
 

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

   ในการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง  เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญในการ
บริหารงานบุคคล  เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ  มีความรู้  ความสามารถ  ตรงต่อความต้องการ
ขององค์กร  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจะได้ก าหนดหลักเกณฑ์การ
บรรจุแต่งตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีขึ้น  ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ก.จ.) และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี(ก.จ.จ.สิงห์บุรี) ก าหนด ดังนี้ 
 ข้อ   1   การบรรจุ บุ คคล เข้ า รั บราชการ เป็ นข้ า ร าชการองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ด                          
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ใน
ต าแหน่งนั้น โดยบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
  กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งใด อาจบรรจุ  และแต่งตั้งผู้สอบ
แข่งขันได้ โดยขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืน หรือ
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการอ่ืนใน
ต าแหน่งเดียวกันกับต าแหน่งที่จะบรรจุ เข้ารับราชการหรือต าแหน่ง อ่ืนที่ก าหนดคุณวุฒิตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่งนั้น  

  ส าหรับผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืน หรือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนตามวรรคสอง แต่ไม่ประสงค์จะไปบรรจุ
แต่งตั้งตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอใช้บัญชี ยังถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดิม หรือตามบัญชีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเดิม 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถขอใช้บัญชีสอบแข่งขันในต าแหน่งที่มีระดับสูงกว่ามา
บรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่มีระดับต่ ากว่า จากบัญชีการสอบแข่งขันขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือขอ
ใช้บัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดได้ โดยมี เงื่อนไขว่าบัญชีการสอบแข่งขันต้องเป็นกลุ่ม
ต าแหน่งเดียวกันซึ่งมีคุณวุฒิเหมือนกัน    ในขณะบรรจุแต่งตั้งจะต้องไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันในต าแหน่งนั้น ผู้
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งดังกล่าวต้องสมัครใจ  โดยไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงล าดับของ
บัญชีการสอบแขง่ขัน 

 ข้อ  ๒   ผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งอยู่ในล าดับที่ที่จะได้รับบรรจุ และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด ถ้าปรากฏ
ว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม โดยไม่ได้รับการยกเว้นในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม



ตามที่ก าหนด ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง โดย
ไม่ได้รับอนุมัติยกเว้นจาก  ก.จ. อยู่ก่อนหรือภายหลังการสอบแข่งขันจะบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนั้น
ไม่ได ้

  ข้อ  ๓    ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือประโยชน์แก่ราชการ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. อาจบรรจุบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความช านาญ
สูงเข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ช านาญการในองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

  ข้อ  ๔    องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะเสนอขอให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ  หรือผู้ช านาญการจะต้องมีลักษณะต่อไปนี้ 

(1) ลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความจ าเป็นที่         
จะต้องใช้บุคลากรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและความช านาญงานในระดับผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ช านาญการหรือผู้
ที่มีความรู้  ความสามารถและความช านาญงานเทียบได้ในระดับเดียวกัน  

(2) มีการก าหนดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ช านาญการ เพ่ือรองรับลักษณะหน้าที่ ความ
รับผิดชอบตาม (1)  โดยพิจารณาก าหนดระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับความยากและคุณภาพของงานใน
ต าแหน่งนั้น ดังนี้ 

        (ก)  ต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับ 9   

          (ข)  ต าแหน่งผู้ช านาญการ  ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับ 6  ระดับ 7  หรือระดับ 8   

  ข้อ ๕    กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์แก่ราชการที่
จะต้องบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ช านาญการในองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้
เสนอเหตุผลและความจ าเป็น ค าชี้แจง ประวัติและผลงานของผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่    
มีความรู้ ความสามารถและความช านาญงานสูงในระดับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ช านาญการ แล้วแต่กรณี และมีความ
เหมาะสมกับลักษณะงานในต าแหน่งที่ขอบรรจุและแต่งตั้ง โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา  ประวัติการ
ท างาน  และผลงานที่ได้ปฏิบัติมา ตามแบบท่ีก าหนดท้ายประกาศนี้ ให้ ก.จ.จ. พิจารณา 
  ในเหตุผลค าชี้แจงตามวรรคหนึ่ง  ให้แสดงรายละเอียด  ดังนี้ 
  (1)  บุคคลที่จะบรรจุเข้ารับราชการ คุณวุฒิ  ต าแหน่งที่จะบรรจุ และระดับต าแหน่ง  
  (2)  รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ  และปริมาณงานของต าแหน่งที่จะบรรจุ 
  (3)  เหตุผลความจ าเป็นในการขอบรรจุบุคคลผู้นี้ 
  (4)  ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับจากการบรรจุบุคคลผู้นี้ 

