หมวด 5
การบรรจุและแตงตั้ง
ขอ 102 การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด
ในเทศบาล ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดในตําแหนงนั้น หรือตําแหนงอื่นที่เกี่ยวของและเกื้อกูลกัน
ซึ่งกําหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงกันกับคุณวุฒิที่ผูนั้นนํามาสมัครสอบแขงขัน
การรองขอใหดําเนินการสอบแขงขัน การดําเนินการสอบแขงขัน การขึ้นบัญชีการสอบแขงขัน
การใชบัญชีการสอบแขงขัน การขอใชบัญชีและการบรรจุและแตงตั้งจากบัญชีผูสอบแขงขันได ใหเปนไป
ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
มิใ หนํา ความในวรรคหนึ่ง มาใชบัง คับ ในกรณีก ารบรรจุแ ละแตง ตั้ง ตามขอ 104 ขอ
109 ขอ 110 ขอ 116 และขอ 120
[ขอ 93 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 26) ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2550]

ขอ 103 ผูสอบแขงขันได ซึ่งอยูในลําดับที่ที่จะไดรับบรรจุ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด
ถาปรากฏวาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม โดยไมไดรับการยกเวนจาก ก.ท.จ. ในกรณีที่
ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในหมวด 1 วาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหามเบื้องตน
หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง โดยไมไดรับอนุมัติยกเวนจาก ก.ท. อยูกอนหรือภายหลังการสอบแขงขัน
จะบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนั้นไมได
ขอ 104 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง เพื่อประโยชนแกราชการที่จะตอง
บรรจุบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และความชํานาญสูง เขารั บราชการในฐานะผูเชี่ยวชาญหรือ
ผูชํานาญการ ก.ท.จ. อาจมีมติใหความเห็นชอบ ตามที่เทศบาลรองขอใหบรรจุและแตงตัง้ จากผูไ ดรบั การคัดเลือก
สําหรับการกําหนดระดับของตําแหนงที่จะแตงตั้งและเงื่อนไขที่จะใหไดรับ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่ ก.ท. กําหนด
ขอ 105 เทศบาลที่จะเสนอขอให ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบ เพื่อบรรจุบุคคล
เขารับราชการในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือผูชํานาญการจะตองมีลักษณะตอไปนี้
(1) ลักษณะหนาที่ ความรับผิดชอบของเทศบาล มีความจําเปนที่จะตองใชบุคลากร
ผูที่มีความรู ความสามารถและความชํานาญงานในระดับผูเชี่ยวชาญ หรือผูชํานาญการหรือผูที่มีความรู
ความสามารถและความชํานาญงานเทียบไดในระดับเดียวกัน
(2) มีการกําหนดตําแหนงผูเชี่ยวชาญ หรือผูชํานาญการ เพื่อรองรับลักษณะหนาที่
ความรับผิดชอบตาม (1) โดยพิจารณากําหนดระดับตําแหนง ใหเหมาะสมกับความยากและคุณภาพของงาน
ในตําแหนงนั้น ดังนี้

(ก) ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ กําหนดเปนตําแหนงระดับ 9
(ข) ตําแหนงผูชํานาญการ กําหนดเปนตําแหนงระดับ 6 ระดับ 7 หรือระดับ 8
ขอ 106 กรณีเทศบาล มีความจําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนแกราชการที่จะตองบรรจุ
บุคคลเขารับราชการในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือผูชํานาญการในเทศบาล ใหเสนอเหตุผลและความจําเปน
คําชี้แจง ประวัติและผลงานของผูที่จะบรรจุเขารับราชการ ซึ่งจะตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถและ
ความชํานาญงานสูงในระดับผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการ แลวแตกรณี และมีความเหมาะสมกับ ลักษณะ
งานในตําแหนงที่ขอบรรจุและแตงตั้ง โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการทํางาน และผลงาน
ที่ไดปฏิบัตมิ า ตามแบบที่กําหนดทายประกาศนี้ ให ก.ท.จ. พิจารณา
