ประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา
เรื่ อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของเทศบาล
******************************
ด้ วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ บัญญัติให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
มีความเป็ นอิสระในการกาหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลตามความต้ องการและความเหมาะสม
ของท้ องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.2542 บัญญัติให้
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีอานาจหน้ าที่กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคล สาหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้ างของเทศบาล ให้ เหมาะสมกับลักษณะการบริหาร และ
อานาจหน้ าที่ของเทศบาล และจะต้ องอยู่ภายใต้ มาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสาหรับ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้ างของเทศบาล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด
อาศัย อานาจตามความในมาตรา 13 ประกอบมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของ
เทศบาล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กาหนด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
นครราชสีมา ในการประชุมครั ้งที่ 9/2545 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2545 ได้ มีมติประกาศกาหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้ างของเทศบาลไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ 1 ประกาศนี ้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล“
ข้ อ 2 ประกาศนี ้ให้ ใช้ บังคับตั ้งแต่วนั ที่ 11 พฤศจิก ายน 2545 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ภายใต้ บทก าหนดในมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสาหรับ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้ างของเทศบาล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด บรรดา
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ หรื อคาสัง่ อื่นใด ที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้ างของเทศบาลในส่วนที่มีกาหนดไว้ แล้ วในประกาศนี ้
หรือซึง่ ขัดหรือแย้ งกับบทกาหนดตามประกาศนี ้ ให้ ใช้ บทกาหนดในประกาศนี ้แทน
ข้ อ 4 ในประกาศนี ้
ประกาศจังหวัด
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“ ก.ท. “ หมายความว่า คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้ วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น
“ ก.ท.จ. “ หมายความว่า คณะกรรมการพนักงานเทศบาลตามกฎหมายว่าด้ วยระเบี ยบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น
“ พนักงานเทศบาล “ หมายความว่า พนักงานเทศบาลซึง่ ได้ รับการบรรจุและแต่งตั ้งให้
ปฏิบัติราชการโดยได้ รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนของเทศบาล และให้ หมายความรวมถึง
พนักงานครูเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลอื่นที่ได้ รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ
รัฐบาลและเทศบาลนามาจัดเป็ นเงินเดือน
" พนักงานส่วนท้ องถิ่นอื่น " หมายความว่า ข้ าราชการองค์ก ารบริหารส่วนจังหวัด
พนักงานส่วนตาบล ข้ าราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และข้ าราชการหรือพนักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่นที่ไม่ใช่พนักงานเทศบาล โดยมีกฎหมายจัดตั ้งขึ ้น ซึง่ ได้ รับการบรรจุและ
แต่งตั ้งให้ ปฏิบัติราชการโดยได้ รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น และองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นนามาจัดเป็ นเงินเดือนของข้ าราชการหรื อพนักงานส่วนท้ องถิ่น
“ ข้ าราชการประเภทอื่น ” หมายความว่า ข้ าราชการพลเรื อน ตามกฎหมายว่าด้ วย
ระเบียบข้ าราชการพลเรื อน และข้ าราชการประเภทอื่นตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการประเภทนั ้น
นอกจากพนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้ องถิ่นอื่น
ข้ อ 5 ให้ ประธานกรรมการพนักงานเทศบาล รักษาการตามประกาศนี ้ และให้ มีอานาจ
ตีความหรือวินิจฉัยปั ญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี ้
หมวด 1
คุณสมบัติและลั กษณะต้ องห้ าม
ข้ อ 6 ผู้ที่จะเข้ ารับราชการเป็ นพนักงานเทศบาล ต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้ องห้ าม ดังต่อไปนี ้
(1) มีสญ
ั ชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี บริบูรณ์
(3) เป็ นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้ วยความบริสทุ ธิ์ใจ
(4) ไม่เป็ นผู้ดารงตาแหน่งข้ าราชการการเมือง
(5) ไม่เป็ นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ไร้ ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ หรือเป็ นโรคตามที่ ก.ท. ประกาศกาหนด ดังนี ้
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(ก) โรคเรื อ้ นในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็ นที่รังเกียจแก่สงั คม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้ าช้ างในระยะที่ปรากฏอาการเป็ นที่รังเกียจแก่สงั คม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้ โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื ้อรัง
(6) ไม่เป็ นผู้อยู่ในระหว่างถูกสัง่ ให้ พกั ราชการหรือถูกสัง่ ให้ ออกจากราชการไว้ ก่อน
ตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตาม
กฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(7) ไม่เป็ นผู้บกพร่ องในศีลธรรมอันดี จนเป็ นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็ นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้ าหน้ าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(10) ไม่เป็ นผู้เคยต้ องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้ นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้ กระทาโดยประมาทหรือความผิ ดลหุโทษ
(11) ไม่เป็ นผู้เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วย
งานอื่นของรัฐ
(12) ไม่เป็ นผู้เคยถูกลงโทษให้ ออก หรื อปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐาน
ทัว่ ไป หรื อหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้ วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น หรื อตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็ นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐานทัว่ ไป หรื อ
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไม่เป็ นผู้เคยกระทาการทุจริ ตในการสอบเข้ ารับราชการ
ข้ อ 7 ผู้ที่จะเข้ ารับราชการเป็ นพนักงานเทศบาล ซึง่ ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะ
ต้ องห้ ามตามข้ อ 6 ก.ท.จ. อาจพิจารณายกเว้ นให้ สามารถเข้ ารับราชการเป็ นพนักงานเทศบาลได้ ในกรณี
ดังนี ้
(1) ผู้ซงึ่ ขาดคุณสมบัติตามข้ อ 6 (7) (9) (10) และ (14)
(2) ผู้ซงึ่ ขาดคุณสมบัติตามข้ อ 6 (11) (12) ซึง่ ได้ ออกจากงานหรื อราชการเกินสองปี
แล้ ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระทาผิ ดในกรณีทจุ ริตต่อหน้ าที่
(3) ผู้ซงึ่ ขาดคุณสมบัติตามข้ อ 6 (13) ซึง่ ได้ ออกจากงานหรื อราชการเกินสามปี แล้ ว
และมิใช่กรณีออกเพราะกระทาผิ ดในกรณีทจุ ริตต่อหน้ าที่
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ข้ อ 8 ผู้ที่เป็ นพนักงานเทศบาลต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามข้ อ 6
ตลอดเวลาที่รับราชการ เว้ นแต่คณ
ุ สมบัติตามข้ อ 6 (6) หรือได้ รับการยกเว้ นในกรณี ขาดคุณสมบัติหรื อ
มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามข้ อ 7
ข้ อ 9 การพิจารณายกเว้ นกรณีก ารขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามข้ อ 7
ของ ก.ท.จ. ให้ พิจารณาถึงความจาเป็ นและประโยชน์ของทางราชการที่จะได้ รับ และมติของ ก.ท.จ. ใน
การประชุมปรึกษายกเว้ นคุณสมบัติหรื อลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าว ให้ ก.ท.จ. ประชุมพิจารณาลงมติ
โดยจะต้ องได้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้ าของจานวนกรรมการในที่ประชุม และการลงมติให้ กระทา
โดยลับ
ข้ อ 10 ในการขอยกเว้ นและการพิจารณายกเว้ นในกรณีการขาดคุณสมบัติ หรือมี
ลักษณะต้ องห้ ามที่ ก.ท.จ. อาจพิจารณายกเว้ นให้ เข้ ารับราชการได้ สามารถดาเนินการดังนี ้
(1) ผู้ซงึ่ ขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้ องห้ าม ในการที่จะเข้ ารับราชการเป็ น
พนักงานเทศบาล และเป็ นกรณีที่ ก.ท.จ. อาจพิจารณายกเว้ นได้ และผู้นั ้นประสงค์จะขอให้ ก.ท.จ.
พิจารณายกเว้ นในกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้ องห้ าม เพื่อจะเข้ ารับราชการ โดยมีผ้ ูมีเกียรติอนั ควร
เชื่อถือได้ ไม่น้อยกว่าสองคนเป็ นผู้รับรองความประพฤติ ให้ ยื่นคาขอ และหนังสือรับรอง ตามแบบท้ าย
ประกาศนี ้ พร้ อมเอกสารที่เกี่ยวข้ อง

(2) การขอให้ ก.ท.จ.พิจารณายกเว้ นในกรณีข าดคุณสมบัติหรือ มีลกั ษณะต้ องห้ าม
เพื่อสมัครกลับเข้ ารับ ราชการเป็ นพนักงานเทศบาล จะยื่นคาขอต่อเลขานุการ ก.ท.จ. หรือนายกเทศมนตรี
ของเทศบาลที่ผ้ นู ั ้นประสงค์จะเข้ ารับราชการ ก็ ได้
(3) ในกรณีที่มีผ้ ยู ื่นคาขอต่อเลขานุการ ก.ท.จ. ให้ ส่งเรื่องให้ นายกเทศมนตรี
พิจารณา หรื อ กรณียื่นต่อนายกเทศมนตรี ให้ นายกเทศมนตรี พิจารณา และถ้ าต้ องการจะรับผู้ยื่นคาขอนั ้น
เข้ ารับราชการ ก็ให้ ดาเนินการสอบสวนเพื่อให้ ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติการรับ
ราชการ หรือการทางาน การประกอบคุณงามความดี ความผิ ดหรื อความเสื่อมเสีย และความประพฤติ
ของผู้นั ้น โดยให้ สอบสวนจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้ างาน และผู้มีเกียรติซงึ่ อยู่ใกล้ ชิดอันควรเชื่ อถือได้
แล้ วพิจารณาอีกชั ้นหนึ่ง ว่ายังต้ องการ จะรับผู้นั ้นเข้ ารับราชการหรือไม่ ถ้ าต้ องการรับก็ ให้ แจ้ งและส่งเรื่อง
การสอบสวนดังกล่าวพร้ อมทั ้งเอกสาร หลักฐานการสอบสวนนั ้นให้ เลขานุการ ก.ท.จ. ดาเนินการต่อไปและ
หากนายกเทศมนตรี ไม่ต้องการรับผู้ยื่นคาขอนั ้นเข้ ารับราชการให้ แจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ู นัน้ และเลขานุการ
ก.ท.จ. ทราบ
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(4) ในกรณีที่นายกเทศมนตรี ไม่แจ้ งผลการพิจารณาตามข้ อ (3) ให้ เลขานุการ
ก.ท.จ. ทราบภายในหกเดือนนับแต่วันที่เลขานุการ ก.ท.จ. ส่งเรื่องไปให้ ถื อว่าเทศบาลนั ้นไม่ต้องการจะรับ
บรรจุ ให้ เลขานุการ ก.ท.จ. ยุติเรื่องและแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบ
(5) เมื่อเลขานุการ ก.ท.จ. ได้ รับเรื่ องการสอบสวนตามข้ อ (3) เห็นว่าข้ อเท็จจริง
และเอกสารหลักฐานเพียงพอที่จะประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ. ก็ให้ ดาเนินการนาเสนอ ก.ท.จ. เพื่อ
พิจารณา
(6) การขอยกเว้ นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ าม เพื่อสมัครสอบ
แข่งขันหรือเพื่อเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นพนักงานเทศบาล ให้ ผ้ ปู ระสงค์จะเข้ าเป็ นพนักงานเทศบาลยื่นคาขอ
ต่อเลขานุการ ก.ท.จ. ของเทศบาลที่ผ้ นู ั ้นมีความประสงค์ และให้ เลขานุการ ก.ท.จ. รวบรวมข้ อเท็จจริง
และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ เพียงพอที่จะประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ. แล้ วดาเนินการนาเสนอ
ก.ท.จ. เพื่อพิจารณาลงมติลบั ตามข้ อ (5)
(7) ในกรณีที่ ก.ท.จ. ได้ พิจารณาลงมติสาหรับผู้ขอยกเว้ นกรณีที่ขาดคุณสมบัติ
หรือลักษณะต้ องห้ ามรายใดและผู้นั ้นไม่ได้ รับการยกเว้ น การขอให้ ก.ท.จ. พิจารณายกเว้ นในกรณีที่ขาด
คุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้ องห้ ามอีก ผู้นั ้นจะขอได้ ต่อเมื่อเวลาได้ ล่วงเลยไปแล้ วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับแต่
วันที่ ก.ท.จ. ลงมติ

หมวด 2
การกาหนดจานวนตาแหน่ งและอัตราตาแหน่ ง
ข้ อ 11 การกาหนดจานวนตาแหน่งและอัตราตาแหน่งพนักงานเทศบาลให้ คานึงถึง
ลักษณะหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพและความยากของงาน ค่าใช้ จ่ายของเทศบาลหรื อ
ค่าใช้ จ่ายของรัฐในหมวดเงินอุดหนุน โดยการกาหนดตาแหน่งดังกล่าวจะต้ องเทียบได้ ในมาตรฐาน
เดียวกันกับข้ าราชการพลเรือนสามัญ ข้ าราชการครู หรือข้ าราชการอื่นแล้ วแต่กรณี
ข้ อ 12. ตาแหน่งพนักงานเทศบาลมี 3 ประเภท ดังนี ้
(1) ตาแหน่งประเภททั่วไป
(2) ตาแหน่งประเภทวิชาชี พเฉพาะหรื อเชี่ยวชาญเฉพาะ
(3) ตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง
ตาแหน่งประเภทวิชาชี พเฉพาะได้ แก่ ตาแหน่งตั ้งแต่ระดับ 7 ขึ ้นไป ดังต่อไปนี ้
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(ก) ตาแหน่งที่มีลกั ษณะงานวิชาชี พซึง่ ต้ องปฏิบัติโดยผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาที่ไม่อาจมอบหมายให้ ผ้ มู ีคณ
ุ วุฒิอย่างอื่นปฏิบัติงานแทนได้ และเป็ นงานที่มีผลกระทบต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนอย่างเห็นได้ ชัด โดยมีองค์กรตามกฏหมายทาหน้ าที่ตรวจสอบกลัน่ กรองและ
รับรองการประกอบวิชาชีพ รวมทั ้งลงโทษผู้กระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพดังกล่าว ซึง่
ได้ แก่ตาแหน่งที่ปฏิบัติหน้ าที่ในวิชาชีพเฉพาะ ดังต่อไปนี ้
(1) วิชาชีพเฉพาะกายภาพบาบัด
(2) วิชาชีพเฉพาะการทันตแพทย์
(3) วิชาชีพเฉพาะการพยาบาล
(4) วิชาชีพเฉพาะการแพทย์
(5) วิชาชีพเฉพาะการสัตวแพทย์
(6) วิชาชีพเฉพาะเภสัชกรรม
(7) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมเครื่ องกล
(8) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมไฟฟ้ า
(9) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมโยธา
(10)วิชาชีพเฉพาะสถาปั ตยกรรม
(ข) ตาแหน่งที่มีลกั ษณะงานวิชาชี พซึง่ ต้ องปฎิบัติโดยผู้สาเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาที่ไม่อาจมอบหมายให้ ผ้ มู ีคณ