  ข้อ  ๖    กรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามข้อ 112  แต่
ยังมิได้ก าหนดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ช านาญการตามที่ก าหนดในข้อ 111 (2)    ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ช านาญการขึ้นใหม่หรือปรับเกลี่ยจากต าแหน่งอ่ืนให้ก .จ.จ. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  ทั้งนี้ให้ด าเนินการตามที่ก าหนดในหมวด 2 ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่ง  หรือ 
การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี  



  ข้อ  ๗    เมื่อ ก.จ.จ.  ได้เห็นชอบการบรรจุบุคคลใดเข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือ
ผู้ช านาญการ ในต าแหน่งใด ระดับใด แล้ว ให้ก าหนดอันดับเงินเดือนและขั้นเงินเดือนที่จะให้ได้รับ  โดยขั้น
เงินเดือนที่จะให้ได้รับดังกล่าวให้ได้รับในขั้นที่ไม่ต่ ากว่าจุดกึ่งกลางระหว่างขั้นสูงและขั้นต่ าของอันดับเงินเดือน
ที่ผู้นั้นได้รับ 

ข้อ  ๘    ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่  ก.จ.จ. เห็นว่า ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการสอบแข่งขัน           
อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้ในกรณีดังนี้ 

(1) การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนขององค์การ            
บริหารส่วนจังหวัดเพ่ือศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ  

(2)  การบรรจุและแต่งตั้งผู้ส าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่  ก .จ. ก าหนดให้คัดเลือกเพ่ือ   
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ 

(3)  การบรรจุและแต่ งตั้ งผู้ ส า เร็ จการศึกษาตามหลักสูตรที่   ก .จ .จ . อนุมัติ ให้                      
ส่วนราชการใดจัดให้มีการศึกษาข้ึน เพ่ือเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเฉพาะ 

(4)  การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถมารับการบรรจุได้ เมื่อถึง  ล าดับ
ที่ที่สอบได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและได้มา
รายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นั้นสอบได้ ถูกยกเลิกไปแล้ว 

(5)  การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
เนื่องจากได้มารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุแล้ว  แต่มีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่
สอบแข่งขันได้ตามก าหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง 

ข้อ  ๙    ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือไปรับ
ราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมื่อผู้นั้นพ้นจากราชการทหาร โดยมิได้กระท าการใด 
ๆ  ในระหว่างรับราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือได้ชื่อว่าเป็น 

ผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และผู้นั้นไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในหมวด 1 
หากประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดิม   
ภายในก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร   ให้สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการตามวรรคหนึ่ง ให้มี      
สิทธิได้นับวันรับราชการก่อนถูกสั่งให้ออกจากราชการ รวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย           
การรับราชการทหารและวันรับราชการเมื่อได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นเวลาราชการติดต่อกันเพ่ือ
ประโยชน์ตามประกาศนี้ และตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเสมือน ว่าผู้นั้น มิได้
เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการ 



  ข้อ ๑๐    เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดออกจากราชการไปรับราชการ 
ทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงวนต าแหน่งในระดับเดียวกัน
ไว้ส าหรับบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ 

  ข้อ ๑๑    ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ที่ได้ออกจากราชการไปรับราชการทหาร  
ตามข้อ 117   หากผู้นั้นประสงค์จะขอกลับเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดิมจะต้องยื่นค าขอ
พร้อมด้วยหนังสือรับรองประวัติการรับราชการทหารตามแบบที่ก าหนดท้ายประกาศนี้ ภายใน  180 วัน นับ
แต่วันพ้นจากราชการทหาร 

  ข้อ  ๑๒    ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรวจสอบเอกสารและประวัติการรับราชการทหาร  
ตามข้อ 118  หากเห็นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง และผู้นั้นได้พ้นจากราชการทหารโดยมิได้กระท าการใด ๆ  ใน
ระหว่างรับราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง   หรือได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  
และผู้นั้นไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม อีกทั้งได้ผู้นั้นได้ยื่นค าขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ
ภายใน 180  วันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับเดิมที่สงวนไว้   โดยให้
ได้รับเงินเดือน ดังนี้ 

