
 
 

ประกาศจังหวัด 

 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  

จังหวัด.............................. 
เรื่อง  หลักเกณฑและเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคล 

ของเทศบาล 

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

  ดวยรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น                
มีความเปนอสิระในการกาํหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลตามความตองการและความเหมาะสม         
ของทองถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่  พ.ศ.2542  บัญญัติให 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีอํานาจหนาทีก่ําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกีย่วกับการบริหาร            
งานบุคคล  สําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาล ใหเหมาะสมกับลักษณะการบริหาร และ
อํานาจหนาทีข่องเทศบาล  และจะตองอยูภายใตมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาล  ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13  ประกอบมาตรา  23  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542    ประกอบกับมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กําหนด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล จงัหวัด……….. 
ในการประชมุคร้ังที่ ......./..........       เมื่อวนัที.่.................         ไดมีมติประกาศกําหนดหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาล  ไวดังตอไปนี ้

  ขอ  1   ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  จังหวัด……………. 
เร่ือง หลกัเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคลของเทศบาล“ 

  ขอ  2   ประกาศนี้ใหใชบงัคบัต้ังแตวันที.่..................................เปนตนไป 

  ขอ  3   ภายใตบทกําหนดในมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลสําหรับ             
พนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาํหนด บรรดา           
พระราชบัญญตัิ  พระราชกฤษฎีกา  กฎ ระเบียบ ขอบังคบั ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใด ที่เกี่ยวกับการ        
บริหารงานบุคคลของพนกังานเทศบาลและลูกจางของเทศบาลในสวนที่มกีําหนดไวแลวในประกาศนี้           
หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทกาํหนดตามประกาศนี ้  ใหใชบทกําหนดในประกาศนี้แทน 
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  ขอ  4   ในประกาศนี ้
  “  ก.ท. “  หมายความวา  คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล   ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ 
  “  ก.ท.จ. “  หมายความวา  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ 
  “  พนักงานเทศบาล “  หมายความวา   พนักงานเทศบาลซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้งให
ปฏิบัติราชการโดยไดรับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนของเทศบาล  และใหหมายความรวมถึง
พนักงานครูเทศบาลหรือพนกังานเทศบาลอื่นที่ไดรับเงนิเดือนจากเงนิงบประมาณหมวดเงนิอุดหนุนของ       
รัฐบาลและเทศบาลนํามาจดัเปนเงนิเดือน   
  " พนักงานสวนทองถิน่อื่น "  หมายความวา  ขาราชการองคการบริหารสวนจงัหวัด 
พนักงานสวนตําบล   ขาราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพทัยา และขาราชการหรือพนักงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่อื่นที่ไมใชพนกังานเทศบาล  โดยมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น ซึง่ไดรับการบรรจุและ 
แตงตั้งใหปฏิบัติราชการโดยไดรับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงนิเดือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หรือจากเงนิงบประมาณหมวดเงนิอุดหนุนของรัฐบาลที่ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกร        
ปกครองสวนทองถิน่นํามาจัดเปนเงนิเดือนของพนักงานเทศบาลหรือพนักงานสวนทองถิน่ 
  “ ขาราชการประเภทอื่น ” หมายความวา  ขาราชการพลเรือน ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือน และขาราชการประเภทอื่นตามกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการประเภทนัน้
นอกจากพนักงานเทศบาล และพนกังานสวนทองถิ่นอืน่ 

  ขอ  5   ใหประธานกรรมการพนักงานเทศบาล รักษาการตามประกาศนี้ และใหมีอํานาจ 
ตีความหรือวนิิจฉัยปญหาเกี่ยวกบัการปฏิบัติตามประกาศนี ้

หมวด  1 
คุณสมบัติและลักษณะตองหาม 

  ขอ  6    ผูที่จะเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล ตองมคีุณสมบัติและไมมีลักษณะ     
ตองหาม  ดังตอไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปน           

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 
(4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง  
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(5) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏบิัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือ              
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ   หรือเปนโรคตามที ่ก.ท. ประกาศกําหนด ดังนี ้

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนทีรั่งเกียจแกสังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรือ้รัง 

(6)  ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสัง่ใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน             
ตามมาตรฐานทัว่ไป หรือหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอืน่ 

(7) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเปนทีรั่งเกียจของสงัคม 
(8) ไมเปนกรรมการพรรคการเมอืงหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(9)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(10)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถงึที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา               

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรบัความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(11) ไมเปนผูเคยถกูลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวย              

งานอื่นของรัฐ   
(12) ไมเปนผูเคยถกูลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทาํผิดวินยัตามมาตรฐาน      

ทั่วไป หรือหลกัเกณฑและวธิีการเกีย่วกบัการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ หรือตามกฎหมายอื่น  

(13) ไมเปนผูเคยถกูลงโทษไลออก เพราะกระทาํผิดวินยัตามมาตรฐานทัว่ไป หรือ            
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ หรือตามกฎหมายอื่น  

(14) ไมเปนผูเคยกระทาํการทุจริตในการสอบเขารับราชการ                                               

  ขอ  7    ผูที่จะเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามตามขอ  6  ก.ท.จ.  อาจพิจารณายกเวนใหสามารถเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาลได ในกรณี    
ดังนี ้

(1)  ผูซึ่งขาดคุณสมบัติตามขอ  6  (7)  (9)  (10) และ (14) 
(2)  ผูซึ่งขาดคุณสมบัติตามขอ  6 (11)  (12) ซึ่งไดออกจากงานหรือราชการเกินสองป    

แลว และมิใชกรณีออกเพราะกระทาํผิดในกรณีทุจริตตอหนาที ่
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(3) ผูซึ่งขาดคุณสมบัติตามขอ  6 (13)  ซึ่งไดออกจากงานหรือราชการเกนิสามปแลว    
และมิใชกรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตตอหนาที ่

  ขอ  8   ผูทีเ่ปนพนักงานเทศบาลตองมีคณุสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ  6    
ตลอดเวลาที่รับราชการ  เวนแตคุณสมบัติตามขอ  6  (6)  หรือไดรับการยกเวนในกรณีขาดคุณสมบัติหรือ 
มีลักษณะตองหามตามขอ  7 

  ขอ  9   การพจิารณายกเวนกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ 7            
ของ  ก.ท.จ. ใหพิจารณาถงึความจาํเปนและประโยชนของทางราชการที่จะไดรับ และมติของ  ก.ท.จ. ใน
การประชุมปรึกษายกเวนคณุสมบัติหรือลักษณะตองหามดังกลาว    ให  ก.ท.จ.  ประชุมพิจารณาลงมต ิ   
โดยจะตองไดคะแนนเสยีงไมนอยกวาสี่ในหาของจาํนวนกรรมการในที่ประชุม และการลงมติใหกระทํา       
โดยลบั 

  ขอ  10   ในการขอยกเวนและการพจิารณายกเวนในกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามที ่ ก.ท.จ.  อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได  สามารถดาํเนนิการดงันี ้
            (1)  ผูซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม ในการที่จะเขารับราชการเปน          
พนักงานเทศบาล และเปนกรณีที่  ก.ท.จ. อาจพิจารณายกเวนได  และผูนั้นประสงคจะขอให ก.ท.จ.  
พิจารณายกเวนในกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม เพื่อจะเขารับราชการ โดยมีผูมีเกียรติอันควร
เชื่อถือไดไมนอยกวาสองคนเปนผูรับรองความประพฤติ ใหยืน่คําขอ และหนังสือรับรอง ตามแบบทาย
ประกาศนี ้ พรอมเอกสารทีเ่กี่ยวของ  
            (2)  การขอให ก.ท.จ.พิจารณายกเวนในกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
เพื่อสมัครกลบัเขารับราชการเปนพนกังานเทศบาล จะยื่นคําขอตอเลขานุการ ก.ท.จ.  หรือนายกเทศมนตรี
ของเทศบาลทีผู่นั้นประสงคจะเขารับราชการ ก็ได 

          (3)  ในกรณีที่มีผูยืน่คาํขอตอเลขานกุาร ก.ท.จ. ใหสงเรื่องใหนายกเทศมนตรี
พิจารณา หรือ กรณียื่นตอนายกเทศมนตรี ใหนายกเทศมนตรี พจิารณา และถาตองการจะรับผูยืน่คําขอนัน้
เขารับราชการ   ก็ใหดาํเนนิการสอบสวนเพื่อใหทราบรายละเอียดเกีย่วกับประวัติสวนตัว ประวัติการรับ 
ราชการ  หรือการทาํงาน  การประกอบคุณงามความด ี ความผิดหรอืความเสื่อมเสีย  และความประพฤติ
ของผูนั้น โดยใหสอบสวนจากผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางาน และผูมเีกียรติซึ่งอยูใกลชิดอันควรเชือ่ถือได 
แลวพิจารณาอีกชั้นหนึง่วายังตองการ จะรับผูนั้นเขารับราชการหรือไม  ถาตองการรับก็ใหแจงและสงเรื่อง
การสอบสวนดังกลาวพรอมทั้งเอกสาร หลกัฐานการสอบสวนนั้นใหเลขานุการ ก.ท.จ. ดําเนนิการตอไปและ
หากนายกเทศมนตรีไมตองการรับผูยื่นคําขอนั้นเขารับราชการใหแจงเปนหนังสือใหผูนั้นและเลขานุการ      
ก.ท.จ. ทราบ 
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            (4)  ในกรณีที่นายกเทศมนตรี ไมแจงผลการพิจารณาตามขอ (3)   ใหเลขานกุาร  
ก.ท.จ. ทราบภายในหกเดือนนับแตวนัที่เลขานุการ  ก.ท.จ. สงเรื่องไปให ถือวาเทศบาลนัน้ไมตองการจะรับ
บรรจุ ใหเลขานุการ ก.ท.จ. ยุติเร่ืองและแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคาํขอทราบ 
            (5)  เมื่อเลขานุการ ก.ท.จ. ไดรับเร่ืองการสอบสวนตามขอ (3)  เห็นวาขอเท็จจริง  
และเอกสารหลักฐานเพยีงพอที่จะประกอบการพิจารณาของ  ก.ท.จ.  ก็ใหดาํเนนิการนําเสนอ ก.ท.จ. เพื่อ
พิจารณา 
            (6)  การขอยกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม เพื่อสมัครสอบ   
แขงขันหรือเพือ่เขารับการคัดเลือกเปนพนกังานเทศบาล ใหผูประสงคจะเขาเปนพนกังานเทศบาลยื่นคําขอ
ตอเลขานุการ  ก.ท.จ. ของเทศบาลที่ผูนั้นมคีวามประสงค  และใหเลขานุการ ก.ท.จ. รวบรวมขอเทจ็จริง
และเอกสารหลักฐานตาง ๆ   ใหเพียงพอทีจ่ะประกอบการพิจารณาของ  ก.ท.จ. แลวดําเนนิการนําเสนอ  
ก.ท.จ. เพื่อพจิารณาลงมติลับตามขอ  (5) 
            (7)  ในกรณีที ่ ก.ท.จ. ไดพิจารณาลงมติสําหรับผูขอยกเวนกรณีที่ขาดคุณสมบัติ
หรือลักษณะตองหามรายใดและผูนั้นไมไดรับการยกเวน  การขอให  ก.ท.จ. พิจารณายกเวนในกรณีที่ขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอีก   ผูนั้นจะขอไดตอเมื่อเวลาไดลวงเลยไปแลวไมนอยกวาหนึง่ป  นับแต
วันที ่ ก.ท.จ. ลงมต ิ    

หมวด  2 
การกาํหนดจาํนวนตาํแหนงและอัตราตําแหนง 

  ขอ  11    การกําหนดจํานวนตําแหนงและอัตราตําแหนงพนักงานเทศบาลใหคํานึงถงึ
ลักษณะหนาที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพและความยากของงาน  คาใชจายของเทศบาลหรือ
คาใชจายของรัฐในหมวดเงนิอุดหนุน  โดยการกาํหนดตําแหนงดังกลาวจะตองเทยีบไดในมาตรฐาน         
เดียวกนักับขาราชการพลเรือนสามัญ  ขาราชการครูหรือขาราชการอืน่แลวแตกรณี 

  ขอ  12.    ตาํแหนงพนักงานเทศบาลมี  3  ประเภท  ดงันี ้
(1) ตําแหนงประเภททั่วไป 
(2) ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
(3) ตําแหนงประเภทบริหารระดบัสูงหรือบริหารระดับกลาง 

ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะไดแก ตาํแหนงตัง้แตระดับ 7 ข้ึนไป ดังตอไปนี ้
   (ก) ตําแหนงทีม่ีลักษณะงานวิชาชพีซึ่งตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาที่ไมอาจมอบหมายใหผูมีคุณวุฒอิยางอืน่ปฏิบตัิงานแทนได   และเปนงานที่มีผลกระทบตอชีวิต
และทรัพยสินของประชาชนอยางเหน็ไดชัด  โดยมีองคกรตามกฏหมายทําหนาที่ตรวจสอบกลัน่กรองและ
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รับรองการประกอบวิชาชีพ รวมทัง้ลงโทษผูกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกบัการประกอบอาชีพดงักลาว  ซึง่
ไดแกตําแหนงที่ปฏิบัติหนาทีใ่นวิชาชีพเฉพาะ ดงัตอไปนี ้

(1) วิชาชพีเฉพาะกายภาพบําบดั 
(2) วิชาชพีเฉพาะการทนัตแพทย 
(3) วิชาชพีเฉพาะการพยาบาล 
(4) วิชาชพีเฉพาะการแพทย 
(5) วิชาชพีเฉพาะการสัตวแพทย 
(6) วิชาชพีเฉพาะเภสัชกรรม 
(7) วิชาชพีเฉพาะวิศวกรรมเครือ่งกล 
(8) วิชาชพีเฉพาะวิศวกรรมไฟฟา 
(9) วิชาชพีเฉพาะวิศวกรรมโยธา 
(10)วิชาชพีเฉพาะสถาปตยกรรม 

(ข) ตําแหนงทีม่ีลักษณะงานวิชาชพีซึ่งตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษาใน         
ระดับปริญญาที่ไมอาจมอบหมายใหผูมีคณุวุฒิอยางอืน่ปฏิบัติแทนได  และเปนงานที่มีผลกระทบตอชีวิต
และทรัพยสินของประชาชนอยางเหน็ไดชัด อีกทัง้เปนงานที่ขาดแคลนกําลงัคนในภาคราชการ ซึ่งไดแก   
ตําแหนงที่ปฏิบัติหนาที่ในวชิาชีพเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 

 (1)  วิชาชพีเฉพาะรงัสีการแพทย 
 (2)  วิชาชพีเฉพาะวิศวกรรมชลประทาน 
(ค) ตําแหนงทีม่ีลักษณะงานวิชาชพีซึ่งตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษาใน       

ระดับปริญญาที่ไมอาจมอบหมายใหผูมีคณุวุฒิอยางอืน่ปฏิบัติแทนได และเปนงานทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ซึ่งมีลักษณะในเชิงวิจยัและพฒันา อีกทั้งเปนงานขาดแคลนกําลงัคนในภาคราชการซึ่งไดแก 
ตําแหนงที่ปฏิบัติหนาที่ในวชิาชีพเฉพาะ ดังตอไปนี้ 

      (1)  วิชาชพีเฉพาะวทิยาการคอมพวิเตอร 
ตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะไดแก ตาํแหนงตั้งแตระดับ 9 ข้ึนไป ซึ่งตองปฏิบัตงิานที ่

เปนงานหลักของหนวยงาน โดยอาศัยพืน้ฐานของความรู ประสบการณ การฝกฝนทฤษฎีหรือหลักวชิา      
อันเกี่ยวของกบังาน และเปนงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน งานอนุรักษตามภารกจิ หรือ           
งานที่ตองปฏิบัติโดยผูมีความรู ความสามารถ หรือประสบการณเปนอยางสูงเฉพาะดานอันเปนที่           
ยอมรับในวงการวิชาการหรอืวงการดานนัน้ ๆ ซึง่ไดแกตําแหนงที่ปฎิบัติหนาทีท่ี่ตองใชความเชีย่วชาญ
เฉพาะดาน ดงัตอไปนี ้

      (1)  ดานการผังเมือง 
      (2)  ดานการฝกอบรม 
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 (3)  ดานการสบืสวนสอบสวน 
 (4)  ดานตรวจสอบบัญชี 
 (5)  ดานนิติการ 
 (6)  ดานโบราณคดี 
 (7)  ดานวิเคราะหนโยบายและแผน 
 (8)  ดานวิชาการคลัง 
 (9)  ดานวิชาการบัญชี 
      (10) ดานวิชาการพัฒนาชุมชน 
      (11) ดานวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย 

                  (12) ดานวิชาการสัตวบาล 
                    (13) ดานวิชาการสาธารณสุข 
                    (14) ดานวิชาการสิ่งแวดลอม 
                    (15) ดานวิชาการสุขาภิบาล 
         (16) ดานวิศวกรรม 

                  (17) ดานอื่นทีค่ณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกาํหนด 
ตําแหนงประเภทบริหารระดบัสูงหรือบริหารระดับกลาง 

        (ก)  ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ไดแก ตําแหนงตั้งแตระดับ 9 ข้ึนไปที่มี
ฐานะและหนาที่ในการบรหิารงานเปน 

(1) ปลัดเทศบาล 
       (2) หวัหนาสวนราชการที่สูงกวากองในเทศบาล 
 

(ข)  ตําแหนงประเภทบริหารระดับกลางไดแก  ตําแหนงระดับ 8 ที่มีฐานะ 
และหนาที่ในการบริหารงานเปน 

(1)  ปลัดเทศบาล 
 (2)  รองปลัดเทศบาล 
 (3)  ผูอํานวยการกอง หรือ หัวหนาสวนราชการทีม่ีฐานะเปนกอง 

สําหรับตําแหนงพนกังานครูเทศบาลใหกาํหนดประเภทและสายงานได  ดังนี ้
  (ก)  ตําแหนงพนักงานครูเทศบาล  มี  3  ประเภท  ดงัตอไปนี้ 
       (1)  ตําแหนงประเภททัว่ไป 
       (2)  ตําแหนงประเภทเชีย่วชาญเฉพาะ  (ชช.)  ไดแก  ตาํแหนงตั้งแตระดับ 9 ข้ึนไป            
ที่ผานการประเมินความเชีย่วชาญและผลงานทางวิชาการเฉพาะตัว  ที่ตองปฏิบัติงานที่เปนหลักของ        
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หนวยงาน  โดยอาศัยพืน้ฐานของความรู  ประสบการณ  การฝกฝนทฤษฎีหรือหลักวชิาอันเกี่ยวของกับงาน
และเปนงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน  หรืองานที่ตองปฏิบัติโดยผูมีความรูความสามารถหรือ
ประสบการณเปนอยางสงูเฉพาะดานอนัเปนทีย่อมรับในวงวชิาการหรอืวงการดานนัน้ ๆ  และตองใชความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดานดังตอไปนี ้
            (1.1)  ดานนเิทศกการศึกษา 
            (1.2)  ดานบริหารสถานศึกษา 
       (3)  ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง  ดงันี ้
            (3.1)  ตําแหนงบริหารระดับสูง  ไดแกตําแหนงตั้งแตระดับ 9  ข้ึนไป  ที่มีฐานะและ 
หนาที่ในการบริหารงานเปน  หวัหนาสวนราชการที่สูงกวากองการศึกษาในเทศบาล 
            (3.2)  ตําแหนงบริหารระดับกลาง  ไดแกตําแหนงระดับ 8  ที่มีฐานะและหนาที่ใน
การบริหารงาน  ดังตอไปนี ้
 
                      (3.2.1)  ผูอํานวยการโรงเรียน  ผูอํานวยการวิทยาลัย 
                      (3.2.2)  ผูอํานวยการกองการศึกษา 
                      (3.2.3)  ศึกษานิเทศก 
  (ข)  สายงานของพนักงานครูเทศบาล  มีดงันี ้
       (1)  สายงานพนกังานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา  ซึ่งไดรับเงนิเดือนจาก
งบประมาณหมวดเงนิอุดหนนุของรัฐบาลไดแกสายงานดังตอไปนี้ 
              (1.1)  สายงานผูบริหารสถานศึกษา  (ครู บ.) 
              (1.2.)  สายงานผูสนับสนนุการสอน  (ครู ส.) 
              (1.3)  สายงานผูสอน  (ครู ป.) 
       (2)  สายงานพนกังานครูเทศบาลที่ไมสังกัดสถานศกึษา ซึ่งไดรับเงินเดือนจาก
งบประมาณหมวดเงนิเดือนของเทศบาล  ไดแกสายงานดังตอไปนี้ 
              (2.1)  สายงานนักบริหารการศึกษา 
              (2.2)  สายงานศึกษานิเทศก 
              (2.3)  สายงานสารวตัรนักเรียน 
              (2.4)  สายงานเจาหนาที่สันทนาการ 
              (2.5)  สายงานบรรณารักษ 
   (2.6)  สายงานนกัวิชาการศกึษา 
              (2.7)  สายงานเจาพนักงานหองสมุด 
              (2.8)  สายงานเจาพนักงานศูนยเยาวชน 
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              (2.9)  สายงานเจาหนาที่หองสมุด 
 (2.10)  สายงานเจาหนาที่ศนูยเยาวชน 

  ขอ  13    ระดบัตําแหนงพนกังานเทศบาลอาจมีได 9  ระดับ  คือ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
ระดับ 4  ระดบั 5  ระดับ 6  ระดับ 7  ระดบั 8  และระดบั 9  โดยตําแหนงระดับ 1  เปนระดับตํ่าสดุเรียง
สูงขึ้นไปเปนลาํดับตามความยากและคุณภาพของงานจนถึงตาํแหนงระดับ 9  เปนระดบัสูงสุด 

  ขอ  14    การกําหนดตําแหนงพนกังานเทศบาลในสวนราชการวาจะมตีําแหนงใด ระดับ
ใด อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด โดยใหเทศบาลจัดทําเปนแผนอัตรากําลังของเทศบาล เพื่อเปนกรอบ
ในการกาํหนดตําแหนง และการใชตาํแหนงพนกังานเทศบาล โดยเสนอให  ก.ท.จ. พิจารณาใหความเหน็ชอบ  
  ในการจัดทําแผนอัตรากําลงัของเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ใหเทศบาลคํานึงถงึภารกิจ 
อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบตัิ ความยากและคุณภาพของงานและปริมาณงาน 
ตลอดทั้งภาระคาใชจายของเทศบาลและของรัฐในหมวดเงินอุดหนนุทีจ่ะตองจายในดานบุคคล  

  ขอ  15    การกําหนดตําแหนงพนกังานเทศบาลตําแหนงใดเปนตําแหนงระดับใด ให
ประเมินความยากและคุณภาพของงานในตําแหนงนัน้แลวปรับเทียบกบับรรทัดฐาน  ในมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงที ่ ก.ท. จัดทาํไวตามมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง  การปรับ
ตําแหนงเทียบกับบรรทัดฐานในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  ใหจัดตําแหนงทีม่ีลักษณะงานอยางเดียวกนั
เขาประเภทและสายงานเดยีวกนั  และจดัตําแหนงในสายงานเดียวกันที่มีความยากและคุณภาพของงาน
อยูในระดับเดยีวกนัโดยประมาณเขากลุมตําแหนงเดียวกันและระดับเดียวกนั 

  ขอ  16    ในการจัดทําแผนอตัรากําลังของเทศบาล ใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนอัตรากําลงัของเทศบาล  ประกอบดวย 
      (1)  นายกเทศมนตร ี                เปนประธาน   

(2) ปลัดเทศบาล                 เปนกรรมการ 
(3) ผูอํานวยการสํานักผูอํานวยการกองหรือหวัหนาสวนราชการ      เปนกรรมการ 
(4) พนักงานเทศบาลคนหนึง่ทีไ่ดรับมอบหมาย        เปนกรรมการและ 

     เลขานกุาร 

  ขอ  17    ใหคณะกรรมการจดัทําแผนอัตรากําลงัของเทศบาล จัดทําแผนอัตรากําลงั  โดย
ใหคํานงึถงึภารกิจ อํานาจหนาที่ตามกฎหมายวากาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ตามกฎหมายวาดวยเทศบาล ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยากและคณุภาพของงาน 
และปริมาณงานของสวนราชการตาง ๆ  ในเทศบาล  ตลอดทั้งภาระคาใชจายของเทศบาลและของรัฐใน
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หมวดเงินอุดหนุนที่จะตองจายในดานบุคคลและการจัดสรรเงินงบประมาณของเทศบาล โดยกําหนดเปน
แผนอัตรากําลงัของเทศบาล ในระยะเวลา 3 ป และแผนอัตรากําลังดงักลาวอยางนอยจะตองประกอบดวย
สาระสําคัญ  ดังนี ้

(1) บทศึกษาวิเคราะหอํานาจหนาที่และภารกจิความรับผิดชอบของเทศบาลในชวง
ระยะเวลา 3  ป 

(2) บทศึกษาวิเคราะหความตองการกําลงัคนทัง้หมดของเทศบาล ในชวงระยะเวลา 3 ป  
วาตองการกาํลังคนประเภทใด  ระดับใด  จํานวนเทาใด  จึงจะสามารถปฏิบัติงาน  ตามภารกิจทีอ่ยูใน
อํานาจหนาทีแ่ละความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) บทศึกษาวิเคราะหประเมินความตองการกาํลังคนที่มีอยูในปจจุบนัและกําลงัคนที่ขาด
อยูและตองการเพิ่มข้ึน  อัตราความตองการกําลังคนเพิ่มข้ึน  เนื่องจากการขยายงานหรือไดรับมอบหมาย
เพิ่มข้ึน  อัตราการสูญเสียกาํลังคนในแตละป 

(4) บทศึกษาวิเคราะหการวางแผนการใชกําลงัคน  เปนการวางแผนเพื่อใหมีการใช    
กาํลังคนทีม่ีอยูในเทศบาลใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยสาํรวจและประเมินความรูความสามารถของกําลังคน
ที่มีอยู การพฒันาหรือฝกอบรมกําลังคนที่มีอยูในมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และใชกาํลังคนที่มีอยูใหเหมาะสม
กับความรูความสามารถของแตละคน 

(5) การจัดโครงสรางการแบงสวนราชการ  การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของแตละ
สวนราชการ  การแบงงานภายในสวนราชการการกาํหนดตําแหนงและระดับตําแหนงตาง ๆ  โดยมีเกณฑ
เบื้องตน  ดังนี ้
              ก โครงสรางการแบงสวนราชการ  เทศบาลใดจะจัดโครงสราง  การแบงสวนราชการ 
ใดบาง  ใหเปนไปตามกรอบของหลักเกณฑการกาํหนดขนาดของเทศบาล 
       ข  การกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนง เทศบาลใดจะมีตําแหนงใดอยูในสวน
ราชการใด  มรีะดับตําแหนงใดใหเปนไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป  ที่เทศบาลจัดทําขึ้น  โดยไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

(6) การกําหนดตําแหนงเพิ่มใหม 
ก  เกณฑเบื้องตนสําหรับการกําหนดจํานวนตําแหนงเพิม่ข้ึนใหม  ใหเทศบาลคํานึง 

ถึงอํานาจหนาที่ปริมาณงานของตําแหนงนัน้ ๆ  ดวย 
        ข  การกาํหนดตําแหนงเพิ่มข้ึนใหมใหเทศบาลขอกําหนดเทาที่จําเปนจริง ๆ  โดย
จะตองจัดสรรงบประมาณตัง้เปนอัตราเงนิเดือนสําหรับตําแหนงที่เพิม่ข้ึนใหมดวย 
        ค  ใหคณะกรรมการพนกังานเทศบาลเปนผูพจิารณาใหความเห็นชอบการกาํหนด
ตําแหนงเพิม่ข้ึนใหม  เวนแตกรณีการกําหนดตําแหนงในสายงานใหมที่ยังไมไดจัดทาํมาตรฐานกาํหนด
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ตําแหนงของตาํแหนงสายงานนัน้  ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  เสนอใหคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลพิจารณาใหความเหน็ชอบและจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงกอน 
        ง  การขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหม  นอกจากจะพจิารณาเหตุผลดานปริมาณงาน
และคุณภาพของงานแลวใหคํานึงถึงจาํนวนลูกจางทั้งประจําและชัว่คราวที่ปฏิบัติงานในงานนัน้ดวย  ทัง้นี้  
เพื่อมิใหเกิดปญหาคนลนงาน  และเปนการประหยัดงบประมาณรายจายดานบุคคลของเทศบาลและของ
รัฐในหมวดเงนิอดุหนุนดวย 
        จ  การขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหมใหพิจารณาถงึความสาํคัญ  ความเหมาะสมและ
ความถกูตองของกรอบตําแหนงในงานนัน้ดวย  โดยเฉพาะอยางยิง่  ควรจะใหตําแหนงในงานนั้นสามารถ
รองรับความกาวหนาของบคุลากรในงานนั้นได 
        ฉ  กอนที่เทศบาลจะขออนุมัติกําหนดตําแหนงขึ้นใหม  ใหเทศบาลพิจารณา
ดําเนนิการกับตําแหนงทีว่างและมีความจาํเปนนอยเสยีกอน  โดยการตัดโอนหรือปรับปรุงและตดัโอน 
(เกลี่ยตําแหนง)  ไปไวในงานที่มีความสําคัญและจําเปนเรงดวนมากกวา 
        ช  การกําหนดตําแหนงใหม  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลตองทําการวิเคราะห
ตําแหนงและจาํเปนตองใชขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา  ดงันัน้  จงึขอใหเทศบาลไดใหความสาํคัญ      
กับการเสนอขอมูล  โดยกรอกเอกสารตามแบบใหถูกตอง  กลาวคือ  จะตองเปนขอมลูที่ตรวจสอบจาก   
เจาหนาที่สํานกังาน ก.ท.จ.และเอกสารตองครบถวนกลาวคือจะตองรายงานขอมูลตามแบบ  1 – 5  อยาง
ครบถวน  รายละเอียดตามแบบแนบทาย 
  (6)  กรณีเทศบาลมีความจาํเปนตองปรับปรุงแผนอัตรากําลัง  3  ป  ในระหวางทีย่ังไม
ครบกําหนดระยะเวลาของแผนใหทาํได  โดยความเหน็ชอบของ ก.ท.จ. 

  ขอ  18    เมื่อ ก.ท.จ.พิจารณาใหความเหน็ชอบใหมีตําแหนงพนักงานเทศบาลตําแหนงใด  
ระดับใด  ในสวนราชการใด  จํานวนเทาใด  ตามขอ  14  แลวใหเทศบาลพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ
เพิ่มในแตละปสําหรับต้ังเปนอัตราเงินเดือนของตําแหนงดังกลาวใหสอดคลองกัน 
  การดําเนินการตามวรรคหนึง่  ถาใชงบประมาณในหมวดเงินอุดหนนุใหเทศบาลรายงาน 
ก.ท.จ.  เพื่อจะไดรายงาน ก.ท. เพื่อแจงหนวยงานที่เกี่ยวของประสานกับสํานกังบประมาณในการจัดสรร
เงินงบประมาณในแตละป  สําหรับต้ังเปนอัตราเงินเดือนของตําแหนงดังกลาวใหสอดคลองกัน  และเมื่อ       
ไดรับจัดสรรงบประมาณสําหรับอัตราเงนิเดือนของตําแหนงดังกลาวแลวใหหนวยงานที่ไดรับการจดัสรร
อัตราเงินเดือนของตําแหนงจากสํานักงบประมาณ  เปนผูพิจารณาจดัสรรอัตราเงินเดือนของตําแหนง       
ตามหลกัเกณฑที ่ก.ท. กาํหนด 

  ขอ  19    หลกัเกณฑการกําหนดตําแหนงและจํานวนตาํแหนงพนักงานครูเทศบาลทีสั่งกัด
สถานศกึษา  ใหดําเนินการ  ดังนี ้  
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(1)  โรงเรียนมกีารจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึง่หรือหลายระดับ ดงันี ้
       -  ระดับกอนประถมศึกษา   -  ระดับมัธยมศึกษา 
       -  ระดับประถมศึกษา    -  ระดับอาชีวศึกษา 
  (2)  หองเรียนกําหนดใหมีนกัเรียนหองละ 40  คน  เศษทีเ่หลือถาเกนิ  10  คนขึ้นไปให          
จัดเพิ่ม  1  หองเรียน  (ยกเวนระดับกอนประถมศึกษา  ใหมีนกัเรียนหองละ  30  คน) 
  (3)  บุคลากรในโรงเรียนม ี 3  สายงาน  คือ 
       -  สายงานผูบริหารสถานศึกษาไดแก  ผูบริหารโรงเรยีนและผูชวยผูบริหารโรงเรยีน   

         (ครู บ.) 
       -  สายงานผูสนับสนนุการสอน  (ครู ส.) 
       -  สายงานผูสอน  (ครู ป.) 

(4)  เกณฑการกําหนดตําแหนงและมาตรฐานอัตรากําลงั 
       (4.1)  ผูบริหารโรงเรยีน 
    -  กําหนดใหมีผูบริหารโรงเรียน ๆ ละ 1  คน 
    -  ผูบริหารโรงเรียนทุกคนตองมีชั่วโมงปฏบิัติการสอนอยางนอยสัปดาหละ              
5  ชั่วโมง   ยกเวนผูบริหารโรงเรียน  ซึง่มีจาํนวนหองเรียนรวม  24  หองขึ้นไป  ผูบริหารโรงเรียนไมตองมี 
ชั่วโมงทาํการสอน 

(4.2)  ผูชวยผูบริหารโรงเรียน 
  (4.2.1)  กาํหนดใหมีจาํนวนผูชวยผูบริหาร  ดังนี ้
  -  โรงเรียนที่มหีองเรียนรวม  11  หองเรียนลงมา  ไมมีผูชวยผูบริหาร 
  -  โรงเรียนที่มหีองเรียนรวมตั้งแต 12 – 23 หองเรยีน มผูีชวยฯ  ได  1  คน 
  -  โรงเรียนที่มหีองเรียนรวมตั้งแต 24 – 35  หองเรียน มผูีชวยฯ ได  2  คน 
  -  โรงเรียนที่มหีองเรียนรวมตั้งแต 36 – 47  หองเรียน มผูีชวยฯ ได  3  คน 
  -  โรงเรียนที่มหีองเรียนรวมตั้งแต 48 หองเรียนขึ้นไป มผูีชวยฯ ได  4  คน 

     (4.2.2)  กาํหนดใหปฏิบัติงานดานบริหาร  ดังนี ้
    -  โรงเรียนที่มผูีชวยฯ  1  คน  ผูชวยฯ  ตองทําหนาทีทุ่กอยางในโรงเรยีน
ทั้งดานวิชาการ  บริหาร  ปกครอง  และบรกิาร 
    -  โรงเรียนที่มผูีชวยฯ  2  คน  ก็จะแบงงานเปน  2  ฝาย  คือ ฝายวิชาการ           
กับฝายบรหิาร  ปกครองและบริการ 
    -  โรงเรียนที่มผูีชวยฯ  3  คน  ก็จะแบงงานเปน  3  ฝาย  คือ ฝายวิชาการ         
ฝายบริหารกับฝายปกครองและบริการ 
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    -  โรงเรียนที่มผูีชวยฯ  4  คน  ก็จะแบงงานเปน  4  ฝาย  คือ ฝายวิชาการ         
ฝายบริหาร  ฝายปกครองและฝายบริการ 
     (4.2.3)  ผูชวยผูบริหารทุกคนตองมีชัว่โมงปฏิบัติการสอนอยางนอยสัปดาหละ        
5 ชั่วโมง 
         (4.3)  ครูสนับสนนุการสอน 
     (4.3.1)  กาํหนดใหมีตําแหนงครูสนับสนนุการสอน  9  ตําแหนง  ดังนี ้
    -  ครูบรรณารักษ 
    -  ครูธุรการ 
    -  ครูอนามัยโรงเรียน 
    -  ครูโภชนาการ 
    -  ครูการเงิน 
    -  ครูโสตทัศนศึกษา 
    -  ครูแนะแนว 
    -  ครูพัสดุ 
    -  ครูทะเบียนและวัดผล 
     (4.3.2)  กาํหนดใหมีจาํนวนครูสนับสนนุการสอน  ดังนี ้
    -  โรงเรียนที่มหีองเรียน รวม 6 – 11 หอง มีครูสนับสนนุการสอนได 1 คน 
    - “     12 – 17   “                     2 คน 
    - “     18 – 23  “            3  คน 
    - “      24 – 29  “           4  คน 
    - “      30 – 35  “           5  คน 
    - “      36 – 41  “                     6  คน 
    - “      42 – 47  “           7  คน 
    - “      48 – 53  “           8  คน 
    - “      54 – 59  “           9  คน 
    - “      60 – 65  “         10  คน 
     (4.3.3)  ครูสนับสนนุการสอนทุกคนตองมีชั่วโมงปฏิบตัิการสอนอยางนอย
สัปดาหละ 5  ชั่วโมง   
     (4.3.4)  การที่จะใหมีครูสนับสนนุการสอนตําแหนงใดในโรงเรียนใหข้ึนอยูกับ 
ความจาํเปนและความเหมาะสมของแตละโรงเรียน 
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    ในกรณีที่โรงเรียนกาํหนดใหมีครูสนับสนนุการสอนมากกวา  9  คน  ให
โรงเรียนพิจารณาขอแตงตั้งซ้ํากับตําแหนงครูสนับสนนุการสอนทั้ง  9  ตําแหนงขางตนได  เชน  โรงเรียน ก. 
กําหนดใหมีครู สนับสนุนการสอนได  10  คน  เมื่อบรรจุ  9  ตําแหนง  แลวยังเหลืออีก  1  คน  ถาโรงเรียน
เห็นวาครูโภชนาการทีม่ีอยูตองรับผิดชอบปริมาณงานมากก็อาจพิจารณาขอรับการบรรจุแตงตั้งครูที่เหลือ  
1  คน  เปนครูโภชนาการอีก  1  ตําแหนงกไ็ด 

  (4.4) ครูปฏิบัติการสอน  (ผูสอน) 
    กาํหนดใหมคีรูปฏิบัติการสอน (ผูสอน)  ไดจากการคํานวณ  ดังนี ้

 -  ครูระดับกอนประถมศึกษา  อัตราสวนครู  1  คนตอนกัเรียน  23  คน 
 -  ครูระดับประถมศึกษา         อัตราสวนครู  1  คนตอนกัเรียน  25  คน 
 -  ครูระดับมัธยมศึกษา        อัตราสวนครู  1  คนตอนักเรียน  25  คน 
 -  ครูระดับอาชีวศึกษา         อัตราสวนครู 1 คนตอนักเรียน  23  คน 

  (5)  การคํานวณอัตรากําลังพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศกึษาตามหลกัเกณฑ
ขางตนใหเทศบาลใชแบบรายงานการจัดอัตรากําลังพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาตามแบบทาย
หลักเกณฑนี้  โดยจัดทําเปนแผนอัตรากําลงั  3  ป 

  ขอ  20    ให  ก.ท.จ.  ตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานเทศบาล               
ใหเหมาะสม  ในกรณีที่ปรากฏวาการกําหนดตําแหนงใดไมเหมาะสมก็ดี  การใชตําแหนงใดไมเหมาะสม
ตามที ่ ก.ท.จ.  กําหนดก็ดี  หรือลักษณะหนาที ่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหนง
ใดที่  ก.ท.จ.  กําหนดเปลี่ยนแปลงไปก็ดี  ก.ท.จ.  อาจพิจารณาปรับปรุงการกาํหนดตําแหนงนัน้เสียใหมให
เหมาะสม  ทั้งนี้  ก.ท.จ. จะมอบหมายใหเทศบาลดําเนนิการแทน ก็ได 
  ในการปรับปรุงการกาํหนดตาํแหนงตามวรรคหนึ่ง ก.ท.จ.หรือเทศบาลที ่ก.ท.จ.มอบหมาย 
มีอํานาจยุบเลกิตําแหนงหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกบัตําแหนงพนกังานเทศบาล  โดยใหเทศบาลดําเนนิการให
เปนไปตามมตหิรือคําสั่งนั้น        
  กรณีตําแหนงใดใชงบประมาณในหมวดเงนิอุดหนุนให ก.ท.จ.มีอํานาจยุบเลิกตําแหนง
หรือตัดโอนตําแหนงหรือตัดโอนพนักงานเทศบาล  หรือตัดโอนตําแหนงและตัดโอนพนักงานเทศบาลที่เกนิ
อยูในสถานศกึษาหนึง่ไปกาํหนดในอีกสถานศกึษาหนึง่ของเทศบาลเดียวกนั  หรือที่เกนิอยูในเทศบาลใด  
ไปกําหนดในเทศบาลอืน่  ไดตามความจาํเปน  เมื่อยุบเลิกตําแหนงหรือตัดโอนตําแหนงแลว  ใหเทศบาล
รายงาน ก.ท.จ.เพื่อรายงาน ก.ท. ทราบตอไป 
  การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงของ  ก.ท.จ.  ตามวรรคหนึง่และวรรคสองตองไดรับความ
เห็นชอบจาก ก.ท. กอน 
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  ขอ  21   การปรับปรุงการกาํหนดตําแหนงพนักงานเทศบาลตามขอ  20  ก.ท.จ. หรือ     
เทศบาลผูไดรับมอบหมายมอํีานาจเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนงพนักงานเทศบาลได  

  ขอ  22    การยุบเลิกตําแหนงและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนงของพนกังานเทศบาล
ตามขอ  20  ใหดําเนินการ  ดังนี ้

1) การยุบเลิกตาํแหนง หมายถงึ การยุบเลิกตาํแหนงที่วางและไมมีความจาํเปนตอ 
เทศบาล 
  2)   การเปลี่ยนแปลงเกีย่วกบัตําแหนง จะตองดําเนนิการเฉพาะตําแหนงวางที่ไมมีคน 
ครองตําแหนงเทานั้นเวนแตในประกาศนี้จะกําหนดเปนอยางอืน่  ไดแก 
   (ก) ปรับปรุงตําแหนง หมายถึง การปรับปรุงสายงานของตําแหนง แตอยูใน               
งานเดิม สวนราชการเดิม เชน ปรับปรุงตาํแหนง เจาหนาที่ธุรการ 1-3 (05-1-002) เปน เจาพนักงานธุรการ 
2-4 เลขที่ตําแหนงเดิม และงานเดิม สวนราชการเดิม เปนตน 
   (ข) ปรับขยายระดับตําแหนง  หมายถงึ  การปรับขยายระดับตําแหนงในสายงาน
เดิม สังกัดงานและสวนราชการเดิม เชน ปรับขยายระดบั เจาหนาที่การเงินและบัญชี 1-3 (03-4-003)  เปน  
เจาหนาที่การเงินและบัญช ี4 เลขที่ตําแหนง งานและสวนราชการเดมิ เปนตน 
   (ค) ปรับลดระดับตําแหนง  หมายถงึ การปรับลดระดับตําแหนงในสายงานเดิม 
สังกัดงานและสวนราชการเดิม เชน ปรับลดระดับ พยาบาลวิชาชีพ 6 (05-6-002) เปนพยาบาลวิชาชีพ 3-5 
เลขที่ตําแหนงงานและสวนราชการเดิม เปนตน 
   (ง)  ตัดโอนตําแหนง หมายถงึ การตัดโอนตําแหนงในสายงานและระดบัเดิม   
จากงานหนึ่งไปไวอีกงานหนึง่ เชน  ตัดโอนตําแหนง ชางโยธา 1-3 (04-2-002) งานวศิวกรรม กองชาง ไปไว
ในงานแผนทีภ่าษี กองคลัง (03-2-02) เปนตน 
   (จ) เปลี่ยนแปลงเลขที่ตําแหนง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเลขที่ตําแหนงของ
ตําแหนงเดิม ในงานเดยีวกนั เชนเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงของ เจาหนาทีบ่ริหารงานทะเบียนและบัตร 3-5                 
จาก 01-5-002  เปน 01-5-001 เปนตน 
   (ฉ) ปรับปรุงและตัดโอนตําแหนง หมายถงึ การเกลี่ยตําแหนงทีว่างจากงาน 
หนึง่ ไปไวอีกงานหนึง่ (สวนราชการเดียวกนัหรือไมก็ได) ซึ่งจะเปนการปรับปรุง ทัง้ชือ่ตําแหนงและเลขที่
ตําแหนง เชน เกลี่ยตําแหนงนักวชิาการสุขาภิบาล 3-5 (05-2-002) งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม                      
กองสาธารณสุข และส่ิงแวดลอมไปเปนนักวชิาการคลัง 3-5 (03-2-003) งานแผนที่ภาษ ีกองคลงั เปนตน 

3)   ใหคณะกรรมการพนกังานเทศบาลเปนผูพิจารณาใหความเหน็ชอบการยุบเลกิ 
ตําแหนงและเปลี่ยนแปลงเกีย่วกับตําแหนงตามขอเสนอของเทศบาลหากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
เห็นชอบตามขอเสนอของเทศบาลถือไดวาคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบแลว   หาก         
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คณะกรรมการพนักงานเทศบาลไมเหน็ดวยกับขอเสนอของเทศบาล  และเทศบาลยนืยนัขอเสนอนั้นให
เสนอผานคณะกรรมการพนกังานเทศบาลใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบตอไป 

4)   การพิจารณาขออนุมัติยบุเลิกตําแหนง และเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนงพนักงาน 
ประจําป ใหดาํเนนิการโดยยึดกรอบอัตรากําลังตามแผนอัตรากําลงั 3 ป ของเทศบาลเปนเกณฑ หากมี           
เหตุผลและความจําเปนที่จะขออนุมัตินอกเหนือจากกรอบฯ ก็ใหขออนมุัติเปนกรณีพเิศษ 
  5)   การขออนมุัติยุบเลิกตําแหนงและเปลีย่นแปลงเกี่ยวกับตําแหนงใหพิจารณาถงึเหตุผล
และความจาํเปนในดานปรมิาณงานและ คุณภาพของงานเปนสําคัญ  

6)   การขออนมุัติยุบเลิกตําแหนงและเปลีย่นแปลงเกี่ยวกับตําแหนง  นอกจากจะ 
พิจารณาเหตผุลดานปริมาณงานและคุณภาพของงานแลว ใหคํานงึถึงจํานวนของลูกจางทั้งประจํา และ
ชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในงานนั้นดวย  ทัง้นี้ เพื่อมิใหเกิดปญหางานลนมอื   หรือปญหาอื่นตามมา 
  7)   การขออนมุัติยุบเลิกตําแหนงและเปลีย่นแปลงเกี่ยวกับตําแหนง ใหพิจารณาถงึ
ความสาํคัญกบัความเหมาะสมและถูกตองของกรอบตําแหนงในงานนัน้ดวย  

8)  การขออนมุัติยุบเลิกตําแหนงและเปลีย่นแปลงเกี่ยวกับตําแหนง  คณะกรรมการ 
พนักงานเทศบาล  ตองทาํการวิเคราะหตําแหนง และจําเปนตองใชขอมูลเพื่อประกอบการพจิารณา  ดงันัน้ 
จึงขอใหเทศบาลไดใหความสําคัญกับการเสนอขอมูล โดยกรอกเอกสารตามแบบใหถูกตอง กลาวคือ 
จะตองเปนขอมูลที่ตรวจสอบจากเจาหนาที่สํานักงาน ก.ท.จ.และเอกสารตองครบถวน  กลาวคือ จะตอง
รายงาน ขอมลูตามแบบ 1-6 อยางครบถวน รายละเอียดตามแบบแนบทาย 
  9)  การเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 หรือ ระดับ 2  ใน
กรณีที่ตําแหนงนัน้มีผูดํารงตําแหนงอยูและผูครองตําแหนงดังกลาวมีคณุสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงที่จะเลื่อนและแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงทีสู่งขึ้นในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 2  ก็ให
สามารถปรับปรุงตําแหนงนัน้ได  

  ขอ  23    การยุบเลิกตําแหนงและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนง  ตัดโอนตําแหนง   
ตัดโอนพนักงานครูเทศบาล  ตัดโอนตาํแหนงและตัดโอนพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศกึษาให       
ดําเนนิการ  ดงันี ้

1) การยุบเลิกตาํแหนง  หมายถึง  การยุบเลกิตําแหนงที่วางและไมมีความจําเปนตอ        
เทศบาล 

2)   การเปลี่ยนแปลงเกีย่วกบัตําแหนงจะตองดําเนนิการเฉพาะตําแหนงวางที่ไมม ี      
ผูครองตําแหนงเทานัน้  เวนแตในประกาศที่จะกาํหนดเปนอยางอืน่  ไดแก 
       (ก)  การปรับปรุงตําแหนงและระดับ  หมายถงึ  การปรับปรุงตําแหนงและระดับให     
สูงขึ้นหรือตํ่าลงในสายงานเดียวกนั  โรงเรยีนเดิม  เชน  ปรับตําแหนงผูชวยอาจารยใหญ  ระดับ 6  เปน
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ตําแหนงผูชวย  ผูอํานวยการโรงเรียน ระดับ 7  หรือปรับปรุงตําแหนงอาจารย 2 ระดับ 7 เปนตําแหนง
อาจารย 1 ระดับ 3 ตําแหนงเลขที่และโรงเรียนเดิม  เปนตน 
       (ข)  การปรับขยายระดับตําแหนง  หมายถงึ  การปรบัขยายระดับควบของตําแหนงให
สูงขึ้น ในสายงานเดิม  โรงเรียนเดิม   เชน   ปรับขยายระดับตําแหนงผูชวยอาจารยใหญ  ระดับ  5  เปน
ตําแหนงผูชวยอาจารยใหญ ระดับ 6 ตําแหนงเลขที่และโรงเรียนเดิม  เปนตน  รวมทั้งการปรับขยายใน
ระดับควบเปนนอกระดับควบดวย  เชน  ปรับขยายระดับตําแหนงผูชวยอํานวยการโรงเรียน ระดับ 6-7        
เปนตําแหนงผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน ระดับ 8 ตําแหนงเลขที่และโรงเรียนเดมิ  เปนตน 
       (ค)  การปรับลดระดับตําแหนง  หมายถึง  การปรับลดระดับควบของตําแหนงใหต่ําลง
ในสายงานเดมิ  โรงเรียนเดิม  เชน  ปรับลดระดับตําแหนงอาจารย 2 ระดับ 7 เปนตําแหนง อาจารย 2 
ระดับ 6  ตําแหนงเลขที่และโรงเรียนเดมิ  เปนตน  รวมทัง้การปรับลดนอกระดับควบเปนตําแหนงในระดับ
ควบดวย  เชน  ปรับลดระดับตําแหนงอาจารย 1 ระดับ 6 เปนตําแหนงอาจารย 1 ระดับ 3-5  ตําแหนงเลขที่
และโรงเรียนเดิม  เปนตน 
       (ง)  การปรบัปรุงการกาํหนดตําแหนงและการเปลี่ยนแปลงเลขที่ตําแหนง  หมายถึง          
การปรับปรุงตาํแหนงจากสายงานหนึง่ โรงเรียนเดิม โดยเปลี่ยนแปลงเลขที่ตําแหนงดวย เชน ปรับปรุงการ
กําหนดตําแหนง อาจารย 2 ระดับ 7 ตําแหนงเลขที ่0000-2 โรงเรียน ก. เปนตาํแหนงผูชวยผูอํานวยการ
โรงเรียน ระดบั 7ตําแหนงเลขที่ 00002-1 โรงเรียน ก. เปนตน  และหมายความรวมทั้งการปรับปรุงการ
กําหนดตําแหนงที่มีคนครองตําแหนงดวย 
  3)    การตัดโอนตําแหนง  หมายถงึ  การตัดโอนอัตราวางจากทีห่นึง่ไปยังอีกที่หนึง่ภายใน         
เทศบาลหรือระหวางเทศบาลในจังหวัด  หรือระหวางเทศบาลตางจงัหวัดและรวมทัง้การตัดโอนตําแหนง
ตางประเภทระหวางพนักงานครูเทศบาลสายงาน ผูสอนระดับกอนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  
มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาดวย 
  4)    การตัดโอนพนักงานครูเทศบาล  หมายถึง  การยายพนักงานครูเทศบาลจากตาํแหนง
หนึง่ไปอีกตําแหนงหนึง่  ภายในเทศบาลหรือการโอน  (ยาย)  จากเทศบาลหนึ่งไปยงัอีกเทศบาลหนึ่งใน
จังหวัดเดียวกนั 
  5)    การตัดโอนตําแหนงและตัดโอนพนักงานครูเทศบาล  หมายถงึ  การตัดโอนตําแหนง
พรอมตัวผูครองตําแหนงจากทีห่นึง่ไปยังอกีทีห่นึง่ ภายในเทศบาล หรือระหวางเทศบาลภายในจังหวัด
รวมทัง้การตัดโอนตําแหนงพรอมตัวผูครองตางประเภทระหวางพนักงานครูเทศบาลสายผูสอนระดับกอน
ประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาดวย 
  6)    อัตรากําลังเกนิเกณฑ  หมายถงึ  อัตรากําลงัพนักงานครูเทศบาลทีม่ีอยูจริงใน
ปจจุบันมากกวาอัตรากาํลังตามเกณฑมาตรฐานการกําหนดตําแหนงของคณะกรรมการกลางพนักงาน 
เทศบาล 
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  7)    อัตรากําลังต่ํากวาเกณฑ  หมายถึง  อัตรากําลังพนกังานครูเทศบาลที่มีอยูจริง       
ในปจจุบนันอยกวาอัตรากําลังตามเกณฑมาตรฐานกําหนดตําแหนงของคณะกรรมการกลางพนักงาน         
เทศบาล 
  8)    ใหเทศบาลรายงานและคํานวณอัตรากําลงัพนักงานครูเทศบาลทีสั่งกัดสถานศกึษา
ตามแบบทายหลักเกณฑนี้  ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลทราบภายในเดือนมถิุนายนของทกุป  ทัง้นี้
หากคาํนวณแลว  เทศบาลใดมีอัตรากําลังเกินเกณฑและเปนอัตราวาง  หามมิใหเทศบาลบรรจุและแตงตั้ง
ตัวบุคคลใหดํารงตําแหนงทีว่างนัน้ 
  9)    ใหเทศบาลขอความเหน็ชอบการเปลีย่นแปลงเกี่ยวกับตําแหนงตอคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล  ตามแบบทายหลักเกณฑนี ้ หากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเหน็ชอบตามขอเสนอ
ของเทศบาล  ถือไดวาคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเหน็ชอบแลว  หากคณะกรรมการพนกังาน  
เทศบาลไมเหน็ดวยกับขอเสนอของเทศบาล  และเทศบาลยนืยนัตามขอเสนอเดิม  ใหเสนอผานคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเหน็ชอบตอไป 
  10)    ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเปนผูพิจารณาใหความเหน็ชอบการตัดโอน
ตําแหนงตัดโอนพนักงานครูเทศบาล  ตัดโอนตําแหนงและตัดโอนพนกังานครูเทศบาล  ที่เกินอยูใน
สถานศกึษาหนึ่งไปกาํหนดในอีกสถานศึกษาหนึง่ของเทศบาลเดียวกนัหรือที่เกนิอยูในเทศบาลใดไป
กําหนดในเทศบาลอื่นในจังหวัดเดียวกนัไดตามความจาํเปนตามแบบทายหลักเกณฑนี ้
  11)    ใหหนวยงานที่ไดรับการจัดสรรอัตราเงนิเดือนของตําแหนงจากสํานักงบประมาณ
พิจารณา ตัดโอนอัตราวางจากเทศบาลทีม่ีอัตรากําลงัเกินเกณฑไปยงัเทศบาลทีม่ีอัตรากําลังต่าํกวาเกณฑ
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดได 

  ขอ  24    ในระหวางการประกาศใชบงัคับแผนอัตรากําลงัของเทศบาล  หากเทศบาล           
มีเหตุผลความจําเปนตองปรับปรุงการกาํหนดตําแหนง เพื่อรองรับภารกิจ  หนาที่ความรับผิดชอบ  
ลักษณะงาน หรือปริมาณงานที่เพิม่มากขึ้น  ใหเทศบาลเสนอขอปรับปรุงการกาํหนดตําแหนงตอ  ก.ท.จ. 
เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

  ขอ  25    กรณีการขอปรับปรุงกําหนดตาํแหนงของเทศบาลตามขอ 22  และขอ  23      
เปนการกําหนดตําแหนงสายงานใหม ซึง่เปนสายงานที่  ก.ท. ยังไมไดจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง      
ของตําแหนงสายงานนัน้  ในการขอปรับปรุงการกาํหนดตาํแหนงดังกลาว ใหเทศบาล จัดทํารางมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงของตาํแหนงสายงานนั้น เสนอไปพรอมกันดวย  ทัง้นี ้เพื่อแสดงใหทราบถึงประเภท
ตําแหนงชื่อตําแหนงสายงาน ลักษณะงาน โดยทัว่ไป หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง ลักษณะงาน
ที่ตองปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และระดบัตําแหนง   
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  ในการพิจารณาของ  ก.ท.จ.  หากมีความเหน็ชอบตามที่เทศบาลเสนอ  ใหเสนอเรือ่งขอ
ปรับปรุงการกาํหนดตําแหนงเพิ่มใหม รางมาตรฐานกําหนดตําแหนง พรอมความเห็นให ก.ท. พิจารณาให
ความเห็นชอบ    
  หาก  ก.ท.จ. มีมติไมเหน็ชอบตามที่เทศบาลเสนอขอปรบัปรุงการกาํหนดตําแหนงเพิม่ใหม 
ใหนาํความทีก่ําหนดในขอ 20 มาใชบังคบัโดยอนุโลม 

  ขอ  26   เมื่อเทศบาลไดรับความเห็นชอบในการปรับปรุงการกาํหนดตาํแหนงตามขอ 22  
หรือขอ 23  แลวแตกรณี  ใหถือวาเปนการปรับปรุงแผนอัตรากําลังของเทศบาลนัน้ โดยใหเทศบาล
ดําเนนิการแกไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากําลงัของเทศบาลตอไป 
 

หมวด  3 
อัตราเงินเดอืนและวธิีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 

สวนที่ 1 
อัตราเงินเดอืนและวธิีการจายเงินเดือน 

  ขอ  27    อัตราเงนิเดือน  อัตราเงินประจาํตําแหนงและการรับเงนิประจําตําแหนงของ       
พนักงานเทศบาล  ใหนํากฎหมายวาดวยเงนิเดือนและเงนิประจําตาํแหนงที่กําหนดสําหรับขาราชการ     
พลเรือนหรือขาราชการครูแลวแตกรณีมาใชบังคับโดยอนุโลม 
  การจายเงนิเดอืน และเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานเทศบาล  ใหเปนไปตามกฎหมาย 
หรือระเบียบทีก่ําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนหรือขาราชการครูแลวแตกรณี โดยอนุโลม 

  ขอ  28   ใหพนักงานเทศบาลไดรับเงินเดือนตามตําแหนง ผูไดรับแตงตั้งใหดํารง  ตาํแหนง
ใด  ระดับใด ใหไดรับเงินเดือนในอนัดับตามบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนทายพระราชบญัญัติ 
เงินเดือนและเงินประจาํตําแหนง  พ.ศ. 2538   ดังนี ้
 (1)  ผูไดรับแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงใดในระดับ  1  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ  ท 1 
 (2)  ผูไดรับแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงใดในระดับ  2  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ  ท 2 
 (3)  ผูไดรับแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงใดในระดับ  3  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ  ท 3 
 (4)  ผูไดรับแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงใดในระดับ  4  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ  ท 4 
 (5)  ผูไดรับแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงใดในระดับ  5  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ  ท 5 
 (6)  ผูไดรับแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงใดในระดับ  6  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ  ท 6 
 (7)  ผูไดรับแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงใดในระดับ  7  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ  ท 7 
 (8)  ผูไดรับแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงใดในระดับ  8  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ  ท 8 
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 (9)  ผูไดรับแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงใดในระดับ  9  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ  ท 9 

  ขอ  29    พนกังานเทศบาลผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ระดับใด  โดยไดรับเงนิเดือน
ในอันดับใดตามขอ 28  ใหไดรับเงินเดือนในขั้นต่ําของอนัดับเงนิเดือนสําหรับตําแหนงนั้น  เวนแต 

 (1)  ผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาขัน้ต่ําของอันดับนัน้อยูแลว  ใหไดรับเงนิเดือนเทาเดมิ 
  (2)  ผูนั้นไดรับปริญญาหรือประกาศนยีบัตรการศึกษาหรือวิชาชพี  และ ก.พ., ก.ค. หรือ               
ก.ท.  รับรองวาปริญญาหรือประกาศนยีบตัรการศึกษาหรือวิชาชีพนัน้ เปนคุณสมบัตเิฉพาะสาํหรับ
ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง และกําหนดเงินเดอืนที่ควรไดรับในอันดับและขั้นใด  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ   
และข้ันที่ตามที่กําหนดในขอ 30 
  (3)  ผูนั้นไดรับปริญญาหรือประกาศนยีบัตรการศึกษาหรือวิชาชพีเพิ่มข้ึนหรือสูงขึ้น                 
และ ก.พ., ก.ค. หรือ  ก.ท.  รับรองวาปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ไดรับเพิม่ข้ึนหรือ             
สูงขึ้นนั้น เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งและกาํหนดเงินเดือนที่ควรไดรับในอันดับ   
และข้ันใด  นายกเทศมนตรหีรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีอาจปรับใหไดรับเงินเดือน         
ในอันดับและขั้นที่ตามที่กาํหนดในขอ  30          
  (4)  ผูนั้นไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานใดที่  ก.ท.  กาํหนดในมาตรฐาน            
กําหนดตําแหนงใหตําแหนงในสายงานนั้น ไดรับเงินเดือนสูงกวาขัน้ต่ําของอันดับเงนิเดือนสําหรับ       
ตําแหนงระดับนั้น  ใหไดรับเงินเดือนในอนัดับและขั้นที่  ก.ท. กําหนด 
  (5)  ผูไดรับแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงใดในระดับที่ต่ํากวาตําแหนงเดิม  กรณีที่เปนการ         
แตงตั้งเพื่อประโยชนของทางราชการ  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับและขัน้ที่ไดรับอยูเดมิ  หากเปนกรณีที่เปน
การแตงตั้ง  โดยเปนความประสงคของตัวพนักงานเทศบาล  ใหไดรับเงินเดือนในอนัดับเงนิเดือนสําหรับ
ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง  ในขัน้ที่เทียบไดตรงกันกับข้ันเงนิเดือนของอันดบัเดิม    ตามตารางเทียบขัน้
เงินเดือนแตละอันดับทีพ่นกังานเทศบาล จะไดรับเมื่อไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทายประกาศนี้    แตถา
ผูนั้นไดรับเงนิเดือนสูงกวาขัน้สูงของอนัดบัเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งอยูแลว  ใหไดรับ
เงินเดือนในขัน้สูงของอนัดบัเงินเดือน     สําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง 
  (6)  ผูไดรับแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงในระดบัที่สูงขึน้ตําแหนงใด  ถาไดรับเงินเดือนสงู              
กวาขัน้ต่ําของอันดับเงนิเดือนสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งนัน้อยูแลว  ใหไดรับเงนิเดือนในอันดับเงิน     
เดือนสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งในขั้นทีเ่ทียบไดตรงกนักับข้ันเงนิเดอืนของอันดับเดิม  ตามตาราง        
เทียบขัน้เงนิเดือนและอันดบัที่พนักงานเทศบาลจะไดรับเมื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทายประกาศนี ้

  ขอ  30    การกําหนดใหผูที่ไดรับปริญญาหรือประกาศนยีบัตรการศึกษาหรือวิชาชพี          
ตามขอ 29 (2) และผูที่ไดรับปริญญาหรือประกาศนยีบตัรการศึกษาหรือวิชาชีพเพิ่มข้ึนหรือสูงขึน้ ตาม          
ขอ 29 (3) ไดรับเงินเดือนในอันดับใด และขั้นใด ใหพิจารณาดําเนนิการดังนี ้
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  (1)  ปริญญาหรือประกาศนยีบัตรวิชาชพีที่ไดรับเพิ่มข้ึน หรือสูงขึน้ตองเปนปริญญา        
หรือประกาศนยีบัตรวิชาชพี ที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรองวาเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง 
โดยใหพจิารณาปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวฒุิได  ไมวาพนักงานเทศบาลผูนั้นจะไดรับปริญญา
หรือประกาศนยีบัตรวิชาชพีดังกลาวอยูกอน หรือระหวางเขารับราชการ หรืออยูในระหวางทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการ 
  (2)  การปรับอัตราเงินเดือน ใหไดรับตามคุณวุฒิไมมีผลเปนการปรับปรุงตําแหนง                  
หรือเปลี่ยนระดับตําแหนง และตองใหไดรับเงินเดือนไมสูงกวาระดับและขั้นของอัตราเงนิเดือนที่ควรไดรับ  
ตามตารางกําหนดอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิ ทายประกาศนี ้ 
  (3)  การปรับอัตราเงินเดอืนใหไดรับตามคุณวุฒิ ตองใหมีผลไมกอนวนัทีพ่นกังานเทศบาล
ผูนั้นสาํเร็จการศึกษา และไมกอนวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่จะขอปรบัอัตราเงินเดอืนใหไดรับ
ตามคุณวุฒนิัน้  รวมถึงไมกอนวนัที ่ก.พ. ก.ค.  หรือ  ก.ท. ไดกําหนดใหปริญญาหรอืประกาศนยีบัตร         
วิชาชพีที่ไดรับมาเปนคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้ง 
 
  ในกรณีพนักงานเทศบาลผูใดไดรับอนุญาตใหลาศึกษาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑวาดวย
การลาของพนกังานเทศบาลนั้น  การปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิ ใหมีผลไมกอนวนัทีผู่นั้น      
รายงานตัวตอเทศบาลหลังสาํเร็จการศึกษา 
  ในกรณีที่ไดรับปริญญาหรือประกาศนยีบัตรวิชาชีพเพิม่ข้ึนหรือสูงขึน้กอนวนัที่เขารับ               
ราชการ หรืออยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ การปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิตองม ี           
ผลไมกอนวนัพนทดลองปฏบิัติหนาที่ในตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้ง 
  ในกรณีที่ไดรับปริญญาหรือประกาศนยีบัตรวิชาชีพเพิม่ข้ึน หรือสูงขึน้หลงัวนัเขารับ                          
ราชการและพนทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลวโดยมิไดรับอนุญาตใหลาศึกษาเพิ่มเติมตามวรรคสอง              
การปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวฒุิ ใหมผีลไมกอนวนัที่ไดรับปริญญาหรือประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
เพิ่มข้ึนหรือสูงขึ้น 
  (4)  การสั่งปรับอัตราเงินเดอืนใหไดรับตามคุณวุฒิ ใหนายกเทศมนตรีเปนผูส่ัง โดยมิให
ยอนหลงัขามปงบประมาณ 
  ในกรณีที่ไดเสนอเรื่องราวไวกอนวนัเริ่มตนปงบประมาณและไมสามารถสั่งปรับใหใน          
วันเริ่มตนปงบประมาณก็ใหส่ังปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวฒุิไดตั้งแตวันเริ่มตนปงบประมาณ           
ทั้งนี้ใหปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามวฒุิกอนการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือน 
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  ขอ  31    พนกังานเทศบาลผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงตามที่กาํหนดไวในหมวดอื่น
แหงประกาศนี ้ และไดกําหนดการใหไดรับเงินเดือนเปนอยางอืน่ไวโดยเฉพาะ ใหพนกังานเทศบาลผูนั้น
ไดรับเงินเดือนตามทีก่ําหนดในหมวดนัน้ 

  ขอ  32    พนกังานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาตําแหนงใด  ที่ ก.ท. กําหนดใหไดรับ   
เงินเดือนหลายระดับ  (ระดบัควบ)  เมื่อพนักงานครูเทศบาลผูดํารงตําแหนงนัน้ไดรับเงินเดือนถงึขั้นต่ําของ
ระดับถัดไปใหนายกเทศมนตรี  โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.ส่ังใหผูนั้นใหไดรับเงนิเดือนในระดับถัดไป 

  ขอ  33    กรณีอ่ืนนอกจากที่ไดกําหนดในหมวดนี้ใหเสนอ  ก.ท.จ. พิจารณาอนุมัต ิ                
เปนราย ๆ ไป 

สวนที่ 2 
ประโยชนตอบแทนอื่น 

  ขอ  34    ใหเทศบาลจัดใหมีประโยชนตอบแทนอืน่สําหรับพนักงานเทศบาลเพื่อเปนการ
เสริมสรางขวญักําลงัใจ แรงจูงใจ และเปนสวัสดิการตาง ๆ ในการปฏิบตัิราชการของพนกังานเทศบาล    ทั้งนี้  
ใหเปนไปตามกฎหมาย หรือระเบียบทีก่ําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรอืน  หรือขาราชการครูแลวแตกรณี 

  ขอ  35    เทศบาลที่บริหารจดัการการจายเงินเดือน คาจาง และประโยชนตอบแทนอื่น
สําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจาง ไดต่ํากวาที่กาํหนดในมาตรา 35  แหงพระราชบญัญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542   และเทศบาลไดบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามเงื่อนไขที่ ก.ท. กําหนด  เทศบาลนั้นอาจกําหนดประโยชนตอบแทนอืน่แกพนักงานและลูกจางของ
เทศบาลเพิ่มอีกก็ได      
  การกําหนดประโยชนตอบแทนอืน่สําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาลตามที่
กําหนดในวรรคหนึง่ ตองมีลักษณะเปนคาตอบแทนทีเ่ปนตัวเงิน และเปนการจายใหในลักษณะของ
สวัสดิการสําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาล  โดยใหนําเงินในสวนทีเ่หลือจากกรณีคาใชจาย         
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอืน่ไมสูงกวารอยละสี่สิบ  ตามมาตรา  35  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิน่  พ.ศ. 2542 มาใช  แตทัง้นี้วงเงนิคาประโยชนตอบแทนอืน่ของพนกังานหรือ
ลูกจางที่ไดรับแตละคนตองไมเกิน  5  เทาของอัตราเงินเดือนหรือคาจาง  

