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หมวด  5 
การบรรจุและแตงต้ัง 

ขอ  102    การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล  เพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงใดในเทศบาล  ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดในตําแหนงนัน้ โดยบรรจุและแตงตั้ง    
ตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได 

กรณีเทศบาลไมมีบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงใด อาจบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขัน
ไดโดยขอใชบัญชีผูสอบแขงขันของ ก.ท.จ. อ่ืน เทศบาลอืน่  หรือ คณะกรรมการขาราชการหรือพนกังาน
สวนทองถิ่นอืน่ หรือองคกรปกครองสวนทองถิน่  หรือสวนราชการอืน่ในตําแหนงเดียวกนักับตําแหนงที่จะ
บรรจุเขารับราชการหรือตําแหนงอื่นที่กาํหนดคุณวุฒิตรงตามคุณสมบติัเฉพาะสาํหรบัตําแหนงทีก่าํหนดใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนงของตําแหนงนัน้  

สําหรับผูสอบแขงขันไดตามบัญชีผูสอบแขงขันไดในบัญชีของคณะกรรมการพนักงาน    
เทศบาลอืน่หรอืของเทศบาลอื่นตามวรรคสอง  แตไมประสงคจะไปบรรจุแตงตั้งตามที่เทศบาลขอใชบัญชี  
ยังถือวาเปนผูสอบแขงขันได  ตามบัญชีผูสอบแขงขันไดตามบัญชีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเดิมหรือ
ตามบัญชีของเทศบาลเดิม 

มิใหนาํความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับในกรณี การบรรจุและแตงตั้งตาม ขอ 104 ขอ 105     
ขอ 110  ขอ 116   และขอ 120 

ขอ  103    ผูสอบแขงขันได ซึ่งอยูในลาํดับที่ที่จะไดรับบรรจุ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ใด ถาปรากฏวาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม โดยไมไดรับการยกเวนจาก ก.ท.จ. ในกรณทีี่           
ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามทีก่ําหนดในหมวด 1 วาดวยคุณสมบติัและลักษณะตองหาม
เบื้องตน หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนง โดยไมไดรับอนุมัติยกเวนจาก  ก.ท. อยูกอนหรือ      
ภายหลงัการสอบแขงขันจะบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงนัน้ไมได 

  ขอ  104    ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาํเปนอยางยิง่ เพื่อประโยชนแกราชการที่จะตอง
บรรจุบุคคลที่มีความรู  ความสามารถ  และความชาํนาญสูง เขารับราชการในฐานะผูเชี่ยวชาญหรอื
ผูชํานาญการ  ก.ท.จ.อาจมมีติใหความเหน็ชอบ  ตามทีเ่ทศบาลรองขอใหบรรจุและแตงตั้งจากผูไดรับการ
คัดเลือก  สําหรับการกําหนดระดับของตําแหนงทีจ่ะแตงตั้งและเงื่อนไขที่จะใหไดรับ  ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.ท. กําหนด 

  ขอ  105    เทศบาลที่จะเสนอขอให ก.ท.จ. พิจารณาใหความเหน็ชอบ เพื่อบรรจุบุคคลเขา
รับราชการในฐานะผูเชี่ยวชาญ  หรือผูชํานาญการจะตองมีลักษณะตอไปนี้ 
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(1) ลักษณะหนาที ่ความรับผิดชอบของเทศบาล  มีความจําเปนทีจ่ะตองใชบุคลากร 
ผูที่มีความรู ความสามารถและความชาํนาญงานในระดบัผูเชี่ยวชาญ หรือผูชํานาญการหรือผูทีม่คีวามรู  
ความสามารถและความชาํนาญงานเทยีบไดในระดับเดียวกนั  

(2) มีการกาํหนดตําแหนงผูเชี่ยวชาญ หรือผูชาํนาญการ เพือ่รองรับลักษณะหนาที ่
ความรับผิดชอบตาม (1)  โดยพิจารณากาํหนดระดับตําแหนง ใหเหมาะสมกับความยากและคณุภาพ         
ของงานในตาํแหนงนัน้ ดังนี ้

        (ก)  ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ กําหนดเปนตําแหนงระดบั 9   
          (ข)  ตําแหนงผูชํานาญการ  กําหนดเปนตําแหนงระดับ 6  ระดับ 7  หรือระดับ 8   