ุ วุฒิอย่างอื่นปฏิบัติแทนได้ และเป็ นงานที่มีผลกระทบต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนอย่างเห็นได้ ชัด อีกทั ้งเป็ นงานที่ขาดแคลนกาลังคนในภาคราชการ ซึง่ ได้ แก่
ตาแหน่งที่ปฏิบัติหน้ าที่ในวิชาชี พเฉพาะ ดังต่อไปนี ้
(1) วิชาชีพเฉพาะรังสีก ารแพทย์
(2) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมชลประทาน
(ค) ตาแหน่งที่มีลกั ษณะงานวิชาชี พซึง่ ต้ องปฏิบัติโดยผู้สาเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาที่ไม่อาจมอบหมายให้ ผ้ มู ีคณ
ุ วุฒิอย่างอื่นปฏิบัติแทนได้ และเป็ นงานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึง่ มีลกั ษณะในเชิงวิจัยและพัฒนา อีกทั ้งเป็ นงานขาดแคลนกาลังคนในภาคราชการซึง่ ได้ แก่
ตาแหน่งที่ปฏิบัติหน้ าที่ในวิชาชี พเฉพาะ ดังต่อไปนี ้
(1) วิชาชี พเฉพาะวิทยาการคอมพิวเตอร์
ตาแหน่งประเภทเชี่ย วชาญเฉพาะได้ แก่ ตาแหน่งตั ้งแต่ระดับ 9 ขึ ้นไป ซึง่ ต้ องปฏิบัติงานที่
เป็ นงานหลักของหน่วยงาน โดยอาศัยพื ้นฐานของความรู้ ประสบการณ์ การฝึ กฝนทฤษฎีหรือหลักวิชา
อันเกี่ยวข้ องกับงาน และเป็ นงานเชิงพัฒนาระบบหรื อมาตรฐานของงาน งานอนุรักษ์ ตามภารกิจ หรือ
งานที่ต้องปฏิบัติโดยผู้มีความรู้ ความสามารถ หรื อประสบการณ์เป็ นอย่ างสูงเฉพาะด้ านอันเป็ นที่
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ยอมรับในวงการวิชาการหรือวงการด้ านนั ้น ๆ ซึง่ ได้ แก่ตาแหน่งที่ปฎิบัติหน้ าที่ที่ต้องใช้ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้ าน ดังต่อไปนี ้
(1) ด้ านการผังเมือง
(2) ด้ านการฝึ กอบรม
(3) ด้ านการสืบสวนสอบสวน
(4) ด้ านตรวจสอบบัญชี
(5) ด้ านนิติก าร
(6) ด้ านโบราณคดี
(7) ด้ านวิเคราะห์นโยบายและแผน
(8) ด้ านวิชาการคลัง
(9) ด้ านวิชาการบัญชี
(10) ด้ านวิชาการพัฒนาชุมชน
(11) ด้ านวิชาการวิทยาศาสตร์ก ารแพทย์
(12) ด้ านวิชาการสัตวบาล
(13) ด้ านวิชาการสาธารณสุข
(14) ด้ านวิชาการสิ่งแวดล้ อม
(15) ด้ านวิชาการสุขาภิบาล
(16) ด้ านวิศวกรรม
(17) ด้ านอื่นที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด
ตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง
(ก) ตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ได้ แก่ ตาแหน่ งตั ้งแต่ระดับ 9 ขึ ้นไปที่มี
ฐานะและหน้ าที่ในการบริหารงานเป็ น
(1) ปลัดเทศบาล
(2) หัวหน้ าส่วนราชการที่สงู กว่ากองในเทศบาล
(ข) ตาแหน่งประเภทบริหารระดับกลางได้ แก่ ตาแหน่งระดับ 8 ที่มีฐานะ
และหน้ าที่ในการบริ หารงานเป็ น
(1) ปลัดเทศบาล
(2) รองปลัดเทศบาล
(3) ผู้อานวยการกอง หรื อ หัวหน้ าส่วนราชการที่มีฐานะเป็ นกอง
สาหรับตาแหน่งพนักงานครูเทศบาลให้ กาหนดประเภทและสายงานได้ ดังนี ้
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(ก) ตาแหน่งพนักงานครูเทศบาล มี 3 ประเภท ดังต่อไปนี ้
(1) ตาแหน่งประเภททัว่ ไป
(2) ตาแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช.) ได้ แก่ ตาแหน่งตั ้งแต่ระดับ 9 ขึ ้นไป
ที่ผ่านการประเมินความเชี่ยวชาญและผลงานทางวิชาการเฉพาะตัว ที่ต้องปฏิบัติงานที่เป็ นหลักของ
หน่วยงาน โดยอาศัย พื ้นฐานของความรู้ ประสบการณ์ การฝึ กฝนทฤษฎีหรือหลักวิชาอันเกี่ยวข้ องกับงาน
และเป็ นงานเชิ งพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน หรื องานที่ต้องปฏิบัติโดยผู้มีความรู้ความสามารถหรือ
ประสบการณ์เป็ นอย่างสูงเฉพาะด้ านอันเป็ นที่ย อมรับในวงวิชาการหรือวงการด้ านนั ้น ๆ และต้ องใช้ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านดังต่อไปนี ้
(1.1) ด้ านนิเทศก์การศึกษา
(1.2) ด้ านบริหารสถานศึกษา
(3) ตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง ดังนี ้
(3.1) ตาแหน่งบริหารระดับสูง ได้ แก่ตาแหน่งตั ้งแต่ระดับ 9 ขึ ้นไป ที่มีฐานะและ
หน้ าที่ในการบริหารงานเป็ น หัวหน้ าส่วนราชการที่สงู กว่ากองการศึกษาในเทศบาล
(3.2) ตาแหน่งบริหารระดับกลาง ได้ แก่ตาแหน่งระดับ 8 ที่มีฐานะและหน้ าที่ใน
การบริหารงาน ดังต่อไปนี ้
(3.2.1) ผู้อานวยการโรงเรียน ผู้อานวยการวิทยาลัย
(3.2.2) ผู้อานวยการกองการศึกษา
(3.2.3) ศึกษานิเทศก์

(ข) สายงานของพนักงานครูเทศบาล มีดงั นี ้
(1) สายงานพนักงานครูเทศบาลที่สงั กัดสถานศึกษา ซึง่ ได้ รับเงินเดือนจาก
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลได้ แก่สายงานดังต่อไปนี ้
(1.1) สายงานผู้บริหารสถานศึกษา (ครู บ.)
(1.2.) สายงานผู้สนับสนุนการสอน (ครู ส.)
(1.3) สายงานผู้สอน (ครู ป.)
(2) สายงานพนักงานครูเทศบาลที่ไม่สงั กัดสถานศึกษา ซึง่ ได้ รับเงินเดือนจาก
งบประมาณหมวดเงินเดือนของเทศบาล ได้ แก่สายงานดังต่อไปนี ้
(2.1) สายงานนักบริหารการศึกษา
(2.2) สายงานศึกษานิเทศก์
(2.3) สายงานสารวัตรนักเรียน
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(2.4) สายงานเจ้ าหน้ าที่สนั ทนาการ
(2.5) สายงานบรรณารักษ์
(2.6) สายงานนักวิชาการศึกษา
(2.7) สายงานเจ้ าพนักงานห้ องสมุด
(2.8) สายงานเจ้ าพนักงานศูนย์เยาวชน
(2.9) สายงานเจ้ าหน้ าที่ห้องสมุด
(2.10) สายงานเจ้ าหน้ าที่ศนู ย์เยาวชน
ข้ อ 13 ระดับตาแหน่งพนักงานเทศบาลอาจมีได้ 9 ระดับ คือ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8 และระดับ 9 โดยตาแหน่งระดับ 1 เป็ นระดับต่าสุดเรียง
สูงขึ ้นไปเป็ นลาดับตามความยากและคุณภาพของงานจนถึงตาแหน่งระดับ 9 เป็ นระดับสูงสุด
ข้ อ 14 การกาหนดตาแหน่งพนักงานเทศบาลในส่วนราชการว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับ
ใด อยู่ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด โดยให้ เทศบาลจัดทาเป็ นแผนอัตรากาลังของเทศบาล เพื่อเป็ นกรอบ
ในการก าหนดตาแหน่ง และการใช้ ตาแหน่งพนักงานเทศบาล โดยเสนอให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้ ความเห็นชอบ
ในการจัดทาแผนอัตรากาลังของเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให้ เทศบาลคานึงถึงภารกิจ
อานาจหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงานและปริมาณงาน
ตลอดทั ้งภาระค่าใช้ จ่ายของเทศบาลและของรัฐในหมวดเงินอุดหนุนที่จะต้ องจ่ ายในด้ านบุคคล
ข้ อ 15 การกาหนดตาแหน่งพนักงานเทศบาลตาแหน่งใดเป็ นตาแหน่งระดับใด ให้
ประเมินความยากและคุณภาพของงานในตาแหน่งนั น้ แล้ วปรับเทียบกับบรรทัดฐาน ในมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งที่ ก.ท. จัดทาไว้ ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตาแหน่งและมาตรฐานของตาแหน่ง การปรับ
ตาแหน่งเทียบกับบรรทัดฐานในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ให้ จัดตาแหน่งที่มีลกั ษณะงานอย่างเดียวกัน
เข้ าประเภทและสายงานเดียวกัน และจัดตาแหน่งในสายงานเดียวกันที่มีความยากและคุณภาพของงาน
อยู่ในระดับเดียวกันโดยประมาณเข้ ากลุ่มตาแหน่งเดียวกันและระดับเดียวกัน
ข้ อ 16 ในการจัดทาแผนอัตรากาลังของเทศบาล ให้ เทศบาลแต่งตั ้งคณะกรรมการ
จัดทาแผนอัตรากาลังของเทศบาล ประกอบด้ วย
(1) นายกเทศมนตรี
เป็ นประธาน
(2) ปลัดเทศบาล
เป็ นกรรมการ
(3) ผู้อานวยการสานักผู้อานวยการกองหรื อหัวหน้ าส่วนราชการ เป็ นกรรมการ
(4) พนักงานเทศบาลคนหนึ่งที่ได้ รับมอบหมาย
เป็ นกรรมการและ
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เลขานุการ
ข้ อ 17 ให้ คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังของเทศบาล จัดทาแผนอัตรากาลัง โดย
ให้ คานึงถึงภารกิจ อานาจหน้ าที่ตามกฎหมายว่ากาหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่ น ตามกฎหมายว่าด้ วยเทศบาล ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน
และปริมาณงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในเทศบาล ตลอดทั ้งภาระค่าใช้ จ่ายของเทศบาลและของรัฐใน
หมวดเงินอุดหนุน ที่จะต้ องจ่ายในด้ านบุคคลและการจัดสรรเงินงบประมาณของเทศบาล โดยกาหนดเป็ น
แผนอัตรากาลังของเทศบาล ในระยะเวลา 3 ปี และแผนอัตรากาลังดังกล่าวอย่างน้ อยจะต้ องประกอบด้ วย
สาระสาคัญ ดังนี ้
(1) บทศึกษาวิเคราะห์อานาจหน้ าที่และภารกิจความรับผิ ดชอบของเทศบาลในช่ วง
ระยะเวลา 3 ปี
(2) บทศึกษาวิเคราะห์ความต้ องการกาลังคนทั ้งหมดของเทศบาล ในช่วงระยะเวลา 3 ปี
ว่าต้ องการก าลังคนประเภทใด ระดับใด จานวนเท่าใด จึงจะสามารถปฏิบัติงาน ตามภารกิจที่อยู่ใน
อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ
(3) บทศึกษาวิเคราะห์ป ระเมินความต้ องการกาลังคนที่มีอยู่ในปั จจุบันและกาลังคนที่ขาด
อยู่และต้ องการเพิ่มขึ ้น อัตราความต้ องการกาลังคนเพิ่มขึ ้น เนื่องจากการขยายงานหรื อได้ รับมอบหมาย
เพิ่มขึ ้น อัตราการสูญเสียกาลังคนในแต่ละปี
(4) บทศึกษาวิเคราะห์ก ารวางแผนการใช้ กาลังคน เป็ นการวางแผนเพื่อให้ มีการใช้
กาลังคนที่มีอยู่ในเทศบาลให้ เกิดประโยชน์สงู สุด โดยสารวจและประเมินความรู้ความสามารถของกาลังคน
ที่มีอยู่ การพัฒนาหรื อฝึ กอบรมกาลังคนที่มีอยู่ในมีป ระสิทธิภาพสูงขึ ้น และใช้ กาลังคนที่มีอยู่ให้ เหมาะสม
กับความรู้ความสามารถของแต่ละคน
(5) การจัดโครงสร้ างการแบ่งส่วนราชการ การกาหนดหน้ าที่ความรับผิ ดชอบของแต่ละ
ส่วนราชการ การแบ่งงานภายในส่วนราชการการกาหนดตาแหน่งและระดับตาแหน่งต่าง ๆ โดยมีเกณฑ์
เบื ้องต้ น ดังนี ้
ก โครงสร้ างการแบ่งส่วนราชการ เทศบาลใดจะจัดโครงสร้ าง การแบ่งส่วนราชการ
ใดบ้ าง ให้ เป็ นไปตามกรอบของหลักเกณฑ์การกาหนดขนาดของเทศบาล
ข การกาหนดตาแหน่งและระดับตาแหน่ง เทศบาลใดจะมีตาแหน่งใดอยู่ในส่วน
ราชการใด มีระดับตาแหน่งใดให้ เป็ นไปตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ที่เทศบาลจัดทาขึ ้น โดยได้ รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
(6) การกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่
ก เกณฑ์เบื ้องต้ นสาหรับการกาหนดจานวนตาแหน่งเพิ่มขึ ้นใหม่ ให้ เทศบาลคานึง
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ถึงอานาจหน้ าที่ปริมาณงานของตาแหน่งนั ้น ๆ ด้ วย
ข การกาหนดตาแหน่งเพิ่มขึ ้นใหม่ให้ เทศบาลขอกาหนดเท่าที่จาเป็ นจริง ๆ โดย
จะต้ องจัดสรรงบประมาณตั ้งเป็ นอัตราเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่เพิ่มขึ ้นใหม่ด้วย
ค ให้ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป็ นผู้พิจารณาให้ ความเห็นชอบการกาหนด
ตาแหน่งเพิ่มขึ ้นใหม่ เว้ นแต่กรณีการกาหนดตาแหน่งในสายงานใหม่ที่ยังไม่ได้ จัดทามาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งของตาแหน่งสายงานนั ้น ให้ คณะกรรมการพนัก งานเทศบาล เสนอให้ คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลพิจารณาให้ ความเห็นชอบและจัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งก่อน
ง การขออนุมัติกาหนดตาแหน่งใหม่ นอกจากจะพิจารณาเหตุผลด้ านปริมาณงาน
และคุณภาพของงานแล้ วให้ คานึงถึงจานวนลูกจ้ างทั ้งประจาและชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในงานนั น้ ด้ วย ทั ้งนี ้
เพื่อมิให้ เกิดปั ญหาคนล้ นงาน และเป็ นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้ านบุคคลของเทศบาลและของ
รัฐในหมวดเงินอุดหนุนด้ วย
จ การขออนุมัติกาหนดตาแหน่งใหม่ให้ พิจารณาถึงความสาคัญ ความเหมาะสมและ
ความถูกต้ องของกรอบตาแหน่งในงานนั ้นด้ วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรจะให้ ตาแหน่งในงานนั ้นสามารถ
รองรับ ความก้ าวหน้ าของบุคลากรในงานนั ้นได้
ฉ ก่อนที่เทศบาลจะขออนุมตั ิกาหนดตาแหน่งขึ ้นใหม่ ให้ เทศบาลพิจารณา
ดาเนินการกับตาแหน่งที่ว่างและมีความจาเป็ นน้ อยเสียก่อน โดยการตัดโอนหรือปรับปรุงและตัดโอน
(เกลี่ยตาแหน่ง) ไปไว้ ในงานที่มีความสาคัญและจาเป็ นเร่งด่วนมากกว่า
ช การกาหนดตาแหน่งใหม่ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลต้ องทาการวิเคราะห์
ตาแหน่งและจาเป็ นต้ องใช้ ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนั ้น จึงขอให้ เทศบาลได้ ให้ ความสาคัญ
กับการเสนอข้ อมูล โดยกรอกเอกสารตามแบบให้ ถูกต้ อง กล่าวคือ จะต้ องเป็ นข้ อมูลที่ตรวจสอบจาก
เจ้ าหน้ าที่สานักงาน ก.ท.จ.และเอกสารต้ องครบถ้ วนกล่าวคือจะต้ องรายงานข้ อมูลตามแบบ 1 – 5 อย่ าง
ครบถ้ วน รายละเอียดตามแบบแนบท้ าย
(6) กรณีเทศบาลมีความจาเป็ นต้ องปรับปรุงแผนอัตรากาลัง 3 ปี ในระหว่างที่ยังไม่
ครบกาหนดระยะเวลาของแผนให้ ทาได้ โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
ข้ อ 18 เมื่อ ก.ท.จ.พิจารณาให้ ความเห็นชอบให้ มีตาแหน่งพนักงานเทศบาลตาแหน่งใด
ระดับใด ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด ตามข้ อ 14 แล้ วให้ เทศบาลพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ
เพิ่มในแต่ละปี สาหรับตั ้งเป็ นอัตราเงินเดือนของตาแหน่งดังกล่าวให้ สอดคล้ องกัน
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้ าใช้ งบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนให้ เทศบาลรายงาน
ก.ท.จ. เพื่อจะได้ รายงาน ก.ท. เพื่อแจ้ งหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องประสานกับสานักงบประมาณในการจัดสรร
เงินงบประมาณในแต่ละปี สาหรับตั ้งเป็ นอัตราเงินเดือนของตาแหน่งดังกล่าวให้ สอดคล้ องกัน และเมื่อ
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ได้ รับจัดสรรงบประมาณสาหรับอัตราเงินเดือนของตาแหน่งดังกล่าวแล้ วให้ หน่ วยงานที่ได้ รับการจัดสรร
อัตราเงินเดือนของตาแหน่งจากสานักงบประมาณ เป็ นผู้พิจารณาจัดสรรอัตราเงินเดือนของตาแหน่ง
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ท. ก าหนด
ข้ อ 19 หลักเกณฑ์การกาหนดตาแหน่งและจานวนตาแหน่งพนักงานครูเทศบาลที่สงั กัด
สถานศึกษา ให้ ดาเนินการ ดังนี ้
(1) โรงเรียนมีการจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือหลายระดับ ดังนี ้
- ระดับก่อนประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษา
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับอาชี วศึกษา
(2) ห้ องเรียนกาหนดให้ มีนักเรียนห้ องละ 40 คน เศษที่เหลือถ้ าเกิน 10 คนขึ ้นไปให้
จัดเพิ่ม 1 ห้ องเรียน (ยกเว้ นระดับก่อนประถมศึกษา ให้ มีนักเรียนห้ องละ 30 คน)
(3) บุคลากรในโรงเรียนมี 3 สายงาน คือ
- สายงานผู้บริหารสถานศึกษาได้ แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน
(ครู บ.)