  ขอ  36    เทศบาลอาจกาํหนดประโยชนตอบแทนอืน่สําหรับพนักงานเทศบาลและลกูจาง
ของเทศบาลตามขอ  35 ไดดังตอไปนี้ 
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      (1)  กําหนดประโยชนตอบแทนอืน่เปนประเภทเพิ่มข้ึนใหมนอกเหนือจากประเภทตาม              
ที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นประกาศกาํหนด  และกาํหนดอัตรา
คาตอบแทน  ตลอดทั้งหลกัเกณฑและวธิีการจายคาตอบแทนสําหรับประโยชนตอบแทนอืน่ประเภทใหมนัน้   
      (2)  กําหนดประโยชนตอบแทนอืน่ในลกัษณะเปนเงนิเพิม่พิเศษจากรายการประโยชน
ตอบแทนอื่นทีค่ณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสวนทองถิ่นประกาศกาํหนด 

  ขอ  37   เมื่อเทศบาลกาํหนดประโยชนตอบแทนอืน่ตามขอ   36   แลว ใหเสนอเรื่องให   
ก.ท.จ. พิจารณา   ในการพจิารณาของ ก.ท.จ. ใหคํานงึถึงสิทธิ สวัสดิการของพนักงานเทศบาลและลูกจาง
ที่ไดรับความจาํเปน ความเหมาะสม งบประมาณรายไดของเทศบาล  
  ให ก.ท.จ. เสนอเรื่องการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นตามวรรคหนึ่ง และความเห็นให               
ก.ท.  พิจารณา  เมื่อ ก.ท. พจิารณาและมมีติใหความเหน็ชอบแลว ใหนายกเทศมนตรีประกาศใชบังคับ  
ตอไป   
  ขอ  38    การปรับปรุงการกาํหนดประโยชนตอบแทนอืน่สําหรับพนักงานเทศบาลหรอื
ลูกจางของเทศบาลตามขอ 36 (1)  ใหมีอัตราคาตอบแทนเพิ่มข้ึนหรอืลดลงจากทีก่ําหนดไวเดิม หรือการ     
ยกเลิกการกาํหนดประโยชนตอบแทนอื่นนัน้ ใหเทศบาลดําเนนิการตามที่กาํหนดไวในขอ 37  โดยอนุโลม 

  ขอ  39    การปรับปรุงการกาํหนดประโยชนตอบแทนอืน่ในลักษณะเปนเงนิเพิ่มพเิศษจาก
รายการประโยชนตอบแทนอื่นที่คณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ประกาศกาํหนด
ตามขอ 36 (2)  ใหมีอัตราคาตอบแทนเพิม่ข้ึนหรือลดลงจากที่กาํหนดไวเดิม ใหเทศบาลดําเนนิการตามที่
กําหนดไวในขอ 37  โดยอนุโลม   เวนแต การกําหนดใหมอัีตราคาตอบแทนลดลงต่าํกวาอัตราที่กฎหมาย
หรือระเบียบทีก่ําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนจะไดรับ หรือการยกเลิกการกําหนดประโยชนตอบแทน
อ่ืนนัน้ จะกระทํามิได 

  ขอ  40    ในกรณีที่เทศบาลกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานเทศบาลและ    
ลูกจางของเทศบาลตามขอ  36  แลว   หากปรากฏวาเทศบาลนัน้ไมสามารถบรหิารจัดการการจายเงนิเดือน   
คาจางและประโยชนตอบแทนอืน่ใหเปนไป   ตามที่กฎหมายกาํหนดใหเทศบาลพิจารณาดําเนินการปรับปรุง
หรือยกเลิกการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นที่กาํหนดตามขอ 36 (1) และ (2)  เปนลําดับแรก  
  การปรับปรุงหรือยกเลิกการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นตามวรรคหนึ่ง ใหเทศบาล
ดําเนนิการตามที่กาํหนดไวในขอ 38  หรือขอ  39   โดยอนุโลม 

  ขอ  41    พนกังานเทศบาลอาจไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มเีหตพุิเศษ ตามที ่ ก.ท. 
กําหนด 
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  ขอ  42    การกําหนดใหพนกังานครูเทศบาลไดรับเงินเดอืนเพิ่มสําหรับตําแหนงทีม่ีเหตุ
พิเศษของครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวมดําเนินการ  ดังนี ้

1) เงินเพิ่มสําหรบัตําแหนงทีม่ีเหตุพิเศษนี้ใหเรียกโดยยอวา  เงนิ  “พ.ค.ศ.” 
2) คําวา  เงิน “พ.ค.ศ.”  หมายความวา  เงินเพิ่มพิเศษที่จายควบกับเงินเดือนแกครู     

การศึกษาพิเศษ  และหรือครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวม 
  “คนพิการ”  หมายความวา  คนที่มีความผดิปกติหรือบกพรองทางรางกาย  ทางสตปิญญา  
หรือทางจิตใจ ตามประเภทและหลักเกณฑทีก่ําหนดในกฎกระทรวงสาธารณสุข ออกตามความในมาตรา 4  
และมาตรา 20  แหงพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ. 2534 
  “ครูการศึกษาพิเศษ”  หมายความวา  พนกังานครูเทศบาลซึ่งปฏิบัติหนาที่เปนครูสอนคน
พิการตามประเภทที่กาํหนดไว    และไดปฏิบัติหนาทีท่ําการสอนในสถานศึกษาที่เปดสอนเฉพาะคนพิการ
ของทางราชการ  และหรือในความควบคมุของทางราชการ 
  “ครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวม”  หมายความวา  พนกังานครูเทศบาลซึ่งปฏิบัติหนาที่
เปนครูสอนคนพิการซึ่งเรียนรวมในโรงเรยีนสอนคนปกติและไดปฏิบัติหนาทีท่ําการสอนหรือปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในสถานศึกษาของทางราชการ  และหรอืในความควบคุมของทางราชการ 
  “ครูประจําชั้นพิเศษ”  หมายความวา  พนกังานครูเทศบาลซึ่งปฏิบัติหนาที่เปนครูสอน       
คนพิการ  โดยแยกทาํการสอนเปนหองเด็กพิเศษโดยเฉพาะและทาํหนาที่เปนครูประจําชั้น 
  “ครูเสริมวิชาการ”  หมายความวา  พนักงานครูเทศบาลซึง่ปฏิบัติหนาทีเ่ปนครูสอน            
คนพิการอยูประจําหองเสรมิวิชาการศึกษาพิเศษ   มหีนาที่สอนเสริม   ชวยเหลือแกไขปญหา   และพัฒนา
ทักษะดานสตปิญญา   อารมณสังคม   และรางกายใหแกคนพิการที่เรียนในชัน้เรียนรวมกบัคนปกติ 
  “ครูประจําชั้นเรียนรวม”  หมายความวา  พนักงานเทศบาลซึ่งปฏิบัติหนาที่เปนครูสอนคน
พิการและหรือปฏิบัติงานในชั้นเรียนใหกับคนปกติทีม่ีคนพิการเรียนรวมทําหนาที่เปนครูประจําชัน้  และ
ปฏิบัติหนาที่ครูเสริมวิชาการใหแกคนพิการดวย 
  “ครูเดินสอน”  หมายความวา  พนักงานครูเทศบาลซึง่ปฏบิัติหนาที่เปนครูสอนคนพิการอยู
ประจําศูนยเสริมวิชาการศึกษาพิเศษ  มีหนาที่สอนเสริมชวยเหลือแกไขปญหา  และพัฒนาทักษะดาน
สติปญญาอารมณสังคมและรางกายใหแกคนพกิารทีเ่รียนในชั้นเรียนรวมกับคนปกติในโรงเรียนทีอ่ยูใน
บริเวณใกลเคียงกนั 
  3)  ครูการศึกษาพิเศษซึ่งอยูในเกณฑทีจ่ะไดรับเงิน  “พ.ค.ศ.”  จะตองมีวฒุิปริญญาทาง
การศึกษาพิเศษหรือเปนผูผานการอบรมดานการศึกษาพิเศษ  ตามหลกัสูตรที่  ก.ค.รับรอง  โดยมีเวลาทํา
การสอน  ดังนี ้
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       (ก)  พนักงานครูเทศบาลตําแหนงซึ่งมหีนาที่เปนผูสอนในหนวยงานทางการศึกษา 
และไดปฏิบัติหนาที่ครูการศึกษาพิเศษ  ตองมีเวลาทาํการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ  18  คาบ  (คาบละ  
50  นาที) 
       (ข)  พนักงานครูเทศบาลตําแหนงซึ่งมหีนาที่เปนผูบริหารและใหการศึกษาใน       
หนวยงานทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหวัหนาสถานศึกษาในโรงเรียนทีเ่ปดสอนเฉพาะ          
คนพิการ  และไดปฏิบัตหินาที่ครูการศึกษาพิเศษ  ตองมเีวลาทําการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ  8  คาบ  
(คาบละ  50  นาที) 
       (ค)  พนักงานครูเทศบาลตําแหนงซึ่งมหีนาที่เปนผูบริหารและใหการศึกษาใน
หนวยงานทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาสถานศึกษาในโรงเรียนที่เปดสอนเฉพาะคนพิการและ
ไดปฏิบัติหนาที่ครูการศึกษาพิเศษตองมเีวลาทาํการสอนไมนอยกวาสปัดาหละ  5  คาบ  (คาบละ  50  
นาที) 
  4)  ครูการศึกษาพิเศษกรณเีรียนรวม  ซึง่อยูในเกณฑทีจ่ะไดรับเงิน  “พ.ค.ศ.”  กรณีเรียน
รวม  ไดแก   ครูการศึกษาพิเศษทีป่ฏิบัติหนาที่เปนครปูระจําชั้นพิเศษ   ครูเสริมวิชาการ   ครูเดนิสอนที่มี
เวลาทําการสอนและหรือมีเวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกบัการเรียนการสอนเกี่ยวกับการศึกษาของคนพิการ
ไมนอยกวาสปัดาหละ  18  คาบ  (คาบละ  50  นาที)  หรือครูประจําชั้นเรียนรวมทีม่ีเวลาทําการสอน    
และหรือมีเวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวกบัการศกึษาใหกับคนปกติที่มีคนพิการเรียนรวมตามเวลาปฏิบัตงิานปกต ิ 
ไมนอยกวา  สัปดาหละ  18  คาบ  (คาบละ  50  นาที)   และตองปฏิบัติหนาที่ครูเสริมวิชาการใหกบัคน
พิการเพิ่มเติมอีกไมนอยกวาสัปดาหละ  5  คาบ  (คาบละ  50  นาที)  และมีวุฒิปริญญาทางการศึกษา
พิเศษหรือเปนผูผานการ อบรมดานการศึกษาพิเศษหลกัสูตรที่ ก.ค. รับรองและจะตองรับผิดชอบการศึกษา  
ของคนพกิารในจํานวนอัตราครู  :  นกัเรียน  ตามหลักเกณฑอยางนอย  ดังนี ้
     ครูประจําชัน้พิเศษกรณีเรียนรวม  1  คน  :  นักเรียนไมนอยกวา  6  คน 
     ครูเสริมวิชาการกรณีเรียนรวม   1  คน :  นักเรยีนไมนอยกวา  6  คน 
      ครูประจําชั้นเรียนรวมและไดปฏิบัติหนาที่ครูเสริมวิชาการ 1 คน : นักเรียนไมนอยกวา 3 คน 
       ครูเดินสอนกรณีเรียนรวม   1  คน :  ไมนอยกวา 2 โรงเรียน : นักเรียนไมนอยกวา 3 คน 
  5)  เงนิ  “พ.ค.ศ.”  ใหจายเดอืนละ  2,000  บาท 
       ในกรณีปฏิบัติหนาที่ครูการศึกษาพิเศษ  และครูการศึกษาพเิศษกรณีเรียนรวมไมเต็ม
เดือนใหจายเงนิ  “พ.ค.ศ.”  ตามสวนจํานวนวันที่ไดรับเงินเดือนในระหวางปฏิบัติหนาที่นัน้ 
       ในกรณีที่ไมไดปฏิบัติหนาที่ครูการศึกษาพิเศษและครกูารศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวมให
งดจายเงนิ  “พ.ค.ศ.” 

6) ใหพนักงานครูเทศบาลที่มีคณุสมบัติครบถวนยื่นคาํขอตามแบบทายนี้เสนอให          
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ผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันตรวจสอบและรับรอง  แลวเสนอใหคณะกรรมการพนกังานเทศบาลพจิารณา
เสนอใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

7) ใหหนวยงานทีไ่ดรับการจัดสรรอัตราเงินเดอืนของตําแหนงจากสาํนกังบประมาณ 
เปนผูทาํความตกลงกับสํานกังบประมาณขอเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ
และครูการศึกษาพิเศษกรณเีรียนรวม 

  ขอ  43    พนกังานเทศบาลอาจไดรับเงินเพิ่มคาครองชพีชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกจิ   
ตามที ่ ก.ท. กาํหนด 

  ขอ  44    บําเหน็จ บํานาญ ของพนกังานเทศบาล ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น   

หมวด 4 
การคัดเลือก 

  ขอ  45    การคัดเลือก  หมายถึง  การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนง
พนกังานเทศบาลและการคัดเลือกพนกังานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น  ให
ดําเนนิการได  5  วิธี  ดังนี ้

(1) การสอบแขงขัน  เพื่อบรรจุบคุคลเขารับราชการและแตงตั้งใหเปนพนักงานเทศบาล 
(2) การคัดเลือกกรณีที่มีเหตพุิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน  เพื่อบรรจุบคุคลเขารับ  

ราชการและแตงตั้งใหเปนพนักงานเทศบาลในเทศบาล 
  (3)  การสอบคัดเลือก  เพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดาํรงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นใน
สายงานเดียวกัน  หรือแตงตั้งพนกังานใหดํารงตําแหนงในตางสายงาน  หรือแตงตั้งพนักงานตําแหนง       
ผูปฏิบัติงานใหดํารงตําแหนงบริหารของเทศบาลหรือแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลใหดํารงตําแหนงสายงาน 
ผูบริหารสถานศึกษาตามหลกัเกณฑและเงือ่นไขที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กาํหนด 
  (4)  การคัดเลอืก  เพื่อแตงตัง้พนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดบัที่สูงขึน้ในระดับ
ควบสําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตาํแหนงระดับควบ  หรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นนอกระดับควบ
สําหรับตําแหนงที่กาํหนดเปนตําแหนงสาํหรับผูปฏิบัตงิานทีม่ีประสบการณ  หรือตําแหนงประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชีย่วชาญเฉพาะหรือตําแหนงประเภทวิชาการของพนักงานครูเทศบาลหรือแตงตั้งพนกังาน     
เทศบาลตําแหนงบริหารของเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นหรือการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานครู
เทศบาลที่สังกดัสถานศึกษาใหดํารงตําแหนงและระดับทีสู่งขึ้นตามหลกัเกณฑและเงือ่นไขที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาลกาํหนด 
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  (5)  การคัดเลอืก  เพื่อรับโอนมาแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงบริหารหรือสายงานผูบริหาร
สถานศกึษา 
  ขอ  46    การดําเนนิการคัดเลือก  โดยการสอบแขงขัน  การคัดเลือกกรณีที่มีเหตพุิเศษ         
ที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน  การสอบคัดเลือก  และการคดัเลือกตามทีก่ําหนดในหมวดนี้  ก.ท.จ.หรือผูที่     
ไดรับมอบหมายจาก ก.ท.จ.  ใหเปนผูดําเนินการแทน  ตองดําเนนิการอยางเปดเผย  โปรงใส  สามารถ
ตรวจสอบได  โดยคํานงึถงึหลักวิชาการวัดผล  ความเปนธรรม  ความเสมอภาค  และตองเปดโอกาสให
พนักงานเทศบาลของเทศบาลอื่น  ที่มีคุณสมบัติครบถวน  และมีความประสงคสมคัรเขารับการคัดเลือก   
มีสิทธิเขารับการคัดเลือกดวย  โดยการประกาศผลการคัดเลือกใหดําเนินการอยางเปดเผย 

สวนที่ 1 
การสอบแขงขัน 

  ขอ  47    การสอบแขงขัน  เพื่อบรรจุบุคคลเขาเปนพนกังานเทศบาลตามขอ  45 (1)            
ให ก.ท.จ.เปนผูดําเนนิการสอบแขงขัน  ในกรณีที่ ก.ท.จ.เห็นสมควรอาจมอบใหเทศบาลหรือองคกรใดเปน
ผูดําเนนิการแทนก็ได 

  ขอ  48    การสอบแขงขัน  การกําหนดหลักสูตรวิธีการสอบแขงขัน  และวิธีการดําเนินการ
เกี่ยวกับการสอบแขงขัน  ตลอดจนเกณฑการตัดสิน  การขึ้นบัญชีสอบแขงขันได  การนํารายชื่อผู
สอบแขงขันไดตําแหนงหนึง่ไปขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอืน่  และการยกเลิกบัญชีผู
สอบแขงขันได  ใหเปนไปตามที่กาํหนด  ดังตอไปนี ้

(1) ใหผูดําเนินการสอบแตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิการสอบแขงขัน 
(2) หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันอยางนอยตองมี  3  ภาค  คือ 

(ก) ภาคความรูความสามารถทั่วไป  ใหทดสอบโดยวิธีสอบขอเขียน 
(ข) ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง ใหทดสอบโดยวธิีสอบ 

ขอเขียน  หรือวิธีสอบปฏิบัติ  หรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึง่หรือหลายวธิีก็ได 
         (ค)  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  ใหประเมนิบคุคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
กับตําแหนงหนาที ่
  (3)  ผูสมัครสอบตองเปนผูมีคุณสมบัติหรือไมมีลักษณะตองหามสําหรับพนักงานเทศบาล
หรือไดรับการยกเวนจาก ก.ท.จ.  และตองมีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนด
ตาํแหนงที ่ก.ท  กําหนด 
  (4)  การประกาศรับสมัครสอบใหระบุชื่อตําแหนง  คุณสมบัติทั่วไป  คุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนง  เงินเดือนที่จะไดรับ  วันเวลาและสถานที่สอบ  เอกสารหลักฐานที่ใชในการสอบ  หลักสูตร
และวิธีการสอบแขงขัน  เกณฑการตัดสิน  การขึ้นบัญชี  และการยกเลกิบัญชี 
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  (5)  เกณฑการตัดสิน  ผูสอบแขงขันไดตองไดคะแนนในแตละภาคที่สอบไมต่ํากวา        
รอยละหกสิบ 

(6) การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหเรียงตามลาํดับจากผูสอบแขงขันไดคะแนนสงูสุดลง 
มาตามลาํดับ  และใหบัญชสีอบแขงขันไดใหใชไดไมเกิน  2  ป  นับแตวันขึ้นบัญชี  เวนแตถามีการสอบ 
แขงขันในตําแหนงเดียวกันนัน้อีก  และไดข้ึนบัญชผูีสอบแขงขันไดใหมแลวบัญชีผูสอบแขงขันไดคร้ังกอน
เปนอันยกเลกิ 

  ขอ  49    ใหผูดําเนนิการสอบแขงขันแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันขึ้น 
คณะหนึง่ประกอบดวย  ผูทรงคุณวุฒิ  ผูแทนหนวยราชการ  และผูแทนพนักงานเทศบาล มีจาํนวนไมนอย
กวา 5 คน  ดงันี ้
  (1)  กรณี ก.ท.จ.  เปนผูดําเนินการสอบแขงขัน  ใหประธาน ก.ท.จ.แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิใน  
ก.ท.จ.เปนประธานกรรมการ   
  (2)  กรณีเทศบาล  เปนผูดาํเนินการสอบแขงขัน  ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งปลัดเทศบาล
เปนประธานกรรมการ   
  (3)  กรณีองคกรอ่ืนนอกเหนอืจาก  (1)  และ (2)  เปนผูดาํเนนิการสอบแขงขันใหประธาน 
ก.ท.จ.แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.เปนประธานกรรมการ 

  ขอ  50    คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันอาจตัง้กรรมการออกขอสอบ  กรรมการ
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  หรือเร่ืองอื่นๆ  ที่เกีย่วกับการสอบแขงขันไดตามความจาํเปน 

  ขอ  51    ใหคณะกรรมการดําเนนิการสอบแขงขันกําหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบและ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบไดเทาที่จําเปน  และไมขัดตอหลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน  แลวใหประธาน
กรรมการประกาศกอนวนัสอบไมนอยกวา  5  วันทําการ 

  ขอ  52    หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในตําแหนงระดับ
ตาง ๆ  ใหเปนไปตามที่กาํหนดทายประกาศนี ้

  ขอ  53    ใหผูดําเนนิการสอบแขงขันประกาศรับสมัครสอบ  โดยระบุรายละเอยีดในเรื่อง
ตาง ๆ  ดังนี ้

(1) ชื่อตําแหนงทีจ่ะบรรจุและแตงตั้ง 
(2) คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครสอบสําหรับตําแหนงนั้น 
(3) เงินเดือนทีจ่ะไดรับ 
(4) วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบ 
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(5) เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัครสอบ 
(6) หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน  เกณฑการตัดสิน  การขึ้นบัญชี  และการยกเลกิ 

บัญชีผูสอบแขงขันได 
(7) เร่ืองอื่น ๆ  หรือขอความอื่นที่ผูสมัครสอบควรทราบ 
ประกาศรับสมัครสอบนั้น  ใหปดไวในที่เปดเผย  ณ  สถานที่รับสมัครสอบกอนวนัที่เร่ิมรับ 

สมัครสอบ  โดยแจงให ก.ท.จ. ทุกจงัหวัดและสํานักงาน ก.ท.  และจะประกาศทางวทิยุกระจายเสยีงหรือ 
ทางอื่นใดตามความเหมาะสมดวยก็ได 

  ขอ  54    ใหผูดําเนนิการสอบแขงขันจัดใหมีเจาหนาที่รับสมัครสอบ  โดยใหมีกาํหนดเวลา
รับสมัครสอบไมนอยกวา  15  วันทาํการ 
  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนตองขยายกาํหนดเวลารับสมัครสอบแขงขันตามที่ 
คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันเสนอแนะ  ผูดําเนนิการสอบแขงขันอาจประกาศขยายกาํหนดเวลารับ
สมัครสอบได  แตทั้งนี้  เวลาที่จะขยายตองมีเวลาไมนอยกวา  15  วันทาํการ  นับต้ังแตวันถัดจากวนั
สุดทายของการรับสมัครสอบและจะตองประกาศการขยายเวลานั้นกอนวนัปดรับสมัครสอบครั้งนั้นดวย 

  ขอ  55    ใหผูสมัครสอบเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบตามอัตรา   
ดังนี ้

(1) ตําแหนงระดับ 1  หรือตําแหนงระดับ 2  ตําแหนงละไมเกิน  100  บาท 
(2) ตําแหนงระดับ 3  ข้ึนไป  ตําแหนงละไมเกนิ  200  บาท 
คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนใหเมื่อไดประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธเิขาสอบแลว         

เวนแต  มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทัง้หมด  เนื่องจากมีการทจุริตหรือสอไปในทางทุจริตตามขอ  59  จึง
ใหจายคนืคาธรรมเนียมสอบแกผูสมัครสอบเฉพาะผูที่มิไดมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทาง
ทุจริตนัน้ได 
  คาธรรมเนียมสอบที่จัดเก็บไดตามที่กาํหนดในวรรคหนึง่  ใหผูดาํเนนิการสอบแขงขัน
สามารถนําไปเปนคาใชจายในการดําเนนิการสอบแขงขันในคราวนัน้ได 

  ขอ  56    ใหผูดําเนนิการสอบแขงขันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ  กอนวนัสอบไม       
นอยกวา  10  วันทําการ 

  ขอ  57    การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบแขงขันไดใหถือเกณฑวา  ตองเปนผูสอบไดคะแนน
ในแตละภาคที่สอบตามหลกัสูตรไมต่ํากวารอยละหกสบิ  ทั้งนี้  ใหคํานึงถงึหลักวชิาการวัดผลดวย 
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  ขอ  58    ในการสอบแขงขัน  จะตองทาํการสอบตามหลกัสูตรทุกภาคในการสอบแขงขัน  
และคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันจะกําหนดใหผูสมัครสอบภาคความรูความสามารถทัว่ไป  หรือ
ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงกอน  แลวจึงใหผูที่สอบไดคะแนนตามเกณฑทีก่ําหนดไวใน
ขอ  65  สอบในภาคอื่นตอไปก็ได 

  ขอ  59    กรณีที่ปรากฏวามีการทจุริตหรือสอไปในทางทุจริตอันอาจทําใหเกิดความไมเปน
ธรรมในการสอบแขงขัน  ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันรายงานใหผูดําเนนิการสอบแขงขันทราบ
เพื่อพิจารณาวาจะสมควรยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด  หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบเฉพาะวชิาหรือ
เฉพาะภาคที่เกิดการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตตามแตจะเหน็สมควร  ถาหากผูดําเนินการสอบแขงขันให
ยกเลิกการสอบแขงขันเฉพาะวิชาใดหรือเฉพาะภาคใดแลว  ก็ใหดําเนินการสอบแขงขันเฉพาะวชิานัน้   
หรือเฉพาะภาคนั้นใหม  สําหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทจุริตไมมีสิทธิเขาสอบ     
อีกตอไป 

  ขอ  60    เมื่อไดดําเนินการสอบแขงขันเสร็จแลว  ใหคณะกรรมการดําเนนิการสอบแขงขัน
รายงานผลการสอบตอผูดําเนินการสอบแขงขัน  เพื่อผูดาํเนนิการสอบแขงขันจะไดประกาศขึ้นบัญชีผู
สอบแขงขันไดตอไป 

  ขอ  61    การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได  ใหเรียงตามลําดับที่จากผูสอบไดคะแนนรวมสูงลง
มาตามลาํดับ  ในกรณทีี่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน  ใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกบัตําแหนง
มากกวาเปนผูอยูในลําดับทีสู่งกวา  ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน  ใหผูไดคะแนน
ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลาํดบัที่สูงกวา  ถาไดคะแนนภาคความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงเทากนั  ใหผูไดคะแนนภาษาไทยในภาคความรูความสามารถทั่วไป
มากกวาเปนผูอยูในลําดับทีสู่งกวา  ถายังคงไดคะแนนเทากนัอีก  ก็ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผู
อยูในลําดับทีสู่งกวา 

  ขอ  62    กรณีมีความประสงคจะขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได  ใหระบุระยะเวลาในการขึ้น
บัญชีผูสอบแขงขันไดในประกาศรับสมัครสอบแขงขันและในประกาศผลการสอบแขงขัน  โดยมีเงื่อนไขให
ระบุระยะเวลาการขอใชบัญชีไดไมเกิน  2  ป  นับแตวนัขึ้นบัญชี  กรณยีังใชบัญชีไมครบตามที่อายุ
ระยะเวลาในประกาศ  แตประสงคจะสอบแขงขันตําแหนงเดียวกันนัน้อีก  ตองเสนอเหตุผลความจําเปนให        
ก.ท.จ.พิจารณาใหความเหน็ชอบกอน  หาก  ก.ท.จ.พิจารณา  เหน็ชอบและเมื่อไดข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได
ใหมแลว  บัญชีผูสอบแขงขันไดคร้ังกอนเปนอันยกเลิก 
  กรณีบัญชีสอบแขงขันครบกําหนดระยะเวลาตามที่ระบใุหถือวาบัญชนีั้นถูกยกเลิก  กรณี 
ที่ไดมีการเรียกตัวผูสอบแขงขันไดผูใด  ใหมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปแลวกอนบัญชีผูสอบแขงขันได
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จะมีอายุครบกําหนดระยะเวลาที่ระบุ  และตอมาบัญชีไดครบระยะเวลาตามที่ระบหุรือกอนมกีารขึ้นบัญชี 
ผูสอบแขงขันไดใหม  ใหถือวาผูนัน้ยงัมีสิทธิไดรับการบรรจุแตงตั้ง  แตทั้งนี้ตองไมเกนิ  30  วัน  นบัแตวัน
ถัดจากวันที่บญัชีผูสอบแขงขันไดนั้นมีอายุครบตามระยะเวลาที่กาํหนดหรือวันที่มีการขึ้นบัญชีผูสอบ       
แขงขันไดใหมแลวแตกรณี 

  ขอ  63    ใหผูดําเนนิการสอบแขงขัน  เปนเจาของบัญชสีอบแขงขันที่ไดดําเนินการและมี
อํานาจพิจารณาอนุญาตใหเทศบาลอื่น  องคกรปกครองสวนทองถิน่อื่น  หรือสวนราชการอื่น  ที่มีความ
ประสงคจะขอใชบัญชีสอบแขงขันดังกลาว  เพื่อแตงตั้งผูสอบแขงขันไดใหดํารงตําแหนงสายงานเดยีวกนัใน
สวนราชการนัน้  โดยใหเรียกบรรจุและแตงตั้งตามลาํดบัที่ที่สอบแขงขันไดตามบัญชีการสอบนัน้ 

  กรณีที่ ก.ท.จ.หรือเทศบาลภายในจงัหวัดหรือองคกรอ่ืนใดที่ ก.ท.จ.มอบใหดําเนินการ
แลวแตกรณีเปนผูดําเนินการสอบแขงขัน  หากเทศบาลภายในจงัหวัดนั้น  มีตาํแหนงวางและประสงคจะขอ
ใชบัญชีเพื่อบรรจุแตงตั้งผูสอบแขงขันไดแทนตําแหนงทีว่างใหขอใชบญัชีที่ ก.ท.จ.หรือเทศบาลภายใน
จังหวัดหรือองคกรอ่ืนใดที่ ก.ท.จ.มอบใหดําเนนิการนัน้กอนขอใชบัญชีจาก ก.ท.จ.หรือเทศบาลหรือองคกร
อ่ืน  ที่ไดรับมอบหมายใหดาํเนนิการสอบในจังหวัดอืน่   

  ขอ  64    กรณีผูใดไดข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได  ถามีกรณีอยางใดอยางหนึง่ดังตอไปนี้ให
เปนอันยกเลกิการขึ้นบัญชีผูนั้นไวในบัญชผูีสอบแขงขันได  คือ 

(1) ผูนั้นไดขอสละสิทธิรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงทีส่อบได 
 
 
 

(2) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเขารับราชการภายในเวลาที่ผูดําเนินการสอบ 
แขงขัน  หรือผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งกําหนด  โดยมีหนงัสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนแจงใหทราบ
กําหนดเวลาลวงหนาไมนอยกวา  10  วัน  นับแตวันทีท่ี่ทาํการไปรษณยีรับลงทะเบียน 
  (3)  ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการไดตามกาํหนดเวลาที่จะบรรจุและแตงตั้งใน
ตําแหนงที่สอบได 
  (4)  ผูนั้นประสงคจะรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบแขงขันไดโดยการโอนแต
สวนราชการทีจ่ะบรรจุไมรับโอน  และไดแจงใหทราบลวงหนาแลววาจะไมรับโอน  ผูนั้นจงึไมประสงคจะรับ
การบรรจุ 
  (5)  ผูนั้นไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบไดไปแลว  ใหยกเลิกการขึ้นบญัชี        
ผูนั้นไวในบัญชีผูสอบแขงขันไดทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกนั 
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  ขอ  65    ผูใดถูกยกเลกิการขึ้นบัญชีผูนัน้ไวในบัญชีผูสอบแขงขันไดบัญชีใดไปแลว  ถา
บัญชีนั้นยังไมยกเลิก  และผูดําเนนิการสอบ  พิจารณาเห็นวามเีหตุอันสมควรจะอนุมัติใหข้ึนบญัชีผูนั้นไว
ในบัญชีเดิมเปนลําดับแรกที่จะบรรจุในครั้งตอไปตามเดิมก็ได  สําหรบัผูซึ่งถูกยกเลกิการขึ้นบัญช ี 
เนื่องจากไปรบัราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  เมื่อออกจากราชการทหารโดยไมมี
ความเสยีหายและประสงคจะเขารับราชการในตําแหนงทีส่อบได  และบัญชีผูสอบแขงขันไดนัน้ยังไมยกเลิก
ใหข้ึนบัญชีผูนัน้ไวในบัญชีเดมิเปนลาํดับแรกที่จะบรรจุในคร้ังตอไป 

  ขอ  66    ในการดําเนนิการสอบแขงขัน  ใหผูดําเนินการสอบแขงขันดําเนนิการดังตอไปนี้ 
  (1)  สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิการสอบแขงขัน  1  ชุด  และสําเนา
ประกาศรับสมัครสอบ  2  ชุด  ไปยงัสํานกังาน ก.ท. กอนเริ่มรับสมัครสอบไมนอยกวา  7  วันทําการ 
  (2)  เมื่อการสอบเสร็จส้ิน  ใหผูดําเนินการสอบแขงขัน  สงสําเนาบัญชีผูสอบแขงขันได
จํานวน  1  ชุด  ไปยงัสํานักงาน ก.ท. ภายใน  5  วันทําการ  นับแตวนัประกาศผลสอบ   
  (3)  เมื่อมีการยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได  หรือข้ึนบัญชีไวตามเดิมใหรายงานไป
ยังสํานักงาน ก.ท.  ภายใน  7  วันทาํการ  นับแตวัน  ยกเลิกหรือข้ึนบัญชีนั้น 
  (4)  หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ  
กําหนดวนั  เวลา  และสถานที่สอบ  ประกาศผลสอบและอื่น ๆ  นอกจากทีก่ําหนดไวเดิมใหรายงาน        
สํานักงาน ก.ท. ภายใน  3  วัน     

 

 

สวนที่  2 
การคัดเลือกกรณีทีม่ีเหตพุิเศษ 

  ขอ  67    การคัดเลือก  กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจาํเปนตองสอบแขงขัน  เพื่อบรรจุบุคคลเขา
รับราชการและแตงตั้งใหเปนพนักงานเทศบาล  ในเทศบาลนัน้ตามขอ  45 (2)  ให ก.ท.จ.เปนผูดาํเนนิการ
คัดเลือก  ในกรณีที่ ก.ท.จ.เห็นสมควรอาจมอบใหเทศบาลหรือองคกรใด  เปนผูดําเนนิการแทนก็ได 

  ขอ  68    การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันให ก.ท.จ.กําหนด
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก  อาจพิจารณาดําเนนิการโดย  วิธีสัมภาษณ  วิธีสอบขอเขียน  วิธีสอบ
ปฏิบัติหรือวิธอ่ืีนใดวิธหีนึง่หรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม  โดยกาํหนดดังตอไปนี ้

(1) ใหผูดําเนินการคัดเลือกแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก 
(2) ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองเปนผูมีคุณสมบัตติรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับ 
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ตําแหนงทีก่ําหนดไวในมาตรฐานกาํหนดตําแหนง 

  ขอ  69    ก.ท.จ. หรือ เทศบาลในกรณทีี่ ก.ท.จ.มอบหมาย อาจคัดเลอืกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาลในกรณทีี่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันไดในกรณี  ดงันี ้
  (1)  กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูไดรับทุนรัฐบาล  ทนุเลาเรียนหลวงหรอืทุนของเทศบาล  
เพื่อการศึกษาวิชาในประเทศหรือตางประเทศ 
  (2)  กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรที่ ก.ท.จ.อนุมัติให               
สวนราชการใดจัดใหมีการศกึษาขึน้  เพื่อเขารับราชการในเทศบาลนัน้โดยเฉพาะ   
  (3)  กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาในคุณวฒุิที่ ก.ท. กําหนดใหคัดเลือกเพื่อ
บรรจุบุคคลเขารับราชการในกรณีพิเศษได  ไดแกคุณวุฒิดังตอไปนี ้

คุณวุฒิที่กาํหนดใหคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ 
       (ก)  ระดับปริญญาเอก      
   (1)  ปริญญาเอกทุกสาขา 
       (ข)  ระดับปริญญาโท 
   (1)  ปริญญาทางการศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษสาขาตาง ๆ   
   (2)  ปริญญาโทศิลปศาสตรทางความผิดปกติของการสือ่ความหมาย 
   (3)  ปริญญาโทอาชญาวทิยา  หรือทัณฑวทิยา 
   (4)  ปริญญาโทวทิยาศาสตรทางเภสัชวิทยา  หรือทางเภสัชศาสตร 

(5)  ปริญญาโทวทิยาศาสตรทางวิทยาศาสตรการบริการโลหิต 
   (6)  ปริญญาโทวทิยาศาสตรทางกีฏวิทยา 
   (7)  ปริญญาโทวทิยาศาสตรทางโรคพืช 
   (8)  ปริญญาโทวทิยาศาสตรทางพืชสวน 
   (9)  ปริญญาโทวทิยาศาสตรทางปฐพวีิทยา 
   (10)  ปริญญาโทวิทยาศาสตรทางสัตวศาสตร 
       (ค)  ระดับปริญญาโทหรอืปริญญาตรี 
   (1)  ปริญญาแพทยศาสตร 
   (2)  ปริญญาสัตวแพทยศาสตร 
   (3)  ปริญญาทันตแพทยศาสตร 
   (4)  ปริญญาเภสัชศาสตร 
   (5)  ปริญญาวทิยาศาสตรทางกายภาพบาํบัด 
   (6)  ปริญญาวทิยาศาสตรทางกิจกรรมบําบัด 
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   (7)  ปริญญาวทิยาศาสตรทางรังสีเทคนิค 
   (8)  ปริญญาวทิยาศาสตรทางเวชศาสตรการธนาคารเลือด 
   (9)  ปริญญาวทิยาศาสตรทางเทคนิคการแพทย 
   (10)  ปริญญาวทิยาศาสตรทางเทคโนโลยีการยาง 
   (11)  ปริญญาวทิยาศาสตรทางพฤกษศาสตร 
   (12)  ปริญญาทางผงัเมือง 
   (13)  ปริญญาทางมัณฑนศลิป 
   (14)  ปริญญาทางประติมากรรม 
       (ง)  ระดับประกาศนยีบตัร 
   (1)  ประกาศนียบัตรทางดุริยางคศิลปชัน้สูง  หรือปริญญาทางดุริยางคศิลป 
   (2)  ประกาศนียบัตรวิชาชพี  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงูทางชางภาพ 
          หรือทางการถายภาพ 
   (3)  ประกาศนียบัตรวิชาชพี  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงูทางชางพิมพ 
           หรือทางการพิมพ 
    (4)  ประกาศนียบัตรทางวิชากายอุปกรณเสริมและเทียม  หรือเทคนิคกาย 
                                            อุปกรณ 

(5) ประกาศนยีบตัรหรืออนุปริญญาทางวทิยาศาสตรการแพทย  หรือทาง 
พนักงานวิทยาศาสตรการแพทย  หรือทางรังสีเทคนิค  หรือทางรังสี
การแพทย 

   (6)  ประกาศนียบัตรทางเคมีทุกแขนง 
(6) ประกาศนยีบตัรทางเภสัชกรรม 

ปริญญาหรือประกาศนยีบตัรที่กําหนดใหคัดเลือกฯ เฉพาะตาํแหนง 
       (ก)  ระดับปริญญาโท 
   (1)  ปริญญาโททางกฎหมายเพื่อเขารับราชการในตําแหนงนิติกร 
       (ข)  ระดับปริญญาโทหรอืตรี 
   (1)  ปริญญาทางจิตวทิยาคลีนิค  เพื่อเขารับราชการในตําแหนงนกัจติวิทยา 
       (ค)  ระดับประกาศนยีบตัร 
    (1)  ประกาศนียบัตรทางชางทนัตกรรม  เพื่อเขารับราชการในตําแหนง            
 ชางทันตกรรม 2 

(2) ประกาศนยีบตัรผูชวยทนัตแพทย  เพื่อเขารับราชการในตําแหนง                     
ผูชวยทันตแพทย 1 
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     คุณวุฒิการศึกษาปริญญาเกียรตินยิมอันดับหนึ่งทกุสาขาวิชา จากสถาบันการ              
ศึกษาที่  ก.พ. รับรอง  เพื่อเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ 3   หรือ ระดับ 4  ซึ่งเปน      
คุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงที่ไดรับการคัดเลือกนัน้ 
  (4)  กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได  ซึง่ไมสามารถรับการบรรจุไดเมื่อถึงลําดับ
ที่ที่สอบได  เนือ่งจากอยูในระหวางการรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและไดมา
รายงานตัวของรับการบรรจุ  เมื่อบัญชีผูสอบแขงขันไดที่ผูนั้นสอบไดถกูยกเลิกไปแลว 
  (5)  กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได  ซึง่ถูกยกเลิกการขึ้นบญัชีผูสอบแขงขันได  
เนื่องจากไดมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแลว  แตมีเหตุผลที่ไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนง
ที่สอบแขงขันไดตามกําหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจแุละแตงตั้ง 
  (6)  กรณีการบรรจุและแตงตั้งบุคคลที่มีความรู  ความสามารถและความชํานาญสงูเขารับ
ราชการในฐานะผูเชีย่วชาญ  หรือผูชาํนาญการ 

  ขอ  70    การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งผูไดรับทุนรัฐบาล  ทนุเลาเรียนหลวงหรือทุน
ของเทศบาล  เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือตางประเทศ  ตามขอ  69 (1)  หรือผูสําเรจ็การศึกษาตาม
หลักสูตรที ่ก.ท.จ.อนุมัติใหสวนราชการใดจัดใหมีการศกึษาขึน้  เพื่อเขารับราชการในเทศบาลนัน้
โดยเฉพาะตามขอ  69 (2)  ใหผูดําเนินการคัดเลือกดําเนินการ  ดังนี ้
  (1)  ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุ  ยื่นใบสมัครตามแบบที่กําหนด  พรอมหลักฐาน
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการดําเนนิการคัดเลือกกําหนด 
  (2)  ใหผูดําเนนิการคัดเลือก  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง
จํานวนไมนอยกวา  5  คน  ประกอบดวย  ผูทรงคุณวุฒใิน ก.ท.จ.  เปนประธาน  ผูแทนหนวยราชการที่
เกี่ยวของ  หรือพนักงานเทศบาล  เปนกรรมการ 
  (3)  ใหคณะกรรมการดําเนนิการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร  หลกัฐาน
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการดําเนนิการคัดเลือกกําหนด  นอกจากนี้อาจใชวิธี
สัมภาษณเพิม่เติมอีกก็ได  และในการจัดลําดับผูไดรับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเขารับราชการและแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงใดในเทศบาล  คณะกรรมการดําเนินการคดัเลือกอาจพิจารณากําหนดใหผูมีคะแนนผล      
การเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรสูงเปนผูอยูในลําดับตน  สามารถไดรับการบรรจุเขารับราชการกอน  หรือ
พิจารณาบรรจุตามองคประกอบอื่นที่คณะกรรมการเหน็สมควรก็ได 

  ขอ  71    การคัดเลือกผูสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒทิี่ ก.ท. กําหนดใหคัดเลือกเพื่อบรรจุ
บุคคลเขารับราชการในกรณพีิเศษได  ตามขอ 69 (3)  ใหผูดําเนนิการคดัเลือกดําเนนิการ  ดงันี ้
  (1)  ประกาศรบัสมัครคัดเลือก  ใหระบุรายละเอียดในเรื่อง  ชื่อตําแหนงที่จะบรรจุและ 
แตงตั้ง  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครเขารับคัดเลือกสําหรับตําแหนงนั้น  
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เงินเดือนทีจ่ะไดรับ  วนั  เวลา  และสถานที่รับสมัคร  แบบใบสมัคร  คุณวุฒิการศกึษา  เอกสารและ
หลักฐานที่ใชในการสมัคร  ทัง้นี ้ การประกาศรับสมัครคัดเลือกนั้น  ใหปดไวในที่เปดเผย  ณ  สถานที่รับ
สมัครกอนวนัที่เร่ิมรับสมัครคัดเลือก  และจะประกาศทางวทิยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใดตามความ
เหมาะสมดวยก็ได 
  (2)  ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุ  ยื่นใบสมัครตามแบบที่กําหนด  พรอมหลักฐาน
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการดําเนนิการคัดเลือกกําหนด   
  (3)  ใหผูดําเนนิการคัดเลือก  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง
จํานวนไมนอยกวา  5  คน  ประกอบดวย  ผูทรงคุณวุฒใิน ก.ท.จ.  เปนประธานกรรมการ  และผูแทนหนวย
ราชการที่เกี่ยวของหรือพนกังานเทศบาล  เปนกรรมการ 
  (4)  ใหคณะกรรมการดําเนนิการคัดเลือก  อาจพิจารณาคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ         
วิธีสอบขอเขียน  วิธีสอบปฏิบัติ  หรือวิธีอ่ืนใด  วิธหีนึง่หรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม  ในการนี้       
คณะกรรมการดําเนินการคดัเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ  กรรมการออกขอสอบ  หรือกรรมการทดสอบ  
การปฏิบัติงานหรือกรรมการอื่นหรือเจาหนาที่ใหดําเนนิการในเรื่องตาง ๆ  ไดตามความจาํเปน 
  (5)  เมื่อไดดําเนินการคัดเลือกเสร็จแลว  ใหคณะกรรมการดําเนนิการคัดเลือกรายงานผล
การคัดเลือกตอผูดําเนนิการคัดเลือก  โดยจัดทําบัญชีรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือกและจัดเรียงลําดบัตามผล
คะแนนตาม (4)  เพื่อผูดําเนนิการคัดเลือกจะไดประกาศผลการคัดเลือก  และบรรจุและแตงตั้งใหดาํรง
ตําแหนงที่คัดเลือกตามลําดบัตอไป 
  (6)  ในกรณีทีม่ีผูผานการคดัเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง  และภายหลงัมีตําแหนง
วางเพิ่มอีก  กอ็าจบรรจุและแตงตั้งผูผานการคัดเลือกที่เหลืออยูในลาํดับที่ถัดไปตามประกาศผลการ
คดัเลือกนั้น  หรืออาจดําเนนิการคัดเลือกใหมก็ได  ทัง้นี ้ ใหอยูในดุลยพินิจของ ก.ท.จ. 

  ขอ  72    การคัดเลือกผูสอบแขงขันได  ซึง่ไมสามารถรบัการบรรจุไดเมื่อถึงลาํดับที ่        
ที่สอบได  เนื่องจากอยูในระหวางการรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  และ      
ไดมารายงานตัวขอรับการบรรจุ  เมื่อบัญชผูีสอบแขงขันไดที่ผูนัน้สอบไดถูกยกเลกิไปแลว  ตามขอ  69 (4)  
ให ก.ท.จ.มอบใหเทศบาล  เปนผูดําเนินการคัดเลือก  ดงัตอไปนี ้
  (1)  ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัคร  และหนงัสือรับรองประวัติการรับราชการ
ทหารตามแบบที่กําหนด  พรอมดวยสําเนาหลักฐานการศึกษาและสําเนาหลักฐานการรับราชการทหารตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
  (2)  เมื่อเทศบาลไดพิจารณาแลวเหน็วา  ผูนั้นพนจากราชการทหารโดยไมมีความเสียหาย
และมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุเขารับราชการภายใน  60  วัน  นบัแตวันพนจากราชการทหาร 
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  (3)  หากเทศบาลนัน้มีตําแหนงที่ผูนัน้สอบแขงขันไดวางอยู  ใหดําเนินการสั่งบรรจุและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงนัน้ได 

  ขอ  73    การคัดเลือกผูสอบแขงขันได  ซึง่ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดเนือ่งจาก
ไดมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแลว  แตมีเหตุผลที่ไมอาจเขาปฏิบตัิหนาที่ราชการในตําแหนงที่
สอบแขงขันไดตามกําหนดเวลาทีท่างราชการจะบรรจุและแตงตั้ง  ตามขอ  69 (5)  ให ก.ท.จ.มอบให
เทศบาลเปนผูดําเนนิการ  ดงัตอไปนี ้

  (1)  ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุยื่นหนังสือแสดงความจํานงขอบรรจุเขารับราชการและ
เขาปฏิบัติหนาที่ราชการภายใน  15  วัน  นับแตวันครบกําหนดเวลาทีท่างราชการจะบรรจุและแตงตั้ง 
  (2)  เมื่อเทศบาลไดพิจารณาแลว  เหน็สมควรที่จะบรรจผูุนั้นเขารับราชการ 
  (3)  หากเทศบาลนัน้มีตําแหนงที่ผูนัน้สอบแขงขันไดวางอยู  ใหดําเนินการสั่งบรรจุและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงนัน้ได 

  ขอ  74    การคัดเลือกบุคคลที่มีความรู  ความสามารถและความชาํนาญสงู  เพื่อบรรจุเขา
รับราชการในฐานะผูเชี่ยวชาญ  หรือผูชํานาญการ  ในเทศบาลตามขอ 69 (6)  ให ก.ท.จ.มอบใหเทศบาล
เปนผูดําเนินการคัดเลือก  โดยดําเนนิการตามทีก่ําหนดประกาศหลกัเกณฑและเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเขา
รับราชการในฐานะผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการของเทศบาล 

  ขอ  75    เมื่อไดมีการดําเนนิการคัดเลือก  ตามที่กาํหนดในประกาศนี ้ ให ก.ท.จ.
ดําเนนิการดงัตอไปนี้ 
  (1)  สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิการคัดเลือก  1  ชุด  และสําเนาประกาศ
รับสมัครคัดเลือก  2  ชุด  ไปยังสํานักงาน ก.ท. หรือ ก.ท.จ.กอนเริ่มรับสมัครคัดเลือกไมนอยกวา  7  วัน     
ทําการ 
  (2)  เมื่อการคดัเลือกเสร็จส้ิน  ให ก.ท.จ.รายงานไปยังสาํนักงาน ก.ท. ภายใน  5  วัน     
ทําการนับแตวันประกาศผลการคัดเลือก  หรือดําเนนิการคัดเลือกแลวเสร็จ  โดยใหสงสําเนาบัญชีผูไดรับ
การคัดเลือก  1  ชุด  หรือรายงานผลการคัดเลือก  1  ชุด 
  (3)  หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัคร  ประกาศผลการคดัเลือกและอื่น ๆ  
นอกจากทีก่ําหนดไวเดิมใหรายงานสาํนกังาน ก.ท. โดยดวนทีสุ่ด 
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สวนที่  3 
การสอบคัดเลือก 

  ขอ  76    การสอบคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนกังานเทศบาลใหดํารงตําแหนงตามขอ  45 (3)  
ให ก.ท.จ.เปนผูดําเนนิการสอบคัดเลือกในกรณีที่ ก.ท.จ.เห็นสมควรอาจมอบใหเทศบาลหรือองคกรใดเปน
ผูดําเนนิการแทนก็ได  เวนแตการสอบคัดเลือกพนกังานเทศบาล  ตําแหนงผูปฏิบัติเพื่อแตงตั้งใหดาํรง
ตําแหนงบริหารของเทศบาล  ให ก.ท.จ.เปนผูดําเนินการสอบคัดเลือก 

  ขอ  77   ใหผูดําเนนิการสอบคัดเลือก  แตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง
จํานวนไมนอยกวา  5  คน  ดังนี ้
  (1)  กรณี ก.ท.จ.เปนผูดําเนนิการสอบคัดเลือก  ใหประธาน ก.ท.จ.แตงตั้งกรรมการใน        
ก.ท.จ.เปนประธานกรรมการ  และผูแทนหนวยราชการที่เกี่ยวของ  ผูทรงคุณวุฒ ิ และผูแทนพนกังาน    
เทศบาล  เปนกรรมการ 
  (2)  กรณีเทศบาลเปนผูดาํเนินการสอบคดัเลือก  ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งปลัดเทศบาล
เปนประธานกรรมการ  และผูทรงคุณวุฒผูิแทนหนวยราชการที่เกีย่วของ  และผูแทนพนักงานเทศบาลเปน
กรรมการ 
  (3)  กรณีองคกรอ่ืนทีม่ิใช (1)  และ (2)  เปนผูดําเนินการสอบคัดเลือกใหแตงตั้ง
ผูทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.เปนประธานกรรมการ  และผูทรงคุณวุฒิ  ผูแทนหนวยราชการที่เกี่ยวของ  และ
ผูแทนพนักงานเทศบาลเปนกรรมการ 

  ขอ  78   คณะกรรมการดําเนินการสอบคดัเลือกอาจตั้งกรรมการออกขอสอบ  กรรมการ
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  หรือกรรมการหรือเจาหนาที่ดําเนนิการในเรื่องการกรอกคะแนนหรือ
เร่ืองอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกบัการสอบคัดเลือกไดตามความจําเปน 

  ขอ  79    ใหคณะกรรมการดําเนนิการสอบคัดเลือกกําหนดวนั  เวลา  สถานที่สอบ         
ขอเขียน  สัมภาษณ  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบไดเทาที่จาํเปน  และไมขัดตอหลกัสูตรและวิธีการ
ดําเนนิการเกีย่วกับการสอบคัดเลือกนี้  แลวใหประธานกรรมการประกาศกอนวนัสอบไมนอยกวา  5  วันทาํ
การ 

  ขอ  80    หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกและคุณสมบัติผูมีสิทธิสมัครสอบในแตละ
ตําแหนงใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนดทายประกาศ 

  ขอ  81    ใหผูดําเนนิการสอบคัดเลือกประกาศรับสมัครสอบ  โดยระบชุื่อตําแหนงทีจ่ะ
แตงตั้ง  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  และขอความอืน่ที่ผูสมัคร
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สอบควรทราบ  โดยปดประกาศรับสมัครนัน้ไวในที่เปดเผย  ณ สถานที่รับสมัครและแจงให ก.ท.จ.อ่ืนและ
สํานกังาน ก.ท. ทราบกอนวนัรับสมัครหรือจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางใดตามความเหมาะสม 

  ขอ  82   ใหผูดําเนนิการสอบคัดเลือกจัดใหมีเจาหนาที่รับสมัครสอบโดยใหมีกาํหนดเวลา
รับใบสมัครสอบไมนอยกวา  10  วนัทาํการ 

  ขอ  83    ผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลอืกจะตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามทีก่ําหนดใน
ประกาศรับใบสมัครสอบคัดเลือก  ตามขอ  81  ในวนัรับสมัครสอบคัดเลือก 

  ขอ  84    ใหผูดําเนนิการสอบคัดเลือกประกาศรายชื่อผูมสิีทธิเขาสอบกอนวนัสอบไมนอย
กวา  10 วันทาํการ 

  ขอ  85    การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบคัดเลือกไดใหถือเกณฑวา  ตองเปนผูสอบไดคะแนน
ในแตละภาคที่สอบตามหลกัสูตรไมต่ํากวารอยละหกสบิ  ทั้งนี้ใหคาํนึงถงึหลักวชิาวัดผลดวย 

  ขอ  86  การสอบคัดเลือกจะตองสอบตามหลักสูตรทุกภาค  แตคณะกรรมการดําเนนิการ
สอบคัดเลือกจะกําหนดใหผูสมัครสอบสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป  หรือภาคความรูความสามารถ
ที่ใชเฉพาะตําแหนงกอนแลว  จึงใหผูสอบไดคะแนนตามเกณฑที่กาํหนดไวในขอ  85  สอบในภาคอื่นตอไป
ก็ได 

  ขอ  87    ในกรณีที่ปรากฏวามีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตอันอาจทําใหเกิดความไม
เปนธรรมในการสอบคัดเลือก  ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกรายงานให  ก.ท.จ.  ทราบเพื่อ
พิจารณาวาจะสมควรยกเลกิการสอบคัดเลือกครั้งนัน้ทัง้หมด  หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิด
การทุจริตหรือสอไปในทางทจุริตตามแตจะเห็นสมควร  ถาหาก ก.ท.จ.ใหยกเลกิการสอบคัดเลือกเฉพาะ
ภาคใดแลว  กใ็หดําเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม  สําหรับผูที่มีสวนเกีย่วของกับการทุจริตหรือ
สอไปในทางทจุริตไมมีสิทธิเขาสอบอีกตอไป 

  ขอ  88    เมื่อไดดําเนินการสอบคัดเลือกเสร็จแลว  ใหคณะกรรมการดําเนนิการสอบ
คัดเลือกรายงานผลการสอบตอผูดําเนินการสอบคัดเลือก  เพื่อจะไดประกาศรายชือ่ผูสอบคัดเลือกไดตอไป 

  ขอ  89    การขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได  ใหเรียงลาํดับที่จากผูสอบไดคะแนนรวมสูงลงมา
ตามลําดับ  ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน  ใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
มากกวาเปนผูอยูในลําดับทีสู่งกวา  ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน  ใหผูไดคะแนน
ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลาํดบัที่สูงกวา  ถาไดคะแนนภาคความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงเทากนั  ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 
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  ขอ  90    กรณีมีความประสงคจะขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหระบุระยะเวลาในการขึ้น
บัญชีผูสอบคัดเลือกไดในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  และในประกาศผลการสอบคัดเลือก  โดยมี         
เงื่อนไข  ใหใชบัญชีไดไมเกิน  2  ป  นับต้ังแตวันขึ้นบัญช ี กรณี  ยงัใชบัญชีไมครบตามที่ระบุระยะเวลาใน
ประกาศ  แตประสงคจะสอบคัดเลือกตําแหนงเดียวกันนัน้อีก  ตองเสนอเหตุผลความจําเปนให  ก.ท.จ.
พิจารณาใหความเหน็ชอบกอน  หาก ก.ท.จ.พิจารณาเหน็ชอบและไดข้ึนบัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหมแลว  
บัญชีผูสอบคัดเลือกไดคร้ังกอนเปนอันยกเลิก 

  ขอ  91    กรณีที่ ก.ท.จ.หรือเทศบาลภายในจังหวัดหรือองคกรอ่ืนใดที ่ก.ท.จ.มอบหมาย
ใหเปนผูดาํเนนิการสอบคัดเลือกหากเทศบาลภายในจังหวัดมีตําแหนงวางและประสงคจะขอใชบญัชีเพื่อ
แตงตั้งผูสอบคัดเลือกไดแทนตําแหนงที่วางใหขอใชบญัชีที่ ก.ท.จ.หรือเทศบาลภายในจังหวัด  หรือบัญชีที่
องคกรอ่ืนใดที ่ก.ท.จ.มอบหมายใหดําเนินการกอนขอใชบัญชีจาก ก.ท.จ.หรือเทศบาลหรือองคกรอ่ืนใดที่
ไดรับมอบหมายใหดาํเนนิการสอบในจังหวัดอื่น 

  ขอ  92    ในการดําเนนิการสอบคัดเลือก  ให ก.ท.จ.ดําเนินการดังนี ้
  (1)  สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิการสอบคัดเลือก  1  ชุด  และสําเนา
ประกาศรับสมัครสอบ  3  ชุด  ไปยงัสํานกังาน ก.ท. กอนวนัเริ่มตนรับสมัครสอบไมนอยกวา  7  วนัทาํการ 
  (2)  เมื่อการสอบเสร็จส้ินแลว  ใหสําเนาบญัชีผูสอบคัดเลือกได  2  ชุด  ไปยงัสํานักงาน  
ก.ท.  ภายใน  5  วันทาํการนบัต้ังแตวันประกาศผลสอบ 
  (3)  เมื่อมีการยกเลิกการขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกได  หรือข้ึนบัญชีผูใดไวตามเดิมใหรายงาน
ไปยังสํานักงาน ก.ท. ภายใน  7  วันทําการ  นับต้ังแตวนัยกเลกิหรือข้ึนบัญชีผูนัน้ 
  (4)  หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ 
กําหนดวนั  เวลา  และสถานที่สอบ  ประกาศผลสอบหรอือ่ืน ๆ  นอกจากทีก่ําหนดไวเดิม  ใหรายงานไปยัง
สํานักงาน ก.ท. ภายใน  3  วัน  

สวนที่ 4 
การคัดเลือก 

  ขอ  93    การคัดเลือก  เพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดาํรงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น  
ตามขอ 53 (4)  ให ก.ท.จ.เปนผูดําเนินการคัดเลือก  ในกรณีที ่ ก.ท.จ.เห็นสมควรอาจมอบใหเทศบาล       
หรือองคกรใดเปนผูดําเนินการแทนก็ได  เวนแต  การคัดเลือกพนักงานเทศบาลตําแหนงบริหารใหมรีะดับ        
ที่สูงขึน้  ให ก.ท.จ.  เปนผูดาํเนินการคัดเลอืก 

  ขอ  94    การคัดเลือกพนกังานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น          
ใหดําเนินการได   6  กรณี  ดังนี ้
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  (1)  การคัดเลอืกพนกังานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงในระดับสูงขึ้นในระดับควบ  
สําหรับตําแหนงที่กาํหนดเปนตําแหนงระดับควบ 
  (2)  การคัดเลอืกพนกังานเทศบาล  เพื่อแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงในระดบัสูงขึ้น               
นอกระดับควบ  สําหรับตําแหนงที่กาํหนดเปนตําแหนงผูปฏิบัติงานทีม่ีประสบการณ 
  (3)  การคัดเลอืกพนกังานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงในระดับที่สูงขึน้                
นอกระดับควบ  สําหรับตําแหนงในสายงานวิทยาศาสตร  และเทคโนโลย ี หรือตําแหนงวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ 
  (4)  การคัดเลอืกพนกังานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงในระดับที่สูงขึน้  สําหรับ
ตําแหนงผูบริหารของเทศบาล 
  (5)  การคัดเลอืกพนกังานครูเทศบาลเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงในระดับที่    
สูงขึ้นสําหรับตําแหนงในสายงานศึกษานิเทศก 
  (6)  การคัดเลอืกพนกังานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงและระดับที่สูงขึน้ 

  ขอ  95    การคัดเลือก  เพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดาํรงตําแหนงในระดับสูงขึ้นใน
ระดับควบ  สําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงระดับควบ  ตามขอ  94 (1)  ให ก.ท.จ.มอบใหเทศบาล
เปนผูดําเนินการคัดเลือก 
  การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง  ใหเทศบาลดําเนินการตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังนี ้
  (1)  พนกังานผูนั้นเปนผูมีคณุสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนงทีจ่ะแตงตั้ง และตามประกาศกําหนดหลกัเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงาน
เทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 
  (2)  ใหดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินบุคคล  และประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผาน
มาของพนักงานเทศบาลผูนัน้ 
  (3)  ใหเทศบาลกําหนดแบบประเมินบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม (2)  โดย
ตองมีรายการดังตอไปนี้ 

(ก) ขอมูลเกี่ยวกับผูรับการประเมิน 
(ข) หนาที่ความรบัผิดชอบและความรูความสามารถที่ตองการของตําแหนง          

ที่จะประเมิน 
(ค) การประเมนิการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตาํแหนง 
(ง) สรุปความเห็นในการประเมนิของผูบังคับบัญชาตามลาํดับช้ัน 

(4)  เกณฑการตัดสินการประเมินวาพนกังานเทศบาลที่จะผานการประเมินเพื่อแตงตัง้ให 
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ดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น  ตองมีมาตรฐานเทียบไดไมต่ํากวาที ่ก.พ. ก.ค. กําหนดไวเปนมาตรฐาน
สําหรับขาราชการพลเรือนหรือขาราชการครู 
  (5)  ใหนายกเทศมนตรีพจิารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น  โดยความ
เห็นชอบของ ก.ท.จ. 

  ขอ  96    การคัดเลือก  เพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดาํรงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 
นอกระดับควบ  สําหรับตําแหนงที่กาํหนดเปนตําแหนงผูปฏิบัติงานทีม่ีประสบการณตามขอ  94 (2)          
ให ก.ท.จ. เปนผูดําเนินการ 
  การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง  ให ก.ท.จ.ดําเนินการตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังนี้  
  (1)  พนกังานผูนั้นเปนผูมีคณุสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนงทีจ่ะแตงตั้งและตามประกาศกําหนดหลกัเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงาน
เทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 
  (2)  ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมนิผลงาน  จาํนวนไมนอยกวา  5  คน  
ประกอบดวย  กรรมการใน ก.ท.จ.  เปนประธานกรรมการ  ผูทรงคุณวฒุิที่มีความรูความสามารถใน
ตําแหนงนัน้ ๆ  หรือมีความรูความสามารถและความเชีย่วชาญในสาขาวิชานัน้ ๆ  เปนกรรมการผูแทนสวน
ราชการที่      เกี่ยวของเปนกรรมการ  โดยใหคณะกรรมการพนกังานเทศบาลแตงตั้งเลขานุการหนึ่งคน 
  (3)  ใหดําเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล  ประเมินคุณลักษณะ
ของบุคคล  และประเมินผลงานที่ผานมาของพนกังานเทศบาลผูนั้น 
  (4)  ใหคณะกรรมการประเมนิผลงานตาม (2)  กําหนดแบบและวิธีการประเมินคุณสมบัติ
ของบุคคลคุณลักษณะของบคุคล  และประเมินผลงาน  ตาม (3)  โดยตองมีรายการดังตอไปนี้ 

(ก) ขอมูลเกี่ยวกับผูรับการประเมิน 
(ข) หนาที่ความรบัผิดชอบและความรูความสามารถที่ตองการของตําแหนงที่จะ 

ประเมิน 
(ค) การประเมนิ  ผลการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพือ่เลื่อนตาํแหนง 
(ง) เอกสารแสดงผลการปฏิบัติงานหรือผลงานทางวิชาการ 
(จ) สรุปความเห็นในการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิ 

(5) เกณฑการตัดสินการประเมนิวาพนักงานเทศบาลที่จะผานการประเมนิเพื่อแตงตัง้         
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น  ตองมมีาตรฐานเทียบไดไมต่ํากวาที่ ก.พ. หรือ ก.ค. กําหนดไวเปน       
มาตรฐานสําหรับขาราชการพลเรือนหรือขาราชการครู 
  (6)  ใหนายกเทศมนตรีพจิารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น  โดยความ
เห็นชอบของ ก.ท.จ. 
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  ขอ  97    การคัดเลือก  เพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดาํรงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 
นอกระดับควบ  สําหรับตําแหนงที่กาํหนดเปนตําแหนงสายงานวทิยาศาสตรเทคโนโลยี  และตําแหนง        
วิชาชพีเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะตามขอ  94 (3) ให ก.ท.จ.เปนผูดําเนินการ 
  การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให ก.ท.จ.ดําเนนิการตามหลกัเกณฑและเงือ่นไข  ดังนี ้
  (1)  พนกังานผูนั้นเปนผูมีคณุสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนงทีจ่ะแตงตั้ง  และตามประกาศกําหนดหลกัเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงาน
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 
  (2)  ใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน  จาํนวนไมนอยกวา  5  คน 
   (ก)  กรณีเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
หรือตําแหนงวชิาชีพเฉพาะตัง้แตระดับ 7  ลงมา  ใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมนิผลงาน  ประกอบดวย   
ผูทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.  เปนประธานกรรมการ  และผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ  หรือผูทรงคุณวฒุิอ่ืน        
ที่มีความรูความสามารถในงานดานวชิาชพีนัน้โดยเฉพาะเปนกรรมการ  โดยให ก.ท.จ.แตงตั้งเลขานุการ        
หนึง่คน 
   (ข)  กรณีเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
หรือตําแหนงวชิาชีพเฉพาะระดับ 8  ข้ึนไป  หรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเชี่ยวชาญเฉพาะระดับ 9  ข้ึนไป  
ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมนิผลงานประกอบดวย  ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถในงาน
ดานวชิาชพีนัน้โดยเฉพาะหรือมีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญในงานดานนัน้โดยเฉพาะ  ตามที ่
ก.ท. ประกาศกําหนด  โดยให ก.ท.จ.แตงตั้งเลขานกุารหนึง่คน 
  (3)  ใหดําเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล  ประเมินคุณลักษณะ
ของบุคคล  และประเมินผลงานของพนักงานเทศบาลผูนั้น 
  (4)  ใหคณะกรรมการประเมนิผลงานตาม (2)  กําหนดแบบ  และวิธีการประเมิน              
คุณสมบัติของบุคคล  คุณลักษณะของบุคคล  และประเมินผลงาน  ตาม (3)  โดยตองมีรายการดงัตอไปนี ้

(ก) ขอมูลเกี่ยวกับผูรับการประเมิน 
(ข) หนาที่ความรบัผิดชอบและความรูความสามารถที่ตองการของตําแหนง         

ที่จะประเมิน 
(ค) การประเมนิการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตาํแหนง 
(ง) เอกสารแสดงผลงานทางวิชาการในตําแหนงสายงานวทิยาศาสตรและ 

เทคโนโลยหีรือวิชาชพีเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและตําแหนงทางวชิาการของพนกังนเทศบาล 
   (จ)  สรุปความเหน็ในการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 
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  (5)  เกณฑการตัดสินการประเมินวาพนกังานเทศบาลที่จะผานการประเมินเพื่อแตงตัง้ให
ดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น  ตองมีมาตรฐานเทียบไดไมต่ํากวาที ่ ก.พ.  กําหนดไวเปนมาตรฐานสําหรับ
ขาราชการพลเรือน 
  (6)  ใหนายกเทศมนตรีพจิารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น  โดยความ
เห็นชอบของ ก.ท.จ. 