  ขอ  106    กรณีเทศบาล  มคีวามจาํเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนแกราชการที่จะตองบรรจุ
บุคคลเขารับราชการในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือผูชํานาญการในเทศบาล  ใหเสนอเหตุผลและความจําเปน 
คําชี้แจง ประวัติและผลงานของผูที่จะบรรจุเขารับราชการ ซึ่งจะตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถและ
ความชาํนาญงานสูงในระดับผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการ แลวแตกรณี และมีความเหมาะสมกบั       
ลักษณะงานในตําแหนงที่ขอบรรจุและแตงตั้ง โดยพิจารณาจากคุณวฒุิการศึกษา  ประวัติการทํางาน       
และผลงานที่ไดปฏิบัติมา ตามแบบทีก่ําหนดทายประกาศนี้ ให ก.ท.จ. พิจารณา 
  ในเหตุผลคําชีแ้จงตามวรรคหนึง่  ใหแสดงรายละเอียด  ดังนี ้
  (1)  บุคคลที่จะบรรจุเขารับราชการ คุณวฒุิ  ตําแหนงทีจ่ะบรรจุ และระดับตําแหนง  
  (2)  รายละเอยีดหนาที่ความรับผิดชอบ  และปริมาณงานของตาํแหนงที่จะบรรจ ุ
  (3)  เหตุผลความจําเปนในการขอบรรจุบุคคลผูนี้ 
  (4)  ประโยชนที่ทางราชการจะไดรับจากการบรรจุบุคคลผูนี ้

  ขอ  107    กรณีที่เทศบาลขอบรรจุบุคคลเขารับราชการตามขอ  105  แตยังไมไดกําหนด
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ  หรือผูชํานาญการตามทีก่าํหนดในขอ  105 (2)  ใหเทศบาลเสนอขอกําหนดตําแหนง
ผูเชี่ยวชาญหรอืผูชํานาญการให ก.ท.จ.พิจารณาใหความเหน็ชอบกอน  โดยกาํหนดเปนตําแหนงสายงาน
ตามลักษณะงานและกาํหนดระดับตําแหนงตามมาตรฐานกาํหนดตําแหนงที ่ ก.ท. กําหนดแลวเสนอให        
ก.ท.พจิารณาใหความเหน็ชอบ 
  สําหรับกรณีการขอกําหนดตําแหนงดังกลาวเปนการกาํหนดตําแหนงสายงานใหม  ซึง่เปน
สายงานที ่ก.ท. ยงัไมไดกาํหนดมาตรฐานกําหนดตําแหนงของสายงานนั้น  ในการขอกําหนดตําแหนง     
ดังกลาวใหเทศบาลจัดทํารางมาตรฐานกาํหนดตําแหนงของตําแหนงสายงานนัน้เสนอไปพรอมกันดวย         
ทั้งนี้  เพื่อแสดงใหทราบถงึประเภทตําแหนง  ชื่อตําแหนงสายงานลกัษณะงานโดยทัว่ไป  หนาที่และ    
ความรับผิดชอบของตําแหนง  ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ  คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงและระดับ
ตําแหนง 
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  ขอ  108    เมือ่ ก.ท.จ.  ไดเห็นชอบการบรรจุบุคคลใดเขารับราชการในฐานะผูเชีย่วชาญ 
หรือผูชํานาญการ ในตาํแหนงใด ระดับใด แลว ให ก.ท.จ. กาํหนดอันดับเงินเดือนและขั้นเงนิเดือนที่จะให
ไดรับ  โดยขั้นเงินเดือนทีจ่ะใหไดรับดังกลาว ก.ท.จ. ใหไดรับในข้ันที่ไมตํ่ากวาจุดกึ่งกลางระหวางขัน้สูง 
และขั้นต่ําของอันดับเงนิเดือนที่ผูนั้นไดรับ 

ขอ  109    ในกรณีที่มีเหตุพเิศษที่  ก.ท.จ. เห็นวา ไมจําเปนตองดําเนนิการสอบแขงขัน           
อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงไดในกรณีดังนี ้

(1) การบรรจุและแตงตั้งผูไดรับทุนรัฐบาล ทุนเลาเรียนหลวง หรือทนุของเทศบาลเพื่อ 
ศึกษาวชิาในประเทศหรือตางประเทศ  

(2)  การบรรจแุละแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒทิี่  ก.ท. กําหนดใหคัดเลือกเพื่อ   
บรรจุบุคคลเขารับราชการเปนกรณีพิเศษ 

(3)  การบรรจแุละแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่  ก.ท.จ. อนุมัติให                  
สวนราชการใดจัดใหมีการศกึษาขึน้ เพื่อเขารับราชการในเทศบาลโดยเฉพาะ 

(4)  การบรรจแุละแตงตั้งผูสอบแขงขันได ซึ่งไมสามารถมารับการบรรจุได เมื่อถึง  
ลําดับทีท่ี่สอบได เนื่องจากอยูในระหวางการรับราชการทหาร ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
และไดมารายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผูสอบแขงขันไดที่ผูนัน้สอบได ถูกยกเลิกไปแลว 