ในเหตุผลคําชี้แจงตามวรรคหนึ่ง ใหแสดงรายละเอียด ดังนี้
(1) บุคคลที่จะบรรจุเขารับราชการ คุณวุฒิ ตําแหนงที่จะบรรจุ และระดับตําแหนง
(2) รายละเอียดหนาที่ความรับผิดชอบ และปริมาณงานของตําแหนงที่จะบรรจุ
(3) เหตุผลความจําเปนในการขอบรรจุบุคคลผูนี้
(4) ประโยชนที่ทางราชการจะไดรับจากการบรรจุบุคคลผูนี้
ขอ 107 กรณีที่เทศบาลขอบรรจุบุคคลเขารับราชการตามขอ 105 แตยังไมไดกําหนด
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ หรือผูชํานาญการตามที่กําหนดในขอ 105 (2) ใหเทศบาลเสนอขอกําหนดตําแหนง
ผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการให ก.ท.จ.พิจารณาใหความเห็นชอบกอน โดยกําหนดเปนตําแหนงสายงาน
ตามลักษณะงานและกําหนดระดับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท. กําหนดแลวเสนอ
ให ก.ท. พิจารณาใหความเห็นชอบ
สําหรับกรณีการขอกําหนดตําแหนงดังกลาวเปนการกําหนดตําแหนงสายงานใหม ซึ่งเปน
สายงานที่ ก.ท. ยังไมไดกําหนดมาตรฐานกําหนดตําแหนงของสายงานนั้น ในการขอกําหนดตําแหนงดังกลาว
ใหเทศบาลจัดทํารางมาตรฐานกําหนดตําแหนงของตําแหนงสายงานนั้นเสนอไปพรอมกันดวย ทั้งนี้ เพื่อแสดง
ใหทราบถึงประเภทตําแหนง ชื่อตําแหนงสายงานลักษณะงานโดยทั่วไป หนาที่และ ความรับผิดชอบของตําแหนง
ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและระดับตําแหนง
ขอ 107 ทวิ กรณีการโอนพนักงานเทศบาลเปนขาราชหรือพนักงานสวนทองถิ่นประเภทอื่น
หรือขาราชการประเภทอื่น เมื่อเทศบาลไดรับแจงการรับโอนพนักงานเทศบาลผูนั้นจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเภทอื่นหรือสวนราชการอื่น ใหนายกเทศมนตรีรายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เพื่อขอความเห็นชอบ
ใหพนจากตําแหนง โดยกําหนดวันออกคําสั่งใหพ นจากตําแหน งเปน วันเดียวกันกับคําสั่งการรับโอน
เมื่อมีคําสั่งรับโอนแลวใหนายกเทศมนตรี รายงานใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลทราบ
ขอ 108 เมื่อ ก.ท.จ. ไดเห็นชอบการบรรจุบุคคลใดเขารับราชการในฐานะผูเชี่ยวชาญ
หรือผูชํานาญการ ในตําแหนงใด ระดับใด แลว ให ก.ท.จ. กําหนดอันดับเงินเดือนและขั้นเงินเดือนที่จะใหไดรับ

โดยขั้นเงินเดือนที่จะใหไดรับดังกลาว ก.ท.จ. ใหไดรับในขั้นที่ไมต่ํากวาจุดกึ่งกลางระหวางขั้นสูง และขั้นต่ํา
ของอันดับเงินเดือนที่ผูนั้นไดรับ
ขอ 109 ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ ก.ท.จ. เห็นวา ไมจําเปนตองดําเนินการสอบแขงขัน อาจ
คัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงไดในกรณีดังนี้
(1) การบรรจุและแตงตั้งผูไดรับทุนรัฐบาล ทุนเลาเรียนหลวง หรือทุนของเทศบาล
เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือตางประเทศ
(2) การบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่ ก.ท. กําหนดใหคัดเลือก
เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนกรณีพิเศษ
(3) การบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.ท.จ. อนุมัติใหสวนราชการใด
จัดใหมีการศึกษาขึ้น เพื่อเขารับราชการในเทศบาลโดยเฉพาะ
(4) การบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ซึ่งไมสามารถมารับการบรรจุได เมื่อถึงลําดับที่
ที่สอบได เนื่องจากอยูในระหวางการรับราชการทหาร ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและไดมารายงาน
ตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผูสอบแขงขันไดที่ผูนั้นสอบได ถูกยกเลิกไปแลว
(5) การบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได
เนื่องจากไดมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแลว แตมีเหตุที่ไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนง
ที่สอบแขงขันไดตามกําหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแตงตั้ง
(6) กรณีการบรรจุและแตงตั้งบุคคลที่มีความรูความสามารถและความชํานาญสูง
เขารับราชการในฐานะผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการ
ขอ 110 พนักงานเทศบาลผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
วาดวยการรับราชการทหาร เมื่อผูนั้นพนจากราชการทหาร โดยมิไดกระทําการใด ๆ ในระหวางรับราชการทหาร
อันเสียหายแกราชการอยางรายแรงหรือไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง และผูนั้นไมเปนผูขาดคุณสมบัติ
และมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในหมวด 1 หากประสงคจะเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาลในเทศบาลเดิม
ภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันพนจากราชการทหาร ใหสั่งบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในเทศบาลได
พนักงานเทศบาล ซึ่งไดรับบรรจุเขารับราชการตามวรรคหนึ่ง ใหมีสิทธิไดนับวันรับราชการ
กอนถูกสั่งใหออกจากราชการ รวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและวันรับราชการ
เมื่อไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนเวลาราชการติดตอกันเพื่อประโยชนตามประกาศนี้ และตามกฎหมาย
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นเสมือน วาผูนั้น มิไดเคยถูกสั่งใหออกจากราชการ
ขอ 111 เมื่อพนักงานเทศบาลผูใดออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวย
การรับราชการทหาร ใหเทศบาลสงวนตําแหนงในระดับเดียวกันไวสําหรับบรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการ

ขอ 112 พนักงานเทศบาลผูที่ไดออกจากราชการไปรับราชการทหาร ตามขอ 111 หากผูนั้น
ประสงค จ ะขอกลั บ เข า รั บ ราชการในเทศบาลเดิ ม จะต อ งยื่ น คํ า ขอพร อ มด ว ยหนั ง สื อ รั บ รองประวั ติ
การรับราชการทหารตามแบบที่กําหนดทายประกาศนี้ ภายใน 180 วัน นับแตวันพนจากราชการทหาร
ขอ 113 ใหเทศบาลตรวจสอบเอกสารและประวัติการรับราชการทหาร ตามขอ 112 หากเห็นวา
เปนเอกสารที่ถูกตอง และผูนั้นไดพนจากราชการทหารโดยมิไดกระทําการใด ๆ ในระหวางรับราชการ
ทหารอันเสียหายแกราชการอยางรายแรง หรือไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง และผูนั้นไมเปนผูขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม อีกทั้งไดผูนั้นไดยื่นคําขอบรรจุกลับเขารับราชการภายใน 180 วันนับแต
วันพนจากราชการทหาร ก็ใหนายกเทศมนตรี โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. สั่งบรรจุ ผูนั้นกลับเขารับ
ราชการเปนพนักงานเทศบาลและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดิมที่สงวนไว โดยใหไดรับเงินเดือน
ดังนี้
(1) ในกรณีที่ผูกลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป แตไมถึง 1 ป
ใหสั่งบรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล โดยใหรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูง
กวาเดิมไดไมเกินครึ่งขั้น
ถามีเศษของ 6 เดือนที่ไปรับราชการทหาร เมื่อนําเศษที่เหลือไปรวมกับระยะ เวลาในการปฏิบัติงาน
ของครึ่งปที่แลวมาของผูนั้นกอนออกไปรับราชการทหารแลวไดครบ 6 เดือน ก็ใหสั่งบรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการ
โดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกวาเดิมไดอีกไมเกินครึ่งขั้น
(2) ในกรณีที่ผูกลับจากราชการทหาร มีเวลารับราชการทหารครบ 1 ป ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
ผูนั้นกลับเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล โดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกวาเดิมได
ไมเกินปละหนึ่งขั้น