    (1)  ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป                
แต่ไม่ถึง 1 ปี ให้สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้รับเงินเดือน
ในอันดับเดิมและในขั้นทีสู่งกว่าเดิมได้ไม่เกินครึ่งข้ัน 

 ถ้ามีเศษของ 6 เดือนที่ไปรับราชการทหาร เมื่อน าเศษที่เหลือไปรวมกับระยะ          

เวลาในการปฏิบัติงานของครึ่งปีที่แล้วมาของผู้นั้นก่อนออกไปรับราชการทหารแล้วได้ครบ 6 เดือน ก็ให้        
สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้อีกไม่เกิน               
ครึ่งข้ัน   

      (2)  ในกรณีท่ีผู้กลับจากราชการทหาร มีเวลารับราชการทหารครบ 1 ปี ให้ผู้มีอ านาจ สั่ง
บรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยให้ได้รับเงิน เดือนในอันดับเดิม
และในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินปีละหนึ่งขั้น 

      (3)  ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไปเศษ          
ของปีที่ไปรับราชการทหารที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ (2) แล้วหากมีระยะเวลาเหลือครบ   

6 เดือน ให้สั่งบรรจุผู้นั้นโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิม เพ่ิมจากข้อ (2) ได้อีก         
ไม่เกินครึ่งขั้นส าหรับระยะเวลาที่ค านวณได้ครบ 6 เดือน และหากยังมีเศษที่เหลือจากการค านวณครั้ง      
สุดท้ายแต่ไม่ครบ 6 เดือน ให้พิจารณาค านวณตามเกณฑ์ ข้อ  (1) วรรคสอง 



      ทั้งนี้ การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเดิม ตามข้อ (1) ข้อ (2) และ ข้อ (3) นั้น จะต้อง               
ไม่ได้รับประโยชน์มากกว่าผู้ที่มิได้ออกจากราชการไปรับราชการทหารและต้องไม่เกินขั้นสูงของอันดับ            
เงินเดือนส าหรับต าแหน่งระดับเดิม 

  ข้อ  ๑๓    ในการบรรจุผู้ไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ หากผู้ใดไม่เคยได้รับการ
บรรจุ และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ขึ้นไป ซึ่งต้องใช้วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบ
ได้ไม่ต่ ากว่านี้ขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงาน
ดังกล่าว ผู้นั้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดในหมวด 6 ว่าด้วยการย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ด้วย 

ข้อ  1๔    ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ออกจากราชการไปรับราชการทหาร 

ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ หากพ้นจากราชการทหารโดยไม่มี
ความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเดิม ภายในก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร  ให้น าความที่ก าหนดไว้ในข้อ 
118  และข้อ 119  มาใช้บังคับแก่ข้าราชการที่กล่าวถึงโดยอนุโลม   

ข้อ  1๕    ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้          
ออกจากราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ   ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเต็ม
เวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ถ้าผู้นั้นกลับเข้ารับราชการภายใน
ก าหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าว   ให้สั่งบรรจุและ   แต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่ง ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 

ข้อ  1๖    เมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดออก       
จากราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ   ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเต็มเวลา
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ให้พิจารณาก าหนดต าแหน่งในระดับ
เดียวกันส าหรับบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการภายในก าหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ  แต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วัน
ไปปฏิบัติงานดังกล่าว 

  ข้อ  1๗    ผู้ประสงค์จะขอกลับเข้ารับราชการกรณีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออกจาก
ราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ   ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเต็มเวลา
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดิม  จะต้อง
ยื่นค าขอบรรจุกลับพร้อมหนังสือรับรองประวัติการท างานตามแบบที่ก าหนด ก่อนวันสิ้นสุดก าหนดเวลาที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานใด ๆ  ไม่น้อยกว่า 30 วัน  

ข้อ  1๘    ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรวจสอบเอกสารและประวัติการท างาน หากเห็น
ว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องและผู้นั้นมีประวัติในการท างานที่ไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีความเสียหาย
และยื่นค าขอบรรจุกลับภายในก าหนด   ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ



เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับเดิม     โดยให้ได้รับเงินเดือน 
ดังนี้  