(5)  การบรรจแุละแตงตั้งผูสอบแขงขันได ซึ่งถูกยกเลกิการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได 
เนื่องจากไดมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแลว  แตมีเหตุที่ไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่
สอบแขงขันไดตามกําหนดเวลาทีท่างราชการจะบรรจุและแตงตั้ง 

(6)  กรณีการบรรจแุละแตงตั้งบุคคลที่มีความรูความสามารถและความชํานาญสูงเขา
รับราชการในฐานะผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการ 

ขอ  110    พนักงานเทศบาลผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร เมื่อผูนั้นพนจากราชการทหาร โดยมิไดกระทําการใด ๆ  ในระหวางรับ
ราชการทหารอันเสียหายแกราชการอยางรายแรงหรือไดชื่อวาเปนผูประพฤติชัว่อยางรายแรง และผูนั้นไม
เปนผูขาดคุณสมบัติ และมลัีกษณะตองหามตามที่กาํหนดในหมวด 1 หากประสงคจะเขารับราชการเปน
พนักงานเทศบาลในเทศบาลเดิม  ภายในกําหนดหนึง่รอยแปดสิบวันนับแตวันพนจากราชการทหาร  ใหส่ัง
บรรจุและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงในเทศบาลได 

พนักงานเทศบาล ซึง่ไดรับบรรจุเขารับราชการตามวรรคหนึง่ ใหมีสิทธิไดนับวนัรับราชการ 
กอนถกูสั่งใหออกจากราชการ รวมกับวนัรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและวัน
รับราชการเมือ่ไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนเวลาราชการติดตอกนัเพื่อประโยชนตามประกาศนี้ และ
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ตามกฎหมายวาดวยบําเหนจ็บํานาญขาราชการสวนทองถิ่นเสมือน วาผูนัน้ มิไดเคยถูกสัง่ใหออกจาก      
ราชการ 

ขอ  111    เมือ่พนักงานเทศบาลผูใดออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวา 
ดวยการรับราชการทหาร ใหเทศบาลสงวนตําแหนงในระดับเดียวกนัไวสําหรับบรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการ 

  ขอ  112    พนักงานเทศบาลผูที่ไดออกจากราชการไปรับราชการทหาร  ตามขอ 111   
หากผูนัน้ประสงคจะขอกลบัเขารับราชการในเทศบาลเดิมจะตองยืน่คําขอพรอมดวยหนงัสือรับรองประวัติ
การรับราชการทหารตามแบบที่กําหนดทายประกาศนี้ ภายใน  180 วนั นับแตวันพนจากราชการทหาร 

 

ขอ  113    ใหเทศบาลตรวจสอบเอกสารและประวัติการรับราชการทหาร  ตามขอ 112   
หากเหน็วาเปนเอกสารที่ถกูตอง และผูนั้นไดพนจากราชการทหารโดยมิไดกระทําการใด ๆ  ในระหวางรับ
ราชการทหารอันเสียหายแกราชการอยางรายแรง   หรือไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง  และผูนั้น
ไมเปนผูขาดคณุสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม อีกทั้งไดผูนั้นไดยืน่คําขอบรรจุกลับเขารับราชการภายใน 
180  วันนับแตวันพนจากราชการทหาร  ก็ใหนายกเทศมนตรี  โดยความเหน็ชอบของ ก.ท.จ. ส่ังบรรจุ          
ผูนั้นกลับเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาลและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงในระดับเดิมที่สงวนไว  โดยให
ไดรับเงินเดือน ดังนี ้

(1)  ในกรณีทีผู่กลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป                
แตไมถึง 1 ป ใหส่ังบรรจุผูนัน้กลับเขารับราชการเปนพนกังานเทศบาล โดยใหรับเงินเดือนในอนัดับเดิมและ
ในขั้นที่สูงกวาเดิมไดไมเกินครึ่งขั้น 

        ถามีเศษของ 6 เดือนทีไ่ปรับราชการทหาร เมื่อนําเศษที่เหลือไปรวมกับระยะ         
เวลาในการปฏิบัติงานของครึ่งปที่แลวมาของผูนั้นกอนออกไปรับราชการทหารแลวไดครบ 6 เดือน ก็ให        
ส่ังบรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการโดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกวาเดิมไดอีกไมเกิน               
คร่ึงขั้น   

(2)  ในกรณีทีผู่กลับจากราชการทหาร มีเวลารับราชการทหารครบ 1 ป ใหผูมีอํานาจ        
ส่ังบรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล  โดยใหไดรับเงนิเดือนในอันดบัเดิมและในขัน้ที่สูง
กวาเดมิไดไมเกินปละหนึ่งขัน้ 