  ขอ  98    การคัดเลือก  เพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดาํรงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น  
สําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาล  ตามขอ  94 (4)  ให ก.ท.จ.  เปนผูดําเนินการคัดเลือก 
  การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให ก.ท.จ.ดําเนนิการตามหลกัเกณฑและเงือ่นไข  ดังนี ้
  (1)  พนกังานเทศบาลผูนั้นเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน  ตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรบั
ตําแหนงทีจ่ะแตงตั้ง  และตามประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 
  (2)  ใหคณะกรรมการพนกังานเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก  จาํนวนไมนอย 
กวา  7  คน  ประกอบดวย  ผูทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเปนประธานกรรมการ           
นายกเทศมนตรีของเทศบาลที่มีตําแหนงวางที่จะทาํการคัดเลือก  ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ  และ       
ผูทรงคุณวุฒิอ่ืนเปนกรรมการ  โดยใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลแตงตั้งเลขานุการคนหนึ่ง 
  (3)  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการคดัเลือกในแตละ
ตําแหนงใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดทายนี ้
  (4)  คณะกรรมการคัดเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ  กรรมการประเมินความเหมาะสม
กับตําแหนง  หรือเร่ืองอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับการคัดเลือกไดตามความจําเปน 
  (5)  ใหคณะกรรมการคัดเลือกกําหนดวัน  เวลา  สถานที่ดําเนินการคดัเลือกและระเบียบ
เกี่ยวกับการคัดเลือกไดเทาที่จําเปน  และไมขัดตอเกณฑและวิธกีารคดัเลอืกนี้  แลวใหประธานกรรมการ
ประกาศกอนวันดําเนนิการคัดเลือกไมนอยกวา  5  วันทาํการ 
  (6)  ใหคณะกรรมการคัดเลือกประกาศรับสมัครการคัดเลือก  โดยระบรุายละเอียดในเรื่อง
ชื่อตําแหนงทีจ่ะดําเนนิการคัดเลือกเพื่อแตงตั้ง  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธสิมัครเขา
รับการคัดเลือกสําหรับตําแหนงนัน้  วนั  เวลา  และสถานที่รับสมัคร  เอกสารและหลกัฐานที่ใชในการสมัคร  
เกณฑและวธิกีารคัดเลือก  การประกาศผลการคัดเลือก  และเรื่องอืน่ ๆ  หรือขอความอื่นที่ผูสมัครควร 
ทราบ  โดยใหปดประกาศรับสมัครการคัดเลือกนั้นไวในที่เปดเผย  ณ  สถานที่รับสมัคร  และใหแจง        
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลทุกจังหวดัและสํานักงาน ก.ท. ทราบ  หรือจะประกาศทาง
วิทยกุระจายเสียงหรือทางอืน่ใดตามความเหมาะสมเพือ่ประชาสัมพนัธใหทราบโดยทั่วกันกอนวนัที่เร่ิมรับ
สมัคร 
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  (7)  ใหคณะกรรมการคัดเลือกจัดใหมีเจาหนาที่รับสมัคร  โดยใหมีกาํหนดเวลารับสมัคร
เขารับการคัดเลือกไมนอยกวา  15  วันทาํการ 
  (8)  ใหคณะกรรมการคัดเลือกประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลอืกกอนวัน
ดําเนนิการคัดเลือกไมนอยกวา  10  วันทาํการ 
  (9)  ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งผูไดรับคัดเลือก  ใหดํารงตําแหนงบริหารของเทศบาล
ตามลําดับที่ในประกาศผลการคัดเลือก  โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
  (10)  ในกรณทีี่มีผูผานการคัดเลือกมากกวาจาํนวนตาํแหนงวาง  และภายหลงัมีตําแหนง
วางเพิ่มอีก  กอ็าจใหเทศบาลแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกที่เหลืออยูในลาํดับที่  ถัดไปตามประกาศผลการ
คัดเลือกนั้นใหดํารงตําแหนงได  หรืออาจดาํเนนิการคัดเลือกใหมก็ได  ทั้งนี้  ใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
  (11)  เมื่อมีการดําเนินการคดัเลือก  ตามทีก่ําหนดในขอ  5  นี้  ใหคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล  ดําเนินการดังนี ้
   (11.1)  แจงสาํเนาประกาศรับสมัครเขารับการคัดเลือกจํานวน  1  ชุด  ให
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล  กอนวนัเริ่มรับสมคัรไมนอยกวา  7  วันทาํการ 
   (11.2)  เมื่อไดมีการดําเนินการคัดเลือกเสร็จส้ินแลวใหแจงสําเนาประกาศผลการ
คัดเลือกจํานวน  1  ชุด  ใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลภายใน  5  วนั  นบัแตวันประกาศผลการ
คัดเลือก 
   (11.3)  หากมกีารเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครเขารับการคัดเลือก
ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิเขารบัการคัดเลือก  กาํหนดวนั  เวลา  และสถานที่ดําเนนิการคัดเลือก  ประกาศผล
การคัดเลือกและอื่น ๆ  นอกจากที่กําหนดไวเดิมใหรายงานสาํนกังาน ก.ท. ภายใน  3  วัน 

  ขอ  99    การคัดเลือกพนกังานครูเทศบาลเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ
ที่สูงขึน้สําหรับตําแหนงในสายงานศกึษานิเทศก  ตามขอ  94 (5)  ใหคณะกรรมการพนกังานเทศบาลเปน
ผูดําเนนิการคดัเลือก 
  การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการตามหลกัเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลกําหนด  ภายใตกรอบกาํหนด  ดงันี ้
  (1)  พนกังานครูเทศบาลผูนัน้เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรบั
ตําแหนงทีจ่ะแตงตั้งและตามประกาศกาํหนดหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น  โดยจัดทําคําขอตามแบบและเสนอใหผูบังคับบัญชารับรองและตรวจสอบ        
คุณสมบัติพรอมทั้งผลงานทางวิชาการ  (กรณีตําแหนงที่ตองประเมนิผลงานทางวิชาการ) 
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  (2)  ใหคณะกรรมการพนกังานเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการประเมนิผลการปฏิบัติงาน
และหรือความชํานาญการหรือความเชี่ยวชาญ  และผลงานทางวิชาการ  จาํนวนไมนอยกวา  5  คน  ดังนี ้
   (ก)  กรณีการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงศกึษานิเทศก  ตั้งแตระดับ 6           
ลงมาใหคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนกังาน
เทศบาลเปนประธานกรรมการ  ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ  ผูทรงคุณวุฒิทีม่ีความรูความสามารถใน
ตําแหนงนัน้ ๆ  หรือมีความรูความสามารถความเชีย่วชาญในสาขาวิชานัน้  หรือวชิาชีพนัน้เปนกรรมการ 
   (ข)  กรณีการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงศกึษานิเทศก  ตั้งแตระดับ 7          
ข้ึนไป  ใหคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ความชํานาญการหรือความเชีย่วชาญและผลงาน      
ทางวิชาการประกอบดวยผูทรงคุณวุฒทิีม่ีความรูความสามารถในงานดานวิชาชีพนั้นโดยเฉพาะหรือมี
ความรูความสามารถเชี่ยวชาญในดานนัน้โดยเฉพาะ  และผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ  ตามที่          
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกาํหนด  เปนกรรมการ 
  (3)  ใหคณะกรรมการประเมนิฯ  ตามขอ (2)  ประเมนิผลการปฏิบัติงาน  ความชาํนาญ
การหรือความเชี่ยวชาญและผลงานทางวิชาการ  ตามแบบที่กําหนดใหตามประกาศกําหนดหลกัเกณฑ 
การเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดาํรงตําแหนงทีสู่งขึ้น 
  (4)  เกณฑการตัดสินการผานประเมนิฯ  ตามขอ (3)  เปนไปตามเกณฑทีก่ําหนดใน
ประกาศกาํหนดหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดาํรงตําแหนงทีสู่งขึ้น 
  (5)  ใหนายกเทศมนตรีพจิารณาเลื่อนและแตงตั้งพนักงานครูเทศบาล  สายงานศกึษา       
นิเทศกใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึน้  โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนกังานเทศบาล 

  ขอ  100    การคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาเพื่อเลือ่นและแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงและระดับที่สูงขึ้น  ตามขอ  94 (6)  ใหคณะกรรมการพนกังานเทศบาลเปนผูดําเนินการ      
คัดเลือก 
  การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการตามหลกัเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลกําหนดภายใตกรอบกําหนด  ดังนี ้
  (1)  การคัดเลอืกพนกังานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาสายงานผูสอนและสายงาน        
ผูสนับสนนุการสอนใหดํารงตําแหนงและระดับที่สูงขึน้ 
   (1.1)  พนักงานครูเทศบาลผูนั้นเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกาํหนดตําแหนงที่จะแตงตั้ง  และตามประกาศกาํหนดหลักเกณฑการเลื่อน
และแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศกึษาใหดํารงตําแหนงและระดับที่สูงขึ้น  โดยจัดทาํคําขอ
ตามแบบแลวเสนอใหผูบงัคับบัญชาตามลาํดับช้ันรับรองและตรวจสอบคุณสบัติ  พรอมทั้งผลงานทาง       
วิชาการ  (กรณีตําแหนงที่จะตองประเมนิผลงานทางวิชาการ) 
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   (1.2)  ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพ
ของงาน  หรือผลการปฏิบัติงาน  ความชํานาญการหรือความเชีย่วชาญ  และผลงานทางวิชาการไมนอย
กวา  5  คน  ดงันี ้
    (ก)  กรณีการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงที่ไมตองประเมินผลงาน
ทางวิชาการ  ใหคณะกรรมการประเมนิคุณภาพของงาน  ประกอบดวย  ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล  เปนประธานกรรมการ  ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ  เปนกรรมการ 
    (ข)  กรณีการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงที่จะตองประเมนิผลงาน
ทางวิชาการ  ใหคณะกรรมการประเมนิผลการปฏิบัติงาน  ความชาํนาญการหรือความเชีย่วชาญ  และ
ผลงานทางวิชาการ  ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทีม่ีความรูความสามารถในงานดานวิชาชพีนัน้โดยเฉพาะ
หรือมีความรูความสามารถเชี่ยวชาญในดานนั้นโดยเฉพาะ  และผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ  ตามที ่            
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกาํหนดเปนกรรมการ 
   (1.3)  ใหคณะกรรมการประเมินตามขอ  (1.2)  ประเมินคณุภาพของงานหรือ        
ผลการปฏิบัติงาน  ความชํานาญการหรือความเชีย่วชาญและผลงานทางวิชาการ  ตามแบบที่กาํหนดให
ตามประกาศกาํหนดหลกัเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศกึษาใหดํารง
ตําแหนงและระดับที่สูงขึน้ 
   (1.4)  เกณฑการตัดสินการประเมินฯ  ตามขอ (1.3)  เปนไปตามเกณฑที่         
กําหนดในประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนกังานครเูทศบาลที่สังกดัสถานศึกษาใหดํารง
ตําแหนงและระดับที่สูงขึน้ 
   (1.5)  ใหนายกเทศมนตรีพจิารณาเลื่อนและแตงตั้งพนกังานครูเทศบาลที่สังกัด
สถานศกึษา  สายงานผูสอนและผูสนับสนุนการสอนใหดํารงตําแหนงและระดับที่สูงขึ้น  โดยความเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
  (2)  การคัดเลอืกพนกังานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา  สายงานผูบริหารสถานศึกษา
ใหดํารงตําแหนงและระดับทีสู่งขึ้น 
   (2.1)  พนักงานครูเทศบาลผูนั้นเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนง  ตามมาตรฐานกําหนดตาํแหนงที่จะแตงตั้งและตามประกาศกาํหนดหลักเกณฑการเลื่อน
และแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศกึษาใหดํารงตําแหนงและระดับที่สูงขึ้น  โดยจัดทาํขอตาม
แบบหรือแบบรายงานขอมูลสถานศกึษาแลวเสนอใหผูบงัคับบัญชาตามลําดับช้ันรับรองและตรวจสอบ      
คุณสมบัติ  พรอมทั้งผลงานทางวิชาการ  (กรณีตําแหนงที่จะตองประเมินผลงานวิชาการ) 
   (2.2)  ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการประเมนิผลการ
ปฏิบัติงาน  ความชาํนาญการหรือความเชี่ยวชาญ  และผลงานทางวชิาการ  (กรณีการเลื่อนระดบัใหสูงขึ้น)  
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และประเมินคณุภาพปริมาณงานและสภาพของงานของในโรงเรียนและประเมินบุคคลผูครองตําแหนง          
(กรณีการเลื่อนตําแหนงและระดับสูงขึ้น)  จํานวนไมนอยกวา  5  คน  ดังนี ้
    (ก)  กรณีการเลื่อนและแตงตั้งพนกังานครเูทศบาลใหดํารงตําแหนงที่
ตองประเมินผลงานทางวิชาการ  ใหคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ความชํานาญการหรือความ
เชี่ยวชาญและผลงานทางวิชาการ  ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทีม่ีความรูความสามารถในวิชาชีพนัน้  
โดยเฉพาะหรอืมีความรูความสามารถเชี่ยวชาญในดานนั้นโดยเฉพาะและผูแทนสวนราชการที่เกีย่วของ
ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดเปนกรรมการ 
    (ข)  กรณีการเลื่อนและแตงตั้งพนกังานครเูทศบาลใหดํารงตําแหนงที่
ตองประเมินคณุภาพปริมาณงานของโรงเรียน  ใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพปริมาณงานและสภาพ
ของงานของโรงเรียนและประเมินบุคคลผูครองตําแหนง  ประกอบดวยผูทรงคุณวฒุทิี่มีความรู
ความสามารถในวิชาชีพนั้นโดยเฉพาะหรือมีความรูความสามารถเชี่ยวชาญในดานนัน้โดยเฉพาะและ
ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ  ตามที่คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกําหนดเปนกรรมการ 
 
 
   (2.3)  ใหคณะกรรมการประเมินตามขอ  (2.2)  ประเมินผลการปฏิบัติงาน   
ความชาํนาญการหรือความเชี่ยวชาญและผลงานทางวิชาการ  (กรณีการเลื่อนระดับใหสูงขึ้น)  และ
ประเมินคุณภาพปริมาณงานและสภาพของงานของโรงเรียน  และประเมินบุคคลผูครองตําแหนง             
(กรณีการเลื่อนตําแหนงและระดับที่สูงขึน้)  ตามแบบทีก่ําหนดใหตามประกาศกาํหนดหลักเกณฑการเลื่อน
และแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศกึษาใหดํารงตําแหนงและระดับที่สูงขึ้น 
   (2.4)  เกณฑการตัดสินการประเมินฯ  ตามขอ  (2.3)  เปนไปตามเกณฑที ่      
กําหนดไวตามประกาศกาํหนดหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลทีสั่งกัดสถานศกึษาให
ดํารงตําแหนงและระดับที่สูงขึ้น 
   (2.5)  ใหนายกเทศมนตรีพจิารณาเลื่อนและแตงตั้งพนกังานครูเทศบาลที่สังกัด
สถานศกึษา  สายงานผูบริหารสถานศึกษา  ใหดํารงตาํแหนงและระดับที่สูงขึน้  โดยความเห็นชอบ            
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

  ขอ  101    การดําเนินการตามหมวดนี้  หากเทศบาลใดมีความประสงคและสามารถที่จะ
ดําเนนิการเองไดก็ใหกระทาํได  โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. 
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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
บรรจุเขารับราชการหรือตําแหนงอื่นที่กาํหนดคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนงทีก่าํหนดใน
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 วาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
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 ดงันี ้

        (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  หรือผูชํานาญการตามทีก่ําหนดในขอ  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  ลักษณะงานที่ตองปฏิบตัิ  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. ใหไดรับในข้ันที่ไมต่ํากวาจุดกึ่งกลางระหวางขัน้สูง 
และข้ันต่ําของอันดับเงนิเดือนที่ผูนั้นไดรับ 

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)  กรณีการบรรจุและแตงตั้งบุคคลที่มีความรูความสามารถและความชํานาญสูงเขา
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 และแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 ข้ึนไป ซึ่งตองใชวฒุิปริญญาตรี หรือ
เทียบไดไมต่ํากวานี้ข้ึนไปเปนคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงมากอน หากจะแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงใน
สายงานดงักลาว ผูนัน้จะตองอยูในเกณฑที่กําหนดในหมวด 6 วาดวยการยายพนักงานเทศบาล ดวย 

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

ขอ  116    พนักงานเทศบาลผูใดออกจากราชการไปแลว  และไมใช เปนกรณีออกจาก 
ราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ถาสมคัรเขารับราชการและเทศบาลตองการจะรบัผูนั้นเขา
รับราชการ ใหผูสมัครกลับเขารับราชการตองยื่นคาํขอตามแบบ และเอกสารประกอบ ดังนี ้

(1) ใบรับรองแพทย ซึ่งรับรองไวไมเกิน 60 วัน นับแตวันที่ออกใบรับรองถึงวันที่ยืน่            
ขอกลับเขารับราชการ 

(2) สําเนาทะเบียนประวัตพินักงานเทศบาล 
(3) หนงัสือรับรองความรู ความสามารถ และความประพฤติของผูบังคับบัญชาเดิม           

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

หรือหนังสือรับรองวาเปนบคุคลคนเดียวกัน (ถาม)ี 
(8) สําเนาคําสัง่อนุญาตใหออกจากราชการ 

ขอ  117    ใหเทศบาลตรวจสอบเอกสารตามขอ 116 และประวัติการรบัราชการและ        
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การทาํงานทุกแหงของผูสมคัร และใหสอบถามไปยงัสวนราชการหรือหนวยงานที่เกีย่วของเพื่อใหได       
รายละเอียดขอเท็จจริงมากที่สุดมาประกอบการพิจารณา 

ขอ  118    การพิจารณาเพื่อบรรจุผูที่ออกจากราชการไปแลวกลับเขารับราชการ ให      
พิจารณาตามหลักเกณฑดังนี ้

(1) ผูสมัครกลับเขารับราชการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม หรือไดรับ
การยกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามสาํหรบัพนักงานเทศบาล 

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

(3)  กรณีบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที ่ ก.ท. กําหนดใหเปนตําแหนงทีม่ีระดับ
ควบในสายงานใด ตองไมมผูีสอบแขงขันไดหรือผูสอบคัดเลือกไดในตําแหนงระดับใดระดับหนึ่งที่เปน    
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.  อาจใหความเหน็ชอบในการกาํหนดคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงที่แตกตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงตามที่กาํหนดไวในมาตรฐานกาํหนด
ตําแหนงก็ได 
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  ขอ  122    ผูไดรับบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาลและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนง
ใดในเทศบาล   หากภายหลงัปรากฎวาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามเบื้องตนโดยไมไดรับการ          
ยกเวนจาก ก.ท.จ.ในกรณีทีข่าดคุณสมบัติตามที่กาํหนดในหมวด 1 วาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหาม 
หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นโดยไมไดรับอนุมัติยกเวนจาก ก.ท.อยูกอนก็ด ี หรือมีกรณีตอง
หาอยูกอนและภายหลงัเปนผูขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีตองหานั้นก็ดี  ใหนายกเทศมนตร ีโดยความ
เห็นชอบของ  ก.ท.จ.  ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการโดยพลัน แตทัง้นี ้ไมกระทบกระเทือนถงึการใดที่ผูนัน้ได
ปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับ หรือ  มีสิทธิจะไดรับ
จากทางราชการกอนมีคาํสั่งใหออกนัน้   และถาการเขารับราชการเปนไปโดยสุจริตแลว  ใหถือวา เปน       
การสั่งใหออกเพื่อรับบําเหนจ็บํานาญเหตทุดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ          
สวนทองถิ่น 

ขอ  123    การบรรจุและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดาํรงตําแหนงที่  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 หรือพนักงานสวนทองถิน่อืน่ที่อยูในระหวางทดลองปฏิบัติงาน   ซึ่งโอนมาบรรจุและ
แตงตั้งเปนพนกังานเทศบาล ตองทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง 

  ขอ  126    ภายใตบังคับขอ  135 (2)  ใหผูไดรับบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาล 
ตามขอ 125  ทดลองปฏิบัตหินาที่ราชการในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งเปนเวลาหกเดือนนับแตวนัเขาปฏิบัติ
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 
  ใหผูมีหนาที่ดแูลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการมอบหมายงานใหผูทดลองปฏิบัติ           
หนาที่ราชการปฏิบัติ  และแจงใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการทราบอยางชัดเจนเกีย่วกับวิธีการปฏิบัติ         
งาน การประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมนิ และมาตรฐานหรือเกณฑการประเมินผลการ     
ทดลองปฏิบัตหินาที่ราชการ 

  ขอ  129   ใหผูทดลองปฏิบตัิหนาที่ราชการทํารายงานการปฏิบัติหนาที่ราชการของตน       
เสนอผูมหีนาที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามแบบและวิธกีารที่เทศบาลกําหนด 

ขอ  130    ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที ่
ราชการ  ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอีกจํานวนสองคน  ซึง่อยางนอยตองแตงตั้งจากผูมี
หนาที่ดูแล การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหนึ่งคน  พนกังานเทศบาลผูเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ    
ผูทดลองปฏิบตัิหนาที่ราชการอีกหนึง่คน 

  ขอ  131    ใหคณะกรรมการทําหนาที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของ                 
ผูทดลองปฏิบตัิหนาที่ราชการตามรายการประเมิน  วิธีการประเมิน  และมาตรฐานหรือเกณฑการประเมิน
ที่กําหนดไว ในขอ  127  ทําการประเมนิสองครั้ง  โดยประเมินครั้งแรกเมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
มาแลวเปนเวลาสามเดือนและประเมินครัง้ที่สอง  เมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่หนาที่ราชการครบหกเดือน  เวน
แต  คณะกรรมการไมอาจประเมินผลการทดลองปฏิบัตหินาที่ราชการในแตละครั้งไดอยางชัดแจง  
เนื่องจาก   ผูทดลองปฏิบัตหินาที่ราชการไดลาคลอดบุตร  ลาปวยซึง่จําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานาน  ลา
ปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาทีห่รือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติ
ราชการตามหนาที่  หรือลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล  คณะกรรมการจะประเมิน
ผลรวมเมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการครบหกเดือนแลวก็ได 
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  ในกรณีที่มกีารขยายระยะเวลาทดลองปฏบิัติหนาที่ราชการตามขอ  135 (2)  เมื่อครบ
กําหนดระยะเวลาที่ขยายแลวใหประเมนิอกีครั้งหนึ่ง 

  ขอ  132    ผลการประเมนิของคณะกรรมการใหเปนไปตามเสียงขางมาก  และในกรณีมี
กรรมการที่ไมเห็นดวยอาจทาํความเหน็แยงรวมไวก็ได 

  ขอ  133    เมือ่คณะกรรมการไดดําเนินการตามขอ  131  แลว  ใหประธานกรรมการ   
รายงานผลการประเมินตอนายกเทศมนตรีตามแบบรายงานทายประกาศนี้ 
       (1)  ในกรณีที่ผลการประเมินไมต่าํกวาเกณฑหรือมาตรฐานที่กาํหนดไวในขอ  127                 
ใหรายงานเมือ่ทดลองปฏิบตัิหนาที่ราชการครบหกเดือนแลว   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  หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบตัิหนาที่ราชการตอไปอีกระยะหนึง่เปนเวลาสาม
เดือน  แลวแตกรณี  ใหแสดงความเหน็ในแบบรายงาน  แลวแจงใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ผูมีหนาที่
ดูแลการทดลองปฏบิัติหนาที่ราชการ  และคณะกรรมการทราบ  เพื่อทําการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
และประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป 
       ในกรณีที่ผูทดลองปฏิบัตหินาที่ราชการไดทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการจนสิน้สุด
ระยะเวลาที่ขยายแลว  และนายกเทศมนตรีไดรับรายงานวาผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของผูนัน้ยงั
ต่ํากวาเกณฑหรือมาตรฐานอีก    ใหนายกเทศมนตรีมีคาํสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ  โดยนาํความใน (1) 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 



 58

  ขอ  136    การนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเปนเดือนตามประกาศนี ้ใหนับวนั     
ที่ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไมไดมาปฏิบัติงานรวมเปนเวลาทดลองปฏิบัติหนาทีร่าชการดวย  และให
นับวนัเขาปฏบิัติหนาที่ราชการวนัแรกเปนวนัเริ่มตน  และนับวนักอนหนาจะถงึวนัที่ตรงกับวันเริม่ตนนัน้ของ
เดือนสุดทายแหงระยะเวลาเปนวนัสิ้นสุดระยะเวลาถาไมมีวนัตรงกนัในเดือนสุดทาย  ใหถือเอาวนัสุดทาย
ของเดือนนัน้เปนวนัสิ้นสุดระยะเวลา 

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

(1) กรณีไดรับแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงในระดบัสูงขึ้นในสายงานเดิมตามวฒุิที่ไดรับ 
เพิ่มข้ึนหรือสูงขึ้น  ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอเนื่องไปกับ
ตําแหนงเดิม  ถาไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นในตางสายงานใหเร่ิมทดลองปฏิบัติหนาที ่        
ราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหม 
       (2)  กรณียายไปดํารงตําแหนงในสายงานเดิม  ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและ        
นับเวลาทดลองปฏิบัติหนาทีร่าชการตอเนือ่งกับตําแหนงเดิม  ถายายไปดํารงตําแหนงในตางสายงานให
เร่ิมทดลองปฏบิัติหนาที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏบิัติหนาที่ราชการใหม 
       (3)  กรณีโอนมาดาํรงตําแหนงใหม  ใหเร่ิมทดลองปฏบิัติหนาที่ราชการและนับเวลา
ทดลองปฏิบัตหินาที่ราชการใหม  เวนแตกรณีโอนโดยบทบัญญตัิของกฎหมายใหทดลองปฏิบัติหนาที่         
ราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอเนื่องกับตําแหนงเดิม 
       (4)  กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ    
ทหาร  เมื่อไดรับบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาล ไมวาในสายงานเดิมหรือตางสายงาน  ใหทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอเนื่องกับตําแหนงเดมิ 

ขอ  138    พนักงานเทศบาลผูใดไดรับแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงใดแลว    หากภายหลัง
ปรากฏวาเปนผูมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น  ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งผูนัน้
ใหกลับไปดํารงตําแหนงเดมิ  หรือตําแหนงอื่นในระดับเดยีวกับตําแหนงเดิมที่ผูนัน้มคีุณสมบัติตรงตาม          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงโดยพลัน โดยความเหน็ชอบของ  ก.ท.จ. แต ทัง้นี ้  ไมกระทบกระเทือนถึง
การใดที่ผูนัน้ไดปฏิบัติไปตามอํานาจหนาที่  และการรับเงินเดือน   หรือผลประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับ หรือมี
สิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวางที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที ่ ผูนัน้มีคุณสมบัติไมตรงตาม       
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 



สมาคมพนักงานเทศบาลแหงประเทศไทย 59

ผูที่ไดรับแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงเดมิหรือตําแหนงอื่นตามวรรคหนึง่  ใหรับเงนิ          
เดือนในขั้นทีพ่ึงจะไดรับตามสถานภาพเดิม และใหถือวาผูนั้นไมมีสถานภาพอยางใดในการที่ไดรับแตงตั้ง       
ใหดํารงตําแหนงที่ตนมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนงนัน้ 

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         
ผูจะขอใหรับโอนจะตองมีระดับตําแหนงไมต่ํากวาตําแหนงทีจ่ะแตงตั้งนัน้ 
      กรณีที่ดาํเนินการตามวรรคสอง  ภายในระยะเวลาทีก่ําหนดแลว  ยังไมสามารถสรรหา
บุคคลเพื่อแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงวางดงักลาวได  หากปลอยทิง้ไวอาจเกิดความเสยีหายอยางรายแรงตอ
การบริหารงานของเทศบาล  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 
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หมวด  6 
การยาย 

  ขอ  140    การยายพนักงานเทศบาลผูดํารงตําแหนงหนึ่ง ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอีก
ตําแหนงหนึง่   ใหนายกเทศมนตรีเปนผูส่ังแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดียวกนั  โดยความเหน็ชอบของ  
ก.ท.จ.  และพนักงานเทศบาลผูนั้นตองมีคณุสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงนัน้ ตามที ่     
ก.ท.กําหนดไวในมาตรฐานกาํหนดตําแหนง   

  ขอ  141    การยายพนักงานเทศบาล ใหพจิารณาถงึเหตผุลความจาํเปนเพื่อประโยชน
ของทางราชการ  การพัฒนาพนักงานเทศบาลเปนหลัก และอาจพิจารณาความจําเปนอื่น ๆ  ที่ตองใชใน
การปฏิบัติงานของราชการประกอบดวย 

  ขอ  142    การยายพนักงานเทศบาลผูดํารงตําแหนงหนึ่งไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
สายงานเดิมทัง้สายงานผูปฏิบัติและสายงานผูบริหาร ใหส่ังยายไปแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงในระดบัเดิม 
และใหไดรับเงินเดือนในขั้นเดิม 

  ขอ  143    ภายใตบังคับขอ 144  ขอ 145  และ ขอ 147  การยายพนกังานเทศบาลผูดํารง
ตําแหนงผูปฏิบัติงานไปแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงในตางสายงาน ใหกระทําไดในกรณี ดังนี ้
      (1)  กรณีเปนตําแหนงสายงานที่เร่ิมตนในระดับเดียวกัน ใหส่ังยายไปดํารงตําแหนง     
สายงานอืน่นัน้ ในระดับเดียวกนั และใหไดรับเงินเดือนในขั้นเดิม    ทัง้นี ้ พนกังานเทศบาลผูนั้นตองมี        
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนงนัน้ตามที ่ก.ท. กาํหนดไวในมาตรฐานกาํหนดตําแหนง  
แตไมจําตองเปนผูไดปฏิบัติราชการเกีย่วกบังานนัน้หรืองานอืน่ที่เกี่ยวของมากอน  
      (2)  กรณีการยายสับเปลีย่นสายงานจากตําแหนงสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 ไปเปน
ตําแหนงสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 2  ใหยายไปดํารงตาํแหนงในระดบัเดียวกนัและใหไดรับเงินเดอืนในขั้น
เดิม  ทั้งนี้  พนักงานเทศบาลผูนั้นตองมีคณุสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงนัน้ ตามที ่ก.ท.
กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง แตไมจําตองเปนผูไดปฏิบัติราชการเกีย่วกับงานนัน้หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมากอน  และใหดําเนินการ ดังนี ้ 
   (ก)  พนักงานเทศบาลผูจะขอรับการแตงตั้งเสนอคาํรองขอยายไปดํารงตําแหนง
ในสายงานอื่นนั้น และใหใชแบบประเมินทายประกาศนี้   

(ข)  ใหผูบังคบับัญชาของผูขอรับการแตงตั้ง ไดแกผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา  
ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรี  ประเมนิบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตําแหนงของสายงานที่จะแตงตั้ง
ใหมตามแบบประเมิน 
   (ค)   ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานอื่นจะตองไดคะแนน 
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จากผลการประเมินของผูบังคับบัญชาแตละทานไมต่ํากวารอยละหกสบิ สําหรับตําแหนง ที่ตองใชเทคนิค
เฉพาะใหทดสอบความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานดวย 
              (ง) กรณีมีผูขอรับการแตงตั้งเกินกวาจาํนวนตาํแหนงวางใหนาํคะแนนผลการ
ประเมินของผูบังคับบัญชาทกุคนรวมกัน  แลวจัดทําบัญชีเรียงตามลาํดับคะแนนรวม เสนอ ก.ท.จ.ใหความ
เห็นชอบ หาก ก.ท.จ.เหน็ควรกําหนดรายการประเมินเพิม่เติม เชน การสัมภาษณ  การทดสอบ ก็อาจ
พิจารณากําหนดเพิ่มเติมได กรณีมีคะแนนเทากนัใหจัดเรียงตามลาํดบัอาวุโสในราชการ บัญชีดงักลาวให   
มีอายุ 1 ป นับแตวันที ่ก.ท.จ. เห็นชอบ การแตงตั้งใหแตงตั้งเรียงลําดบัที่ในบัญชีดงักลาว 

  ขอ  144    กรณีการยายพนกังานเทศบาลที่ไดรับคุณวุฒิเพิ่มข้ึน และไมเคยดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เร่ิมตนจากระดบั 3  ข้ึนไปหากจะยายขาราชการผูนัน้ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานที่
เร่ิมตนจากระดับ 3  ข้ึนไปผูนั้นจะตองเปนผูที่สอบแขงขันไดหรือสอบคัดเลือกไดในตําแหนงซึ่งอยูใน          
สายงานที่จะยายและบัญชีการสอบแขงขันไดหรือสอบคัดเลือกไดยังไมถูกยกเลิกดวย  เวนแตผูนั้นไดรับ
คุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนงทีจ่ะแตงตั้งโดยไดรับทุนรัฐบาล ทนุเลาเรยีนหลวง       
ทุนของเทศบาล หรือเปนผูไดรับคุณวุฒิที่ ก.ท. กําหนดใหคัดเลือกบรรจุเขารับราชการได 

  ขอ  145    การยายพนักงานเทศบาลไปแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงในสายงานทีก่ําหนด        
เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มปีระสบการณหรือตําแหนงทางวิชาการ  พนักงานเทศบาลผูนัน้ตองผานการ
ประเมินบุคคล และการปฏบิัติงานหรือผลงาน  ตามทีก่ําหนดในหมวด 9 วาดวยการเลื่อนและแตงตั้ง           
พนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดบัที่สูงขึน้ดวย 

ขอ  146    การยายพนักงานเทศบาลผูดํารงตําแหนงบริหารของเทศบาลไปแตงตั้งใหดํารง 
ตําแหนงในตางสายงาน ผูนัน้จะตองดาํรงตําแหนงในระดับเดียวกับตําแหนงของสายงานที่จะแตงตั้งใหม 
และตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงของตําแหนงสายงานที่จะแตงตั้งใหม  โดย
ใหดําเนินการสอบคัดเลือก  ตามขอ  1 (3)  แหงประกาศ ก.ท. เร่ือง  มาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับหลกัเกณฑ
และเงื่อนไขการคัดเลือก  การบรรจุแตงตั้ง  การยาย  การโอน  การรับโอน  การเลื่อนระดับและการเลื่อนขัน้
เงินเดือน 
  การยายเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลผูดาํรงตําแหนงในสายงานผูปฏิบัติงานไปดาํรง
ตําแหนงในสายผูบริหาร  หรือการยายเพื่อแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลสายงานผูบริหารสถานศึกษา  หรือ
การยายเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลผูดาํรงตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1  หรือ  ระดับ 2  ให  
ดํารงตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดบั 3  หรือยายเพื่อแตงตั้งพนกังานครูเทศบาลใหดํารงตําแหนง
ศึกษานิเทศก ระดับ 4 ระดับ 5 หรือระดับ 6 ใหดําเนินการโดยวิธีการสอบคัดเลือกตามขอ 1 (3)  แหงประกาศ 
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ก.ท. เร่ือง  มาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกบัหลกัเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก  การบรรจุแตงตั้ง  การยาย  การ
โอน  การรับโอน  การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดอืน 

  ขอ  147    การยายพนักงานเทศบาลผูดํารงตําแหนงใดไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน        
สายงานที่ต่ํากวาตําแหนงสายงานเดิม หรือมีระดับตํ่ากวาเดิม หรือยายพนกังานเทศบาลในตําแหนง         
สายผูบริหารหรือสายงานผูบริหารสถานศึกษา  ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายผูปฏิบตัิงาน ใหกระทํา       
ไดตอเมื่อพนักงานเทศบาลผูนั้นสมัครใจ และไดรับความเห็นชอบจาก  ก.ท.จ.  
  ในการยายพนกังานเทศบาลตามวรรคหนึ่ง  ก.ท.จ. ตองพิจารณา  โดยคํานงึถงึเหตผุล
ความจาํเปนและประโยชนทีท่างราชการจะไดรับ     โดยใหไดรับเงินเดอืนในอนัดับเงนิเดือนสาํหรับ
ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งในขั้นที่เทยีบไดตรงกันกับข้ันเงนิเดือนของอันดบัเดิมตามตารางเทียบขัน้เงนิเดือน 
แตละอันดับทีพ่นักงานจะไดรับเมื่อไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทายประกาศกาํหนด  การใหพนักงาน       
เทศบาลไดรับเงินเดือน   แตถาผูนัน้ไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสาํหรับตําแหนงที่ไดรับ
แตงตั้งอยูแลว  ใหไดรับเงินเดือนในขั้นสงูของอันดับเงนิเดือนสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง 

ขอ  148   ในการสั่งยายพนกังานไปแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงในตางสายงาน  ใหคาํนงึถึง 
โอกาสในความกาวหนาของพนักงานในการเลื่อนระดับสูงขึ้นในตาํแหนงที่กาํหนดสําหรับผูปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณดวยซึ่งอาจทาํใหพนักงานผูนั้นมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงในสายงานที่แตงตั้งใหมไม
ครบตามหลักเกณฑการเลื่อนระดับดังกลาวได 

  ขอ  149     เมือ่มีคําสั่งยายพนักงานเทศบาลไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดแลว  ให
ผูบังคับบัญชาแจงหนาที่  และความรับผิดชอบของตําแหนงดงักลาว  ใหพนักงานเทศบาลผูนั้นทราบใน
วันที่ไปรายงานตัว  รับมอบหนาที่เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงาน  ในตําแหนงนัน้ตอไป 

  ขอ  150  การยายสับเปลีย่นพนักงานครูเทศบาลที่สังกดัสถานศึกษาสายงานผูบริหาร
สถานศกึษา  ใหดํารงตําแหนงแทนที่ซึ่งกนัและกนั  จะตองเปนตําแหนงเดียวกนั  เชน  ผูดํารงตาํแหนง       
ผูชวยอาจารยใหญ  กับผูดํารงตําแหนงผูชวยอาจารยใหญ  หรือผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน  กับ 
ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน  เปนตน  โดยใหคงเลขที่ประจําตาํแหนงไวที่เดมิ  สวนระดับ  
เงินเดือน  ตามตําแหนงใหตามตัวบุคคลไปกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้งใหม  ใหนายกเทศมนตรีเปนผูส่ัง
แตงตั้ง  โดยความเหน็ชอบของ ก.ท.จ.  ทัง้นี้ใหหมายความรวมถึงการยายสับเปลีย่นใหแทนที่อัตราวาง
ดวย 

  ขอ  151    การยายสับเปลีย่นพนักงานครูเทศบาลที่สังกดัสถานศึกษา  สายงานผูสอน
และผูสนับสนนุการสอน  ใหดํารงตําแหนงแทนที่ซึ่งกันและกัน  จะตองเปนตําแหนงและสาขาวชิาเอก        
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เดียวกนั  เชน  ผูดํารงตําแหนงอาจารย 1  สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  กับผูดํารงตาํแหนงอาจารย 1   
สาขาวิชาเอก  ภาษาองักฤษ  หรือผูดํารงตาํแหนงอาจารย 2  สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร  กับผูดํารง
ตําแหนงอาจารย 2  สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร  เปนตน  โดยใหคงเลขที่ประจําตาํแหนงไวที่เดิม  สวน 
ระดับเงินเดือนตามตําแหนงใหตามตัวบคุคลไปกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้งใหม  โดยใหนายกเทศมนตรี
เปนผูส่ังแตงตัง้  โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.ทั้งนี้ใหหมายความรวมถึง  การยายสบัเปลี่ยนใหแทนที่
อัตราวางดวย 
  ในกรณีที่มีเหตุผลจําเปนพิเศษที่ไมอาจดาํเนนิการตามวรรคหนึง่  ก.ท.จ.อาจใหความ       
เห็นชอบในการพิจารณาการยายสับเปลีย่นพนักงานครูเทศบาล  โดยไมจําเปนตองดาํรงตําแหนงหรือจบ
สาขาวิชาเอกเดียวกนัก็ได 

หมวด  7 
การโอน 

  ขอ  152    การโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลหนึง่ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนกังาน
เทศบาลในเทศบาลอีกแหงหนึง่ ใหโอนและแตงตั้งจากพนักงานเทศบาล  ในกรณใีดกรณีหนึ่ง ดงันี ้
  (1)  ผูสอบแขงขันได  หรือผูสอบคัดเลือกไดในตําแหนงที่จะแตงตั้งนัน้ หรือผูไดรับ                  
การคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นนัน้   
  (2)  ผูขอโอนตาํแหนงบริหารและสายงานผูบริหารสถานศกึษาภายใน  15  วัน นบัแต
ตําแหนงวาง  ตามขอ  159 

(3)  ผูไดรับการคัดเลือก โดย ก.ท.จ.ไดมี มติเห็นชอบใหเทศบาลรับโอนพนักงานเทศบาล 
อ่ืน มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบริหารหรือสายงานผูบริหารสถานศึกษาในระดับที่ไมสูงกวาเดิม                
ตามขอ 160 
  (4)  ผูขอโอนโดยการโอนสบัเปล่ียนตําแหนงในตําแหนงเดียวกนัและระดับเดียวกนั        
ระหวางเทศบาล  หรือผูขอโอนมาแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงผูปฏิบัติงานในเทศบาล ตามขอ 167 
  (5)  ผูที่ ก.ท.จ.ไดมีมติใหโอนจากเทศบาลหนึง่ไปดํารงตาํแหนงในอกีเทศบาลหนึง่ใน
จังหวัดเดียวกนั  ตามขอ  168 
  (6)  ผูที่ ก.ท. ไดมีมติใหโอนจากเทศบาลหนึ่งไปยงัดํารงตําแหนงในอกีเทศบาลหนึง่        
ตามขอ  169 

  ขอ  153    ในการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได หรือผูไดรับคัดเลือกในกรณพีิเศษที่             
ไมจําเปนตองสอบแขงขันเพือ่เขารับราชการเปนพนกังานเทศบาล หรือการแตงตั้งพนักงานเทศบาลผูสอบ
คัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือกใหดํารงตาํแหนงใดในเทศบาล  และผูสอบแขงขันได ผูไดรับคัดเลือกกรณีที่
มีเหตุพเิศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน  ผูสอบคัดเลือกได หรือผูไดรับการคัดเลือกนัน้เปนพนักงานเทศบาล
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ในสังกัดเทศบาลอื่น  ใหเทศบาลที่จะบรรจุหรือแตงตั้งนัน้ เสนอเรื่องการขอรับโอน  พนักงานเทศบาลผูนั้น
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สอบแขงขันได ไดรับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน         
สอบคัดเลือกได หรือไดรับคัดเลือก แลวแตกรณี  ให ก.ท.จ. พิจารณาใหความเหน็ชอบ  

ขอ  154    ในการโอนพนกังานเทศบาลผูสอบแขงขันได ผูไดรับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่  
ไมจําเปนตองสอบแขงขัน ผูสอบคัดเลือกได หรือผูไดรับคัดเลือก  ใหเทศบาลที่จะรับโอนมหีนงัสอืแจง 
ความประสงคจะรับโอนพรอมความเหน็ชอบของ ก.ท.จ.ที่จะรับโอนใหเทศบาลสงักัดเดิมของผูที่จะ         
โอนทราบ  และใหเทศบาลสงักัดเดิม ของผูที่จะโอนเสนอเรื่องการใหโอนพนักงานผูที่จะโอนไปนัน้ให         
ก.ท.จ. พิจารณาใหความเหน็ชอบ 

  ขอ  155    ในการออกคําสัง่รับโอนพนักงานเทศบาลของเทศบาลที่จะรับโอน และ           
การออกคําสัง่ใหพนักงานเทศบาลพนจากตําแหนงและหนาที่ของเทศบาลสังกัดเดิมตามมติของ ก.ท.จ. 
ของแตละแหง ตามขอ  153  และขอ 154  ใหเทศบาลทัง้สองแหงประสานกนั เพื่อออกคําสั่งการรับโอน
พนักงานเทศบาล และการใหพนักงานเทศบาลพนจากตําแหนงและหนาที ่โดยกาํหนดใหมีผลในวนั
เดียวกนั   

  ขอ  156    ใหพนักงานเทศบาลที่ไดรับแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงที่สอบแขงขันได หรือไดรับ
คัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจาํเปนตองดําเนินการสอบแขงขัน ไดรับเงินเดือน  ดังนี ้
      (1)  กรณีแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดิม  และผูนั้นไดรับเงนิเดือนต่ํากวาหรือ      
เทาคุณวฒุิ  ใหไดรับเงินเดือนตามวุฒิ  แตหากผูนัน้ไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวฒุิ  ใหไดรับเงินเดือนในขั้น     
ที่ไดรับอยูเดิม 
      (2)  กรณีแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงกวาเดมิ  และผูนั้นไดรับเงินเดือนต่ํา         
กวาหรือเทาคณุวุฒิ  ใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ  แตหากผูนัน้ไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวฒุิ  ใหไดรับ        
เงินเดือนในอนัดับเงนิเดือนสําหรับตําแหนงที่สอบแขงขันไดหรือไดรับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตพุิเศษไม       
จําเปนตองดําเนินการสอบแขงขันในขั้นที่เทียบไดตรงกนักับข้ันเงนิเดือนของอันดับเดมิ  ตามตารางเทียบ
ข้ันเงนิเดือนแตละอันดับทีพ่นักงานจะไดรับเมื่อไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทายประกาศนี ้
      (3)  กรณีแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับตํ่ากวาเดิม  และผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวา           
คุณวุฒิ  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับเงินเดอืนสําหรับตําแหนงที่สอบแขงขันไดหรือไดรับคัดเลือกในกรณีที ่        
มีเหตุพเิศษที่ไมจําเปนตองดาํเนนิการสอบแขงขันในขั้นทีเ่ทียบไดตรงกนักับข้ันเงนิเดอืนของอันดับเดิม   
ตามตารางเทยีบขั้นเงนิเดือนแตละอันดับที่พนักงานจะไดรับเมื่อไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทาย
ประกาศนี ้ และหากผูนัน้ไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นสงูของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่สอบแขงขันได
หรือไดรับคัดเลือกในกรณีทีม่ีเหตุพเิศษ ทีไ่มจําเปนตองดําเนนิการสอบแขงขัน  ใหไดรับเงินเดือนในขั้นสงู
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ของอันดับเงนิเดือนสําหรับตําแหนงที่สอบแขงขันได หรือไดรับคัดเลือกในกรณีทีม่ีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตอง
ดําเนนิการสอบแขงขันนัน้ 

  ขอ  157    ในกรณีที่มีเหตุผลความจาํเปน นายกเทศมนตรีจะดําเนนิการ  ใหพนักงาน 
เทศบาลที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สอบแขงขันได หรือไดรับคัดเลือกในกรณีทีม่ีเหตุพเิศษที่ไม
จําเปนตองดําเนนิการสอบแขงขัน  ซึ่งไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวฒุิ  ใหไดรับเงินเดือนตามคุณวฒุกิ็ได   
หากมี การระบุเงื่อนไขการใหไดรับเงินเดือนตามคุณวฒุไิวในประกาศสอบแขงขัน หรือคัดเลือกในกรณีที่มี
เหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันในครั้งนัน้ 

  ขอ  158    ใหพนักงานเทศบาลที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สอบคัดเลือกได หรือ
ไดรับคัดเลือกที่มิใชกรณีทีม่เีหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน ไดรับเงินเดือน  ตามทีก่ําหนดในหมวด  3  
วาดวยอัตราเงนิเดือนและวิธกีารจายเงนิเดอืน และประโยชนตอบแทนอื่น  แลวแตกรณี 

ขอ  159    ภายใตบังคับขอ 139  และขอ 152  เพื่อประโยชนในการพฒันาพนักงาน          
เทศบาลใหเกดิประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลเปนสวนรวม  ก.ท.จ. อาจมีมติใหความเหน็ชอบ
ใหรับโอนพนกังานเทศบาลจากเทศบาลอื่นที่ประสงคขอโอนมาเปนพนกังานเทศบาลในตําแหนงบริหาร
และสายงานผูบริหารสถานศกึษาที่วางของเทศบาลนั้น   โดยนายกเทศมนตรีที่เกี่ยวของไดตกลงยนิยอมใน
การโอนนัน้แลว  และเทศบาลที่รับโอนไดเสนอขอความเห็นชอบตอ  ก.ท.จ.ภายใน  15  วนั  นับแตวันที่
ตําแหนงนัน้วางลง  เมื่อ ก.ท.จ.ไดพิจารณาใหความเหน็ชอบแลว  ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิมและไดรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม 

  ขอ  160    ในกรณีการโอนพนักงานเทศบาลมาแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงบริหารและสาย
งานผูบริหารสถานศกึษาที่วาง  เมื่อพนระยะเวลาตามทีก่ําหนดไวตามขอ 159  และ ก.ท.จ. พิจารณา
ดําเนนิการตามขอ  139 (2)  หรือ (4)  ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอน จาํนวนไมนอย
กวา 7 คน   ดังนี ้

(1) ผูเหมาะสมใน  ก.ท.จ.    เปนประธานกรรมการ 
(2) นายกเทศมนตรีในเทศบาลที่มีตําแหนงวาง หรือผูแทน 1 คน เปนกรรมการ 
(3) นายกเทศมนตรีที่เปนผูแทนใน ก.ท.จ. 1 คน    เปนกรรมการ 
(4) ผูแทนหนวยราชการที่เกีย่วของ จํานวนไมนอยกวา 2 คน  เปนกรรมการ 
(5) ผูทรงคุณวุฒ ิ จํานวนไมนอยกวา  2  คน    เปนกรรมการ 

  ให  ก.ท.จ.  แตงตั้งพนักงานเทศบาลคนหนึง่เปนเลขานุการ 
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  ขอ  161   กรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารบัโอนที่แตงตั้งจากผูแทนเทศบาลตามขอ           
160 (2)   ให ก.ท.จ. แตงตั้งจากนายกเทศมนตรี  หรือรองนายกเทศมนตรี หรือเทศมนตรี ผูทีน่ายก        
เทศมนตรีมอบหมายเปนกรรมการแทน 
  สวนกรรมการที่เปนนายกเทศมนตรีตามขอ  160 (3)  ใหพิจารณาแตงตั้งจากนายก           
เทศมนตรทีี่เปนผูแทนเทศบาลใน ก.ท.จ.  จํานวน  1  คน 

ขอ  162    กรรมการคัดเลือกเพื่อพจิารณารับโอนที่แตงตั้งจากผูแทนหนวยราชการ      
ตามขอ 160 (4)  ให ก.ท.จ.  แตงตั้งจากหวัหนาสวนราชการประจําจงัหวัด ซึ่งเปนสวนราชการที่เกี่ยวของ            
กับการบริหารงานของเทศบาล หรือขาราชการพลเรือนตั้งแต ระดับ 7 ข้ึนไป  ในสังกดัสวนราชการนั้น
พนักงานซึง่มีระดับไมต่ํากวาระดับของตําแหนงทีจ่ะคัดเลอืกเพื่อแตงตั้งในตําแหนงนัน้ 

  ขอ  163    กรรมการคัดเลือกเพื่อพจิารณารับโอนที่แตงตั้งจากผูทรงคณุวุฒิ  ตามขอ   
160 (5)  ให ก.ท.จ.  แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.  หรือผูทรงคุณวุฒิอ่ืนที่มีความรู ความสามารถใน
ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ หรือดานกฎหมาย ซึง่อาจเปนขาราชการหรือ
บุคคลทั่วไปทีม่ีความรูความสามารถดงักลาว 

  ขอ  164    เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพจิารณารับโอนตามขอ 160  วรรคสอง 
ให  ก.ท.จ. แตงตั้งจากปลัดเทศบาล หรือพนักงานเทศบาลตําแหนงไมต่าํกวาผูอํานวยการกอง หรือหัวหนา
สวนราชการทีเ่ทียบไดไมต่ํากวานี ้
  ใหเลขานกุารคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอน ทําหนาที่ในงานดานธุรการ             
ตาง ๆ  ของคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพจิารณารับโอน และงานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ และที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ  165    หลักเกณฑการคดัเลือก วิธกีารคัดเลือก และการกําหนดคุณสมบัติของผูที่ม ี            
สิทธิเขารับการคัดเลือกเพื่อโอนตามขอ 160  ใหนําหลักเกณฑและวธิีการที่กาํหนดไวสําหรับการคัดเลือก  
ผูดํารงตําแหนงบริหารเพื่อแตงตั้งใหมีระดบัสูงขึ้นตามทีก่ําหนดในหมวด 4 วาดวยการคัดเลือก มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

  ขอ  166    ใหคณะกรรมการคัดเลือก ดําเนินการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติตามที่กาํหนดและ     
ไดแจงความประสงคสมัครเขารับการคัดเลือกตามหลกัเกณฑและวธิีการคัดเลือก แลวประกาศผลการ         
คัดเลือกเสนอให  ก.ท.จ. พจิารณารับโอน 

  ขอ  167    ภายใตบังคับขอ 152   เพื่อประโยชนแกราชการ เทศบาล  อาจโอนสับเปล่ียน
ตําแหนงพนักงานเทศบาลในตําแหนงเดียวกันได   โดยความสมัครใจของพนกังานผูโอน   และนายก            
เทศมนตรีของเทศบาลที่เกีย่วของได ตกลงยินยอมในการโอนดังกลาวแลว  ใหเทศบาลที่เกี่ยวของเสนอขอ
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ความเห็นชอบตอ ก.ท.จ.  เมือ่  ก.ท.จ. ไดพจิารณาใหความเหน็ชอบแลว  ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่ง 
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม และไดรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม 
  การโอนพนกังานเทศบาลอืน่ มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูปฏิบัติงานในเทศบาล อาจกระทาํ
ไดโดยความสมัครใจของผูจะขอโอน  และไดรับความยินยอมจากนายกเทศมนตรีของเทศบาลที่จะรับโอนนัน้    
เมื่อ ก.ท.จ. ไดพิจารณาใหความเหน็ชอบแลว  ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่
ไมสูงกวาเดิม และไดรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม 
  การโอนพนกังานเทศบาลตามวรรคสองมาดํารงตําแหนงในระดับตํ่ากวาเดิมอาจกระทําได
ตอเมื่อพนกังานเทศบาลผูนัน้สมัครใจและไดรับความเหน็ชอบจาก  ก.ท.จ.  ในการนี ้ ก.ท.จ. ตองพิจารณา
โดยคํานงึถงึเหตุผลความจาํเปนและประโยชนทีท่างราชการจะไดรับ  โดยกาํหนดใหไดรับเงินเดือนในขั้นที่
เทียบไดตรงกนักับข้ันเงนิเดอืนของอันดับเดิม ตามตารางเปรียบเทียบขั้นเงนิเดือนแตละอันดับทีพ่นักงาน       
เทศบาล จะไดรับเมื่อไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทาย ประกาศนี้  แตหากผูนัน้ไดรับเงินเดือนสูงกวา     
ข้ันสูงของอนัดับเงินเดือนสาํหรับตําแหนงนั้น ใหไดรับเงนิเดือนในขั้นสงูของอันดับสําหรับตําแหนงนั้น  

ขอ  168    ภายใตบังคับขอ  159  และขอ  167  ในกรณมีีเหตุผลและความจาํเปนที่
สําคัญเปนประโยชนตอราชการของเทศบาล  โดยสวนรวม  ก.ท.จ.อาจพิจารณาและมีมติใหความเหน็ชอบ
ใหโอนพนกังานเทศบาลหนึง่มาแตงตัง้เปนพนักงานเทศบาลของเทศบาลอีกแหงหนึ่งในจังหวัดเดียวกนัได  
โดยใหดํารงตาํแหนงในระดบัที่ไมสูงกวาเดมิ  และไดรับเงินเดือนในขัน้ที่ไมสูงกวาเดิม 

ขอ  169    กรณีที่มีปญหาขดัแยงระหวางพนักงานเทศบาลกับนายกเทศมนตรีและไม
สามารถดาํเนนิการโอนระหวางเทศบาลภายในจงัหวัดตามขอ  168 ได  ก.ท.จ.จะรับเร่ืองราวและ
ตรวจสอบขอเท็จจริง  เหตุผลความจาํเปนของเทศบาล  เหตุผลความจาํเปนของนายกเทศมนตรีหรือคํารอง
ของพนกังานเทศบาลที่ยืน่ความประสงคแลวแตกรณี  พรอมเสนอรายละเอียดหลักฐานให ก.ท. พจิารณา
และ  มมีติเหน็ชอบใหโอนพนักงานเทศบาลระหวางเทศบาลในระหวางจงัหวัดในระดับเดียวกนัได  โดย
คํานึงถึงความเหมาะสม  ความจําเปนเพื่อประโยชนแกเทศบาล 

ในกรณีตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาของเทศบาลวางลงหลาย
ตําแหนงพรอมกันในหลายเทศบาลในหลายจังหวัด  เพือ่ประโยชนในการพัฒนาพนกังานเทศบาล                   
ใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลเปนสวนรวม  ก.ท. จะพิจารณาและมีมติใหโอน 
พนักงานเทศบาลในระหวางจังหวัดได  ทัง้นี ้ ตามระยะเวลาที่ ก.ท.กาํหนด 

ในการดําเนนิการตามวรรคหนึง่และวรรคสองให  พนักงานเทศบาลยืน่คํารองและรายงาน
เหตุผลความจาํเปนตอ ก.ท.จ. หรือเทศบาลรายงานเหตผุลความจาํเปนของนายกเทศมนตรีตอ ก.ท.จ.เมื่อ 
ก.ท.จ.ตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาวแลวเสนอความเหน็ให ก.ท.พจิารณา 
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ขอ  170    การโอนพนักงานเทศบาล ตามที่กําหนดในหมวดนี้ใหนายกเทศมนตรีมคีําสั่ง
รับโอนและแตงตั้งพนักงานเทศบาล  ดังกลาวใหดาํรงตาํแหนงที่สอบแขงขันได สอบคัดเลือกได หรือไดรับ
คัดเลือก ตามขอ 152 และ ขอ 153 หรือตําแหนงที่ ก.ท.จ. มีมติใหความเหน็ชอบใหรับโอนและแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงใด ตามขอ 159  ขอ 167  ขอ  168  และขอ  169   ใหนายกเทศมนตรีของเทศบาลสงักัดเดิม
มีคําสั่งใหพนกังานเทศบาลผูนั้นพนจากตาํแหนง  ทั้งนี้ ใหกําหนดวันที่ในคําสัง่รับโอนและคําสั่ง ใหพนจาก
ตําแหนงใหมผีลในวนัเดียวกัน 

การสั่งการโอนพนักงานเทศบาล และการสั่งใหพนักงานเทศบาลพนจากตําแหนงตาม
วรรคหนึง่  ตองไดรับความเห็นชอบจาก  ก.ท.จ.  
 
 

หมวด  8 
การรับโอน 

ขอ  171    การรับโอนพนกังานสวนทองถิน่อื่นและการรับโอนขาราชการประเภทอื่นที ่                         
ไมใชขาราชการการเมืองหรอืขาราชการวสิามัญมาบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาลใหรับโอนและ
แตงตั้งเปนพนกังานเทศบาลจากผูสอบแขงขันได ผูไดรับการคัดเลือกในตําแหนงที่จะแตงตั้งโดยกรณีพิเศษ
ตามขอ 109 (2)  โดยใหดาํรงตําแหนงที่สอบแขงขันได หรือ  ไดรับการคัดเลือกนั้น และใหไดรับเงินเดือน
ตามคุณวุฒิสําหรับตําแหนงนั้น  เวนแต ผูนั้นไดรับเงนิเดือนสูงกวาคณุวุฒิ ใหไดรับเงินเดือนเทากับ
เงินเดือนที่ไดรับอยูเดิม แตถาไมมีข้ันเงินเดือนเทากับเงนิเดือนที่ไดรับอยูเดิม ใหไดรับเงินเดือนสําหรับ
ตําแหนงที่สอบแขงขันได หรือไดรับการคัดเลือกในขั้นทีเ่ทียบไดตรงกนักับข้ันเงนิเดอืนที่ไดรับอยูเดิมตาม
ตารางเปรียบเทียบขั้นเงนิเดอืนแตละอันดบัที่ขาราชการจะไดรับ เมื่อไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทาย
ประกาศนี ้ แตถาผูนัน้ไดรับเงินเดือนสูงกวาขัน้สูงของอันดับเงนิเดือนสําหรับตําแหนงที่สอบแขงขันไดหรือ
ไดรับการคัดเลือก ใหไดรับเงินเดือนในขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงนัน้ 
  การรับโอนพนกังานสวนทองถิ่นอื่นและการรับโอนขาราชการประเภทอื่นตามวรรคหนึ่ง   
มาบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาล ในตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษา ใหรับโอน
และแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาลจากผูไดรับการคัดเลือก  โดยใหดําเนินการรวมกับการคัดเลือกเพื่อโอน
พนักงานเทศบาลตามขอ  160  และขอ  165   ตามหลกัเกณฑและวธิีการทีก่ําหนดตาม   ขอ  139 (4)   
โดยใหมาดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม และใหไดรับเงินเดือน ในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม 

ขอ  172    ในกรณีเทศบาลมีเหตุผลและความจาํเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนแกราชการ   
เทศบาลอาจขอรับโอนพนักงานสวนทองถิน่อื่น หรือขาราชการประเภทอื่นที่ไมใชขาราชการการเมอืงหรือ
ขาราชการวิสามัญ ที่มีความประสงคจะขอโอนมาแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาลในตําแหนงผูปฏิบัติงาน     
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ใหเทศบาล  เสนอ ก.ท.จ.  โดยใหชี้แจงเหตุผลความจําเปน ความรู ความสามารถ  ประสบการณการ
ทํางาน และความชาํนาญการของผูที่จะขอโอนและประโยชนทีท่างราชการจะไดรับ เมื่อ  ก.ท.จ. ได
พิจารณาใหความเหน็ชอบแลวใหนายกเทศมนตรีส่ังรับโอน  และแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงเปนพนกังาน     
เทศบาล  สวนจะบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับใด และจะใหไดรับเงินเดือนเทาใด  ให  ก.ท.จ. 
เปนผูกาํหนด  แตจะตองไมสูงกวาพนักงานเทศบาลทีม่คีุณวุฒิ ความสามารถ และความชาํนาญในระดับ
เดียวกนั 

ขอ  173    การรับโอนพนกังานสวนทองถิน่อื่นหรือการรบัโอนขาราชการประเภทอื่นมา      
บรรจุและแตงตั้งเปนพนกังานเทศบาลตามขอ  171  และขอ  172  ใหนายกเทศมนตรีมีคําสั่งใหรับโอนและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนกังานเทศบาลแลว ใหมหีนังสือแจงการรับโอนใหสวนราชการสังกัดเดิมของผูที่
จะโอนออกคาํสั่งใหผูนั้นพนจากตําแหนงและหนาที่  ทัง้นี้    ใหกาํหนดวันที่ในคําสัง่รับโอนและคําสั่งใหพน
จากตําแหนงเปนวนัเดียวกนั 

การออกคําสัง่รับโอนและแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงในเทศบาลตามวรรคหนึง่ให  ก.ท.จ. ให
ความเห็นชอบกอน 

ขอ  174    การรับโอนพนกังานสวนทองถิน่อื่นหรือการรบัโอนขาราชการประเภทอื่นมา    
บรรจแุละแตงตั้งเปนพนกังานเทศบาล ตองอยูภายใตหลกัเกณฑ ดังนี ้

    (1)  ตาํแหนงที่จะนํามาใชในการรับโอน ตองเปนตําแหนงวางที่มีอัตราเงินเดือน  
    (2)  ผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ตองมีคุณสมบัติตรงตาม                     

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กาํหนดไวในมาตรฐานกาํหนดตําแหนงนัน้ 
    (3)  ผูใดทีด่ํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หากไมเคยไดรับการบรรจุและแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงที่ใชวุฒิตัง้แตระดับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ข้ึนไปเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงมากอน หรือไมเคยไดรับแตงตั้งโดยผลการสอบแขงขันหรือการคัดเลือกในกรณีที่มเีหตพุิเศษที่ไม
จําเปนตองสอบแขงขันใหดํารงตําแหนงที่ตองใชวุฒิตัง้แตปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้เปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงมากอน   หากจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3        
ข้ึนไป  ผูนั้นจะตองเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงสายงานที่จะรับโอน และบัญชีสอบแขงขันนัน้ยงัไม     
ยกเลิก 

    (4)  การรับโอนเพื่อแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงที่ตองดําเนินการคัดเลือกหรือตองประเมิน
บุคคล ผูขอโอนจะตองผานการคัดเลือกหรือผานการประเมินบุคคลกอน 

    (5) การรับโอนเพื่อแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงในสายงานใด ของเทศบาลใดตองไมมีผูสอบ
แขงขันไดในตําแหนงสายงานนัน้ของเทศบาลนัน้ หรือของ ก.ท.จ.นัน้  ข้ึนบัญชีรอการบรรจุอยู  หรือไมมี       
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ผูสอบคัดเลือกได หรือผูไดรับคัดเลือกในตําแหนงสายงานนัน้ของเทศบาลนัน้ หรือของ ก.ท.จ.นัน้ ข้ึนบัญชี     
รอการแตงตั้งอยู 

ขอ  175    เพือ่ประโยชนในการนับเวลาราชการใหถือวาเวลาราชการหรือเวลาทํางานของ      
ผูที่โอนมาตามที่กาํหนดในหมวดนี้   ในขณะที่เปนพนักงานสวนทองถิน่อื่น หรือขาราชการประเภทอื่นนั้น 
เปนเวลาราชการของพนักงานเทศบาล 

หมวด  9 
การเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล  

(รวมพนกังานครูเทศบาลที่ไมสังกัดสถานศกึษา) 

ขอ  176    การเลื่อนพนักงานเทศบาลขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึน้ ใหเลื่อน
และแตงตั้งจากผูสอบแขงขันได หรือผูสอบคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนงนั้นได หรือจากผูไดรับคัดเลือกเพื่อ
ดํารงตําแหนงนั้น  

ขอ  177    การเลื่อนและแตงตั้งผูสอบแขงขันได  ผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับการ           
คัดเลือกใหเลือ่นและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีสอบแขงขันหรือบัญชีสอบคัดเลือกหรือบัญชีผูไดรับการ 
คัดเลือกนั้น แลวแตกรณี  สําหรับการเลื่อนและแตงตั้งจากผูไดรับคัดเลือกใหเลื่อนและแตงตั้งตามความ
เหมาะสมโดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ  ความประพฤติ และประวัติการรับราชการ ซึง่จะตองเปนผูมี
ผลงานเปนทีป่ระจักษในความสามารถแลว 

ขอ  178    การเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาล ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 
จากผูสอบแขงขันได ใหไดรับแตงตั้งได  ดงันี ้
      (1)  เลื่อนผูซึ่งไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือปริญญาตรงตามคณุสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงในระดับ 2 ระดับ 3 หรือระดับ 4  และสอบแขงขันเพื่อดํารงตําแหนงนั้นได  ข้ึนแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงนั้น 
      (2)  การเลือ่นกรณีดังกลาว จะเลื่อนขึ้นแตงตั้งไดตอเมื่อถึงลาํดับทีท่ี่ผูนัน้สอบแขงขันได 
ตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได สําหรับเงนิเดือนที่ไดรับใหเปนไปตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร   
      (3)  หลักสตูรและวิธีการสอบแขงขัน  ใหดําเนินการตามหมวด 4 วาดวยการคัดเลอืก  
แหงประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบแขงขันสําหรับพนกังานเทศบาลที่ ก.ท. กําหนด  
      (4)  ใหนายกเทศมนตรีเปนผูส่ังเลื่อนและแตงตั้งตามลาํดับที่ในบัญชผูีสอบแขงขันได
โดยความเหน็ชอบจาก ก.ท.จ. 

ขอ  179    การเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาล ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นจาก       
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ผูสอบคัดเลือกได ใหเลื่อนและแตงตั้งได  ดังนี ้
    (1)  เลื่อนและแตงตั้งผูดํารงตําแหนงในสายงานผูปฏิบัติงานใหดํารงตําแหนงใน                    

สายงานผูบริหารของเทศบาล 
      (2)  เลื่อนและแตงตั้งผูดํารงตําแหนงสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 หรือระดับ 2                   
ใหดํารงตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3   

    (3)  เลื่อนและแตงตั้งพนกังานครูเทศบาลใหดํารงตําแหนงสายงานศึกษานิเทศก 
    (4)  เปนผูมคีุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนงที ่ ก.ท.กําหนดไวใน

มาตรฐานกําหนดตําแหนงในระดับที่จะแตงตั้ง และตองเปนผูไดรับเงนิเดือนไมต่ํากวาขั้นต่าํของอนัดับ
เงินเดือนสําหรับตําแหนงนัน้  

    (5)  หลักสตูรและวิธีการสอบคัดเลือก ใหดําเนินการตามหมวด 4 วาดวยการคัดเลือก      
แหงประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาลที่ ก.ท. กาํหนด 

   (6)  ใหนายกเทศมนตรีเปนผูส่ังเลื่อนและแตงตั้งตามลาํดับที่ในบัญชผูีสอบคัดเลือกได
โดยความเหน็ชอบของ ก.ท.จ. 