    (1)  ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงาน       
ดังกล่าวตั้งแต่  6  เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 1 ปี ให้สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การ    
บริหารส่วนจังหวัด โดยให้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินครึ่งขั้น ถ้ามีเศษของ 6 
เดือนที่ไปปฏิบัติงานเมื่อน าเศษที่เหลือไปรวมกับระยะเวลาในการปฏิบัติงานของครึ่งปีที่แล้วมาของผู้นั้นก่อน
ออกไปปฏิบัติงานแล้วได้ครบ 6 เดือน ก็ให้สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิม
และในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้อีกไม่เกินครึ่งขั้น  

      (2)  ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี มีเวลาปฏิบัติงาน     
ดังกล่าวครบ 1 ปี ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด       
โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในข้ันที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินปีละหนึ่งขั้น 

      (3)  ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติ งานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงาน                
ดังกล่าวตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไปเศษของปีที่ไปปฏิบัติงานที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ (2) แล้วหากมี  
ระยะเวลาเหลือครบ 6 เดือน ให้สั่งบรรจุผู้นั้นโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิม       
เพ่ิมจากข้อ (2) ได้อีกไม่เกินครึ่งขั้นส าหรับระยะเวลาที่ค านวณได้ครบ 6 เดือน และหากยังมีเศษที่เหลือ    
จากการค านวณครั้งสุดท้ายแต่ไม่ครบ 6 เดือน ให้พิจารณาค านวณตามเกณฑ์ ข้อ (1) วรรคสอง 

      ทั้งนี้ การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเดิม ตามข้อ (1) ข้อ (2) และ ข้อ (3) นั้น จะต้อง       
ไม่ได้รับประโยชน์มากกว่าผู้ที่มิได้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี และต้องไม่เกิน    ขั้นสูง
ของอันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งระดับเดิม 

  ข้อ  1๙    ในการบรรจุผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี กลับเข้ารับราชการหากผู้ใด        
ไม่เคยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ขึ้นไป ซึ่งต้องใช้วุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ในสายงานดังกล่าว ผู้นั้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดในหมวด  6  ว่าด้วยการย้ายข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ด้วย 

  ข้อ  ๒๐   ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติ
คณะรัฐมนตรีก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับหากออกจากงานที่ไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีความ
เสียหาย และประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เดิมภายในก าหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าว    ให้น าความที่
ก าหนดไว้ในข้อ 124  และข้อ 125  มาใช้บังคับแก่ข้าราชการ ที่กล่าวถึงโดยอนุโลม 

ข้อ  ๒๑    ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว  และไม่ใช่  
เป็นกรณีออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้าสมัครเข้ารับราชการและองค์การบริหาร



ส่วนจังหวัดต้องการจะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ ให้ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องยื่นค าขอตามแบบ และเอกสาร
ประกอบ ดังนี้ 

(1) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่ออกใบรับรองถึงวันที่ยื่น            
ขอกลับเข้ารับราชการ 

(2) ส าเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ 
(3) หนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ และความประพฤติของผู้บังคับบัญชาเดิมซึ่งมี

ต าแหน่งตั้งแต่ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
(4) ส าเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่จะบรรจุ 
(5) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(6) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
(7) ส าเนาหนังสือส าคัญการสมรส หลักฐานอนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล                  

หรือหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน (ถ้ามี) 
(8) ส าเนาค าสั่งอนุญาตให้ออกจากราชการ 

  ข้อ  ๒๒    ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรวจสอบเอกสารตามข้อ 128 และ   
ประวัติการรับราชการและการท างานทุกแห่งของผู้สมัคร และให้สอบถามไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้รายละเอียดข้อเท็จจริงมากท่ีสุดมาประกอบการพิจารณา 

ข้อ  ๒๓    การพิจารณาเพ่ือบรรจุผู้ที่ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ ให้      
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(1) ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือได้รับการ
ยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(2) ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะบรรจุ           
และแต่งตั้งตามที่  ก.จ. ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หรือได้รับอนุมัติจาก ก.จ.  