(3)  ในกรณีทีผู่กลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต 1 ป ข้ึนไปเศษ           
ของปที่ไปรับราชการทหารทีเ่หลือจากการพิจารณาตามเกณฑขอ (2) แลวหากมีระยะเวลาเหลอืครบ  6 
เดือน ใหส่ังบรรจุผูนั้นโดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกวาเดิม เพิม่จากขอ (2) ไดอีก         
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ไมเกินครึ่งขั้นสําหรับระยะเวลาที่คํานวณไดครบ 6 เดือน และหากยังมีเศษที่เหลือจากการคํานวณครั้ง      
สุดทายแตไมครบ 6 เดือน ใหพิจารณาคํานวณตามเกณฑ ขอ  (1) วรรคสอง 
  ทั้งนี้  การใหไดรับเงินเดือนสูงกวาเดิม  ตามขอ (1) ขอ (2) และ ขอ (3) นั้น  จะตอง 
ไมไดรับประโยชนมากกวาผูที่มิไดออกจากราชการไปรับราชการทหารและตองไมเกินขั้นสงูของอนัดับ        
เงินเดือนสําหรับตําแหนงระดับเดิม 

ขอ  114    ในการบรรจุผูไปรับราชการทหารกลับเขารับราชการ หากผูใดไมเคยไดรับการ 
บรรจุ และแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 ข้ึนไป ซึ่งตองใชวฒุิปริญญาตรี หรือ
เทียบไดไมตํ่ากวานี้ข้ึนไปเปนคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงมากอน หากจะแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงใน
สายงานดงักลาว ผูนัน้จะตองอยูในเกณฑที่กําหนดในหมวด 6 วาดวยการยายพนักงานเทศบาล ดวย 

ขอ  115    พนักงานเทศบาลที่ออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวย 
การรับราชการทหาร กอนวนัที่ประกาศนีม้ีผลใชบังคับ หากพนจากราชการทหารโดยไมมีความเสียหาย
และประสงคจะเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาลในเทศบาลเดิม ภายในกาํหนดหนึ่งรอยแปดสบิวันนับ
แตวันพนจากราชการทหาร  ใหนําความทีก่ําหนดไวในขอ 111  ขอ 112  มาใชบังคับแกพนกังานเทศบาล 
ที่กลาวถงึโดยอนุโลม   

ขอ  116    พนักงานเทศบาลผูใดออกจากราชการไปแลว  และไมใช เปนกรณีออกจาก 
ราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ถาสมคัรเขารับราชการและเทศบาลตองการจะรบัผูนั้นเขา
รับราชการ ใหผูสมัครกลับเขารับราชการตองยื่นคาํขอตามแบบ และเอกสารประกอบ ดังนี ้

(1) ใบรับรองแพทย ซึ่งรับรองไวไมเกิน 60 วัน นับแตวันที่ออกใบรับรองถึงวันที่ยืน่            
ขอกลับเขารับราชการ 

(2) สําเนาทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล 
(3) หนงัสือรับรองความรู ความสามารถ และความประพฤติของผูบังคับบัญชาเดิม           

ซึ่งมีตําแหนงตั้งแตระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไป 
(4) สําเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวของกบัตําแหนงทีจ่ะบรรจุ 
(5) สําเนาทะเบียนบาน 
(6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(7) สําเนาหนังสือสําคัญการสมรส หลักฐานอนุญาตใหเปลีย่นชื่อตัว ชื่อสกุล                  

หรือหนังสอืรับรองวาเปนบคุคลคนเดียวกัน (ถาม)ี 
(8) สําเนาคําสัง่อนุญาตใหออกจากราชการ 

ขอ  117    ใหเทศบาลตรวจสอบเอกสารตามขอ 116 และประวัติการรบัราชการและ        
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การทาํงานทุกแหงของผูสมคัร และใหสอบถามไปยงัสวนราชการหรือหนวยงานที่เกีย่วของเพื่อใหได       
รายละเอียดขอเท็จจริงมากที่สุดมาประกอบการพิจารณา 

ขอ  118    การพิจารณาเพื่อบรรจุผูที่ออกจากราชการไปแลวกลับเขารับราชการ ให      
พิจารณาตามหลักเกณฑดังนี ้

(1) ผูสมัครกลับเขารับราชการตองมีคุณสมบติัและไมมีลักษณะตองหาม หรือไดรับ
การยกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามสาํหรบัพนักงานเทศบาล 

(2) ผูสมัครกลับเขารับราชการตองมีคุณสมบติัเฉพาะสาํหรบัตําแหนงทีจ่ะบรรจุ           
และแตงตั้งตามที่  ก.ท. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตาํแหนง หรือไดรับอนุมัติจาก ก.ท.  