  ขอ  180    การเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาล ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหนงที่กาํหนดเปนตําแหนงระดับควบจากผูไดรับการคัดเลือกจากผูที่ไดรับการคัดเลือก   

    (1)  เลื่อนและแตงตั้งในระดับควบขั้นตน  ไดแก เลื่อนและแตงตั้งผูที่ไดรับเงินเดือน 
ยังไมถงึขั้นต่ําและผูที่ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขัน้ต่ําของอันดับเงนิเดือนสําหรับตําแหนงทีจ่ะเลื่อนขึ้น            
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึน้โดยไมเปลี่ยนสายงาน ดงัตอไปนี ้
          (ก)  เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 1  ของสายงานใดที่เร่ิมตนจากระดับ 1 ข้ึนดํารง
ตําแหนงระดับ 2 ของสายงานนัน้                 
          (ข)  เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 2  ของสายงานใดที่เร่ิมตนจากระดับ 2 ข้ึนดํารง
ตําแหนงระดับ 3 ของสายงานนัน้  

         (ค)  เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 3  ของสายงานใดที่เร่ิมตนจากระดับ 3 ข้ึนดํารง
ตําแหนงระดับ 4 ของสายงานนัน้ 

        (ง)  เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 4  ของสายงานแพทย  สายงานทันตแพทย  และ 
สายงานวิชาการสัตวแพทย  ข้ึนดํารงตาํแหนงระดับ 5 ของสายงานนั้น 
      (2)  เลื่อนและแตงตั้งในระดับควบขั้นสงู ไดแก เลื่อนและแตงตั้งผูทีไ่ดรับเงินเดือนไม   
ต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่จะเลือ่นขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นโดย
ไมเปลี่ยนสายงาน ดังตอไปนี ้
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          (ก)  เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 2  ของสายงานใดที่เร่ิมตนจากระดับ 1 ข้ึนดํารง
ตําแหนงระดับ 3 ของสายงานนัน้  
          (ข)  เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 3  ของสายงานใดที่เร่ิมตนจากระดับ 2 ข้ึนดํารง
ตําแหนงระดับ 4 ของสายงานนัน้  
          (ค)  เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 4  ของสายงานใดที่เร่ิมตนจากระดับ 3 ข้ึนดํารง
ตําแหนงระดับ 5  ของสายงานนัน้  
          (ง)  เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 5  ของสายงานแพทย  สายงานทันตแพทย  และ
สายงานวิชาการสัตวแพทย  ข้ึนดํารงตาํแหนงระดับ 6 ของสายงานนั้น      

    (3)  เปนผูมคีุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนงที ่ก.ท. กําหนดไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนงในระดับที่จะแตงตั้ง  

    (4)  ใหดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานตามวิธีการและ
แบบประเมินทายประกาศกําหนดนี ้
      (5)  ใหนายกเทศมนตรีเปนผูส่ังเลื่อนและแตงตั้งโดยความเหน็ชอบของ ก.ท.จ.และใหมี
ผลไมกอนวนัที่ผูบังคับบัญชาชั้นตนบันทกึความเหน็วาควรเลื่อนระดบัได 

  ขอ  181    การเลื่อนผูที่ดํารงตําแหนงระดบั 1 ระดับ  2  ระดับ 3  หรือระดับ 4  ซึง่เปนผูที่
ไดรับการคัดเลือกในกรณีทีม่ีเหตุพเิศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันใหแตงตั้งดํารงตาํแหนงในระดับสูงขึ้น 
      (1)  ไดรับวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในระดับทีสู่งขึ้น โดยไดรับ      
ทุนรัฐบาล  ทนุเลาเรียนหลวง หรือทนุของเทศบาล  ตามขอ 115 (1)  
      (2)  ไดรับวุฒิที่ ก.ท.กําหนดใหคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนกรณพีิเศษ
ตามขอ 115 (2)  

    (3)  หลักสตูรและวิธีการคัดเลือกใหดําเนินการตามประกาศหลกัเกณฑและเงื่อนไขการ 
คัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันสาํหรับพนักงานเทศบาลที ่ก.ท. กาํหนด  
      (4)  ใหนายกเทศมนตรีเปนผูส่ังเลื่อนและแตงตั้งโดยความเหน็ชอบของ ก.ท.จ. 

  ขอ  182    การเลื่อนและแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงในระดบัสูงขึ้นสําหรบัตําแหนงทีก่าํหนด     
เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มปีระสบการณ ในตําแหนงสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 และระดับ 2 
      (1)  ตําแหนงในกลุมงานธุรการหรือบริการทัว่ไป และกลุมงานที่ปฏิบัติภารกจิหลัก        
ของสวนราชการ ตามบัญชีรายการจําแนกกลุมงานตาํแหนงฯ (บัญชหีมายเลข 1 ทายประกาศนี้) ให
กําหนดตําแหนงไดถงึระดับ 5 หรือ 6 ดังนี ้
          (ก)  ตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 กําหนดเปนตาํแหนงระดับ 1 – 3     
หรือ 4 สําหรับระดับ 5  ใหมกีารประเมนิเพื่อปรับปรุงการกําหนดตําแหนง  
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          (ข)  ตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 2 อาจปรับเปนตําแหนงระดับ 2 – 4  
หรือ 5 สําหรับระดับ 6  ใหมกีารประเมนิเพื่อปรับปรุงการกําหนดตําแหนง  
      (2)  ตําแหนงในกลุมงานเทคนิคเฉพาะดาน และกลุมงานที่ใชทักษะและความชาํนาญ
เฉพาะตวัตามบัญชีจําแนกกลุมงานตําแหนงฯ (บัญชีหมายเลข 1ทายประกาศนี้) ใหกําหนดตําแหนงไดถงึ
ระดับ 5 หรือ 6 ดังนี ้
          (ก)  ตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 กําหนดเปนตาํแหนงระดับ 1 – 3       
หรือ 4 หรือ 5  
          (ข)  ตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 2 กําหนดเปนตาํแหนงระดับ 2 – 4            
หรือ 5 หรือ 6 
      ทั้งนี ้ การกาํหนดตําแหนงตามขอ (1) และ (2) ระดับตําแหนงทีจ่ะปรับปรุงตองไมสูง
กวาระดับของตําแหนงของหวัหนาหนวยงานระดับกองหรอืเทียบเทาที่ตาํแหนงนั้นสงักัด 
      (3)  ก.ท.จ.เห็นชอบกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนงตามขอ (1) และ (2) ตาม          
กรอบและแผนอัตรากําลงัของพนักงานเทศบาลยกเวนการจะปรับตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 
ใหเปนระดับ 5 และตําแหนงในสายงานทีเ่ร่ิมตนจากระดับ 2 ใหเปนระดับ 6 ตามขอ (1) ใหดําเนนิการได 
เมื่อผูดํารงตําแหนงนัน้เปนผูมีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวนที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสงูขึน้ดังกลาว 
และลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหนงนัน้เปลี่ยนไปจากเดมิใน
สาระสําคัญถงึขนาดที่จะตองปรับระดับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด  
      (4)  การปรับระดับตําแหนงใหสูงขึน้ใหดําเนนิการไดคร้ังละไมเกิน 1 ระดับ  การจะ   
พิจารณาปรับระดับตําแหนงใดใหหนวยงานการเจาหนาที่ศึกษาและวิเคราะหหนาทีค่วามรับผิดชอบของ
ตําแหนงเพื่อเสนอ ก.ท.จ.พจิารณาโดยใชแบบประเมินตําแหนงสําหรบัผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ 
(สายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 และระดับ 2) ซึ่งใชสําหรับการปรับระดับตําแหนงของสายงานที่เร่ิมตนจาก 
ระดับ 1 ข้ึนเปนระดับ 5 และตําแหนงของสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 2 ข้ึนเปนระดับ 6 เทานัน้ 
      (5)  ในการดําเนนิการเพือ่ศึกษาวเิคราะหดังกลาว ในชั้นแรกตองมีคําบรรยาย 
ลักษณะงานของตําแหนง  (Job  Description)  ที่กําหนดไวเดิมและทีก่ําหนดใหม และหากรายละเอียด
ของขอมูลไมชัดเจน   อาจตองศึกษาขอมลูเพิ่มเติม โดยการสัมภาษณตัวพนกังานหรือผูบังคับบัญชา        
โดยตรงการสงัเกตการทํางานจริงในพืน้ที ่การศึกษาจากเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกบังานที่ขาราชการผูนัน้
รับผิดชอบ หรือโดยวิธีการอืน่ ๆ    
      (6)  หลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้ง ใหสามารถดําเนินการได ดังนี ้ 
          (ก)  เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 3 ของสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1  ข้ึนดํารง
ตําแหนงระดับ 4 ของสายงานนัน้ 
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          (ข)  เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 4 ของสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1   ข้ึนดํารง
ตําแหนงระดับ 5 ของสายงานนัน้ 
          (ค)  เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 4 ของสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 2   ข้ึนดํารง
ตําแหนงระดับ 5 ของสายงานนัน้ 
          (ง)  เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 5 ของสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 2    ข้ึนดํารง
ตําแหนงระดับ 6 ของสายงานนัน้ 

    (7)  เปนผูมคีุณสมบัติครบถวนนับถึงวนัยืน่แบบประเมิน ดงันี ้
                      (ก)  เปนผูมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนงที ่          
ก.ท. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงในระดับที่จะแตงตั้ง และ  
 

        (ข)  เปนผูดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงสายงานที่จะเลื่อนขึ้นแตงตั้ง   
ในระดับที่ต่ํากวาระดับของตาํแหนงที่จะเลือ่นขึ้นแตงตั้ง 1 ระดับ ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดย      
ไมอาจนาํระยะเวลาดาํรงตําแหนงในสายงานอืน่มานับเกื้อกูลได เชน จะเลื่อนเปนนายชางโยธา 6 ตอง     
เปนนายชางโยธา 5 มาแลวไมนอยกวา 2 ป เปนตน ในกรณีที่ระยะเวลาติดตอกันไมครบ 2 ป แตนับรวม
หลายๆ  ชวงเวลาแลวครบ 2 ป ก.ท.อนุโลมใหนับเวลาการดํารงตําแหนงดังกลาวได และ                     
          (ค)  มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที ่         
แตงตั้งตามคณุวุฒิของบุคคล และระดับตําแหนงทีจ่ะเลื่อนขึ้นแตงตัง้ ดังนี ้
 

คุณวุฒิ เลื่อนขึ้นดํารงตําแหนง   
 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 

ตําแหนงในสายที่เร่ิมตนจากระดับ 1 หรือระดับ 2 
- ม.3 / ม.ศ.3 / ม.6  หรือเทยีบไดไมต่ํากวานี ้
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1) 
   หรือเทยีบไดไมต่ํากวานี ้
- ปวช.หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชพี 2) 
  หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้

 
9 ป 
8 ป 

 
6 ป 

 

 
11 ป 
10 ป 

 
8 ป 

 

 
13 ป 
12 ป 

 
10 ป 

ตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 2 
- ปวท.หรืออนปุริญญา 2 ป หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
- ปวส.หรืออนปุริญญา 3 ปหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้

7 ป 
6 ป 

9 ป 
8 ป 
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                -  การนับระยะเวลาตามขอ (ค) อาจนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนงหรือ         
เคยดํารงตําแหนงในสายงานอื่น ซึ่งเปนงานที่มีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวของและเกื้อกูลกัน         
ตามที ่ก.ท.กําหนดมานับรวมเปนระยะเวลาขั้นต่ําดังกลาวไดตามบญัชีกําหนดกลุมตําแหนงพนกังาน       
เทศบาลที่มีลักษณะหนาทีค่วามรับผิดชอบเกี่ยวของและเกื้อกูลกนั  (ตามบัญชีหมายเลข 2 ทายประกาศนี้) 
                          -   การพิจารณาคณุวุฒิตามขอ (ค) ตองเปนคณุวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตาม       
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทีจ่ะแตงตั้งตามมาตรฐานกาํหนดตําแหนงนัน้เทานัน้ และใหพิจารณา
จากวฒุิทางการศึกษาที่ระบไุวใน ก.พ.7 เปนหลกัในกรณีผูไดรับคุณวุฒิเพิ่มเติมภายหลังจากการบรรจุเขา
รับราชการจะตองยื่นขอบนัทึกเพิ่มลงใน ก.พ.7กอนจึงจะนําคุณวุฒนิั้นมาใชในการพิจารณาได  

          (ง)  ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาอัตราเงนิเดือนดังตอไปนี ้
  - เลื่อนระดับ 4  ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณปจจุบันไมต่ํากวา                   

ข้ัน 6,700 บาท และไดรับเงนิเดือนในปงบประมาณที่แลวมาไมต่ํากวาขั้น 6,360 บาท 
  - เลื่อนระดับ 5  ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณปจจุบันไมต่ํากวา                   

ข้ัน 8,190 บาท และไดรับเงนิเดือนในปงบประมาณที่แลวมาไมต่ํากวาขั้น 7,780 บาท 
  - เลื่อนระดับ 6  ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณปจจุบันไมต่ํากวา                     

ข้ัน 10,080 บาท และไดรับเงินเดือนในปงบประมาณที่แลวมาไมต่ํากวาขั้น 10,080 บาท 
      (8)  วิธีการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงสูงขึ้น   
          (ก)  ตําแหนงที่ตองมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหเสนอ ก.ท.จ.เพื่อพิจารณา
อนุมัติปรับปรุงการกาํหนดตาํแหนงเมื่อผูดาํรงตาํแหนงนัน้เปนผูมีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวนที่จะ       
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงสงูขึน้ดังกลาวและลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของ
งานของตําแหนงนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญถงึขนาดที่จะตองปรับระดับตําแหนง ตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด 

        (ข)  ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน
ประกอบดังนี ้

 (1)  ประธานใหแตงตั้งจากขาราชการหรอืพนักงานเทศบาล  หรือผูทีเ่คยเปน          
ขาราชการหรือพนักงานเทศบาล  ที่ดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมินสูงกวาผูขอประเมินอยางนอย        
1 ระดับ  หรือผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มคีวามชาํนาญในสายงานนั้น ๆ  ซึง่ไมเคยเปนขาราชการมากอน 
   (2)  กรรมการที่เปนขาราชการหรือพนักงานเทศบาล  หรือเคยเปนขาราชการหรือ
พนักงานเทศบาลที่เคยดาํรงตําแหนงในสายงานที่จะประเมินอยางนอยเทากับระดับตําแหนงที่ขอประเมิน
หรือผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํานาญในสายงานนั้น ๆ  ซึ่งมผีลงานเปนทีป่ระจักษในความสามารถ
จํานวนไมนอยกวา  2   คน  แตไมเกิน  5  คน 
   (3)  เลขานกุารให ก.ท.จ.แตงตั้งเลขานุการ  จํานวน  1  คน  
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   คณะกรรมการฯ  ดังกลาวจะมีกี่คนก็ไดและอาจตั้งเปนการเฉพาะคราวหรือต้ัง
เปนการถาวรก็ได  แลวแตความเหมาะสมและความจาํเปนของแตละจังหวัด  โดยใหคณะกรรมการฯมี
อํานาจหนาที ่

(3.1) พิจารณากําหนดแนวทางในการดําเนินการประเมินผลงาน กําหนด 
ประเภท จาํนวนผลงาน ลักษณะของผลงานและวิธีการสัมภาษณที่จะนํามาใชประเมินในแตละตาํแหนงให        
สอดคลองกับลักษณะการปฏิบัติงานของตําแหนงทีจ่ะไดรับการแตงตั้ง 
          (3.2)  พจิารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบคุคลที่จะไดรับการ        
คัดเลือกแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น     

     (3.3)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกบัการประเมนิบคุคลตามที่ ก.ท.จ.          
มอบหมาย 
               (4)  การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง การประเมินบุคคลและผลงานใหเปนไป            
ตามวิธกีารและแบบประเมินแนบทายหลกัเกณฑนี้  

(9) ใหนายกเทศมนตรีเปนผูส่ังเลื่อนและแตงตั้งโดยผานความเหน็ชอบจาก ก.ท.จ.   
และใหมีผลไมกอนวนัที่ผานการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิผลงานฯ 

  ขอ  183    การเลื่อนและแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงในระดบัสูงขึ้นสําหรบัตําแหนงทีก่าํหนด     
เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มปีระสบการณ ในสายงานที่เร่ิมตนจากระดบั 3 
    (1)  ตาํแหนงในสายงานทีเ่ร่ิมตนจากระดับ 3  กาํหนดเปนตําแหนงระดับ 4 – 5  หรือ 6 ว  
หรือ 7 ว  ดงันี ้
      (ก)  ตําแหนงในกลุมงานวิชาการทัว่ไป  กําหนดระดับของตําแหนง 3 – 5 หรือ 6 ว หรือ 
7 ว ได  สําหรับ ระดับ 7วใหมีการประเมนิเพื่อปรับปรุงการกําหนดตําแหนง 
      (ข)  ตาํแหนงในกลุมงานวิชาชพีและกลุมงานทักษะและความชาํนาญเฉพาะตวัอาจ
กําหนดระดับตําแหนง 3 – 5 หรือ 6 ว หรือ 7 ว โดยสําหรับ ระดับ 7 วใหมกีารประเมินเพื่อปรับปรุงการ
กําหนดตําแหนง 
        ทั้งนี ้ การกําหนดระดับตําแหนงทีจ่ะปรับปรุงตองไมสูงกวาระดับตําแหนงของ                  
หัวหนาหนวยงานระดับกองหรือเทียบเทาที่ตําแหนงนัน้สังกัด       
      (2)  ก.ท.จ.เห็นชอบกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนงตามขอ  (1)  ตามกรอบ 
และแผนอัตรากําลังของพนกังานเทศบาล  ยกเวนการจะปรับตําแหนงใดใหเปนระดับ 7ว ตามขอ (ก)         
และ (ข) ใหดําเนินการไดเมื่อผูดํารงตําแหนงนัน้เปนผูมีผลงานและมีคณุสมบัติครบถวนที่จะแตงตั้งใหดํารง 
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ตําแหนงสูงขึน้ดังกลาว และลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตาํแหนงนัน้
เปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสาํคัญถึงขนาดที่จะตองปรับระดับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที ่    
ก.ท.กําหนด   
      (3)  การปรับระดับตําแหนงใหสูงขึน้ใหดําเนนิการไดคร้ังละไมเกิน 1 ระดับ การจะ
พิจารณาปรับระดับตําแหนงใด ใหหนวยงานการเจาหนาที่ศึกษาและวิเคราะหหนาที่ความรับผิดชอบของ
ตําแหนง เพื่อเสนอ ก.ท.จ. พิจารณาโดยใชแบบประเมินตําแหนงสําหรบัผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ       
(สายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3) ซึ่งใชสําหรบัการปรับระดับตําแหนงของสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 ข้ึน
เปนระดับ 7ว เทานั้น 
      (4)  ในการดําเนนิการเพือ่ศึกษาวเิคราะหดังกลาว ในชั้นแรกตองมีคําบรรยาย 
ลักษณะงานของตําแหนง (Job  Description)  ที่กาํหนดไวเดิมและที่กาํหนดใหม และหากรายละเอียดของ
ขอมูลไมชัดเจน  อาจตองศกึษาขอมูลเพิม่เติม โดยการสัมภาษณตัวขาราชการหรือผูบังคับบัญชาโดยตรง
การสังเกตการทํางานจริงในพื้นที่ การศึกษาจากเอกสารตาง ๆ ที่เกีย่วของกับงานทีข่าราชการผูนัน้รับ      
ผิดชอบ หรือโดยวิธีการอื่น ๆ  
      (5)  หลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้ง ใหสามารถดําเนินการได ดังนี ้
          (ก)  เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 5  ของสายงานใดที่เร่ิมตนจากระดับ 3 ข้ึนดํารง
ตําแหนงระดับ 6 (ว) ของสายงานนั้น 
          (ข)  เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 6 ของสายงานใดทีเ่ร่ิมตนจากระดับ 3 ข้ึนดํารง
ตําแหนงระดับ 7 (ว) ของสายงานนั้น   

      (6)  เปนผูมคีุณสมบัติครบถวนนับถึงวนัยืน่แบบประเมิน ดงันี ้
                      (ก)  เปนผูมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนงตาม           
ที่ ก.ท.กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงทีจ่ะแตงตั้ง และ 
          (ข)  มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานทีจ่ะ
แตงตั้งตามคณุวุฒิและระดับตําแหนงทีจ่ะแตงตั้ง  ดังนี ้

คุณวุฒิ เลื่อนขั้นดํารงตําแหนง  
 ระดับ 6 ระดับ 7 
     - คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
     - คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา 
     - คุณวุฒิปริญญาเอกหรอืเทียบเทา 

6 ป 
4 ป 
2 ป 

7 ป 
5 ป 
3 ป 
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    -  การนับระยะเวลาตามขอ (ข) อาจนาํระยะเวลาในการดํารงตําแหนง หรือ      
เคยดํารงตําแหนงในสายงานอื่น ซึ่งเปนงานที่มีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวของและเกื้อกูลกัน 
ตามที ่ก.ท.กําหนดมานับรวมเปนระยะเวลาขั้นต่ําดังกลาวไดตามบญัชีกําหนดกลุมตําแหนงพนกังาน      
เทศบาลที่มีลักษณะหนาทีค่วามรับผิดชอบเกี่ยวของและเกื้อกูลกนั  (บัญชีหมายเลข 4 ทายประกาศ)  
        -  การพจิารณาคุณวุฒิตามขอ (ข) ตองเปนคุณวุฒิทางการศึกษาทีต่รงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทีจ่ะแตงตั้งตามมาตรฐานกาํหนดตําแหนงนัน้เทานัน้และใหพิจารณาจาก
วุฒิทางการศกึษาที่ระบุไวใน ก.พ.7 เปนหลักในกรณีผูไดรับคุณวุฒิเพิ่มเติมภายหลังจากการบรรจุเขารับ
ราชการจะตองยื่นขอบนัทกึเพิ่มลงใน ก.พ.7กอนจึงจะนาํวุฒินัน้มาใชในการพิจารณาได  
          (ค) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาอัตราเงนิเดือน ดังนี้   
                         -  เลื่อนระดบั 6 ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณทีแ่ลวมาไมต่ํากวาขั้น 10,080 บาท 
                         -  เลื่อนระดับ 7 ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณทีแ่ลวมาไมต่ํากวาขั้น 12,400 บาท 
      (7)  วิธีการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงสูงขึ้น   
          (ก)  ตําแหนงที่ตองมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหเสนอ ก.ท.จ.เพื่อพิจารณา
อนุมัติปรับปรุงการกาํหนดตาํแหนงเมื่อผูดาํรงตําแหนงนัน้เปนผูมีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวนที่จะ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงสงูขึน้ดังกลาวและลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของ
งานของตําแหนงนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญถงึขนาดที่จะตองปรับระดับตําแหนง ตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด 

        (ข)  ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน
ประกอบดังนี ้

 (1)  ประธานใหแตงตั้งจากขาราชการหรือพนักงานเทศบาล  หรือผูทีเ่คยเปน         
ขาราชการหรือพนักงานเทศบาล  ที่ดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมินสูงกวาผูขอประเมินอยางนอย         
1 ระดับ  หรือผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มคีวามชาํนาญในสายงานนั้น ๆ  ซึง่ไมเคยเปนขาราชการมากอน 

 (2)  กรรมการที่เปนขาราชการหรือพนักงานเทศบาล  หรือเคยเปนขาราชการหรือ
พนักงานเทศบาลที่เคยดาํรงตาํแหนงในสายงานที่จะประเมินอยางนอยเทากับระดับตําแหนงที่ขอประเมิน
หรือผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํานาญในสายงานนั้น ๆ  ซึ่งมผีลงานเปนทีป่ระจักษในความสามารถ  
จํานวนไมนอยกวา  2  คน  แตไมเกิน  5  คน 

(3) เลขานุการให ก.ท.จ.แตงตั้งเลขานุการ จํานวน  1  คน 
คณะกรรมการฯ  ดังกลาวจะมีกี่คนก็ไดและอาจตั้งเปนการเฉพาะคราวหรือต้ัง 

เปนการถาวรก็ได  แลวแตความเหมาะสมและความจาํเปนของแตละจังหวัด  โดยใหคณะกรรมการฯ มี
อํานาจหนาที ่



สมาคมพนักงานเทศบาลแหงประเทศไทย 79

         (3.1)  พิจารณากําหนดแนวทางในการดําเนินการประเมินผลงาน กําหนด
ประเภท จาํนวนผลงาน ลักษณะของผลงานและวิธีการสัมภาษณที่จะนํามาใชประเมินในแตละตาํแหนงให              
สอดคลองกับลักษณะการปฏิบัติงานของตําแหนงทีจ่ะไดรับการแตงตั้ง 

      (3.2)  พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลที่จะไดรับการ          
คัดเลือกแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น     
         (3.3)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกบัการประเมนิบคุคลตามที่ ก.ท.จ.        
มอบหมาย 
               (4)  การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง การประเมินบุคคลและผลงานใหเปนไป            
ตามวิธกีารและแบบประเมินแนบทายประกาศนี ้
      (8)  ใหนายกเทศมนตรีเปนผูส่ังเลื่อนและแตงตั้งโดยความเหน็ชอบของ ก.ท.จ.  และให
มีผลไมกอนวนัที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

  ขอ  184    การเลื่อนและแตงตั้งผูดํารงตาํแหนงบริหารใหดํารงตําแหนงบริหารในระดับ               
ที่สูงขึน้ในเทศบาล ใหเลื่อนและแตงตั้งไดเมื่อมีตําแหนงในระดับนัน้วาง  โดยวธิีการคัดเลือกตามที่กําหนด
ในหมวด 4 วาดวยการคัดเลอืก 

  ขอ  185    การเลื่อนและแตงตั้งในตาํแหนงสายผูบริหารตั้งแตระดับ 7   ใหเลื่อนและ        
แตงตั้งไดตามหลักเกณฑ  ดงันี ้ 
      (1)  มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทีจ่ะแตงตั้งตามที ่          
กําหนดไวในมาตรฐานกําหนตําแหนง 
      (2)  ตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาข้ันต่ําของอันดับเงินเดือนในระดับ 7 

                 (3)  สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.ท.จ.ประกาศกาํหนด 
      (4)  ในรอบปที่แลวจนถงึวันแตงตัง้ตองไมเคยถูกลงโทษทางวนิัยหรือถูกตั้งกรรมการ   
สอบสวนทางวินัย 

    (5)  ผานการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกที ่ก.ท. กาํหนด 

  ขอ  186    การเลื่อนและแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงบริหารระดับ 8   ใหเลื่อนและแตงตั้งได     
ตามหลกัเกณฑ  ดังนี ้
      (1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทีจ่ะแตงตั้งตามที่กําหนดไว
ในมาตรฐานกาํหนดตําแหนง 
                 (2) ตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนในระดับ 8 
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      (3) ในรอบปที่แลวจนถงึวันที่แตงตั้งตองไมเคยถูกลงโทษทางวินยัหรือถูกตั้งกรรมการ
สอบสวนทางวินัย 
      (4) ไดผานการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบคัดเลือก
หรือคัดเลือกที ่ก.ท. กาํหนด 

  ขอ  187    การเลื่อนและแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงบริหารระดับ 9   ใหเลื่อนและแตงตั้งได     
ตามหลกัเกณฑ  ดังนี ้    
      (1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทีจ่ะแตงตั้งตามที่กําหนดไว
ในมาตรฐานกาํหนดตําแหนง 
      (2) ตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนในระดับ 9 
      (3) ในรอบปที่แลวจนถงึวันแตงตัง้ตองไมเคยถูกลงโทษทางวนิัยหรือถูกตั้งกรรมการ
สอบสวนทางวินัย 
      (4) ไดผานการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบคัดเลือก
หรือคัดเลือกที ่ก.ท. กาํหนด 

 ขอ  188    หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  ตามขอ  184  ใหดําเนินการตามประกาศ         
หลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาลที่กาํหนดในหมวด 4  สําหรับการประเมินผล
การปฏิบัติงานใหใชแบบประเมินฯ  ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินประสทิธภิาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลทีก่าํหนดในหมวด  14  สวนที่ 5  

ขอ  189    การแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือก  ตามขอ  184  ใหนายกเทศมนตรีเปนผูเลือ่น 
และแตงตั้งโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.และใหมผีลไมกอนวนัที่ผานการคัดเลือก 

  ขอ  190    การเลื่อนระดับของพนักงานครูเทศบาลสายงานศึกษานิเทศกเพื่อแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นที่จะตองผานการประเมินผลการปฏิบัติงานและหรือผลงานทางวิชาการตาม
หลักเกณฑที่กาํหนด  ไดแกตําแหนงดังตอไปนี้ 

(1) การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานเิทศก 5 
(2) การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานเิทศก 6 
(3) การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานเิทศก 7 
(4) การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานเิทศก 8 
(5) การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานเิทศก 9 
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  ขอ  191    การเลื่อนและแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงศึกษานิเทศก 5  ใหเลื่อนและแตงตั้งได
ตามหลกัเกณฑ  ดังนี ้

(ก.) หลักเกณฑ 
(1) ผูดํารงตําแหนงนัน้  มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงศึกษานิเทศก 5 
(2) ผูดํารงตําแหนงนัน้  ไดรับเงนิเดือนไมต่ํากวาขั้นต่าํของระดับ 5 
(3) ผูดํารงตําแหนงนัน้  ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะ 

งานที่ปฏิบัติเหมาะสมกับตําแหนงที่จะเลือ่นขึ้นแตงตั้ง  และมีผลการปฏิบัติงาน  2  ป  การศึกษายอนหลงั
ตามหลกัเกณฑที ่ก.ท. กาํหนด 
   (4)  ผูดํารงตําแหนงนัน้ มีผลการปฏิบัติงานตามขอ (3) ไดผลดี  โดยผานการ
ประเมินไดคะแนนเฉลี่ยไมต่าํกวารอยละ  65 
       (ข)  วธิีการ 
   (1)  ใหพนักงานครูเทศบาลผูประสงคจะขอกําหนดใหไดรับเงินเดือนในระดับที่
สูงขึ้น  เปนผูจดัทําคําขอตามแบบทายหลกัเกณฑนี้  โดยจะตองชี้แจงผานผูบงัคับบัญชาตามลาํดับข้ัน 
   (2)  ใหผูบังคบับัญชาชั้นตน  ไดแก  ผูอํานวยการ / หัวหนากองการศกึษาและ
ปลัดเทศบาลตามลําดับ  เปนผูรับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑแลว
เสนอ ก.ท.จ.พจิารณา 

(3)  ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมนิผลการปฏิบตัิงานจํานวนไมนอยกวา   
5  คน  ประกอบดวย  ผูทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.เปนประธานกรรมการ  และผูแทนสวนราชการที่เกีย่วของ          
ผูทรงคุณวุฒทิางดานการศกึษาเปนกรรมการ  โดยใหผูประเมินผลการปฏิบัติงานพจิารณาประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานตามแบบประเมนิทายหลักเกณฑนี ้ โดยแยกกันประเมินแลวสรุปผลการพจิารณาเสนอเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ตอไป 
       (ค)  การแตงตั้ง 
   นายกเทศมนตรีออกคําสั่งและแตงตั้ง  โดยผานความเหน็ชอบจาก ก.ท.จ.และให
มีผลไมกอนวนัที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

  ขอ  192    การเลื่อนและแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงศึกษานิเทศก 6  ใหเลื่อนและแตงตั้งได
ตามหลกัเกณฑ  ดังนี ้
       (ก)  หลักเกณฑ 

(1) ผูดํารงตําแหนงนัน้  มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงศึกษานิเทศก 6 
(2) ผูดํารงตําแหนงนัน้  ไดรับเงนิเดือนกอนวนัเริ่มตนปงบประมาณที่ขอเล่ือนฯ  

ไมต่ํากวาขั้น  10,080  บาท 
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   (3)  ผูดํารงตําแหนงนัน้  ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเหมาะสมกับตําแหนงที่จะเลือ่นขึ้นแตงตั้ง  และมีผลการปฏิบัติงาน  2  ปการศึกษายอนหลงั
ตามเกณฑที ่ก.ท. กําหนด 
   (4)  ผูดํารงตําแหนงนัน้  มีผลการปฏิบัติงานตามขอ (3) ไดผลดี  โดยผานการ
ประเมินไดคะแนนเฉลี่ยไมต่าํกวารอยละ 70 
       (ข)  วธิีการ 
   (1)  ใหพนักงานครูเทศบาลผูประสงคจะขอกําหนดใหไดรับเงินเดือนในระดับที่ 
สูงขึ้นเปนผูจัดทําคําขอตามแบบทายหลักเกณฑนี้  โดยจะตองชี้แจงผานผูบงัคับบัญชาตามลาํดับข้ัน 
   (2)  ใหผูบังคบับัญชาชั้นตน  ไดแก  ผูอํานวยการ / หัวหนากองการศกึษาและ
ปลัดเทศบาลตามลําดับ  เปนผูรับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑแลว
เทศบาลสงเรือ่งให ก.ท.จ.พจิารณา 

(3) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมนิผลการปฏิบัติงานจาํนวนไมนอยกวา  
5 คน  ประกอบดวย  ผูทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.เปนประธานกรรมการ  ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ  
ผูทรงคุณวุฒทิางดานการศกึษาเปนกรรมการ  โดยใหผูประเมินผลการปฏิบัติงานพจิารณาประเมนิผลการ 
ปฏิบัติงานตามแบบประเมนิทายหลักเกณฑ  โดยแยกกันประเมนิแลวสรุปผลการพจิารณาเสนอเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ตอไป 
       (ค)  การแตงตั้ง 
   นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งฯ  โดยผานความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
และใหมีผลไมกอนวนัที่ผานการประเมนิของคณะกรรมการเปนผลงานฯ 

  ขอ  193    การเลื่อนและแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงศึกษานิเทศก 7  ใหเลื่อนและแตงตั้งได
ตามหลกัเกณฑ  ดังนี ้
       (ก)  หลักเกณฑ 

(1) ผูดํารงตําแหนงนัน้ มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงศึกษานิเทศก 7 
(2) ผูดํารงตําแหนงนัน้  ไดรับเงนิเดือนไมต่ํากวาขั้นต่าํของระดับ 7 
(3) ผูดํารงตําแหนงนัน้  ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบและ            

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติเหมาะสมกับตําแหนงที่จะเลื่อนขึน้แตงตั้ง  และมผีลการปฏิบัติงาน  3  ป  การศึกษา
ยอนหลงัตามเกณฑที ่ก.ท. กําหนด 
   (4)  ผูดํารงตําแหนงนัน้  มีผลการปฏิบัติงานตามขอ (3)  ใหผลดี  โดยผานการ
ประเมินไดคะแนนเฉลี่ยไมต่าํกวารอยละ  70 
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   (5)  ผูดํารงตําแหนงนัน้  มีความชาํนาญการพิเศษตามเกณฑที ่ก.ท. กําหนด              
3 รายการ  ดงันี ้
   รายการที ่1  การพิจารณาความชาํนาญการพิเศษในการนิเทศการศึกษา 

      โดยพิจารณารายการดังตอไปนี้ 
      1.  งานนิเทศการเรียนการสอน 
      2.  งานพฒันาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
      3.  งานพฒันาเทคนิคนเิทศการศึกษา 
หากงานนิเทศการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทั้ง  3  เร่ือง  ดังกลาว 

ไดปฏิบัติในบักษณะผูมีความสามารถริเร่ิมสรางสรรค  หรือพัฒนาการทํางานไดผลงาน  ซึ่งมีประโยชน
ปรากฏเปนทีย่อมรับและนาํไปเปนแบบอยางในการปฏิบัติงาน  จึงจะถือวาเปนการปฏิบัติงานเขาลักษณะ
ผูชํานาญการพิเศษในการนเิทศการศึกษา 
   รายการที่ 2  การพิจารณาผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอครู  
อาจารย  ผูรวมงานอื่น ๆ  และสถานศึกษา 
          โดยพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏดังตอไปนี้ 
          1.  ผลที่ปรากฏตอครู  อาจารย  โดยพจิารณาจาก 
     1.1  พฤติกรรมการเรียนการสอนของครู  ทําการสอนดข้ึีน 
     1.2  ครูกระตือรือรน  ตืนตวั  ในการที่จะปรับปรุงการเรียน 

        การสอนอยูเสมอ 
1.3  ครู – อาจารย  มีความเลื่อมใสศรัทธา 

          2.  ผลที่ปรากฏตอผูรวมงานอื่น 
     โดยพิจารณาจากการยอมรบันับถอืจากผูบริหารสถานศกึษา  
ศึกษานิเทศก  และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่เกี่ยวของ 
          3.  ผลที่ปรากฏตอสถานศึกษาหรือหนวยงานทางการศึกษา 
     โดยพิจารณาวา  ชวยใหสถานศึกษาหรือหนวยงานทาง
การศึกษาสามารถพฒันาการเรียนการสอนไดตามวัตถปุระสงคของหลักสูตร  และมีผลตอการศึกษาโดย  
สวนรวมไดตามเปาหมาย 
   รายการที่ 3  การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผูชาํนาญการพเิศษ 
          โดยพิจารณาจากการมสีวนรวมและการยอมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชพีทีเ่กี่ยวของ  โดยพิจารณาวาผลการปฏิบัติงานที่แสดงความชํานาญการพเิศษนั้น  สามารถ
ประยุกตใชประโยชนในการศึกษาได 
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   (6)  ผูดํารงตําแหนงนัน้  มีผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ท. กําหนด  คอื  จะตองมี
ผลงานทางวิชาการเปนเอกสารเกี่ยวกับการนิเทศการศกึษา  ซึง่แสดงความเชีย่วชาญในดานนั้น  ๆ  หรือ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  ซึ่ง ก.ท. เหน็วาใชประโยชนในการนิเทศการศึกษาหรือการศึกษาไดเปน
อยางด ี โดยมรีายการพิจารณา  ดงันี ้

รายการที่ 1  คุณภาพของผลงานทางวิชาการ  โดยพจิารณาจาก 
          1.  ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ 
     โดยพิจารณาถึงความถงึความถูกตองของเนื้อหาความสมบูรณ
ครบถวนอยางเหมาะสมกับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้  ๆ  รวมทัง้การคนควาอางอิงที่เปน
ที่เชื่อถือได 
          2.  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
     โดยพิจารณาวา  ผูจัดทาํไดมีความริเร่ิมสรางสรรคจากของเดิม 
ที่มีอยูและนํามาใชประโยชนไดดียิ่งขึ้น  หรือจัดทําขึ้นใหมโดยไมมีผูใดริเร่ิมจัดทําขึ้น   อนึง่  ผลงานทาง
วิชาการนัน้จะตองจัดทําดวยตนเองหรือเปนผูนาํ  โดยมีสวนรวมรับผิดชอบและมีหลักฐานแสดงได 
   รายการที่ 2  ประโยชนของผลงานทางวิชาการ  โดยพิจารณาจาก 
          1.  ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ 
     โดยพิจารณาวา  ผลงานนี้จะมีประโยชนตอความกาวหนาทาง
วิชาการที่สามารถใชเปนแหลงอางองิหรือเปนแนวปฏิบัติได 
          2.  ประโยชนตอศึกษานเิทศก  ครู  อาจารย  และนกัเรียน                     

โดยพิจารณาวา  ผลงานนีท้าํใหศึกษานิเทศก  ครู  อาจารย   
และนักเรียนไดรับความรูและพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานและการเรยีนรูวิชาการดังกลาวอยางไดผลดียิ่ง  
และทําใหเกิดประโยชนตอศึกษานิเทศก  ครู  อาจารย  และนักเรียน  ในอันที่จะนําความรูดังกลาวไปใชใน
การศึกษาเพิ่มเติมหรือการประกอบอาชีพ  หรือการดํารงชีพได 

(7)  เกณฑการตัดสิน 
รายการประเมนิ คะแนน 

เต็ม 
เกณฑการตัดสิน 

1.  การประเมนิความชํานาญ 
1.1 ความชาํนาญการพิเศษในการนิเทศการศกึษา 
1.2 ผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอ         

นักเรียน นักศกึษา ครู อาจารย ผูรวมงานอื่น ฯลฯ 
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูชํานาญการพิเศษ 

2.  การประเมนิผลงานทางวชิาการ 

70 
(30) 
(30) 

 
(10) 
30 

เกณฑผานรอยละ 65  ของคะแนน 
เต็ม 70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน 
 
 
 
เกณฑผานรอยละ 65 ของคะแนน 
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     2.1  คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
            2.1.1  ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ 
            2.1.2  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
     2.2  ประโยชนของผลงานทางวิชาการ 
            2.2.1  ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ 
            2.2.2  ประโยชนตอศึกษานิเทศก  ครู  อาจารย 
                       และนักศึกษา 

(15) 
 
 

(15) 
 
 

 

เต็ม 30 คะแนน คือ 19.5 คะแนน 

รวม 100 เกณฑผานรอยละ 70 
       (ข)  วิธกีาร 
   (1)  ใหพนักงานครูเทศบาลผูประสงคจะขอกําหนดใหไดรับเงินเดือนในระดับที่ 
สูงขึ้นเปนผูจัดทําคําขอตามแบบทายหลักเกณฑนี้  โดยจะตองชี้แจงผานผูบงัคับบัญชาตามลาํดับช้ัน  และ
ผลงานทางวิชาการ 
   (2)  ใหผูบังคบับัญชาชั้นตน  ไดแก  ผูอํานวยการ / หัวหนากองศึกษา  และ        
ปลัดเทศบาล  ตามลาํดับ  เปนผูรับรองการปฏิบัตงิานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามหลกัเกณฑ
แลวเสนอ ก.ท.จ.พิจารณา 
   (3)  ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมนิผลการปฏิบตัิงานความชํานาญการ
และผลงานทางวิชาการไมนอยกวา  5  คน  ประกอบดวยผูทรงคุณวฒุทิางดานการศกึษาจากมหาวิทยาลัย
ของรัฐและผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ ตามที ่ก.ท.กาํหนดเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงาน ความชํานาญ
การและผลงานทางวิชาการตามแบบทายหลักเกณฑนี้ตามเกณฑที ่ก.ท.กาํหนด  โดยแยกกนัประเมินแลว
สรุปผลการพจิารณาเสนอให ก.ท.จ.พิจารณาตอไป   

ในการนี้ ก.ท. อาจแตงตั้งคณะกรรมการตาม  (3)  ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก 
สัมภาษณผูขอฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ดวย 
       (ค)  การแตงตั้ง 
   นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งฯ  โดยผานความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
และใหมีผลไมกอนวนัที่ผานการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิผลงานฯ 

  ขอ  194    การเลื่อนและแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงศึกษานิเทศก 8  ใหเลื่อนและแตงตั้งได
ตามหลกัเกณฑ  ดังนี ้
       (ก)  หลักเกณฑ 

(1) ผูดํารงตําแหนงนัน้  มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงศึกษานิเทศก 8 
(2) ผูดํารงตําแหนงนัน้  ไดรับเงนิเดือนไมต่ํากวาขั้นต่าํของระดับ 8 
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(3) ผูดํารงตําแหนงนัน้  ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะ 
งานที่ปฏิบัติเหมาะสมกับตําแหนงที่จะเลือ่นขั้นแตงตั้ง  และมีผลการปฏิบัติงาน  3  ปการศึกษายอนหลงั
ตามเกณฑที่กาํหนด 
   (4)  ผูดํารงตําแหนงนัน้  มีผลการปฏิบัติงานตามขอ  (3)  ไดผลดี  โดยผานการ
ประเมินไดคะแนนเฉลี่ยไมต่าํกวารอยละ  70 
   (5)  ผูดํารงตําแหนงนัน้  มีความเชีย่วชาญตามเกณฑที ่ก.ท. กําหนด  3  รายการ  
ดังนี ้
   รายการที ่1  การพิจารณาความเชีย่วชาญในการนิเทศการศึกษา  โดยพิจารณา
รายการดังตอไปนี้ 
          1.  งานนิเทศการเรียนการสอน 
          2.  งานพฒันาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
          3.  งานพฒันาเทคนิคนเิทศการศึกษา 
          หากงานนเิทศการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทัง้  3  เร่ือง  ดงักลาว 
ไดปฏิบัติในลักษณะผูมีความสามารถริเร่ิมสรางสรรค  หรือพัฒนาการทํางานไดผลงาน  ซึ่งมีประโยชน
ปรากฏเปนทีย่อมรับในสถาบันวิชาชีพ  และผลงานเปนที่ยอมรับเพื่อนําไปเปนแบบอยางในการปฏิบัตงิาน
ในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยของ  จงึจะถือวาเปนการปฏิบัติงานเขาลักษณะผูเชี่ยวชาญในการนิเทศ       
การศึกษา 

รายการที่ 2  การพิจารณาผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอครู   
อาจารย  ผูรวมงานอื่น ๆ  และสถานศึกษา 
          โดยพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏดังตอไปนี้ 
          1.  ผลที่ปรากฏตอครู  อาจารย  โดยพจิารณาจาก 

1.1 พฤติกรรมการเรียนการสอนของครู  ทาํการสอนดีข้ึน 
1.2 ครูกระตือรือรน  ตื่นตัวในการที่จะปรับปรุงการเรียน            

การสอนอยูเสมอ 
1.3 ครู – อาจารย มีความเลื่อนใสศรัทธา 

      2.  ผลที่ปรากฏตอผูรวมงานอื่น 
     โดยพิจารณาจากการยอมรบันับถือจากผูบริหารสถานศกึษา 
ศึกษานิเทศก  และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่เกี่ยวของ 
          3.  ผลที่ปรากฏตอสถานศึกษาหรือหนวยงานทางการศึกษา   
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     โดยพิจารณาวา  ชวยใหสถานศึกษาหรือหนวยงานทาง
การศึกษาสามารถพฒันาการเรียนการสอนไดตามวัตถปุระสงคของหลักสูตร  และมีผลตอการศึกษาโดย
สวนรวมได 
   รายการที่ 3  การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผูเชีย่วชาญ 
          โดยพิจารณาจากการมสีวนรวม  และการยอมรับในวงวชิาการหรอื       
วิชาชพีทีเ่กี่ยวของ  โดยพิจารณาวา  ผลการปฏิบัติงานที่แสดงความเชี่ยวชาญนัน้  สามารถประยกุตใช
ประโยชนในการศึกษาได 
   (6)  ผูดํารงตําแหนงนัน้  มีผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ท. กําหนด คือ  จะตอง         
มีผลงานทางวชิาการเปนเอกสารเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา  ซึง่แสดงความเชี่ยวชาญในดานนัน้  หรือ        
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  ซึ่ง ก.ท. เหน็วาใชประโยชนในการนิเทศการศึกษาหรือการศึกษาได    
เปนอยางดี  โดยมีรายการพจิารณา  ดังนี ้
   รายการที่ 1  คุณภาพของผลงานทางวิชาการ  โดยพจิารณาจาก 
          1.  ความสมบูรณของเนื่องหาสาระ 
     โดยพิจารณาถึงความถงึความถูกตองของเนื้อหาความสมบูรณ
ควบถวนอยางเหมาะสมกับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้ ๆ  รวมทั้งการคนควาอางอิงที่เปน
ที่เชื่อถือได 

      2.  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
     โดยพิจารณาวา  ผูจัดทาํไดมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคจาก
ของเดิมที่มีอยูและนํามาใชประโยชนไดดียิง่ขึ้น  หรือจัดทาํขึ้นใหมโดยมมิีผูใดริเร่ิมจัดทําขึ้น  อนึ่ง  ผลงาน
ทางวิชาการนัน้จะตองจัดทาํดวยตนเองหรือเปนผูนาํ  โดยมีสวนรวมรับผิดชอบและมีหลักฐานแสดงได 

รายการที่ 2  ประโยชนของผลงานทางวิชาการ  โดยพิจารณาจาก 
          1.  ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ  โดยพิจารณาวา                  
ผลงานนี้จะมปีระโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการทีส่ามารถใชเปนแหลงอางองิหรือเปนแนวปฏิบัติ 
อยางไดมีผลดี  
          2.  ประโยชนตอศึกษานเิทศก  ครู  อาจารย  และนกัเรียน  โดย
พิจารณาวา  ผลงานนีท้ําใหศึกษานิเทศก  ครู  อาจารย  และนักเรียน  ไดรับความรูและพัฒนาตนเองใน
การปฏบิัติงานและการเรียนรูวิชาการดังกลาวอยางไดผลดียิ่ง  และทําใหเกิดประโยชนตอศึกษานิเทศก   
ครู  อาจารย  และนักเรียน  ในอันที่จะนําความรูดังกลาวไปใชในการศึกษาเพิ่มเติม  หรือการประกอบ
อาชีพหรือการดํารงชีพไดเปนอยางด ี
   (7)  เกณฑการตัดสิน 
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รายการประเมนิ คะแนน 
เต็ม 

เกณฑการตัดสิน 

1.  การประเมนิความเชี่ยวชาญ 
1.1 ความเชีย่วชาญในการนิเทศการศึกษา 
1.2 ผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิด   
       ชอบตอนกัเรียน  นักศึกษา  ครู  อาจารย   
       ผูรวมงานอื่น ฯลฯ   
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูเชีย่วชาญ 

2.  การประเมนิผลงานทางวชิาการ 
     2.1  คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
            2.1.1  ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ 
            2.1.2  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
2.2  ประโยชนของผลงานทางวิชาการ 
            2.2.1  ประโยชนตอความกาวหนาทาง   
                       วชิาการ 

70 
(30) 
(30) 

 
 

(10) 
30 

(15) 
 
 

(15) 

เกณฑผานรอยละ 65  ของคะแนน 
เต็ม  70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน 
 
 
 
  
เกณฑผานรอยละ  65 ของคะแนน 
เต็ม  30  คะแนน คือ 19.5 คะแนน 

รายการประเมนิ คะแนน 
เต็ม 

เกณฑการตัดสิน 

2.2.2  ประโยชนตอศึกษานเิทศก  ครู 
                       อาจารย  และนักศึกษา 

   

รวม 100 เกณฑผานรอยละ  75 
 
       (ข)  วธิีการ 
   (1)  ใหพนักงานครูเทศบาลผูประสงคจะขอกําหนดใหไดรับเงินเดือนในระดับที่ 
สูงขึ้น  เปนผูจดัทําคําขอตามแบบทายหลกัเกณฑนี้  โดยจะตองชี้แจงผานผูบงัคับบัญชาตามลาํดับช้ัน  
และผลงานทางวิชาการ 
   (2)  ใหผูบังคบับัญชาชั้นตน  ไดแก  ผูอํานวยการ / หัวหนากองการศกึษาและ
ปลัดเทศบาลตามลําดับ  เปนผูรับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคณุสมบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑแลว
เสนอ ก.ท.จ.พจิารณา 
   (3)  ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมนิผลการปฏิบตัิงานความเชีย่วชาญ
และผลงานทางวิชาการไมนอยกวา  5  คน  ประกอบดวยผูทรงคุณวฒุทิางดานการศกึษาจากมหาวิทยาลัย
ของรัฐและผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ  ตามที ่ก.ท. กาํหนด  เปนผูประเมินผลการปฏิบัติงาน  ความ
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เชี่ยวชาญและผลงานทางวิชาการ  ตามแบบทายหลักเกณฑนี ้ ตามเกณฑที ่ก.ท. กาํหนด  โดยแยกกัน
ประเมินแลวสรุปผลการพิจารณาเสนอให ก.ท.จ.พิจารณาตอไป   
       (ค)  การแตงตั้ง 
   นายกเทศมนตรีออกคําสั่งและแตงตั้งฯ  โดยผานความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.และ
ใหมีผลไมกอนวนัที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

  ขอ  195    การเลื่อนและแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงศึกษานิเทศก 9  ใหเลื่อนและแตงตั้งได
ตามหลกัเกณฑ  ดังนี ้
       (ก)  หลักเกณฑ 

(1) ผูดํารงตําแหนงนัน้  มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงศึกษานิเทศก 9 
(2) ผูดํารงตําแหนงนัน้  ไดรับเงนิเดือนไมต่ํากวาขั้นต่าํของระดับ 9 
(3) ผูดํารงตําแหนงนัน้  ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบและ           

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติเหมาะสมกับตําแหนงที่จะเลื่อนขึน้แตงตั้ง  และมผีลการปฏิบัติงาน  3  ปการศึกษา
ยอนหลงัตามเกณฑที ่ก.ท. กําหนด 
   (4)  ผูดํารงตําแหนงนัน้  มีผลการปฏิบัติงานตามขอ (3) ไดผลดี  โดยผานการ
ประเมินไดคะแนนเฉลี่ยไมต่าํกวารอยละ  70 
   (5)  ผูดํารงตําแหนงนัน้  มีความเชีย่วชาญพิเศษตามเกณฑที ่ก.ท.  กาํหนด        
3  รายการ  ดังนี ้
   รายการที่ 1  การพิจารณาความเชีย่วชาญพิเศษในการนเิทศการศึกษา                 

      โดยพิจารณารายการดังตอไปนี้  
      1.  งานนิเทศการเรียนการสอน 
      2.  งานพฒันาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
      3.  งานพฒันาเทคนิคนเิทศการศึกษา 
      หากงานนเิทศการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทัง้  3  เร่ืองดังกลาว   

ไดปฏิบัติในลักษณะผูมีความสามารถริเร่ิมสรางสรรค  สังเคราะหหรือพัฒนาการทาํงานไดผลงาน  ซึ่งมี
ประโยชนและมีคุณคาดีเดนปรากฏเปนทีย่อมรับในสถาบันวิชาชีพ  และผลงานเปนที่ยอมรับเพื่อนําไปเปน
แบบอยางในการปฏิบัติงานในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกีย่วของ  จงึจะถือวาเปนการปฏิบัติงานเขาลักษณะ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษในการนิเทศการศึกษา 
   รายการที ่2  การพิจารณาผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอครู  
อาจารย  ผูรวมงานอื่น ๆ  และสถานศึกษา 
          โดยพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏดังตอไปนี้ 
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          1.  ผลที่ปรากฏตอครู  อาจารย  โดยพจิารณาจาก 
1.1 พฤติกรรมการเรียนการสอนของครู  ทาํการสอนดีข้ึน 
1.2 ครูกระตือรือรน  ตื่นตัวในการที่จะปรับปรุงการเรียน       

การสอนอยูเสมอ 
1.3 ครู – อาจารย  มีความเลื่อมใสศรัทธา 

      2.  ผลที่ปรากฏตอผูรวมงานอื่น 
 
 

โดยพิจารณาจากการยอมรบันับถือจากผูบริหารสถานศกึษา   
ศึกษานิเทศก  และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่เกี่ยวของ 
          3.  ผลที่ปรากฏตอสถานศึกษาหรือหนวยงานทางการศกึษา 
     โดยพิจารณาวา  ชวยใหสถานศึกษาหรือหนวยงานทาง
การศึกษาสามารถพฒันาการเรียนการสอนไดตามวัตถปุระสงคของหลักสูตร  และมีผลตอการศึกษา  โดย
สวนรวมไดตามเปาหมาย 
   รายการที่ 3  การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผูเชีย่วชาญพิเศษ 
          โดยพิจารณาจากการมสีวนรวม  และการยอมรับในวงวชิาการหรอื
วิชาชพีทีเ่กี่ยวของ  โดยพิจารณาวา  ผลการปฏิบัติงานที่แสดงความเชี่ยวชาญพิเศษนัน้  สามารถ
ประยุกตใชประโยชนในการศึกษาไดเปนอยางด ี
       (6)  ผูดํารงตําแหนงนัน้  มีผลงานทางวิชาการตามที ่ก.ท. กาํหนด  คือ  จะตองม ี          
ผลงานทางวิชาการเปนเอกสารเกี่ยวกับการนิเทศการศกึษา  ซึง่แสดงความเชีย่วชาญพิเศษในดานนัน้ ๆ  
หรือผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น  ซึง่ ก.ท. เห็นวาสามารถใชประโยชนในการนิเทศการศึกษาหรือ
การศึกษาไดเปนอยางดี  โดยมีรายการพิจารณา  ดังนี ้
   รายการที่ 1  คุณภาพของผลงานทางวิชาการ  โดยพจิารณาจาก 
          1.  ความสมบูรณของเนื้อสาระ 
     โดยพิจารณาถึงความถงึความถูกตองของเนื้อหาความสมบูรณ
ครบถวนอยางเหมาะสมกับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้ ๆ  รวมทั้งการคนควาอางอิงที่เปนที่
เชื่อถือได 
          2.  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
     โดยพิจารณาวา  ผูจัดทาํไดมีความริเร่ิมสรางสรรคจากของเดิม 
ที่มีอยูและนํามาใชประโยชนไดดียิ่งขึ้น  หรือจัดทําขึ้นใหมโดยมิมีผูใดรเิร่ิมจัดทําขึน้  อนึ่ง  ผลงานทาง
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วิชาการนัน้  จะตองจัดทาํดวยตนเองหรือเปนผูนาํในการจัดทําโดยมีสวนรวมรับผิดชอบและมีหลักฐาน
แสดงได 
   รายการที่ 2  ประโยชนของผลงานทางวิชาการ  โดยพิจารณาจาก 
          1.  ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ 
     โดยพิจารณาวา  ผลงานนี้จะมีประโยชนตอความกาวหนาทาง
วิชาการที่สามารถใชเปนแหลงอางองิหรือเปนแนวปฏิบัติอยางไดผลดียิง่ 

      2.  ประโยชนตอศึกษานเิทศก  ครู  อาจารย  และนกัเรียน 
     โดยพิจารณาวา  ผลงานนีท้าํใหศึกษานิเทศก  ครู  อาจารย  
และนักเรียนไดรับความรูและพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานและการเรยีนรูวิชาการดังกลาว  อยางไดผลดี
ยิ่ง  และทาํใหเกิดประโยชนตอศึกษานิเทศก  ครู  อาจารย  และนักเรยีน  ในอนัที่จะนําความรู  ดงักลาวไป
ใชในการศึกษาเพิ่มเติมหรือการประกอบอาชีพ  หรือการดํารงชีพไดเปนอยางดียิง่ 
       (7)  เกณฑการตัดสิน 

รายการประเมนิ คะแนน 
เต็ม 

เกณฑการตัดสิน 

1.  การประเมนิความเชี่ยวชาญพิเศษ 
1.1 ความเชีย่วชาญในการนิเทศการศึกษา 
1.2 ผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบ

ตอนักเรียน  นกัศึกษา  ครู  อาจารย  
ผูรวมงานอืน่ ฯลฯ 

1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูเชีย่วชาญพิเศษ 
2.  การประเมนิผลงานทางวชิาการ 
     2.1  คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
            2.1.1  ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ 
            2.1.2  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
     2.2  ประโยชนของผลงานทางวิชาการ 
            2.2.1  ประโยชนตอความกาวหนาทาง         
                       วชิาการ 
            2.2.2  ประโยชนตอศึกษานิเทศก  ครู   
                       อาจารย  และนักศึกษา 

70 
(30) 
(30) 

 
 

(10) 
30 

(15) 
 
 

(15) 
 

เกณฑผานรอยละ  70  ของคะแนน 
เต็ม  70  คะแนน  คือ  49  คะแนน 
 
 
 
 
เกณฑผานรอยละ  70  ของคะแนน 
เต็ม  30  คะแนน  คือ  21  คะแนน 

รวม 100 เกณฑผานรอยละ  75 
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     (ข)  วธิีการ 
   (1)  ใหพนักงานครูเทศบาลผูประสงคจะขอกําหนดใหไดรับเงินเดือนในระดับที่
สูงขึ้นเปนผูจัดทําคําขอ  ตามแบบทายหลกัเกณฑนี้  โดยจะตองชี้แจงผานผูบงัคับบัญชาตามลาํดับช้ัน 

(2)  ใหผูบังคบับัญชาชั้นตน  ไดแก  ผูอํานวย / หวัหนากองการศึกษาและปลัด 
เทศบาลตามลําดับ  เปนผูรับรองการปฏิบตัิงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามหลกัเกณฑแลว         
สงเรื่องให ก.ท.จ.พิจารณา 
   (3)  ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมนิผลการปฏิบตัิงาน  ความเชี่ยวชาญ
พิเศษและผลงานทางวิชาการไมนอยกวา  5  คน  ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจาก
มหาวิทยาลยัของรัฐและผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ  ตามที ่ก.ท.กําหนดเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ความเชีย่วชาญพิเศษและผลงานทางวิชาการ  ตามแบบทายหลักเกณฑ  ตามเกณฑที ่ก.ท. โดยแยกกนั
ประเมิน  แลวสรุปผลการพจิารณาเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาตอไป 
   ในการนี้  ก.ท.อาจแตงตั้งคณะกรรมการตาม (3)  ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก
สัมภาษณผูขอ ฯ  เพื่อประกอบการพจิารณาของ ก.ท.จ.ดวยก็ได 
       (ค)  การแตงตั้ง 
   นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้ง  โดยผานความเหน็ชอบจาก ก.ท.จ.
และใหมีผลไมกอนวนัที่ผานการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิผลงานฯ 

  ขอ  196    เลือ่นและแตงตั้งใหพนักงานเทศบาลในสายงานวิทยาศาสตร  โดยให
ดําเนนิการตามประกาศหลกัเกณฑและเงือ่นไขการคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล  ขอ 4  ประกอบ
แนวทาง การเลื่อนเพื่อแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงในระดับทีสู่งขึ้นในสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแนบ
ทายประกาศกําหนดนี ้

  ขอ  197    ใหเทศบาลพิจารณาตั้งงบประมาณคาใชจายเปนคาตรวจผลงานของ             
คณะกรรมการฯ  โดยประสานงานกับ ก.ท.จ. 

  ขอ  198    การประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น  ในตาํแหนงสําหรับ      
ผูปฏิบัติงานทีม่ีประสบการณและในตําแหนงสายงานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี และสายงานศึกษา         
นิเทศกหากเทศบาลเจาสงักดัตรวจสอบ  พบวาพนักงานเทศบาลรายใดแจงขอมูลเกี่ยวกบัเร่ืองคณุสมบัติ
ของบุคคลเรื่องสัดสวนการจดัทําผลงาน  หรือเร่ืองอื่น ๆ  เกีย่วกับการจัดทําผลงานเปนเทจ็  หรือมกีาร        
ลอกเลียนผลงานหรือนําผลงานของผูอ่ืนมาใชเปนผลงานของตน  หรือมีการจางวานผูอ่ืนทําผลงานให           
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โดยผลงานที่นาํมาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริงของตนใหนายกเทศมนตรีส่ังระงับหรือยกเลิกการ
พิจารณาคาํขอประเมินบุคคลของพนกังานเทศบาลแลวดําเนนิการทางวนิัยแกพนกังานฯ  ดงักลาว           
รวมทัง้ผูที่เกี่ยวของตามควรแกกรณีตอไป 

  ขอ  199    หามมิใหผูขอรับการประเมนิบคุคลซึ่งถูกระงบัหรือยกเลกิการพิจารณาคาํขอ
ตามขอ  196  และขอ  198  เสนอขอรับการประเมินบุคคล  เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสาํหรับผูปฏิบัติงาน
ที่มีประสบการณและในตําแหนงสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น  มีกาํหนดเวลาไม
นอยกวา  2  ปนับแตวันถูกระงับหรือยกเลิกการพจิารณาคําขอ 

  ขอ  200    ใหถือเปนหนาทีข่องผูบังคับบัญชาและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสิง่คําขอ
ประเมินบุคคลที่จะตองตรวจสอบขอมูลประกอบคําขอประเมินบุคคลใหถูกตอง  และในกรณีที่ผูขอรับการ
ประเมินหรือผูที่เกี่ยวของมกีรณีสมควรถูกดาํเนนิการทางวนิัยตามที่กาํหนดในขอ  194  และ  ขอ  195  
หากผูบงัคับบัญชาผูใดละเลย  ไมดาํเนนิการทางวนิัย  ใหถือวาผูบังคบับัญชานัน้กระทําผิดวินยัตามขอ  20  
แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เร่ือง  มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกบัวินัยและการรกัษาวินยั
และการดําเนนิการทางวนิัย 

  ขอ  201    การกําหนดใหไดรับเงินเดือนสาํหรับพนักงานเทศบาลที่ไดรับแตงตั้งใหดาํรง
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นใหเปนไปตามประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหพนักงานเทศบาลไดรับ           
เงินเดือนทีท่ี่กาํหนดในหมวด 3 

  ขอ  202    การเลื่อนพนักงานเทศบาลทีม่คีําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวากระทํา
ผิดวินัยอยางรายแรงหรือมีคาํสั่งลงโทษทางวนิัยหรือถูกฟองรองคดีอาญาขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่     
สูงขึ้นใหเลื่อนและแตงตั้งไดตั้งแตวันที่ผูบงัคับบัญชาอาจเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกพนกังานผูนั้นไดเปนตนไป 

หมวด 10 
การเลื่อนระดับพนักงานครูเทศบาลทีส่ังกัดสถานศึกษา 

 
ขอ  203    การเลื่อนและแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาใหดาํรงตําแหนง 

และระดับที่สูงขึ้นใหดําเนินการไดดังตอไปนี ้  
(ก) เลื่อนและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันได 

   (ข) เลื่อนและแตงตั้งจากผูสอบคัดเลือกได 
   (ค) เลื่อนและแตงตั้งจากผูไดรับคัดเลือก 

   ขอ   204   เลือ่นและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันได 
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    (ก) หลักเกณฑ 
(1) เลื่อนผูซึ่งไดรับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ หรือปริญญาตรงตามคุณสมบัติ 

เฉพาะสาํหรับตําแหนงครู 2 หรืออาจารย 1 และสอบแขงขันเพื่อดํารงตําแหนงนัน้ได ข้ึนแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงนัน้ 

(2) การเลื่อนกรณีดังกลาว จะเลือ่นขึ้นแตงตั้งไดตอเมื่อถึงลําดับที่ที่ผูนั้น          
สอบแขงขันไดตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได สําหรับเงนิเดือนที่ไดรับใหเปนไปตามคุณวุฒิที่ประกาศ
รับสมัคร 

(ข) วิธีการ หลกัสูตรและวิธีการสอบแขงขันใหดําเนินการตามประกาศหลักเกณฑ 
และเงื่อนไขการสอบแขงขันสําหรับพนักงานเทศบาลที่ ก.ท.กําหนด 

(ค) การแตงตั้ง ใหนายกเทศมนตรีเปนผูส่ังเลื่อนและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญช ี      
ผูสอบแขงขันไดโดยผานความเหน็ชอบจาก ก.ท.จ.  

ขอ  205    เลือ่นและแตงตั้งจากผูสอบคัดเลือกได  ไดแก 
เลื่อนและแตงตั้งพนกังานครเูทศบาลใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารสถานศกึษาทีว่าง    
(ก) หลักเกณฑ   

        เปนผูมีคณุสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาํแหนงสําหรับตําแหนงที่ ก.ท.กําหนดไว
ในมาตรฐานกาํหนดตําแหนงที่จะแตงตั้ง และตองไดรับเงินเดือนไมต่าํกวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดอืน 
สําหรับตําแหนงที่จะเลื่อนและแตงตั้งฯ 

(ข) วิธีการ 
     หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกใหดําเนินการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบ  

คัดเลือกสําหรบัพนกังานเทศบาลที่ ก.ท.กาํหนด 
(ค) การแตงตั้ง 
     ใหนายกเทศมนตรีเปนผูส่ังเลื่อนและแตงตั้งตามลาํดบัที่ในบัญชีสอบคัดเลือก โดย 

ผานความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. 