- สายงานผู้สนับสนุนการสอน (ครู ส.)
- สายงานผู้สอน (ครู ป.)

(4) เกณฑ์การกาหนดตาแหน่งและมาตรฐานอัตรากาลัง
(4.1) ผู้บริหารโรงเรียน
- กาหนดให้ มีผ้ ูบริหารโรงเรียน ๆ ละ 1 คน
- ผู้บริหารโรงเรียนทุก คนต้ องมีชั่วโมงปฏิบัติการสอนอย่างน้ อยสัปดาห์ละ
5 ชั่วโมง ยกเว้ นผู้บริหารโรงเรียน ซึง่ มีจานวนห้ องเรียนรวม 24 ห้ องขึ ้นไป ผู้บริหารโรงเรียนไม่ต้องมี
ชั่วโมงทาการสอน
(4.2) ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน
(4.2.1) กาหนดให้ มีจานวนผู้ช่วยผู้บริหาร ดังนี ้
- โรงเรียนที่มีห้องเรียนรวม 11 ห้ องเรียนลงมา ไม่มีผ้ ูช่วยผู้บริหาร
- โรงเรียนที่มีห้องเรียนรวมตั ้งแต่ 12 – 23 ห้ องเรียน มีผ้ ชู ่วยฯ ได้ 1 คน
- โรงเรียนที่มีห้องเรียนรวมตั ้งแต่ 24 – 35 ห้ องเรียน มีผ้ ชู ่วยฯ ได้ 2 คน
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- โรงเรียนที่มีห้องเรียนรวมตั ้งแต่ 36 – 47 ห้ องเรียน มีผ้ ชู ่วยฯ ได้ 3 คน
- โรงเรียนที่มีห้องเรียนรวมตั ้งแต่ 48 ห้ องเรียนขึ ้นไป มีผ้ ูช่วยฯ ได้ 4 คน
(4.2.2) กาหนดให้ ปฏิบัติงานด้ านบริหาร ดังนี ้
- โรงเรียนที่มีผ้ ูช่วยฯ 1 คน ผู้ช่วยฯ ต้ องทาหน้ าที่ทกุ อย่างในโรงเรียน
ทั ้งด้ านวิชาการ บริหาร ปกครอง และบริการ
- โรงเรียนที่มีผ้ ูช่วยฯ 2 คน ก็จะแบ่งงานเป็ น 2 ฝ่ าย คือ ฝ่ ายวิชาการ
กับฝ่ ายบริหาร ปกครองและบริ การ
- โรงเรียนที่มีผ้ ูช่วยฯ 3 คน ก็จะแบ่งงานเป็ น 3 ฝ่ าย คือ ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายบริหารกับฝ่ ายปกครองและบริการ
- โรงเรียนที่มีผ้ ูช่วยฯ 4 คน ก็จะแบ่งงานเป็ น 4 ฝ่ าย คือ ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายบริหาร ฝ่ ายปกครองและฝ่ ายบริการ
(4.2.3) ผู้ช่วยผู้บริหารทุกคนต้ องมีชั่วโมงปฏิบัติก ารสอนอย่างน้ อยสัปดาห์ละ
5 ชั่วโมง
(4.3) ครูสนับสนุนการสอน
(4.3.1) กาหนดให้ มีตาแหน่งครูสนับสนุนการสอน 9 ตาแหน่ง ดังนี ้
- ครูบรรณารักษ์
- ครูธุรการ
- ครูอนามัยโรงเรียน
- ครูโภชนาการ
- ครูการเงิน
- ครูโสตทัศนศึกษา
- ครูแนะแนว
- ครูพสั ดุ
- ครูทะเบียนและวัดผล
(4.3.2) กาหนดให้ มีจานวนครูสนับสนุนการสอน ดังนี ้
- โรงเรียนที่มีห้องเรียน รวม 6 – 11 ห้ อง มีครูสนับสนุนการสอนได้ 1 คน
“
12 – 17
“
2 คน
“
18 – 23
“
3 คน
“
24 – 29
“
4 คน
“
30 – 35
“
5 คน
“
36 – 41
“
6 คน

14

“
42 – 47
“
7
“
48 – 53
“
8
“
54 – 59
“
9
“
60 – 65
“
10
(4.3.3) ครูสนับสนุนการสอนทุกคนต้ องมีชั่วโมงปฏิบัติก ารสอนอย่างน้ อย

คน
คน
คน
คน

สัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง
(4.3.4) การที่จะให้ มีครูสนับสนุนการสอนตาแหน่ งใดในโรงเรียนให้ ขึ ้นอยู่กับ
ความจาเป็ นและความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน
ในกรณีที่โรงเรียนกาหนดให้ มีครูสนับสนุนการสอนมากกว่า 9 คน ให้
โรงเรียนพิจารณาขอแต่งตั ้งซ ้ากับตาแหน่งครูสนับสนุนการสอนทั ้ง 9 ตาแหน่งข้ างต้ นได้ เช่น โรงเรียน ก.
กาหนดให้ มีครู สนับสนุนการสอนได้ 10 คน เมื่อบรรจุ 9 ตาแหน่ง แล้ วยังเหลืออีก 1 คน ถ้ าโรงเรียน
เห็นว่าครูโภชนาการที่มีอยู่ต้องรับผิ ดชอบปริมาณงานมากก็อาจพิจารณาขอรับการบรรจุแต่งตั ้งครู ที่เหลือ
1 คน เป็ นครูโภชนาการอีก 1 ตาแหน่งก็ได้
(4.4) ครูปฏิบัติการสอน (ผู้สอน)
กาหนดให้ มีครูปฏิบัติก ารสอน (ผู้สอน) ได้ จากการคานวณ ดังนี ้
- ครูระดับก่อนประถมศึกษา อัตราส่วนครู 1 คนต่อนักเรียน 23 คน
- ครูระดับประถมศึกษา
อัตราส่วนครู 1 คนต่อนักเรียน 25 คน
- ครูระดับมัธยมศึกษา
อัตราส่วนครู 1 คนต่อนักเรียน 25 คน
- ครูระดับอาชี วศึกษา
อัตราส่วนครู 1 คนต่อนักเรียน 23 คน
(5) การคานวณอัตรากาลังพนักงานครูเทศบาลที่สงั กัดสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์
ข้ างต้ นให้ เทศบาลใช้ แบบรายงานการจัดอัตรากาลังพนักงานครูเทศบาลที่สงั กัดสถานศึกษาตามแบบท้ าย
หลักเกณฑ์นี ้ โดยจัดทาเป็ นแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ข้ อ 20 ให้ ก.ท.จ. ตรวจสอบการกาหนดตาแหน่งและการใช้ ตาแหน่งพนักงานเทศบาล
ให้ เหมาะสม ในกรณีที่ปรากฏว่าการกาหนดตาแหน่งใดไม่เหมาะสมก็ดี การใช้ ตาแหน่ งใดไม่เหมาะสม
ตามที่ ก.ท.จ. กาหนดก็ดี หรือลักษณะหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตาแหน่ง
ใดที่ ก.ท.จ. กาหนดเปลี่ยนแปลงไปก็ดี ก.ท.จ. อาจพิจารณาปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งนั ้นเสียใหม่ให้
เหมาะสม ทั ้งนี ้ ก.ท.จ. จะมอบหมายให้ เทศบาลดาเนินการแทน ก็ได้
ในการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ก.ท.จ.หรือเทศบาลที่ ก.ท.จ.มอบหมาย
มีอานาจยุบเลิกตาแหน่งหรื อเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่งพนักงานเทศบาล โดยให้ เทศบาลดาเนินการให้
เป็ นไปตามมติหรือคาสัง่ นั ้น
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กรณีตาแหน่งใดใช้ งบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนให้ ก.ท.จ.มีอานาจยุบเลิกตาแหน่ง
หรือตัดโอนตาแหน่งหรือตัดโอนพนักงานเทศบาล หรือตัดโอนตาแหน่งและตัดโอนพนัก งานเทศบาลที่เกิน
อยู่ในสถานศึกษาหนึ่งไปกาหนดในอีกสถานศึกษาหนึ่งของเทศบาลเดียวกัน หรือที่เกินอยู่ในเทศบาลใด
ไปกาหนดในเทศบาลอื่น ได้ ตามความจาเป็ น เมื่อยุบเลิกตาแหน่งหรือตัดโอนตาแหน่งแล้ ว ให้ เทศบาล
รายงาน ก.ท.จ.เพื่อรายงาน ก.ท. ทราบต่อไป
การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งของ ก.ท.จ. ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจาก ก.ท. ก่อน
ข้ อ 21 การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งพนักงานเทศบาลตามข้ อ 20 ก.ท.จ. หรือ
เทศบาลผู้ได้ รับมอบหมายมีอานาจเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่งพนักงานเทศบาลได้
ข้ อ 22 การยุบเลิกตาแหน่งและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่งของพนักงานเทศบาล
ตามข้ อ 20 ให้ ดาเนินการ ดังนี ้
1) การยุบเลิกตาแหน่ง หมายถึง การยุบเลิกตาแหน่งที่ว่างและไม่มีความจาเป็ นต่อ
เทศบาล
2) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่ง จะต้ องดาเนินการเฉพาะตาแหน่งว่างที่ไม่มีคน
ครองตาแหน่งเท่านั ้นเว้ นแต่ในประกาศนี ้จะกาหนดเป็ นอย่างอื่น ได้ แก่
(ก) ปรับปรุงตาแหน่ง หมายถึง การปรับปรุงสายงานของตาแหน่ง แต่อยู่ใน
งานเดิม ส่วนราชการเดิม เช่น ปรับปรุงตาแหน่ง เจ้ าหน้ าที่ธุรการ 1-3 (05-1-002) เป็ น เจ้ าพนักงานธุรการ
2-4 เลขที่ตาแหน่งเดิม และงานเดิม ส่วนราชการเดิม เป็ นต้ น
(ข) ปรับขยายระดับตาแหน่ง หมายถึง การปรับขยายระดับตาแหน่งในสายงาน
เดิม สังกัดงานและส่วนราชการเดิม เช่น ปรับขยายระดับ เจ้ าหน้ าที่ก ารเงินและบัญชี 1-3 (03-4-003) เป็ น
เจ้ าหน้ าที่การเงินและบัญชี 4 เลขที่ตาแหน่ง งานและส่วนราชการเดิม เป็ นต้ น
(ค) ปรับลดระดับตาแหน่ง หมายถึง การปรับลดระดับตาแหน่งในสายงานเดิม
สังกัดงานและส่วนราชการเดิม เช่น ปรับลดระดับ พยาบาลวิชาชี พ 6 (05-6-002) เป็ นพยาบาลวิชาชี พ 3-5
เลขที่ตาแหน่งงานและส่วนราชการเดิม เป็ นต้ น
(ง) ตัดโอนตาแหน่ง หมายถึง การตัดโอนตาแหน่งในสายงานและระดับเดิม
จากงานหนึ่งไปไว้ อีกงานหนึ่ง เช่น ตัดโอนตาแหน่ง ช่ างโยธา 1-3 (04-2-002) งานวิศวกรรม กองช่าง ไปไว้
ในงานแผนที่ภาษี กองคลัง (03-2-02) เป็ นต้ น
(จ) เปลี่ยนแปลงเลขที่ตาแหน่ง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเลขที่ตาแหน่งของ
ตาแหน่งเดิม ในงานเดียวกัน เช่นเปลี่ยนเลขที่ตาแหน่งของ เจ้ าหน้ าที่บริ หารงานทะเบียนและบัตร 3-5
จาก 01-5-002 เป็ น 01-5-001 เป็ นต้ น
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(ฉ) ปรับปรุงและตัดโอนตาแหน่ง หมายถึง การเกลี่ยตาแหน่งที่ว่างจากงาน
หนึ่ง ไปไว้ อีกงานหนึ่ง (ส่วนราชการเดียวกันหรือไม่ก็ได้ ) ซึง่ จะเป็ นการปรับปรุง ทั ้งชื่อตาแหน่งและเลขที่
ตาแหน่ง เช่น เกลี่ยตาแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล 3-5 (05-2-002) งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้ อม
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้ อมไปเป็ นนักวิชาการคลัง 3-5 (03-2-003) งานแผนที่ภาษี กองคลัง เป็ นต้ น
3) ให้ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป็ นผู้พิจารณาให้ ความเห็นชอบการยุบเลิก
ตาแหน่งและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่งตามข้ อเสนอของเทศบาลหากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
เห็นชอบตามข้ อเสนอของเทศบาลถื อได้ ว่าคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบแล้ ว หาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลไม่เห็นด้ วยกับข้ อเสนอของเทศบาล และเทศบาลยืนยันข้ อเสนอนั ้นให้
เสนอผ่านคณะกรรมการพนักงานเทศบาลให้ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบต่อไป