(3)  กรณีบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที ่ ก.ท. กําหนดใหเปนตําแหนงทีม่ีระดับ
ควบในสายงานใด ตองไมมผูีสอบแขงขันไดหรือผูสอบคัดเลอืกไดในตําแหนงระดับใดระดับหนึ่งที่เปน    
ระดับควบในสายงานนัน้ ข้ึนบัญชีรอการบรรจุหรือเลื่อนระดับตําแหนงอยู และกรณีบรรจุและแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงที่ ก.ท. มิไดกําหนดใหเปนตาํแหนงที่มีระดบัควบ ตองไมมีผูสอบคัดเลือกไดในตําแหนงนั้น 
ข้ึนบัญชี รอการเลื่อนระดับตําแหนงอยู   เวนแต ผูที่จะกลับเขารับราชการนัน้ เปนผูที่ออกจากราชการไป
ดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือสมัครรับเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา
ทองถิน่ หรือผูบริหารทองถิน่ หรือลาออกจากราชการเพือ่ติดตามคูสมรสไปรับราชการ ณ ตางประเทศ          
หรือเปนผูที่ออกจากราชการไปเพราะถกูยบุเลิกตําแหนง  

ขอ  119    การบรรจุและแตงตั้งผูสมัครกลบัเขารับราชการตามที่ประกาศนี้  ใหนายก                
เทศมนตรี  โดยความเหน็ชอบของ ก.ท.จ. ส่ังบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม  
และใหไดรับเงินเดือนไมสูงกวาขั้นที่เคยไดรับอยูเดิมกอนออกจากราชการ 

ขอ  120    การบรรจุและแตงตั้งจากขาราชการประเภทอื่น หรือพนกังานสวนทองถิน่อื่น 
ผูขอโอนมาเปนพนักงานเทศบาลใหเปนไปตามทีก่ําหนดในหมวด 8 

ขอ  121    ผูไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาล  ตําแหนงใดตองมี        
คุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงในมาตรฐานกาํหนดตําแหนงที ่ก.ท. กําหนด 

ปริญญา ประกาศนยีบัตรวชิาชีพ หรือคุณวุฒิใดเปนคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ใหหมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวฒุิที่ ก.พ. ก.ค. หรือ  ก.ท. รับรอง 

กรณีมีเหตุผลความจาํเปน  ก.ท.  อาจใหความเหน็ชอบในการกาํหนดคุณสมบติัเฉพาะ
สําหรับตําแหนงที่แตกตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงตามที่กาํหนดไวในมาตรฐานกาํหนด
ตําแหนงก็ได 
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  ขอ  122    ผูไดรับบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาลและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนง
ใดในเทศบาล   หากภายหลงัปรากฎวาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามเบื้องตนโดยไมไดรับการ          
ยกเวนจาก ก.ท.จ.ในกรณีทีข่าดคุณสมบัติตามที่กาํหนดในหมวด 1 วาดวยคุณสมบติัและลักษณะตองหาม 
หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นโดยไมไดรับอนุมัติยกเวนจาก ก.ท.อยูกอนก็ดี  หรือมีกรณีตอง
หาอยูกอนและภายหลงัเปนผูขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีตองหานั้นก็ดี  ใหนายกเทศมนตร ีโดยความ
เห็นชอบของ  ก.ท.จ.  ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการโดยพลัน แตทัง้นี ้ไมกระทบกระเทือนถงึการใดที่ผูนัน้ได
ปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับ หรือ  มีสิทธิจะไดรับ
จากทางราชการกอนมีคําสั่งใหออกนัน้   และถาการเขารับราชการเปนไปโดยสุจริตแลว  ใหถือวา เปน       
การสั่งใหออกเพื่อรับบําเหนจ็บํานาญเหตทุดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ          
สวนทองถิ่น 

ขอ  123    การบรรจุและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงที่  ก.ท.  ยังมิไดกาํหนด
ตําแหนง จะกระทํามิได 

ขอ  124    ผูใดไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนพนกังานเทศบาล  ใหมีการทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการของพนกังานเทศบาล  โดยใหมีระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน แตไมเกนิ 9 เดือน และการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตองดําเนนิการในรูปคณะกรรมการ  และในกรณีที่ไมผานการ
ประเมินไมควรใหรับราชการตอไปก็ใหส่ังใหผูนัน้ออกจากราชการได โดยไดรับความเห็นชอบจาก  ก.ท.จ.   

ผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึง่ใหถือเสมือนวา ผูนัน้ไมเคยเปนพนกังาน             
เทศบาล แตทัง้นี้ไมกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาทีร่าชการ หรือการรับเงินเดือน  หรือผลประโยชนอ่ืน
ใดที่ไดรับจากราชการในระหวางที่ผูนัน้อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

ขอ  125    ใหผูไดรับการบรรจุจากผูสอบแขงขันได หรือผูไดรับคัดเลือกในกรณีทีม่ีเหตุ        
พิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงพนักงานเทศบาล  และ           
ขาราชการประเภทอื่น หรือพนกังานสวนทองถิน่อืน่ที่อยูในระหวางทดลองปฏิบัติงาน   ซึ่งโอนมาบรรจุและ
แตงตั้งเปนพนกังานเทศบาล ตองทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง 

  ขอ  126    ภายใตบังคับขอ  135 (2)  ใหผูไดรับบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาล 
ตามขอ 125  ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งเปนเวลาหกเดือนนับแตวนัเขาปฏิบัติ
หนาที่ราชการเปนตนไป 
  ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาดาํเนนิการในเรือ่งการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอยาง              
จริงจัง  มีความเที่ยงธรรมและไดมาตรฐานในอนัที่จะใหการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเปนกระบวน          
การเลือกสรรบุคคลเขารับราชการอยางมปีระสิทธิภาพ 
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  ขอ  127    ใหเทศบาลกาํหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไดตาม
ความเหมาะสม  แตอยางนอยตองประกอบดวยความรูที่ใชในการปฏิบัติหนาที ่ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
รวมกับผูอ่ืน  ความสนใจทีจ่ะพัฒนาตนเอง  คุณธรรม  การปฏิบัติตนตามกรอบของจรรยาบรรณและ          
การรักษาวนิัย  ความประพฤติ  การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนและขอบังคับของทางราชการ 
  วิธีการประเมนิและมาตรฐานหรือเกณฑการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที ่                    
ราชการใหเปนไปตามที่เทศบาลกําหนด  แลวรายงานให ก.ท.จ.  ทราบ 

  ขอ  128    ใหผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูมีหนาที่ดูแลการทดลองปฏิบัติ        
หนาที่ราชการ 
  ใหผูมีหนาที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการมอบหมายงานใหผูทดลองปฏิบัติ           
หนาที่ราชการปฏิบัติ  และแจงใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการทราบอยางชัดเจนเกีย่วกับวิธีการปฏิบัติ         
งาน การประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมนิ และมาตรฐานหรือเกณฑการประเมินผลการ     
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

  ขอ  129   ใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการทํารายงานการปฏิบัติหนาที่ราชการของตน       
เสนอผูมหีนาที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามแบบและวิธกีารที่เทศบาลกําหนด 

ขอ  130    ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที ่
ราชการ  ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอีกจํานวนสองคน  ซึง่อยางนอยตองแตงตั้งจากผูมี
หนาที่ดูแล การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหนึ่งคน  พนกังานเทศบาลผูเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ    
ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอีกหนึง่คน 

  ขอ  131    ใหคณะกรรมการทําหนาที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของ                 
ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามรายการประเมิน  วิธีการประเมิน  และมาตรฐานหรือเกณฑการประเมิน
ที่กําหนดไว ในขอ  127  ทําการประเมนิสองครั้ง  โดยประเมินครั้งแรกเมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
มาแลวเปนเวลาสามเดือนและประเมินครัง้ที่สอง  เมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่หนาที่ราชการครบหกเดือน  เวน
แต  คณะกรรมการไมอาจประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในแตละครั้งไดอยางชัดแจง  
เนื่องจาก   ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไดลาคลอดบุตร  ลาปวยซึง่จําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานาน  ลา
ปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาทีห่รือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติ
ราชการตามหนาที่  หรือลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล  คณะกรรมการจะประเมิน
ผลรวมเมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการครบหกเดือนแลวก็ได 
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  ในกรณีที่มกีารขยายระยะเวลาทดลองปฏบัิติหนาที่ราชการตามขอ  135 (2)  เมื่อครบ
กําหนดระยะเวลาที่ขยายแลวใหประเมนิอกีครั้งหนึ่ง 

  ขอ  132    ผลการประเมนิของคณะกรรมการใหเปนไปตามเสียงขางมาก  และในกรณีมี
กรรมการที่ไมเห็นดวยอาจทาํความเหน็แยงรวมไวก็ได 

  ขอ  133    เมือ่คณะกรรมการไดดําเนินการตามขอ  131  แลว  ใหประธานกรรมการ   
รายงานผลการประเมินตอนายกเทศมนตรีตามแบบรายงานทายประกาศนี้ 
       (1)  ในกรณีที่ผลการประเมินไมตํ่ากวาเกณฑหรือมาตรฐานที่กาํหนดไวในขอ  127                 
ใหรายงานเมือ่ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการครบหกเดือนแลว   หรือเมื่อส้ินสุดระยะเวลาที่ขยายตาม                     
ขอ 135 (2)  แลว 
       (2)  ในกรณีที่ผลการประเมินต่าํกวาเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดไวในขอ  127  ให          
รายงานเมื่อเสร็จส้ินการประเมินแตละครั้ง 