(3) ในกรณีที่ผูกลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต 1 ป ขึ้นไปเศษของป
ที่ไปรับราชการทหารที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑขอ (2) แลวหากมีระยะเวลาเหลือครบ 6 เดือน ใหสั่งบรรจุผู
นั้นโดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกวาเดิม เพิ่มจากขอ (2) ไดอีกไมเกินครึ่งขั้นสําหรับ
ระยะเวลาที่คํานวณไดครบ 6 เดือน และหากยังมีเศษที่เหลือจากการคํานวณครัง้ สุดทายแตไมครบ 6 เดือน ให
พิจารณาคํานวณตามเกณฑ ขอ (1) วรรคสอง
ทั้งนี้ การใหไดรับเงินเดือนสูงกวาเดิม ตามขอ (1) ขอ (2) และ ขอ (3) นั้น จะตองไมได
รับประโยชนมากกวาผูที่มิไดออกจากราชการไปรับราชการทหารและตองไมเกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือน
สําหรับตําแหนงระดับเดิม
ขอ 114 ในการบรรจุผูไปรับราชการทหารกลับเขารับราชการ หากผูใดไมเคยไดรับการบรรจุ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 ขึ้นไป ซึ่งตองใชวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได
ไมต่ํากวานี้ขึ้นไปเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงมากอน หากจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานดังกลาว
ผูนั้นจะตองอยูในเกณฑที่กําหนดในหมวด 6 วาดวยการยายพนักงานเทศบาล ดวย

ขอ 115 พนักงานเทศบาลที่ออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวย
การรับราชการทหาร กอนวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ หากพนจากราชการทหารโดยไมมีความเสียหายและประสงค
จะเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาลในเทศบาลเดิม ภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันพนจากราชการทหาร
ใหนําความที่กําหนดไวในขอ 111 ขอ 112 มาใชบังคับแกพนักงานเทศบาล ที่กลาวถึงโดยอนุโลม
ขอ 116 พนักงานเทศบาลผูใดออกจากราชการไปแลว และไมใช เปนกรณีออกจากราชการ
ในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ถาสมัครเขารับราชการและเทศบาลตองการจะรับผูนั้นเขารับราชการ
ใหผูสมัครกลับเขารับราชการตองยื่นคําขอตามแบบ และเอกสารประกอบ ดังนี้
(1) ใบรับรองแพทย ซึ่งรับรองไวไมเกิน 60 วัน นับแตวันที่ออกใบรับรองถึงวันที่ยื่น
ขอกลับเขารับราชการ
(2) สําเนาทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล
(3) หนังสือรับรองความรู ความสามารถ และความประพฤติของผูบังคับบัญชาเดิม
ซึ่งมีตําแหนงตั้งแตระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไป
(4) สําเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวของกับตําแหนงที่จะบรรจุ
(5) สําเนาทะเบียนบาน
(6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(7) สําเนาหนังสือสําคัญการสมรส หลักฐานอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือ
หนังสือรับรองวาเปนบุคคลคนเดียวกัน (ถามี)
(8) สําเนาคําสั่งอนุญาตใหออกจากราชการ
ขอ 117 ใหเทศบาลตรวจสอบเอกสารตามขอ 116 และประวัติการรับราชการและการทํางานทุกแหง
ของผูสมัคร และใหสอบถามไปยังสวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหไดรายละเอียดขอเท็จจริงมากที่สุด
มาประกอบการพิจารณา
ข อ 118 การพิ จ ารณาเพื่ อ บรรจุ ผู ที่ อ อกจากราชการไปแล ว กลั บ เข า รั บ ราชการ ให
พิจารณาตามหลักเกณฑดังนี้
(1) ผูสมัครกลับเขารับราชการตองมีคุ ณสมบัติและไมมีลั กษณะตองหาม หรือไดรับการ
ยกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามสําหรับพนักงานเทศบาล
(2) ผูสมัครกลับเขารับราชการตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะบรรจุ และแตงตัง้
ตามที่ ก.ท. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือไดรับอนุมัติจาก ก.ท.
(3) กรณีบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ ก.ท. กําหนดใหเปนตําแหนงที่มีระดับควบ
ในสายงานใด ตองไมมีผูสอบแขงขันไดหรือผูสอบคัดเลือกไดในตําแหนงระดับใดระดับหนึ่งที่เปนระดับ
ควบในสายงานนั้น ขึ้นบัญชีรอการบรรจุหรือเลื่อนระดับตําแหนงอยู และกรณีบรรจุและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงที่ ก.ท. มิไดกําหนดใหเปนตําแหนงที่มีระดับควบ ตองไมมีผูสอบคัดเลือกไดในตําแหนงนั้น ขึ้นบัญชี รอการ

เลื่อนระดับตําแหนงอยู เวนแต ผูที่จะกลับเขารับราชการนั้น เปนผูที่ออกจากราชการไปดํารงตําแหนงทาง
การเมือง หรือสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหาร
ทองถิ่น หรือลาออกจากราชการเพื่อติดตามคูสมรสไปรับราชการ ณ ตางประเทศ หรือเปนผูที่ออกจาก
ราชการไปเพราะถูกยุบเลิกตําแหนง
ขอ 119 การบรรจุและแตงตั้งผูสมัครกลับเขารับราชการตามที่ประกาศนี้ ใหนายกเทศมนตรี
โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. สั่งบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม และใหไดรับ
เงินเดือนไมสูงกวาขั้นที่เคยไดรับอยูเดิมกอนออกจากราชการ
ขอ 120 การบรรจุและแตงตั้งจากขาราชการประเภทอื่น หรือพนักงานสวนทองถิ่นอื่นผูขอ
โอนมาเปนพนักงานเทศบาลใหเปนไปตามที่กําหนดในหมวด 8
ขอ 121 ผูไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาล ตําแหนงใดตองมีคุณวุฒิ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท. กําหนด
ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิใดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ใหหมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง
กรณีมีเหตุผลความจําเปน ก.ท. อาจใหความเห็นชอบในการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงที่แตกตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงก็ได
ขอ 122 ผูไดรับบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาลและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด
ในเทศบาล หากภายหลังปรากฏวาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามเบื้องตนโดยไมไดรับการยกเวน
จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดในหมวด 1 วาดวยคุณสมบัติและ
ลั กษณะต องห ามเบื้ องต น หรื อขาดคุ ณสมบั ติ เฉพาะสํ าหรั บตํ าแหน งนั้ น โดยไม ได รั บอนุ มั ติ ยกเว นจาก
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลอยูกอนก็ดี หรือมีกรณีตองหาอยูกอนและภายหลังเปนผูขาดคุณสมบัติ
เนื่องจากกรณีตองหานั้นก็ดี หรือกรณีบรรจุและแตงตั้งจากบัญชีผูสอบ แขงขันไดในตําแหนงอื่นที่ไมเกี่ยวของ
เกื้อกูลกันก็ดี ใหนายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล สั่งใหผูนั้นออกจากราชการ
โดยพลัน แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่ และการรับเงินเดือน
หรือผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการกอนมีคําสั่งใหออกนั้น และถาการเขารับราชการ
เปนไปโดยสุจริตแลว ใหถือวาเปนการสั่งใหออกเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่นขอ 123 การบรรจุและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงที่ ก.ท. ยัง
มิไดกําหนดตําแหนง จะกระทํามิได
[ขอ122 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แกไขเพิ่มเติมฉบับที่
27) ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2550]

ขอ 123 การบรรจุและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงที่ ก.ท. ยังมิไดกําหนด
ตําแหนงจะกระทํามิได

ขอ 124 ผูใดไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล ใหมีการทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการของพนักงานเทศบาล โดยใหมีระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน แตไมเกิน 9 เดือน และกรณีผูไดรับการบรรจุ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูผูชวย ใหผูนั้นไดรับการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมในตําแหนงครูผูชวย
เปนเวลาสองปกอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู ทั้งนี้ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนด
ในการประเมิ นผลการทดลองปฏิ บั ติ หน าที่ ราชการหรื อการเตรี ยมความพร อมและพั ฒนาอย างเข มต อง
ดํ า เนิ น การในรู ป คณะกรรมการ กรณี ไ ม ผ า นการประเมิ น และไม ส มควรให รั บ ราชการต อ ไปก็ ใ ห
นายกเทศมนตรีสั่งใหผูนั้นออกจากราชการไดโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ผูใดถูกสัง่ ใหออกจากราชการตามวรรคหนึง่ ใหถือเสมือนวา ผูน นั้ ไมเคยเปนพนักงาน
เทศบาล แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือการรับเงินเดือน หรือผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับ
จากราชการในระหวางที่ผนู ั้นอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ หรืออยูระหวางการเตรียมความพรอมและ
พัฒนาอยางเขม
[ขอ124 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2549]

ขอ 125 ใหผูไดรับการบรรจุจากผูสอบแขงขันได หรือผูไดรับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษ
ที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาลและขาราชการประเภทอื่น
หรือพนักงานสวนทองถิ่นอื่นที่อยูในระหวางทดลองปฏิบัติงาน ซึ่งโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาล
ตองทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง
ขอ 126 ภายใตบังคับขอ 135 (2) ใหผูไดรับบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาล ตามขอ 125
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่ไดรับแตงตัง้ เปนเวลาหกเดือนนับแตวันเขาปฏิบัติหนาที่ราชการเปนตนไป
ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการในเรื่องการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอยาง จริงจัง
มีความเที่ยงธรรมและไดมาตรฐานในอันที่จะใหการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเปนกระบวนการเลือกสรรบุคคล
เขารับราชการอยางมีประสิทธิภาพ
ขอ 127 ใหเทศบาลกําหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไดตาม
ความเหมาะสม แตอยางนอยตองประกอบดวยความรูที่ใชในการปฏิบัติหนาที่
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
รวมกับผูอื่น ความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง คุณธรรม การปฏิบัติตนตามกรอบของจรรยาบรรณและการ
รักษาวินัย ความประพฤติ การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนและขอบังคับของทางราชการ
วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ใหเปนไปตามที่เทศบาลกําหนด แลวรายงานให ก.ท.จ. ทราบ
ขอ 128 ใหผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูมีหนาที่ดูแลการทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการ

ใหผูมีหนาที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการมอบหมายงานใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการปฏิบัติ และแจงใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการทราบอยางชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานการประพฤติตน
รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ขอ 129 ใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการทํารายงานการปฏิบัติหนาที่ราชการของตน
เสนอผูมีหนาที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามแบบและวิธีการที่เทศบาลกําหนด
ขอ 130 ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอีกจํานวนสองคน ซึ่งอยางนอยตองแตงตั้งจากผูมีหนาที่ดูแล
การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหนึ่งคน พนักงานเทศบาลผูเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ ผูทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการอีกหนึ่งคน
ข อ 131 ใหค ณะกรรมการทํา หนา ที่ป ระเมิ น ผลการทดลองปฏิ บัติห น า ที่ ร าชการของ
ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามรายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑการประเมินที่กําหนดไว
ในขอ 127 ทําการประเมินสองครั้ง โดยประเมินครั้งแรกเมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการมาแลวเปนเวลาสามเดือน
และประเมินครั้งที่สอง เมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่หนาที่ราชการครบหกเดือน เวนแต คณะกรรมการไมอาจประเมินผล
การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในแตละครั้งไดอยางชัดแจงเนื่องจากผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไดลาคลอดบุตร
ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานาน ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่
หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
คณะกรรมการจะประเมินผลรวมเมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการครบหกเดือนแลวก็ได
ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามขอ 135 (2) เมื่อครบกําหนด
ระยะเวลาที่ขยายแลวใหประเมินอีกครั้งหนึ่ง
ขอ 132 ผลการประเมินของคณะกรรมการใหเปนไปตามเสียงขางมาก และในกรณีมีกรรมการ
ที่ไมเห็นดวยอาจทําความเห็นแยงรวมไวก็ได
ขอ 133 เมื่อคณะกรรมการไดดําเนินการตามขอ 131 แลว ใหประธานกรรมการรายงานผล
การประเมินตอนายกเทศมนตรีตามแบบรายงานทายประกาศนี้
(1) ในกรณีที่ผลการประเมินไมต่ํากวาเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดไวในขอ127 ให
รายงานเมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการครบหกเดือนแลว หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ขยายตาม ขอ 135
(2) แลว
(2) ในกรณีที่ผลการประเมินต่ํากวาเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดไวในขอ 127 ใหรายงาน
เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินแตละครั้ง

ขอ 134 เมื่อนายกเทศมนตรีไดรับรายงานตามขอ 133 (1) แลว ใหประกาศวาผูทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการนั้นเปนผูผานการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการพรอมแจงใหผูนั้นทราบ และรายงานตามแบบ
รายงานทายประกาศนี้ ไปยัง ก.ท.จ. ภายในหาวันทําการนับแตวันประกาศ
ขอ 135 เมื่อนายกเทศมนตรีไดรับรายงานตามขอ 133 (2) ใหดําเนินการดังนี้
(1) ในกรณีที่เห็นควรใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการออกจากราชการใหนายกเทศมนตรี
แสดงความเห็นในแบบรายงานตามขอ 133 และมีคําสั่งใหผูนั้นออกจากราชการโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
ภายในหาวันทําการนับแตวันที่ไดรับรายงานพรอมกับแจงใหผูนั้นทราบ และสงสําเนาคําสั่งใหออกไปยัง ก.ท.จ.
