่อนระดับต าแหน่งอยู่ และกรณีบรรจุ

และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) มิได้ก าหนดให้เป็น

ต าแหน่งที่มีระดับควบต้องไม่มีผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งนั้นขึ้นบัญชีรอการเลื่อนระดับต าแหน่งอยู่ เว้น



แต่ผู้ที่จะกลับเข้ารับราชการนั้น เป็นผู้ที่ออกจกราชการไปด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือสมัครรับ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือลาออก

จากราชการเพื่อตดิตามคู่สมรสไปรับราชการ ณ ตา่งประเทศ หรือเป็นผู้ที่ออกจากราชการไปเพราะถูกยุบ

เลิกต าแหน่ง 

ข้อ ๑๓๒ การบรรจุและแต่งตั้งผู้สมัครกลับเข้ารับราชการตามที่ประกาศนี้ ให้นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้

ด ารงต าแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และให้ได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าช้ันที่เคยได้รับอยู่เดิมก่อนออกจาก

ราชการ 

ข้อ ๑๓๓ การบรรจุและแต่งตั้งจากราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ผู้ขอโอนมาเป็น

พนักงานส่วนต าบลใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดในหมวด ๘ 

ข้อ ๑๓๔ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งใด ต้องมีคุณวุฒิตรงตาม

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.อบต.ก าหนด 

ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิใดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งให้หมายถึง ปริญญา 

ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ หรอืคุณวุฒิใดที่ ก.พ. ก.ค. หรอื ก.อบต.รับรอง 

กรณีมีเหตุผลความจ าเป็น ก.อบต.อาจอนุมัติให้แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลที่ มีคุณสมบัติต่างไปจาก

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งก็ได้ 

ข้อ ๑๓๕ ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดในองค์กร

บริหารส่วนต าบล ภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรอืมีลักษณะต้องหา้มเบือ้งตน้ โดยไม่ได้รับการยกเว้น

ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตมที่ก าหนดในหมวด 1 ว่าด้วย คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นของ

พนักงานส่วนต าบลหรือขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นอยู่ก่อนก็ดี หรือมีกรณีต้องห้ามอยู่ก่อน

และภายหลังเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจากรณีต้องห้ามนั้นก็ดี หรือกรณีบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบ

แข็งขันได้ในต าแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันก็ดี ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งให้ผู้นั้นออกจาก

ราชการโดยพลันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึง

การใดที่ผู้นัน้ได้ปฏิบัติไปตามอ านาจและหน้าที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่จะได้รับ หรือ

มีสทิธิจะได้รับจากทางราชการก่อนมคี าสั่งให้ออกนั้น และการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้ว ให้ถือว่า

เป็นการสั่งใหอ้อกเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น 

ข้อ ๑๓๖ การบรรจุและแตง่ตัง้พนักงานส่วนต าบลใหด้ ารงต าแหน่งที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.

อบต.จังหวัด) ยังมิได้ก าหนดต าแหน่งจะกระท ามไิด้ 

ข้อ ๑๓๗ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานสว่นต าบล และแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง 

ในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งโดย

ความเห็นขอบของคณะกรรมการพนักงานสว่นต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 

ข้อ ๑๓๘ ผู้ใดได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล ให้มีการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ของพนักงานส่วนต าบล โดยให้มรีะยะเวลาไม่นอ้ยกว่า ๖ เดือน แตไ่ม่เกิน ๙ เดือน และการประเมินผลการ

ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องด าเนินการในรูปคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่ผ่านการประเมินและมี



ความเห็นว่าไม่ควรให้รับราชการต่อไป ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้โดยได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ผู้ ใดถูกสั่งให้ออกจาราชการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือ

เสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยเป็นพนักงานส่วนต าบล แต่ทั้งนี้ไม่กระทบระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ

การรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใด ที่ได้รับจากราชการในระหว่างที่ผู้นั้นอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ

หนา้ที่ราชการ 

ข้อ ๑๓๙ ให้ผู้ได้รับการบรรจุจากผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้อง

สอบแขง่ขันเข้ารับราชการ และแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล และข้าราชการประเภทอื่น หรือ

พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติงานซึ่งโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วน