ขอ  134    เมือ่นายกเทศมนตรีไดรับรายงานตามขอ  133 (1) แลว ใหประกาศวาผูทดลอง 
ปฏิบัติหนาที่ราชการนั้นเปนผูผานการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการพรอมแจงใหผูนัน้ทราบ และรายงาน
ตามแบบรายงานทายประกาศนี้  ไปยงั ก.ท.จ. ภายในหาวันทําการนับแตวันประกาศ 

  ขอ  135    เมือ่นายกเทศมนตรีไดรับรายงานตามขอ  133 (2)  ใหดําเนินการดังนี ้
       (1)  ในกรณีที่เหน็ควรใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการออกจากราชการใหนายก           
เทศมนตรีแสดงความเหน็ในแบบรายงานตามขอ 133 และมีคําสั่งใหผูนัน้ออกจากราชการโดยความ          
เห็นชอบของ ก.ท.จ.  ภายในหาวนัทาํการนับแตวันที่ไดรับรายงานพรอมกับแจงใหผูนั้นทราบ  และสง
สําเนาคําสัง่ใหออกไปยัง ก.ท.จ.  ภายในหาวันทําการนบัแตวันทีม่ีคําสั่ง 
       (2)  ในกรณีที่เหน็ควรใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ตอไปจนครบหกเดือน  หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไปอีกระยะหนึง่เปนเวลาสาม
เดือน  แลวแตกรณี  ใหแสดงความเหน็ในแบบรายงาน  แลวแจงใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ผูมีหนาที่
ดูแลการทดลองปฏบัิติหนาที่ราชการ  และคณะกรรมการทราบ  เพื่อทําการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
และประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป 
       ในกรณีที่ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไดทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการจนสิน้สุด
ระยะเวลาที่ขยายแลว  และนายกเทศมนตรีไดรับรายงานวาผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของผูนัน้ยงั
ตํ่ากวาเกณฑหรือมาตรฐานอีก    ใหนายกเทศมนตรีมีคําสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ  โดยนาํความใน (1) 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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  ขอ  136    การนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเปนเดือนตามประกาศนี ้ใหนับวนั     
ที่ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไมไดมาปฏิบัติงานรวมเปนเวลาทดลองปฏิบัติหนาทีร่าชการดวย  และให
นับวนัเขาปฏบัิติหนาที่ราชการวนัแรกเปนวนัเริ่มตน  และนับวนักอนหนาจะถงึวนัที่ตรงกับวันเริม่ตนนัน้ของ
เดือนสุดทายแหงระยะเวลาเปนวนัสิ้นสุดระยะเวลาถาไมมีวนัตรงกนัในเดือนสุดทาย  ใหถือเอาวนัสุดทาย
ของเดือนนัน้เปนวนัสิ้นสุดระยะเวลา 

  ขอ  137    พนักงานเทศบาลซึ่งอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ผูใดไดรับ         
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึน้ตามวุฒ ิ ยาย  โอน  หรือออกจากราชการไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหารแลวไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนพนกังานเทศบาลอีก  ใหทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ    ดังนี้ 

(1) กรณีไดรับแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงในระดบัสูงขึ้นในสายงานเดิมตามวฒุิที่ไดรับ 
เพิ่มข้ึนหรือสูงขึ้น  ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอเนื่องไปกับ
ตําแหนงเดิม  ถาไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นในตางสายงานใหเร่ิมทดลองปฏิบัติหนาที ่        
ราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหม 
       (2)  กรณียายไปดํารงตําแหนงในสายงานเดิม  ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและ        
นับเวลาทดลองปฏิบัติหนาทีร่าชการตอเนือ่งกับตําแหนงเดิม  ถายายไปดํารงตําแหนงในตางสายงานให
เร่ิมทดลองปฏบัิติหนาที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏบัิติหนาที่ราชการใหม 
       (3)  กรณีโอนมาดาํรงตําแหนงใหม  ใหเร่ิมทดลองปฏบัิติหนาที่ราชการและนับเวลา
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหม  เวนแตกรณีโอนโดยบทบัญญติัของกฎหมายใหทดลองปฏิบัติหนาที่         
ราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอเนื่องกับตําแหนงเดิม 
       (4)  กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ    
ทหาร  เมื่อไดรับบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาล ไมวาในสายงานเดิมหรือตางสายงาน  ใหทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอเนื่องกับตําแหนงเดมิ 