4) การพิจารณาขออนุมตั ิยุบเลิกตาแหน่ง และเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่ งพนักงาน
ประจาปี ให้ ดาเนินการโดยยึดกรอบอัตรากาลังตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ของเทศบาลเป็ นเกณฑ์ หากมี
เหตุผลและความจาเป็ นที่จะขออนุมัตินอกเหนื อจากกรอบฯ ก็ให้ ขออนุมตั ิเป็ นกรณี พิเศษ
5) การขออนุมตั ิยุบเลิกตาแหน่งและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่งให้ พิจารณาถึงเหตุผล
และความจาเป็ นในด้ านปริมาณงานและ คุณภาพของงานเป็ นสาคัญ
6) การขออนุมตั ิยุบเลิกตาแหน่งและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่ง นอกจากจะ
พิจารณาเหตุผลด้ านปริมาณงานและคุณภาพของงานแล้ ว ให้ คานึงถึงจานวนของลูกจ้ างทั ้งประจา และ
ชั่วคราวที่ป ฏิบัติงานในงานนั ้นด้ วย ทั ้งนี ้ เพื่อมิให้ เกิดปั ญหางานล้ นมือ หรือปั ญหาอื่นตามมา
7) การขออนุมตั ิยุบเลิกตาแหน่งและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่ง ให้ พิจารณาถึง
ความสาคัญกับความเหมาะสมและถูกต้ องของกรอบตาแหน่งในงานนั ้นด้ วย
8) การขออนุมตั ิยุบเลิกตาแหน่งและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่ง คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล ต้ องทาการวิเคราะห์ตาแหน่ง และจาเป็ นต้ องใช้ ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนั ้น
จึงขอให้ เทศบาลได้ ให้ ความสาคัญกับการเสนอข้ อมูล โดยกรอกเอกสารตามแบบให้ ถูกต้ อง กล่าวคือ
จะต้ องเป็ นข้ อมูลที่ตรวจสอบจากเจ้ าหน้ าที่สานักงาน ก.ท.จ.และเอกสารต้ องครบถ้ วน กล่าวคือ จะต้ อง
รายงาน ข้ อมูลตามแบบ 1-6 อย่างครบถ้ วน รายละเอียดตามแบบแนบท้ าย
9) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่งในสายงานที่เริ่ มต้ นจากระดับ 1 หรือ ระดับ 2 ใน
กรณีที่ตาแหน่งนั ้นมีผ้ ูดารงตาแหน่งอยู่และผู้ครองตาแหน่งดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัติตรงตามคุ ณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งที่จะเลื่อนและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งที่สงู ขึ ้นในสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 2 ก็ให้
สามารถปรับปรุงตาแหน่งนั ้นได้
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ข้ อ 23 การยุบเลิกตาแหน่งและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่ง ตัดโอนตาแหน่ง
ตัดโอนพนักงานครูเทศบาล ตัดโอนตาแหน่งและตัดโอนพนักงานครูเทศบาลที่สงั กัดสถานศึกษาให้
ดาเนินการ ดังนี ้
1) การยุบเลิกตาแหน่ง หมายถึง การยุบเลิกตาแหน่งที่ว่างและไม่มีความจาเป็ นต่อ
เทศบาล
2) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่งจะต้ องดาเนินการเฉพาะตาแหน่งว่างที่ไม่มี
ผู้ครองตาแหน่งเท่านั ้น เว้ นแต่ในประกาศที่จะกาหนดเป็ นอย่างอื่น ได้ แก่
(ก) การปรับปรุงตาแหน่งและระดับ หมายถึง การปรับปรุงตาแหน่งและระดับให้
สูงขึ ้นหรือต่าลงในสายงานเดียวกัน โรงเรียนเดิม เช่น ปรับตาแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ระดับ 6 เป็ น
ตาแหน่งผู้ช่วย ผู้อานวยการโรงเรียน ระดับ 7 หรือปรับปรุงตาแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 7 เป็ นตาแหน่ง
อาจารย์ 1 ระดับ 3 ตาแหน่งเลขที่และโรงเรียนเดิม เป็ นต้ น
(ข) การปรับขยายระดับตาแหน่ง หมายถึง การปรับขยายระดับควบของตาแหน่งให้
สูงขึ ้น ในสายงานเดิม โรงเรียนเดิม เช่น ปรับขยายระดับตาแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ระดับ 5 เป็ น
ตาแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ระดับ 6 ตาแหน่งเลขที่และโรงเรียนเดิม เป็ นต้ น รวมทั ้งการปรับขยายใน
ระดับควบเป็ นนอกระดับควบด้ วย เช่น ปรับขยายระดับตาแหน่งผู้ช่วยอานวยการโรงเรียน ระดับ 6-7
เป็ นตาแหน่งผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน ระดับ 8 ตาแหน่งเลขที่และโรงเรียนเดิม เป็ นต้ น
(ค) การปรับลดระดับตาแหน่ง หมายถึง การปรับลดระดับควบของตาแหน่งให้ ต่าลง
ในสายงานเดิม โรงเรียนเดิม เช่น ปรับลดระดับตาแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 7 เป็ นตาแหน่ง อาจารย์ 2
ระดับ 6 ตาแหน่งเลขที่และโรงเรียนเดิม เป็ นต้ น รวมทั ้งการปรับลดนอกระดับควบเป็ นตาแหน่งในระดับ
ควบด้ วย เช่น ปรับลดระดับ ตาแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 6 เป็ นตาแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3-5 ตาแหน่งเลขที่
และโรงเรียนเดิม เป็ นต้ น
(ง) การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งและการเปลี่ยนแปลงเลขที่ตาแหน่ง หมายถึง
การปรับปรุงตาแหน่งจากสายงานหนึ่ง โรงเรียนเดิม โดยเปลี่ยนแปลงเลขที่ตาแหน่งด้ วย เช่น ปรับปรุงการ
กาหนดตาแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7 ตาแหน่งเลขที่ 0000-2 โรงเรียน ก. เป็ นตาแหน่งผู้ช่วยผู้อานวยการ
โรงเรียน ระดับ 7ตาแหน่งเลขที่ 00002-1 โรงเรียน ก. เป็ นต้ น และหมายความรวมทั ้งการปรับปรุงการ
กาหนดตาแหน่งที่มีคนครองตาแหน่งด้ วย
3) การตัดโอนตาแหน่ง หมายถึง การตัดโอนอัตราว่างจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งภายใน
เทศบาลหรื อระหว่างเทศบาลในจังหวัด หรือระหว่างเทศบาลต่างจังหวัดและรวมทั ้งการตัดโอนตาแหน่ง
ต่างประเภทระหว่างพนักงานครูเทศบาลสายงาน ผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาด้ วย
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4) การตัดโอนพนักงานครูเทศบาล หมายถึง การย้ ายพนักงานครูเทศบาลจากตาแหน่ง
หนึ่งไปอีกตาแหน่งหนึ่ง ภายในเทศบาลหรื อการโอน (ย้ าย) จากเทศบาลหนึ่งไปยังอีก เทศบาลหนึ่งใน
จังหวัดเดีย วกัน
5) การตัดโอนตาแหน่งและตัดโอนพนักงานครูเทศบาล หมายถึง การตัดโอนตาแหน่ ง
พร้ อมตัวผู้ครองตาแหน่งจากที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่ง ภายในเทศบาล หรือระหว่างเทศบาลภายในจังหวัด
รวมทั ้งการตัดโอนตาแหน่งพร้ อมตัวผู้ครองต่างประเภทระหว่างพนักงานครูเทศบาลสายผู้สอนระดับก่อน
ประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและระดับอาชี วศึกษาด้ วย
6) อัตรากาลังเกินเกณฑ์ หมายถึง อัตรากาลังพนักงานครูเทศบาลที่มีอยู่จริงใน
ปั จจุบันมากกว่าอัตรากาลังตามเกณฑ์มาตรฐานการกาหนดตาแหน่งของคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล
7) อัตรากาลังต่ากว่าเกณฑ์ หมายถึง อัตรากาลังพนักงานครูเทศบาลที่มีอยู่จริง
ในปั จจุบันน้ อยกว่าอัตรากาลังตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดตาแหน่งของคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล
8) ให้ เทศบาลรายงานและคานวณอัตรากาลังพนักงานครูเทศบาลที่สงั กั ดสถานศึกษา
ตามแบบท้ ายหลักเกณฑ์นี ้ ให้ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลทราบภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี ทั ้งนี ้
หากคานวณแล้ ว เทศบาลใดมีอัตรากาลังเกินเกณฑ์และเป็ นอัตราว่าง ห้ ามมิให้ เทศบาลบรรจุและแต่งตั ้ง
ตัวบุคคลให้ ดารงตาแหน่งที่ว่างนั ้น
9) ให้ เทศบาลขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่งต่อคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล ตามแบบท้ ายหลักเกณฑ์นี ้ หากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นชอบตามข้ อเสนอ
ของเทศบาล ถือได้ ว่าคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบแล้ ว หากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลไม่เห็นด้ วยกับข้ อเสนอของเทศบาล และเทศบาลยืนยันตามข้ อเสนอเดิม ให้ เสนอผ่ านคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลให้ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบต่อไป
10) ให้ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป็ นผู้พิจารณาให้ ความเห็นชอบการตัดโอน
ตาแหน่งตัดโอนพนักงานครูเทศบาล ตัดโอนตาแหน่งและตัดโอนพนักงานครูเทศบาล ที่เกินอยู่ใน
สถานศึกษาหนึ่งไปกาหนดในอีกสถานศึกษาหนึ่งของเทศบาลเดียวกันหรื อที่เกินอยู่ในเทศบาลใดไป
กาหนดในเทศบาลอื่นในจังหวัดเดีย วกันได้ ตามความจาเป็ นตามแบบท้ ายหลักเกณฑ์นี ้
11) ให้ หน่วยงานที่ได้ รับการจัดสรรอัตราเงินเดือนของตาแหน่งจากสานักงบประมาณ
พิจารณา ตัดโอนอัตราว่างจากเทศบาลที่มีอตั รากาลังเกินเกณฑ์ไปยังเทศบาลที่มีอตั รากาลังต่ากว่าเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนดได้
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ข้ อ 24 ในระหว่างการประกาศใช้ บังคับแผนอัตรากาลังของเทศบาล หากเทศบาล
มีเหตุผลความจาเป็ นต้ องปรับปรุงการก าหนดตาแหน่ง เพื่อรองรับภารกิจ หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ลักษณะงาน หรือปริ มาณงานที่เพิ่มมากขึ ้น ให้ เทศบาลเสนอขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งต่อ ก.ท.จ.
เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
ข้ อ 25 กรณีก ารขอปรับปรุงกาหนดตาแหน่งของเทศบาลตามข้ อ 22 และข้ อ 23
เป็ นการกาหนดตาแหน่งสายงานใหม่ ซึง่ เป็ นสายงานที่ ก.ท. ยังไม่ได้ จัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ของตาแหน่งสายงานนัน้ ในการขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งดังกล่าว ให้ เทศบาล จัดทาร่ างมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งของตาแหน่งสายงานนั ้น เสนอไปพร้ อมกันด้ วย ทั ้งนี ้ เพื่อแสดงให้ ทราบถึงประเภท
ตาแหน่งชื่อตาแหน่งสายงาน ลักษณะงาน โดยทัว่ ไป หน้ าที่และความรับผิ ดชอบของตาแหน่ง ลักษณะงาน
ที่ต้องปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง
ในการพิจารณาของ ก.ท.จ. หากมีความเห็นชอบตามที่เทศบาลเสนอ ให้ เสนอเรื่ องขอ
ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ ร่ างมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง พร้ อมความเห็นให้ ก.ท. พิจารณาให้
ความเห็นชอบ
หาก ก.ท.จ. มีมติไม่เห็นชอบตามที่เทศบาลเสนอขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่
ให้ นาความที่กาหนดในข้ อ 20 มาใช้ บังคับโดยอนุโลม
ข้ อ 26 เมื่อเทศบาลได้ รับความเห็นชอบในการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งตามข้ อ 22
หรือข้ อ 23 แล้ วแต่กรณี ให้ ถือว่าเป็ นการปรับปรุงแผนอัตรากาลังของเทศบาลนั ้น โดยให้ เทศบาล
ดาเนินการแก้ ไขปรับปรุงรายละเอีย ดในแผนอัตรากาลังของเทศบาลต่อไป

หมวด 3
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ ายเงินเดือนและประโยชน์ ตอบแทนอื่น
ส่ วนที่ 1
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ ายเงินเดือน
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ข้ อ 27 อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจาตาแหน่งและการรับเงินประจาตาแหน่งของ
พนักงานเทศบาล ให้ นากฎหมายว่าด้ วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง ที่กาหนดสาหรับข้ าราชการ
พลเรือนหรือข้ าราชการครูแล้ วแต่กรณี มาใช้ บังคับโดยอนุโลม
การจ่ายเงินเดือน และเงินประจาตาแหน่งให้ แก่ พนักงานเทศบาล ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
หรือระเบียบที่กาหนดไว้ สาหรับข้ าราชการพลเรือนหรือข้ าราชการครูแล้ วแต่กรณี โดยอนุโลม
ข้ อ 28 ให้ พนักงานเทศบาลได้ รับเงินเดือนตามตาแหน่ง ผู้ได้ รับแต่งตั ้งให้ ดารง ตาแหน่ง
ใด ระดับใด ให้ ได้ รับเงินเดือนในอันดับตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้ าราชการพลเรื อนท้ ายพระราชบัญญัติ
เงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง พ.ศ. 2538 ดังนี ้
(1) ผู้ได้ รับแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งใดในระดับ 1 ให้ ได้ รับเงินเดือนในอันดับ ท 1
(2) ผู้ได้ รับแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งใดในระดับ 2 ให้ ได้ รับเงินเดือนในอันดับ ท 2
(3) ผู้ได้ รับแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งใดในระดับ 3 ให้ ได้ รับเงินเดือนในอันดับ ท 3
(4) ผู้ได้ รับแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งใดในระดับ 4 ให้ ได้ รับเงินเดือนในอันดับ ท 4
(5) ผู้ได้ รับแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งใดในระดับ 5 ให้ ได้ รับเงินเดือนในอันดับ ท 5
(6) ผู้ได้ รับแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งใดในระดับ 6 ให้ ได้ รับเงินเดือนในอันดับ ท 6
(7) ผู้ได้ รับแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งใดในระดับ 7 ให้ ได้ รับเงินเดือนในอันดับ ท 7
(8) ผู้ได้ รับแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งใดในระดับ 8 ให้ ได้ รับเงินเดือนในอันดับ ท 8
(9) ผู้ได้ รับแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งใดในระดับ 9 ให้ ได้ รับเงินเดือนในอันดับ ท 9
ข้ อ 29 พนักงานเทศบาลผู้ได้ รับแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งใด ระดับใด โดยได้ รับเงินเดือน
ในอันดับใดตามข้ อ 28 ให้ ได้ รับเงินเดือนในขั ้นต่าของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งนัน้ เว้ นแต่
(1) ผู้นั ้นได้ รับเงินเดือนสูงกว่าขั ้นต่าของอันดับนั ้นอยู่แล้ ว ให้ ได้ รับเงินเดือนเท่าเดิม
(2) ผู้นั ้นได้ รับปริญญาหรื อประกาศนียบัตรการศึกษาหรื อวิชาชี พ และ ก.พ., ก.ค. หรื อ
ก.ท. รับรองว่าปริญญาหรื อประกาศนียบัตรการศึกษาหรื อวิชาชี พนั ้น เป็ นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งที่ได้ รับแต่งตั ้ง และกาหนดเงินเดือนที่ควรได้ รับในอันดับและขั ้นใด ให้ ได้ รับเงินเดือนในอันดับ
และขั ้นที่ตามที่กาหนดในข้ อ 30
(3) ผู้นั ้นได้ รับปริญญาหรื อประกาศนียบัตรการศึกษาหรื อวิชาชี พเพิ่มขึ ้นหรือสูงขึ ้น
และ ก.พ., ก.ค. หรื อ ก.ท. รับรองว่าปริญญาหรื อประกาศนียบัตรการศึกษาหรื อวิชาชี พที่ได้ รับเพิ่มขึ ้นหรือ
สูงขึ ้นนั ้น เป็ นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ได้ รับแต่งตั ้งและกาหนดเงินเดือนที่ควรได้ รับในอันดับ
และขั ้นใด นายกเทศมนตรีหรือผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีอาจปรับให้ ได้ รับเงินเดือน
ในอันดับและขั ้นที่ตามที่กาหนดในข้ อ 30
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(4) ผู้นั ้นได้ รับแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งในสายงานใดที่ ก.ท. กาหนดในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งให้ ตาแหน่งในสายงานนั ้น ได้ รับเงินเดือนสูง กว่าขั ้นต่าของอันดับเงินเดือนสาหรับ
ตาแหน่งระดับนั ้น ให้ ได้ รับเงินเดือนในอันดับและขั ้นที่ ก.ท. กาหนด
(5) ผู้ได้ รับแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งใดในระดับที่ต่ากว่าตาแหน่งเดิม กรณีที่เป็ นการ
แต่งตั ้งเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ให้ ได้ รับเงินเดือนในอันดับและขั ้นที่ได้ รับอยู่เดิม หากเป็ นกรณีที่เป็ น
การแต่งตั ้ง โดยเป็ นความประสงค์ของตัวพนักงานเทศบาล ให้ ได้ รับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนสาหรับ
ตาแหน่งที่ได้ รับแต่งตั ้ง ในขั ้นที่เทียบได้ ตรงกันกับขั ้นเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเทียบขั ้น
เงินเดือนแต่ละอันดับที่พนักงานเทศบาล จะได้ รับเมื่อได้ รับแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งท้ ายประกาศนี ้ แต่ถ้า
ผู้นั ้นได้ รับเงินเดือนสูงกว่าขั ้นสูงของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่ได้ รับแต่งตั ้งอยู่แ ล้ ว ให้ ได้ รับ
เงินเดือนในขั ้นสูงของอันดับเงินเดือน สาหรับตาแหน่งที่ได้ รับแต่ งตั ้ง
(6) ผู้ได้ รับแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้นตาแหน่งใด ถ้ าได้ รับเงินเดือนสูง
กว่าขั ้นต่าของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่ได้ รับแต่งตั ้งนั ้นอยู่แล้ ว ให้ ได้ รับเงินเดือนในอันดับเงิน
เดือนสาหรับตาแหน่งที่ได้ รับแต่งตั ้งในขัน้ ที่เทียบได้ ตรงกันกับขั ้นเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตาราง
เทียบขั ้นเงินเดือนและอันดับที่พนักงานเทศบาลจะได้ รับเมื่อแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งท้ า ยประกาศนี ้
ข้ อ 30 การกาหนดให้ ผ้ ูที่ได้ รับปริญญาหรื อประกาศนียบัตรการศึกษาหรื อวิชาชีพ
ตามข้ อ 29 (2) และผู้ที่ได้ รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพิ่มขึ ้นหรือสูงขึ ้น ตาม
ข้ อ 29 (3) ได้ รับเงินเดือนในอันดับ ใด และขั ้นใด ให้ พิจารณาดาเนินการดังนี ้
(1) ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ได้ รับเพิ่มขึ ้น หรือสูงขึ ้นต้ องเป็ นปริญญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชี พ ที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรองว่าเป็ นคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่ได้ รับแต่งตั ้ง
โดยให้ พิจารณาปรับ อัตราเงินเดือนให้ ได้ รับตามคุณวุฒิได้ ไม่ว่าพนักงานเทศบาลผู้นั ้นจะได้ รับปริญญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชี พดังกล่าวอยู่ก่อน หรือระหว่างเข้ ารับราชการ หรืออยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้ าที่ราชการ
(2) การปรับอัตราเงินเดือน ให้ ได้ รับตามคุณวุฒิไม่มีผลเป็ นการปรับปรุงตาแหน่ง
หรือเปลี่ยนระดับ ตาแหน่ง และต้ องให้ ได้ รับเงินเดือนไม่สงู กว่าระดับและขั ้นของอัตราเงิ นเดือนที่ควรได้ รับ
ตามตารางกาหนดอัตราเงินเดือนให้ ได้ รับตามคุณวุฒิ ท้ ายประกาศนี ้
(3) การปรับอัตราเงินเดือนให้ ได้ รับตามคุณวุฒิ ต้ องให้ มีผลไม่ก่อนวันที่พนักงานเทศบาล
ผู้นั ้นสาเร็จการศึกษา และไม่ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งที่จะขอปรับอัตราเงินเดือนให้ ได้ รับ
ตามคุณวุฒินั ้น รวมถึงไม่ก่อนวันที่ ก.พ. ก.ค. หรื อ ก.ท. ได้ กาหนดให้ ปริญญาหรื อประกาศนียบัตร
วิชาชีพที่ได้ รับมาเป็ นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ได้ รับการแต่งตั ้ง
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ในกรณีพนักงานเทศบาลผู้ใดได้ รับอนุญาตให้ ลาศึกษาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ว่าด้ วย
การลาของพนักงานเทศบาลนั ้น การปรับอัตราเงินเดือนให้ ได้ รับตามคุณวุฒิ ให้ มีผลไม่ก่อนวันที่ผ้ นู ั ้น
รายงานตัวต่อเทศบาลหลังสาเร็จการศึกษา
ในกรณีที่ได้ รับปริญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มขึ ้นหรื อสูงขึ ้นก่อนวันที่เข้ ารับ
ราชการ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการ การปรับอัตราเงินเดือนให้ ได้ รับตามคุณวุฒิต้องมี
ผลไม่ก่อนวันพ้ นทดลองปฏิบัติหน้ าที่ในตาแหน่งที่ได้ รับการแต่งตั ้ง
ในกรณีที่ได้ รับปริญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มขึ ้น หรื อสูงขึ ้นหลังวันเข้ ารับ
ราชการและพ้ นทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการแล้ วโดยมิได้ รับอนุญาตให้ ลาศึกษาเพิ่มเติมตามวรรคสอง
การปรับอัตราเงินเดือนให้ ได้ รับ ตามคุณวุฒิ ให้ มีผลไม่ก่อนวันที่ได้ รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชี พ
เพิ่มขึ ้นหรื อสูงขึ ้น
(4) การสัง่ ปรับอัตราเงินเดือนให้ ได้ รับตามคุณวุฒิ ให้ นายกเทศมนตรีเป็ นผู้สงั่ โดยมิให้
ย้ อนหลังข้ ามปี งบประมาณ
ในกรณีที่ได้ เสนอเรื่องราวไว้ ก่อนวันเริ่ มต้ นปี งบประมาณและไม่สามารถสัง่ ปรับให้ ใน
วันเริ่มต้ นปี งบประมาณก็ให้ สงั่ ปรับ อัตราเงินเดือนให้ ได้ รับตามคุณวุฒิได้ ตั ้งแต่วันเริ่มต้ นปี งบประมาณ
ทั ้งนี ้ให้ ปรับอัตราเงินเดือนให้ ได้ รับ ตามวุฒิก่อนการพิจารณาเลื่อนขั ้นเงินเดือน
ข้ อ 31 พนักงานเทศบาลผู้ใดได้ รับแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ ในหมวดอื่น
แห่งประกาศนี ้ และได้ กาหนดการให้ ได้ รับเงินเดือนเป็ นอย่างอื่นไว้ โดยเฉพาะ ให้ พนักงานเทศบาลผู้นั ้น
ได้ รับเงินเดือนตามที่กาหนดในหมวดนั ้น
ข้ อ 32 พนักงานครูเทศบาลที่สงั กัดสถานศึกษาตาแหน่งใด ที่ ก.ท. กาหนดให้ ได้ รับ
เงินเดือนหลายระดับ (ระดับควบ) เมื่อพนักงานครูเทศบาลผู้ดารงตาแหน่งนั ้นได้ รับเงิ นเดือนถึงขั ้นต่าของ
ระดับถัดไปให้ นายกเทศมนตรี โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.สัง่ ให้ ผ้ นู ั ้นให้ ได้ รับเงินเดือนในระดับถัดไป
ข้ อ 33 กรณีอื่นนอกจากที่ได้ กาหนดในหมวดนี ใ้ ห้ เสนอ ก.ท.จ. พิจารณาอนุมัติ
เป็ นราย ๆ ไป

ส่ วนที่ 2
ประโยชน์ ตอบแทนอื่น
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ข้ อ 34 ให้ เทศบาลจัดให้ มีประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานเทศบาลเพื่อเป็ นการ
เสริ มสร้ างขวัญก าลังใจ แรงจูงใจ และเป็ นสวัสดิการต่าง ๆ ในการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ทั ้งนี ้
ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย หรื อระเบียบที่กาหนดไว้ สาหรับ ข้ าราชการพลเรื อน หรือข้ าราชการครูแล้ วแต่กรณี
ข้ อ 35 เทศบาลที่บริหารจัดการการจ่ายเงินเดื อน ค่าจ้ าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น
สาหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้ าง ได้ ต่ากว่าที่กาหนดในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2542 และเทศบาลได้ บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามเงื่ อนไขที่ ก.ท. กาหนด เทศบาลนั ้นอาจกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่พนักงานและลูกจ้ างของ
เทศบาลเพิ่มอีกก็ได้
การกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับ พนักงานเทศบาลและลูกจ้ างของเทศบาลตามที่
กาหนดในวรรคหนึ่ง ต้ องมีลกั ษณะเป็ นค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน และเป็ นการจ่ายให้ ในลักษณะของ
สวัสดิการสาหรับ พนักงานเทศบาลและลูกจ้ างของเทศบาล โดยให้ นาเงินในส่วนที่เหลือจากกรณีค่าใช้ จ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นไม่สงู กว่าร้ อยละสี่สิบ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2542 มาใช้ แต่ทั ้งนี ว้ งเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นของพนักงานหรื อ
ลูกจ้ างที่ได้ รับแต่ละคนต้ องไม่เกิน 5 เท่าของอัตราเงินเดือนหรื อค่าจ้ าง
ข้ อ 36 เทศบาลอาจกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับ พนักงานเทศบาลและลูกจ้ าง
ของเทศบาลตามข้ อ 35 ได้ ดงั ต่อไปนี ้
(1) กาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็ นประเภทเพิ่มขึ ้นใหม่นอกเหนือจากประเภทตาม
ที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่นประกาศกาหนด และกาหนดอัตรา
ค่าตอบแทน ตลอดทั ้งหลักเกณฑ์และวิธีก ารจ่ายค่าตอบแทนสาหรับประโยชน์ตอบแทนอื่นประเภทใหม่นั ้น
(2) กาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นในลักษณะเป็ นเงินเพิ่มพิเศษจากรายการประโยชน์
ตอบแทนอื่นที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่นประกาศกาหนด
ข้ อ 37 เมื่อเทศบาลกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นตามข้ อ 36 แล้ ว ให้ เสนอเรื่องให้
ก.ท.จ. พิจารณา ในการพิจารณาของ ก.ท.จ. ให้ คานึงถึงสิทธิ สวัสดิก ารของพนักงานเทศบาลและลูกจ้ าง
ที่ได้ รับความจาเป็ น ความเหมาะสม งบประมาณรายได้ ข องเทศบาล
ให้ ก.ท.จ. เสนอเรื่องการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นตามวรรคหนึ่ง และความเห็นให้
ก.ท. พิจารณา เมื่อ ก.ท. พิจารณาและมีมติให้ ความเห็นชอบแล้ ว ให้ นายกเทศมนตรีประกาศใช้ บังคับ
ต่อไป
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ข้ อ 38 การปรับปรุงการกาหนดประโยชน์ ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานเทศบาลหรื อ
ลูกจ้ างของเทศบาลตามข้ อ 36 (1) ให้ มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากที่กาหนดไว้ เดิม หรือการ
ยกเลิกการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นนั ้น ให้ เทศบาลดาเนินการตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 37 โดยอนุโลม
ข้ อ 39 การปรับปรุงการกาหนดประโยชน์ ตอบแทนอื่น ในลักษณะเป็ นเงินเพิ่มพิเศษจาก
รายการประโยชน์ตอบแทนอื่นที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่นประกาศกาหนด
ตามข้ อ 36 (2) ให้ มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากที่กาหนดไว้ เดิม ให้ เทศบาลดาเนินการตามที่
กาหนดไว้ ในข้ อ 37 โดยอนุโลม เว้ นแต่ การกาหนดให้ มีอตั ราค่าตอบแทนลดลงต่ากว่าอัตราที่ก ฎหมาย
หรือระเบียบที่กาหนดไว้ สาหรับข้ าราชการพลเรือนจะได้ รับ หรือการยกเลิกการกาหนดประโยชน์ตอบแทน
อื่นนั ้น จะกระทามิได้
ข้ อ 40 ในกรณีที่เทศบาลกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้ างของเทศบาลตามข้ อ 36 แล้ ว หากปรากฏว่าเทศบาลนั ้นไม่สามารถบริหารจัดการการจ่ ายเงินเดือน
ค่าจ้ างและประโยชน์ตอบแทนอื่นให้ เป็ นไป ตามที่กฎหมายกาหนดให้ เทศบาลพิจารณาดาเนินการปรับปรุง
หรือยกเลิกการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นที่กาหนดตามข้ อ 36 (1) และ (2) เป็ นลาดับแรก
การปรับปรุงหรื อยกเลิกการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้ เทศบาล
ดาเนินการตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 38 หรือข้ อ 39 โดยอนุโลม
ข้ อ 41 พนักงานเทศบาลอาจได้ รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตามที่ ก.ท.
กาหนด
ข้ อ 42 การกาหนดให้ พนักงานครูเทศบาลได้ รับเงินเดือนเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษของครูการศึกษาพิเศษและครูก ารศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วมดาเนินการ ดังนี ้
1) เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษนี ใ้ ห้ เรียกโดยย่อว่า เงิน “พ.ค.ศ.”