ขอ  206    เลือ่นและแตงตั้งจากผูไดรับการคัดเลือก  ไดแก 
(ก)  การเลื่อนระดบัพนกังานครูเทศบาลใหสูงขึ้น 
(ข)  การเลื่อนตําแหนงและระดับพนักงานครูเทศบาลใหสูงขึน้ 
(ค) การเลื่อนและแตงตั้งผูดํารงตําแหนงครู 1 หรือ ครู 2 ใหดํารงตําแหนงและระดับที่         

สูงขึ้น 

ขอ  207    การเลื่อนระดับพนักงานครูเทศบาลใหสูงขึ้น 
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(ก)  สายงานผูสอนและผูสนับสนนุการสอน 
(1) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงอาจารย 1 ระดับ 6 
(2) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงอาจารย 3 ระดับ 9 

(ข)  สายงานผูบริหารสถานศกึษา 
(1) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงผูชวยครใูหญ  ระดับ 6 
(2) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงครูใหญและผูชวยอาจารยใหญ ระดบั 7 
(3) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงอาจารยใหญ  ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนและ        

ผูชวยผูอํานวยการวทิยาลัย ระดับ 8 
       (4)  เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนและผูอํานวยการวิทยาลัย 
ระดับ 9 

ขอ  208    เลือ่นและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย 1 ระดับ 6 
(ก)  หลักเกณฑ 

                              (1) ดํารงตําแหนงอาจารย 1 และตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของระดับ 6  
ในปงบประมาณที่ขอเลื่อนฯ 
                              (2) จะตองมีผลงานตามหนาที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติเหมาะสมกับ
ระดับตําแหนงที่ขอเลื่อนฯ โดยผานการประเมินคุณภาพงาน ตามเกณฑที ่ก.ท.กําหนด 
   (ข)  วิธกีาร 
                             (1) ผูมีคุณสมบัติครบถวนจัดทํารายงานคุณภาพงานตามแบบทายหลกัเกณฑนี้เสนอ
ตอผูบังคับบัญชาตามลาํดับช้ันพิจารณาใหความเหน็ 

     (2) ใหผูบังคับบัญชาชั้นตน ไดแก หัวหนาสถานศึกษา ผูอํานวยการ/หัวหนากองการ 
ศึกษาและปลดัเทศบาล ตามลําดับ เปนผูรับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตาม 
หลักเกณฑ แลวเทศบาลสงเรื่องให ก.ท.จ.พิจารณา  
                              (3) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพงาน จํานวนไมนอยกวา 5 คน 
ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ. เปนประธานกรรมการ ผูแทนสวนราชการที่เกีย่วของ เปนกรรมการ
ประเมินคุณภาพงานตามแบบทายหลกัเกณฑนี ้ตามเกณฑที ่ก.ท.กําหนดโดยแยกกันประเมิน แลวสรุป      
ผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาตอไป 

(ค)  การแตงตัง้ 
                              ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งและแตงตั้งฯ โดยผานความเห็นชอบ ก.ท.จ.ใหมีผล      
ไมกอนวนัที่ผานการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิฯ แตทั้งนี้ ตองไมยอนหลังขามปงบประมาณ 

ขอ  209    เลือ่นและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย 3 ระดับ 9 
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(ก)  หลักเกณฑ 
                             (1) ผูดํารงตําแหนงอาจารย 3 นัน้ ตองไดรับเงินเดอืนไมต่ํากวาขัน้ต่ําของระดับ 9  
                             (2) ผูดํารงตําแหนงอาจารย 3 นัน้ ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานทีเ่หมาะสมกับตําแหนงอาจารย 3 รับเงินเดอืนในระดับ 9 และมีชั่วโมงสอนและปริมาณงาน
ดานอื่นยอนหลัง 3 ป  เฉล่ียปละไมนอยกวา 1,260 ชั่วโมง 
                             (3) ผูดํารงตําแหนงอาจารย 3 นัน้ มผีลการปฏิบัติงานตามขอ (2) ไดผลดี โดยผานการ
ประเมิน  ตามเกณฑที่ ก.ท.กําหนด 
                             (4) ผูดํารงตําแหนงอาจารย 3 นัน้ มคีวามเชีย่วชาญตามเกณฑที่ ก.ท.กําหนด รวม 3 
รายการ  ดังนี ้
                          รายการที่ 1 การพิจารณาความเชี่ยวชาญในการสอนวิชาการสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง 
                                         โดยพิจารณาจากการวางแผนการสอน เตรียมการสอน ทาํการสอน การจัด        
ทําผลิตและใชส่ือการเรียนการสอน เครื่องมืออุปกรณอ่ืน ๆ การวัดผล และประเมินผลการเรียน การสอน 
โดยในการปฏิบัติงานนัน้มีลักษณะสามารถริเริ่มสรางสรรค สังเคราะหหรือพัฒนาในงานสอนจนไดผลงาน
ซึ่งมีประโยชนและมีคุณคาดีเดน ปรากฏเปนทีย่อมรับในวงวชิาการหรอืวิชาชพีที่เกี่ยวของ และสามารถ
นําไปใชเปนแบบอยางในการปฏิบัติงานไดผลเปนอยางด ี

รายการที่ 2 การพิจารณาผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอนักเรียน  นกัศึกษา  
ครู  อาจารย   ผูรวมงานอืน่ ๆ  และประชาชนหรือสาธารณชน 
                                         โดยพิจารณาจากผลงานทีป่รากฏดังตอไปนี ้
                                         1. ผลที่ปรากฏตอนักเรียนนักศึกษา  โดยพิจารณาจาก 
                                            1.1 ผลการสอนที่ประเมินไดวามีผลสัมฤทธิ์สูงมาก โดยผลการเรียนของ                           
นักเรียนที่รับผิดชอบมีการพฒันา เชน จากนักเรยีนที่มีระดับความรูต่ํากวาเกณฑปานกลาง เปนระดับ
ความรูปานกลาง หรือจากนักเรียนทีม่ีระดับความรูในเกณฑปานกลาง เปนระดับความรูในเกณฑดีหรือจาก
นักเรียนทีม่ีระดับความรูในเกณฑดีเปนดยีิง่ขึ้น และมีหลกัฐานเปนที่ปรากฏชัด 
                                            1.2 การอบรมดูแลเกี่ยวกบัความประพฤติและการรักษาวนิัย   การปกครอง
ดูแลและการใหคําแนะนาํและแนะแนวตาง ๆ แกนกัเรยีน นักศกึษา ที่ไดรับมอบหมายไดอยางดมีาก จนมี
ผลใหนักเรียนนักศึกษา  มีความประพฤตแิละวินัยดีข้ึน 
                                         2. ผลที่ปรากฏตอครู อาจารย และผูรวมงานอืน่  โดยพจิารณาจากผลงานที่
แสดง   ความเชี่ยวชาญ ซึง่ไดนําไปทาํการสอน การใหคาํแนะนํา ปรึกษา นิเทศ หรือสาธิตแกครู อาจารย 
ใหสามารถนาํไปปฏิบัติไดอยางด ีเปนที่ยอมรับของครู อาจารย และผูรวมงานอืน่ 
                                         3. ผลที่ปรากฏตอประชาชน  พิจารณาจากความเลื่อมใสของประชาชนใน 
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ชุมชนนั้น โดยประชาชนมาปรึกษาหารือในเรื่องการศึกษาเลาเรียน ความประพฤติ คุณธรรม และศีลธรรม
ของนักเรียน นักศึกษา หรือการพัฒนาความเปนอยู หรือการประกอบอาชีพจนประชาชนใหการสนับสนนุ
แกกิจการของสถานศกึษา 

  รายการที่ 3 การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผูเชีย่วชาญ 
                                         โดยพิจารณาจกาารมีสวนรวมและการยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชพีที ่      
เกี่ยวของ  โดยพิจารณาวา  ผลการปฏิบัตงิานที่แสดงความเชี่ยวชาญนั้นสามารถประยุกตใชประโยชนใน
การศึกษาไดเปนอยางด ี
                  (5) ผูดํารงตําแหนงอาจารย 3 นั้น มีผลงานทางวชิาการตามที่ ก.ท.กําหนด คือ จะตอง
มีผลงานทางวชิาการเปนเอกสารเกี่ยวกับการสอนซึง่แสดงความเชี่ยวชาญในดานนัน้ หรือผลงานทาง
วิชาการในลักษณะ ซึง่ ก.ท.เห็นวา สามารถใชประโยชนในการสอนหรอืการศึกษาไดอยางดีมาก โดยมี
รายการพิจารณาดังนี ้

รายการที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก 
                                         1. ความสมบรูณของเนื้อหาสาระ 
                                             โดยพิจารณาถึงความถูกตองของเนื้อหา ความสมบูรณครบถวนอยาง
เหมาะสมกับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้ ๆ รวมทัง้การคนควาอางองิที่เปนที่เชื่อถอืได 
                                         2. ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
                                            โดยพิจารณาวาผูจัดทําไดมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคจากของเดิมที่มอียูและ
นํามาใชประโยชนไดดียิ่งขึน้ หรือจัดทาํขึ้นใหม โดยไมมผูีใดริเร่ิมจัดทําขึ้น อนึ่ง ผลงานทางวิชาการนั้น
จะตองจัดทาํดวยตนเองหรอืเปนผูนาํในการจัดทํา โดยมีสวนรวมรับผิดชอบ และมหีลักฐานแสดงได 
                           รายการที่ 2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ โดยพจิารณาจาก 
                                         1. ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ 
                                            โดยพิจารณาวา ผลงานนีจ้ะมีประโยชนแกความกาวหนาทางวิชาการที่
สามารถใชเปนแหลงอางองิหรือเปนแนวปฏิบัติอยางไดผลดียิ่ง 
                                         2. ประโยชนตอนักเรียนนกัศึกษา 
                                             โดยพิจารณาวา  ผลงานนีท้ําใหนกัเรียนนักศึกษาไดรับความรูและพัฒนา
ตนเองในการเรียนรูวิชาการดังกลาวอยางไดผลดียิ่ง และทําใหเกิดประโยชนแกนกัเรียน นักศึกษาในอันที่
จะนําความรูดังกลาวไปใชในการศึกษาเพิม่เติม การประกอบอาชีพ หรือการดํารงชพี ไดเปนอยางดยีิ่ง 
                           (6) ผูดํารงตําแหนงอาจารย 3 นั้น จะตองไดรับการประเมินโดยไดคะแนนทัง้ปริมาณงาน 
และคุณภาพของงานตามขอ (3) ไมต่ํากวารอยละ 70 และมีผลการประเมินเฉลีย่ไมต่ํากวารอยละ 75 และ
มีเกณฑการตดัสิน ดังนี ้
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รายการประเมนิ คะแนนเต็ม เกณฑการตัดสิน 
1. การประเมนิความเชี่ยวชาญ 
   1.1 ความเชีย่วชาญในการสอนวิชาการสาขาใดสาขาหนึง่ 
   1.2 ผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอ 
        นกัเรียน นักศึกษา ครู อาจารย ผูรวมงานอื่น ๆ ฯลฯ 
   1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูเชี่ยวชาญ 
        2.1.1 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ 
        2.1.2 ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

70 
(30) 
(30) 

 
(10) 

 
 

เกณฑผานรอยละ 70 ของคะแนน 
เต็ม 70 คะแนน คือ 49 คะแนน 
 
 
 

รายการประเมนิ คะแนนเต็ม เกณฑการตัดสิน 
2. การประเมนิผลงานทางวชิาการ 
   2.1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
        2.1.1 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ 
        2.1.2 ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
   2.2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ 
        2.2.1 ประโยชนตอความกาวหนาทางวชิาการ 
        2.2.2 ประโยชนตอนักเรียนและนกัศกึษา  

30 
(15) 

 
 

(15) 

เกณฑผานรอยละ 70 ของคะแนน 
เต็ม 30 คะแนน คือ 21 คะแนน 

 รวม 100 เกณฑผานรอยละ 75 
 

(ข)  วิธกีาร 
                             (1) ใหพนักงานครูเทศบาลผูขอฯ จัดทําคําขอตามแบบทายหลักเกณฑนี้เสนอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันและผลงานทางวิชาการ 
                             (2) หัวหนาสถานศึกษา ผูอํานวยการ/หัวหนากองการศึกษา และปลัดเทศบาล เปน           
ผูรับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามหลกัเกณฑ แลวเทศบาลสงเรื่องให ก.ท.จ.
พิจารณา 
                             (3) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความเชีย่วชาญและ     
ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒทิางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัย       
ของรัฐ และผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของตามที่ ก.ท.กําหนด เปนผูประเมินผลการปฏิบัติงาน ความ
เชี่ยวชาญและผลงานทางวิชาการตามแบบทายหลักเกณฑนี ้ตามเกณฑ ที่ ก.ท.กําหนด โดยแยกกัน
ประเมินฯ แลวสรุปผลการพจิารณาเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาตอไป  
         ในการนี้ ก.ท.อาจแตงตั้งคณะกรรมการตาม (3) ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก
สัมภาษณผูขอฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ดวยก็ได  
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(ค)  การแตงตัง้ 
                        นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งฯ โดยผานความเห็นชอบ ก.ท.จ. และใหมีผล 
ไมกอนวนัที่ผานการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิฯ แตทั้งนี้ตองไมยอนหลงัขามปงบประมาณ 

ขอ  210    การเลื่อนและแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงผูชวยครูใหญ ระดับ 6 
(ก)  หลักเกณฑ 

                             (1) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดดํารงตําแหนงผูชวยครูใหญมาแลวไมนอยกวา 2 ป 
                             (2) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของระดับ 6 
                             (3) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติเหมาะสมกับตําแหนง ซึง่รับเงนิเดอืนในระดับ 6 และมีผลการปฏิบัติงาน 2 ปการศึกษายอนหลงัตาม
เกณฑที่ ก.ท.กําหนด 
                             (4) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีผลการปฏิบัติงานตามขอ (3) ไดผลดีโดยผานการประเมินได
คะแนนเฉลีย่ไมต่ํากวารอยละ 60 

(ข)  วิธกีาร  
                             (1) ใหพนักงานครูเทศบาลผูประสงคจะขอกําหนดใหไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึน้
เปนผูจัดทาํคําขอตามแบบทายหลกัเกณฑนี้ โดยจะตองชี้แจงผานผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน 
                             (2) ใหผูบังคับบัญชาชัน้ตน ไดแก ผูบริหารสถานศกึษา ผูอํานวยการ/หัวหนากอง
การศึกษาและปลัดเทศบาล ตามลําดับเปนผูรับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตาม
หลักเกณฑแลวสงเรื่องให ก.ท.จ.พิจารณา 
                             (3) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน จาํนวนไมนอยกวา 5 คน 
ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒทิางดานการศกึษาและผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของตามที่ ก.ท.กําหนด เปนผู
ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใหผูประเมนิผลการปฏิบตัิงานพิจารณาผลการปฏิบตัิงานตามแบบประเมิน
ทายหลักเกณฑนี ้ตามเกณฑที ่ก.ท.กําหนด โดยแยกกนัประเมนิแลวสรุปผลการพจิารณาเสนอ ก.ท.จ.
พิจารณาตอไป  

(ค)  การแตงตัง้ 
                        นายกเทศมนตรีออกคําสั่งและแตงตั้งฯ โดยผานความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. ใหมีผลไมกอน
วันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตทั้งนี้ตองไมยอนหลงัขามปงบประมาณ 

ขอ  211    การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูใหญ และผูชวยอาจารยใหญ ระดับ 7 
(ก)  หลักเกณฑ 

                             (1) ผูดํารงตําแหนงนั้นไดดํารงตําแหนงครูใหญหรือผูชวยอาจารยใหญมาแลวไมนอย
กวา 3 ป 
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    (2)  ผูดาํรงตําแหนงนัน้ ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่าํของระดับ 7 
                             (3) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติเหมาะสมกับตําแหนง ซึง่รับเงนิเดอืนในระดับ 7 และมีผลการปฏิบัติงาน 3 ปการศึกษายอนหลงั 
ตามเกณฑที ่ก.ท. กําหนด 
                             (4) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีผลการปฏิบัติงานตามขอ (3) ไดผลดีโดยผานการประเมินได
คะแนนเฉลีย่ไมต่ํากวารอยละ 70 
                             (5) ผูดํารงตําแหนงนั้นมีความชาํนาญการในการบริหารสถานศกึษาตามเกณฑที ่ก.ท.
กําหนดรวม 3 รายการ ดังนี ้
                        รายการที่ 1 การพจิารณาความชํานาญการในการบริหารสถานศกึษา โดยพิจารณา
จากการบริหารงานในเรื่องดงัตอไปนี ้
                                      1. งานดานการปกครอง 
                                      2. งานดานวิชาการ 
                                      3. งานดานธุรการหรือบริหารทัว่ไป 
                                      4. งานดานความสัมพันธกับชุมชน 
                                      หากการบริหารงานทัง้ 4 ดานดังกลาว มีผลใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
มีคุณภาพของการเรียนการสอนตามหลักสตูรไดผลเปนที่ยอมรับ จงึจะถือวาเปนการบริหารสถานศกึษา
ไดผลดีเขาลักษณะผูชํานาญในการบริหารสถานศึกษา 
                        รายการที่ 2 พิจารณาผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอนักเรียน ครู 
อาจารย  ผูรวมงานอื่น ๆ และประชาชนหรือสาธารณชน 
                                      โดยพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏตอไปนี้ 
                                      1. ผลที่ปรากฏตอนักเรียน โดยพิจารณาจาก 
                                         1.1 นักเรียน ไดรับความรูครบถวนตามหลกัสูตรอยางไดผล 
                                         1.2 นักเรียน ไดมีการพัฒนาการเรียนรูใหดีข้ึน 
                                         1.3 นักเรียน มีความประพฤติและอยูในระเบียบวนิัยด ี
                                         1.4 นักเรียน มีความเปนพลเมืองดี สามารถนาํความรูไปใชดําเนินชวีิตหรือ                      
ประกอบอาชพีได 
                                      2. ผลที่ปรากฏตอครู อาจารย โดยพิจารณาจาก 

    2.1 การพฒันาการปฏิบตัิหนาที่ของครู อาจารย โดยใหสามารถปฏิบัติหนาที ่
ไดอยางมีคุณภาพ 
                                         2.2 การสอนและการอบรมของครู อาจารย เต็มตามหลักสูตรที่กําหนดและ
เปนไป   ตามหลักวชิาการศึกษาอยางไดผล 
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                                         2.3 ครู อาจารย เอาใจใสรับผิดชอบดูแลการสอนและปกครอง นกัเรียน ทั้งเปน                    
กลุมและเปนรายบุคคล โดยสามารถแกปญหาเกีย่วกับผลการเรียนและความประพฤติของนักเรยีนอยาง
ไดผล 
                                         2.4 ครู อาจารย พฒันาตนเองใหเปนผูมีความรูความสามารถดีและความ
ประพฤติสามารถถายทอดความรูได 
                                      3. ผลที่ปรากฏตอผูรวมงานอืน่  โดยพิจารณาจากการพัฒนาการทาํงานของ        
เจาหนาทีทุ่กฝายในสถานศกึษาใหสามารถปฏิบัติหนาทีไ่ดอยางมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานไดอยางมี
คุณภาพ 
                                      4. ผลที่ปรากฏตอประชาชน โดยพิจารณาจากผลงานการจัดการศึกษาของ
สถานศกึษา  เปนทีย่อมรับของประชาชนทัว่ไป โดยประชาชนใหความเลื่อมใส ศรัทธา และใหความรวมมือ
กับสถาบนัการศึกษา 
                        รายการที่ 3 ผลงานในฐานผูชาํนาญการทางการศกึษาทั่วไป 
                                      โดยพิจารณาจากการมีสวนรวมในวงวิชาการหรือวิชาชพีทีเ่กี่ยวของ โดย
พิจารณาวาผลการปฏิบัติงานที่แสดงความชํานาญการนั้น สามารถประยุกตใชประโยชนในการจัด
การศึกษาได 
                        (6) ผูดํารงตาํแหนงนั้น มีผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ท.กําหนด คือ จะตองมีผลงานทาง
วิชาการเปนเอกสารเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา หรือผลงานทางวิชาการที่ใชในสถานศกึษา ซึง่ ก.ท.
เห็นวาใชประโยชนในการบรหิารสถานศึกษาหรือการศึกษาได โดยมีรายการพจิารณา ดังนี ้
                        รายการที ่1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก 
                                      1. ความสมบูรณเนื้อหาสาระ 
                                         โดยพิจารณาถึงความถกูตองของเนื้อหา ความสมบูรณครบถวน                     
อยางเหมาะสมกับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนั้น ๆ รวมทั้งการคนควาอางอิงที่เปนทีเ่ชื่อถือได 

2. ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
                                         โดยพิจารณาวาผูจัดทําไดมคีวามคิดริเร่ิมสรางสรรคจากของเดิมมีอยูและ
นํามาใชประโยชนไดดียิ่งขึน้ หรือจัดทาํขึ้นใหมโดยยงัไมมีผูใดริเร่ิมจัดทําขึ้น อนึง่ ผลงานทางวิชาการนัน้
จะตองจัดทาํดวยตนเองหรอืเปนผูนาํในการจัดทําโดยมสีวนรวมกนัรับผิดชอบ และมีหลักฐานแสดงได 
                       รายการที่ 2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ โดยพจิารณาจาก 
                                       1. ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ 
                                           โดยพิจารณาวาผลงานนี้จะมีประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการที่
สามารถใชเปนแหลงอางองิหรือเปนแนวปฏิบัติได 
                                       2. ประโยชนตอนักเรียน หรือประโยชนตอการบริหารสถานศึกษา 
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                                           โดยพิจารณาวา ผลงานนี้ทาํใหนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองในการเรียนรู 
เพื่อประโยชนของการศึกษาเพิ่มเติม หรือการประกอบอาชีพ หรือการดํารงชีพไดอยางดี หรือทาํใหมี
ประโยชนตอการบริหารสถานศึกษา ทําใหสถานศกึษานัน้มีประสิทธิภาพและประสทิธิผลดียิง่ขึ้น 
                   (7) เกณฑการตัดสิน  

  รายการประเมิน คะแนนเต็ม เกณฑการตัดสิน 
1. การประเมนิความชํานาญ        
   1.1 ความชาํนาญการในการบริหารสถานศึกษา        
   1.2 ผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอ 
        นกัเรียน นักศึกษา ครู อาจารย ผูรวมงานอื่น ฯลฯ 
   1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูชํานาญการ     
2. การประเมนิผลงานทางวชิาการ 
   2.1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
        2.1.1 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ 
        2.1.2 ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
   2.2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ 
        2.2.1 ประโยชนตอความกาวหนาทางวชิาการ 
        2.2.2 ประโยชนตอนักเรียนหรือสถานศึกษา   

70 
(30) 

 
(30) 
(10) 
30 

(15) 
 
 

(15) 
 
 
 

เกณฑผานรอยละ 65 ของคะแนน
เต็ม 70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน 
 
 
 
 
เกณฑผานรอยละ 65 ของคะแนน
เต็ม 30 คะแนน คือ 19.5 คะแนน 

รวม 100 เกณฑผานรอยละ 70 
(ข)  วิธกีาร 

                              (1) ใหพนักงานครูเทศบาลผูประสงคจะขอกําหนดใหไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึน้ 
เปนผูจัดทาํคําขอตามแบบทายหลกัเกณฑนี้ โดยจะตองชี้แจงผานผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน และผลงาน
ทางวิชาการ 
                              (2) ใหผูบังคับบัญชาชัน้ตน ไดแก ผูบริหารสถานศกึษา (กรณีผูชวยผูบริหาร
สถานศกึษาเปนผูขอ) ผูอํานวยการ/หัวหนากองการศึกษา และปลัดเทศบาล ตามลาํดับ เปนผูรับรองการ
ปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ แลวเทศบาลสงเรื่องให ก.ท.จ.พิจารณา 
                              (3) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความชาํนาญการและ
ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒทิางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของ
รัฐและผูแทนสวนราชการทีเ่กี่ยวของตามที่ ก.ท.กําหนด เปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานความชํานาญการ
และผลงานทางวิชาการตามแบบทายหลักเกณฑนี้ ตามเกณฑที ่ก.ท.กําหนด โดยแยกกันประเมินแลว
สรุปผลการพจิารณาเสนอ ก.ท.จ. พิจารณาตอไป 
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                              ในการนี ้ก.ท.อาจแตงตั้งคณะกรรมการตาม (3) ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก
สัมภาษณผูขอฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ดวยก็ได  

(ค)  การแตงตัง้ 
                             นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งฯ โดยผานความเห็นชอบ ก.ท.จ. ใหมีผลไม
กอนวนัที่ผานการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิฯ แตทั้งนี้ตองไมยอนหลงัขามปงบประมาณ 

ขอ  212    การเลื่อนและแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงอาจารยใหญ ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน 
และ ผูชวยผูอํานวยการวทิยาลัย ระดับ 8 

(ก)  หลักเกณฑ 
                              (1) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดดํารงตําแหนงอาจารยใหญ หรือผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน 
หรือผูชวยผูอํานวยการวทิยาลัย มาแลวไมนอยกวา 3 ป 
                              (2) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของระดับ 8 
                              (3) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่
ปฏิบัติเหมาะสมกับตําแหนง ซึง่รับเงนิเดอืนในระดับ 8 และมีผลการปฏิบัติงาน 3 ปการศึกษายอนหลงั 
ตามเกณฑที ่ก.ท.กําหนด 

     (4) ผูดํารงตําแหนงนัน้มผีลการปฏิบัติงานตามขอ (3) ไดผลดีโดยผานการประเมนิ 
ไดคะแนนเฉลีย่ไมต่ํากวารอยละ 70 
                              (5) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีความชํานาญการในการบริหารสถานศกึษาตามเกณฑที ่      
ก.ท. กําหนด รวม 3 รายการ ดังนี ้
                              รายการที่ 1 พิจารณาความชาํนาญการในการบริหารสถานศึกษา 
                                            โดยพิจารณาจากการบริหารงานในเรื่องดังตอไปนี้ 
                                            1. งานดานการปกครอง 
                                            2. งานดานวชิาการ 
                                            3. งานดานธรุการหรือบริหารทั่วไป 
                                            4. งานดานความสมัพนัธกบัชุมชน 
                                            หากการบริหารทั้ง 4 ดานดงักลาว มีผลใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ไดผลดี โดยคุณภาพของการเรียนการสอนตามหลักสูตรไดผลสูง เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวชิาชีพที่
เกี่ยวของจึงจะถอืวาเปนการบริหารสถานศึกษาไดผลดีมากเขาลกัษณะความชาํนาญการในการบริหาร
สถานศกึษา 
                              รายการที่ 2 พิจารณาผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอนักเรียน ครู 
อาจารย  ผูรวมงานอื่น ๆ และประชาชนหรือสาธารณชน 
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                                            โดยพิจารณาจากผลงานทีป่รากฏ ดังตอไปนี้ 
                                            1. ผลที่ปรากฏตอนักเรียน โดยพิจารณาจาก 
                                               1.1 นักเรียน ไดรับความรูครบถวนตามหลักสูตรอยางไดผลดี 
                                               1.2 นักเรียน ไดมีการพฒันาการเรียนรูใหดีข้ึน 
                                               1.3 นักเรียน มีความประพฤติและอยูในระเบียบวินยัดี 
                                               1.4 นักเรียน มีความเปนพลเมืองด ีสามารถนาํความรูไปใชดําเนินชีวิต 
หรือประกอบอาชีพไดดี 
                                            2. ผลที่ปรากฏตอครู อาจารย  โดยพิจารณาจาก 
                                               2.1 การพฒันาการปฏิบตัิหนาที่ของครู อาจารย โดยใหสามารถปฏิบัติ 
หนาที่ไดอยางมีคุณภาพดี 

          2.2 การสอนและการอบรมของครู อาจารย เต็มตามหลกัสูตรทีก่ําหนด 
และเปนไปตามหลักวิชาการศึกษาอยางไดผลดี 
                                               2.3 ครู อาจารย เอาใจใสรับผิดชอบดูแลการสอนและปกครองนกัเรียน 
ทั้งเปนกลุม และเปนรายบุคคล โดยสามารถแกปญหาเกี่ยวกบัผลการเรียนและความประพฤติของนักเรียน
ไดผลดี 
                                               2.4 ครู อาจารย พัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรูดีความสามารถและ 
ความประพฤติดี สามารถถายทอดความรูไดเปนอยางดี  
                                            3. ผลที่ปรากฏตอผูรวมงานอื่น  โดยพจิารณาจากการพฒันาการทํางาน 
ของเจาหนาทีทุ่กฝายในสถานศึกษาใหสามารถปฏิบัตหินาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพเปนผลดีตองานและ
ปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ 
                                            4. ผลที่ปรากฏตอประชาชน  โดยพจิารณาจากผลงานการจัดการศึกษาของ 
สถานศกึษาไดผลดีเปนที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป โดยประชาชนใหความเลื่อมใสศรัทธาและใหความ
รวมมือกับสถานศึกษาเปนอยางด ี
                              รายการที่ 3 ผลงานในฐานะผูชํานาญการทางการศึกษาโดยทั่วไป 
                                            โดยพิจารณาจากการมีสวนรวมและการยอมรับในวงวชิาการหรือวิชาชีพ 
ที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาวา ผลการปฏิบัติงานที่แสดงความเชี่ยวชาญนั้น สามารถประยุกตใชประโยชนใน
การจัดการศึกษาไดเปนอยางดี 
                  (6) ผูดํารงตําแหนงนัน้มีผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ท.กาํหนด คือ จะตองมีผลงานทาง
วิชาการเปนเอกสารเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาหรือผลงานทางวิชาการที่ใชในสถานศกึษา ซึง่ ก.ท.เหน็
วาใชประโยชนในการบริหารสถานศึกษาหรือการศึกษาไดเปนอยางดี โดยมีรายการพิจารณา ดังนี ้
                             รายการที่ 1  คุณภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก 
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                                            1. ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ 
                                               โดยพิจารณาถึงความถกูตองของเนื้อหา ความสมบรูณครบถวนอยาง 
เหมาะสมกับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้ ๆ รวมทัง้การคนควาอางองิที่เปนที่เชื่อถอืได 
                                            2. ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
                                               โดยพิจารณาวา ผูจัดทาํไดมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคจากของเดิมทีม่ีอยู 
และนํามาใชประโยชนไดดียิง่ขึ้น หรือจัดทาํข้ึนใหมโดยไมมีผูใดริเร่ิมจัดทําขึ้น อนึง่ ผลงานทางวิชาการนั้น
จะตองจัดทาํดวยหรือเปนผูนําในการจัดทาํ โดยมีสวนรวมรับผิดชอบและมีหลักฐานแสดงได 

      รายการที่ 2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ โดยพจิารณาจาก 
                                             1. ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ 
                                                 โดยพิจารณาวา ผลงานนี้จะเปนประโยชนตอความกาวหนาทางวชิาการ 
ที่สามารถใชเปนแหลงอางอิง หรือเปนแนวปฏิบัติอยางไดผลดี 
                                             2. ประโยชนตอนักเรียนหรอืประโยชนตอการบริหารสถานศึกษา 
                                                 โดยพิจารณาวา ผลงานนี้ทาํใหนักเรียนไดรับความรูและพัฒนาตนเอง 
ในการเรียนรูเพื่อประโยชนของการศึกษาเพิ่มเติม หรือประกอบอาชีพ หรือการดํารงชีพไดอยางด ีหรือทําให
มีประโยชนตอการบริหารสถานศึกษาทําใหสถานศึกษานั้นมปีระสิทธภิาพและประสิทธิผลดียิง่ขึ้น                               
                   (7) เกณฑการตัดสิน  

  รายการประเมิน คะแนนเต็ม เกณฑการตัดสิน 
1. การประเมนิความชํานาญ        
   1.1 ความชาํนาญการในการบริหารสถานศึกษา        
   1.2 ผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอ 
        นกัเรียน นักศึกษา ครู อาจารย ผูรวมงานอื่น ฯลฯ 
   1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูชํานาญการ     
2. การประเมนิผลงานทางวชิาการ 
   2.1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
        2.1.1 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ 
        2.1.2 ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
   2.2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ 
        2.2.1 ประโยชนตอความกาวหนาทางวชิาการ 
        2.2.2 ประโยชนตอนักเรียนหรือสถานศึกษา   

70 
(30) 

 
(30) 
(10) 
30 

(15) 
 
 

(15) 
 
 
 

เกณฑผานรอยละ 65 ของคะแนน
เต็ม 70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน 
 
 
 
 
เกณฑผานรอยละ 65 ของคะแนน
เต็ม 30 คะแนน คือ 19.5 คะแนน 

รวม 100 เกณฑผานรอยละ 75 
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(ข)  วิธกีาร 
                             (1) ใหพนักงานครูเทศบาลผูประสงคจะขอกําหนดใหไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึน้ 
เปนผูจัดทาํคําขอตามแนบทายทายหลักเกณฑนี ้โดยจะตองชี้แจงผานผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน และ
ผลงานทางวิชาการ 
                             (2) ใหผูบังคับบัญชาชัน้ตน ไดแก ผูบริหารสถานศกึษา (กรณีผูชวยผูบริหาร
สถานศกึษาเปนผูขอ) ผูอํานวยการ/หัวหนากองการศึกษา และปลัดเทศบาล ตามลาํดับ เปนผูรับรองการ
ปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ แลวเทศบาลสงเรื่องให ก.ท.จ.พิจารณา 
                             (3) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความชาํนาญการและ
ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒทิางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของ
รัฐ และผูแทนสวนราชการทีเ่กี่ยวของตามที่ ก.ท.กําหนด เปนผูประเมินผลการปฏิบัติงาน ความชาํนาญการ
และผลงานทางวิชาการตามแบบทายหลักเกณฑนี้ ตามเกณฑที ่ก.ท.กําหนด โดยแยกกันประเมิน แลว
สรุปผลการพจิารณาให ก.ท.จ.พิจารณาตอไป 
                    ในการนี้ ก.ท.อาจแตงตั้งคณะกรรมการ (3) ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียกสัมภาษณ
ผูขอฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ดวยก็ได 
    (ค)  การแตงตัง้ 
                             นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งฯ โดยผานความเห็นชอบ ก.ท.จ. ไดมีผลไม
กอนวนัที่ผานการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิฯ แตทั้งนี้ตองไมยอนหลงัขามปีงบประมาณ 

ขอ  213    การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนและผูอํานวยการ 
วิทยาลัย ระดบั 9           

(ก)  หลักเกณฑ 
                              (1) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูอํานวยการ
วิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา 3 ป 
                              (2) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของระดับ 9 
                              (3) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่
ปฏิบัติเหมาะสมกับตําแหนง ซึง่รับเงนิเดอืนในระดับ 9 และมีผลการปฏิบัติงาน 3 ปการศึกษายอนหลงั 
ตามเกณฑที ่ก.ท.กําหนด 

(4) ผูดํารงตําแหนงนัน้มีผลการปฏิบัติงานตามขอ (3) ไดผลดีโดยผานการประเมินได               
คะแนนเฉลีย่ไมต่ํากวารอยละ 70 
                              (5) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีความเชี่ยวชาญในการบริหารสถานศึกษาตามเกณฑที่ ก.ท.
กําหนด   รวม 3 รายการ ดังนี ้
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                             รายการที่ 1 พิจารณาความเชีย่วชาญในการบริหารสถานศึกษา 
                                           โดยพิจารณาจากการบริหารในเรื่องตอไปนี ้
                                           1. งานดานการปกครอง 
                                           2. งานดานวชิาการ 
                                           3. งานดานธรุการหรือบริหารทั่วไป 
                                           4. งานดานความสมัพนัธกบัชุมชน 
                                           หากการบริหารทั้ง 4 ดานดงักลาว มีผลใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ไดผลดียิ่งข้ึน โดยคุณภาพของการเรียนการสอนตามหลกัสูตรไดผลดียิ่งข้ึนเปนทีย่อมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชพีทีเ่กี่ยวของ จึงจะถือวาเปนการบริหารสถานศึกษาไดผลดีมากเปนพิเศษเขาลักษณะความเชี่ยวชาญ
ในการบริหารสถานศกึษา 
                            รายการที ่2 พิจารณาผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอนักเรียน ครู อาจารย  
ผูรวมงานอืน่ ๆ และประชาชนหรือสาธารณชน โดยพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏ ดังตอไปนี้ 
                                           1. ผลที่ปรากฏตอนักเรียน โดยพิจารณาจาก  
                                              1.1 นักเรียน ไดรับความรูครบถวนตามหลักสูตรอยางไดผลดี  
                                              1.2 นักเรียน พัฒนาการเรียนรูใหดีข้ึนทกุระดับ เชน จากระดับตํ่ากวา  
ปานกลาง เปนระดับปานกลาง หรือสูงกวาหรือจากระดบัปานกลางเปนระดับดีหรือสูงกวาหรือจากระดับดี
เปนระดับดียิ่งขึ้น  
                                              1.3 นักเรียน มีความประพฤติและอยูในระเบียบวินยัดี  
                                              1.4 นักเรียน มีความเปนพลเมืองด ีสามารถนาํความรูไปใชดําเนินชีวิตหรือ                 
ประกอบอาชพีไดดี  
                                           2. ผลที่ปรากฏตอครู อาจารย โดยพจิารณาจาก  
                                              2.1 การพฒันาการปฏิบตัิหนาที่ของครู อาจารย โดยใหสามารถปฏิบัติ
หนาที ่ไดอยางมีคุณภาพดยีิ่ง  

         2.2 การสอนและการอบรมของครู อาจารย เต็มตามหลักสูตรทีก่าํหนดและ 
เปนไปตามหลกัสูตรที่กําหนดและเปนไปตามหลกัวิชาการศึกษาอยางไดผลดียิ่ง  
                                              2.3 ครู อาจารย เอาใจใสรับผิดชอบดูแลการสอนและปกครอง นักเรียน 
ทั้งเปนกลุมและเปนรายบุคคล โดยสามารถแกปญหาเกี่ยวกบัผลการเรียนและความประพฤติของนักเรียน
อยางไดผลดียิง่ 
                                              2.4 ครู อาจารย พัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรูความสามารถและ 
ความประพฤติดี สามารถถายทอดความรูไดเปนอยางดี  
                                           3. ผลที่ปรากฏตอผูรวมงานอื่น โดยพิจารณาจากการพฒันาการทํางานของ 
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เจาหนาทีทุ่กฝายในสถานศกึษาใหสามารถปฏิบัติหนาทีไ่ดอยางมีประสิทธิภาพเปนผลดีตองานและ
ปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพดียิ่ง  
                                           4. ผลที่ปรากฏตอประชาชน โดยพิจารณาจากผลงานการจัดการศึกษาของ 
สถานศกึษาไดผลดียิ่ง เปนที่ยอมรับของประชาชนทัว่ไป โดยประชาชนใหความเลือ่มใส ศรัทธา และให
ความรวมมือกับสถาบนัการศึกษาเปนอยางดียิง่  
                             รายการที่ 3 ผลงานในฐานะผูเชี่ยวชาญทางการศึกษาโดยทัว่ไป  
                                           โดยพิจารณาจากการมีสวนรวมและการยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ 
ที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาวาผลการปฏิบัติงานที่แสดงความเชี่ยวชาญนั้น สามารถประยุกตใชประโยชนใน
การจัดการศึกษาไดเปนอยางดี  
                       (6) ผูดํารงตําแหนงนั้นมีผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ท.กําหนด คือ จะตองมีผลงานทาง
วิชาการเปนเอกสารเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา หรือผลงานทางวิชาการที่ใชในสถานศกึษาที่ ก.ท. เห็น
วาใชประโยชนในการบริหารสถานศึกษาหรือการศึกษาไดเปนอยางดีมาก โดยมีรายการพจิารณา ดังนี้  
                            รายการที ่1 คุณภาพของผลงานทางวชิาการ โดยพจิารณาจาก  
                                          1. ความสมบรูณเนื้อหาสาระ  
                                             โดยพิจารณาถึงความถูกตองของเนื้อหา ความสมบูรณครบถวนอยาง
เหมาะสม  กับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้ ๆ รวมทัง้การคนควาอางองิที่เปนที่เชื่อถอืได  
                                          2. ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  
                                             โดยพิจารณาวาผูจัดทําไดมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคจากของเดิมมีอยูและ
นํามา  ใชประโยชนไดดียิ่งขึน้ หรือจัดทําขึน้ใหมโดยยงัไมมีผูใดริเร่ิมจัดทําขึ้น อนึง่ ผลงานทางวิชาการนั้น
จะตองจัดทาํดวยตนเองหรอืเปนผูนาํในการจัดทําโดยมสีวนรวมกนัรับผิดชอบและมีหลักฐานแสดงได 

     รายการที ่2  ประโยชนของผลงานทางวิชาการ โดยพจิารณาจาก  
                                            2.1 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ  
                                                โดยพิจารณาวาผลงานนี้จะเปนประโยชนตอความกาวหนาทางวชิาการ 
ที่สามารถใชเปนแหลงอางอิงหรือเปนแนวปฏิบัติอยางไดผลดียิ่ง  
                                           2.2 ประโยชนตอนักเรียนหรอืประโยชนตอการบริหารสถานศึกษา  
                                                โดยพิจารณาวา ผลงานนี้ทาํใหนักเรียนไดรับความรูและพัฒนาตนเอง 
ในการเรียนรูเพื่อประโยชนของการศึกษาเพิ่มเติม หรือการประกอบอาชีพ หรือการดาํรงชีพไดอยางดียิ่งขึน้
หรือทําใหมีประโยชนตอการบริหารสถานศกึษาทําใหสถานศึกษานั้นมปีระสิทธิภาพและประสิทธผิลดี
ยิ่งขึ้น              
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  (7) เกณฑการตัดสิน 
รายการประเมนิ คะแนนเต็ม เกณฑการตัดสิน 

1. การประเมนิความเชี่ยวชาญ 
   1.1 ความชาํนาญการในการบริหารสถานศึกษา 
   1.2 ผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอ 
        นกัเรียน นักศึกษา ครู อาจารย ผูรวมงานอื่น ฯลฯ 
   1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูเชี่ยวชาญ 
2. การประเมนิผลงานทางวชิาการ 
   2.1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
        2.1.1 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ 
        2.1.2 ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
   2.2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ 
        2.2.1 ประโยชนตอความกาวหนาทางวชิาการ 
        2.2.2 ประโยชนตอนักเรียนหรือสถานศึกษา  

70 
(30) 
(30) 

 
(10) 
30 

(15) 
 
 

(15) 

เกณฑผานรอยละ 70 ของคะแนน
เต็ม 70 คะแนน คือ 49 คะแนน 
 
 
 
 
เกณฑผานรอยละ 70 ของคะแนน
เต็ม 30 คะแนน คือ 21 คะแนน 

รวม 100 เกณฑผานรอยละ 75 
(ข)  วิธกีาร 

                            (1) ใหพนักงานครูเทศบาลผูประสงคจะขอกําหนดใหไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึน้ 
เปนผูจัดทาํคําขอตามแบบทายหลกัเกณฑนี้ โดยจะตองชี้แจงผานผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน และผลงาน
ทางวิชาการ 
                            (2) ใหผูบงัคับบัญชาชัน้ตน ไดแก ผูอํานวยการ/หัวหนากองการศึกษา และ              
ปลัดเทศบาล ตามลําดับ เปนผูรับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
แลวเทศบาลสงเรื่อง ก.ท.จ.พิจารณา 
                            (3) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงาน ความเชีย่วชาญและ         
ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒทิางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของ
รัฐและผูแทนสวนราชการทีเ่กี่ยวของ ตามที่ ก.ท.กําหนด เปนผูประเมินผลการปฏิบัติความเชีย่วชาญ และ
ผลงานทางวิชาการตามแบบทาย  หลักเกณฑนี ้ตามเกณฑที ่ก.ท.กําหนด โดยแยกกันประเมนิ แลวสรุปผล
การพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.พจิารณาตอไป 
                          ในการนี้ ก.ท.อาจแตงตั้งคณะกรรมการตาม (3) ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก
สัมภาษณผูขอฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ดวยก็ได 

(ค)  การแตงตัง้ 
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                              นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งฯ โดยผานความเหน็ชอบ ก.ท.จ. โดยใหมี
ผลไมกอนวนัที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตทั้งนี้ตองไมยอนหลังขามปงบประมาณ 

ขอ  214    การเลื่อนตําแหนงและระดับพนักงานครูเทศบาลใหสูงขึ้น 
(ก)  สายงานผูสอนและผูสนับสนนุการสอน 

(1) เลื่อนผูดํารงตาํแหนงครู 1ระดับ (1 – 3)  ข้ึนดํารงตําแหนงครู 2 ระดับ (2 – 4) 
(2) เล่ือนผูดํารงตาํแหนงคร ู2 ระดับ (2 – 4) ข้ึนดาํรงตาํแหนงอาจารย 1 ระดับ (3 - 5) 
(3) เล่ือนผูดํารงตําแหนงอาจารย 1 ระดับ (3 – 5) ข้ึนดํารงตําแหนงอาจารย 2 ระดับ (6 – 

7) 
(4) เลื่อนผูดํารงตาํแหนงอาจารย 2 ระดบั (6 – 7) ข้ึนดาํรงตาํแหนงอาจารย 3 ระดับ (6- 8) 

(ข)  สายงานผูบริหารสถานศกึษา 
(1) เลื่อนผูดํารงตาํแหนงผูชวยครูใหญ ระดับ (4 – 5) ข้ึนดํารงตําแหนงผูชวยอาจารยใหญ  

ระดับ (5 – 6)  และตําแหนงผูชวยอาจารยใหญ ระดับ (5- 6) ข้ึนดํารงตาํแหนงผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน
หรือผูชวยผูอํานวยการวทิยาลัย ระดับ (6 – 7) 

(2) เลื่อนผูดํารงตาํแหนงครูใหญ ระดับ (5 – 6) ข้ึนดํารงตําแหนงอาจารยใหญ           
ระดับ (6 – 7) และตําแหนงอาจารยใหญ ระดับ (6 – 7) ข้ึนดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนหรือ              
ผูอํานวยการวทิยาลยั ระดับ (7 – 8) 

ขอ  215    เลือ่นผูดํารงตําแหนงครู 1ระดับ (1 – 3) ข้ึนดํารงตําแหนงครู 2 ระดับ (2 – 4) 
(ก)  หลักเกณฑ  

                              (1) จะตองเปนผูซึง่ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนตามตําแหนง        
ครู 2 
                              (2) จะตองมีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนงสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนด            
ตําแหนงครู 2  ที่จะเลื่อนและแตงตั้ง  
                              (3) จะตองเปนผูที่มีผลงานตามหนาที ่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เหมาะสมกับตําแหนงทีจ่ะเลื่อน โดยผานการประเมนิคุณภาพงานตามเกณฑที่ ก.ท.กําหนด  

(ข)  วิธกีาร  
                              (1) ผูมีคุณสมบัติครบถวน จัดทํารายงานคุณภาพงานตามแบบทายหลักเกณฑนี ้
เสนอตอผูบังคบับัญชาตามลาํดับช้ันเปนผูรับรองการปฏิบตัิงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ แลวเทศบาลสงเรื่องให ก.ท.จ.พิจารณา 
                             (2) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการจาํนวนไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวยผูทรง        
คุณวุฒิใน ก.ท.จ. เปนประธานกรรมการ ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ เปนกรรมการ ประเมนิคณุภาพงาน
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ตามแบบทายหลักเกณฑนี้ ตามเกณฑที ่ก.ท.กําหนด โดยแยกกนัประเมิน แลวสรุปผลการพิจารณาเสนอ 
ก.ท.จ.พิจารณาตอไป 

(ค)  การแตงตัง้  
                              นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งฯ โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. โดยให       
มีผลไมกอนวนัที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตทัง้นี้ตองไมยอนหลังขามปงบประมาณ               

ขอ  216    เล่ือนผูดํารงตําแหนงครู 2 ระดับ (2 – 4) ข้ึนดํารงตําแหนงอาจารย 1 ระดับ (3 – 5) 
(ก)  หลักเกณฑ 

                         (1) จะตองเปนผที่ไดรับเงนิเดือนไมต่ํากวาขั้นต่าํกอนวนัเริ่มตนปงบประมาณที่จะเล่ือน      
ไมต่ํากวาขั้น 5,180 บาท 
                         (2) จะตองมีคุณสมบัติเฉพาะตาํแหนงสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกาํหนดตําแหนง
อาจารย 1  ทีจ่ะเลื่อนขึ้นแตงตั้ง 

            (3) จะตองเปนผูที่มผีลงานตามหนาที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ          
เหมาะสมกับตําแหนงทีจ่ะเลื่อนฯ โดยผานการประเมินคณุภาพงานตามเกณฑที ่ก.ท.กําหนด 

(ข)  วิธกีาร 
                         (1) ผูมีคุณสมบัติครบถวน จัดทํารายงานคุณภาพงานตามแบบทายหลักเกณฑนีเ้สนอตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันเปนผูรับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามหลกัเกณฑ 
แลวเทศบาลสงเรื่องให ก.ท.จ.พิจารณา 
                         (2) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิใน         
ก.ท.จ.เปนประธานกรรมการ ผูแทนสวนราชการที่เกีย่วของ เปนกรรมการ ประเมินคณุภาพงานตามแบบ
ทายหลักเกณฑนี ้ตามเกณฑที ่ก.ท.กําหนด โดยแยกกนัประเมนิ แลวสรุปผลการพจิารณาเสนอ ก.ท.จ.
พิจารณาตอไป 

(ค)  การแตงตัง้ 
                             นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งฯ โดยผานความเห็นของ ก.ท.จ.ใหมีผลไม
กอนวนัที่ผานการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิฯ แตทั้งนี้ตองไมยอนหลงัขามปงบประมาณ 

ขอ  217    เลือ่นผูดํารงตําแหนงอาจารย 1ระดับ (3 – 5) ข้ึนดํารงตาํแหนงอาจารย 2  
ระดับ (6 – 7) 

(ก)  หลักเกณฑ 
                          (1) จะตองเปนผูซึง่ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขัน้ต่ําของระดับเงินเดือนตามตําแหนง
อาจารย 2  
                          (2) จะตองมีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงพนกังานคร ู
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เทศบาล ตําแหนงอาจารย 2 ที่จะเลื่อนขึน้แตงตั้ง  
                          (3) จะตองเปนผูทีม่ีผลงานตามหนาที ่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบตัิ          
เหมาะสมกับตําแหนงทีจ่ะเลื่อน โดยผานการประเมนิคุณภาพงานตามเกณฑที่ ก.ท.กําหนด 

(ข)  วิธกีาร 
                           (1) ผูมีคณุสมบัติครบถวน จัดทาํรายงานคุณภาพงานตามแบบทายหลักเกณฑนี ้       
เสนอตอผูบังคบับัญชา ตามลําดับช้ันเปนผูรับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตาม
หลักเกณฑแลวเทศบาลสงเรือ่งให ก.ท.จ.พิจารณา 

    (2) ให ก.ท.จ.แตงตัง้คณะกรรมการจาํนวนไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒ ิ
ใน ก.ท.จ. เปนประธานกรรมการ ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ เปนกรรมการประเมินคุณภาพงานตาม
แบบทายหลักเกณฑนี้ ตามเกณฑที ่ก.ท.กําหนด โดยแยกกันประเมิน แลวสรุปผลการพิจารณาเสนอ            
ก.ท.จ.พิจารณาตอไป 

(ค)  การแตงตัง้ 
                              นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งฯ โดยผานความเหน็ชอบของ ก.ท.จ. และ
ใหมีผลไมกอนวนัที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตทั้งนี้ ตองไมยอนหลงัขาม
ปงบประมาณ 

ขอ  218    เลือ่นผูดํารงตําแหนงอาจารย 2 ระดับ (6 – 7) ข้ึนดํารงตําแหนงอาจารย 3  
ระดับ (6 – 8) 
   (ก)  หลักเกณฑ  
                         (1) จะตองเปนผูซึ่งไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขัน้ต่ําของระดับเงินเดือนตามตําแหนง 
อาจารย 3  
                         (2) จะตองมีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงพนกังาน 
ครูเทศบาล ตาํแหนงอาจารย 3 ที่จะเลื่อนขึ้นแตงตั้ง  
                         (3) จะตองมีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวชิาหนึ่งที่ไดกําหนดไวในหลกัสูตรและปฏิบัติงาน
อ่ืนที่เกี่ยวของเฉลียปการศึกษาละไมต่ํากวา 1,260 ช.ม.  
                         (4) จะตองมีผลงานตามหนาที ่ความรบัผิดชอบและลักษณะงานทีเ่หมาะสมกับตําแหนง 
อาจารย 3 และผลการปฏิบตัิยอนหลงั 3 ป โดยผานการประเมินคุณภาพงาน ปริมาณงาน ตามเกณฑ        
ที่ ก.ท.กําหนด  
                         (5) ผูดํารงตําแหนงนัน้ มคีวามชาํนาญการตามเกณฑที ่ก.ท.กําหนด รวม 3 รายการ ดงันี ้ 
                             รายการที่ 1 การพจิารณาความชาํนาญการในการสอนวิชาการสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง  
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                                           โดยพิจารณาจากการวางแผนการสอน เตรียมการสอน ทาํการสอน          
การจัดทาํ ผลิตและใชส่ือการเรียนการสอน เครื่องมืออุปกรณอ่ืน ๆ การวัดผล และประเมินผลการเรียน     
การสอนโดยในการ ปฏิบัติงานนั้น  มีลักษณะสามารถริเร่ิม สรางสรรค หรือพฒันาในงานสอนจนไดผลงาน 
ซึ่งมีประโยชนปรากฏเปนทีย่อมรับ และสามารถนําไปเปนแบบอยางในการปฏิบัติงานได  
                             รายการที่ 2 การพจิารณาผลงานที่ปรากฏในหนาทีค่วามรับผิดชอบตอนักเรียน ครู 
อาจารย ผูรวมงานอื่น ๆ และประชาชนหรือสาธารณชน 

       โดยพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏดังตอไปนี้  
                                            1. ผลที่ปรากฏตอนักเรียน โดยพิจารณาจาก  
                                               1.1 ผลการสอนที่ประเมนิไดวามีผลสัมฤทธิ์สูง โดยผลการเรียนของ       
นักเรียนที่รับผิดชอบ มีการพฒันา เชน จากนักเรยีนที่มีระดับความรูต่ํากวาเกณฑ ปานกลาง เปนระดับ
ความรูปานกลาง หรือจากนักเรียนทีม่ีระดับความรูในเกณฑปานกลาง เปนระดับความรูในเกณฑดี หรือ
จากนักเรียนทีม่ีระดับความรูใน เกณฑดีเปนดียิ่งขึน้และมีหลักฐานเปนที่ปรากฏชัด  
                                               1.2 การอบรมดูแลเกี่ยวกับความประพฤติและการรักษาวินยั การปกครอง 
ดูแล และการใหคําแนะนําและแนะแนวตาง ๆ แกนกัเรยีนที่ไดรับมอบหมายไดอยางดี จนมีผลใหนกัเรียนม ี
ความประพฤติและวินัยดีข้ึน  
                                           2. ผลที่ปรากฏตอครู อาจารย และผูรวมงานอืน่ โดยพิจารณาจากผลงานที่
แสดงความชาํนาญ ซึ่งไดนาํไปทําการสอน การใหคาํแนะนํา ปรึกษา นิเทศ หรือสาธิตแกครู อาจารย ให
สามารถนําไปปฏิบัติได เปนที่ยอมรับของครู อาจารย และผูรวมงานอืน่  
                                           3. ผลที่ปรากฏตอผูปกครองหรือประชาชน พิจารณาจากความเลื่อมใสของ 
ผูปกครองหรือประชาชนในชมุชนนั้น ๆ โดยผูปกครองหรอืประชาชนมาปรึกษาหารือในเรื่องการศึกษา         
เลาเรียน ความประพฤต ิคุณธรรม และศีลธรรมของนักเรียน ทั้งนี ้ใหเนนผลที่ปรากฏตอผูปกครองหรือ
ประชาชนในสวนที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอนเทานัน้  
                             รายการที่ 3 การพจิารณาผลงานในฐานะวทิยากรผูชํานาญการ  
                                           โดยพิจารณาจากการมีสวนรวมในวงวชิาการหรือวิชาชพีที่เกี่ยวของ โดย
พิจารณาวาผลการปฏิบัติงานที่แสดงความชํานาญการนั้นสามารถประยุกตใชประโยชนในการศึกษาได                         
                       (6)  ผูดํารงตาํแหนงนั้น มีผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ท.กําหนด คือ จะตองมีผลงานทาง
วิชาการเปนเอกสารเกี่ยวกับการสอน ซึ่งแสดงความชํานาญการในดานนัน้ ๆ หรือผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่น ซึง่ ก.ท. เหน็วาใชประโยชนในการสอนหรือการศึกษาได โดยมีรายการพจิารณา ดงันี ้ 
                             รายการที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพจิารณาจาก  
                                           1. ความสมบรูณของเนื้อหาสาระ  
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                                              โดยพิจารณาถึงความถกูตองของเนื้อหา ความสมบรูณครบถวนอยาง
เหมาะสมกับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้ ๆ รวมทัง้การคนควาอางองิที่เปนเชื่อถือได  

    2. ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  
                                             โดยพิจารณาผูจัดทาํไดมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคจากของเดิมทีม่ีอยู  
และนํามาใชประโยชนไดดียิง่ขึ้น หรือจัดทาํขึ้นใหม โดยไมมีผูใดเร่ิมจัดทําขึ้น อนึง่ ผลงานทางวิชาการนัน้
จะตองจัดทาํดวยตนเอง หรือเปนผูนาํในการจัดทํา โดยมีสวนรวมรับผิดชอบและมีหลักฐานแสดงได  
                             รายการที่ 2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณา  
                                           1. ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ  
                                              โดยพิจารณาวา ผลงานนี้จะมีประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการที่
สามารถใชเปนแหลงอางองิ หรือเปนแนวทางปฏิบัติได  
                                           2. ประโยชนตอนักเรียนนักศึกษา  
                                              โดยพิจารณาวา ผลงานนี้ทาํใหนักเรียนไดรับความรูและพัฒนาตนเอง 
ในการเรียนรู วิชาการดังกลาวอยางไดผลดียิ่ง และทําใหเกิดประโยชนตอนักเรยีนในอันที่จะนําความรู
ดังกลาวไปใชในการศึกษาเพิ่มเติม หรือการประกอบอาชีพหรือการดํารงชีพได  
  (7) จะตองไดรับการประเมนิโดยไดคะแนนทั้งปริมาณงานและคุณภาพงานไมต่ํากวารอย
ละ 70 และมีผลการประเมนิเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 75 และมีเกณฑการตัดสิน ดังนี ้

รายการประเมนิ คะแนนเต็ม เกณฑการตัดสิน 
1. การประเมนิความชํานาญ 
   1.1 ความชาํนาญการในการสอนวิชาการสาขาวชิาใด  
        วิชาหนึง่  
   1.2 ผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอ 
        นกัเรียน นักศึกษา ครู อาจารย ผูรวมงานอื่น ฯลฯ 
   1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูชํานาญการ 
2. การประเมนิผลงานทางวชิาการ 
   2.1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
        2.1.1 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ 
        2.1.2 ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
   2.2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ 
        2.2.1 ประโยชนตอความกาวหนาทางวชิาการ 
        2.2.2 ประโยชนตอนักเรียนและนกัศกึษา  

70 
(30) 

 
(30) 

 
(10) 
30 

(15) 
 
 

(15) 

เกณฑผานรอยละ 65 ของคะแนน
เต็ม 70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน 
 
 
 
 
เกณฑผานรอยละ 65 ของคะแนน
เต็ม 30 คะแนน คือ 19.5 คะแนน 

รวม 100 เกณฑผานรอยละ 75 
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(ข)  วิธกีาร  
                              (1) ใหพนักงานครูเทศบาลผูขอเปนผูจัดทําคําขอตามแบบทายหลักเกณฑนี้ โดย
จะตองชี้แจงผานผูบงัคับบัญชาตามลาํดับช้ัน และผลงานทางวิชาการ 
                              (2) ใหหวัหนาสถานศึกษา ผูอํานวยการ/หัวหนากองการศึกษา และปลัดเทศบาลเปน 
ผูรับรองการปฏิบัติงาน และตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามหลกัเกณฑ แลวเทศบาลสงเรื่องให ก.ท.จ.
พิจารณา 
                              (3) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความชาํนาญและ       
ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒทิางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของ
รัฐและผูแทนสวนราชการทีเ่กี่ยวของตามที่ ก.ท.กําหนด เปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานความชํานาญการ
และผลงานทางวิชาการตามแบบทายหลักเกณฑนี้ ตามเกณฑที ่ก.ท.กําหนด โดยแยกกันประเมิน แลว
สรุปผลการพจิารณาเสนอให ก.ท.จ.พิจารณาตอไป 
                             ในการนี ้ก.ท.อาจแตงตั้งคณะกรรมการตาม (3) ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก
สัมภาษณผูขอฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ดวยก็ได 

(ค)  การแตงตัง้  
                              นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งฯ โดยผานความเห็นชอบ ก.ท.จ. และ       
ไมกอนวนัที่ผานการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิฯ แตทั้งนี้ตองไมยอนหลงัขามปงบประมาณ  

ขอ  219    สายงานผูบริหารสถานศกึษา 
(ก)  หลักเกณฑการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง 

               (1) การปรับปรุงการกาํหนดตําแหนง มี 2 กรณี คือ 
                        -  ตําแหนงผูชวยผูบริหารสถานศกึษา ไดแก ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงผูชวย          
ครูใหญ ระดับ (4 – 5) เปนตาํแหนงผูชวยอาจารยใหญ ระดับ (5 – 6) และตําแหนงผูชวยอาจารยใหญ 
ระดับ (5 – 6) เปนตําแหนงผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูชวยผูอํานวยการวิทยาลยั ระดับ (6 – 7) 
                        -  ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ไดแก ปรับปรุงการกาํหนดตาํแหนงครูใหญ ระดบั (5 –6)
เปนตาํแหนงอาจารยใหญ ระดับ (6 – 7) และตําแหนงอาจารยใหญ ระดบั (6 – 7) เปนตําแหนงผูอํานวยการ
โรงเรียนหรือผูอํานวยการวิทยาลัย ระดับ (7 – 8) 

(2) ผูขอจะสงคําขอไดเมื่อดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่ผูบริหารสถานศึกษาในสถาน 
ศึกษาในสถานศึกษานัน้มาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือไดดํารงและปฏิบัติหนาที่ผูบริหารสถานศึกษาใน
สถานศกึษานัน้ไมครบ 2 ป แตไดรักษาการและปฏิบัตหินาที่ผูบริหารสถานศกึษานัน้อยูกอนไดรับการ
แตงตั้ง และเมือ่นําระยะเวลาการรักษาการดังกลาวกับระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสถานศึกษานัน้ 
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รวมกันแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป และใหขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหเปนตาํแหนงสงูขึ้นได
ตามลําดับตําแหนง 
                   ในกรณีที่สถานศึกษานัน้ไดรับการปรับปรุงการกาํหนดตาํแหนงเปนตําแหนงอาจารยใหญ  
ตามหลกัเกณฑนี้แลว และประสงคจะขอปรับปรุงการกาํหนดตําแหนงเปนตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน, 
ผูอํานวยการวทิยาลยั ผูขอจะตองดํารงตําแหนงอาจารยใหญในสถานศึกษานั้นมาแลวไมนอยกวา 2 ป 
                   สถานศกึษาใดที่ขอปรับปรุงการกาํหนดตาํแหนงผูบริหารสถานศึกษา ใหเปนตาํแหนง        
สูงขึ้น หากมีตาํแหนงผูชวยผูบริหารสถานศกึษา ใหขอปรับปรุงการกาํหนดตําแหนงผูชวยผูบริหาร
สถานศกึษานัน้ในคราวเดียวกัน และหากสถานศกึษาใดมีตําแหนงผูชวยผูบริหารสถานศกึษาไมสอดคลอง
กับตําแหนงผูบริหารสถานศกึษา ใหขอปรับปรุงการกาํหนดตาํแหนงผูชวยผูบริหารสถานศกึษานัน้ให
สอดคลองกนัดวย 
              (3) สถานศึกษาใดที่ขอปรับปรุงการกาํหนดตําแหนงผูบริหารสถานศกึษา หากเทศบาล
พิจารณาเหน็วาปริมาณและคุณภาพของงานยงัไมสมควรปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหเปนตําแหนง        
สูงขึ้น ใหเทศบาลตนสงักัดดําเนนิการใหสถานศกึษานัน้ พัฒนาคุณภาพงานตอไปอีกไมนอยกวา 1 ป        
แลวจึงสงคาํขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงสงูขึ้นอีกครัง้หนึ่งได 
              (4) การปรับปรุงการกาํหนดตําแหนงใหเปนตําแหนงสงูขึน้ที ่ก.ท.จ.อนมุัติตามหลกัเกณฑ
นี้ใหดําเนนิการแตงตั้งไดเฉพาะผูขอปรับปรุงการกาํหนดตําแหนงสถานศึกษาดังกลาวเทานั้น 
              (5) หาก ก.ท.จ.ตรวจสอบพบวา ผูขอปรับปรุงการกาํหนดตําแหนงมีเจตนารายงานขอมูล
ไมตรงกับความจริง หรือเปลีย่นแปลงขอมลูใหคลาดเคลือ่นไปจากความเปนจริง หรือมีเจตนาที่ไมสุจริต       
อ่ืนใด ในอนัทีจ่ะทําใหไดรับการปรับปรุงกาํหนดตําแหนงสูงขึ้น หามมใิหผูนัน้ขอปรับปรุงการกาํหนด
ตําแหนงสูงขึน้ไมนอยกวา 5 ป 

           (6) เกณฑการตัดสิน 
                      (6.1) การปรับปรุงการกาํหนดตําแหนงผูชวยครูใหญ ระดับ (4 – 5) เปนตําแหนงผูชวย
อาจารยใหญ ระดับ (5 – 6) และตําแหนงครูใหญ ระดับ (5 – 6) เปนตาํแหนงอาจารยใหญ ระดับ (6 – 7) 
จะตองไดคะแนนเฉลีย่ไมต่ํากวา 665 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน 
                      (6.2) การปรับปรุงการกาํหนดตําแหนงผูชวยอาจารยใหญ ระดับ (5 – 6)  เปนตําแหนง 
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูชวยผูอํานวยการวทิยาลัย ระดับ (6 – 7)  และอาจารยใหญ ระดับ (6 – 7)
เปนตาํแหนงผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูอํานวยการวทิยาลัย ระดับ (7 – 8) จะตองไดคะแนนเฉลีย่ไมต่ํากวา 
795 คะแนน จากคะแนนเตม็ 1,000 คะแนน 

(ข)  หลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้ง 
               (1) การเลื่อนและแตงตั้ง ม ี2 กรณี 
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                        -  เล่ือนผูดํารงตําแหนงผูชวยครูใหญ ระดับ (4 – 5) ข้ึนดาํรงตาํแหนงผูชวยอาจารยใหญ
ระดับ (5 – 6) และผูชวยอาจารยใหญ ระดบั (5 – 6) ข้ึนดํารงตําแหนงผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน, ผูชวย    
ผูอํานวยการวทิยาลยั ระดับ (6 – 7) 
                        -  เล่ือนผูดํารงตําแหนงครูใหญ ระดับ (5 – 6) ข้ึนดํารงตําแหนงอาจารยใหญ ระดับ (6 – 7)
และอาจารยใหญ ระดับ (6 – 7)  ข้ึนดํารงตาํแหนงผูอํานวยการโรงเรียนหรอืผูอํานวยการวิทยาลัย ระดบั (7 – 8) 
               (2) ผูที่จะไดรับการแตงตั้งตองเปนผูขอปรับปรุงการกาํหนดตําแหนงและตองมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกาํหนดตําแหนง ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ
เงินเดือน สําหรับตําแหนงทีจ่ะเลื่อนฯ และไดดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศกึษาหรอืผูชวยผูบริหาร
สถานศกึษา แลวแตกรณีในสถานศกึษาแหงนั้นติดตอกนัเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป หรือไดดํารงตําแหนง
และปฏิบัติหนาที่ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูชวยผูบริหารสถานศกึษาในสถานศึกษานั้นไมครบ 2 ป แตได
รักษาการและปฏิบัติหนาที่ผูบริหารสถานศกึษาหรือผูชวยผูบริหารสถานศึกษา แลวแตกรณีในสถานศึกษา
นั้นอยูกอนไดรับการแตงตั้ง และเมื่อนําระยะเวลาการรักษาการดังกลาว กับระยะเวลาการดํารงตําแหนงใน
สถานศกึษานัน้รวมกนัแลว เปนเวลาในตาํแหนงและสถานศกึษานัน้ตอไปอีกไมนอยกวา 2 ป  

(ค)  วิธกีาร  
                        (1) ใหผูบริหารสถานศึกษาที่ขอปรับปรุงการกาํหนดตําแหนงใหเปนตําแหนงสงูขึน้ 
รายงานขอมูลของสถานศึกษาตามแบบทายหลกัเกณฑนี้ จาํนวน 2 ชุด โดยเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
ชั้นตรวจสอบกลั่นกรองขอมูลสถานศึกษาและคุณสมบัติผูขอฯ ตามแบบ แลวเสนอให ก.ท.จ.พิจารณา  
และเก็บไวสํานัก/กองการศกึษา   จํานวน 1 ชุด และเกบ็ไวที่สถานศกึษา จํานวน 1 ชุด 

(3) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินสถานศกึษา เพือ่ปรับปรุง  
การกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้นและประเมินบคุคลผูครองตําแหนงจํานวนไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวย      
ผูทรงคุณวุฒทิางดานการศกึษาและผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของที่ ก.ท.กําหนด เปนผูประเมนิปริมาณงาน 
คุณภาพของงานและสภาพที่ตั้งและประเมินบุคคลตามหลักเกณฑที่ ก.ท.กําหนดตามแบบทายหลักเกณฑ
นี้ โดยแยกกนัประเมินแลวสรุปผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาตอไป 

(ง)  การแตงตัง้   
     นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งฯ โดยผานความเหน็ชอบจาก ก.ท.จ.          