ขอ  138    พนักงานเทศบาลผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงใดแลว    หากภายหลัง
ปรากฏวาเปนผูมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น  ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งผูนัน้
ใหกลับไปดํารงตําแหนงเดมิ  หรือตําแหนงอื่นในระดับเดยีวกับตําแหนงเดิมที่ผูนัน้มคุีณสมบัติตรงตาม          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงโดยพลัน โดยความเหน็ชอบของ  ก.ท.จ. แต ทัง้นี ้  ไมกระทบกระเทือนถึง
การใดที่ผูนัน้ไดปฏิบัติไปตามอาํนาจหนาที่  และการรับเงินเดือน   หรือผลประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับ หรือมี
สิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวางที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที ่ ผูนัน้มีคุณสมบัติไมตรงตาม       
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
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ผูที่ไดรับแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงเดมิหรือตําแหนงอื่นตามวรรคหนึง่  ใหรับเงนิ          
เดือนในขั้นทีพ่ึงจะไดรับตามสถานภาพเดิม และใหถือวาผูนั้นไมมีสถานภาพอยางใดในการที่ไดรับแตงตั้ง       
ใหดํารงตําแหนงที่ตนมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบติัเฉพาะสาํหรบัตําแหนงนัน้ 

ขอ  139    ในกรณีเทศบาลมีตําแหนงผูบริหารและสายงานผูบริหารสถานศกึษาที่มผูีดํารง 
ตําแหนงอยูเดมิวางลง ใหเทศบาลรายงานตําแหนงวางนัน้ให  ก.ท.จ.  ทราบภายใน  7  วนั และให  ก.ท.จ. 
ดําเนนิการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่วางนัน้  ภายใน 90 วัน นับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง  
กรณีที่เทศบาลไมประสงคจะบรรจุและแตงตั้งแทนตําแหนงวาง  ใหรายงานเหตุผลความจาํเปนเพื่อขอ
ความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. 
  ในการดําเนนิการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหาร  
สถานศกึษาทีว่าง ตามวรรคหนึง่  ให  ก.ท.จ. พิจารณาดาํเนนิการวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธ ี ดังตอไปนี้ 
      (1)  ใหเทศบาลดําเนินการรับโอนพนกังานเทศบาลจากเทศบาลอืน่มาแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาที่วางภายใน  15  วนั  นับแตตําแหนงวางตามขอ 159 
      (2)  ใหประกาศรับสมัครเพื่อรับโอนพนกังานเทศบาลในตําแหนงและระดับเดียวกบั
ตําแหนงทีว่าง  เพื่อใหคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อโอนพนักงานเทศบาลอื่นมาแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงทีว่าง
ตามขอ  160 
      (3)  ใหดําเนินการโดยวิธกีารสอบคัดเลือก  หรือการคดัเลือกเพื่อเลือ่นระดับสูงขึน้แทน
ตําแหนงทีว่างตามหมวด 4  วาดวยการคัดเลือก 
      (4)  ใหดําเนินการเปดรับสมัครเพื่อรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอืน่หรือขาราชการ
ประเภทอื่น  ตามขอ 171    ทั้งนี้  โดยใหดําเนนิการรวมกับการโอน  โดยวิธีการคัดเลือกตาม  (2) ดวย  และ         
ผูจะขอใหรับโอนจะตองมีระดับตําแหนงไมตํ่ากวาตําแหนงทีจ่ะแตงตั้งนัน้ 
      กรณีที่ดําเนินการตามวรรคสอง  ภายในระยะเวลาทีก่ําหนดแลว  ยังไมสามารถสรรหา
บุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงวางดงักลาวได  หากปลอยทิง้ไวอาจเกิดความเสยีหายอยางรายแรงตอ
การบรหิารงานของเทศบาล  และเพื่อใหพนักงานเทศบาล  แตละแหงมีโอกาสโอนไปปฏิบัติหนาทีใ่น
ระหวางเทศบาลดวยกนัได  เมื่อไดรับรายงานจาก ก.ท.จ.  ให ก.ท. พิจารณาและมีมติใหโอนพนกังาน         
เทศบาลจากเทศบาลหนึง่ไปแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาลของเทศบาลอีกแหงหนึง่ทีม่ิไดอยูในจังหวัด
เดียวกนัได  โดยใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิมและไดรับเงินเดือนในขั้นทีไ่มสูงกวาเดิม 
       ในการพิจารณาของ ก.ท. ตามวรรคสาม  ใหพิจารณาวาเหตุผลความจาํเปนของ        
เทศบาล  โดยให ก.ท.จ.เปนผูรับเร่ืองราวและตรวจสอบขอเท็จจริงดงักลาว  เสนอความเหน็ให ก.ท.
พิจารณา 
 
 