2) คาว่า เงิน “พ.ค.ศ.” หมายความว่า เงินเพิ่มพิเศษที่จ่ายควบกับเงินเดือนแก่ครู
การศึกษาพิเศษ และหรือครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม
“คนพิก าร” หมายความว่า คนที่มีความผิ ดปกติหรื อบกพร่องทางร่างกาย ทางสติปัญญา
หรือทางจิ ตใจ ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวงสาธารณสุข ออกตามความในมาตรา 4
และมาตรา 20 แห่ง พระราชบัญญัติการฟื น้ ฟูสมรรถภาพคนพิก าร พ.ศ. 2534
“ครูการศึกษาพิเศษ” หมายความว่า พนักงานครูเทศบาลซึง่ ปฏิบัติหน้ าที่เป็ นครูสอนคน
พิการตามประเภทที่กาหนดไว้ และได้ ปฏิบัติหน้ าที่ทาการสอนในสถานศึกษาที่เปิ ดสอนเฉพาะคนพิการ
ของทางราชการ และหรื อในความควบคุมของทางราชการ
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“ครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม” หมายความว่า พนักงานครูเทศบาลซึง่ ปฏิบัติหน้ าที่
เป็ นครูสอนคนพิก ารซึง่ เรียนร่วมในโรงเรียนสอนคนปกติและได้ ปฏิบัติหน้ าที่ทาการสอนหรือปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้ องกับการเรียนการสอนในสถานศึกษาของทางราชการ และหรื อในความควบคุมของทางราชการ
“ครูประจาชั ้นพิเศษ” หมายความว่า พนักงานครูเทศบาลซึง่ ปฏิบัติหน้ าที่เป็ นครูสอน
คนพิการ โดยแยกทาการสอนเป็ นห้ องเด็กพิเศษโดยเฉพาะและทาหน้ าที่เป็ นครูประจาชั ้น
“ครูเสริมวิชาการ” หมายความว่า พนักงานครูเทศบาลซึง่ ปฏิบัติหน้ าที่เป็ นครูสอน
คนพิการอยู่ประจาห้ องเสริ มวิชาการศึกษาพิเศษ มีหน้ าที่สอนเสริม ช่วยเหลือแก้ ไขปั ญหา และพัฒนา
ทักษะด้ านสติปัญญา อารมณ์สงั คม และร่างกายให้ แก่คนพิการที่เรียนในชั ้นเรียนร่วมกับคนปกติ
“ครูประจาชั ้นเรียนร่ วม” หมายความว่า พนักงานครูเทศบาลซึง่ ปฏิบัติหน้ าที่เป็ นครูสอน
คนพิการและหรือปฏิบัติงานในชั ้นเรียนให้ กับคนปกติที่มีคนพิก ารเรียนร่ วมทาหน้ าที่เป็ นครูประจาชั ้น และ
ปฏิบัติหน้ าที่ครูเสริมวิชาการให้ แก่คนพิก ารด้ วย
“ครูเดินสอน” หมายความว่า พนักงานครูเทศบาลซึง่ ปฏิบัติหน้ าที่เป็ นครูสอนคนพิก ารอยู่
ประจาศูนย์เสริ มวิชาการศึกษาพิเศษ มีหน้ าที่สอนเสริมช่ วยเหลือแก้ ไขปั ญหา และพัฒนาทักษะด้ าน
สติปัญญาอารมณ์สงั คมและร่ างกายให้ แก่คนพิการที่เรียนในชั ้นเรียนร่ วมกับคนปกติในโรงเรียนที่อยู่ใน
บริเวณใกล้ เคียงกัน
3) ครูการศึกษาพิเศษซึง่ อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้ รับเงิน “พ.ค.ศ.” จะต้ องมีวฒ
ุ ิปริญญาทาง
การศึกษาพิเศษหรื อเป็ นผู้ผ่านการอบรมด้ านการศึกษาพิเศษ ตามหลักสูตรที่ ก.ค.รับรอง โดยมีเวลาทา
การสอน ดังนี ้
(ก) พนักงานครูเทศบาลตาแหน่งซึง่ มีหน้ าที่เป็ นผู้สอนในหน่วยงานทางการศึกษา
และได้ ปฏิบัติหน้ าที่ครู การศึกษาพิเศษ ต้ องมีเวลาทาการสอนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 18 คาบ (คาบละ
50 นาที)
(ข) พนักงานครูเทศบาลตาแหน่งซึง่ มีหน้ าที่เป็ นผู้บริหารและให้ การศึกษาใน
หน่วยงานทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้ าสถานศึกษาในโรงเรียนที่เปิ ดสอนเฉพาะ
คนพิการ และได้ ปฏิบัติหน้ าที่ครูการศึกษาพิเศษ ต้ องมีเวลาทาการสอนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 8 คาบ
(คาบละ 50 นาที)
(ค) พนักงานครูเทศบาลตาแหน่งซึง่ มีหน้ าที่เป็ นผู้บริหารและให้ ก ารศึกษาใน
หน่วยงานทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ าสถานศึกษาในโรงเรียนที่เปิ ดสอนเฉพาะคนพิการและ
ได้ ปฏิบัติหน้ าที่ครูก ารศึกษาพิเศษต้ องมีเวลาทาการสอนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 5 คาบ (คาบละ 50
นาที)
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4) ครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่ วม ซึง่ อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้ รับเงิน “พ.ค.ศ.” กรณีเรียน
ร่วม ได้ แก่ ครูการศึกษาพิเศษที่ปฏิบัติหน้ าที่เป็ นครูประจาชั ้นพิเศษ ครูเสริมวิชาการ ครูเดินสอนที่มี
เวลาทาการสอนและหรือมีเวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้ องกับการเรียนการสอนเกี่ยวกับการศึกษาของคนพิการ
ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 18 คาบ (คาบละ 50 นาที) หรื อครูประจาชั ้นเรียนร่วมที่มีเวลาทาการสอน
และหรือมีเวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการศึกษาให้ กับคนปกติที่มีคนพิการเรียนร่ วมตามเวลาปฏิบัติงานปกติ
ไม่น้อยกว่า สัปดาห์ละ 18 คาบ (คาบละ 50 นาที) และต้ องปฏิบัติหน้ าที่ครูเสริ มวิชาการให้ กับคน
พิการเพิ่มเติมอีก ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 5 คาบ (คาบละ 50 นาที) และมีวฒ
ุ ิปริญญาทางการศึกษา
พิเศษหรือเป็ นผู้ผ่านการ อบรมด้ านการศึกษาพิเศษหลักสูตรที่ ก.ค. รับรองและจะต้ องรับผิดชอบการศึกษา
ของคนพิการในจานวนอัตราครู : นักเรียน ตามหลักเกณฑ์อย่ างน้ อย ดังนี ้
ครูประจาชั ้นพิเศษกรณีเรียนร่วม 1 คน : นักเรียนไม่น้อยกว่า 6 คน
ครูเสริมวิชาการกรณีเรียนร่วม 1 คน : นักเรียนไม่น้อยกว่า 6 คน
ครูประจาชั ้นเรียนร่วมและได้ ปฏิบัติหน้ าที่ครูเสริมวิชาการ 1 คน : นักเรียนไม่น้อยกว่า 3 คน
ครู เดินสอนกรณีเรียนร่วม
1 คน : ไม่น้อยกว่า 2 โรงเรียน : นักเรียนไม่น้อยกว่า 3
คน
5) เงิน “พ.ค.ศ.” ให้ จ่ายเดือนละ 2,000 บาท
ในกรณีปฏิบัติหน้ าที่ครูการศึกษาพิเศษ และครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วมไม่เต็ม
เดือนให้ จ่ายเงิน “พ.ค.ศ.” ตามส่วนจานวนวันที่ได้ รับเงินเดือนในระหว่างปฏิบัติหน้ าที่นั ้น
ในกรณีที่ไม่ได้ ปฏิบัติหน้ าที่ครูการศึกษาพิเศษและครูก ารศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วมให้
งดจ่ายเงิน “พ.ค.ศ.”
6) ให้ พนักงานครูเทศบาลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนยื่นคาขอตามแบบท้ ายนี ้เสนอให้
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั ้นตรวจสอบและรับรอง แล้ วเสนอให้ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณา
เสนอให้ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
7) ให้ หน่วยงานที่ได้ รับการจัดสรรอัตราเงินเดือนของตาแหน่งจากสานักงบประมาณ
เป็ นผู้ทาความตกลงกับสานักงบประมาณขอเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ
และครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม
ข้ อ 43 พนักงานเทศบาลอาจได้ รับเงินเพิ่มค่าครองชี พชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ
ตามที่ ก.ท. กาหนด
ข้ อ 44 บาเหน็จ บานาญ ของพนักงานเทศบาล ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยบาเหน็จ
บานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น
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หมวด 4
การคัดเลือก
ข้ อ 45 การคัดเลือก หมายถึง การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่ ง
พนักงานเทศบาลและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่ งในระดับที่สงู ขึ ้น ให้
ดาเนินการได้ 5 วิธี ดังนี ้
(1) การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ ารับราชการและแต่งตั ้งให้ เป็ นพนักงานเทศบาล
(2) การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็ นต้ องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ ารับ
ราชการและแต่งตั ้งให้ เป็ นพนักงานเทศบาลในเทศบาล
(3) การสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั ้งพนักงานเทศบาลให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้นใน
สายงานเดียวกัน หรือแต่งตั ้งพนักงานเทศบาลให้ ดารงตาแหน่งในต่างสายงาน หรื อแต่งตั ้งพนักงาน
เทศบาลตาแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้ ดารงตาแหน่งบริหารของเทศบาล หรือแต่งตั ้งพนักงานครูเทศบาลให้ ดารง
ตาแหน่งสายงาน ผู้บ ริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
กาหนด
(4) การคัดเลือก เพื่อแต่งตั ้งพนักงานเทศบาลให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้นในระดับ
ควบสาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็ นตาแหน่งระดับควบ หรือแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งสูงขึน้ นอกระดับควบ
สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็ นตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ หรื อตาแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรื อเชี่ยวชาญเฉพาะหรือตาแหน่งประเภทวิชาการของพนักงานครูเทศบาลหรื อแต่งตั ้งพนักงาน
เทศบาลตาแหน่งบริหารของเทศบาลให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้นหรื อการเลื่อนและแต่งตั ้งพนักงานครู
เทศบาลที่สงั กัดสถานศึกษาให้ ดารงตาแหน่งและระดับที่สงู ขึ ้นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาลกาหนด
(5) การคัดเลือก เพื่อรับโอนมาแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งบริหารหรือสายงานผู้บริหาร
สถานศึกษา
ข้ อ 46 การดาเนินการคัดเลือก โดยการสอบแข่งขัน การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ
ที่ไม่จาเป็ นต้ องสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก และการคัดเลือกตามที่กาหนดในหมวดนี ้ ก.ท.จ.หรือผู้ที่
ได้ รับ มอบหมายจาก ก.ท.จ. ให้ เป็ นผู้ดาเนินการแทน ต้ องดาเนินการอย่างเปิ ดเผย โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ โดยคานึงถึงหลักวิชาการวัดผล ความเป็ นธรรม ความเสมอภาค และต้ องเปิ ดโอกาสให้
พนักงานเทศบาลของเทศบาลอื่น ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน และมีความประสงค์สมัครเข้ ารับการคัดเลือก
มีสิทธิเข้ ารับการคัดเลือกด้ วย โดยการประกาศผลการคัดเลือกให้ ดาเนินการอย่ างเปิ ดเผย
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ส่ วนที่ 1
การสอบแข่ งขัน
ข้ อ 47 การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ าเป็ นพนักงานเทศบาลตามข้ อ 45 (1)
ให้ ก.ท.จ.เป็ นผู้ดาเนินการสอบแข่งขัน ในกรณีที่ ก.ท.จ.เห็นสมควรอาจมอบให้ เทศบาลหรือองค์กรใดเป็ น
ผู้ดาเนินการแทนก็ได้
ข้ อ 48 การสอบแข่งขัน การกาหนดหลักสูตรวิธีการสอบแข่งขัน และวิธีการดาเนินการ
เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ตลอดจนเกณฑ์ก ารตัดสิน การขึ ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ การนารายชื่อผู้
สอบแข่งขันได้ ตาแหน่งหนึ่งไปขึ ้นบัญชีเป็ นผู้สอบแข่งขันได้ ในตาแหน่งอื่น และการยกเลิกบัญชีผ้ ู
สอบแข่งขันได้ ให้ เป็ นไปตามที่กาหนด ดังต่อไปนี ้
(1) ให้ ผ้ ดู าเนินการสอบแต่งตั ้งคณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขัน
(2) หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันอย่างน้ อยต้ องมี 3 ภาค คือ
(ก) ภาคความรู้ความสามารถทัว่ ไป ให้ ทดสอบโดยวิธีสอบข้ อเขียน
(ข) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ให้ ทดสอบโดยวิธีสอบ
ข้ อเขียน หรือวิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใดวิธีหนึ่งหรื อหลายวิธีก็ได้
(ค) ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง ให้ ประเมินบุ คคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
กับตาแหน่งหน้ าที่
(3) ผู้สมัครสอบต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติหรื อไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามสาหรับพนักงานเทศบาล
หรือได้ รับการยกเว้ นจาก ก.ท.จ. และต้ องมีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งที่ ก.ท กาหนด
(4) การประกาศรับสมัครสอบให้ ระบุชื่อตาแหน่ง คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง เงินเดือนที่จะได้ รับ วันเวลาและสถานที่สอบ เอกสารหลักฐานที่ใช้ ในการสอบ หลักสูตร
และวิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี
(5) เกณฑ์การตัดสิน ผู้สอบแข่งขันได้ ต้องได้ คะแนนในแต่ละภาคที่สอบไม่ต่ากว่า
ร้ อยละหกสิบ
(6) การขึ ้นบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้ ให้ เรียงตามลาดับจากผู้สอบแข่งขันได้ คะแนนสูงสุดลง
มาตามลาดับ และให้ บัญชีสอบแข่งขันได้ ให้ ใช้ ได้ ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วนั ขึ ้นบัญชี เว้ นแต่ถ้ามีการสอบ
แข่งขันในตาแหน่งเดียวกันนั ้นอีก และได้ ขึ ้นบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้ ใหม่แล้ วบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้ ครั ้งก่อน
เป็ นอันยกเลิก
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ข้ อ 49 ให้ ผ้ ดู าเนินการสอบแข่งขันแต่งตั ้งคณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขันขึ ้น
คณะหนึ่งประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่ วยราชการ และผู้แทนพนักงานเทศบาล มีจานวนไม่น้อย
กว่า 5 คน ดังนี ้
(1) กรณี ก.ท.จ. เป็ นผู้ดาเนินการสอบแข่งขัน ให้ ประธาน ก.ท.จ.แต่งตั ้งผู้ทรงคุณวุฒิใน
ก.ท.จ.เป็ นประธานกรรมการ
(2) กรณีเทศบาล เป็ นผู้ดาเนินการสอบแข่งขัน ให้ นายกเทศมนตรีแ ต่งตั ้งปลัดเทศบาล
เป็ นประธานกรรมการ
(3) กรณีองค์กรอื่นนอกเหนื อจาก (1) และ (2) เป็ นผู้ดาเนินการสอบแข่งขันให้ ประธาน
ก.ท.จ.แต่งตั ้งผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.เป็ นประธานกรรมการ
ข้ อ 50 คณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขันอาจตั ้งกรรมการออกข้ อสอบ กรรมการ
ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง หรื อเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขันได้ ตามความจาเป็ น
ข้ อ 51 ให้ คณะกรรมการดาเนิ นการสอบแข่งขันกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบและ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ เท่าที่จาเป็ น และไม่ขัดต่อหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน แล้ วให้ ประธาน
กรรมการประกาศก่ อนวันสอบไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
ข้ อ 52 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ ารับราชการในตาแหน่งระดับ
ต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดท้ ายประกาศนี ้