และไมกอนวนัที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินที ่ก.ท.จ.แตงตั้ง แตทัง้นีต้องไมยอนหลังขาม     
ปงบประมาณ 

ขอ  220    การเลื่อนผูที่ดํารงตําแหนงครู 1 หรือ ครู 2 ข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและ  
ระดับที่สูงขึ้น สําหรับผูที่อยูในเกณฑ ตอไปนี ้

(ก)  หลักเกณฑ 
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               (1) ไดรับวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในระดับทีสู่งขึ้น โดยไดรับทุน
รัฐบาล ทุนเลาเรียนหลวง หรือทุนของเทศบาล ตามขอ 11(1) แหงประกาศ ก.ท. เร่ือง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลกัเกณฑ  และเงือ่นไขการคัดเลือกฯ 
               (2) ไดรับวุฒิที่ ก.ท.กําหนดใหคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนกรณพีิเศษ 
ตามขอ 11(2) แหงประกาศ ก.ท. เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกบัหลกัเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกฯ 

(ข)  วิธกีาร 
     หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษใหดาํเนนิการตามประกาศหลกัเกณฑ 

และเงื่อนไขการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไมจําเปนตองสอบแขงขันสําหรับพนักงานเทศบาลที ่ก.ท.กําหนด 
(ค)  การแตงตัง้ 
     ใหนายกเทศมนตรีเปนผูส่ังเลื่อนและแตงตั้งฯ โดยความเหน็ชอบของ ก.ท.จ. แตทั้งนี ้

 ตองไมยอนหลังขามปงบประมาณ 
   ขอ  221    การใหไดรับเงินเดือนสําหรับพนักงานเทศบาลที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารง 
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ใหเปนไปตามหลกัเกณฑวาดวยการใหพนักงานเทศบาลไดรับเงินเดือนทีท่ี่
กําหนดในหมวด 3 

ขอ  222    การเลื่อนพนักงานเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา 
(ก) การเลื่อนและแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลทีสั่งกัดสถานศกึษาใหดํารงตาํแหนงใน 

ระดับที่สูงขึ้น  ในกรณทีี่ ก.ท.กําหนดใหตําแหนงใดไดรับเงินเดือนหลายระดับ  (ระดับควบ)  เมื่อพนักงาน
ครูเทศบาลซึ่งดํารงตําแหนงนั้นไดรับเงนิเดือนถึงขัน้ต่ําของระดับถัดไปตามที ่ก.ท. กําหนดไวสําหรับ
ตําแหนงนัน้ ใหนายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.เปนผูส่ังเลื่อนฯ  โดยไมตองผานการประเมินฯ  
    (ข)  การเลื่อนพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศกึษาทีม่ีคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการ      
สอบสวนวากระทําผิดวินยัอยางรายแรง   หรือมีคําสั่งลงโทษทางวนิัยหรือถูกฟองคดีอาญาขึ้นแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงที่สูงขึน้  ใหเลือ่นและแตงตั้งไดตั้งแตวันที่ผูบังคับบัญชาอาจเลื่อนขัน้เงนิเดือนใหแกพนักงาน
ครูเทศบาลผูนัน้ไดเปนตนไป 
    (ค)  การประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลทีสั่งกัดสถานศกึษาใหดํารง
ตําแหนงและระดับที่สูงขึน้เฉพาะตาํแหนงที่ตองประเมนิผลงานทางวิชาการ  หากเทศบาลเจาสงักดั        
ตรวจสอบ  พบวาพนกังานเทศบาลรายใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล  เร่ืองสัดสวน      
การจัดทาํผลงาน  หรือเร่ืองอ่ืน ๆ  เกีย่วกบัการจัดทาํ ผลงานเปนเท็จ  หรือมีการลอกเลียนผลงานหรือ            
นําผลงานของผูอ่ืนมาใชเปนผลงานของตน  หรือมีการจางวาน  ผูอ่ืนทาํผลงานใหโดยผลงานทีน่ํามา         
จัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริงของตนใหนายกเทศมนตรีส่ังระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอประเมิน
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บุคคลของพนกังานเทศบาลแลวดําเนนิการทางวินยัแกพนักงานฯ  ดังกลาว  รวมทัง้ผูที่ เกี่ยวของตาม          
ควรแกกรณีตอไป 
    (ง)  หามมิใหผูขอรับการประเมินบุคคลซึง่ถูกระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอตาม         
ขอ  (3)  เสนอขอรับการประเมินบุคคล  เพือ่แตงตั้งใหดํารงตําแหนงและระดับที่สูงขึน้  มกีําหนดเวลาไม
นอยกวา  2  ป  นับแตวันถกูระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ 
    (จ)  ใหถือเปนหนาที่ของผูบงัคับบัญชาและเจาหนาทีท่ี่รับผิดชอบในการสงคําขอประเมิน
บุคคลที่จะตองตรวจสอบขอมูลประกอบคาํขอประเมินบคุคลใหถูกตอง  และในกรณทีี่ผูขอรับการประเมิน
หรือผูที่เกีย่วของมีกรณีสมควรถูกดําเนนิการทางวนิัยตามที่กาํหนดในขอ  (3)  หากผูบังคับบัญชาผูใด          
ละเลย  ไมดําเนินการทางวินยั  ใหถือวาผูบงัคับบัญชานั้นกระทําผิดวินยัตามขอ  20  แหงประกาศ           
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล  เร่ือง  มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกบัวินัยและการรกัษาวินยัและการ
ดําเนนิการทางวนิัย 

(ช)  ใหเทศบาลพิจารณาตัง้งบประมาณคาใชจายเปนคาตรวจผลงานของคณะกรรมการ 
ในการตรวจและประเมินความชํานาญการหรือความเชีย่วชาญและผลงานทางวิชาการ  โดยประสานงาน
กับ ก.ท.จ. 

 
หมวด  11 

การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  ขอ  223    พนักงานเทศบาลผูใดปฏิบัติตนเหมาะสมกบัการเปนขาราชการ และปฏิบัติ
ราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนทีพ่อใจของทางราชการ ถือวาผูนั้นมีความชอบ 
จะไดรับบําเหน็จความชอบซึ่งอาจเปนคําชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ รางวัล หรือการไดเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ตามควรแกกรณี 

  ขอ  224    การเลื่อนขั้นเงนิเดือนพนักงานเทศบาล ใหผูบงัคับบัญชาพิจารณาโดยคํานึงถงึ
คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธผิลของงานที่ไดปฏิบัติมา ความสามารถและความ
อุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนการรักษาวินยั และการปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเปนพนักงานเทศบาล    

  ขอ  225    การเลื่อนขั้นเงนิเดือนใหพนักงานเทศบาล ทีอ่ยูในหลกัเกณฑตามที่กําหนดใน
หมวดนี้  ใหอยูในดุลพนิิจของผูบังคับบัญชาที่จะพิจารณา 
  ในกรณีที่ไมเลือ่นขั้นเงินเดือนใหพนกังานเทศบาลผูใด ใหผูบังคับบัญชาแจงใหผูนัน้ทราบ
พรอมทัง้เหตุผลที่ไมเลื่อนขัน้เงินเดือนให 
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  ขอ  226    ในหมวดนี ้
      "ป"  หมายความวา  ปงบประมาณ 
      "คร่ึงปแรก"  หมายความวา  ระยะเวลาตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  ถึงวนัที ่ 31  มีนาคม 
      "คร่ึงปหลัง"  หมายความวา  ระยะเวลาตั้งแตวันที่  1  เมษายน  ถงึวนัที ่30 กันยายน 
      "คร่ึงปที่แลวมา"  หมายความวา  ระยะเวลาครึ่งปแรกหรือครึ่งปหลงั  ที่ผานมาแลว                 
แตกรณี 

  ขอ  227    ใหผูบังคับบัญชาและผูที่ไดรับมอบหมายประเมินประสทิธิภาพและ            
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนกังานเทศบาลปละสองครั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที ่ ก.ท.จ.  
กําหนดในหมวด 14 

  ขอ  228    การเลื่อนขั้นเงนิเดือนพนักงานเทศบาล  ใหเลือ่นปละสองครั้ง ดังนี ้
      (1)  คร้ังที่หนึ่งครึ่งปแรก  เลื่อนวนัที ่1 เมษายนของปที่ไดเลื่อน 
      (2)  คร้ังที่สองครึ่งปหลงั  เลื่อนวนัที ่1 ตุลาคมของปถดัไป 

  ขอ  229    การเลื่อนขั้นเงนิเดือนพนักงานเทศบาล  ใหเลือ่นไดไมเกินขัน้สูงของอนัดบั
เงินเดือนสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งนัน้  

  ขอ  230    พนักงานเทศบาลซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลือ่นขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแตละครั้ง
ตองอยูในหลักเกณฑดงัตอไปนี้ 

(1) ในครึ่งปที่แลวมาไดปฏิบัติงานตามหนาทีข่องตนดวยความสามารถ และดวย
ความอุตสาหะจนเกิดผลดหีรือความกาวหนาแกราชการ  ซึ่งผูบงัคับบัญชาไดพิจารณาประเมินตามขอ  
227 แลวเห็นวาอยูในเกณฑที่สมควรจะไดเลื่อนขั้นเงินเดอืนครึ่งขั้น  

(2)  ในครึ่งปทีแ่ลวมาจนถงึวนัออกคําสัง่เลือ่นขั้นเงินเดือนตองไมถกูสั่งลงโทษทางวินยั          
ที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ  หรือไมถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผดิที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ  หรือความผดิที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที่ราชการของตนซึ่งมิใชความ   
ผิดที่ไดกระทําโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ 

ในกรณีทีพ่นกังานเทศบาลผูใดอยูในหลักเกณฑที่สมควรไดเลื่อนขั้นเงนิเดือนและไดถูก
งดเลื่อนขั้นเงนิเดือนเพราะถูกสั่งลงโทษทางวนิัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในกรณีนั้น
มาแลว  ใหผูบงัคับบัญชาเลือ่นขั้นเงินเดือนประจําครึ่งปตอไปใหผูนั้นตั้งแตวันที่ 1 เมษายน  หรือวันที่ 1 
ตุลาคม ของครั้งที่จะไดเลื่อนเปนตนไป 

(3)  ในครึ่งปทีแ่ลวมาตองไมถูกสั่งพักราชการเกินกวาสองเดือน 
(4)  ในครึ่งปทีแ่ลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
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(5)  ในครึ่งปทีแ่ลวมาไดรับบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน 
(6)  ในครึ่งปทีแ่ลวมาถาเปนผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษาในประเทศ  หรือไปศึกษา     

อบรม  หรือดูงาน ณ ตางประเทศ  ตามระเบียบวาดวยการใหขาราชการไปศึกษาฝกอบรม  และดูงาน      
ณ  ตางประเทศ  ตองไดปฏิบัติหนาที่ราชการในครึ่งปทีแ่ลวมาเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน 

(7)  ในครึ่งปทีแ่ลวมาตองไมลา  หรือมาทาํงานสายเกนิจาํนวนครั้งที่นายกเทศมนตรี
หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายกาํหนดเปนหนงัสือไวกอนแลว  โดยคาํนงึถงึลักษณะงานและสภาพทองที่อันเปน
ที่ตั้งของแตละสวนราชการหรือหนวยงาน 

(8)  ในครึ่งปทีแ่ลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน  โดยมีวนัลาไมเกินยี่สิบสาม
วัน  แตไมรวมถึงวนัลาดงัตอไปนี้ 
         (ก)  ลาอปุสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมอืงเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  
เฉพาะวนัลาทีม่ีสิทธิ์ไดรับเงนิเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงนิเดือน 
         (ข)  ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวนั 
         (ค)  ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตวัเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราว           
รวมกันไมเกินหกสิบวนัทําการ 
         (ง)  ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาทีห่รือในขณะ          
เดินทางไปหรือกลับจากปฏบิัติราชการตามหนาที ่
         (จ)  ลาพกัผอน 
         (ฉ)  ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
         (ช)  ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 

การนับจํานวนวนัลาไมเกินยี่สิบสามวันสาํหรับวนัลากิจสวนตัวและวนัลาปวย             
ที่ไมใชวนัลาปวยตาม (8) (ง)  ใหนับเฉพาะวันทําการ 

  ขอ  231    พนักงานเทศบาลซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลือ่นขั้นเงินเดือนหนึ่งขัน้ในแตละ
คร้ังตองเปนผูอยูในหลกัเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนครึ่งขั้นตามขอ 230  และอยูใน 
หลักเกณฑประการใดประการหนึง่หรือหลายประการดังตอไปนี้ดวย 
      (1)  ปฏิบัติงานตามหนาที่ไดผลดีเดน  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันกอใหเกิด
ประโยชนและผลดียิ่งตอทางราชการและสังคมจนถือเปนตัวอยางที่ดีได 
      (2)  ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเร่ิมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือไดคนควาหรือประดิษฐ          
ส่ิงใดสิ่งหนึง่ซึง่เปนประโยชนตอทางราชการเปนพิเศษ  และทางราชการไดดําเนินการตามความคดิริเร่ิม
หรือไดรับรองใหใชการคนควาหรือส่ิงประดษิฐนัน้ 
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      (3)  ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่มีสถานการณตรากตรําเสี่ยงอันตรายมาก  หรือมีการ               
ตอสูที่เสี่ยงตอความปลอดภยัของชีวิตเปนกรณีพิเศษ 
      (4)  ปฏิบัติงานทีม่ีภาระหนาที่หนักเกินกวาระดับตําแหนงจนเกิดประโยชนตอทาง          
ราชการเปนพิเศษ  และปฏิบตัิงานในตําแหนงหนาที่ของตนเปนผลดีดวย 
      (5)  ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย ยากลําบากเปน
พิเศษและงานนั้นไดผลดียิ่งเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม 
      (6)  ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํากจิกรรมอยางใดอยางหนึง่จนสาํเร็จเปน
ผลดียิ่งแกประเทศชาต ิ

  ขอ  232    การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามขอ  230  และขอ 231  
ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนหรือผูไดรับมอบหมายนําผลการประเมินประสทิธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานที่ไดดําเนินการตามขอ  227   มาเปนหลกัในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืน   คร้ังที่หนึง่และครั้ง
ที่สอง  โดยพิจารณาประกอบกับขอมูลการลา  พฤติกรรมการมาทาํงาน  การรักษาวนิัย  การปฏิบัติตาม
เหมาะสมกับการเปนขาราชการและขอควรพิจารณาอืน่ ๆ  ของผูนั้น แลวรายงานผลการพิจารณานัน้  
พรอมดวยขอมูลดังกลาวตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปตามลําดับจนถงึนายกเทศมนตรี 
  ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง  ใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือแตละระดับที่ไดรับ          
รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกเทศมนตรีดวย 

  ขอ  233    การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน  ใหนับชวงเวลาการ               
ปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามขอ  230 (8) (ช)  ในครึ่งปที่แลวมาเปน
เกณฑ เวนแต  ผูอยูในหลกัเกณฑตามขอ 230 (5) หรือ (6)  ใหนับชวงเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวา        
ส่ีเดือนเปนเกณฑพิจารณา 
  ในกรณีทีพ่นกังานเทศบาลผูใดโอน เลื่อนตําแหนง ยาย สับเปลี่ยนหนาที่ไปชวยราชการใน
หนวยราชการอื่น ไดรับมอบหมายใหปฏิบตัิงานนอกเหนอืหนาทีห่รืองานพิเศษ     อ่ืนใด หรือลาไป
ปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามขอ  230 (8) (ช)  ในครึ่งปทีแ่ลวมาใหนาํผลการปฏิบัติราชการ
และการปฏิบัติงานของผูนัน้ทกุตําแหนงและทุกแหงมาประกอบการพิจารณาดวย 

  ขอ  234    ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนแตละครั้ง  นายกเทศมนตรีพิจารณารายงาน
ผลจากผูบงัคับบัญชาตามขอ 232  ถาเหน็วาพนักงานเทศบาลผูใดอยูในหลกัเกณฑที่จะไดรับการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดอืนครึ่งขั้นตามขอ  230  และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ  ใหเลื่อนขัน้เงนิเดือน
ใหแกผูนัน้ครึ่งขั้น  ถาเห็นวาพนักงานเทศบาลผูนัน้มีผลการปฏิบัติงานอยูในหลักเกณฑตามขอ  231  ให
เลื่อนขั้นเงินเดอืนใหแกผูนั้นหนึง่ขั้น 
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  ในกรณีทีพ่นกังานเทศบาลผูใดไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน คร่ึงปแรกไมถึงหนึง่ขั้น  ถาใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนครึ่งปหลงั  นายกเทศมนตรีไดพิจารณาผลการปฏิบตัิงานครึง่ปแรกกับคร่ึงป
หลังรวมกนัแลวเหน็วามีมาตรฐานสูงกวาการที่จะไดรับการเลื่อนขัน้เงนิเดือนหนึง่ขัน้สําหรับปนัน้  
นายกเทศมนตรีอาจมีคําสั่งใหเลื่อนขัน้เงนิเดือนรวมทัง้ปของพนกังานเทศบาลผูนัน้เปนจํานวนหนึง่ขั้นครึ่ง
ไดแตผลการปฏิบัติงานทั้งปของขาราชการผูนั้นจะตองอยูในหลกัเกณฑประการใดประการหนึ่งหรอืหลาย
ประการดังตอไปนี้ดวย 
      (1)  ปฏิบัติงานตามหนาที่ไดผลดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันกอใหเกดิ
ประโยชนและผลดีตอทางราชการและสังคม 
      (2)  ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเร่ิมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือไดคนควา  หรือประดิษฐ    
ส่ิงใดสิ่งหนึง่ซึง่เปนประโยชนตอทางราชการ 
      (3)  ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่มีสถานการณตรากตรําเสี่ยงอันตราย  หรือมีการตอสูที่
เสี่ยงตอความปลอดภัยของชีวิต 
      (4)  ปฏิบัติงานทีม่ีภาระหนาที่หนักเกินกวาระดับตําแหนงจนเกิดประโยชนตอทาง             
ราชการและปฏิบัติงานในตําแหนงหนาทีข่องตนเปนผลดีดวย 

     (5)  ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย  ยากลาํบากและ
งานนัน้ไดผลดีเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม 
      (6)  ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํากจิการอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จเปน                   
ผลดีแกประเทศชาติ 
  ในกรณีทีพ่นกังานเทศบาลผูใดมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑที่ควรจะไดรับการเลื่อนขั้น
เงินเดือนครึ่งปแรกหนึง่ขั้น  แตไมอาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดอืนหนึ่งขัน้ใหได  เพราะมีขอจํากัดเกีย่วกับจํานวน
เงินที่จะใชเลื่อนขั้นเงินเดือนของสวนราชการนั้น  ถาในการเลื่อนขั้นเงนิเดือนครึ่งปหลงั  พนักงานเทศบาล 
ผูนั้นมีผลการปฏิบัตงิานอยูในเกณฑไดรับการเลื่อนขัน้เงินเดือนหนึง่ขั้นอีก  และไมมีขอจํากัดเกีย่วกับ
จํานวนเงนิที่จะใชเลื่อนขั้นเงนิเดือนในคราวนัน้  นายกเทศมนตรีอาจมคีําสั่งใหเลื่อนขั้นเงนิเดือนรวมทัง้ป
ของพนกังานเทศบาลผูนั้นเปนจํานวนสองขั้นได 

  ขอ  235    การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนคร่ึงปใหแกพนักงานเทศบาล ซึ่งในครึ่งปที่แลว
มาไดรับอนุญาตใหลาไปปฏบิัติงานในองคการระหวางประเทศตามขอ 230 (8)(ช) ใหนายกเทศมนตรี
พิจารณาสัง่เลือ่นไดคร้ังละไมเกินครึ่งขัน้เมื่อผูนั้นกลับมาปฏิบัติหนาทีร่าชการ  โดยใหส่ังเลื่อนยอนหลังไป
ในแตละครั้งทีค่วรจะไดเลื่อน  ทัง้นี ้ ใหมกีารประเมนิผลการปฏิบัติงานตามหลกัเกณฑและวิธกีารที่
นายกเทศมนตรีกําหนด 
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  ขอ  236    ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนแตละครั้ง  ถานายกเทศมนตรี เหน็สมควรให
พนักงานเทศบาลผูใดไดเลื่อนขั้นเงินเดือน  แตปรากฏวาไดม ี  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
พนักงานเทศบาลผูนัน้วากระทําผิดวนิัยอยางรายแรงกอนมีคําสัง่เลื่อนขั้นเงินเดือน ใหนายกเทศมนตรีรอ
การเลื่อนขัน้เงนิเดือนไวกอน  และใหกันเงนิสําหรับเลื่อนขั้นเงนิเดือนไวดวย  เมื่อการสอบสวนและการ
พิจารณาแลวเสร็จ  ใหนายกเทศมนตรพีิจารณาดังนี ้
      (1)  ถาผูถกูแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมมีความผิด  หรือจะตองถูกลงโทษ
ภาคทัณฑ  ใหส่ังเลื่อนขัน้เงนิเดือนที่รอการเลื่อนไวได  ถาไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวเกินหนึง่ครัง้ใหส่ัง
เลื่อนขั้นเงินเดอืนยอนหลงัไปในแตละครั้งที่ไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว แมวาผูนัน้จะไดออกจากราชการ
ไปแลวก็ตาม 
      (2)  ถาผูถกูแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะตองถกูลงโทษตัดเงนิเดือน  หรือลดขั้น
เงินเดือน  ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว  ถาไดรอการเลื่อนขัน้เงนิเดือนไวเกินหนึง่ครั้งใหงดเลื่อน
ข้ันเงนิเดือนทีร่อการเลื่อนไวในครั้งที่จะถูกลงโทษ  ถาผูนัน้ไดออกจากราชการไปแลวดวยเหตุอ่ืนทีม่ิใช
เพราะเหตุเกษยีณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น   ใหงดเลื่อนขัน้
เงินเดอืนในครัง้ที่จะไดเลื่อนขั้นเงนิเดือนครั้งสุดทาย  แตถาเปนผูพนจากราชการไปเพราะเกษียณอายุตาม 
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น   ใหงดเลื่อนขัน้เงนิเดือนทีน่ายกเทศมนตรีไดรอ
การเลื่อนขัน้เงนิเดือนไวในวนัที ่ 30  กันยายนของครึ่งปสุดทายกอนทีผู่นั้นจะพนจากราชการ  สวนในครั้ง
อ่ืนใหส่ังเลื่อนขั้นเงนิเดือนยอนหลงัไปในแตละครั้งที่ไดรอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว 
      (3)  ถาผูมอํีานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนมีคาํสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออก 
จากราชการ หรือมีคําสั่งใหออกจากราชการเพราะมีมลทนิหรือมวัหมอง  ใหงดเลื่อนขั้นเงนิเดือนทกุครั้งที ่       
ไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว 
  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนตาม (1) (2) และ (3)  สําหรับผูที่ถกูแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวากระทําผิดวินยัอยางรายแรงหลายกรณี  ใหแยกพิจารณาเปนกรณี ๆ  ไป 

  ขอ  237   ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนแตละครั้ง  นายกเทศมนตรีเห็นสมควรใหผูใด 
ไดเลื่อนขั้นเงนิเดือน  แตปรากฏวาผูนัน้ถกูฟองคดีอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือ
ความผิดทีท่าํใหเสื่อมเสียเกยีรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน  ซึง่มิใชความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่พนักงานอัยการรับเปนทนายแกตางให  และศาลไดประทับฟอง
คดีนั้นแลวกอนมีคําสัง่เลื่อนขั้นเงนิเดือน  ใหนายกเทศมนตรีรอการเลือ่นขั้นเงินเดือนไวกอน  และใหกันเงนิ
สําหรับเลื่อนขั้นเงนิเดือนไวดวย  เมื่อศาลไดมีคําพิพากษาแลว ใหนายกเทศมนตรพีิจารณา  ดงันี ้
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      (1)  ถาศาลพิพากษาวาผูนั้นไมมีความผิด  ใหส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไวได           
ถาไดรอการเลือ่นขั้นเงินเดือนไวเกนิหนึง่ครั้ง  ใหส่ังเลื่อนขั้นเงนิเดือนยอนหลงัไปในแตละครั้งที่ไดรอการ
เลื่อนขั้นเงินเดอืนไว  แมวาผูนั้นจะไดออกจากราชการไปแลวก็ตาม 
      (2)  ถาศาลพิพากษาใหลงโทษเบากวาโทษจาํคุก  ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการ    
เลื่อนไว  ถาไดรอการเลื่อนขัน้เงนิเดือนไวเกินหนึง่ครั้ง  ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไวในครั้งที่ศาล
พิพากษาใหลงโทษ  ถาผูนัน้ไดออกจากราชการไปแลวดวยเหตุอ่ืนที่มิใชเพราะเหตุเกษียณอายุตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  ใหงดเลื่อนขัน้เงนิเดือนในครั้งที่จะไดเลือ่นขั้น
เงินเดือนครั้งสดุทาย  แตถาเปนผูพนจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่นายกเทศมนตรีไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดอืนไวใน
วันที่  30  กันยายนของครึ่งปสุดทายกอนที่ผูนัน้จะพนจากราชการ  สวนในครั้งอื่นใหส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือน
ยอนหลงัไปในแตละครั้งที่ไดรอการเลื่อนขัน้เงนิเดือนไว 
      (3)  ถาศาลพิพากษาใหลงโทษจําคุกหรอืโทษหนกักวาจําคุก  ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดอืน  
ทุกครั้งที่ไดรอการเลื่อนขัน้เงนิเดือนไว 
  การพจิารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนตาม (1) (2) และ (3)  สําหรับผูที่ถกูฟองคดีอาญาหลาย    
คดีใหแยกพิจารณาเปนคดี ๆ  ไป 

  ขอ  238   ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไดรอการเลื่อนขัน้เงนิเดือนพนกังานเทศบาลผูใดไว 
เพราะเหตุถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ 236  และเหตถุูกฟองคดีอาญาตามขอ  237   ใหผูมี
อํานาจดังกลาวรอการเลื่อนขั้นเงนิเดือนผูนั้นไวจนกวาการสอบสวนและการพจิารณาทางวนิัยแลวเสร็จ   
และจนกวาศาลมีคําพพิากษาแลวจึงใหผูมอํีานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดอืนตาม
ขอ 236 (1) (2) หรือ (3)  หรือตามขอ 215 (1) (2) หรือ (3)  แลวแตกรณี  ทัง้นี้  โดยถือเกณฑจาํนวนครั้งที่
จะตองงดเลื่อนขั้น เงนิเดือนที่มากกวาเปนหลักในการพิจารณา  เวนแตผูนั้นไดพนจากราชการไปแลวตาม
ผลของการถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ  236  หรือตามผลของการถูกฟองคดีอาญาตามขอ  
237  กรณีใดกรณีหนึง่  จึงจะพิจารณาการเลื่อนขั้นเงนิเดือนที่รอการเลื่อนไวไดตามผลของกรณีนัน้โดยไม
ตองรอผลของอีกกรณีหนึง่  

 ขอ  239    ในกรณีที่นายกเทศมนตรีพจิารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงนิเดือนใหพนักงาน
เทศบาลผูใด  แตผูนั้นจะตองพนจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายตุามกฎหมายวาดวยบําเหนจ็
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  ใหนายกเทศมนตรีส่ังเลือ่นขั้นเงินเดือนเพื่อประโยชนในการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญใหผูนัน้ใน วนัที ่ 30  กันยายนของครึ่งปสุดทายกอนทีจ่ะพนจากราชการ 
  ขอ  240    ในกรณีที่นายกเทศมนตรีพจิารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงนิเดือนใหพนักงาน
เทศบาลผูใด  แตผูนั้นไดตายในหรือหลังวนัที ่1 เมษายน  หรือวนัที่ 1 ตุลาคมหรือออกจากราชการไมวา
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ดวยเหตุใด ๆ  หลังวันที่ 1 เมษายนหรือวันที่ 1 ตุลาคม  แตกอนที่จะมคีําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนในแตละครั้ง  
ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดอืนจะสัง่เลื่อนขั้นเงนิเดือนใหผูนัน้ยอนหลงัไปถึงวันที่ 1 เมษายนหรือวนัที ่1 
ตุลาคมครึ่งปที่จะไดเลื่อนนัน้ก็ได  แตถาผูนั้นไดพนจากราชการเพราะเหตุเกษยีณอายุตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นไปกอนทีจ่ะมีคําสั่งเลื่อนขัน้เงนิเดือนเพื่อประโยชนในการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญ  นายกเทศมนตรีจะสั่งเลือ่นขั้นเงินเดือนใหผูนั้นยอนหลังไปถงึวนัที ่30 กันยายนของครึ่งป
สุดทายที่จะไดเลื่อนนัน้ก็ได 
 

  ขอ  241    พนักงานเทศบาลผูใดไมอยูในหลักเกณฑที่จะเลื่อนขั้นเงนิเดือนไดคร่ึงขั้นตาม
ขอ 230 เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  การลา  หรือการมาทํางานสาย
ตามทีก่ําหนด  แตนายกเทศมนตรีพิจารณาเหน็สมควรเลื่อนขั้นเงินเดอืนใหโดยมีเหตุผลเปนกรณพีิเศษให
นายกเทศมนตรีเสนอ  ก.ท.จ.  เพื่อพิจารณาอนุมัติใหส่ังเลื่อนขัน้เงนิเดือนเปนการเฉพาะราย 

  ขอ  242    การเลื่อนขั้นเงนิเดือนพนักงานเทศบาล ใหดําเนินการตามขอ  224  โดยให 
เทศบาลตั้งคณะกรรมการขึน้คณะหนึ่ง เพือ่พิจารณาตามหลักเกณฑทีก่ําหนดในหมวดนี ้  และให
นายกเทศมนตรีเปนผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลทกุตําแหนง  ตามความเห็นของ
คณะกรรมการ  ดังกลาว 
  สําหรับการเลือ่นขั้นเงินเดือนของพนักงานครูเทศบาลทีสั่งกัดสถานศกึษา  ใหเทศบาล 
แตงตั้งคณะอนุกรรมการระดับโรงเรียนของแตละโรงเรียนขึ้นมาพิจารณากอนเสนอคณะกรรมการฯตาม
วรรคหนึง่  โดยแยกพิจารณาตางหากจากพนักงานเทศบาลแลวรายงานให ก.ท. เพือ่ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 

ขอ  243    ในการกําหนดโควตาการเลื่อนขั้นเงนิเดือนกรณีพิเศษ กาํหนดวงเงนิที่ใชใน                
การเลื่อนขัน้เงนิเดือน และการกาํหนดเงินตอบแทนพิเศษสําหรับพนกังานเทศบาล ใหเปนไปตามที่  ก.ท. 
กําหนด  

  ขอ  244    พนักงานเทศบาลผูใดถึงแกความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ      
ใหเทศบาลพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนใหผูนั้นเปนกรณพีเิศษ เพื่อประโยชนในการคํานวณบาํเหน็จบํานาญ    
ทั้งนี้ ใหนาํกฎหมายหรือระเบียบที่กาํหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนมาใชบงัคับโดยอนุโลม  

  ขอ  245    ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนของพนกังานเทศบาลผูถึงแกความตายเนื่องจากการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการ เปนผูมีหนาที่รายงาน และเสนอขอใหพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนเปนกรณีพเิศษ โดย
รวบรวมเอกสารที่เกีย่วของ  แลวเสนอใหผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกเทศมนตรี 
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  ในการรายงานและการเสนอขอใหพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือนเปนกรณีพิเศษ ตาม                     
วรรคหนึง่ ใหกาํหนดรายละเอียด ดังนี ้

(1) ชื่อพนกังานเทศบาลผูถึงแกความตาย และประวัติการรบัราชการของพนักงาน 
เทศบาลผูถงึแกความตาย 
 

(2) รายงานเหตุทีพ่นักงานเทศบาลผูนัน้ถงึแกความตายเนือ่งจากการปฏบิัติหนาที ่
ราชการ 

(3) ความเห็นในการเสนอขอใหพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษเพื่อ
ประโยชนในการคํานวณบําเหน็จ 

(4) สําเนาเอกสารของทางราชการที่ออกเกี่ยวกับการตาย และสาเหตุการตาย 
(5) เอกสารอื่น ๆ ที่มีความจาํเปนเพื่อประกอบการพิจารณา  

  ขอ  246    เมือ่นายกเทศมนตรีไดรับรายงานดังกลาวแลว  ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้ง 
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานเทศบาลผูถงึแกความตายเปนกรณีพิเศษเพื่อ
ประโยชนในการคํานวณบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษขึน้คณะหนึ่ง จาํนวนไมเกิน 3  คน  ประกอบดวย 
ปลัดเทศบาล  และผูอํานวยการกองหรือหวัหนาสวนราชการ   เพื่อพิจารณารายงานการขอเลื่อนขัน้       
เงินเดือนกรณพีิเศษของพนกังานผูถงึแกความตายเพื่อประโยชนในการคํานวณบาํเหน็จความชอบ          
กรณีพิเศษ 

  ขอ  247    ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ใหพิจารณารายงานการขอเลื่อนขั้น
เงินเดือนกรณพีิเศษตามขอ  245 โดยใหพจิารณา ดงันี ้

(1) พนักงานเทศบาลผูนัน้ถงึแกความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไม 
(2) เหตุทีท่ําใหถงึแกความตายเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูตาย 

หรือจากความผิดของผูตายหรือไม 
(3) ความเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงนิเดือนใหเปนกรณีพิเศษ เพือ่ประโยชนในการคํานวณ

บําเหน็จหรือไม 

ขอ  248    เมือ่คณะกรรมการไดพิจารณาตามขอ 247  แลว ใหประชุมพิจารณาและมี
ความเห็นวาสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานเทศบาลผูถึงแกความตายเปนกรณีพิเศษเพื่อประโยชนใน
การคํานวณบาํเหน็จ หรือไมหากเหน็วาควรเลื่อนขั้นเงนิเดือนเปนกรณีพิเศษไดจะสมควรเลื่อนขั้นเงนิเดือน
จํานวนกี่ข้ัน  ทั้งนี้ใหนํากฎหมายหรือระเบียบที่กาํหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนมาใชบงัคับโดยอนุโลม
และเสนอความเหน็ในการพจิารณาตอนายกเทศมนตรพีิจารณาตอไป   
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  ใหนายกเทศมนตรี เสนอเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนกรณีพิเศษและความเห็นตาม
วรรคหนึง่ ให  ก.ท.จ. พิจารณาใหความเหน็ชอบ 

  ขอ  249    การสั่งเลื่อนขั้นเงนิเดือนเปนกรณีพิเศษสําหรบัพนกังานเทศบาลผูถึงแกความ
ตายเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการดังกลาว  ใหนายกเทศมนตรีเปนผูมีอํานาจสัง่ตามมติของ  ก.ท.จ. 
ตามขอ  248 โดยใหมีผลเพือ่ประโยชนในการคํานวณบาํเหน็จเทานั้น 

  ขอ  250   การเลื่อนขั้นเงินเดอืนเปนกรณีพเิศษสําหรับพนักงานครูเทศบาลที่สังกัด
สถานศกึษาผูถึงแกความตาย  เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการดังกลาวใหนายกเทศมนตรีเปนผูมีอํานาจ
ส่ังตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงนิเดือนเปนกรณีพิเศษ  โดยใหมีผลเพือ่
ประโยชนในการคํานวณบําเหน็จ  ความชอบกรณีพิเศษแลวรายงานให ก.ท. ทราบ  เพื่อแจงใหหนวยงานที่
ไดรับการจัดสรรอัตราเงินเดอืนของตําแหนงจากสาํนกังบประมาณทาํความตกลงกบัสํานักงบประมาณ
ตอไป 

หมวด  12 
โครงสรางการแบงสวนราชการ 

  ขอ  251    การกําหนดและการเปลี่ยนแปลงขนาดของเทศบาล  กรอบระดับตําแหนง      
ผูบริหารของเทศบาล  ใหดาํเนนิการได  ดังนี ้
   (1)  ใหกาํหนดขนาดของเทศบาลออกเปน  3  ขนาด  ไดแก  ขนาดใหญ            
ขนาดกลาง  และขนาดเล็ก  เทศบาลใดจะเปนขนาดใดใหกําหนด  ดงันี ้
    (ก)  เทศบาลชัน้ 1  เดิม จัดใหเปนเทศบาลขนาดใหญ 
    (ข)  เทศบาลชัน้ 2 – 6  เดิม จัดใหเปนเทศบาลขนาดกลาง 
    (ค)  เทศบาลชั้น 7  เดิม จัดใหเปนเทศบาลขนาดเลก็ 
   (2)  เทศบาลสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดไดตามความจําเปนและความเหมาะสม
โดยจะตองผานเกณฑเบื้องตนตามที่คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล  กําหนด 
   (3)  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเปนผูพิจารณาเหน็ชอบการกําหนดขนาด
ของเทศบาลเปนขนาดใหญ  ขนาดกลาง  และขนาดเล็กตามที่เทศบาลเสนอ 
   (4)  ใหนาํการกําหนดขนาดของเทศบาลมาใชในการกําหนดหรือเปลีย่นแปลง
ระดับตําแหนงผูบริหารของเทศบาล  ตามกรอบระดับตําแหนงฯ  แนบทายหลักเกณฑนี ้
          การกาํหนดหรือเปลี่ยนแปลงระดับตําแหนงตามวรรคหนึง่  ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกาํหนด 
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   (5)  การเปลี่ยนแปลงขนาดเทศบาลหรือระดับตําแหนงตามขอ 2  และขอ  4  ตอง
ไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล กอน 

  ขอ  252    ใหเทศบาลกาํหนดสวนราชการเพื่อรองรับอํานาจหนาที่ตามทีก่ําหนดใน
กฎหมายวาดวยเทศบาล กฎหมายวาดวยการกาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร     
ปกครองสวนทองถิน่  และกฎหมายอื่นทีก่ําหนดอํานาจหนาที่ใหแกเทศบาล 
  ในการกาํหนดโครงสรางสวนราชการตามวรรคหนึ่ง ใหคาํนงึถงึความตองการ และ               
ความเหมาะสมของเทศบาล  โดยใหมีการแบงสวนราชการดังตอไปนี ้

    (1)  สํานักปลัดเทศบาล 
    (2)  กอง หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอืน่ 

  ใหสวนราชการตาม (1)  มฐีานะเปนกอง 

ขอ  253    ใหเทศบาลประกาศกําหนดกองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอืน่ตาม       
ขอ 252  วรรคสอง (2)   ซึ่งถอืวาเปนสวนราชการที่มีความจําเปนในการบริหารราชการของเทศบาล ดังนี ้

ก.  สวนราชการที่เปนสํานักหรือกอง 
(1) การคลัง 
(2) การชาง 
(3) การสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
(4) การการศึกษา 
(5) วิชาการและแผนงาน 
(6) การประปา 
(7) การแพทย 
(8) การชางสุขาภบิาล 
(9) การสวัสดิการสังคม 

ข. หนวยตรวจสอบภายในและแขวง 

ขอ  254    ภายใตบังคับขอ 252  เทศบาลอาจประกาศกาํหนดกอง  หรือสวนราชการอื่น
ไดตามความเหมาะสม และความจาํเปนของเทศบาล  โดยความเหน็ชอบของ  ก.ท.จ.  

ขอ  255    ในการประกาศกาํหนดกองหรอืสวนราชการตามขอ 254 ใหเทศบาลจัดทาํเปน
ประกาศเทศบาล โดยใหกาํหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของกองหรือสวนราชการที่เรียกชือ่อยางอืน่
โดยมีแนวทางการกําหนด ดังนี ้

(1) สํานักปลัดเทศบาล ใหมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ  
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เทศบาล และราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกอง  หรือสวนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทัง้
กํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และ
แผนการปฏิบตัิราชการของเทศบาล 

(2) กองวิชาการและแผนงาน  มีหนาที่เกี่ยวกบัการวิเคราะหนโยบายและแผน   
ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกําหนดนโยบายจัดทาํแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนและโครงการตาง ๆ  ซึง่  อาจเปนนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  
การบริหารหรอืความมัน่คงของประเทศ  ทั้งนี้  อาจเปนนโยบายแผนงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยาและ
โครงการระดบัชาติ  ระดับกระทรวง  ระดับกรม  หรือระดับจังหวัดแลวแตกรณี  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่      
เกี่ยวของ 

(3)  กองคลงั สํานักการคลังมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจาย การรับ  
การนาํสงเงิน  การเกบ็รักษาเงิน และเอกสารทางการเงนิ การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเกีย่วกบั               
เงินเดือน  คาจาง คาตอบแทน เงนิบาํเหนจ็ บํานาญ เงนิอื่น ๆ งานเกีย่วกับการจัดทํางบประมาณฐานะทาง
การเงนิ การจดัสรรเงินตาง ๆ  การจัดทําบญัชีทุกประเภท ทะเบยีนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ           
การควบคุมการเบิกจาย งานทาํงบทดลองประจําเดือน ประจําป งานเกี่ยวกบัการพสัดุของเทศบาลและ 
งานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วของและที่ไดรับมอบหมาย 

(4)  กองชาง สํานักการชางมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบ  
การจัดทาํขอมลูทางดานวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ        
การตรวจสอบ  การกอสราง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการ        
กอสรางและซอมบํารุง การควบคุมการกอสรางและซอมบํารุง งานแผนงานดานวศิวกรรมเครื่องจักรกล  
การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบาํรุงรักษาเครื่องจักรกล
และยานพาหนะงานเกี่ยวกบัแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล น้ํามนัเชื้อเพลิง 
และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย 

(5)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม           
มีหนาที่เกี่ยวกบัสาธารณสุขชุมชนสงเสริมสุขภาพและอนามยั  กองปองกันโรคติดตอ  งานสุขาภิบาล          
ส่ิงแวดลอมและงานอื่น ๆ  เกี่ยวกบัการใหบริการดานสาธารณสุข  งานสัตวแพทย  ในกรณีที่ยงัไมได         
จัดตั้งกองแพทย  จะมีงานดานการรักษาพยาบาลในเบือ้งตนเกีย่วกับศูนยบริการสาธารณสุขและ             
งานทนัตสาธารณสุข 

(6)  กองการศกึษา  สํานกัการศึกษามหีนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร 
ศึกษาและพัฒนาการศกึษา  ทั้งการศกึษาในระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษา
ตามอัธยาศัย  เชน  การจัดการศึกษาปฐมวัย  อนุบาลศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา  
โดยใหมงีาน ธรุการ  งานการเจาหนาที่  งานบรหิารวิชาการ  งานโรงเรียน  งานศึกษานเิทศ  งานกิจการ        
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นักเรียน   งานการศึกษาปฐมวัย  งานขยายโอกาสทางการศึกษา  งานฝกและสงเสรมิอาชีพ  งานหองสมุด  
พิพิธภัณฑและเครือขายทางการศึกษา  งานกจิการศาสนา  สงเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  งานกีฬา
และนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน  และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของตามที่
ไดรับมอบหมาย 

(7)  กองสวัสดิการและสังคม  สํานกัสวัสดิการสังคมมหีนาที่ความรบัผิดชอบ 
เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห  การสงเสรมิสวัสดิการเดก็และเยาวชน   การพัฒนาชมุชน  การจัดระเบียบ
ชุมชนหนาแน  และชมุชนแออัด  การจดัใหมีและสนบัสนนุกจิกรรมศนูยเยาวชน  การสงเสริมงานประเพณี
ทองถิน่  และงานสาธารณะ  การใหคาํปรกึษาแนะนาํหรือตรวจสอบเกี่ยวกบังานสวสัดิการสังคมและ
ปฏิบัติงานอืน่ที่เกี่ยวของ 

(8)  กองการประปา  สํานกัการประปามหีนาทีค่วามรบัผิดชอบเกีย่วกับการควบคมุ 
การผลิตและการจาํหนายน้าํประปา  การตดิตั้งประปา  การควบคมุการดําเนนิการเกีย่วกบัการงบประมาณ
รายได  รายจาย  การบัญชี  พัสดุ  การวางแผนปรับปรุงในขอบกพรองตาง ๆ  ของการประปา  รวมทั้งการ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ  ทีเ่กี่ยวของ 

(9) กองการแพทย  สํานักการแพทยมหีนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกบัการ 
พยาบาลและการบริการทางการแพทย  งานวิชาการและแผนงานทางดานการแพทยพยาบาลและบริการ
สาธารณสุข  งานเภสัชกรรม  ทัตนสาธารณสุข  งานชนัสตูรและรังษีวิทยา  งานเวชกรรม  งานผูปวยนอก  
งานผูปวยในและหองคลอด  งานหองผาตัด  และวิสัญญี  รวมทั้งงานอื่น ๆ  ตามทีไ่ดรับมอบหมาย 

(10)  กองชางสุขาภิบาล  สํานักการชางสขุาภิบาลมีหนาที่ความรับผิดชอบ        
เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอม  ดานวัสดุที่ใชแลว (ขยะ)  การจัดการคุณภาพน้ํา  การควบคุมออกแบบ
และกอสรางอาคารโรงงาน  ที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  การควบคมุดูแลรักษาตรวจสอบระบบบําบัด      
น้ําเสยี  และมลพิษในดานอืน่ ๆ  รวมทั้งการปฏิบัติงานตาง ๆ  ตามทีไ่ดรับมอบหมาย 

(11)  หนวยตรวจสอบภายใน มหีนาที่ความรับผิดชอบเกีย่วกับงานการตรวจสอบ      
บัญชี เอกสารการเบิกจาย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบญัชี งาน
ตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรพัยสินและการทําประโยชนจากทรัพยสินเทศบาลและ
งานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วของและที่ไดรับมอบหมาย 
  (12) แขวง  มหีนาที่ความรบัผิดชอบกิจการภายในแขวงในสวนที่เปนอํานาจ       
หนาที่ของปลดัเทศบาล  โดยใหมีสํานกังานแขวง  งานการศึกษา  งานคลัง  งานสวัสดิการสังคม  งานการ
ประปา  งานสาธารณสุข  งานชาง  อยูในแขวง  หรืออาจจะใหมกีารแบงสวนงานอืน่ ๆ  ที่จาํเปนมาปฏิบัติ
หนาที่ในแขวงนั้น  รวมทัง้ปฏิบัติงานในหนาที่อ่ืนน ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ขอ  256    สํานักปลัดเทศบาลมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกบัราชการทั่วไปของเทศบาล
และราชการทีม่ิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสํานัก  กอง  หรือสวนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ  รวมทัง้
กํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย  แนวทางและ
แผนการปฏิบตัิราชการของเทศบาล  โดยมีหัวหนาสาํนกัปลัดเทศบาลเปนผูปกครองบังคับบัญชาพนักงาน
และลูกจาง  และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสาํนักปลัดเทศบาล 

ขอ  257    สํานัก  กอง หรือสวนราชการทีเ่รียกชื่ออยางอื่นตามขอ  252  วรรคสอง (2)   
ใหมีหนาที่รับผิดชอบตามทีก่ําหนดในประกาศเทศบาล  โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนักงาน 
เทศบาล 

ขอ  258    การแบงสวนราชการภายในสํานักปลัดเทศบาล  สํานัก  กอง  หรือสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่นตามขอ  252  ใหกาํหนดเปนประกาศเทศบาลโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล  ทัง้นี ้ ใหกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบภายในสวนราชการภายในไวในประกาศ
เทศบาล  ดังกลาวดวย 

การกําหนดหนาที่รับผิดชอบของสวนราชการที่จัดแบงภายในตามวรรคหนึ่ง  ตองเปน
หนาที่ความรบัผิดชอบที่อยูในขอบเขตของหนาที่ความรบัผิดชอบของสวนราชการนัน้ 

ขอ  259  การจัดตั้ง  การปรบัปรุง  การรวมหรือการยบุเลิกการแบงสวนราชการตาม          
ขอ 253  ใหเทศบาลพิจารณาเสนอความเห็นและพิจารณาอัตรากําลงั  การจัดสรรงบประมาณให         
สอดคลองกันแลวเสนอตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  พิจารณาใหความเห็นชอบ 

ในการพิจารณาขอจัดตั้ง  ปรับปรุง  การรวมหรือการยบุเลิกการแบงสวนราชการตาม 
วรรคหนึง่  ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  พิจารณาโดยคํานึงถึงภารกิจอํานาจหนาที่ความรบัผิดชอบ
ของเทศบาล  ตามทีก่ฎหมายกําหนด  ลักษณะงาน  คณุภาพของงาน  ปริมาณงาน  และความจําเปน
ความเหมาะสม  ตลอดทัง้อตัรากําลังของพนักงานของสวนราชการ  และงบประมาณคาใชจายตาง ๆ  ของ
เทศบาลประกอบดวย   

ขอ  260    การจัดตั้งกองหรอืสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นขึ้นใหม เพื่อรองรับภารกิจ
หนาที่ของเทศบาล หรือการปรับปรุงการกาํหนดสวนราชการของเทศบาล    ซึ่งมกีารจัดตั้งกอง หรือ            
สวนราชการขึน้ใหม ใหเทศบาล เสนอเหตุผลความจําเปน และรางประกาศเทศบาล กําหนดกองหรือ    
สวนราชการขึน้ใหม เพื่อให  ก.ท.จ. พิจารณาใหความเหน็ชอบ โดยใหมีรายการ ดังนี ้

(1) เหตุผล ความจําเปนที่ตองจดัตั้งกองหรือสวนราชการขึ้นใหม 
(2) ชื่อกองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอืน่ 
(3) อํานาจหนาทีค่วามรับผิดชอบของกองหรือสวนราชการ นั้น 
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(4) ลักษณะงานทีต่องปฏิบัติตามขอ (3) คุณภาพและปริมาณงานถึงขนาดตอง             
จัดตั้งเปนหนวยงานระดับ กองและกําหนดอัตรากําลังพนักงานเทศบาลในสวนราชการนั้น 

(5) รางประกาศเทศบาล กําหนดสวนราชการที่ปรับปรุงใหม โดยกาํหนดอาํนาจ    
หนาที่ความรบัผิดชอบของกองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอืน่และการจัดแบงสวนราชการภายในตาม
ขอ 258 
  ในการพิจารณาของ  ก.ท.จ.  ไดคํานึงถึงภารกิจอํานาจหนาที่ความรบัผิดชอบของ               
เทศบาลตามที่กฎหมายกําหนดลักษณะงานคุณภาพของงาน ปริมาณงาน และความจําเปนความ        
เหมาะสม ตลอดทั้งอัตรากาํลังของพนักงานเทศบาล และงบประมาณคาใชจายตาง ๆ ของเทศบาล 

ขอ  261    เมือ่  ก.ท.จ.   ไดพิจารณาการขอจัดตั้งหรือปรับปรุงการกาํหนดสวนราชการ
ตามขอ  259 แลว 

(1) มีมติเหน็ชอบการจัดตั้งหรือปรับปรุงการกาํหนดสวนราชการใหม และอัตรา            
กําลังพนักงานเทศบาล ที่กาํหนดในกองหรือสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม เปนการปรับเกลี่ยมาจากกองหรือ
สวนราชการอืน่ภายในเทศบาล โดยไมเพิ่มอัตรากําลัง ใหนายกเทศบาลลงนามในประกาศใชบังคับ และ
ดําเนนิการตามมติ  ก.ท.จ.  

(2) มีมติเหน็ชอบการจัดตั้งหรือปรับปรุงการกาํหนดสวนราชการใหม  และอัตรา               
กําลังพนักงานเทศบาล ที่กาํหนดในกองหรือสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม เปนการกาํหนดตําแหนงเพิ่มใหม 
ใหเสนอเรื่องการกําหนดตําแหนงเพิม่ใหมให  ก.ท. ใหความเหน็ชอบกอน 

(3) มีมติเปนประการอื่นใด ใหเทศบาลดําเนนิการตามมตขิอง ก.ท.จ. นัน้ 

หมวด  13 
วิธีการบรหิารและการปฏบิัติงานของพนักงานเทศบาล 

  ขอ  262    ในการบริหารกิจการของเทศบาล  คณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีใน          
รูปแบบคณะเทศมนตรี  อาจมอบอํานาจโดยทําเปนหนงัสือใหนายกเทศมนตรี  เทศมนตรี  ปลัดเทศบาล
หรือรองปลัดเทศบาลทําการแทนคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีแลวแตกรณีได  ทัง้นี้  ใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยเทศบาล 
  เทศบาลที่มีการบริหารในรปูแบบเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง  การรักษาราชการแทน  
หรือการปฏิบตัิราชการแทนของนายกเทศมนตรีใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยเทศบาล 

  ขอ  263   ในสํานัก  กองหรอืสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น  มีผูอํานวยการสํานกั           
ผูอํานวยการกอง  หรือหวัหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น  คนหนึ่งเปนผูปกครองบังคับบัญชา
ขาราชการ  และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสาํนัก  กอง  หรือสวนราชการนัน้ 
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  ขอ  264    ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเกีย่วกับการวนิิจฉัยปญหาและสัง่การ
ใหใชหลักการแบงอํานาจและหนาที่ตามลกัษณะของเรื่องดังตอไปนี ้
  ปลัดเทศบาล 

(1) เร่ืองทีน่ายกเทศมนตรีส่ังการเกี่ยวกับนโยบายของเทศบาล 
(2) เร่ืองที่กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับระบุใหเปนอาํนาจหนาที่ของปลัดเทศบาล 
(3) เร่ืองซึ่งตกลงกันไมไดระหวางหนวยงานตาง ๆ  ภายใตบังคับบัญชา 
(4) เร่ืองในหนาทีสํ่านักงานเทศบาล 
(5) เร่ืองทีห่ัวหนาสวนราชการเห็นเปนปญหาและเสนอมาเพื่อรับคําวนิิจฉัยหรือในกรณี 

พิเศษอื่นใด 
(6) เร่ืองที่ปลัดเทศบาลสั่งการโดยเฉพาะ 
(7) เร่ืองทีห่ัวหนาสวนราชการตาง ๆ  เหน็สมควรเสนอเพื่อทราบ 
รองปลัดเทศบาล 
 
เร่ืองใดที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  ระบุใหเปนอาํนาจหนาที่ปลัดเทศบาล  หาก   

กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบงัคบันั้นมิไดกําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอืน่  ปลัดเทศบาลจะมอบ
อํานาจโดยทําเปนหนงัสือใหรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนในนามของปลัดเทศบาลก็ได 
  หัวหนาสวนราชการ 
  (1)  เร่ืองใดที่เปนหนาที่ของสวนราชการใดอยูแลว  หรือซ่ึงจะไดมอบหมายกจิการใหมให
หัวหนาสวนราชการนัน้เปนผูส่ังการและรับผิดชอบโดยตรง 
  (2)  เร่ืองเขาลกัษณะที่จะตองเสนอนายกเทศมนตรี  หรือปลัดเทศบาลใหเสนอปลดัเทศบาล
ตามลําดับ  เมื่อนายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาลพิจารณาวินิจฉัยสั่งการประการใดแลวใหหัวหนาสวนราชการ
พึงปฏิบัติตามคําสั่งนัน้ 
  (3)  การปฏิบตัิงานภายในสวนราชการนัน้  หวัหนาสวนราชการพงึอนโุลมตามหลกัดงักลาว
ขางตนตามลําดับช้ัน 

  ขอ  265    ภายใตบงัคับกฎหมายวาดวยเทศบาล  การกาํหนดใหพนกังานเทศบาลตําแหนง
ที่มิไดกําหนดไวในประกาศนีบ้ังคับบัญชาพนักงานเทศบาลในสวนราชการใด  ฐานะใด  ใหเปนไปตามที่
นายกเทศมนตรีมอบหมาย  โดยทาํเปนหนงัสือ  ทัง้นี้ตามหลกัเกณฑที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
กําหนด 

  ขอ  266    อํานาจในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัตกิารปฏิบัติราชการหรือการ
ดําเนนิการอืน่ที่ผูดํารงตําแหนงใดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนนิการตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําสั่ง
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ใด  หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด  ถากฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคบั  หรือคําสั่งใด  หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนัน้มิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น  หรือมิไดหามเรื่องการมอบอํานาจ
ไว           ผูดาํรงตําแหนงนั้นอาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอืน่ปฏิบัติราชการแทนได  ดังนี ้
  (1)  ปลัดเทศบาลอาจมอบใหรองปลัดเทศบาล  ผูอํานวยการสํานกั  ผูอํานวยการกอง  
หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอืน่ 
  (2)  ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการกอง  หรือหัวหนาสวนราชการทีเ่รียกชื่ออยางอื่นอาจ
มอบใหพนักงานเทศบาลในกองหรือสวนราชการนั้น 
  การมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนตาม  วรรคหนึง่ (1)  และ (2)  ใหทาํเปนหนังสือ 

  ขอ  267    เมือ่มีการมอบอาํนาจตามขอ  266  โดยชอบแลว  ผูรับมอบอํานาจมหีนาที่
ตองรับมอบอํานาจนัน้  และจะมอบอํานาจนัน้ใหแกผูดํารงตําแหนงอื่นตอไปไมได 

  ขอ  268    ในการมอบอํานาจตามขอ  266 (1)  และ (2)  ใหผูมอบอํานาจพิจารณาถึงการ
อํานวยความสะดวกแกประชาชน  ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ  การกระจายความรับผิดชอบตาม
สภาพของตําแหนงของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจตองปฏิบัติหนาทีท่ี่ไดรับมอบอํานาจตาม
วัตถุประสงคของการมอบอาํนาจดงักลาว 
  เมื่อไดมอบอํานาจแลว  ผูมอบอํานาจมหีนาที่กาํกับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผูรับ
มอบอํานาจ  และใหมอํีานาจแนะนาํและแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจได 

  ขอ  269    ในกรณีที่ไมมีปลัดเทศบาล  หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติราชการได  ใหรอง
ปลัดเทศบาลเปนผูรักษาราชการแทน  ถามรีองปลัดเทศบาลหลายคน  ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งรอง
ปลัดเทศบาลคนหนึง่เปนผูรักษาราชการแทน  ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองปลัดเทศบาล  หรือมีแตไมสามารถ
ปฏิบัติราชการได  ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งพนกังานเทศบาลในเทศบาลซึ่งดํารงตําแหนงไมต่าํกวา
ผูอํานวยการกองหรือหวัหนาสวนราชการทีเ่รียกชื่ออยางอื่นเปนผูรักษาราชการแทน 
  ในกรณีที่ไมมรีองปลัดเทศบาล  หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติราชการไดนายกเทศมนตรีจะ
แตงตั้งพนักงานเทศบาลในเทศบาลซึง่ดํารงตําแหนงไมต่าํกวาผูอํานวยการกองหรือหวัหนาสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอื่นเปนผูรักษาราชการแทนกไ็ด 

  ขอ  270   ในกรณีที่ไมมีผูดาํรงตาํแหนงผูอํานวยการสาํนกั  ผูอํานวยการกอง  หรือหวัหนา
สวนราชการทีเ่รียกชื่ออยางอื่น  ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งพนกังานเทศบาลในสํานกั  กองหรือสวนราชการ
นั้นคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควร  ใหเปนผูรักษาราชการแทนได  แตเพื่อความเหมาะสมแกการรับผิดชอบ       
การปฏิบัติราชการในสาํนัก  กองหรือสวนราชการนั้นนายกเทศมนตรีอาจจะแตงตั้งพนักงานเทศบาลคนใด
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คนหนึ่งซึง่ดํารงตําแหนงไมต่าํกวา  ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชือ่อยางอืน่เปนผูรักษา
ราชการแทนกไ็ด 

  ขอ  271   ใหผูรักษาราชการแทนมีอํานาจหนาทีเ่ชนเดยีวกับผูซึง่ตนแทน 
  ในกรณีที่มีผูดาํรงตําแหนงใด  หรือผูรักษาราชการแทนผูดํารงตําแหนงนั้นมอบหมายหรือ
มอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอืน่ปฏิบัติราชการแทน  ใหผูปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับ    
ผูซึ่งมอบหมายหรือมอบอํานาจ 
  ในกรณีที่มกีฎหมายอื่นแตงตั้งใหผูดํารงตาํแหนงใดเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจหนาที่
อยางใด  ใหผูรักษาราชการแทนหรือผูปฏิบัติราชการแทน  มีอํานาจหนาที่เปนกรรมการหรือมีอํานาจหนาที่
เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้นในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนดวย  แลวแตกรณ ี

  ขอ  272    การเปนผูรักษาราชการแทนตามที่กาํหนดในมาตรฐานทัว่ไปนี้  ไม
กระทบกระเทอืนอํานาจนายกเทศมนตรีซึง่เปนผูบงัคับบัญชาที่จะแตงตั้งพนักงานเทศบาลอืน่เปนผูรักษา
ราชการแทนตามอํานาจหนาทีท่ี่มีอยูตามกฎหมาย 
  ในกรณีที่มกีารแตงตั้งผูรักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง  ใหผูดาํรงตําแหนงรอง  พนจาก
ความเปนผูรักษาราชการแทนนับแตเวลาทีผู่ไดรับการแตงตั้งตามวรรคหนึง่เขารับหนาที ่

  ขอ  273    ในกรณีที่ตําแหนงพนักงานเทศบาลตําแหนงอื่นวางลง  หรือผูดํารงตําแหนงไม
สามารถปฏิบัติราชการได  และเปนกรณทีีม่ิไดมีการกาํหนดไวเกีย่วกบัการปฏิบัติราชการแทนและการรักษา
ราชการแทน  ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจสั่งใหพนกังานเทศบาลที่เหน็สมควรใหรักษาการในตําแหนงนั้นได  
โดยใหพจิารณาถึงความรูความสามารถ  ความเหมาะสมและเปนประโยชนตอทางราชการสูงสุด  สําหรับ
กรณีตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาวางลงหรือผูดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศกึษาไมสามารถปฏิบตัิหนาที่
ราชการไดและมีการแตงตัง้ผูดํารงตําแหนงผูชวยไว  ใหผูดํารงตําแหนงผูชวยเปนผูรักษาการในตําแหนง       
ถามีผูดํารงตําแหนงผูชวยหลายคน  ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจแตงตั้งใหผูดํารงตาํแหนงผูชวย  คนหนึ่ง
หรือหลายคนรักษาการในตาํแหนงตามลาํดับไวเปนการลวงหนาได 
  ผูรักษาการในตําแหนงตามวรรคหนึง่  ใหมีอํานาจหนาที่ตามตําแหนงที่รักษาการนัน้        
ในกรณีที่มกีฎหมายอื่น  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  มติคณะกรรมการตามกฎหมาย  หรือ  
คําสั่งผูบังคับบัญชาแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงนัน้  เปนกรรมการหรือใหมีอํานาจหนาที่ใด  ก็ใหผูรักษาการ
ในตําแหนงทําหนาทีก่รรมการหรือมีอํานาจหนาที่อยางนัน้  ในระหวางที่รักษาการในตําแหนง  แลวแตกรณี 
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หมวด 14 
กิจการอันเกีย่วกับการบรหิารงานบุคคล 

สวนที่ 1 
การสั่งพนกังานประจาํเทศบาล 

  ขอ  274    ใหนายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.   มีอํานาจสั่งพนกังาน      
เทศบาลใหประจําเทศบาลเปนการชัว่คราว  โดยใหพนจากตําแหนงหนาที่เดิมได  ในกรณีที่มเีหตผุล       
ความจาํเปน  ดังตอไปนี้ 

(1) เมื่อพนกังานเทศบาลมกีรณีถูกกลาวหาหรือมีกรณีเปนทีส่งสัยวากระทาํผิดวินยั 
อยางรายแรง หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทาํความผิดอาญา  เวนแตเปนความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  หรือกรณีที่ถูกฟองนัน้  พนักงานอยัการรับเปนทนายแกตางใหและถา 
ใหผูนัน้คงอยูในตําแหนงหนาที่เดิมตอไปจะเปนอุปสรรคตอการสืบสวนสอบสวน  หรืออาจเกิดการเสียหาย
แกราชการ 
       (2)  เมื่อพนักงานเทศบาลกระทําหรือละเวนกระทาํการใดจนตองคาํพพิากษาถึงที่สุด
วาเปนผูกระทาํความผิดอาญา  และผูมีอํานาจดังกลาวพิจารณาเหน็วาขอเทจ็จริงที่ปรากฏตามคํา
พิพากษาถงึทีสุ่ดนั้นไดความประจักษชัดอยูแลววาการกระทําหรือละเวนกระทาํการนั้นเปนความผิดวินัย
รายแรง 
       (3)  เมื่อพนักงานเทศบาลละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการ  และผูบงัคับบัญชาได
ดําเนนิการสืบสวนแลวเหน็วาไมมีเหตุผลอันสมควร  และการละทิง้หรือทอดทิง้หนาทีร่าชการนั้นเปนเหตุให
เสียหายแกราชการอยางรายแรง 
       (4)  เมื่อพนักงานเทศบาลกระทําผิดวนิัยอยางรายแรงและไดรับสารภาพเปนหนงัสือ
ตอผูบังคับบัญชา  หรือใหถอยคํารับสารภาพตอผูมีหนาที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตาม
มาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับวนิัย  การรักษาวินยัและการดําเนินการทางวินยัและไดมีการบันทกึถอยคาํรับ
สารภาพเปนหนังสือ 
       (5)  เมื่อพนักงานเทศบาลมีกรณีถูกแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น  ทําการสอบสวนในกรณี
ถูกกลาวหา  หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนผูขาดคุณสมบัติ  หรือมลัีกษณะตองหามสําหรับพนกังาน          
เทศบาล 
       (6)  เมื่อพนักงานเทศบาลมีกรณีถูกแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวน  หรือมี
การใชสํานวนการสอบสวนพิจารณาดาํเนินการในกรณีถูกกลาวหา  หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอน
ความสามารถในอันที่จะปฏบิัติราชการ บกพรองในหนาที่ราชการหรือประพฤติตน  ไมเหมาะสมกบั
ตําแหนง หนาที่ราชการหรือมีกรณีที่ปรากฏชัดแจงตามมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับวนิัย การรักษาวนิยั  และ
การดําเนินการทางวินยั 
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       (7)  เมื่อพนักงานเทศบาลผูดํารงตําแหนงใดมีกรณีถกูกลาวหา  หรือมีกรณีเปนทีส่งสัย
วามพีฤติการณไมเหมาะสมที่จะปฏิบัตหินาที่ราชการในตําแหนงนัน้ซึ่งผูบังคับบัญชาไดสืบสวนแลวเหน็วา
กรณีมีมูล  และถาใหผูนัน้คงอยูในตําแหนงเดิมตอไปอาจเกิดการเสียหายแกราชการ 
       (8)  เมื่อพนักงานเทศบาลไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 
       (9)  เมื่อพนักงานเทศบาลไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรส  ซึง่ไปปฏิบัติหนาที ่      
ราชการ  หรือไปปฏิบัติงานในตางประเทศ 
       (10)  เมื่อพนักงานเทศบาลไดรับทุนรัฐบาลหรือทุนของเทศบาลใหไปศึกษาหรอื             
ฝกอบรมในประเทศ  หรือตางประเทศ 
       (11)  กรณีอ่ืนที่มเีหตุผลความจาํเปนพเิศษเพื่อประโยชนแกราชการ โดยไดรับความ 
เห็นชอบจาก  ก.ท.จ. 