ภายในหาวันทําการนับแตวันที่มีคําสั่ง
(2) ในกรณีที่เห็นควรใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป
จนครบหกเดือน หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไปอีกระยะหนึ่งเปนเวลาสามเดือน แลวแตกรณี
ใหแสดงความเห็นในแบบรายงาน แลวแจงใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ผูมีหนาที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการ และคณะกรรมการทราบ เพื่อทําการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป
ในกรณีที่ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไดทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการจนสิ้นสุดระยะเวลาที่ขยาย
แลว และนายกเทศมนตรีไดรับรายงานวาผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของผูนั้นยังต่ํากวาเกณฑหรือ
มาตรฐานอีก ใหนายกเทศมนตรีมีคําสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ โดยนําความใน (1) มาใชบังคับโดย
อนุโลม
ขอ 136 การนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเปนเดือนตามประกาศนี้ ใหนับวันที่
ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไมไดมาปฏิบัติงานรวมเปนเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการดวย และให
นับวันเขาปฏิบัติหนาที่ราชการวันแรกเปนวันเริ่มตน และนับวันกอนหนาจะถึงวันที่ตรงกับวันเริ่มตนนั้น
ของเดือนสุดทายแหงระยะเวลาเปนวันสิ้นสุดระยะเวลาถาไมมีวันตรงกันในเดือนสุดทาย ใหถือเอาวัน
สุดทายของเดือนนั้นเปนวันสิ้นสุดระยะเวลา
ขอ 137 พนักงานเทศบาลซึ่งอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ผูใดไดรับแตงตั้ง
ให ดํา รงตํา แหน ง ในระดั บที่ สูง ขึ้น ตามวุ ฒิ ยา ย โอน หรื อ ออกจากราชการไปรั บ ราชการทหารตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหารแลวไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาลอีก ใหทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ดังนี้
(1) กรณีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นในสายงานเดิมตามวุฒิที่ไดรับเพิ่มขึ้น
หรือสูงขึ้น ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอเนื่องไปกับตําแหนง
เดิม ถาไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นในตางสายงานใหเริ่มทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและนับ
เวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหม

(2) กรณียายไปดํารงตําแหนงในสายงานเดิม ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและนับเวลา
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอเนื่องกับตําแหนงเดิม ถายายไปดํารงตําแหนงในตางสายงานใหเริ่มทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหม
(3) กรณีโอนมาดํารงตําแหนงใหม ใหเริ่มทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและนับเวลา
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหม เวนแตกรณีโอนโดยบทบัญญัติของกฎหมายใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
และนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอเนื่องกับตําแหนงเดิม
(4) กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
เมื่อไดรับบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาล ไมวาในสายงานเดิมหรือตางสายงาน ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
และนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอเนื่องกับตําแหนงเดิม
ขอ 138 พนักงานเทศบาลผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดแลว หากภายหลังปรากฏ
วาเปนผูมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งผูนั้นใหกลับไป
ดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนงอื่นในระดับเดียวกับตําแหนงเดิมที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงโดยพลัน โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. แต ทั้งนี้ ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผนู นั้
ไดปฏิบัติไปตามอํานาจหนาที่ และการรับเงินเดือน หรือผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับ หรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการ
ในระหวางที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ ผูนั้นมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูที่ไดรับแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนงอื่นตามวรรคหนึ่ง ใหรับเงินเดือนใน