(3)  กรณีบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่  ก.จ. ก าหนดให้เป็นต าแหน่งที่มีระดับควบ
ในสายงานใด ต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งระดับใดระดับหนึ่งที่เป็น    ระดับควบ
ในสายงานนั้น ขึ้นบัญชีรอการบรรจุหรือเลื่อนระดับต าแหน่งอยู่ และกรณีบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ 
ก.จ. มิได้ก าหนดให้เป็นต าแหน่งที่มีระดับควบ ต้องไม่มีผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งนั้น ขึ้นบัญชี รอการเลื่อน
ระดับต าแหน่งอยู่   เว้นแต่ ผู้ที่จะกลับเข้ารับราชการนั้น เป็นผู้ที่ออกจากราชการไปด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
หรือสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
ลาออกจากราชการเพ่ือติดตามคู่สมรสไปรับราชการ ณ ต่างประเทศ          หรือเป็นผู้ที่ออกจากราชการไป
เพราะถูกยุบเลิกต าแหน่ง  

  ข้อ  ๒๔    การบรรจุและแต่งตั้งผู้สมัครกลับเข้ารับราชการตามที่ประกาศนี้  ให้นายก                
องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยความเห็นชอบของ ก .จ.จ. สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ         
ที่ไม่สูงกว่าเดิม และให้ได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าขั้นที่เคยได้รับอยู่เดิมก่อนออกจากราชการ 



ข้อ  ๒๕    การบรรจุและแต่งตั้งจากข้าราชการประเภทอ่ืน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนผู้
ขอโอนมาเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในหมวด 8 

ข้อ  ๒๖    ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด                
ต าแหน่งใดต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่              
ก.จ. ก าหนด 

ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิใดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ให้หมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิที่ ก.พ. ก.ค. หรือ  ก.จ. รับรอง 

กรณีมีเหตุผลความจ าเป็น  ก.จ.  อาจอนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่
มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งก็ได้ 

  ข้อ  ๒๗    ผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ                
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนจังหวัด   หากภายหลังปรากฎว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามเบื้องต้นโดยไม่ได้รับการยกเว้นในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในหมวด 1 ว่าด้วยคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้าม หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นอยู่ก่อนก็ดี  หรือมีกรณีต้องหาอยู่ก่อนและ
ภายหลังเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีต้องหานั้นก็ดี  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยความ
เห็นชอบของ  ก.จ.จ.  สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลัน แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้
ปฏิบัติไปตามอ านาจและ  หน้าที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ หรือ  มีสิทธิจะได้รับจาก
ทางราชการก่อนมีค าสั่งให้ออกนั้น   และถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้ว     ให้ถือว่า เป็นการสั่งให้
ออกเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ข้อ  ๒๘    การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ด ารงต าแหน่ง                
ที่  ก.จ.จ.  ยังมิได้ก าหนดต าแหน่ง จะกระท ามิได้ 

ข้อ  ๒๙    การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจสั่ง
บรรจุและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ  ก.จ.จ.  

ข้อ ๓๐    ผู้ใดได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด       
ให้มีการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน และการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องด าเนินการในรูป
คณะกรรมการ  และในกรณีที่ไม่ผ่านการประเมินไม่ควรให้รับราชการต่อไปก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจาก       
ราชการได้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก  ก.จ.จ.  

ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่งให้ถือเสมือนว่า ผู้นั้นไม่เคยเป็นข้าราชการ              
องค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้ าที่ราชการ หรือการรับเงินเดือน              
หรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีได้รับจากราชการในระหว่างที่ผู้นั้นอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  



  ข้อ  ๓๑    ให้ผู้ได้รับการบรรจุจากผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุ       
พิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหาร         
ส่วนจังหวัด  และข้าราชการประเภทอ่ืน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติงาน       
ซึ่งโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ในต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 

  ข้อ  ๓๒    ภายใต้บังคับข้อ  148 (2)  ให้ผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตามข้อ 138  ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเวลาหกเดือน
นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นต้นไป 

  ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาด าเนินการในเรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่าง              
จริงจัง  มีความเที่ยงธรรมและได้มาตรฐานในอันที่จะให้การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นกระบวน          
การเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ข้อ  ๓๓    ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ              
หน้าที่ราชการได้ตามความเหมาะสม  แต่อย่างน้อยต้องประกอบด้วยความรู้ที่ใช้ใ นการปฏิบัติหน้าที่       
ความสามารถในการปฏิบัติงาน   ปริมาณงาน   คุณภาพของงาน   ความอุตสาหะ   ความรับผิดชอบ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน  ความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง  คุณธรรม  การปฏิบัติตนตามกรอบ
ของจรรยาบรรณและการรักษาวินัย    

  วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่                      
ราชการให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด  แล้วรายงานให้ ก.จ.จ.  ทราบ 

  ข้อ  ๓๔    ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 

  ให้ผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมอบหมายงานให้ผู้ทดลองปฏิบัติ            
หน้าที่ราชการปฏิบัติ  และแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ         
งาน การประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการ     ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

  ข้อ  ๓๕    ให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการท ารายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน       
เสนอผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามแบบและวิธีการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด 

  ข้อ  ๓๖    ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีกจ านวนสองคน  ซึ่งอย่างน้อยต้อง
แต่งตั้งจากผู้มีหน้าที่ดูแล การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหนึ่งคน  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกหนึ่งคน 



  ข้อ  ๓๗    ให้คณะกรรมการท าหน้าที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของ                 
ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามรายการประเมิน  วิธีการประเมิน  และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินที่
ก าหนดไว้ ในข้อ  140  ท าการประเมินสองครั้ง  โดยประเมินครั้งแรกเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาแล้ว
เป็นเวลาสามเดือนและประเมินครั้งที่สอง  เมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่หน้าที่ราชการครบ 

หกเดือน  เว้นแต่คณะกรรมการไม่อาจประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในแต่ละครั้งได้อย่างชัดแจ้ง  
เนื่องจากผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ลาคลอดบุตร  ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน  ลาป่วย
เพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตาม
หน้าที่ หรือลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล คณะกรรมการจะประเมินผลรวมเมื่อทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือนแล้วก็ได้ 

  ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  เมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่
ขยายแล้วให้ประเมินอีกครั้งหนึ่ง 

  ข้อ  ๓๘    ผลการประเมินของคณะกรรมการให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก  และในกรณีมี
กรรมการที่ไม่เห็นด้วยอาจท าความเห็นแย้งรวมไว้ก็ได้ 

  ข้อ  ๓๙    เมื่อคณะกรรมการได้ด าเนินการแล้ว  ให้ประธานกรรมการ   รายงานผลการ
ประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามแบบรายงานท้ายประกาศนี้ 

       (1)  ในกรณีที่ผลการประเมินไม่ต่ ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ใน ให้รายงาน
เมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือนแล้ว   หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ขยาย        

        (2)  ในกรณีที่ผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ให้รายงานเมื่อเสร็จ
สิ้นการประเมินแต่ละครั้ง 

  ข้อ  ๕๐    เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับรายงานแล้ว ให้ประกาศว่าผู้ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้นเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการพร้อมแจ้งให้ผู้นั้นทราบ และรายงานตาม
แบบรายงานท้ายประกาศนี้  ไปยัง ก.จ.จ. ภายในห้าวันท าการนับแต่วันประกาศ 

  ข้อ  ๕๑    เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับรายงาน ให้ด าเนินการดังนี้ 

       (1)  ในกรณีที่ เห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการออกจากราชการให้นายก            
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแสดงความเห็นในแบบรายงานตามข้อ 146 และมีค าสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ.  ภายในห้าวันท าการนับแต่วันที่ได้รับรายงานพร้อมกับแจ้งให้ผู้นั้นทราบ  และ  
ส่งส าเนาค าสั่งให้ออกไปยัง ก.จ.จ.  ภายในห้าวันท าการนับแต่วันที่มีค าสั่ง 

       (2)  ในกรณีที่เห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป
จนครบหกเดือน  หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปอีกระยะหนึ่งเป็นเวลาสามเดือน  
แล้วแต่กรณี  ให้แสดงความเห็นในแบบรายงาน  แล้วแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้มีหน้าที่ดูแลการ



ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  และคณะกรรมการทราบ  เพ่ือท าการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป 