ข้ อ 53 ให้ ผ้ ดู าเนินการสอบแข่งขันประกาศรับสมัครสอบ โดยระบุรายละเอียดในเรื่อง
ต่าง ๆ ดังนี ้
(1) ชื่อตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั ้ง
(2) คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบสาหรับตาแหน่งนั ้น
(3) เงินเดือนที่จะได้ รับ
(4) วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
(5) เอกสารและหลักฐานที่ใช้ ในการสมัครสอบ
(6) หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ ้นบัญชี และการยกเลิก
บัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้
(7) เรื่องอื่น ๆ หรือข้ อความอื่นที่ผ้ สู มัครสอบควรทราบ
ประกาศรับสมัครสอบนั ้น ให้ ปิดไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ สถานที่รับสมัครสอบก่อนวันที่เริ่มรับ
สมัครสอบ โดยแจ้ งให้ ก.ท.จ. ทุกจังหวัดและสานักงาน ก.ท. และจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือ
ทางอื่นใดตามความเหมาะสมด้ วยก็ได้
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ข้ อ 54 ให้ ผ้ ดู าเนินการสอบแข่งขันจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่รับสมัครสอบ โดยให้ มีกาหนดเวลา
รับสมัครสอบไม่น้อยกว่า 15 วันทาการ
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็ นต้ องขยายกาหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันตามที่
คณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขันเสนอแนะ ผู้ดาเนินการสอบแข่งขัน อาจประกาศขยายกาหนดเวลารับ
สมัครสอบได้ แต่ทั ้งนี ้ เวลาที่จะขยายต้ องมีเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันทาการ นับตั ้งแต่วนั ถัดจากวัน
สุดท้ ายของการรับสมัครสอบและจะต้ องประกาศการขยายเวลานั ้นก่อนวันปิ ดรับสมัครสอบครั ้งนั ้นด้ วย
ข้ อ 55 ให้ ผ้ สู มัครสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบสาหรับตาแหน่งที่สมัครสอบตามอัตรา
ดังนี ้
(1) ตาแหน่งระดับ 1 หรือตาแหน่งระดับ 2 ตาแหน่งละไม่เกิน 100 บาท
(2) ตาแหน่งระดับ 3 ขึ ้นไป ตาแหน่งละไม่เกิน 200 บาท
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เมื่อได้ ประกาศรายชื่อว่าเป็ นผู้มีสิทธิเข้ าสอบแล้ ว
เว้ นแต่ มีการยกเลิกการสอบครั ้งนั ้นทั ้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริ ตตามข้ อ 59 จึง
ให้ จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผ้ สู มัครสอบเฉพาะผู้ที่มิได้ มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตหรือส่อไปในทาง
ทุจริตนั ้นได้
ค่าธรรมเนียมสอบที่จัดเก็บได้ ตามที่กาหนดในวรรคหนึ่ง ให้ ผ้ ูดาเนิ นการสอบแข่งขัน
สามารถนาไปเป็ นค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการสอบแข่งขันในคราวนั ้นได้
ข้ อ 56 ให้ ผ้ ดู าเนินการสอบแข่งขันประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิเข้ าสอบ ก่ อนวันสอบไม่
น้ อยกว่า 10 วันทาการ
ข้ อ 57 การตัดสินว่าผู้ใดเป็ นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ ถือเกณฑ์ว่า ต้ องเป็ นผู้สอบได้ คะแนน
ในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ากว่าร้ อยละหกสิบ ทั ้งนี ้ ให้ คานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้ วย
ข้ อ 58 ในการสอบแข่งขัน จะต้ องทาการสอบตามหลักสูตรทุกภาคในการสอบแข่งขัน
และคณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขันจะกาหนดให้ ผ้ สู มัครสอบภาคความรู้ความสามารถทัว่ ไป หรื อ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตาแหน่งก่อน แล้ วจึงให้ ผ้ ทู ี่สอบได้ คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ใน
ข้ อ 57 สอบในภาคอื่นต่อไปก็ ได้
ข้ อ 59 กรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริ ตหรื อส่อไปในทางทุจริ ตอันอาจทาให้ เกิดความไม่เป็ น
ธรรมในการสอบแข่งขัน ให้ คณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขันรายงานให้ ผ้ ูดาเนินการสอบแข่งขันทราบ
เพื่อพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบครั ้งนั ้นทั ้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบเฉพาะวิชาหรื อ
เฉพาะภาคที่เกิ ดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริ ตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้ าหากผู้ดาเนิ นการสอบแข่งขันให้
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ยกเลิกการสอบแข่งขันเฉพาะวิชาใดหรื อเฉพาะภาคใดแล้ ว ก็ ให้ ดาเนินการสอบแข่งขันเฉพาะวิชานั ้น
หรือเฉพาะภาคนั ้นใหม่ สาหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการทุจริตหรื อส่อไปในทางทุจริ ตไม่มีสิทธิเข้ าสอบ
อีกต่อไป
ข้ อ 60 เมื่อได้ ดาเนินการสอบแข่งขันเสร็จแล้ ว ให้ คณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขัน
รายงานผลการสอบต่อผู้ดาเนินการสอบแข่งขัน เพื่อผู้ดาเนินการสอบแข่งขันจะได้ ประกาศขึ ้นบัญชีผ้ ู
สอบแข่งขันได้ ต่อไป
ข้ อ 61 การขึ ้นบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้ ให้ เรียงตามลาดับที่จากผู้สอบได้ คะแนนรวมสูงลง
มาตามลาดับ ในกรณี ที่มีผ้ สู อบได้ คะแนนรวมเท่ากัน ให้ ผ้ สู อบได้ คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
มากกว่าเป็ นผู้อยู่ในลาดับที่สงู กว่า ถ้ าได้ คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน ให้ ผ้ ไู ด้ คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็ นผู้อยู่ในลาดับที่สงู กว่า ถ้ าได้ คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตาแหน่งเท่ากัน ให้ ผ้ ไู ด้ คะแนนภาษาไทยในภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป
มากกว่าเป็ นผู้อยู่ในลาดับที่สงู กว่า ถ้ ายังคงได้ คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ ผ้ ไู ด้ รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็ นผู้
อยู่ในลาดับที่สงู กว่า
ข้ อ 62 กรณีมีความประสงค์จะขึ ้นบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้ ให้ ระบุระยะเวลาในการขึ ้น
บัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้ ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและในประกาศผลการสอบแข่งขัน โดยมีเงื่อนไขให้
ระบุระยะเวลาการขอใช้ บัญชีได้ ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วนั ขึ ้นบัญชี กรณียังใช้ บัญชีไม่ครบตามที่อายุ
ระยะเวลาในประกาศ แต่ประสงค์จะสอบแข่งขันตาแหน่งเดียวกันนั ้นอีก ต้ องเสนอเหตุผลความจาเป็ นให้
ก.ท.จ.พิจารณาให้ ความเห็นชอบก่อน หาก ก.ท.จ.พิจารณา เห็นชอบและเมื่อได้ ขึ ้นบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้
ใหม่แล้ ว บัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้ ครั ้งก่อนเป็ นอันยกเลิก
กรณีบัญชีสอบแข่งขันครบกาหนดระยะเวลาตามที่ระบุให้ ถือว่าบัญชีนั ้นถูกยกเลิก กรณี
ที่ได้ มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ผ้ ูใด ให้ มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปแล้ วก่ อนบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้
จะมีอายุครบกาหนดระยะเวลาที่ระบุ และต่อมาบัญชี ได้ ครบระยะเวลาตามที่ระบุหรือก่อนมีการขึ ้นบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ ใหม่ ให้ ถือว่าผู้นั ้นยังมีสิทธิ ได้ รับการบรรจุแ ต่งตั ้ง แต่ทั ้งนี ต้ ้ องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วนั
ถัดจากวันที่บัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้ นั ้นมีอายุครบตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือวันที่มีการขึ ้นบัญชีผ้ สู อบ
แข่งขันได้ ใหม่แล้ วแต่กรณี
ข้ อ 63 ให้ ผ้ ดู าเนินการสอบแข่งขัน เป็ นเจ้ าของบัญชีสอบแข่งขันที่ได้ ดาเนินการและมี
อานาจพิจารณาอนุญาตให้ เทศบาลอื่น องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่น หรือส่วนราชการอื่น ที่มีความ
ประสงค์จะขอใช้ บัญชีสอบแข่งขันดังกล่าว เพื่อแต่งตั ้งผู้สอบแข่งขันได้ ให้ ดารงตาแหน่ งสายงานเดียวกันใน
ส่วนราชการนั ้น โดยให้ เรียกบรรจุและแต่งตั ้งตามลาดับที่ที่สอบแข่งขันได้ ตามบัญชีการสอบนั ้น
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กรณีที่ ก.ท.จ.หรือเทศบาลภายในจังหวัดหรือองค์กรอื่นใดที่ ก.ท.จ.มอบให้ ดาเนินการ
แล้ วแต่กรณีเป็ นผู้ดาเนินการสอบแข่งขัน หากเทศบาลภายในจังหวัดนั ้น มีตาแหน่งว่างและประสงค์จะขอ
ใช้ บัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั ้งผู้สอบแข่งขันได้ แทนตาแหน่งที่ว่างให้ ขอใช้ บัญชีที่ ก.ท.จ.หรือเทศบาลภายใน
จังหวัดหรื อองค์กรอื่นใดที่ ก.ท.จ.มอบให้ ดาเนินการนั ้นก่ อนขอใช้ บัญชีจาก ก.ท.จ.หรือเทศบาลหรื อองค์กร
อื่น ที่ได้ รับมอบหมายให้ ดาเนินการสอบในจังหวัดอื่น
ข้ อ 64 กรณีผ้ ใู ดได้ ขึ ้นบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้ ถ้ ามีกรณี อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ใ้ ห้
เป็ นอันยกเลิกการขึ ้นบัญชีผ้ นู ั ้นไว้ ในบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้ คือ
(1) ผู้นั ้นได้ ขอสละสิทธิ รับการบรรจุและแต่งตั ้งในตาแหน่งที่สอบได้
(2) ผู้นั ้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ ารับราชการภายในเวลาที่ผ้ ู ดาเนินการสอบ
แข่งขัน หรือผู้มีอานาจสัง่ บรรจุและแต่งตั ้งกาหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้ งให้ ทราบ
กาหนดเวลาล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 10 วัน นับแต่วนั ที่ที่ทาการไปรษณีย์รับลงทะเบียน
(3) ผู้นั ้นมีเหตุไม่อาจเข้ าปฏิบัติหน้ าที่ราชการได้ ตามกาหนดเวลาที่ จะบรรจุและแต่งตั ้งใน
ตาแหน่งที่สอบได้
(4) ผู้นั ้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั ้งในตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ โดยการโอนแต่
ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าแล้ วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั ้นจึงไม่ประสงค์จะรับ
การบรรจุ
(5) ผู้นั ้นได้ รับการบรรจุและแต่งตั ้งในตาแหน่งที่สอบได้ ไปแล้ ว ให้ ยกเลิกการขึ ้นบัญชี
ผู้นั ้นไว้ ในบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้ ทกุ บัญชีในการสอบครั ้งเดียวกัน
ข้ อ 65 ผู้ใดถูกยกเลิกการขึ ้นบัญชีผ้ นู ั ้นไว้ ในบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้ บัญชีใดไปแล้ ว ถ้ า
บัญชีนั ้นยังไม่ยกเลิก และผู้ดาเนิ นการสอบ พิจารณาเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรจะอนุมัติให้ ขึ ้นบัญชีผ้ นู ั ้นไว้
ในบัญชีเดิมเป็ นลาดับแรกที่จะบรรจุในครั ้งต่อไปตามเดิมก็ได้ สาหรับผู้ซงึ่ ถูกยกเลิกการขึ ้นบัญชี
เนื่องจากไปรับ ราชการทหารตามกฎหมายว่าด้ วยการรับราชการทหาร เมื่อออกจากราชการทหารโดยไม่มี
ความเสียหายและประสงค์จะเข้ ารับ ราชการในตาแหน่งที่สอบได้ และบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้ นั ้นยังไม่ยกเลิก
ให้ ขึ ้นบัญชีผ้ นู ั ้นไว้ ในบัญชีเดิมเป็ นลาดับแรกที่จะบรรจุในครั ้งต่อไป
ข้ อ 66 ในการดาเนินการสอบแข่งขัน ให้ ผ้ ดู าเนินการสอบแข่งขันดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) ส่งสาเนาคาสัง่ แต่งตั ้งคณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขัน 1 ชุด และสาเนา
ประกาศรับสมัครสอบ 2 ชุด ไปยังสานักงาน ก.ท. ก่อนเริ่มรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า 7 วันทาการ
(2) เมื่อการสอบเสร็จสิ ้น ให้ ผ้ ูดาเนินการสอบแข่งขัน ส่งสาเนาบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้
จานวน 1 ชุด ไปยังสานักงาน ก.ท. ภายใน 5 วันทาการ นับแต่วนั ประกาศผลสอบ
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(3) เมื่อมีการยกเลิกการขึ ้นบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้ หรือขึ ้นบัญชี ไว้ ตามเดิมให้ รายงานไป
ยังสานักงาน ก.ท. ภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ยกเลิกหรือขึ ้นบัญชีนั ้น
(4) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิเข้ าสอบ
กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ประกาศผลสอบและอื่น ๆ นอกจากที่กาหนดไว้ เดิมให้ รายงาน
สานักงาน ก.ท. ภายใน 3 วัน

ส่ วนที่ 2
การคัดเลือกกรณีท่ มี ีเหตุพิเศษ
ข้ อ 67 การคัดเลือก กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็ นต้ องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ า
รับราชการและแต่งตั ้งให้ เป็ นพนักงานเทศบาล ในเทศบาลนั ้นตามข้ อ 45 (2) ให้ ก.ท.จ.เป็ นผู้ดาเนินการ
คัดเลือก ในกรณีที่ ก.ท.จ.เห็นสมควรอาจมอบให้ เทศบาลหรื อองค์กรใด เป็ นผู้ดาเนินการแทนก็ได้
ข้ อ 68 การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็ นต้ องสอบแข่งขันให้ ก.ท.จ.กาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก อาจพิจารณาดาเนินการโดย วิธีสมั ภาษณ์ วิธีสอบข้ อเขียน วิธีสอบ
ปฏิบัติหรื อวิธีอื่นใดวิธีหนึ่งหรื อหลายวิธีก็ได้ ตามความเหมาะสม โดยกาหนดดังต่อไปนี ้
(1) ให้ ผ้ ดู าเนินการคัดเลือกแต่งตั ้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก
(2) ผู้สมัครเข้ ารับการคัดเลือกต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ข้ อ 69 ก.ท.จ. หรือ เทศบาลในกรณีที่ ก.ท.จ.มอบหมาย อาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั ้งเป็ นพนักงานเทศบาลในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็ นต้ องสอบแข่งขันได้ ในกรณี ดังนี ้
(1) กรณีการบรรจุและแต่งตั ้งผู้ได้ รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวงหรื อทุนของเทศบาล
เพื่อการศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ
(2) กรณีการบรรจุและแต่งตั ้งผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.ท.จ.อนุมตั ิให้
ส่วนราชการใดจัดให้ มีการศึกษาขึ ้น เพื่อเข้ ารับราชการในเทศบาลนั ้นโดยเฉพาะ
(3) กรณีการบรรจุและแต่งตั ้งผู้สาเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่ ก.ท. กาหนดให้ คัดเลือกเพื่อ