  ขอ  275    ในการเสนอขอให  ก.ท.จ. พิจารณาใหความเหน็ชอบการสั่งพนักงานเทศบาล
ใหประจําเทศบาล  ใหแสดงรายละเอียดในคําเสนอขอ  ดังตอไปนี้ 
      (1)  คาํชี้แจง  เหตุผลความจําเปนและประโยชนแกราชการ  และระยะเวลาที่จะสัง่          
พนักงานเทศบาลใหประจําเทศบาล  ทั้งนี ้ ตองไมเกินหกเดือน เวนแตการสั่งประจาํเทศบาลตามขอ  274 
(8) (9) และ(10)  ใหส่ังไดไมเกินระยะเวลาที่ผูนัน้ไดรับอนุญาตใหลา 
      (2)  หนาทีแ่ละความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการที่จะมอบหมายแกผูถูกสัง่ให   
ประจําเทศบาล  ยกเวนกรณีตามขอ  274 (8) (9) และ (10) 

  ขอ  276    การสั่งพนกังานเทศบาลใหประจําเทศบาล    ใหนายกเทศมนตรีส่ังไดตามมติ
ของ ก.ท.จ.  เปนเวลาไมเกนิหกเดือนนับแตวันทีถู่กสั่งใหประจํา  เวนแต กรณีส่ังประจําเทศบาลตามขอ 
274 (8) (9) และ (10)  ใหส่ังไดไมเกินระยะเวลาที่ผูนั้นไดรับอนุญาตใหลา 
  เมื่อมีการสัง่พนักงานเทศบาลผูใดใหประจําเทศบาลแลว  และถานายกเทศมนตร ีเหน็วา
ยังมีเหตุผลความจําเปนพิเศษที่จะตองสั่งใหผูนัน้ประจาํตอไปอีกเกินกาํหนดเวลาตามวรรคหนึง่ ใหขอ
ความเหน็ชอบขยายเวลาตอ  ก.ท.จ. ไดอีกไมเกนิหนึ่งป  โดยเมื่อรวมกนัแลวใหขยายเวลาสัง่ประจาํเทศบาล 
ไดไมเกินหนึ่งปหกเดือน  ทัง้นี้ ใหขอขยายเวลากอนวนัครบกําหนดเวลาเดิมไมนอยกวาสามสิบวัน  เวนแต
กรณีที่มีเหตุผลความจาํเปนพิเศษ อาจขอความเห็นชอบขยายเวลาตอ ก.ท.จ. กอนวนัครบกําหนดเวลาเดิม
นอยกวาสามสิบวันได 
  การขอความเห็นชอบขยายเวลาตามวรรคสองใหนําความขอ 275 (1) และ (2) มาใช              
บังคับโดยอนโุลม 
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  ขอ  277    ในการเสนอขอให  ก.ท.จ. พิจารณาใหความเหน็ชอบการสั่งพนักงานเทศบาล
ใหประจําเทศบาลสําหรับกรณีมีเหตุผลความจําเปนตามขอ 274 (8) (9) (10) หรือ (11) หากเทศบาล          
เห็นวา เพื่อประโยชนตอการบริหารราชการของเทศบาล และใหมีเจาหนาที่ปฏิบัติงานทดแทนในตาํแหนง       

ผูที่ถูกสัง่ใหประจําเทศบาล  ใหเทศบาลดําเนินการตามขอ 275 (1) และ (2)  และใหเสนอขอกําหนด
ตําแหนงประจาํเทศบาลเพิม่ใหม  เพื่อรองรับพนักงานเทศบาล ผูถกูสั่งใหประจําดงักลาวเปนการเฉพาะตวั 
โดยใหกาํหนดเปนเงื่อนไขวา หากตําแหนงประจําเทศบาลวางลงใหยุบเลิกตําแหนงได   
  สําหรับการสั่งประจําเทศบาลตามวรรคหนึง่  เมื่อ ก.ท.จ. พิจารณาใหความเหน็ชอบแลว    
ให ก.ท.จ. เสนอเรื่องการขอกําหนดตําแหนงประจําเทศบาล  พรอมดวยเหตุผลความจําเปนในการสั่ง
พนักงานเทศบาลผูนัน้ประจําเทศบาล  ให ก.ท.ใหความเหน็ชอบกอน   
  เมื่อ  ก.ท.จ. และ ก.ท. ไดพจิารณาใหความเหน็ชอบตามวรรคสองแลว ใหนายกเทศมนตรี
ส่ังพนักงานเทศบาลผูนัน้ใหประจําเทศบาล ตามความเห็นชอบของ ก.ท.จ. และใหนาํความที่กาํหนดใน     
ขอ 276  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  ขอ  278    เมือ่นายกเทศมนตรีส่ังพนักงานเทศบาลผูใดใหประจําเทศบาล  โดยมีเหตุผล
ความจาํเปนในกรณีใดแลว    เมื่อหมดความจําเปนหรือครบกําหนดเวลาตามขอ 276  ใหนายกเทศมนตรี
โดยความเหน็ชอบของ  ก.ท.จ. ส่ังใหผูนัน้ดํารงตําแหนงเดิม หรือแตงตั้ง ใหดาํรงตําแหนงในระดับเดียวกนั
ที่ผูนัน้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนัน้ 

  ขอ  279    หากเปนการสั่งพนักงานเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา  ใหส่ังประจําสถานศึกษา
เทานั้น 

  ขอ  280    การใหพนจากตาํแหนง การใหไดรับเงินเดือน การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงนิเดือน    
การดําเนินการทางวินยั  และการออกจากราชการของพนักงานเทศบาลที่ถูกสัง่ให  ประจําเทศบาลใหถือ
เสมือนวาผูถกูส่ังนัน้ดํารงตาํแหนงเดิม 

สวนที่ 2 
การสั่งพนกังานเทศบาลไปชวยปฏิบัติราชการ 

  ขอ  281      ใหประกาศนี ้
   “การสั่งพนกังานเทศบาลไปชวยปฏิบัติราชการเปนการชั่วคราว”  หมายความวา  
การใหพนกังานเทศบาลไปชวยปฏิบัติราชการในสวนราชการอื่นภายในเทศบาลเดียวกันหรือตางเทศบาล
หรือสวนราชการอื่น  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่นอืน่ 
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  ขอ  282    นายกเทศมนตรมีีอํานาจสั่งใหพนักงานเทศบาลในสวนราชการหรือ
สถานศกึษาหนึ่งไปชวยปฏบิัติราชการในอีกสวนราชการหรือสถานศกึษาหนึง่ในเทศบาลเดียวกันเปนการ
ชั่วคราวไดทกุตําแหนง โดยไมขาดจากหนาที่ในตําแหนงเดิม 
  การสั่งใหพนักงานเทศบาลใหไปชวยปฏิบตัิราชการตามวรรคหนึง่  ใหคํานึงถึงภารกจิ 
หนาทีท่ี่ตองไปปฏิบัติมีความเหมาะสม สอดคลองกับความรูความสามารถและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงของพนักงานเทศบาลผูนัน้ดวย 

  ขอ  283    หามมิใหส่ังพนักงานเทศบาลไปชวยปฏิบัติราชการในเทศบาลอื่น               
สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ หรือราชการสวนทองถิ่นอืน่  เวนแตกรณีมีความจาํเปนและ
สําคัญอยางยิง่ เพื่อประโยชนของทางราชการโดยรวม  นายกเทศมนตรีอาจสั่งใหพนักงานเทศบาลไปชวย
ปฏิบัติราชการในเทศบาลอื่น  สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ หรือราชการสวนทองถิ่นอืน่ได 
โดยใหพจิารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดความเสยีหายกับเทศบาลตนสังกัดเปนหลัก และตองอยูภายใต
เงื่อนไขดังนี ้

(1) ใหผูมีอํานาจของหนวยงานอืน่ที่ประสงคของตัวพนักงานเทศบาลไปชวยปฏิบัติ
ราชการกับนายกเทศมนตรีของเทศบาลตนสังกัด  ทาํความตกลงกนั  โดยมีหนังสือยินยอม 

(2) พนักงานเทศบาลผูที่จะถูกส่ังใหไปชวยปฏิบัติราชการจะตองสมัครใจที่จะไปชวย
ปฏิบัติราชการในหนวยราชการอื่นนัน้ และตองเปนผูมีความรูความสามารถในงานตามภารกิจที่ไปชวย
ปฏิบตัิราชการนั้น  และตรงตามมาตรฐานกาํหนดตําแหนงของพนักงานผูนั้นดวย 

(3) การสั่งพนกังานใหชวยปฏิบตัิราชการ  ใหส่ังไดเปนการชั่วคราวครั้งละไมเกิน                  
6  เดือน และในกรณีเดียวกนัใหส่ังชวยปฏิบัติราชการไดไมเกิน 2 คร้ัง  

    (4)  หากมีเหตุผลความจาํเปนตองรีบใหชวยปฏิบัติราชการในกรณเีดียวกนัตาม (3)    
เกินกวา  2  คร้ัง  ใหเทศบาลเสนอเหตุผลความจาํเปนตอ ก.ท.จ.เพื่อพิจารณาเมื่อ ก.ท.จ.มีมติเปนประการ
ใดแลวใหเทศบาลปฏิบัติตามนั้น 
      (5)  การสั่งใหพนักงานเทศบาลที่สังกัดสถานศกึษาไปชวยปฏิบัติราชการตามขอ  282  
และขอ  283  ใหกระทาํได  เพื่อชวยปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในสถานศกึษาเทานัน้ 

สวนที่ 3 
การขอยืมตัวขาราชการ  พนักงานหรอืลูกจางหนวยงานอื่นมาชวยปฏิบัติงาน 

 
  ขอ  284    ในหลักเกณฑนี ้
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   “การขอยืมตัวขาราชการ”  หมายความวา  การที่เทศบาลขอยืมตัว  ขาราชการ
พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรฐั  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่นอืน่ที่มิใช
พนักงานหรือลูกจางเทศบาลมาปฏิบัติงานในเทศบาลเปนการชัว่คราว” 

  ขอ  285    เพือ่ประโยชนแกทางราชการ  เทศบาลอาจขอยืมตัวขาราชการ  พนักงานหรือ
ลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรฐั  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่นอ่ืนที่มิใชพนักงานหรือลูกจาง
เทศบาลมาชวยปฏิบัติงานชัว่คราวได  โดยตองพิจารณาตกลงกับหนวยราชการ  หนวยงานรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือราชการสวนทองถิ่นอืน่ที่มิใชเทศบาลนั้นกอน   โดยเจาตัวตองสมคัรใจและผูมีอํานาจของสังกดัเดิมได
เห็นชอบแลว 
  การขอยืมตัวขาราชการ  พนกังานหรือลูกจาง  ตามวรรคหนึง่  ใหคํานงึถึงภารกิจหนาที่ที่
จะขอยืมตัวมาชวยปฏิบัตติองมีความเหมาะสม  สอดคลองกับความรูความสามารถของผูนั้นดวย 

  ขอ  286    ระยะเวลาการขอยมืตัวราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงาน
ของรัฐ  รัฐวิสาหกจิ  หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นมาชวยปฏิบัติงานชัว่คราว  ใหเปนไปตามที่ผูมีอํานาจของ
ตนสังกัดเดิมกาํหนด 

  ขอ  287    คาตอบแทนขาราชการ  พนกังาน  หรือลูกจาง  ที่เทศบาลขอยืมตัวมาใหเปน
ตามที ่ก.ท. กาํหนด 

สวนที่ 4 
การพัฒนาพนักงานเทศบาล 

ขอ  288    ใหเทศบาลมกีารพัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการ   เปนพนักงานเทศบาล
กอนมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติเพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของ    ทางราชการ    หลกัและวิธีปฏิบัติราชการ         
บทบาท และหนาที่ของขาราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและ        
แนวทางปฏิบัติตนเพื่อเปนขาราชการที่ด ี 

ขอ  289    การพัฒนาพนักงานเทศบาล  ตามขอ 288  ตองกําหนดใหผูไดรับการบรรจุ 
เขารับราชการเปนพนักงานเทศบาลทุกคนใหไดรับการพฒันาและตองดําเนนิการพฒันาใหครบถวนตาม
หลักสูตรที ่ ก.ท. กําหนด  ดงันี ้

1) หลักและระเบยีบวิธีปฏิบัติราชการ 
2) บทบาทและหนาที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย 

ทรงเปนประมขุ 
3) แนวทางปฏิบัติงานเพื่อเปนพนักงานทั่วไป 
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4) ความรูพืน้ฐานในการปฏิบัติราชการสําหรับพนักงานบรรจุใหม  และการพัฒนา          
เกี่ยวกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบ  

 หากเทศบาลมีความประสงคจะพัฒนาเพิม่เติมใหสอดคลองกับความจําเปนในการพัฒนา
ของแตละเทศบาลก็ใหกระทาํได    ทัง้นี้  เทศบาลที่จะดาํเนนิการจะตองใชหลักสูตรที่  ก.ท. กําหนดเปน
หลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจาํเปนที่เทศบาลพิจารณาเหน็วามีความเหมาะสมตอไป 

  ขอ  290    การพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัตงิานในหนาที ่ ใหเทศบาลสามารถเลือกใชวิธีการ
พัฒนาอื่น ๆ  ได  เชน  การพัฒนาโดยการปฐมนิเทศ  การพัฒนาในระหวางการปฏบิัติหนาที่ราชการ         
การพัฒนาโดยผูบังคับบัญชา  การฝกภาคสนาม  การพัฒนาเฉพาะดาน 

 ขอ  291    การพัฒนานี ้ อาจกระทาํไดโดยสํานกังาน ก.ท. เทศบาลตนสังกัด หรือ      
สํานักงาน ก.ท. รวมกับเทศบาลตนสงักัด หรือเทศบาลตนสังกัดรวมกบัสวนราชการอื่นก็ได 

 ขอ  292    การพัฒนาพนักงานเทศบาลบรรจุใหมใหดําเนินการ  ดังนี ้
      (1)  การปฐมนิเทศ  ใหกระทํากอนมอบหมายหนาที่ปฏิบัติกอนการบรรจุเขารับราชการ 
      (2)  หลักสตูรการพัฒนา  ที่ใหเปนไปตามหลกัสูตรทีก่ําหนดตามขอ  289       
          (3)  การเลอืกวิธีการพัฒนาพนกังานเทศบาล  ใหเลือกวิธีการใดวิธกีารหนึ่งหรือ หลาย
วิธีการควบคูกนัไป  แลวแตความเหมาะสมของแตละเทศบาล เชน การงบประมาณ   ส่ือการฝกอบรม  
วิทยากร  ระยะเวลา  กําลังคนที่รับผิดชอบการฝกอบรม  และกําหนดกลุมเปาหมายทีจ่ะเขารับ                 
การอบรม 
      (4)  ประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา    โดยประเมินความรูและทักษะตลอดจน                
ทัศนคติของผูเขารับการพัฒนา  และติดตามการนําผลไปใชในการปฏบิัติงาน 

ขอ  293    การดําเนินการพฒันาพนักงานเทศบาลบรรจใุหมนี ้ ควรกระทําภายในระยะ 
เวลาที่พนักงานเทศบาลผูนัน้ยังอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

  ขอ  294    ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่พัฒนาผูอยูใตบังคบับัญชา  เพื่อเพิ่มพนูความรู           
ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม  และจริยธรรม  อันจะทําใหปฏิบัติหนาทีร่าชการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

 ขอ  295    ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับมหีนาที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและการ
พัฒนาผูใตบังคับบัญชาที่อยูภายใตการบงัคับบัญชาโดยตรง  รวมทัง้ผูใตบังคับบัญชาที่เพิ่งยายหรือโอน
มาดํารงตาํแหนง  ซึง่อยูภายใตการบังคับบัญชาของตน 
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  ขอ  296    การพัฒนาผูใตบังคับบัญชานั้น  ผูบงัคับบัญชาอาจเปนผูดําเนินการเองหรอื         
มอบหมายใหผูที่เหมาะสมดําเนนิการ โดยเลือกวธิีที่เหมาะสมกับการพัฒนา  ผูใตบังคับบัญชาเปน           
รายบุคคลหรอืเปนกลุม ซึ่งอาจใชวิธกีารฝกอบรมหรือวิธีการพัฒนาอื่น ๆ   โดยพิจารณาดําเนินการ             
หาความจาํเปนในการพัฒนาจากการวเิคราะหปญหาในการปฏิบัติงาน  การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
หรือขอเสนอของผูใตบังคับบัญชาเอง 

  ขอ  297    การพัฒนาผูใตบังคับบัญชานั้น  ตองพัฒนาทัง้  5  ดาน  ไดแก 
      (1)  ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ไดแก  ความรูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัตงิาน    
โดยทั่วไป  เชน  สถานที่  โครงสรางของงาน  นโยบายตาง ๆ  
      (2)  ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตาํแหนง  ไดแก  ความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานของตาํแหนงหนึง่ตําแหนงใดโดยเฉพาะ  เชน  งานฝกอบรม  งานพิมพดีด               
งานดานชาง   
      (3)  ดานการบริหาร  ไดแก  รายละเอยีดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริหารคน    
เชน  ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจงูใจ  การประสานงาน 
      (4)  ดานคณุสมบัติสวนตัว  ไดแก  การชวยเสริมบุคลิกภาพที่ดี  สงเสริมใหสามารถ      
ปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอื่นไดอยางราบรืน่ และมีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัมพนัธการทาํงาน การสื่อ
ความหมาย  การเสริมสรางสุขภาพอนามยั 
      (5)  ดานคณุธรรม  และจริยธรรม  ไดแก  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ             
ปฏิบัติงาน  เชน  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน  
การปฏิบัติงานอยางมีความสุข 

  ขอ  298    ข้ันตอนการพฒันาผูใตบังคับบัญชา  แบงไดดังนี ้
       (1)  การเตรียมการและการวางแผน  ใหกระทําดังนี ้

     (ก)  การหาความจาํเปนในการพัฒนา 
               การหาความจําเปนในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาแตละคน  หมายถึง              
การศึกษาวิเคราะหดูวา ผูใตบังคับบัญชาแตละคนสมควรจะตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง จงึจะ
ปฏิบัติงานไดสําเร็จอยางมปีระสิทธิภาพและปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานที่กาํหนดไว 
   (ข)  ประเภทของความจําเปน  ไดแก  ดานความรูทัว่ไปในการปฏิบตัิงาน            
ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว และดาน 
คุณธรรมและจริยธรรม 
      (2)  การดําเนินการพฒันา  ใหกระทําดงันี ้
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   (ก)  การเลือกวิธีพฒันาผูใตบังคับบัญชาทีเ่หมาะสม  เมือ่ผูบังคับบัญชาได        
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาจากการหาความ จําเปนในการพัฒนาแลว  
ผูบังคับบัญชาควรนําขอมูลเหลานั้นมาพิจารณากําหนดกลุมเปาหมาย  และเรื่องทีผู่ใตบังคับบัญชา
จําเปนตอง        ไดรับการพัฒนา  ไดแก  ผูใตบังคับบัญชาที่สมควรจะไดรับการพัฒนามีใครบาง  และแต
ละคนสมควรจะ     ไดรับการพัฒนาในเรื่องอะไร  ตอจากนัน้ก็เลือกวิธกีารพัฒนาที่เหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย อาจเปนวิธกีารที่ดําเนนิการไดในขณะปฏิบัติงาน  เชน  การสอนงาน  การสับเปลี่ยนงาน  
การใหคํา  ปรึกษา  หรืออาจเปนวธิีการพฒันาอืน่ ๆ  เชน  การฝกอบรม  การศึกษาดูงาน  เปนตน 
   (ข)  วิธีการพฒันาผูใตบงัคับบัญชา  ผูบังคับบัญชาสามารถพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชา โดยเลือกใชวิธีการพัฒนาไดหลายวิธีดวยกนั เชน การสอนงาน การมอบหมายงาน การ
สับเปลี่ยนโยกยายหนาที ่ การรักษาราชการแทนหรือรักษาการในตําแหนง การสงไปศึกษาดูงาน การ
ฝกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัตกิาร และการสมัมนา  เปนตน 
      (3)  ข้ันการทดลองปฏิบัต ิ ใหกระทาํดังนี ้
   (ก)  ใหทดลองปฏิบัติ  โดยเริ่มตนจากงานที่งาย ๆ  กอน  แลวคอยใหทาํงานที ่
ยากขึน้ตามลาํดับ 
   (ข)  ใหผูบังคบับัญชาทบทวนถงึเหตุผลและขั้นตอนวธิกีารทาํงาน เพือ่ตรวจสอบ              
ดูวาผูใตบังคับบัญชาเขาใจและเรียนรูวธิีการทํางานมากนอยเพียงใด 
   (ค)  ชวยแกไขขอบกพรองหรอืขอผิดพลาดตาง ๆ  ที่อาจเกิดขึ้น  โดยควรคํานึง   
ถึงสิ่งเหลานี้ดวยคือ  หลีกเลีย่งการวิพากษวิจารณใหยกยองชมเชยกอนที่จะแกขอผิดพลาด  ใหผูเขารับ    
การสอนแกไขขอผิดพลาดดวยตนเอง  อยาแกไขขอผิดพลาดใหเกนิขอบเขต  อยาแกไขขอผิดพลาดตอหนา 
ผูอ่ืน และอยาดวนตําหนิผูเขารับการสอนเร็วเกินไป 
   (ง)  กระตุนและใหกาํลังใจแกผูใตบังคับบัญชา  เพื่อใหมีกําลงัใจและมีความ                   
เชื่อมั่นในตัวเองที่จะเรียนรูงานตอไป 
   (จ)  ใหดําเนนิการสอนตอไปเร่ือย ๆ  จนแนใจไดวาผูใตบังคับบัญชาไดเรียนรู              
และสามารถปฏิบัติงานนั้นไดถูกตองจึงยตุิการสอน 
      (4)  ข้ันตอนติดตามผลใหกระทําดังนี ้
   (ก)  มอบหมายงานใหปฏิบัติดวยตนเอง  
   (ข)  เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยได  ในกรณีที่มีปญหา 
   (ค)  ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และคอย ๆ ลดการตรวจสอบลง  
เมื่อผูบังคับบัญชาแนใจวา  ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ไดรับการสอนไดถูกตอง 
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   (ง)  แจงใหผูบงัคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทัง้ในสวนที่ผูใตบงัคับบัญชา
ปฏิบัติไดดี  และสวนที่ยงัตองปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมเพือ่เสริมสรางความเชื่อมั่นในตัวเอง   และแกไขขอ              
บกพรองเพื่อใหการปฏิบัติงานสมบูรณยิง่ขึ้น 

  ขอ  299    ใหเทศบาล จัดทาํแผนการพัฒนาพนกังานเทศบาล เพื่อเพิม่พูนความรู         
ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทําใหปฏิบัติ หนาที่ราชการในตาํแหนงนั้นไดอยางมี    
ประสิทธิภาพ 
    ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ตองกาํหนดตามกรอบของแผนแมบทการ
พัฒนาพนักงานเทศบาลที ่ ก.ท. กําหนด โดยใหกําหนดเปนแผนการพฒันาพนักงานเทศบาลมีระยะเวลา  
3 ป ตามรอบของแผนอัตรากําลังของพนกังานเทศบาลนั้น 

  ขอ  300    ในการจัดทาํแผนการพัฒนาพนกังานเทศบาล ใหเทศบาลแตงตั้ง                   
คณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประกอบดวย 

(1) นายกเทศมนตรี      เปนประธานกรรมการ 
(2) ปลัดเทศบาล      เปนกรรมการ 
(3) ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการกอง และหัวหนาสวนราชการอืน่   เปนกรรมการ 
(4) หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลหรือผูที่ไดรับมอบหมาย   เปนกรรมการและเลขานกุาร 

ขอ  301    แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล อยางนอยตองประกอบดวย 
(1) หลักการและเหตุผล 
(2) เปาหมายการพัฒนา 
(3) หลักสูตรการพัฒนา 
(4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนนิการพฒันา 
(5) งบประมาณในการดําเนนิการพัฒนา 
(6) การติดตามและประเมินผล 

ขอ  302    หลกัการและเหตุผลในการจัดทาํแผนการพัฒนา เปนการหาความจําเปนใน     
การพัฒนาพนกังานเทศบาล   การศึกษาวเิคราะหถงึความจําเปนที่จะตองพัฒนาพนกังานเทศบาล
ตําแหนงตางๆ   ทัง้ในฐานะตัวบุคคล  และฐานะตําแหนงตามทีก่ําหนดในสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง
ของเทศบาล ตลอดทั้งความจําเปนในดานความรูความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ดานความรู
ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร และดานคุณธรรมและจริยธรรม  



 146

ขอ  303    เปาหมายในการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ตองกําหนดใหมีความชัดเจน และ
ครอบคลุมพนกังานเทศบาลทุกคน และตําแหนงตามแผนอัตรากําลงัของเทศบาลทกุตําแหนง โดย
กําหนดใหพนกังานเทศบาลตองไดรับการพัฒนาทุกตําแหนงภายในรอบระยะเวลา 3 ปของแผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาล 

  ขอ  304    หลกัสูตรการพัฒนา สําหรับพนกังานเทศบาลแตละตําแหนงตองไดรับการ
พัฒนาอยางนอยในหลกัสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร  ดงันี ้

(1) หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกีย่วกบังานในหนาที่รับผิดชอบ 
(3) หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
(4) หลักสูตรดานการบริหาร 
(5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 

  ขอ  305    วิธกีารพัฒนาพนกังานเทศบาล ใหเทศบาลดาํเนนิการเอง หรืออาจมอบหมาย
สํานักงาน ก.ท. หรือผูทีเ่หมาะสมดําเนนิการ  หรือดําเนนิการรวมกับสํานักงาน ก.ท. สวนราชการ หรือ
หนวยงานอื่น   โดยวิธีการพฒันาวิธีใดวธิหีนึง่ หรือหลายวิธีก็ได ตามความจาํเปน ความเหมาะสม ดังนี ้

(1) การปฐมนิเทศ 
(2) การฝกอบรม  
(3) การศึกษา หรือดูงาน 
(4) การประชุมเชงิปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
(5) การสอนงาน การใหคําปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม 

  ระยะเวลาดําเนินการพฒันาพนักงานเทศบาล ตองกําหนดใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
ที่เขารับการพฒันา วธิีการพฒันา และหลกัสูตรการพัฒนาแตละหลักสูตร 

  ขอ  306    งบประมาณในการดําเนนิการพัฒนาเทศบาลตองจัดสรรงบประมาณสําหรับ
การพัฒนาพนกังานเทศบาล ตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลอยางชัดเจน แนนอน เพื่อใหการพัฒนา
เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 

  ขอ  307    การติดตามและประเมินผลการพัฒนาเทศบาลตองจัดใหมรีะบบการตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล  เพือ่ใหทราบถึงความสาํเร็จของการพัฒนา ความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผูเขารับการพัฒนา  
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  ขอ  308    ใหเทศบาลจัดทําแผนการพฒันาพนักงานเทศบาลตามขอ  299  แลวเสนอให 
ก.ท.จ. พิจารณาใหความเหน็ชอบ  

ในการพิจารณาของ  ก.ท.จ. ตามวรรคหนึ่ง  ให ก.ท.จ. พิจารณาถงึความจาํเปนในการ
พัฒนา กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพฒันา      
งบประมาณทีเ่ทศบาลจัดสรรสําหรับการพฒันา เมื่อ ก.ท.จ. พิจารณามมีติเห็นชอบแลวใหเทศบาล
ประกาศใชบังคับเปนแผนการพัฒนาพนกังานเทศบาลตอไป 
  เมื่อครบกําหนดรอบระยะเวลาการใชแผนการพัฒนาพนกังานเทศบาล  3 ป แลว ให        
เทศบาลดําเนนิการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามขอ  299  เปนระยะเวลา 3 ป ในรอบถัดไป  
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระยะเวลาของแผนอตัรากําลังพนักงานเทศบาลดวย 

  ขอ  309    ในการพิจารณาของ  ก.ท.จ. ตามขอ  308 หาก  ก.ท.จ.  เห็นวาแผนการพัฒนา                   
พนักงานเทศบาลยังไมเหมาะสม ใหเทศบาลดําเนินการปรับปรุง แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลดังกลาว
ตามความเหน็ของ  ก.ท.จ.   

  ขอ  310    ให  ก.ท.จ. ตรวจสอบและกํากบัดูแลใหเทศบาลดําเนินการพัฒนาพนักงาน 
เทศบาล ตามแผนการพฒันาพนักงานเทศบาลที่ไดประกาศใชบังคับ ทัง้นี ้ เทศบาลตองจัดสรรงบประมาณ
เพื่อใหสามารถดําเนนิการตามแผนการพฒันาพนักงานเทศบาลดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ขอ  311    การพัฒนาพนักงานเทศบาลโดยการใหไปศึกษาเพิม่เติมในประเทศ หมายถึง 
การเพิม่พนูความรู ดวยการเรียนหรือการวจิัยตามหลักสตูรของสถาบันการศึกษาในประเทศโดยใชเวลาใน
การปฏิบัติราชการ เพื่อใหไดมาซึ่งปริญญาหรือประกาศนยีบัตรวิชาชพี 

  ขอ  312    ผูบงัคับบัญชาผูมอํีานาจอนุมัตใิหพนักงานเทศบาลไปศึกษาเพิ่มเติมใน
ประเทศ ใหนายกเทศมนตรีเปนผูมีอํานาจอนุมัต ิ
  การใหพนกังานเทศบาลไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ตามวรรคหนึง่   ใหนายกเทศมนตรี
พิจารณาถึงอตัรากําลังพนักงานเทศบาลทีม่ีอยู   โดยใหมีผูปฏิบัติงานเพียงพอ ไมใหเสียหายแกราชการ
และไมตองตั้งอัตรากําลังเพิม่ 

  ขอ  313    พนักงานเทศบาลที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ตองมคีุณสมบัติดังนี ้
(1) เปนผูทีพ่นกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลว 
(2) ผูไปศึกษาขั้นต่ํากวาปริญญาตรี ตองมีอายุไมเกิน 35 ป ผูไปศึกษาขัน้ 

ปริญญาตรีตองมีอายุไมเกนิ 40 ป ผูไปศึกษาขัน้ที่สูงกวาปริญญาตร ีตองมีอายุไมเกิน45 ปนับถงึวันเริ่ม   
ตนเปดภาคการศึกษา เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก ก.ท.จ. เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย 
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(3) เปนผูที่ผูบังคบับัญชาตั้งแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไปรับรองวาเปน               
ผูที่มีความประพฤติดี และตัง้ใจปฏิบัติหนาที่ราชการ 

(4) เปนผูไมอยูในระหวางถกูตั้งกรรมการสอบสวนทางวนิัยหรือถูกฟองคดีอาญา  
เวนแตกรณีถกูฟองคดีอาญาในความผิดที่ไมอยูในขายตองรอการเลือ่นขั้นเงินเดือนตามประกาศ
กําหนดการเลือ่นขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานเทศบาล 

(5) สําหรับผูที่เคยไดรับอนุมัติไปศึกษาตามประกาศนี ้หรือระเบียบอื่นมาแลวจะ 
ตองกลับมาปฏิบัติราชการภายหลงัจากสําเร็จการศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป 

  ขอ  314    การใหพนกังานเทศบาลไปศึกษาเพิม่เติมในประเทศ ใหพจิารณาตามแนวทาง
ดังตอไปนี้ 

(1) สาขาวิชาและระดับการศึกษา โดยปกติจะตองสอดคลองหรือเปนประโยชน 
กับมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ดํารงอยูตามที ่ก.ท. กําหนด  เวนแตพนักงานเทศบาลตองการไปศึกษาเพื่อ
พัฒนาตนเองและนายกเทศมนตรีเหน็ชอบดวย 

(2) จะตองไปศึกษาในสถาบนัการศึกษาทีท่บวงมหาวทิยาลัยหรือกระทรวง 
ศึกษาธกิารใหการรับรองมาตรฐานหลกัสตูรแลว 

  ขอ  315    พนักงานเทศบาลที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ จะตองยื่นเอกสาร           
ดังตอไปนี้ประกอบการพจิารณาดวย คือ 

(1) บันทกึแสดงเหตุผลและความจําเปนที่จะไปศึกษาเพิม่เติม 
(2) หลักสูตรหรือแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา พรอมหนงัสือ

ตอบรับจากสถาบันการศึกษานัน้ ๆ  
(3) หลักฐานการศึกษาของผูทีจ่ะไปศึกษา 
(4) คํารับรองของผูบังคับบัญชาตามขอ 313 (3) 

ขอ  316    พนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุมตัิใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศจะตองศึกษาให
สําเร็จภายในระยะเวลาที่สถาบันการศึกษานัน้ ๆ กําหนดไวในแตละหลักสูตรการศึกษา 
  หากศกึษาไมสําเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึง่ นายกเทศมนตรีอาจพิจารณาขยาย
เวลาการศึกษาไดตามเหตุผลความจาํเปนเฉพาะกรณีคร้ังละ 1 ภาคการศึกษา รวมแลวไมเกนิ 2 คร้ัง
หรือไมเกิน 1 ปการศึกษา และเมื่อครบกําหนดเวลาที่ขยายดังกลาวแลวหากมีเหตุผลความจาํเปน อาจ
ขยายเวลาการศึกษาไดอีกโดยความเหน็ชอบของ ก.ท.จ. 

  ขอ  317   พนกังานเทศบาลที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพิม่เติมในประเทศจะตองรายงาน
ผลการศึกษาใหผูบังคับบัญชาระดับผูอํานวยการกองหรอืเทียบเทาขึน้ไปทราบทกุภาคการศึกษา    หาก



สมาคมพนักงานเทศบาลแหงประเทศไทย 149

พนักงานเทศบาลไมรายงานผลการศึกษาโดยไมมีเหตอัุนสมควร นายกเทศมนตรีอาจพิจารณาใหยุติ
การศึกษา หรือดําเนนิการอยางอยางหนึ่ง   ตามควรแกกรณีก็ได 

  ขอ  318    ใหเทศบาล ทาํสญัญาใหพนักงานเทศบาลทีไ่ปศึกษาเพิม่เติมในประเทศ
กลับมาปฏิบัตริาชการ เปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ใชในการศึกษา 
  พนักงานเทศบาลผูใดไมกลบัมาปฏิบัติราชการตามสัญญา ตองชดใชใหเงนิเดือน ทนุที่
ไดรับระหวางศึกษาและเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือ กับใหใชเงนิอกีจํานวนหนึ่งเทากับจํานวนเงินเดือน 
ทุน และเงนิทีท่างราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกทางราชการอีกดวย 
  ในกรณีที่ผูไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกลบัมาปฏิบัติราชการไมครบกาํหนดตามสัญญา  
ก็ใหลดจํานวนเงนิที่จะตองชดใชลงตามสวน 
  การทาํสัญญาใหเปนไปตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกาํหนด  ตามระเบียบ        
วาดวยการใหพนักงานเทศบาลไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ โดยอนุโลม 

  ขอ  319    พนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุมตัิใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ เมื่อครบ
กําหนดเวลาทีไ่ดรับอนุมัติหรือเสร็จจากการศึกษาแลว จะตองรีบรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการโดยเร็ว     
ทั้งนี ้ ตองไมเกิน 7 วัน นับต้ังแตวันถัดจากวันที่สําเร็จการศึกษา หรือวนัที่ครบกาํหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติ 
แลวแตกรณี 
  สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาในขั้นที่สูงกวาปริญญาตรี จะตองมอบวทิยานพินธหรือ                         
ผลงานวิจยัใหเทศบาลตนสังกัดดวย 

ขอ  320    เมือ่เทศบาลตนสังกัดมีความจําเปนที่จะตองใหพนกังานเทศบาล     เทศบาล  
ที่ไปศึกษาเพิม่เติมในประเทศกลับเขาปฏิบัติราชการกอนครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติไมวาในกรณีใด ๆ 
ใหพนักงานเทศบาลผูนัน้กลบัเขาปฏิบัติราชการตามคาํสัง่ทนัท ี

  ขอ  321    การรับเงินเดือนของพนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุมัติไปศึกษา    เพิ่มเตมิใน
ประเทศใหเปนไปตามกฎหมายที่กาํหนดไวสําหรับพนกังานเทศบาลพลเรือนมาใชบงัคับโดยอนโุลม 

  ขอ  322    เทศบาลอาจกาํหนดแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑเกี่ยวกับการศึกษาเพิ่มเติม
ในประเทศเพิม่เติมจากประกาศนี้เพื่อใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของเทศบาลนัน้ ๆ  ก็ได  ทัง้นี้  เทาที่ไม
ขัดหรือแยงกบัประกาศหลกัเกณฑนี ้

  ขอ  323    พนักงานเทศบาลผูใดไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกอนวนัใช
บังคับตามประกาศนี้   ใหเปนอันใชไดและใหถือวาพนกังานเทศบาลผูนั้นไดรับอนมุัติใหไปศึกษาเพิ่มเติม
ตามประกาศนี ้
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  ขอ  324    การพัฒนาพนักงานเทศบาลโดยใหไปศึกษา ฝกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติการ
วิจัยในตางประเทศ ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการใหพนักงานเทศบาลไปศึกษา ฝกอบรมและดูงาน    
ณ ตางประเทศ ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด     โดยกําหนดใหสวนราชการที่เปนกรมทีก่ําหนดไว  ในระเบียบ      
ดังกลาว ใหหมายความถงึเทศบาลดวย  

  ขอ  325    ผูบงัคับบัญชาผูมอํีานาจการอนมุัติใหพนักงานเทศบาล  ไปศึกษา ฝกอบรม        
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในตางประเทศ ใหเปนอาํนาจของนายกเทศมนตรีเปนผูมีอํานาจอนุมัต ิ

  ขอ  326    การอนุมัติใหพนกังานเทศบาลผูใดไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน ณ                   
ตางประเทศ กอน  วันประกาศนี้ใชบังคับ หากเปนไปโดยถูกตองตามระเบียบวิธกีารทีใ่ชอยูในขณะนั้น ก็ให
เปนอันใชได และใหดําเนินการเรื่องการอยูศึกษา ฝกอบรม หรือดูงานตอพนักงานเทศบาลผูนัน้ตาม
ระเบียบวิธกีารนั้นตอไป แตทั้งนี้ สําหรับกรณีศึกษาและฝกอบรม ตองอยูในจํานวนอตัรารอยละตามที่
กําหนดในระเบียบวาดวยการใหพนักงานเทศบาลไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ               
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  

 

สวนที่ 5 
การประเมินประสิทธิภาพและประสทิธิผลการปฏิบัติงาน 

  ขอ  327    การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ใหผูบงัคับบัญชามีหนาทีป่ระเมินผลการ            
ปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา   เพื่อประกอบการพจิารณาแตงตั้ง  เลื่อนขั้นเงินเดอืน  พัฒนา                  
พนักงานเทศบาล   เพิ่มพนูประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมหีนาที่เสริมสรางแรงจงูใจใหผูใตบังคับ    
บัญชาปฏิบัติตน ใหเหมาะสมกับการเปนพนักงานเทศบาล และปฏบิัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิด      
ประสิทธิผล      
  การประเมนิผลการปฏิบัติงาน ใหคาํนึงถงึคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพ                  
และประสิทธผิลของงานที่ไดปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมี                
คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวนิัยที่เหมาะสมกับการเปนพนักงานเทศบาล   โดยจัดทํา      
การประเมนิอยางนอยปละ 2 คร้ัง และเปดโอกาสใหผูถกูประเมินชี้แจง หรือขอคําปรึกษาดวย   

  ขอ  328    การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนกังานเทศบาล                   
เทศบาลตามประกาศนี ้   มีหลักการทีจ่ะประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานบนพืน้ฐาน
ของผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก   
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  ขอ  329   การประเมินประสทิธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานนี้  มีวัตถุประสงค            
เพื่อใหผูบงัคับบัญชาใชเปนเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ           
พนักงานเทศบาล และนําผลการประเมนิไปใชเปนขอมลูประกอบการพิจารณาในเรือ่งตาง ๆ ดังนี ้
      (1)  การเลือ่นขั้นเงินเดือน  การใหรางวัลประจําป  และคาตอบแทนอื่น ๆ  
      (2)  การพฒันา  และการแกไขการปฏิบัติงาน 
      (3)  การแตงตั้งพนักงานเทศบาล 
      (4)  การใหออกจากราชการ 
      (5)  การใหรางวัลจูงใจ  และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ 

  ขอ  330    การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ใหประเมนิจากผลงานและคุณ  
ลักษณะการปฏิบัติงาน  โดยการประเมนิผลงานใหพิจารณาจากองคประกอบดังตอไปนี ้
       (1)  ปริมาณงาน 
       (2)  คุณภาพของผลงาน 
       (3)  ความทันเวลา 
       (4)  ผลลัพธ  ประโยชนในการนําไปใช  และประสิทธผิลของงาน 
       (5)  การประหยัดทรพัยากรหรือความคุมคาของผลงาน 
  สวนการประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงาน  ใหพิจารณาจากองคประกอบดังตอไปนี ้
       (1)  ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน 
       (2)  การรักษาวนิัย 
       (3)  การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนพนักงานเทศบาล 
  เทศบาลอาจกาํหนดใหมีองคประกอบการประเมินอืน่  ๆ  เพิ่มเติมได  ตามความเหมาะสม
ของลักษณะภารกิจและสภาพการปฏิบัติงานของพนกังานเทศบาลในตาํแหนงตาง ๆ   
  ทั้งนี้โดยกาํหนดใหมีสัดสวนคะแนนของผลงานไมนอยกวารอยละ  70   
  สําหรับแบบประเมินประสทิธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  เทศบาลพิจารณาใช
ตามแบบที่กาํหนดทายประกาศนี ้หรือปรับใชตามความเหมาะสมของลักษณะงานได 

  ขอ  331    ใหมีการกาํหนดขอตกลงเกี่ยวกับผลการปฏบิัติงานรวมกนัระหวางผูประเมิน
และ ผูรับการประเมิน  เชน   แผนงาน  โครงการ  หรือ  ผลงานทีก่ําหนดในการมอบหมายงาน เปนตน  ทั้งนี้         
ใหพิจารณาจากขอตกลงการบริหารงานของสวนราชการ  หรือภารกิจหลักที่ไดมีการกําหนดไวตามที่              
ก.ท.จ.  กําหนดขึ้นดวย  
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  ขอ  332    ใหประเมินประสทิธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  
ปละ  2  คร้ัง  ตามรอบปงบประมาณ  คือ 
       (1)  คร้ังที ่ 1  ระหวางวันที่  1  ตุลาคม  ถึง  31  มีนาคม  ของปถัดไป 
       (2)  คร้ังที ่ 2  ระหวางวันที่  1  เมษายน  ถงึ  30  กันยายน  ของปเดยีวกนั 

  ขอ  333    การประเมินครั้งที่  1  ตามขอ  332  ใหผูบงัคับบัญชาหรือผูประเมนิจัดลาํดับ
ผลการประเมนิเรียงลาํดับจากผูทีม่ีผลการประเมินดีเดน  ผลการประเมินเปนทีย่อมรับไดและผลการ
ประเมินตองปรับปรุงไวใหชดัเจนเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  และใหจัดทาํบัญชรีายชื่อผูมีผลการ
ประเมินดีเดน  และผลการประเมินเปนทีย่อมรับไดไว  เพื่อประกอบการพิจารณาเลือ่นขั้นเงินเดือนครั้งที ่ 2 

  ขอ  334    ใหนําระบบเปดมาใชในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี             
ที่กําหนดสําหรับขาราชการพลเรือน   ทัง้นี ้ใหนายกเทศมนตรี หรือผูบังคับบัญชาทีไ่ดรับมอบหมาย
ประกาศรายชือ่ผูที่มีผลการประเมินอยูในระดับดีเดน ในที่เปดเผยใหพนักงานเทศบาลไดทราบโดย            
ทั่วกนั 

 

 

  ขอ  335    ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการ พจิารณาเพื่อพจิารณากลัน่กรอง         
ผลการประเมนิใหเกิดมาตรฐานและความเปนธรรมในการใชดุลยพนิจิของผูบังคับบัญชาหรือ  ผูประเมิน
กอนทีจ่ะเสนอผลการประเมนิตอผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขัน้เงินเดือน  โดยมีองคประกอบตามที่เทศบาลเหน็         
สมควร  เพื่อใหการพิจารณาเปนไปตามวตัถุประสงคดังกลาว 
  ทั้งนี้  เทศบาลอาจกําหนดใหมีคณะอนกุรรมการชวยพิจารณากลัน่กรอง เพื่อใหเกิดความ
เปนธรรมในระดับกอง หรือสวนราชการทีเ่รียกชื่ออยางอื่นในเทศบาลดวยก็ได 

  ขอ  336    ใหนําผลการประเมินประสทิธิภาพและประสทิธิผลการปฏิบัติงานของ          
พนักงานเทศบาล ไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องตาง ๆ ที่กาํหนดในขอ 329  ดวย 

  ขอ  337    เมือ่เสร็จส้ินการประเมินผลการปฏิบัติงานแตละครั้งแลว  ผูบังคับบัญชาซึ่งเปน                
ผูประเมินตองนําผลการประเมินไปใชประกอบการใหคาํปรึกษาแนะนาํแกผูรับการประเมิน   เพื่อใหม ี            
การแกไขปรับปรุงการปฏิบตัิงาน  และกําหนดแผนการพัฒนาผูรับการประเมินใหมสีมรรถนะและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานดียิง่ขึ้น 
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  ขอ  338   ใหเทศบาลวางระบบการจัดเก็บผลการประเมนิเพื่อนําไปใช  ตามวัตถุประสงค
ที่กําหนดไวตอไป  เชน  ผลการประเมนิครั้งที่  1  เก็บไวที่ผูบังคับบัญชา ผลการประเมิน คร้ังที่  2  ภายหลงั
จากการใหคําปรึกษาแนะนาํแกผูรับการประเมินแลว  ใหเก็บสรุปผลการประเมนิไวในแฟมประวตัิพนักงาน
เทศบาล หรือเทศบาลจะกําหนดรูปแบบการจัดเก็บเปนอยางอืน่ตามที่เหมาะสมก็ได 

  ขอ  339    ใหใชการประเมนิประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตัิงานตามที่กาํหนด      
นี้ สําหรับพนักงานเทศบาลทกุระดับ  สวนแบบประเมินการปฏิบัติงานสําหรับพนักงานเทศบาล ระดับ 9  
ใหเปนไปตามแบบประเมินทายประกาศนี้  และเมื่อ ก.ท. ไดกําหนดเรื่องการประเมนิประสิทธิภาพและ        
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของนักบริหารงานระดับสูงแลว ก็ใหใชหลกัเกณฑดงักลาวสําหรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักบริหารงานระดับสูงตอไป  

  ขอ  340    กรณีอ่ืน ๆ  ที่มเีหตุผลและความจําเปน สํานักงาน  ก.ท. และเทศบาล                  
อาจรวมกนักาํหนดหลักเกณฑหรือวธิีการเพิ่มเติมตามลกัษณะงาน สภาพการปฏิบัติงานและอืน่ ๆ  ได 

 

สวนที่  6 
การลา 

  ขอ  341    ในสวนนี ้
      " เขารับการตรวจเลือก "   หมายความวา เขารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเปนทหาร
กองประจาํการ 
      " เขารับการเตรียมพล "   หมายความวา เขารับการระดมพล เขารับการตรวจสอบพล             
เขารับการฝกวิชาทหาร หรือเขารับการทดลองความพรัง่พรอม ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
      " องคการระหวางประเทศ "  หมายความวา องคการที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นดวยความ   
ตกลงระหวางประเทศทัง้ในระดับรัฐบาลและระดับเอกชน และสําหรับองคการสหประชาชาติใหหมายความ
รวมถึงทบวงการชํานัญพิเศษและองคการอื่นใดในเครือสหประชาชาตดิวย 
      " องคการตางประเทศ "  หมายความวา องคการหรือสถาบันตางประเทศตามที่ผู
รักษาการตามประกาศนี้จะไดประกาศรายชื่อใหทราบ 
      " การไปปฏิบัติงานองคการระหวางประเทศ "  หมายความรวมถงึ การไปปฏิบัติงาน
ตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย การไปปฏิบัติงานในองคการตางประเทศ การไปปฏิบัติงานใน
ตางประเทศในลักษณะเดียวกันกับการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ รวมทั้งการไปปฏิบัติงาน
ในหนวยงานขององคการระหวางประเทศ หนวยงานขององคการตางประเทศ หรือหนวยงานของรฐับาล
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ตางประเทศซึง่ตั้งอยู  ในประเทศไทย   โดยไดรับเงินเดือนหรือคาตอบแทนในลกัษณะเดียวกนักับเงินเดือน
จากองคการระหวางประเทศ องคการตางประเทศ หนวยงานของรัฐบาลตางประเทศหรือจากประเทศที่ไป
ปฏิบัติงาน แตทั้งนี้ไมรวมถึงการเดินทางไปราชการตามระเบียบวาดวยการอนมุัติใหเดินทางไปราชการหรือ
การจัดการประชุมของทางราชการ การไปรับราชการประจําในตางประเทศ การไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติการวิจัย ตามระเบียบหรือขอบงัคับวาดวยการใหพนกังานเทศบาลไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน 
ณ ตางประเทศ 
      " ลาติดตามคูสมรส "  หมายความวา ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบดวยกฎหมายที ่   
เปนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไปปฏบิัติหนาที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในตางประเทศ 
หรือทางราชการสั่งใหไปปฏิบัติงานในตางประเทศตามความตองการของทางราชการตามกฏหมายวาดวย
การกําหนดหลักเกณฑการสั่งใหไปทาํการซึ่งใหนับเวลาระหวางนัน้เหมือนเต็มเวลาราชการหรือเต็มเวลา
ทํางาน ตัง้แต 1 ปข้ึนไป  แตไมรวมถึงกรณีที่คูสมรสไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ 
ตางประเทศ 
  ขอ  342    การลาทุกประเภทตามที่กาํหนดในสวนนี้ ถามีกฎหมาย ระเบียบ หรือมติ   
คณะรัฐมนตรีกําหนดเกีย่วกบัการลาประเภทใดไวเปนพเิศษ ผูลาและผูมีอํานาจพจิารณาหรืออนญุาตการ
ลาจะตองปฏบิัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลาประเภทนั้นดวย 

  ขอ  343    ผูมอํีานาจพิจารณาหรืออนุญาต  และอํานาจพิจารณาหรอือนุญาตการลา
สําหรับพนักงานเทศบาล ใหเปนไปตามตารางที่กาํหนดไวทายประกาศนี้ 

ในกรณีที่ผูมีอํานาจอนุญาตการลาตามประกาศนี้ไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติราชการได  
และมีเหตุจําเปนเรงดวนไมอาจรอขออนุญาตจากผูมีอํานาจได ใหผูลาเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูมีอํานาจ
อนุญาตการลาชั้นเหนือข้ึนไปเพื่อพิจารณา และเมื่ออนญุาตแลวใหแจงผูมีอํานาจอนุญาตตามประกาศนี้   
ทราบดวย 
  ผูมีอํานาจพจิารณาหรอือนญุาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทาํเปนหนังสือ               
ใหแกผูดํารงตาํแหนงใดเปนผูพิจารณาอนญุาตแทนก็ได 
  ขอ  344    พนักงานเทศบาลผูใดไดรับคําสั่งใหไปชวยราชการ ณ หนวยงานอืน่ใดของทาง      
ราชการหากประสงคจะลาปวย ลาคลอดบุตร ลากิจสวนตัว ลาพักผอน หรือลาเขารับการตรวจเลือก หรือ
เขารับการเตรียมพล ในชวงเวลาที่ไปชวยราชการ ใหเสนอขออนุญาตลาตอผูบังคับบัญชาของหนวยงานที่
ไปชวยราชการ แลวใหหนวยงานนั้นรายงานจาํนวนวันลาใหหนวยงานตนสงักัดของผูนัน้ทราบ อยางนอยป
ละครั้ง 
  การลาประเภทอื่นนอกจากที่ระบุไวในวรรคหนึง่   ใหเสนอขออนุญาตลาตอสวนราชการ                    
เจาสังกัดตามหลักเกณฑที่กาํหนดสําหรับการลาประเภทนัน้ 
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  ขอ  345    การนับวนัลาตามประกาศนี้ใหนับตามปงบประมาณ 
  การนับวันลาเพื่อประโยชนในการเสนอหรอืจัดสงใบลา อนุญาตใหลา และคํานวณวนัลา       
ใหนับตอเนื่องกัน โดยนับวนัหยุดราชการทีอ่ยูในระหวางวันลาประเภทเดียวกนั รวมเปนวนัลาดวย เวนแต
การนับเพื่อประโยชนในการคํานวณวันลาสําหรับวนัลาปวยทีม่ิใชวนัลาปวยตามกฏหมายวาดวยการ
สงเคราะหพนกังานเทศบาลผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตปุฏิบตัิราชการ  วันลากิจสวนตัว  
และวันลาพักผอนใหนับเฉพาะวันทําการ 
  การลาปวยหรือลากิจสวนตวัซึ่งมีระยะเวลาตอเนื่องกัน จะเปนในปเดยีวกนัหรือไมกต็าม         
ใหนับเปนการลาครั้งหนึ่ง ถาจํานวนวนัลาครั้งหนึง่รวมกนัเกนิอํานาจของผูมีอํานาจอนุญาตระดับใด ใหนาํ          
ใบลาเสนอขึ้นไปตามลําดับจนถงึผูมีอํานาจอนุญาต 
  พนักงานเทศบาลที่ถกูเรียกเขามาปฏิบตัิราชการระหวางการลา ใหถือวาการลาเปนอัน
หมดเขตเพียงวันกอนเดนิทางกลับและวนัราชการเริ่มตนตั้งแตวันออกเดินทางกลับเปนตนไป 
  การลาครึ่งวันในตอนเชาหรอืตอนบาย ใหนับเปนการลาครึ่งวันตามประเภทของการลา 
นั้น ๆ 
  พนักงานเทศบาลซึ่งไดรับอนุญาตใหลา หากประสงคจะยกเลิกวนัลาที่ยังไมไดหยุด
ราชการใหเสนอขอถอนวนัลาตอผูบังคับบัญชาตามลาํดับจนถงึผูมีอํานาจอนุญาตใหลา และใหถอืวาการ
ลาเปนอนัหมดเขตเพียงวันที่ขอถอนวันลานัน้ 

  ขอ  346    เพือ่ควบคุมใหเปนไปตามประกาศนี ้ใหเทศบาลจัดทาํบัญชีลงเวลาการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานเทศบาลในสังกัด โดยมีสาระสาํคัญตามตัวอยางทายประกาศนี้ หรือจะใชเครื่อง
บันทกึเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได 
  ในกรณีจําเปนนายกเทศมนตรีจะกําหนดวธิีลงเวลาปฏิบตัิราชการ หรือวิธีควบคุมการ
ปฏิบัติราชการของพนกังานเทศบาลที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพเิศษเปนอยางอื่นตามเห็นสมควร   
ก็ได แตทั้งนี ้ตองมีหลกัฐานใหสามารถตรวจสอบวันลา เวลาการปฏิบัติราชการไดดวย 

  ขอ  347    การลาใหใชใบลาตามแบบทายประกาศนี้  เวนแตในกรณจีําเปนหรือรีบดวนจะ
ใชใบลาที่มีขอความไมครบถวนตามแบบหรือจะลาโดยวธิีการอยางอืน่ก็ได   แตทั้งนี ้ตองสงใบลาตามแบบ
ในวนัแรกที่มาปฏิบัติราชการ 

  ขอ  348   พนกังานเทศบาลซึ่งประสงคจะไปตางประเทศในระหวางการลาตามประกาศนี ้
หรือ   ในระหวางวนัหยุดราชการใหเสนอขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถงึผูวาราชการจังหวัด 
  การอนุญาตของผูวาราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่ง เมื่ออนุญาตแลวใหรายงาน
ปลัดกระทรวง มหาดไทยทราบดวย 
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  ขอ  349    พนักงานเทศบาลผูใดไมสามารถมาปฏิบัติราชการได อันเนื่องมาจาก
พฤติการณพิเศษ ซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปในทองทีน่ั้น หรือพฤติการณพิเศษซึ่งเกดิขึ้นกับพนักงานเทศบาล
ผูนั้นและมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลอหรือความผิดของพนกังานเทศบาลผูนั้นเอง โดยพฤติการณ
พิเศษดังกลาวรายแรงจนเปนเหตุขัดขวางทําใหไมสามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งปกต ิใหพนักงาน
เทศบาลผูนั้นรีบรายงานพฤติการณที่เกิดขึ้นรวมทัง้อุปสรรคขัดขวางที่ทาํใหมาปฏบิัติราชการไมไดตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกเทศมนตรีทันทีในวนัแรกที่สามารถมาปฏิบัติราชการได 
  ในกรณีทีน่ายกเทศมนตรีเหน็วาการที่พนกังานเทศบาลผูนั้นมาปฏิบัตริาชการไมไดเปน
เพราะพฤติการณพิเศษตามวรรคหนึง่จริง ใหส่ังใหการหยุดราชการของพนักงานเทศบาลผูนัน้ไมนบัเปน          
วันลาตามจาํนวนวนัที่ไมสามารถมาปฏบิัติราชการไดอันเนื่องมาจากพฤติการณพเิศษดังกลาว 
  ในกรณีทีน่ายกเทศมนตรี เห็นวาการที่ไมสามารถมาปฏิบัติราชการยงัไมสมควรถือเปน
พฤติการณพิเศษตามวรรคหนึง่ ใหถือวาวันที่พนักงานเทศบาลผูนั้นไมมาปฏิบัติราชการเปนวนัลากิจ    
สวนตัว 

  ขอ  350    การลาแบงออกเปน 9 ประเภท คือ 
(1) การลาปวย 
(2) การลาคลอดบุตร 
(3) การลากจิสวนตัว 
(4) การลาพักผอน 
(5) การลาอุปสมบทหรือการลาปประกอบพิธฮีัจย 
(6) การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
(7) การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจยั 
(8) การลาไปปฏิบตัิงานในองคการระหวางประเทศ 
(9) การลาติดตามคูสมรส 

  ขอ  351    พนักงานเทศบาลซึ่งประสงคจะลาปวยเพื่อรักษาตัว ใหเสนอหรือจัดสงใบลา
ตอผูบังคับบัญชาตามลาํดับจนถงึผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตในกรณีจําเปนจะเสนอหรือ
จัดสงใบลา ในวนัแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได 
  ในกรณีทีพ่นกังานเทศบาลผูขอลามีอาการปวยจนไมสามารถจะลงชื่อในใบลาไดจะให
ผูอ่ืนลาแทนกไ็ด แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลวใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว 
  การลาปวยตั้งแต 30 วันขึ้นไป ตองมีใบรับรองแพทยซึ่งเปนผูที่ไดข้ึนทะเบียนและรับใน
อนุญาตเปนผูประกอบวิชาชพีเวชกรรมแนบไปกับใบลาดวย ในกรณีจาํเปนหรือเหน็สมควรผูมีอํานาจ
อนุญาตจะสัง่ใหใชใบรับรองแพทยซึ่งผูมอํีานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได 
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  การลาปวยไมถึง 30 วัน ไมวาจะเปนการลาครั้งเดียวหรอืหลายครั้งตดิตอกันถาผูมอํีานาจ
อนุญาตเหน็สมควร จะสัง่ใหมีใบรับรองแพทยตามวรรคสามประกอบใบลา หรือส่ังใหผูลาไปรับการตรวจ
จากแพทยของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได 

  ขอ  352    พนักงานเทศบาลซึ่งประสงคจะลาคลอดบุตร ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตในการ เวนแตไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได จะใหผูอ่ืน
ลาแทนกไ็ด แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเรว็ และมีสิทธิลาคลอดบุตรโดยไดรับ
เงินเดือนครั้งหนึง่ได 90 วัน โดยไมตองมีใบรับรองแพทย 
  การลาคลอดบุตรจะลาในวนัที่ลาคลอดกอนหรือหลงัวนัที่ลาคลอดบุตรก็ได  แตเมื่อรวม
วันลาแลวตองไมเกิน  90  วนั 
  พนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุญาตใหลาคลอดบุตรแลไดหยุดราชการไปแลวแตไมได        
คลอดบุตรตามกําหนด  หากประสงคจะขอถอนวนัลาคลอดบุตรที่หยดุไป  ใหผูมีอํานาจอนุญาตใหถอน       
วันลาคลอดบุตรได  โดยใหถือวาวันที่ไดหยุดราชการไปแลวเปนวันลากิจสวนตัว 
  การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใด  ซึ่งยงัไมครบกําหนดวันลาของการลา  
ประเภทนัน้ ใหถือวาการลาประเภทนัน้สิน้สุดลง และใหนับเปนการลาคลอดบุตรตั้งแตวันเริ่มวันลาคลอด
บุตร 

  ขอ  353    พนักงานเทศบาลซึ่งประสงคจะลากิจสวนตวั ใหเสนอหรือจดัสงใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาตามลาํดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได เวนแตมี
เหตุจําเปนไมสามารถรอรับอนุญาตไดทันจะเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมดวยเหตุจําเปนไวแลวหยดุราชการ
ไปกอนได แตจะตองชี้แจงเหตุผลใหผูมีอํานาจอนุญาตทราบโดยเรว็ 
  ในกรณีมีเหตพุิเศษที่ไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึง่ได ใหเสนอหรือจัดสง              
ใบลาพรอมทั้งเหตุผลความจาํเปนตอผูบงัคับบัญชาตามลาํดับจนถงึผูมอํีานาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มา
ปฏิบัติราชการ 

  ขอ  354    พนักงานเทศบาลที่ลาคลอดบตุรตามขอ  352 แลว  หากประสงคจะลาเพื่อ
เลี้ยงดูบุตรเพิม่อีก  ใหมีสิทธิลากิจสวนตวัเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรโดยไดรับเงินเดือน
ไดอีกไมเกิน 30 วันทําการ 
  ขอ  355   พนกังานเทศบาลมีสิทธิลากิจสวนตัว รวมทั้งลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ตอเนื่องจากการลาคลอดบุตร โดยไดรับเงินเดือนปละไมเกิน 45 วันทาํการ 
  พนักงานเทศบาลผูที่ไดใชสิทธิลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดบูุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตร
ตามขอ  354  ในปใดแลว ใหมีสิทธิลากิจสวนตัวโดยไดรับเงินเดือนไดอีกตามจํานวนวนัที่เหลืออยู 
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  ขอ  256    พนักงานเทศบาลที่ลาคลอดบตุรและลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจาก
การลาคลอดบุตร โดยมีสิทธิไดรับเงินเดือนตามขอ  354  และขอ  355  แลว หากประสงคจะลากจิสวนตวั
เพื่อเลี้ยงดูบุตรตอไปอีก ใหลาไดไมเกิน 150 วันทําการ โดยไมมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลา 

  ขอ  357    ผูทีไ่ดรับอนุญาตใหลากิจสวนตัว เวนแตกรณีการลากิจสวนตวัเพื่อเลี้ยงดูบุตร        
ตามขอ  354  และขอ  355  ซึ่งไดหยุดราชการไปยังไมครบกําหนด ถามีราชการจาํเปนเกิดขึ้น 
ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรยีกตัวมาปฏิบตัิราชการก็ได 

  ขอ  358    พนักงานเทศบาลมีสิทธิลาพกัผอนประจําปในปหนึ่งได 10 วันทําการ เวนแต           
พนักงานเทศบาล ดังตอไปนี้ไมมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปที่ไดรับบรรจุเขารับราชการยงัไมถึง 6 เดือน 

(1) ผูซึ่งไดรับบรรจุเขารับราชการครั้งแรก 
(2) ผูซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุสวนตัว แลวตอมาไดบรรจุเขารับราชการอีก 
(3) ผูซึ่งลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง                  

แลวตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีกหลงั 6 เดือน นับแตวันออกจากราชการ 
(4) ผูซึ่งถูกสัง่ใหออกจากราชการในกรณีอ่ืน นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตาม

กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และในกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการ
แลวตอมาไดรับการบรรจุเขารับราชการอกี 

  ขอ  359    ถาในปใดพนกังานเทศบาลผูใดมิไดลาพักผอนประจําป หรือลาพักผอน
ประจําปแลวแตไมครบ 10 วันทาํการ ใหสะสมวนัทีม่ิไดลาในปนั้นรวมเขากับปตอ ๆ ไปได แตวันลาพักผอน
สะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบนัจะตองไมเกนิ 20 วันทําการ 
  สําหรับผูที่ไดรับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 10 ป ใหมีสิทธนิําวันลาพักผอน
สะสมรวมกับวันลาพักผอนประจําปในปปจจุบันไดไมเกิน 30 วนัทาํการ 

  ขอ  360    พนักงานเทศบาลซึ่งประสงคจะลาพกัผอน ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได 

  ขอ  361    การอนุญาตใหลาพักผอน ผูมอํีานาจอนุญาตจะอนุญาตใหลาครั้งเดียวหรือ
หลายครัง้ก็ได โดยมิใหเสียหายแกราชการ 

  ขอ  362    ผูทีไ่ดรับอนุญาตใหลาพกัผอนซึ่งหยุดราชการไปยังไมครบกําหนด ถาม ี     
ราชการจาํเปนเกิดขึ้น ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจอนญุาตจะเรียกตวัมาปฏิบัติราชการก็ได 
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  ขอ  363    พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวนัหยดุภาคการศึกษา  
หากไดหยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษา  เกินกวาวันลาพักผอนตามหมวดนี้แลว  ไมมีสิทธลิา        
พักผอนตามทีก่ําหนดไวในสวนนี ้

  ขอ  364   พนกังานเทศบาลซึ่งประสงคจะลาอุปสมบทในประพทุธศาสนา หรือพนักงาน
เทศบาลที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งประสงคจะลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอดุิอาระเบีย 
ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถงึผูมีอํานาจพจิารณาหรืออนุญาตกอนวนั
อุปสมบทหรือกอนวนัเดนิทางไปประกอบพธิีฮัจย ไมนอยกวา 60 วัน 
  ในกรณีมีเหตพุิเศษไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึง่ ใหชี้แจงเหตุผลความ                
จําเปนประกอบการลา และใหอยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจที่จะพิจารณาใหลาหรือไมก็ได 

  ขอ  365    พนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุญาตใหลาอุปสมบทหรือไดรับอนุญาตใหลาไป
ประกอบพิธีฮจัยตามขอ  364  แลว จะตองอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพธิีฮัจย  ภายใน 10 วัน 
นับแตวันเริ่มลา และจะตองกลับมารายงานตัวเขาปฏิบตัิราชการภายใน 5 วัน   นับแตวันที่ลาสิกขา หรือ 
วันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลงัจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮจัย 
  พนกังานเทศบาลที่ไดรับอนญุาตใหลาอุปสมบทหรือไดรับอนุญาตใหลาไปประกอบพธิีฮัจย
และไดหยุดราชการไปแลว หากปรากฎวามีปญหาอุปสรรคทําใหไมสามารถอุปสมบทหรือไปประกอบ          
พิธีฮัจยตามทีข่อลาไว เมื่อไดรับรายงานตวักลับเขาปฏบิัติราชการตามปกติและขอถอนวนัลา ใหผูมีอํานาจ
พิจารณาหรืออนุญาต พิจารณาหรืออนุญาตใหถอนวนัลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจยได โดยใหถือวา
วันที่ไดหยุดราชการไปแลวเปนวนัลากิจสวนตัว 

  ขอ  366    พนักงานเทศบาลที่ไดรับหมายเรียกเขารับการตรวจเลือก ใหรายงานผลตอ
ผูบังคับบัญชากอนวนัเขารับการตรวจเลือกไมนอยกวา 48 ชั่วโมง   สวนพนกังานเทศบาลที่ไดรับ
หมายเรียกเขารับการเตรียมพลใหรายงานลาตอผูบังคับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมง นบัแตเวลารับหมายเรียก
เปนตนไป และใหไปเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพลตามวนัเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไม
ตองรอรับคําสั่งอนุญาต และใหผูบังคับบัญชาเสนอไปตามลําดับจนถึงนายกเทศมนตรี 

  ขอ  367    เมือ่พนักงานเทศบาลที่ลานัน้พนจากการเขารับการตรวจเลอืก หรือเขารับการ
เตรียมพลแลว  ใหมารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตามปกติตอผูบงัคับบัญชาภายใน 7 วัน   เวนแต
กรณีที่มีเหตุจาํเปน  นายกเทศมนตรีอาจขยายเวลาใหไดรวมแลวไมเกิน 15 วนั 
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  ขอ  368    พนักงานเทศบาลซึ่งประสงคจะลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย  
ณ   ตางประเทศ ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลาํดับจนถงึนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณา
อนุญาต 
  สําหรับการลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวจิัยในประเทศใหเสนอหรือจัดสง              
ใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาอนุญาต 

  ขอ  369    พนักงานเทศบาลซึ่งประสงคจะลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศให
เสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณา โดยถือ
ปฏิบัติตาม  หลักเกณฑที่กาํหนดไวในสวนนี ้

  ขอ  370    การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศมี 2 ประเภท คือ 
      " ประเภทที ่1 "    ไดแก การไปปฏิบัติงานในกรณหีนึง่กรณีใด ดังตอไปนี้ 
          (1) การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ซึง่ประเทศไทยเปนสมาชิกและเปน    
วาระที่ตองสงไปปฏิบัติงานในองคการนัน้ 
          (2) รัฐบาลไทยมีขอผูกพันที่จะตองสงไปปฏิบัติงานตามความตกลงระหวางประเทศ 
          (3) ประเทศไทยตองสงไปปฏิบัติงานเพื่อพทิักษรักษาผลประโยชนของประเทศตาม
ความตองการของรัฐบาลไทย 
      " ประเภทที ่2 "    ไดแก การไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากประเภทที ่1 

 

  ขอ  371    พนักงานเทศบาลที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตองมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้ 
      (1) เปนพนกังานเทศบาลประจําตลอดมาเปนระยะเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาปกอน
ถึงวนัที่ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงาน เวนแตผูที่ไมปฏิบัติงานในองคการสหประชาชาติกําหนดเวลาหาปให
ลดลงเปนสองป 
      สําหรับผูที่เคยไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทที่ 2 มาแลวจะตองมี
เวลาปฏิบัติราชการในสวนราชการไมนอยกวาสองป นับแตวันเริ่มกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ หลังจากที่
เดินทางกลับจากราชการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทที ่2 คร้ังสุดทาย 
      (2) ผูที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทที่ 2   ตองมีอายุไมเกนิหาสิบป
บริบูรณ นับถงึวนัที่ไดรับอนญุาตใหไปปฏิบัติงาน 
      (3) เปนผูปฏิบัติหนาที่ราชการมีความรูความสามารถเหมาะสม มีความประพฤติ
เรียบรอยและไมอยูในระหวางถกูสอบสวนวากระทําผิดวินัย 
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  การขอยอเวนหรือผอนผันคณุสมบัติตาม (1) วรรคสอง และ (2) ใหเสนอเหตุผลความ
จําเปนตอปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อพจิารณาเปนราย ๆ ไป 

  ขอ  372    ใหพนักงานเทศบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไปปฏิบัติงานในองคการระหวาง
ประเทศยืน่ใบลาตอผูบังคับบัญชาไปตามลําดับเพื่อพิจารณาอนุญาต  และมีคําสั่งใหพนักงานเทศบาล     
ผูนั้นลาไปปฏิบัติงานไดโดยถือวาเปนการไปทําการใด ๆ  อันจะนบัเวลาระหวางนัน้ เหมือนเต็มเวลา        
ราชการ มีกําหนดเวลาไมเกินสี่ปสําหรับการไปปฏิบัติงานประเภทที ่1 หรือมีกาํหนดเวลาไมเกนิหนึง่ป
สําหรับการไปปฏิบัติงานประเภทที ่2   โดยไมไดรับเงินเดือนเวนแตอัตราเงินเดือนที่ไดรับจากองคการ
ระหวางประเทศต่ํากวาอัตราเงินเดือนของทางราชการทีผู่นั้นไดรับอยูในขณะนัน้ใหมสิีทธิไดรับเงินเดือน
จากทางราชการสมทบ    ซึ่งเมื่อรวมกับเงนิเดือนจากองคการระหวางประเทศแลวไมเกินอัตราเงนิเดือนของ
ทางราชการทีพ่นักงานเทศบาลผูนัน้ไดรับอยูในขณะนัน้ 

  ขอ  373    พนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  
หากประสงคจะอยูปฏิบัติงานตอ ใหยื่นเรือ่งราวพรอมทัง้เหตุผลความจําเปนและประโยชนทางราชการจะ
ไดรับตอผูบังคับบัญชาตามลาํดับจนถงึปลดัประทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาอนุญาต   และมีคําสั่งให
พนักงานเทศบาลผูนัน้ไปปฏิบัติงานโดยถือวาเปนการไปทําการใด ๆ   อันจะนับเวลาระหวางนัน้เหมือนเต็ม 

เวลาราชการ ตามกฎหมายวาดวยกําหนดหลักเกณฑการสั่งใหพนกังานเทศบาลไปทําการนัน้เหมอืนเต็ม
เวลาราชการไดอีกแตเมื่อรวมแลวตองไมเกินสี่ป 
  การอนุญาตใหพนักงานเทศบาลผูใดไปปฏิบัติงานประเภทที ่2 เกินกวาหนึ่งป ให
ผูบังคับบัญชาสั่งใหผูนั้นออกจากราชการในชวงเวลาที่ไปปฏิบัติงานเกินหนึง่ปดวย 

  ขอ  374    เมือ่เทศบาลไดมคีําสั่งใหพนกังานเทศบาลไปปฏิบัติงานตามขอ  372  หรือให
ไปปฏิบตัิงานตอหรือใหออกจากราชการตามขอ  373 แลวใหเทศบาลรายงานและสงสําเนาคาํสั่งดังกลาว
ใหสํานักงาน ก.ท. ทราบ 

  ขอ  375    ใหเทศบาลจัดทําสัญญาผูกมัดพนักงานเทศบาลที่ไปปฏิบตัิงานในองคการ
ระหวางประเทศประเภทที่ 2   ใหกลับมารับราชการในสวนราชการเปนเวลาหนึ่งเทาของระยะเวลาที่ไป
ปฏิบัติงาน   พนักงานเทศบาลผูใดปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศแลวไมกลับมารับราชการหรือ
กลับมารับราชการไมครบกําหนดตามสัญญา ใหชดใชเงนิเบี้ยปรับแกทางราชการ ดงันี ้
      (1) ไมกลับเขารับราชการเลย ใหชดใชเปนจํานวนเทากับเงนิเดือนเดือนสุดทายทีไ่ดรับ        
คูณดวยเวลาที่ไปปฏิบัติงานที่คิดเปนเดือน เศษของเดือน ถาเกนิสิบหาวนัใหคิดเปนหนึง่เดือน 
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      (2) กลับมารับราชการไมครบกําหนดตามสัญญา ใหชดใชเบี้ยปรับตาม (1) ลดลงตาม     
สวนการทาํสญัญาตามวรรคหนึง่ใหเปนไปตามแบบและวิธกีารที่กาํหนดเมื่อจัดทาํแลวใหสงใหสํานักงาน 
ก.ท. จํานวน 1 ชุด 

  ขอ  376    พนักงานเทศบาลที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ เมื่อปฏิบัติงาน
แลวเสร็จใหรายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่ภายในสิบวนั นับแตวันถัดจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานและให
รายงานผลการไปปฏิบัติงานใหปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในสามสิบวนั นับแตวันที่กลบัมาปฏิบัติ
หนาที่ราชการ 
  การรายงานผลการไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึง่ ใหใชแบบรายงานการไปปฏิบัติงานใน              
องคการระหวางประเทศ ตามที่กาํหนดไวทายประกาศนี ้   

  ขอ  377    พนักงานเทศบาลซึ่งประสงคจะลาติดตามคูสมรส ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ 
ผูบังคับบัญชาตามลําดับเพือ่พิจารณาอนญุาตใหลาไดไมเกินสองป และในกรณีจําเปนอาจอนุญาตใหลา
ตอไดอีกสองป แตเมื่อรวมแลวตองไมเกนิสี่ป ถาเกนิสีป่ใหลาออกจาก     ราชการ 

  ขอ  378    การพิจารณาอนญุาตใหพนักงานเทศบาลลาติดตามคูสมรส   ผูมีอํานาจ
อนุญาตจะ  อนุญาตใหลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ไดโดยมิใหเสียหายแกราชการ แตเมื่อรวมแลวจะตองไม
เกินระยะเวลาตามทีก่ําหนดในขอ  377  และจะตองเปนกรณีที่คูสมรสอยูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือ
ปฏิบัติงานในตางประเทศเปนระยะเวลาติดตอกันไมวาจะอยูปฏิบัตหินาที่ราชการหรือปฏบัติงานใน
ประเทศเดียวกันหรือไม 

  ขอ  379    พนักงานเทศบาลที่ไดลาติดตามคูสมรสครบกําหนดระยะเวลาตามขอ  377   
ในชวงเวลาทีคู่สมรสอยูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือปฏิบตัิงานในตางประเทศติดตอกันคราวหนึง่แลว ไมมี
สิทธิขอลาติดตามคูสมรสอีก เวนแตคูสมรสจะไดกลับมาปฏิบัติหนาทีร่าชการหรือปฏิบัติงานประจําใน
ประเทศไทยตอมาไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในตางประเทศอีกในชวงเวลาใหม 
จึงจะมีสิทธิขอลาติดตามคูสมรสตามขอ  377  ไดใหม 

  ขอ  380    กรณีมีเหตุพิเศษ สมควรยกเวนการปฏิบัติตามที่กาํหนดในสวนนี้ใหนําเสนอ    
ก.ท.จ.  เพื่อพจิารณาเปน ราย ๆ ไป 

 

สวนที่ 7 
เบ็ดเตล็ด 
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  ขอ  381    วัน เวลาทาํงาน  วันหยุดตามประเพณี  วนัหยุดประจําปของพนักงานเทศบาล                     
ใหเทศบาลประกาศกาํหนดโดยใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดสาํหรับขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

  ขอ  382    เครื่องแบบและระเบียบการแตงเครื่องแบบของขาราชการใหเปนไปตาม
กฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนัน้ 

  ขอ  383    ใหเทศบาลจัดใหมีประกาศกาํหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับ
พนักงานเทศบาล    เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติตนของพนักงานเทศบาล โดยใหติด
ประกาศไวอยางเปดเผยในสํานักงานของเทศบาล 

  ขอ  384    ในการจัดทาํมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมตามขอ  383 ใหเทศบาลแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขึ้น ประกอบดวยผูแทนทุกฝายของเทศบาล  

  ขอ  385    ใหเทศบาลรายงานเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย       
การโอน  การรบัโอน  การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดอืน ตลอดจนการรายงานเกีย่วกับการเปลีย่นแปลง
ลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงและสวนราชการ การเปลี่ยนแปลงการใชตําแหนง การทะเบยีน
ประวตัิของพนักงานเทศบาล  และอัตรากาํลังของพนกังานเทศบาล  และการปฏิบัติการอื่น ไปยัง  ก.ท.      