ต าบล ต้องทดลองปฏิบัติหนา้ที่ราชการในต าแหนง่ ที่ได้รับแต่งตั้ง 

ข้อ ๑๔๐ ภายใต้บังคับข้อ ๑4๙ (๒) ให้ผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต าบล ตามข้อ ๑๓๙ 

ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเวลาหกเดือนนับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ

เป็นต้นไป ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาด าเนนิการในเรื่องการทดลองปฏิบัติหนา้ที่ราชการอย่างจริงจังมีความ

เที่ยงธรรมและได้มาตรฐาน ในอันที่จะให้การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นกระบวนการเลือกสรรบุคคล

เข้ารับราชการอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ข้อ ๑๔๑ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตาม

ความเหมาะสม แต่อย่างน้อยต้องประกอบตัวความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการปฏิบัติงาน

ร่วมกับผู้อื่น ความสนใจที่จะพัฒนาตนอง คุณธรรม การปฏิบัติตนตามกรอบของจรรยาบรรณและการ

รักษาวินัย 

วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามที่

องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด แล้วรายงานให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.จังหวัด) 

ทราบ 

ข้อ ๑๔๒ ให้ผู้บังคับบัญชาหรอืผูท้ี่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มหีนท้ี่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ให้ผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ มอบหมายงานให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการปฏิบัติ 

และแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน  การประพฤติตน 

รายการประเมิน วิธีการประเมนิ และมาตรฐานหรอืเกณฑก์ารประเมนิผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ข้อ ๑๔๓ ให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการท ารายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนเสนอผู้มีหน้าที่ดูแล

การทดลองปฏิบัติหนา้ที่ราชการตามแบบ และวิธีการที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

ข้อ ๑๔๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่

ราชการ ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีกจ านวนสองคน ซึ่งอย่างน้อยต้องแต่งตั้งจากผู้มี

หนา้ที่ดูแล การทดลองปฏิบัติหนา้ที่ราชการหนึ่งคน พนักงานส่วนต าบลผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้

ทดลองปฏิบัติหนา้ที่ราชการอกีหนึ่งคน 

ข้อ ๑๔๕ ให้คณะกรรมการท าหน้าที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้คลองปฏิบัติหน้าที่

ราชการตามรายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ ในข้อ 

๑๔๑ ท าการประเมินสองครั้ง โดยประเมินครั้งแรกเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาแล้วเป็นเวลาสาม



เดือน และประเมินครั้งที่สองเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือน เว้นแต่คณะกรรมการไม่อาจ

ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในแต่ละครั้งได้อย่างชัดแจ้ง เนื่องจากผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่

ราชการได้ลาคลอดบุตร ลาไปซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานลาปุวยเพราะประสบอันตรายในขณะ

ปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือลาเข้ารับการ

ตรวจเลือกหรอืเข้ารับการเตรียมพล คณะกรรมการจะประเมินผลรวมเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบ

หกเดือนแล้วก็ได้ 

ในกรณีที่มกีารขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามข้อ ๑๔๙ (๒) เมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่

ขยายแล้วให้ประเมนิอีกครั้งหนึ่ง 

ข้อ ๑๔๖ ผลการประเมินของคณะกรรมการให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก และในกรณีมีกรรมการที่ไม่เห็น

ด้วยอาจท าความเห็นแย้งรวมไว้ก็ได้ 

ข้อ ๑๔๗ เมื่อคณะกรรมการได้ด าเนินการตามข้อ 1๔๕ แล้ว ให้ประธานกรรมการประเมินผลฯ รายงาน

ผลการประเมินตอ่นายกองค์การรหิารส่วนต าบล ตามแบบรายงานท้ายประกาศนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผลการประเมินไม่ต่ ากว่าเกณฑห์รือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 141 ให้รายงานเมื่อทดลอง

ปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือนแลว้ หรอืเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ขยายตามข้อ ๑๔๙ (๒) แล้ว 

(๒) ในกรณีที่ผลการประมินต่ ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๘๑ ให้รายงานเมื่อเสร็จสิ้น

การประเมนิแตล่ะครัง้ 

ข้อ ๑๔๘ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับรายงานตามข้อ ๙๔๗ (๑) แล้ว ให้ประกาศว่าผู้ทดลอง

ปฏิบัติหน้าที่ราชการนัน้เป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการพร้อมแจ้งให้ผู้นั้นทราบและรายงานตาม