ขั้นที่พึงจะไดรับตามสถานภาพเดิม และใหถือวาผูนั้นไมมีสถานภาพอยางใดในการที่ไดรับแตงตั้ง ใหดํารง
ตําแหนงที่ตนมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
ขอ 139 ในกรณีที่เทศบาลมีตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาวางลง
หรือตําแหนงวางเนื่องจากการกําหนดขึ้นใหม ใหเทศบาลรายงานตําแหนงวางนั้นใหคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลทราบภายใน 7 วัน นับ แตวัน ที่มีตํา แหนง วา งและใหเ ทศบาลดํา เนิน การสรรหาบุค คล เพื่อ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่วาง ภายใน 60 วัน นับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง
ในการดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารและสายงานผูบริหาร
สถานศึกษาที่วางตามวรรคหนึ่ง ใหเทศบาลพิจารณาดําเนินการวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี ดังตอไปนี้
(1) รับโอนพนักงานเทศบาลตําแหนงและระดับเดียวกับตําแหนงที่วางจากเทศบาลอื่น
หรือพนักงานสวนทองถิ่นประเภทอื่น ที่อยูในสายงานนักบริหารในตําแหนงและระดับเดียวกัน
(2) สอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นแทนตําแหนงที่วางตามขอ 76
หรือขอ 93 แลวแตกรณี
(3) คัดเลือกเพื่อรับโอนขาราชการประเภทอื่น หรือพนักงานสวนทองถิ่นประเภทอื่น
ซึ่งดํารงตําแหนงที่มีลักษณะงานเทียบเคียงไดกับตําแหนงบริหารที่จะรับโอน โดยมีหนังสือรับรองจากสวน
ราชการตนสังกัด และผูจะขอใหรับโอนจะตองมีระดับตําแหนงไมต่ํากวาตําแหนงที่จะแตงตั้งนั้น ตามขอ 171

ทั้งนี้ ตองเปดโอกาสใหพนักงานเทศบาลตําแหนงและระดับเดียวกับตําแหนงที่วางจากเทศบาลอื่น ที่อยูใน
สายงานนักบริหารในตําแหนงและระดับเดียวกัน เขารับการคัดเลือกดวย
(4) รายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) หรือคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) แลวแตกรณี เพื่อขอใชบัญชีในตําแหนงประเภทและระดับเดียวกันโดยไมตองเรียงตามลําดับที่
กรณีที่เทศบาลมีตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาวางลง หรือตําแหนงวาง
เนื่องจากการกําหนดขึ้นใหม วางลงเกินกวา 60 วัน โดยที่เทศบาลมิไดดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงผูบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาที่วางตามวรรคสอง โดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือ
กรณีที่เทศบาลไดดําเนินการตามวรรคสองแลว แตยังไมสามารถสรรหาผูมาดํารงตําแหนงได ภายใน 150
วัน นับแตวันที่ตําแหนงวางหรือตําแหนงวางเนื่องจากการกําหนดขึ้นใหม ใหถือวาการดําเนินการที่แลวมาเปนอัน
ยกเลิก และใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)
แลวแตกรณี สงบัญชีผูสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกไดของจังหวัดหรือของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ให
เทศบาลดําเนินการบรรจุแทนตําแหนงที่วาง ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือสงตัวผูสอบคัดเลือก
หรือคัดเลือกไดนั้น
ให ผู บริ หารท องถิ่ นประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานและความประพฤติ ในรอบ 6 เดื อนของ
พนักงานเทศบาลที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) สงมา
บรรจุแทนตําแหนงที่วาง หากผลการประเมินปรากฏวาการปฏิบัติราชการไมมีประสิทธิภาพ หรือมีความประพฤติไม
เหมาะสม ใหรายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาดําเนินการตามขอ 169
ในกรณีที่พนักงานเทศบาลถูกดําเนินการตามวรรคสี่ตั้งแต 2 ครั้งติดตอกัน โดยเหตุเกิด
จากการปฏิบัติราชการไมมีประสิทธิภาพหรือมีความประพฤติไมเหมาะสม ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
(ก.ท.จ.) พิจารณาเรียกตัวพนักงานเทศบาลรายดังกลาว เขารับการฝกอบรมเพื่อฟนฟูสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด
กรณีนายกเทศมนตรีไมดําเนินการบรรจุแตงตั้งตามวรรคสาม โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
ใหถือวาละเลยไมปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ใหคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) แจงผูกาํ กับดูแลพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป
[ขอ 139 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 26) ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2550]