  ขอ  386    เมือ่เทศบาลไดมคีําสั่ง หรือประกาศเกีย่วกับพนักงานเทศบาล หรือตามที่
กําหนดในประกาศนี ้มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  และตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  ดังตอไปนี ้

(1) การสั่งบรรจุและแตงตั้ง  ซึ่งหมายถงึ  การสั่งบรรจุเขารับราชการและแตงตั้ง              
ใหดํารงตําแหนงพนกังานเทศบาล  ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลกัเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก  การ
บรรจุและแตงตั้ง  การยาย  การโอน  การรบัโอน  การเลื่อนระดับและการเลื่อนขัน้เงนิเดือน  สําหรบั
พนักงานเทศบาล   

(2) การสั่งแตงตัง้  ซึ่งหมายถงึ  การสั่งยาย โอน รับโอน เลื่อนระดับ  ตามมาตรฐาน 
ทั่วไปเกีย่วกบัหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก  การบรรจุและแตงตั้ง  การยาย  การโอน  การรับโอน  
การเลื่อนระดบัและการเลื่อนขั้นเงินเดือน  สําหรับพนักงานเทศบาล 

(3)  การสั่งใหไดรับเงินเดือน  เงินประจาํตาํแหนง  การใหไดรับเงินเดือนตามคุณวฒุิ 
การไดรับประโยชนตอบแทนอื่น และการเลือ่นขั้นเงินเดือน  ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงนิเดือนและประโยชนตอบแทนอืน่ 
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(4)  การสั่งประจําเทศบาล  การสั่งผูประจําเทศบาลใหดาํรงตําแหนงเดิมหรือตําแหนง
อ่ืน และการสัง่ใหชวยปฏิบตัิราชการ  ตามมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ  วิธกีาร
บริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลในเทศบาล  

(5)  การสั่งใหออกจากราชการตามมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับการใหออกจากราชการ   
(6)  การประกาศการพนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญพนักงาน  

สวนทองถิ่น 
(7)  การประกาศกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการ  การกาํหนดอาํนาจหนาที่             

การแบงสวนราชการภายใน  การจัดตั้ง  การปรับปรุง  การรวมหรือการยุบเลิกการจดัแบงสวนราชการของ
เทศบาล  ตามมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ  วิธกีารบริหารและการปฏิบัติงาน
ของพนกังานเทศบาลและกจิการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล 

(8)  การประกาศกําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาล  ตามแผนอัตรากาํลังของเทศบาล  
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกีย่วกับตําแหนง  แผนอัตรากาํลังของเทศบาล  ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนงสาํหรบัพนักงานเทศบาล 

ใหเทศบาลที่ออกคําสั่งหรือประกาศดังกลาว  รายงานไปยัง   ก.ท.   โดยสงสําเนาคาํสั่ง  
หรือประกาศนัน้อยางละ  3  ฉบับ  ไปใหภายในหาวันทาํการนับแตวนัที่ออกคําสัง่หรอืประกาศ  และ
สําหรับกรณีการบรรจุและแตงตั้งตาม (1)  ใหสงทะเบียนประวัตพินักงานเทศบาล  ตามขอ 388 ของผูไดรับ
การบรรจุและแตงตั้งที่ไดกรอกรายการและตรวจสอบถกูตองแลวไปพรอมกันดวย 

  ขอ  387    เมือ่  ก.ท.จ.   หรือเทศบาล กําหนดใหมีการประกาศเกีย่วกับการคัดเลือก  
ตามทีก่ําหนดในประกาศนี้  ดังตอไปนี้ 
       (1)  การสอบแขงขัน  เพือ่บรรจุบุคคลเขารับราชการ 
       (2)  การคดัเลือกกรณีทีม่ีเหตุพเิศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน 
       (3)  การสอบคัดเลือก  เพื่อแตงตั้งพนกังานเทศบาล  ใหดาํรงตําแหนงในระดับทีสู่งขึ้น 
       (4)  การคดัเลือก  เพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลตําแหนงบริหารใหดํารงตําแหนงใน
ระดับที่สูงขึ้น 
  ใหเลขานกุาร  ก.ท.จ.   รายงานไปยัง  ก.ท. โดยสงสาํเนาประกาศเกีย่วกับการคัดเลือกนั้น          
อยางละ  3  ฉบับ  ไปใหภายใน หาวันทาํการนับแตวนัที่ประกาศ 

  ขอ  388    ใหเทศบาลจัดใหมีทะเบยีนประวัติของพนักงานเทศบาลทกุคน โดยจัดเกบ็ไวที่
เทศบาล 1 ฉบับ และสงให  ก.ท. เกบ็ไว 1 ฉบับ 
  การจัดทาํทะเบียนประวัติของพนักงานเทศบาล  ลักษณะ รูปแบบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
ทะเบียนประวตัิ  วิธกีารบนัทึกรายการในทะเบียนประวตัิ   และการจดัทําแฟมประวัติพนกังานเทศบาล   
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ใหนาํกฎหมายหรือระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีทีก่ําหนดไวสําหรับพนักงานเทศบาลพลเรือนมาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

  ขอ  389    พนักงานเทศบาล  ผูใดไดรับอนุญาตใหไปศกึษาฝกอบรมดูงาน  หรือ
ปฏิบัติการวิจยัในประเทศ  หรือตางประเทศ  ไดรับอนญุาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  
หรือลาติดตามคูสมรสตามระเบียบวาดวยการลาของพนักงานเทศบาล  ไดรับวุฒิเพิม่ข้ึนหรือสูงขึน้  สมรส  
หยา  เปลี่ยนชือ่ตัวหรือช่ือสกุล หรือตาย ใหเทศบาลที่อนุญาตหรือไดรับแจง รายงานไปยัง  ก.ท. ภายในหา
วัน ทาํการนับแตวันอนุญาตหรือวันไดรับแจง แลวแตกรณี 

  ขอ  390    ใหเทศบาลคํานวณอัตรากําลังพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศกึษา          
ตามเกณฑที ่ก.ท. กาํหนด  แลวรายงาน ก.ท. ทราบตามแบบทีร่ายงานให ก.ท.จ.ทราบในขอ 23 (8) ภายใน
เดือนมิถนุายน  ของทกุป 

หมวด  15 
การบรหิารงานบุคคลของลูกจาง 

  ขอ  391    ในหมวดนี ้
  “สวนราชการ”   หมายความวา  สวนราชการที่เทศบาลประกาศจัดตั้งขึน้ ตามมาตรฐาน
ทั่วไปเกีย่วกบัโครงสรางการแบงสวนราชการของเทศบาล และใหรวมถึงโรงเรยีนหรอืหนวยงานอืน่ที่อยู
สังกัดในเทศบาลดวย 
  “ลูกจาง”   หมายความวา  ลูกจางประจํา  ลูกจางชั่วคราว  และลูกจางลักษณะ                           
ผูชํานาญงานของเทศบาล  โดยไมรวมถงึลูกจางของสถานธนานุบาลของเทศบาล 
  “ลูกจางประจาํ” หมายความวา  ลูกจางรายเดือน  รายวัน  และรายชัว่โมงที่จางไว            
ปฏิบัติงานที่มลัีกษณะประจาํโดยไมมีกาํหนดเวลาการจางตามอัตราและจํานวนทีก่าํหนดไวและรับเงิน         
คาจางจากงบประมาณหมวดคาจางประจาํของเทศบาล หรือหมวดเงนิอุดหนุนของรัฐบาลดวย 
  “ลูกจางชั่วคราว” หมายความวา  ลูกจางรายเดือน  รายวัน  และรายชั่วโมงที่จางไว               
ปฏิบัติงานที่มลัีกษณะชั่วคราว   และหรือมีกําหนดเวลาจาง   แตทั้งนี ้ระยะเวลาการจางตองไมเกนิป                 
งบประมาณและรับเงินคาจางจากงบประมาณหมวดคาจางชัว่คราวหรือจากยอดเงนิอื่นใด 
  “ลูกจางลักษณะผูชํานาญงาน” หมายความวา   ลูกจางซึ่งมีความรูความชาํนาญใน      
งานเฉพาะอยาง ที่จะตองปฏิบัติเปนอยางดี  ทัง้เคยปฏบิัติงานชนิดนัน้มานานไมนอยกวา 5 ป  โดยมี            
ใบรับรองความรูความชาํนาญและความสามารถในการทํางานจากสถานที่ทาํงานเดิมที่ผูนัน้เคยปฏิบัติ     
งานมาแลว 
  “เวลาทํางานปกติ” หมายความวา  เวลาทํางานของทางราชการ  หรือเวลาอืน่ใดที ่                 
นายกเทศมนตรีกําหนดตามลักษณะงานใหเปนเวลาทาํงานปกติ 
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  “วันหยุดประจาํสัปดาห” หมายความวา  วนัอาทิตย หรือวันอืน่ใดทีน่ายกเทศมนตรี
กําหนดขึ้นเพือ่ความเหมาะสมตามลักษณะงานของเทศบาล โดยอาจกําหนดวนัหยุดประจําสัปดาห เปน
สองวนั ก็ได 
  “วันหยุดพเิศษ”  หมายความวา  วนัหยุดทีท่างราชการประกาศเปนวนัหยุดราชการ   
นอกจากวนัหยุดประจําสัปดาห 
  “คาจางอัตราปกติ” หมายความวา  คาจางรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง รวมถึง 
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบตามอัตราทีก่ําหนดจายใหลูกจางสาํหรบัการปฏิบัติงานปกต ิ
  “คาจางรายเดอืน” หมายความวา  คาจางที่กําหนดอัตราจายเปนรายเดือน  รวมถงึ                 
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ 
  “คาจางรายวนั” หมายความวา  คาจางทีก่ําหนดอัตราจายเปนรายวนัในวันทํางาน              
ปกติ  รวมถงึเงินเพิ่มพิเศษสาํหรับการสูรบ 
  “คาจางรายชัว่โมง” หมายความวา  คาจางที่กําหนดอัตราจายเปนรายชั่วโมงในวัน              
ทํางานปกติ  รวมถงึเงนิเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ 
  “คาจางนอกเวลา” หมายความวา คาจางที่กําหนดจายใหแกลูกจางรายวนัและราย                
ชั่วโมง  เนื่องจากตองปฏิบัตริาชการนอกเวลาทํางานปกติ 
  “คาจางในวนัหยุด” หมายความวา คาจางที่กําหนดจายใหแกลูกจางรายวนัและ                 
รายชั่วโมง  กรณีส่ังใหปฏิบัตริาชการในวันหยุดประจําสปัดาหหรือวันหยุดพิเศษ 

“คาอาหารทาํการนอกเวลา” หมายความวา  คาอาหารทีก่ําหนดจายใหแกลูกจาง                 
รายเดือน  เนือ่งในการปฏิบัติราชการนอกเวลาทําการปกติหรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจําสปัดาห           
หรือวันหยุดพิเศษ 

“เงินชวยพิเศษ” หมายความวา  เงินชวยเหลือคาทาํศพของลูกจางที่จายในกรณี                                
ลูกจางถึงแกความตายในระหวางรับราชการ 

“ทองถิน่อืน่” หมายความวา ทองถิน่ที่ลูกจางตองเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกเขต                 
เทศบาลที่ตนสังกัด 

“ฝกอบรม” หมายความวา   การเพิ่มพนูความรูความชาํนาญ หรือประสบการณ                        
ดวยการเรยีน  การวิจยั  การอบรม  การสัมมนา  หรือการปฏิบัติงานโดยไมมีการรับปริญญา หรือ                  
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพตาม กฎ ก.พ. วาดวยการนัน้   และหมายความรวมตลอดถงึการฝกฝนภาษา              
และการรับคําแนะนาํกอนเขาฝกอบรมหรอืการดูงานที่เปนสวนหนึง่ของการฝกอบรม หรือตอจากการ              
ฝกอบรมนัน้ดวย 
  “ดูงาน” หมายความวา การเพิ่มพนูความรูหรือประสบการณดวยการสงัเกตการณ 
  “ป” หมายความวา  ปงบประมาณ 
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สวนที ่1 
คุณสมบัติของลูกจาง 

  ขอ  392    ผูทีจ่ะเขารับราชการเปนลกูจาง อยางนอยจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ    
ตองหามเบื้องตน  ดงันี ้

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหาสิบหาป 
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปน   

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 
(4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 
(5) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏบิัติหนาที่ได    ไรความสามารถหรือ 

จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด  ดังนี ้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนทีรั่งเกียจแกสังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรือ้รัง 

  (6)  ไมเปนผูอยูในระหวางถกูสั่งใหพักราชการหรือถกูสั่งใหออกจากราชการไวกอน           
ตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  หรือตามกฎหมายอืน่ 
  (7)  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี  จนเปนที่รังเกียจของสังคม 

(8) ไมเปนกรรมการพรรคการเมอืงหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(9) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(10)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถงึที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา                   

ความผิดทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรบัความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (11) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ                       
หนวยงานอื่นของรัฐ   
  (12) ไมเปนผูเคยถกูลงโทษใหออก  หรือปลดออก  เพราะกระทําผิดวนิยัตามมาตรฐาน             
ทั่วไป หลักเกณฑและวิธกีารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนกังานเทศบาล ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ หรือตามกฎหมายอื่น   
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  (13) ไมเปนผูเคยถกูลงโทษไลออก เพราะกระทาํผิดวินยัตามมาตรฐานทัว่ไป หลักเกณฑ   
และวิธีการเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น  
  (14) ไมเปนผูเคยกระทาํการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 

  ขอ  393    ก.ท.จ. มีอํานาจพิจารณายกเวนสําหรับลูกจางผูที่ขาดคุณสมบัติตามขอ     
392 (2)  เปนรายบุคคลได แตอายไุมต่ํากวาสิบแปดป และไมเกินหกสบิป หรือการจางลูกจางลักษณะ      
ผูชํานาญงาน  มีอํานาจพิจารณายกเวนสําหรับลูกจางผูที่ขาดคุณสมบัติตามขอ 392 (2) และ (10)       
เปนรายบุคคลได                
  ผูที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ  392 (7)  (9)  (10)  หรือ(14)   ก.ท.จ.                        
อาจพิจารณายกเวน ใหเขารับราชการได หรือผูที่ขาดคณุสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ 392 (11)       
หรือ (12)  ถาผูนั้นไดออกจากงานหรือราชการไปเกนิสองปแลว   หรือผูที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ     
ตองหามตามขอ 392 (13)  ถาผูนัน้ไดออกจากงานหรือราชการไปเกนิสามปแลว และมิใชเปนกรณีออกจาก
งานหรือราชการเพราะกระทาํผิดในกรณีทจุริตตอหนาที่  ก.ท.จ.  อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได   
สําหรับการขอยกเวนและการพิจารณายกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม  ใหนาํ         
ข้ันตอนและวธิีการทีก่ําหนดสําหรับพนักงานเทศบาลมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
 
 

สวนที ่ 2 
การกาํหนดตาํแหนง การจาง อัตราคาจาง และการแตงต้ัง 

  ขอ  394    มาตรฐานตําแหนงลูกจาง และคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงของลกูจาง               
ใหเปนไปตามที ่ ก.ท. กําหนด  ทายประกาศนี้ 

ขอ  395    ตําแหนงลูกจางของเทศบาลที่มอียูในปจจุบนัซึ่งกาํหนด ตําแหนง
นอกเหนือจากตําแหนง ที่ ก.ท. กําหนดตามขอ 394 หากตําแหนงวางลงใหยุบเลิก หรือปรับแกไขให
สอดคลองตามมาตรฐานกาํหนดตําแหนง ตามขอ  394 

  ขอ  396   ลูกจางชัว่คราวซึง่มีลักษณะงานในหนาทีเ่หมอืนกับพนักงานเทศบาลหรือ       
ขาราชการพลเรือนในสายผูปฏิบัติงานใหกําหนดตําแหนง ดังนี ้
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      (1)  กําหนดคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงเหมือนตําแหนงพนักงานเทศบาลหรือ   
ขาราชการพลเรือนตําแหนงนั้น  และกําหนดคุณวุฒิที่ไมสูงเกนิความจําเปนตอหนาที่ความรับผิดชอบ 

    (2)  กําหนดชื่อตําแหนงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และไมใหซ้ําหรอืเหมือนกับช่ือ 
ตําแหนงพนักงานเทศบาล  

  ขอ  397    ลูกจางชัว่คราวซึง่มีลักษณะงานในหนาทีเ่หมอืนกับลูกจางตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัใหกาํหนดคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงและชื่อตําแหนงเหมือนตําแหนงลกูจางตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังตําแหนงนั้น 

ขอ  398    การจางลูกจางชัว่คราวใหกําหนดระยะเวลาการจางใหสอดคลองกับระยะเวลา          
ที่จําเปนตองมผูีปฏิบัติงานและใหมีภารกิจปริมาณงานทีต่องปฏิบัติตอเนื่อง  แตทัง้นีร้ะยะเวลาการจางตอง
ไมเกิน ปงบประมาณ 

 ขอ  399    การกําหนดจาํนวนตําแหนงลูกจางของเทศบาล  ยกเวนลกูจางที่รับคาจางจาก
เงินอุดหนนุของรัฐบาล ให  ก.ท.จ. กําหนดวาจะมีตาํแหนงใดในหนวยงานหรือสวนราชการใด  จาํนวน  
เทาใด   โดยใหเทศบาลจัดทําแผนอัตรากําลังของลูกจาง เพื่อใชในการกําหนดตําแหนงโดยความเห็นชอบ
ของ  ก.ท.จ.     

  ขอ  400    กําหนดให  ก.ท.จ. มีอํานาจกาํหนดตําแหนงลูกจางเทศบาลในสวนราชการ
ตาง ๆ ของเทศบาล โดยใหคํานึงถึงภารกจิ อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความ
ยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทัง้ภาระคาใชจายของเทศบาลที่ตองจายในดานบุคคล 

  ขอ  401    การกําหนดตําแหนงลูกจางเทศบาลในสวนราชการตาง ๆ  ของเทศบาล ให 
เทศบาลจัดทําเปนแผนอัตรากําลังของเทศบาล เพื่อเปนกรอบในการกาํหนดตําแหนง และการใชตําแหนง
ลูกจางเทศบาลแลวเสนอให  ก.ท.จ. พิจารณาใหความเหน็ชอบ    โดยใหจัดทาํและกาํหนดรวมไวในแผน
อัตรากําลังพนกังานเทศบาล 

  ขอ  402    ในการจัดทาํแผนอัตรากําลังลกูจางเทศบาล การกําหนดตําแหนงลูกจาง การ
ปรับปรุงการกาํหนดตําแหนงลูกจาง  ใหนาํแนวทางและวิธีการที่กาํหนดไวสําหรับพนักงานเทศบาลมาใช
บังคับโดยอนโุลม 

  ขอ  403    เพือ่เปนการประหยัดงบประมาณของทองถิน่และไมใหมภีาระผูกพนัดาน               
สวัสดิการของลูกจางมากเกนิไป โดยใหพจิารณาปรับใชอัตรากําลังลกูจางประจาํทีม่อียูเดิมกอน หากม ี      
ความจาํเปนตองจางลูกจางใหพิจารณาจางลูกจางชั่วคราวกอน  หรือพิจารณาจางเหมาบรกิาร และควร
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จางลูกจางประจําใหนอยทีสุ่ด โดยใหคํานึงถงึการควบคุมงบประมาณรายจายเกี่ยวกับเงินเดือน ประโยชน
ตอบแทนอื่น และคาจางของพนักงานเทศบาล ไมใหสูงกวารอยละสี่สิบของเงนิงบประมาณรายจาย      
ประจําป ตามมาตรา 35  แหงพระราชบญัญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ.2542 

ขอ  404    ตําแหนงลูกจางทีรั่บคาจางจากเงินอุดหนนุของรัฐบาลจะมีตําแหนงใด ใน
หนวยงานหรอืสวนราชการใดของเทศบาล และมีจํานวนเทาใด  ใหเปนไปตามความตกลงกับสํานกั         
งบประมาณ 

  ขอ  405    การจางลูกจาง  ใหเทศบาลดําเนินการโดยวิธกีารคัดเลือกโดยใหแตงตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกไมนอยกวา  3  คน  เพื่อดําเนินการคัดเลือก 
  การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง  อาจดําเนินการโดยวิธีสัมภาษณ สอบขอเขียน สอบปฏิบัติ 
วิธีใดวิธหีนึง่  หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม 

  ขอ  406    อัตราคาจางลูกจางประจาํใหเปนไปตามบัญชีกําหนดอัตราคาจางลูกจาง           
ของเทศบาลทายประกาศนี ้
  นายกเทศมนตรีเปนผูมีอํานาจสั่งจางลกูจาง  ในอัตราคาจางขั้นต่ําสุดของตําแหนง 

ขอ  407    การใหลูกจางประจําไดรับคาจางใหเปนไปตามบัญชีกาํหนดอัตราคาจาง             
ข้ันต่ําและขั้นสูงของลูกจางประจําของเทศบาลทายประกาศนี ้

  ขอ  408    การเพิ่มคาจางลกูจางประจําของเทศบาล ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ     
เงื่อนไขการเลือ่นขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานเทศบาล   

ขอ  409    การใหลูกจางประจําไดรับคาจางเพื่อการแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงสงูขึ้นให        
เปนไปตามบญัชีเปรียบเทียบขั้นคาจางแตละกลุม กรณีลูกจางประจําไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง           
สูงขึ้นทายประกาศนี ้

  ขอ  410    อัตราคาจางลูกจางชัว่คราว 
    (1)  ลูกจางชั่วคราวซึง่มลัีกษณะงานในหนาที่เหมือนกับตําแหนงลกูจางใหไดรับ              

อัตราคาจางในอัตราคาจางขั้นต่ําของลูกจางนั้น   
      (2)  ลูกจางชั่วคราวซึง่มีลักษณะงานในหนาที่เหมือนกับตําแหนงขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิน่ หรือขาราชการพลเรอืนใหไดรับอัตราคาจางในอตัราเงินเดือนขัน้ต่ําของตําแหนง            
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิน่หรือขาราชการพลเรือนตําแหนงนั้น 
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      (3)  ผูชํานาญงานใหไดรับอัตราคาจางตามบัญชีกาํหนดอัตราคาจางขั้นต่ําและขั้นสูง    
ลูกจางของเทศบาล ตามลาํดับและอัตราที่ ก.ท.จ.เหน็สมควร 

  ขอ  411    การจางลูกจางทีม่ีเงื่อนไขใหจางจากผูมีคุณวุฒ ิ ใหจางในอัตราคาจางตาม    
วุฒิและเงื่อนไขที่กําหนดไว    ในกรณีจางผูที่สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศใหถืออัตราคาจางตามอัตรา             
เงินเดือนที ่ ก.ท.จ. กําหนด 

  ขอ  412    การจางลูกจาง ใหดําเนินการจางจากบัญชีผูไดรับการคัดเลือกตามลําดบัที ่            
ของผูไดรับการคัดเลือก  ตามขอ  405  

  ขอ  413    การจางลูกจางลกัษณะผูชํานาญงาน  ให ก.ท.จ. กําหนดอตัราคาจางตาม                     
ที่เหน็สมควรตามบัญชีกาํหนดอัตราคาจางตามขอ  410 (3)   

  ขอ  414    การจางและแตงตั้งลกูจางใหดาํรงตําแหนงใด  ใหนายกเทศมนตรีเปนผูแตงตั้ง 
โดยความเหน็ชอบของ  ก.ท.จ.  

  ขอ  415    การโอนลูกจางประจําระหวางเทศบาล หรือกบัหนวยราชการอื่นอาจกระทาํได 
ในกรณีเจาตัวสมัครใจและผูมีอํานาจจางทัง้สองฝายตกลงยินยอม  ทั้งนี้  ในการแตงตั้งหรือใหพนจาก
ตําแหนงแลวแตกรณี ตองไดรับความเห็นชอบจาก  ก.ท.จ.  โดยแตงตั้งให  ดาํรงตําแหนงและไดรับคาจาง
ในอัตราที่ไมสูงกวาเดิม และใหนับเวลาการทํางานตอเนือ่งกัน 

ขอ  416    ลูกจางประจาํผูใดออกจากราชการไปแลว ประสงคจะกลับเขารับราชการ   
หากเทศบาลตองการจะรับผูนั้นเขารับราชการ  ใหนายกเทศมนตรีส่ังจางและแตงตัง้ใหดํารงตําแหนง  และ
รับคาจางตามหลักเกณฑและวิธีการทีก่ําหนดไวสําหรับพนักงานเทศบาลโดยอนโุลม 

ขอ  417    ลูกจางประจาํผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ              
ทหาร และพนจากราชการทหารโดยไมมีความเสยีหาย  ถาประสงคจะเขารับราชการเปนลูกจางประจํา           
ในเทศบาลเดมิภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันพนจากราชการทหาร ใหนายกเทศมนตรีส่ังจาง
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและรับคาจาง  ตามหลักเกณฑและวิธกีารที่กําหนดไวสําหรับพนักงานเทศบาล
โดยอนุโลม 

ขอ  418    การแตงตั้งลูกจางประจําผูดาํรงตําแหนงใดไปดํารงตําแหนงใหม  ผูนั้นตอง                   
มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงใหมทีก่ําหนดในขอ  394 

สวนที ่3 
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วินัยและการรักษาวินัย 

  ขอ  419   ลูกจางตองรกัษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม           
ถือวาผูนั้นกระทําผิดวนิัย  จกัตองไดรับโทษตามที่กําหนดไว 

  ขอ  420    วินยัของลูกจาง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกีย่วกับวินยัและ                  
การรักษาวนิัยและการดําเนนิการทางวนิัยของพนกังานเทศบาลซึง่นาํมาใชบังคับโดยอนุโลม 

สวนที ่4 
การออกจากราชการ 

  ขอ  421    ลูกจางออกจากราชการ  เมื่อ 
(1) ตาย 
(2) พนจากราชการตามระเบียบวาดวยบําเหนจ็ลูกจางของหนวยการบริหาร                        

ราชการสวนทองถิ่น 
(3) ไดรับอนุญาตใหลาออก 
(4) ถูกสั่งใหออกจากราชการตามขอ  424 (3) (4) 
(5) ครบกําหนดการจาง 
(6) ถูกสั่งลงโทษปลดออก  หรือไลออก 
(7) ขาดคุณสมบัติตามขอ  350 

วันออกจากราชการตาม (6) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกีย่วกับการใหออก         
จากราชการของพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม 

  ขอ  422    การลาออกของลกูจาง ใหเปนไปตามหลกัเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให  
ออกจากราชการของพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม  

ขอ  423    ลูกจางผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร                     
ใหนายกเทศมนตรีส่ังใหผูนั้นออกจากราชการ 
  วันออกจากราชการตามขอนี ้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กาํหนดไวสําหรับ      
พนักงานเทศบาลโดยอนโุลม 

ขอ  424    นายกเทศมนตรมีีอํานาจสั่งใหลูกจางออกจากราชการโดยความเห็นชอบของ  
ก.ท.จ. เมื่อปรากฏวา 

(1) ลูกจางผูใดขาดคุณสมบัติตามขอ  392 
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(2) ลูกจางผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติราชการในหนาที่ของตนไดโดยสม่ําเสมอ             
หรือไมอาจปฏบิัติหนาที่ราชการของตนไดอันเปนผลเนื่องมาจากตองตกอยูในภยนัตรายใด ๆ และเวลา        
ไดลวงพนไปเกินหกสิบวนั  ยังไมมีผูใดพบเห็น 

(3) ลูกจางผูใดหยอนความสามารถดวยเหตุใดในอันทีจ่ะปฏิบัติหนาที่ของตน             
หรือประพฤตหินาที่ของตน หรือประพฤตตินไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาทีห่รือบกพรองในหนาทีด่วย        
เหตุอันใด  และนายกเทศมนตรีเหน็วา  ถาใหผูนั้นรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ  ก็ให
นายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนโดยไมชักชา สําหรับหลักเกณฑและวธิีการ
สอบสวนใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับวนิัยและการรักษาวนิัยและการดําเนนิการทางวนิัย
ของพนกังานเทศบาลโดยอนุโลม 

(4) ลูกจางผูใดถูกกลาวหาวากระทําผิดวินยัอยางรายแรงและไดมีการสอบสวนตาม   
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกีย่วกับวินยัและการรักษาวินยัและการดําเนินการทางวินยัของพนักงานเทศบาล
แลว  การสอบสวนไมไดความวากระทาํผิดที่จะถกูลงโทษ ปลดออก หรือไลออก แตมีมลทินหรือมวัหมองใน
กรณีที่ถูกสอบสวน ซึ่งจะใหปฏิบัติราชการตอไปอาจจะเปนการเสยีหายแกราชการ 

(5) ลูกจางผูใดตองรับโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถงึที่สุด  ใหจําคุกในความผิดที่ได         
กระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ  ซึ่งยงัไมถงึกบัจะตองลงโทษปลดออกหรอืไลออก 

(6) ลูกจางผูใดขาดราชการบอยครั้ง ซึ่งยังไมถงึกับจะตองถูกลงโทษปลดออก หรือ          
ไลออก 

(7) ยุบเลิกตําแหนง 
วันออกจากราชการตามขอนี ้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกีย่วกับการใหออก   

จากราชการของพนักงานเทศบาลมาใชบงัคับโดยอนุโลม 
การใหออกจากราชการตามขอนี้ไมถือเปนโทษทางวนิัย 

 

 

สวนที่  5 
การอุทธรณ  การพิจารณาอุทธรณ  และการรองทกุข 

  ขอ  425    ลูกจางผูใดถกูสั่งลงโทษหรือถกูส่ังใหออกจากราชการตามขอ  424  ตาม    
ประกาศนี้ดวยเหตุใด ๆ  ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณคําสั่งหรอืมีสิทธิรองทกุข  ตามหลกัเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ การพิจารณาอทุธรณ และการรองทุกขของพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม 
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สวนที ่ 6 
การลา 

  ขอ  426      การลาปวยของลูกจางกําหนดไวดังนี ้
      (1)  การลาปวยกรณีปกต ิ

(ก)  ในปหนึ่งลูกจางประจํามีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาได      
ไมเกินหกสิบวนั  แตถานายกเทศมนตรีเหน็สมควรจะใหลาโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาตอไปอีก  
ก็ได  แตไมเกนิหกสิบวนั 
         (ข)  ลูกจางชัว่คราวที่มรีะยะเวลาการจางหนึง่ป  มสิีทธิลาปวยโดยไดรับคาจางอัตรา
ปกติระหวางลา  ในชวงระยะเวลาการจางไมเกินสิบหาวนัทาํการ  ในกรณีที่มีระยะเวลาการจางตัง้แต      
เกาเดือนขึน้ไปแตไมถึงหนึ่งปมีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาในชวงระยะเวลาการจาง
ไมเกินแปดวนัทําการ  ในกรณีมีระยะเวลาการจางตั้งแตหกเดือนขึน้ไปแตไมถึงเกาเดอืน  มีสิทธิลาปวยโดย
ไดรับคาจางอตัราปกติระหวางลา  ในชวงระยะเวลาการจางไมเกินหกวันทําการ  ในกรณีที่มีระยะเวลา   
การจางต่ํากวาหกเดือนมีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางอตัราปกติระหวางลา  ในชวงระยะเวลาการจางไม
เกินสีว่ันทําการ 
      (2)  การลาปวยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัตงิานในหนาที ่
         (ก)  ลูกจางประจาํปวย  เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาที่ หรือเนื่องจากการปฏิบัติ
ราชการในหนาที ่ หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําตามหนาที ่  ถาลาปวยครบตาม (1) (ก)  แลวยังไม
หาย และแพทยของทางราชการลงความเห็นวามทีางทีจ่ะรักษาพยาบาลใหหายและสามารถทาํงานไดก็ให
ลาปวยเพื่อรักษาพยาบาล  เทาที่นายกเทศมนตรีเหน็สมควรอนุญาตใหลาโดยไดรับคาจางอัตราปกติ  ทั้งนี ้  
ถาเปนลูกจางประจํารายวันและรายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวนัหยุดประจําสปัดาห  แตถาแพทยลง
ความเห็นวาไมมีทางที่จะรักษาพยาบาลใหหายได  ก็ใหพิจารณาสัง่ใหออกจาก    ราชการเพื่อรับบําเหน็จ
ตอไป 
         (ข)  ถาอนัตรายหรือการเจ็บปวย  หรือการถูกประทษุรายอันเกิดจากกรณีดังกลาว      
ใน (ก)  ทําใหลูกจางประจําผูใดตกเปนผูทพุพลภาพหรือพิการ  อันเปนเหตุจะตองสัง่ใหออกจากราชการ
ตามมาตรฐานทัว่ไปนี ้ หากผูบังคับบัญชาเจาสงักัดของลูกจางประจําผูนัน้พจิารณา  เหน็วาลกูจางประจํา
ผูนั้นยังอาจปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดที่เหมาะสมได  และเมื่อลูกจางประจําผูนั้นสมัครใจจะปฏิบัติหนาที่ตอไป ให
ยายลูกจางประจําผูนัน้ไปปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอื่นที่เหมาะสมโดยไมตองสั่งใหออกจากราชการก็ได  
โดยใหอยูในดุลยพินจิของนายกเทศมนตรี 
         (ค)  ลูกจางชัว่คราวปวยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาที่ หรือเนื่องจากการปฏิบตัิงาน
ในหนาที่  หรือถูกประทษุรายเพราะเหตุกระทําตามหนาที่  ถาลาปวยครบตาม (1) (ข)  แลวยงัไมหายและ
แพทยของทางราชการลงความเหน็วามีทางที่จะรักษาพยาบาลใหหายและสามารถทาํงานได  ใหนายก 
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เทศมนตรีมีอํานาจอนุญาตใหลาปวยเพื่อรักษาพยาบาล  โดยไดรับคาจางอัตราปกติไดตามที่เห็นสมควร  
แตตองไมเกินหกสิบวนั  ทั้งนี้  ถาเปนลกูจางชัว่คราวรายวันและรายชัว่โมงไมมีสิทธไิดรับคาจางในวนัหยุด
ประจําสัปดาห  และถาแพทยลงความเหน็วาไมมีทางทีจ่ะรักษาใหหายได  ใหพิจารณาสั่งใหออกจาก    
ราชการ 
         ลูกจางผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติงานได  ใหยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชากอนหรือใน   
วันที่ลาเวนแตกรณีจําเปนจะเสนอหรือจัดสงใบลาในวนัแรกที่มาปฏิบตัิราชการก็ได 
         การลาปวยเกนิสามวนั  ตองมีใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชัน้หนึง่สงพรอมกับใบลา
ดวย  เวนแตผูมีอํานาจอนุญาตใหลาจะเหน็สมควรเปนอยางอืน่ 

  ขอ  427    ในปหนึง่ลูกจางประจํามีสิทธลิากิจสวนตัว  รวมทั้งลาไปตางประเทศ  โดย
ไดรับคาจางอตัราปกติระหวางลาไมเกนิสีสิ่บหาวันทําการ    แตในปแรกที่ไดรับการบรรจุเปนลูกจางประจาํ
ให   ไดรับคาจางระหวางลาไมเกินสิบหาวัน ลูกจางประจํารายวันและรายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางใน
วันหยุดประจําสัปดาห  แตถานายกเทศมนตรีเห็นสมควรจะใหลาโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาตอไป
อีกก็ได 
  ลูกจางประจําผูใดประสงคจะลากิจสวนตวั  ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลาํดับช้ัน 
และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจงึจะหยุดราชการได  เวนแตมีเหตุจําเปนไมสามารถขอรับอนุญาตไดทนัจะเสนอ
ใบลา พรอมระบุเหตุจาํเปนไวแลวหยุดราชการไปกอนกไ็ด  แตจะตองชี้แจงเหตุผลใหผูบังคับบัญชาทราบ
โดยเร็ว 

  ขอ  428    การลาพักผอนประจําปของลูกจางประจาํ ใหเปนไปตามที่กาํหนดสําหรับ                  
พนักงานเทศบาลโดยอนโุลม 

  ขอ  429   ลูกจางประจาํมีสิทธิลาคลอดบตุรโดยไดรับคาจางนับรวมวนัหยุดประจํา
สัปดาหและวนัหยุดพิเศษในระหวางลาไมเกินเกาสิบวนั  ลูกจางประจํารายวันและรายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับ
คาจางในวนัหยุดประจําสัปดาห 
  ลูกจางประจําที่ลาคลอดบุตรตามวรรคแรก หากประสงคจะลาเพื่อเลีย้งดูบุตรเพิ่มอีก         
ใหมีสิทธิลากจิสวนตวัเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตร โดยไดรับคาจางระหวางลาไดอีกไมเกิน 
สามสิบวนัทําการ และใหนบัรวมในวันลากิจสวนตัวสี่สิบหาวันทําการดวย 
  ลูกจางชั่วคราวรายเดือนที่จางไวปฏิบัติงานตอเนื่อง มีสิทธิลาเนื่องจากการคลอดบตุรป
หนึง่ไมเกนิเกาสิบวนั โดยมสิีทธิไดรับคาจางระหวางลาจากสวนราชการไมเกินสี่สิบหาวัน เวนแต กรณีที่เร่ิม
เขาปฏบิัติงานในปแรกไมครบเจ็ดเดือน ไมอยูในขายไดรับสิทธิดังกลาว 
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  ขอ  430    ลูกจางประจาํทีย่งัไมเคยอุปสมบทในพระพทุธศาสนา หรือยังไมเคยไป
ประกอบพิธีฮจัย  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ประสงคจะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบ     
พิธีฮัจยแลวแตกรณี  มีสิทธลิาโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน  ในปแรกที่    
เร่ิมเขาปฏิบัติงานเปนลกูจางประจําจะไมไดรับคาจางระหวางลา  ลูกจางประจาํรายวันและรายชัว่โมง       
ไมมีสิทธิไดรับคาจางในวนัหยุดประจําสัปดาห 
  ผูประสงคจะลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย  ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับช้ันกอนอุปสมบท  หรือวันเดนิทางไปประกอบพิธีฮัจยไมนอยกวาหกสิบวนั  เวนแตมีเหตุผลอัน
สมควรจะเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชานอยกวาหกสิบวนัก็ได 
  อํานาจการอนญุาตใหลาเปนของนายกเทศมนตรี 

  ขอ  431    การลาเพื่อตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหาร เขารับการระดมพล เขารับการ      
ฝกวิชาการทหาร เขารับการทดลองความพรั่งพรอมใหถอืปฏิบัติดังนี ้

(1) ลูกจางมีสิทธลิาไปรับการตรวจคัดเลือกเพื่อเขารับราชการทหารตามกฎหมาย 
วาดวยการรับราชการทหารโดยไดรับคาจางอัตราปกติในระหวางนั้น  การลาดังกลาวจะตองใหผูลาแสดง
จํานวนวันที่ตองเดินทางไปกลับ  และวันที่ตองอยูเพื่อตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหารเทาที่จาํเปนเพื่อ
ประกอบการพิจารณา  ลูกจางประจาํรายวันและรายชัว่โมงไมมีสิทธไิดรับคาจาง   ในวนัหยุดประจํา
สัปดาห 

(2) ลูกจางประจํามีสิทธิลาเขารับการระดมพล  หรือเขารับการฝกวชิาการทหาร   
หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอม  โดยใหไดรับคาจางอัตราปกติในระหวางการระดมพลหรือเขารับ  
การฝกวชิาการทหาร  หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอมนั้น  แตถาพนระยะเวลาของการดังกลาวแลว  
ไมมารายงานตัวเพื่อเขาปฏบัิติงานภายในเจ็ดวนั  ใหงดจายคาจางหลังจากนัน้ไวจนถึงวนัเขาปฏบิัติงาน
เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปน นายกเทศมนตรีจะใหจายคาจางระหวางนั้นตอไปอีกก็ไดแตตองไมเกินเจ็ดวนั  
ลูกจางประจํารายวนัและรายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวนัหยุดประจําสัปดาห 

(3)  ในกรณีลูกจางชั่วคราว  ลาเขารับการฝกวิชาการทหาร  ใหไดรับคาจางอตัราปกติ
ไมเกินหกสิบวนั  สวนการลาเพื่อเขารับการระดมพล หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอมแลวแตกรณีให
ไดรับคาจางอตัราปกติไมเกนิสามสิบวนั  ลูกจางชั่วคราวรายวนัและรายวนัชัว่โมงไมมีสิทธิไดรับคาจางใน
วันหยุดประจาํสัปดาห 
  ในกรณีการลาตาม  (2)  และ  (3)  หากลกูจางไดรับเงนิเดือนตามชัน้ยศของตนทาง
กระทรวงกลาโหมแลว  ไมมสิีทธิไดรับคาจางของเทศบาล 

อํานาจการอนญุาตใหลาเปนของนายกเทศมนตรี 
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ขอ  432    การลาครึ่งวันในตอนเชาหรือตอนบายของลกูจาง  ใหนับเปนการลาครึ่งวัน  
ตามประเภทการลานัน้ ๆ  

ขอ  433    การลาและการจายคาจางระหวางลานอกเหนือจากทีก่าํหนดไวในประกาศนี ้             
ใหอยูในดุลยพินิจของนายกเทศมนตรี   
  อํานาจการอนญุาตในการลาตามขอ 426  ขอ 427  ขอ 428  และขอ 429  ใหเปนไป            
ตามที ่ ก.ท. กาํหนด  ตามตารางแนบทาย 
 

สวนที ่ 7 
การจายคาจางและทะเบยีนลกูจาง 

  ขอ  434    หามส่ังลูกจางไปปฏิบัติราชการในทองถิน่อื่น  เวนแตในกรณีจําเปนแทจริงที่
ตองใชความรูความชาํนาญพิเศษ  หรือความไววางใจในลูกจางนัน้  และไมอาจหาจางไดในทองถิน่นัน้ 

  ขอ  435    การปฏิบัติราชการนอกเวลาทาํงานปกติ  หรือการปฏิบัติราชการในวนัหยุด
ประจําสัปดาห  หรือในวันหยุดพิเศษซึง่จะตองจายคาจางนอกเวลาหรอืคาจางในวนัหยุด  หรือคาอาหาร     
ทําการนอกเวลาใหกระทําไดในกรณีที่จําเปนหรือรีบดวน  โดยมีคําสัง่ของผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจเปน      
หลักฐาน 

  ขอ  436    การจายคาจางในวนัทาํงานปกติ  คาอาหารทําการนอกเวลา  คาจางลูกจาง              
รายวนั และรายชั่วโมง  คาจางนอกเวลา  และกําหนดเวลาทาํงานใหเปนไปดังตอไปนี ้

(1) ลูกจางรายเดอืน 
(ก)  กาํหนดใหจายคาจางเดือนละครัง้ตามเดือนปฏิทนิ  โดยปกติใหจายในวนัสิน้ 

เดือน  ถาวันสิน้เดือนตรงกับวันหยุดราชการก็ใหจายไดในวนัเปดทาํการกอนวนัสิ้นเดอืน ในกรณีทีม่ีความ
จําเปนที่จะกําหนดวนัจายคาจางเปนวนัอื่นของเดือนถัดไป  จะตองไดรับอนุมัติจากนายกเทศมนตรี 
           (ข) กําหนดเวลาทาํงานปกติ  ใหเปนไปตามเวลาทํางานของทางราชการ  เวนแต 
ถามงีานเปนลกัษณะพเิศษทีจ่ะเขาทาํงานและเลิกงานตามปกติไมได  ใหหวัหนาสวราชการเปนผูกาํหนด
โดยจะตองมีเวลาทํางานไมนอยกวาวันละเจ็ดชั่วโมง  แตสัปดาหละไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง  ไมรวมเวลา
หยุดพกั 
            (ค)  การปฏิบัติราชการนอกเวลาทาํงานปกติ  หรือปฏิบัติราชการในวนัหยุดประจํา
สัปดาห  หรือวันหยุดพเิศษแลวแตกรณี  ใหเปนไปตามระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกบัการจายเงนิคาอาหาร
ทําการนอกเวลา 
      (2)  ลูกจางรายวนัและรายชั่วโมง 
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           (ก)  กําหนดใหจายคาจางเดือนละครั้ง  ในกรณีที่มีความจาํเปนตองจายคาจาง    
มากกวาเดือนละครั้ง  จะตองไดรับอนุมัติจากนายกเทศมนตรี 
       ในกรณีจายคาจางเดือนละครั้ง  โดยปกติใหจายในวนัถัดจากวันสุดทายของ
เดือน  หนวยงานใดมีความจาํเปนที่จะกําหนดวันเริ่มจายเปนวนัอื่นของเดือนถัดไป  จะตองไดรับอนุมัติ      
จากนายกเทศมนตรี 
        ในกรณีจายคาจางมากกวาเดือนละครั้ง  ใหหนวยงานกําหนดวนัจายเงนิ                
คาจางตามความเหมาะสมไดโดยขออนุมตัิจากนายกเทศมนตรี 
           (ข)  กําหนดเวลาทํางานปกต ิ ใหเปนไปตามเวลาทํางานของทางราชการ  เวนแต  
ถามงีานเปนลกัษณะพเิศษทีจ่ะเขาทาํงานและเลิกงานตามปกติไมได  ใหนายกเทศมนตรีเปนผูกาํหนดโดย
จะตองมีเวลาทํางานวนัละไมนอยกวาเจ็ดชั่วโมง  แตสัปดาหละไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง  ไมรวมเวลาหยุดพัก 
           (ค)  การปฏิบัติราชการนอกเวลาทาํงานปกติติดตอกันเกนิสามชัว่โมงขึน้ไป  ใหจาย
คาจางไดในอตัราหนึง่เทาครึ่งของคาจางอัตราปกติ 

  ขอ  437    การจายคาจางในกรณีวนัหยุดประจําสัปดาห  สําหรับลูกจางรายเดือนไมหัก     
คาจาง  ลูกจางรายวันและรายชั่วโมงไมจายคาจาง 
  สําหรับการจายคาจางในกรณีส่ังใหมาปฏิบัติงานในวนัหยุดประจําสปัดาห ใหถือปฏิบัติ
ดังนี ้
      (1)    ลูกจางรายเดือน  จายตามขอ  436  (1) (ค) 
      (2)  ลูกจางรายวนัและรายชั่วโมง  จายคาจางใหสองเทาของคาจางอัตราปกติตาม
ระยะเวลาทาํงาน 

ขอ  438    การจายคาจางในกรณีในวันหยุดพิเศษ  สําหรับลูกจางรายเดือนไมหกัคาจาง 
ลูกจางรายวันและรายชั่วโมงจายคาจางอตัราปกติ 
  สําหรับการจายคาจางในกรณีส่ังใหมาทาํงานในวันหยุดพิเศษ  ใหถือปฏิบัติดังนี ้

(1) ลูกจางรายเดอืน  จายตามขอ  436  (1)  (ค) 
(2) ลูกจางรายวันและรายชั่วโมง  จายคาจางเพิ่มใหอีกหนึ่งเทาของคาจางอัตรา               

ปกติตามระยะเวลาทํางาน 

  ขอ  439    การจายคาจางในกรณีลูกจางถูกสั่งใหไปปฏิบัติงานในทองถิ่นอื่นตามขอ 434         
ใหถือปฏิบัติดังนี ้
    (1)  ลูกจางรายเดือนใหจายคาจางรายเดือนตามปกตติลอดระยะเวลาที่ไปราชการ     
โดยไมมีสิทธิไดรับคาอาหารทําการนอกเวลา 
    (2)  ลูกจางรายวนัและรายชั่วโมงใหถือปฏิบัติดังนี ้
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           (ก)  ในระยะเวลาระหวางเดินทางไปปฏิบัติงาน  หรือเดินทางกลับสํานกังานที่ตั้ง
ปกติหรือสถานที่อยู  ไมวาจะเปนวันทํางานปกติหรือนอกเวลาหรือวนัหยุดประจําสปัดาหหรือวันหยุดพิเศษ
ใหจายคาจางอัตราปกติ  ไมมีการจายคาจางนอกเวลาหรือคาจางในวนัหยุดตามขอ 436 และขอ  437 
           (ข)  ลูกจางซึง่ทาํหนาที่คนรถหรือคนเรือ  ซึ่งไดปฏิบัติหนาที่ในขณะเดินทางครบ
กําหนดเวลาทาํงานปกติประจําวนัแลว  หากยังคงตองปฏิบัติหนาที่ดังกลาวตอไปอีกสําหรับวนันั้นใหจาย
คาจางนอกเวลาไดตามเกณฑทีก่ําหนดไวในขอ  436  (1)  (ค) 
  การปฏิบัติงานในวันทํางานปกติ  การปฏิบัติงานนอกเวลา  การปฏิบตัิงานในวนัหยดุ   
หรือในกรณีในวนัหยุดพิเศษ  ใหจายคาจางไดตามเกณฑที่เคยจาย  เสมือนปฏิบัติงานในสํานักงานที่ตัง้
ปกติ  เวนแตในกรณีวนัหยุดประจําสัปดาหซึ่งปกติไมจายคาจางให  ใหจายคาจางอตัราปกติ 

  ขอ  440    ลูกจางผูใดตายในระหวางรับราชการ ใหจายคาจางจนถึงวนัทีถ่ึงแกความตาย
หรือเพียงวนัทีม่ีสิทธิไดรับคาจางกอนวันถงึแกความตาย  และใหจายเงนิชวยพิเศษจาํนวนสามเทาของ
อัตราคาจางปกติทั้งเดือนในเดือนสุดทายกอนวนัถงึแกความตาย  ในกรณีลูกจางรายวันและรายชัว่โมง   
ใหถือเสมือนวาลูกจางผูนั้นมาปฏิบัติงานเต็มเดือนเปนเกณฑคํานวณเงินชวยพิเศษ 

  ขอ  441    ลูกจางประจาํซึง่ถูกสั่งพักราชการผูใดถึงแกความตาย  ผูมอํีานาจไดวินิจฉัย
ตามขอ  445  แลวสั่งจายคาจางเปนจาํนวนเทาใด  ใหจายคาจางตามจํานวนที่วนิิจฉัยใหจนถึงวนัที่ถึงแก
ความตายหรือเพียงวนัทีม่ีสิทธิไดรับคาจางกอนวนัถึงแกความตาย  นอกจากนี้ใหจายเงนิชวยพิเศษอีก
จํานวนหนึ่งเปนจํานวนสามเทาของจาํนวนคาจางนัน้ 
  ถาผูมีอํานาจวนิิจฉัยแลวสัง่ไมจายคาจาง  ใหจายคาจางใหเพียงวันสุดทายที่ผูนั้นมา
ปฏิบัติงานและไมมีการจายเงินชวยพิเศษ 

  ขอ  442    ลูกจางที่ขาดหรือหนีราชการ  หามมิใหจายคาจางสาํหรับวันที่ขาดหรือหน ี                  
ราชการนั้น 
  ลูกจางผูใดตายในระหวางขาดราชการ  ใหจายคาจางใหเพยีงวันสุดทายที่ผูนัน้มา
ปฏิบัติงานและไมมีการจายเงินชวยพิเศษ 

  ขอ  443    คาจางที่จายตามขอ  440  ถึงขอ  442 เปนทรัพยสินของผูตายในขณะตาย   
และใหจายแกผูมีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก 
  เงินชวยพิเศษตามขอ  440  หรือขอ  441  ใหจายแกบุคคลซึ่งลูกจางไดแสดงเจตนา              
ระบุไวเปนหนงัสือตามแบบที่แนบทายประกาศนี ้
  ถาลูกจางผูตายมิไดแสดงเจตนาระบุไวตามวรรคสอง  หรือบุคคลซึ่งลูกจางผูตายไดแสดง
เจตนาระบุไวไดตายไปเสียกอน  ใหจายแกบุคคลตามลําดับกอนหลงั  ดังตอไปนี้ 
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      (1)  คูสมรส 
      (2)  บุตร 
      (3)  บิดามารดา 
      (4)  ผูที่ไดอยูในอุปการะของผูตายตลอดมา  โดยจําเปนตองมีผูอุปการะและความ        
ตายของผูนัน้ทําใหไดรับความเดือดรอนเพราะขาดความอุปการะ  ซึง่นายกเทศมนตรีเห็นวามหีลกัฐาน
แสดงไดวา เปนผูอยูในอุปการะของผูตาย 
      (5)  ผูที่อุปการะเลี้ยงดูใหการศึกษาผูตายมาแตเยาว  ซึ่งนายกเทศมนตรีเหน็วามี    
หลักฐานแสดงไดวาเปนผูอุปการะผูตาย 
  เมื่อปรากฏวา  มีบุคคลในลาํดับกอนดงักลาวในวรรคสามบุคคลนัน้มสิีทธิรับเงนิชวย
พิเศษแตในลําดับเดียว  ผูที่อยูในลําดับถัดไปไมมีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษ 
  ถาบุคคลดังกลาวขางตนไมมีตัวมาขอรับภายในระยะเวลา  1  ป  นบัแตวันที่ลูกจางผูนั้น
ถึงแกความตาย  การจายเงนิชวยพิเศษก็เปนอันไมตองจาย 
  ในกรณีที่เทศบาลมีความจาํเปนตองเขาเปนผูจัดการศพลูกจางผูถงึแกความตาย เพราะ
ไมมีผูใดเขาจัดการศพในเวลาอันควร  ก็ใหเทศบาลหกัคาใชจายจากเงินชวยพิเศษที่ตองจายตามมาตรฐาน
นี้ไดเทาที่จายจริง  และมอบสวนที่เหลือใหแกผูมีสิทธิไดรับ 

  ขอ  444    เทศบาลใดมีความจําเปนที่จะตองสั่งใหลูกจางประจาํไปฝกอบรม  หรือดูงาน 
เกี่ยวกับหนาทีท่ี่ลูกจางประจาํนัน้ปฏิบตัิอยู  ณ  ตางประเทศ  หรือภายในประเทศโดยใหไดรับคาจางอัตรา
ปกติตลอดระยะเวลาที่ไปฝกอบรมหรือดูงานนั้น  ใหนายกเทศมนตรีเปนผูอนมุัติลูกจางประจาํรายวันและ
รายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวนัหยุดประจําสัปดาห 

  ขอ  445    ลูกจางประจาํทีถ่กูกลาวหาวากระทําผิดวนิัยอยางรายแรงจนถูกตัง้กรรมการ      
สอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทาํความผิดอาญา  และถูกสั่งพักราชการไวกอนจนกวา
คดีหรือกรณีถึงที่สุด  การจายคาจางระหวางพักราชการ  ใหถือปฏิบัตดิังนี ้
      (1)  ลูกจางประจําผูใดถูกส่ังพักราชการ  ใหงดการเบกิจายคาจางตัง้แตวันที่ถูกสัง่พัก   
ราชการไวกอน  เวนแตลูกจางผูนั้นไดปฏิบัติราชการตามหนาที่ลวงเลยวันใหพกัราชการ  เพราะมิไดทราบ
คําสั่ง  ใหเบกิจายคาจางใหถึงวนัที่ทราบ  หรือควรไดรับทราบคําสัง่นัน้ 
      (2)  ถาปรากฏวาลูกจางประจําผูถูกสัง่พกัราชการไวกอน  มิไดกระทาํความผิดและ            
ไมมีมลทนิหรอืมัวหมอง  ใหจายคาจางใหเต็มอัตราปกติ 
      (3)  ถาปรากฏวาลูกจางประจําผูถูกสัง่พกัราชการไวกอน  มิไดกระทาํความผิดแตมี
มลทินหรือมวัหมอง  หรือกระทําความผิด  แตถูกลงโทษไมถึงปลดออก  หรือไลออก  ใหจายคาจางได     
คร่ึงหนึง่ของคาจางอัตราปกติ 
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      (4)  ถาปรากฏวาลูกจางประจําผูถูกสัง่พกัราชการไวกอน  ไดกระทําความผิดและถูก      
ลงโทษถงึปลดออก  หรือไลออก  หามจายคาจาง 
      (5)  ในกรณีลูกจางประจําซึ่งถูกสัง่พักราชการไวกอน  ผูใดถึงแกความตายกอนคดี          
หรือกรณีถึงทีสุ่ด  ใหนายกเทศมนตรีพจิารณาวินิจฉัยตอไปดวยวาควรจะจายคาจางระหวางเวลานั้น
หรือไมเพียงใด  โดยอนุโลม  (2) (3) และ (4)  ทั้งนี้ใหจายคาจางตามจาํนวนที่วนิิจฉัยใหจนถึงวนัทีถ่ึงแก    
ความตายหรือเพียงวนัทีม่ีสิทธิไดรับคาจางกอนถึงแกความตาย 
  กรณีใหออกจากราชการไวกอน  ใหถือปฏิบัติทํานองเดียวกับการจายคาจางระหวาง      
พักราชการ 
  ลูกจางชั่วคราวไมมีสิทธิไดรับคาจางระหวางถกูสั่งใหพกัราชการ  หรือถูกสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอน  เวนแตลูกจางผูนั้นไดปฏิบัติราชการตามหนาที่ลวงเลยวันใหพกัราชการไวกอน  เพราะมิได
ทราบคําสัง่  ใหเบิกจายคาจางใหถึงวันทีท่ราบหรือควรไดรับทราบคําสั่งนัน้ 
  อัตราลูกจางระหวางพักราชการ  ไมถือเปนอัตราวาง 

  ขอ  446    ใหนําความในขอ  445  มาใชบงัคับแกการจายคาจางลูกจางประจําระหวาง
อุทธรณหรือรองทุกขคาํสัง่ลงโทษปลดออก  หรือถูกควบคุมตัวตามคาํพพิากษาของศาลโดยอนุโลม 

  ขอ  447   การจายคาจางของผูซึ่งถูกลงโทษตัดคาจาง  ถาภายหลังผูนั้นไดรับการ                 
แตงตั้งหรือปรับคาจาง  โดยไดรับคาจางตางจากเดิมและยังไมพนโทษตัดคาจาง  ใหคงตัดคาจางตอไป   
ตามจํานวนเดมิ 
 
 
  การจายคาจางในกรณ ี
      (1)  ลาออก  ใหจายใหถงึวันกอนถงึกาํหนดลาออก แตถาถึงกําหนดลาออกแลวยัง
ไมไดรับทราบคําสั่งอนุญาตใหลาออก  และลูกจางผูนัน้ยังคงปฏิบัติราชการตอมา ใหจายไดถึงวนัทราบ
คําสั่งหรือควรไดรับทราบคําสั่ง 
      (2)  ปลดออก  หรือไลออก  ใหจายไดถงึวนักอนระบุในคําสั่ง  แตถายังไมรับทราบ           
คําสั่งและลูกจางผูนั้นยังคงปฏิบัติราชการตอมา  ใหจายไดถึงวนัทราบคําสั่งหรือควรไดรับทราบคําสั่ง 
      (3)  พนจากราชการเพราะเกษียณอาย ุ ใหจายไดถึงวนัสิ้นป 
  การจายคาจางลูกจางผูที่มิไดมาปฏิบัติราชการนอกเหนอืจากที่กําหนดไวในประกาศนี้  
และเปนกรณีเดียวกับที่กฎหมายวาดวยการนั้นบัญญัติสิทธิไวสําหรับขาราชการ หรือคณะรัฐมนตรีกําหนด
สิทธิใหจายเงนิเดือนขาราชการไวแลว  ให  ก.ท.จ. กําหนดหลักเกณฑการจายคาจางลูกจางใหสอดคลอง
กับกฎหมาย  หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว โดยไมขัดหรือแยงกับประกาศนี ้
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  ขอ  448    ลูกจางมีสิทธิไดรับเงินทําขวัญตามระเบียบหรือกฎหมายเกีย่วกับการจายเงิน 
ทําขวัญขาราชการและลูกจางซึง่ไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหนาที ่

  ขอ  449    ใหสํานักงานคณะกรรมการพนกังานเทศบาล  เปนหนวยงานกลางทะเบียน  
ลูกจางประจําของเทศบาล  ดําเนนิการจัดทําทะเบยีนลกูจางประจําของเทศบาลแกไขและเปลี่ยนแปลง 
รายการตาง ๆ  ใหเปนปจจุบนัเสมอ  และเก็บรักษาไว  ณ  สํานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล   
  เมื่อมีคําสั่งแตงตั้งลูกจางประจําผูใดไปตางสังกัด  ใหสวนราชการเดิมมอบทะเบยีน
ลูกจางประจําใหลูกจางผูนั้นนําไปมอบแกสวนราชการทีสั่งกัดใหมทุกครั้ง 
  ทะเบียนลูกจางประจําของเทศบาล  ถือเปนเอกสารลับของทางราชการไมพึงเปดเผยตอ  
ผูอ่ืน  การขอคดัทะเบียนลูกจางประจาํของเทศบาล  หรือตรวจสอบรายการใหดาํเนนิการขออนมุตัิตาม
ระเบียบของทางราชการ 

  ขอ  450    การเปลี่ยนอัตราคาจางลกูจางประจํารายวันเปนอัตราคาจางรายเดือนใหเอา   
ยี่สิบหกวันทาํการคูณดวยอตัราคาจางรายวันที่ลูกจางผูนั้นไดรับในปจจุบัน  โดยปดเศษขึ้นเปน เกณฑ
พิจารณาแตตองไมเกนิกวาอัตราคาจางขัน้สูงของตาํแหนงนั้น 

  ขอ  451    ใหลูกจางของเทศบาลปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติราชการ และการปฏบิัติ
ตนตามประกาศกาํหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่กําหนดไวสําหรับพนักงานเทศบาล ตามที ่       
เทศบาลกาํหนด 

 

บทเฉพาะกาล 

  ขอ  452   ผูใดเปนพนักงานเทศบาล และไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานใดอยู
กอนวนัที่ประกาศนีม้ีผลใชบังคับ ใหผูนัน้เปนพนักงานเทศบาลและดาํรงตําแหนงในสายงานนั้นตาม
ประกาศนี้ตอไป  โดยใหไดรับเงินเดือนและสิทธิประโยชนเชนเดิม      

  ขอ  453    ผูใดเปนลูกจางของเทศบาล และไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดอยูกอนวนัที่
ประกาศนีม้ีผลใชบังคับ ใหผูนั้นเปนลูกจางของเทศบาลและดํารงตําแหนงนัน้ตามประกาศนี้ตอไป  โดย   
ใหไดรับคาจาง และสิทธิประโยชน ตลอดจนระยะเวลาการจางเชนเดมิ 

  ขอ  454    การใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลที่อยูระหวางการดําเนินการ
ตามพระราชกฤษฎีการะเบยีบพนกังานเทศบาล พ.ศ. 2519 ซึ่งใชบงัคบัอยูกอนที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ  
ใหดําเนินการตอไปตามที่ ก.ท.จ. กําหนด  ทัง้นี ้ ตองไมขัดหรือแยงกบัมาตรฐานทัว่ไปที่  ก.ท. กําหนด 
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  ขอ  455    การใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของลกูจางของเทศบาลที่มิไดกาํหนดไว
ในประกาศนี้   ใหนําแนวทาง หลักเกณฑและเงื่อนไข หรือวิธีการที่กาํหนดสําหรับพนกังานเทศบาลมาใช
บังคับโดยอนโุลม 

  ประกาศ  ณ  วันที่ ................................. พ.ศ. 2545 
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