แบบรายงานท้ายประกาศนี้ ไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ภายในห้าวันท าการ

นับแต่วันประกาศ 

ข้อ ๑๔๙ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับรายงานตามข้อ 147 (๒) ให้ด าเนินการดังนี ้

(๑) ในกรณีที่เห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการออกจากราชการ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

แสดงความเห็นในแบบรายงานตามข้อ ๑๔๗ และมีค าสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ภายในห้าวันท าการนับแต่วันที่ได้รับรายงานพร้อมกับ

แจ้งให้ผู้นั้นทราบ และส่งส าเนาค าสั่งให้ออกไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 

ภายในหา้วันท าการนับแต่วันที่มคี าสั่ง 

(๒) ในกรณีที่เห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปจนครบหกเดือน 

หรอืควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตอ่ไปอีกระยะหนึ่งเป็นเวลาสามเดือนแล้วแต่กรณี ให้แสดง

ความเห็นในแบบรายงาน แล้วแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่

ราชการ และคณะกรรมการทราบ เพื่อท าการทดลองปฏิบัติหนท้ี่ราชการและประเมินผลการทดลองปฏิบัติ

หนา้ที่ราชการตอ่ไป 

ในกรณีที่ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจนสิ้นสุดระยะเวลาที่ขยายแล้ว และ

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับรายงานว่าผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้นั้นยังต่ ากว่า

เกณฑ์หรือมาตรฐานอีก ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลมีค าสั่งให้ผู้นั้นออกจาก

ราชการ โดยน าความใน (ค) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 



ข้อ ๑๕๐ การนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นเดือนตามประกาศนี้  ให้นับวันที่ผู้ทดลองปฏิบัติ

หนา้ที่ราชการไม่ได้มาปฏิบัติงานรวมเป็นเวลาทดลองปฏิบัติหนท้ี่ราชการด้วย และใหน้ับวันเข้าปฏิบัติหน้าที่

ราชการวันแรกเป็นวันเริ่มต้น และนับวันก่อนหน้าจะถึงวันที่ตรงกับวันเริ่มต้นนั้นของเดือนสุดท้ายให้

ระยะเวลาเป็นวันสิน้สุดระยะเวลาถ้าไม่มวีันตรงกันในเดือนสุดท้าย ให้ถือเอาวันสุดท้ายของเดือนนั้นเป็นวัน

สิน้สุดระยะเวลา 

ข้อ ๑๕๑ พนักงานส่วนต าบลซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตามวุฒิ ย้าย โอน หรือออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย

การรับราชการทหารแล้วได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลอีกให้ ทดลองปฏิบัติหน้าที่

ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนี้ 

(๑) กรณีได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานเดิมตามวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ให้

ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องไปกับต าแหน่งเดิม ถ้าได้รับ

การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในต่างสายงานให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่ 

(๒) กรณีย้ายไปด ารงต าแหน่งในสายงานเดิมให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติ

หนา้ที่ราชการตอ่เนื่องกับต าแหน่งเดิม ถ้าย้ายไปด ารงต าแหน่งต่างสายงานให้เริ่มการทดลองปฏิบัติหน้าที่

ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่ 

(๓) กรณีโอนมาด ารงต าแหน่งใหม่ ให้เริ่มการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่

ราชการใหม่ วันแต่กรณีโอนโดยบทบัญญัติของกฎหมายให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนับเวลา

ทดลองปฏิบัติหนา้ที่ราชการตอ่เนื่องกับต าแหน่งเดิม 

(๔) กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมื่อได้รับบรรจุ

และแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต าบล ไม่ว่าในสายงานเติมหรือต่างสายงาน ให้พ้นทดลองปฏิบัติ หน้าที่

ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตอ่เนื่องกับต าแหนง่เดิม 

ข้อ ๑๕๒ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดแล้ว หากภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้มี

คุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งผู้นั้น

ให้กลับไปด ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งอื่นในระดับเดียวกับต าแหน่งเติม ที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตาม

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งโดยพลัน โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.