       ในกรณีที่ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจนสิ้นสุด
ระยะเวลาที่ขยายแล้ว  และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับรายงานว่าผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการของผู้นั้นยังต่ ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานอีก    ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีค าสั่งให้ผู้นั้นออก
จาก   ราชการ  โดยน าความใน (1) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ข้อ  ๕๒    การนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นเดือนตามประกาศนี้ ให้นับวัน        
ที่ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ได้มาปฏิบัติงานรวมเป็นเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย  และให้นับวัน
เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการวันแรกเป็นวันเริ่มต้น  และนับวันก่อนหน้าจะถึงวันที่ตรงกับวันเริ่มต้นนั้นของเดือน
สุดท้ายแห่งระยะเวลาเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาถ้าไม่มีวันตรงกันในเดือนสุดท้าย  ให้ถือเอาวันสุดท้ายของเดือน
นั้นเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลา 

  ข้อ ๕๓    ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่          
ราชการ  ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตามวุฒิ  ย้าย  โอน  หรือออกจากราชการไป       
รับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้วได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอีก  ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ    ดังนี้ 

       (1)  กรณีได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้นในสายงานเดิมตามวุฒิที่ได้รับ
เพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น  ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องไปกับ
ต าแหน่งเดิม  ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้นในต่างสายงานให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
และนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่ 

       (2)  กรณีย้ายไปด ารงต าแหน่งในสายงานเดิม  ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและ        
นับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับต าแหน่งเดิม  ถ้าย้ายไปด ารงต าแหน่งในต่างสายงานให้เริ่ม
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่ 

       (3)  กรณีโอนมาด ารงต าแหน่งใหม่  ให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลา
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่  เว้นแต่กรณีโอนโดยบทบัญญัติของกฎหมายให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่         
ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับต าแหน่งเดิม 

                  (4)  กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ    
ทหาร  เมื่อได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ว่าในสายงานเดิมหรือต่างสาย
งาน  ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับต าแหน่งเดิม 

ข้อ  ๕๔    ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดแล้ว    
หากภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น  ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งผู้นั้นให้กลับไปด ารงต าแหน่งเดิม  หรือต าแหน่งอ่ืนในระดับเดียวกับต าแหน่งเดิมที่ผู้



นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งโดยพลัน โดยความเห็นชอบของ  ก.จ.จ. แต่ ทั้งนี้   ไม่
กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอ านาจหน้าที่  และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่
ได้รับ หรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการในระหว่างที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่  ผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่ต รง
ตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งอ่ืนตามวรรคหนึ่ง  ให้รับเงิน          
เดือนในขั้นที่พึงจะได้รับตามสถานภาพเดิม และให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีสถานภาพอย่างใดในการที่ได้รับแต่งตั้ง       
ให้ด ารงต าแหน่งที่ตนมีคณุสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น 

  ข้อ  ๕๕   ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีต าแหน่งบริหารและต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีผู้ด ารงต าแหน่งอยู่เดิมว่างลงหรือต าแหน่งว่างที่ก าหนดขึ้นใหม่  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานต าแหน่งว่างนั้นให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน 7 วันนับแต่วันที่
ต าแหน่งว่างและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ว่างนั้น 
ภายใน  90  วัน  นับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ประสงค์จะบรรจุและ
แต่งตั้งแทนต าแหน่งว่างให้รายงานเหตุผลความจ าเป็นเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

 ในการด าเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบริหารหรือต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีว่างตามวรรคหนึ่ง  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 

  1. ให้ด าเนินการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่ืนมาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบริหารหรือต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในระดับเดียวกับต าแหน่งที่ว่าง
ภายใน 15 วัน นับแต่ต าแหน่งว่าง 

   2. กรณีไม่ประสงค์จะด าเนินการตาม 1 หรือหากครบก าหนด 15 วัน แล้วยังไม่อาจ
ด าเนินการสรรหาได้ ให้เสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเพื่อด าเนินการสรรหาโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง  ดังนี้       

    (1) คัดเลือกเพ่ือโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต าแหน่งบริหารจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่ืนมาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบริหารที่ว่างในระดับเดียวกัน  

   (2) ให้ด าเนินการโดยวิธีการสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือก ตามท่ีก าหนดในหมวด 4  
ว่าด้วยการคัดเลือก แล้วแต่กรณี 
                           (3)  ให้ด าเนินการโดยการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืน ซึ่งด ารงต าแหน่งบริ
หารหรือข้าราชการประเภทอ่ืน ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับต าแหน่งบริหารโดยมีหนังสือรับรองจากส่วน
ราชการต้นสังกัด และผู้จะขอให้รับโอนจะต้องมีระดับต าแหน่งไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่จะแต่งตั้งนั้น  