อบต.จังหวัด) แต่ทั้งนีไ้ม่กระทบกระเทือนถึงการไตที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอ านาหน้าที่  และการรับเงินเดือน 

หรอืผลประโยนอื่นใดที่ได้รับ หรอืมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการในระหว่างที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง

ที่ผู้นัน้มคีุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่ 

ผู้ที่ได้รับแต่ตั้งให้กลับไปด ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้รับเงินเดือนในขั้นที่พึงจะ

ได้รับตามสถานภาพเดิม และให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีสถานภาพอย่างใดในการที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่

ตนมคีุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น 

ข้อ ๑๕๓ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลมีต าแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาว่างลง 

หรือต าแหน่งว่างเนื่องจากการก าหนดขึ้นใหม่ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลรายงานต าแหน่งว่างนั้น ให้

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลทราบ ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่มีต าแหน่งวง และให้องค์การบริหารส่วน



ต าบลด าเนินการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ว่างภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งนว่าง

ลง 

ในการด าเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง

ตามวรรคหนึ่ง ให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลพิจารณาด าเนนิการวิธีใดวิธีหนึ่ง หรอืหลายวิธีดังต่อไปนี้ 

(๑) รับโอนพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งและระดับเดียวกันกับต าแหน่งที่ว่างจากองค์การบริหารส่วนต าบล

อื่น หรอืพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นที่อยู่ในสายงานนักบริหารในต าแหน่งและระดับเดียวกัน 

(๒) สอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นแทนต าแหน่งว่างตามข้อ 101 หรือข้อ ๑๐2 

แล้วแต่กรณ ี

(๓) คัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งด ารงต าแหน่งที่มี

ลักษณะงานเทียบเคียงได้กับต าแหน่งบริหารที่จะรับโอน โดยมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัดและ

ผูจ้ะขอให้รับโอนจะต้องมีระดับต าแหน่งไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่จะแตต่ั้งนัน้ตามข้อ 179 

ทั้งนี ้ต้องเปิดโอกาสใหพ้นักงานส่วนต าบลต าแหนง่และระดับเดียวกันกับต าแหนงที่ว่างจากองค์การบริหาร

ส่วนต าบลอื่นที่อยู่ในสายงานนักบริหารในต าแหนง่และระดับเดียวกัน เข้ารับการคัดเลือกด้วย 

(๔) รายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต. จังหวัด) หรือรายงานคณะกรรมการลางพนักงาน

ส่วนต าบล (ก.อบต) แล้วแต่กรณี เพื่อขอใช้บัญชีในต าแหน่งที่อยู่ในประเภทและระดับเดียวกันโดยไม่ต้อง

เรียงตามล าดับที ่

กรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลมีต าแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาว่างลงหรือต าแหน่ง

ว่างเนื่องจากกาก าหนดขึ้นใหม ่ว่างลงเกินกว่า ๖๐ วัน โดยที่องค์การบริหารส่วนต าบลมิได้ด าเนินการสรร

หาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารและสายงานผู้บริหารสถานศกึษาที่ว่าง ตามวรรคสอง โดยไม่

มีเหตุผลอันสมควร หรือกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการตามวรรคสองแล้ว แต่ยังไม่

สามารถสรรหาผู้มาต ารงต าแหน่งได้ ภายใน 1๕๐ วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างหรือต าแหน่งว่างเนื่องจาก

การก าหนดขึ้นใหม่ให้ถือว่าการด าเนินการที่แล้วมาเป็นอันยกเลิก และให้คณะกรรมการพนักงานส่วน

ต าบล(ก.อบต.จังหวัด) หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต) แล้วแต่กรณี ส่งบัญชีผู้สอบ

คัดเลือกหรอืคัดเลือกได้ของจังหวัดหรอืของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้องค์การบริหารส่วนต าบล

ด าเนินการบรรจุแทนต าแหน่งที่ว่างภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือส่งตัวผู้สอบคัดเลือกหรือ

คัดเลือกได้นัน้ 

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประเมินผลการปฏิบัติงานและความประพฤติในรอบ ๖ เดือน ของพนักงานส่วนต าบลที่

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) หรอืคณะกรมการกลางพนักงานส่วน 

ต าบล (ก.อบต.) ส่งมาบรรจุแทนต าแหน่งที่ว่าง หากผลการประเมินปรากฎว่าการปฏิบัติราชการไม่มี

ประสิทธิภาพหรือมีความประพฤติไม่เหมะสมให้รายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.

จังหวัด)พิจารณาด าเนนิการตามข้อ ๑๗๗ 

ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลถูกด าเนินการตามวรรคสี่ตั้งแต่ ๒ ครั้งติดต่อกัน โดยเหตุเกิดจากการปฏิบัติ

ราชการไม่มีประสิทธิภาพหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล    (ก.

อบต.จังหวัด) พิจารณาเรียกตัวพนักงานส่วนต าบลรายดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟูสมรรถนะการ

ปฏิบัติงาน ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต) ก าหนด 



กรณีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ด าเนินการบรรจุแต่งตั้งตามวรรคสาม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

ให้ถือว่าละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ให้คณะกรรมการ

พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) แจ้งผูก้ ากับดูแลพิจารณาด าเนนิการตามอ านาจหน้าที่ตอ่ไป 

3. นโยบายในการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม 

 อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐาน 

ทางคุณธรรม จรยิธรรมของขา้ราชการ พนักงาน และลูกจา้งประจ าองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ซึ่งได้

ประมวลขึน้จากข้อเสนอแนะของผูบ่ริหารท้องถิ่นแนะประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นหลักและแนวทางปฏิบัติใหข้้าราชการ หรอืพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจา้ง

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบตัิเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ ได้แก่ 

 1. พนักงานส่วนต าบลทุ่งมน    ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  

 2. พนักงานส่วนต าบลทุ่งมน  มีจิตส านึกที่ด ีซื่อสัตย์  สุจรติ และมีความรับผดิชอบ 

 3. พนักงานส่วนต าบลทุ่งมน    ยึดถือประโยชนข์องประเทศชาติเหนอืกว่าประโยชน์สว่นตน  

      และไม่มผีลประโยชน์ทับซ้อน     

 4. พนักงานส่วนต าบลทุ่งมน  จะต้องยืนหยัดท านิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 

    5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 

    6. การให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

    7. การมุง่ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

    8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

    9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

4.นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 

เป้าประสงค์ 

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่องโดยการเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถ 

ศักยภาพ และทักษาการท างานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณว์ิสัยทัศน ์และยุทธศาสตร์ของ

องค์กร เพื่อใหก้ารขับเคลื่อนการด าเนินการตามพันธกิจขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบ

ผลส าเร็จตามเปูาหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 

กลยุทธ์ 

 1.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ อบต.ทุ่งมน 

 2.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหนง่งานและสายอาชีพตามสมรรถนะแผนการสบืทอด

ต าแหน่ง 

 3.พัฒนาศักยภาพผูบ้ริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานทุกระดับตามสายอาชีพ

และต าแหน่งงานอย่างตอ่เนื่อง 

 4.ส่งเสริมใหบุ้คลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณขององค์การบริหารส่วน

ต าบลทุ่งมน 



 5.พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ องค์ความรู ้เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอด

ความรู ้การแลกเปลี่ยนความรูแ้ละประสบการณใ์นการท างานอย่างต่อเนื่อง 

การด าเนินการ  

 1.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 2.จัดส่งบุคลากรตามสายงานไปฝกึอบรมในหลักสูตรต่างๆ 

 3.สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศกึษาต่อในระดับที่สูงขึน้ 

 4.มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะวิชาการและการรอบรู้หน้าที่ 

5.นโยบายด้านการส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

เป้าประสงค์ เสริมสร้างความสั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชวีิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้

ผูป้ฏิบัติงาน เพื่อรักษาคนดีคนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหนา้ของผูป้ฏิบัติงานที่มีผลงาน

และสมรรถนะในทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสารให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ

ความปลอดภัย อาชีวปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการท างาน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่

กฎหมายก าหนดและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กรระหว่างผูบ้ริหาร

และพนักงานทุกระดับ 

กลยุทธ์   

 1.ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 2.ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย ชีวอนายมัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 3.การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 

 4.ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดีและท าคุณประโยชน์ใหอ้งค์กร 

 5.ปรับปรุงระบบสวัสดิการผลตอบแทนพิเศษ 

 6.ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

การด าเนินการ 

 1.จัดท าประกาศมาตรฐานการให้รางวัลและบทลงโทษของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

 2.ปรับปรุงสภาพความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างานให้ดีอยู่เสมอ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