บรรจุบุคคลเข้ ารับราชการในกรณีพิเศษได้ ได้ แก่คณ
ุ วุฒิดงั ต่อไปนี ้
คุณวุฒิที่ก าหนดให้ คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ ารับราชการ
(ก) ระดับปริญญาเอก
(1) ปริญญาเอกทุกสาขา
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(ข) ระดับปริญญาโท
(1) ปริญญาทางการศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษสาขาต่าง ๆ
(2) ปริญญาโทศิลปศาสตร์ ทางความผิดปกติของการสื่อความหมาย
(3) ปริญญาโทอาชญาวิทยา หรือทัณฑวิทยา
(4) ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ทางเภสัชวิทยา หรือทางเภสัชศาสตร์
(5) ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์การบริก ารโลหิต
(6) ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ทางกี ฏวิทยา
(7) ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ทางโรคพืช
(8) ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ทางพืชสวน
(9) ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ทางปฐพีวิทยา
(10) ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ทางสัตวศาสตร์
(ค) ระดับปริญญาโทหรื อปริญญาตรี
(1) ปริญญาแพทยศาสตร์
(2) ปริญญาสัตวแพทยศาสตร์
(3) ปริญญาทันตแพทยศาสตร์
(4) ปริญญาเภสัชศาสตร์
(5) ปริญญาวิทยาศาสตร์ทางกายภาพบาบัด
(6) ปริญญาวิทยาศาสตร์ทางกิจกรรมบาบัด
(7) ปริญญาวิทยาศาสตร์ทางรังสีเทคนิ ค
(8) ปริญญาวิทยาศาสตร์ทางเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
(9) ปริญญาวิทยาศาสตร์ทางเทคนิคการแพทย์
(10) ปริญญาวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีการยาง
(11) ปริญญาวิทยาศาสตร์ทางพฤกษศาสตร์
(12) ปริญญาทางผังเมือง
(13) ปริญญาทางมัณฑนศิลป์
(14) ปริญญาทางประติมากรรม
(ง) ระดับประกาศนียบัตร
(1) ประกาศนียบัตรทางดุริย างคศิลป์ ชั ้นสูง หรื อปริญญาทางดุริย างคศิลป์
(2) ประกาศนียบัตรวิชาชี พ หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงทางช่างภาพ
หรื อทางการถ่ายภาพ
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(3) ประกาศนียบัตรวิชาชี พ หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงทางช่างพิมพ์
หรื อทางการพิมพ์
(4) ประกาศนียบัตรทางวิชากายอุปกรณ์เสริ มและเทียม หรือเทคนิ คกาย
อุปกรณ์
(5) ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือทาง
พนักงานวิทยาศาสตร์ก ารแพทย์ หรือทางรังสีเทคนิ ค หรือทางรังสี
การแพทย์
(6) ประกาศนียบัตรทางเคมีทกุ แขนง
(7) ประกาศนียบัตรทางเภสัชกรรม
ปริญญาหรื อประกาศนียบัตรที่กาหนดให้ คดั เลือกฯ เฉพาะตาแหน่ง
(ก) ระดับปริญญาโท
(1) ปริญญาโททางกฎหมายเพื่อเข้ ารับราชการในตาแหน่งนิติกร
(ข) ระดับปริญญาโทหรื อตรี
(1) ปริญญาทางจิตวิทยาคลีนิค เพื่อเข้ ารับราชการในตาแหน่งนักจิตวิทยา
(ค) ระดับประกาศนียบัตร
(1) ประกาศนียบัตรทางช่างทันตกรรม เพื่อเข้ ารับราชการในตาแหน่ง
ช่างทันตกรรม 2
(2) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ เพื่อเข้ ารับราชการในตาแหน่ง
ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1
คุณวุฒิการศึกษาปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งทุกสาขาวิชา จากสถาบันการ
ศึกษาที่ ก.พ. รับรอง เพื่อเข้ ารับ ราชการและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งในระดับ 3 หรือ ระดับ 4 ซึง่ เป็ น
คุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ได้ รับการคัดเลือกนั ้น
(4) กรณีการบรรจุและแต่งตั ้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึง่ ไม่สามารถรับการบรรจุได้ เมื่อถึงลาดั บ
ที่ที่สอบได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้ วยการรับราชการทหารและได้ มา
รายงานตัวของรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้ ที่ผ้ นู ั ้นสอบได้ ถูกยกเลิกไปแล้ ว
(5) กรณีการบรรจุและแต่งตั ้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึง่ ถูกยกเลิกการขึ ้นบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้
เนื่องจากได้ มารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแล้ ว แต่มีเหตุผลที่ไม่อาจเข้ าปฏิบัติหน้ าที่ราชการในตาแหน่ง
ที่สอบแข่งขันได้ ตามกาหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั ้ง
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(6) กรณีการบรรจุและแต่งตั ้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและความชานาญสูงเข้ ารับ
ราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรื อผู้ชานาญการ
ข้ อ 70 การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั ้งผู้ได้ รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุน
ของเทศบาล เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรื อต่างประเทศ ตามข้ อ 69 (1) หรือผู้สาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรที่ ก.ท.จ.อนุมตั ิให้ ส่วนราชการใดจัดให้ มีการศึกษาขึ ้น เพื่อเข้ ารับราชการในเทศบาลนั ้น
โดยเฉพาะตามข้ อ 69 (2) ให้ ผ้ ดู าเนินการคัดเลือกดาเนินการ ดังนี ้
(1) ให้ ผ้ ปู ระสงค์จะขอรับการบรรจุ ยื่นใบสมัครตามแบบที่กาหนด พร้ อมหลักฐาน
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้ องตามที่คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกกาหนด
(2) ให้ ผ้ ดู าเนินการคัดเลือก แต่งตั ้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกขึ ้นคณะหนึ่ง
จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ. เป็ นประธาน ผู้แทนหน่วยราชการที่
เกี่ยวข้ อง หรือพนักงานเทศบาล เป็ นกรรมการ
(3) ให้ คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร หลักฐาน
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้ องตามที่คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกกาหนด นอกจากนี ้อาจใช้ วิธี
สัมภาษณ์เพิ่มเติมอีกก็ได้ และในการจัดลาดับผู้ได้ รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ ารับราชการและแต่งตั ้งให้
ดารงตาแหน่งใดในเทศบาล คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกอาจพิจารณากาหนดให้ ผ้ มู ีคะแนนผล
การเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรสูงเป็ นผู้อยู่ในลาดับต้ น สามารถได้ รับการบรรจุเข้ ารับราชการก่อน หรือ
พิจารณาบรรจุตามองค์ประกอบอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้
ข้ อ 71 การคัดเลือกผู้สาเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่ ก.ท. กาหนดให้ คดั เลือกเพื่อบรรจุ
บุคคลเข้ ารับ ราชการในกรณี พิเศษได้ ตามข้ อ 69 (3) ให้ ผ้ ดู าเนินการคัดเลือกดาเนินการ ดังนี ้
(1) ประกาศรับสมัครคัดเลือก ให้ ระบุรายละเอียดในเรื่ อง ชื่อตาแหน่งที่จะบรรจุและ
แต่งตั ้ง คุณสมบัติทวั่ ไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ ารับคัดเลือกสาหรับตาแหน่งนั ้น
เงินเดือนที่จะได้ รับ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร แบบใบสมัคร คุณวุฒิการศึกษา เอกสารและ
หลักฐานที่ใช้ ในการสมัคร ทั ้งนี ้ การประกาศรับสมัครคัดเลือกนั ้น ให้ ปิดไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ สถานที่รับ
สมัครก่อนวันที่เริ่ มรับสมัครคัดเลือก และจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรื อทางอื่นใดตามความ
เหมาะสมด้ วยก็ได้
(2) ให้ ผ้ ปู ระสงค์จะขอรับการบรรจุ ยื่นใบสมัครตามแบบที่กาหนด พร้ อมหลักฐาน
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้ องตามที่คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกกาหนด
(3) ให้ ผ้ ดู าเนินการคัดเลือก แต่งตั ้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกขึ ้นคณะหนึ่ง
จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ. เป็ นประธานกรรมการ และผู้แทนหน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้ องหรือพนักงานเทศบาล เป็ นกรรมการ
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(4) ให้ คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก อาจพิจารณาคัดเลือกโดยวิธีสมั ภาษณ์
วิธีสอบข้ อเขียน วิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใด วิธีหนึ่งหรื อหลายวิธีก็ได้ ตามความเหมาะสม ในการนี ้
คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกอาจตั ้งกรรมการสัมภาษณ์ กรรมการออกข้ อสอบ หรือกรรมการทดสอบ
การปฏิบัติงานหรื อกรรมการอื่นหรื อเจ้ าหน้ าที่ให้ ดาเนินการในเรื่ องต่าง ๆ ได้ ตามความจาเป็ น
(5) เมื่อได้ ดาเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ ว ให้ คณะกรรมการดาเนิ นการคัดเลือกรายงานผล
การคัดเลือกต่อผู้ดาเนินการคัดเลือก โดยจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและจัดเรียงลาดับตามผล
คะแนนตาม (4) เพื่อผู้ดาเนิ นการคัดเลือกจะได้ ประกาศผลการคัดเลือก และบรรจุและแต่งตั ้งให้ ดารง
ตาแหน่งที่คัดเลือกตามลาดับ ต่อไป
(6) ในกรณีที่มีผ้ ผู ่านการคัดเลือกมากกว่าจานวนตาแหน่งว่าง และภายหลังมีตาแหน่ง
ว่างเพิ่มอีก ก็อาจบรรจุและแต่งตั ้งผู้ผ่านการคัดเลือกที่เหลืออยู่ใ นลาดับที่ถัดไปตามประกาศผลการ
คัดเลือกนั ้น หรื ออาจดาเนิ นการคัดเลือกใหม่ก็ได้ ทั ้งนี ้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของ ก.ท.จ.
ข้ อ 72 การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ ซึง่ ไม่สามารถรับการบรรจุได้ เมื่อถึงลาดับที่
ที่สอบได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้ วยการรับราชการทหาร และ
ได้ มารายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้ ที่ผ้ นู ั ้นสอบได้ ถูกยกเลิกไปแล้ ว ตามข้ อ 69 (4)
ให้ ก.ท.จ.มอบให้ เทศบาล เป็ นผู้ดาเนิ นการคัดเลือก ดังต่อไปนี ้
(1) ให้ ผ้ ปู ระสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัคร และหนังสือรับรองประวัติการรับราชการ
ทหารตามแบบที่กาหนด พร้ อมด้ วยสาเนาหลักฐานการศึกษาและสาเนาหลักฐานการรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้ วยการรับ ราชการทหาร
(2) เมื่อเทศบาลได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า ผู้นั ้นพ้ นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย
และมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุเข้ ารับราชการภายใน 60 วัน นับแต่วนั พ้ นจากราชการทหาร
(3) หากเทศบาลนั ้นมีตาแหน่งที่ผ้ นู ั ้นสอบแข่งขันได้ ว่างอยู่ ให้ ดาเนินการสัง่ บรรจุและ
แต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งนั ้นได้
ข้ อ 73 การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ ซึง่ ถูกยกเลิกการขึ ้นบัญชีผ้ สู อบแข่ งขันได้ เนื่องจาก
ได้ มารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแล้ ว แต่มีเหตุผลที่ไม่อาจเข้ าปฏิบัติหน้ าที่ราชการในตาแหน่งที่
สอบแข่งขันได้ ตามกาหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั ้ง ตามข้ อ 69 (5) ให้ ก.ท.จ.มอบให้
เทศบาลเป็ นผู้ดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
(1) ให้ ผ้ ปู ระสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นหนังสือแสดงความจานงขอบรรจุเข้ ารับราชการและ
เข้ าปฏิบัติหน้ าที่ราชการภายใน 15 วัน นับแต่วนั ครบกาหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั ้ง
(2) เมื่อเทศบาลได้ พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรที่จะบรรจุผ้ นู ั ้นเข้ ารับราชการ
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(3) หากเทศบาลนั ้นมีตาแหน่งที่ผ้ นู ั ้นสอบแข่งขันได้ ว่างอยู่ ให้ ดาเนินการสัง่ บรรจุและ
แต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งนั ้นได้
ข้ อ 74 การคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและความชานาญสูง เพื่อบรรจุเข้ า
รับราชการในฐานะผู้เชี่ย วชาญ หรือผู้ชานาญการ ในเทศบาลตามข้ อ 69 (6) ให้ ก.ท.จ.มอบให้ เทศบาล
เป็ นผู้ดาเนินการคัดเลือก โดยดาเนินการตามที่กาหนดประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเข้ า
รับราชการในฐานะผู้เชี่ย วชาญหรื อผู้ชานาญการของเทศบาล
ข้ อ 75 เมื่อได้ มีการดาเนินการคัดเลือก ตามที่กาหนดในประกาศนี ้ ให้ ก.ท.จ.
ดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) ส่งสาเนาคาสัง่ แต่งตั ้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก 1 ชุด และสาเนาประกาศ
รับสมัครคัดเลือก 2 ชุด ไปยังสานักงาน ก.ท. หรือ ก.ท.จ.ก่อนเริ่มรับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่า 7 วัน
ทาการ
(2) เมื่อการคัดเลือกเสร็จสิ ้น ให้ ก.ท.จ.รายงานไปยังสานักงาน ก.ท. ภายใน 5 วัน
ทาการนับแต่วนั ประกาศผลการคัดเลือก หรื อดาเนินการคัดเลือกแล้ วเสร็จ โดยให้ ส่งสาเนาบัญชีผ้ ไู ด้ รับ
การคัดเลือก 1 ชุด หรือรายงานผลการคัดเลือก 1 ชุด
(3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัคร ประกาศผลการคัดเลือกและอื่น ๆ
นอกจากที่กาหนดไว้ เดิมให้ รายงานสานักงาน ก.ท. โดยด่วนที่สดุ
ส่ วนที่ 3
การสอบคัดเลือก
ข้ อ 76 การสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั ้งพนักงานเทศบาลให้ ดารงตาแหน่งตามข้ อ 45 (3)
ให้ ก.ท.จ.เป็ นผู้ดาเนินการสอบคัดเลือกในกรณีที่ ก.ท.จ.เห็นสมควรอาจมอบให้ เทศบาลหรือองค์กรใดเป็ น
ผู้ดาเนินการแทนก็ได้ เว้ นแต่การสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตาแหน่งผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั ้งให้ ดารง
ตาแหน่งบริหารของเทศบาล ให้ ก.ท.จ.เป็ นผู้ดาเนินการสอบคัดเลือก
ข้ อ 77 ให้ ผ้ ดู าเนิ นการสอบคัดเลือก แต่งตั ้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกขึ ้นคณะหนึ่ง
จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ดังนี ้
(1) กรณี ก.ท.จ.เป็ นผู้ดาเนินการสอบคัดเลือก ให้ ประธาน ก.ท.จ.แต่งตั ้งกรรมการใน
ก.ท.จ.เป็ นประธานกรรมการ และผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้ อง ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนพนักงาน
เทศบาล เป็ นกรรมการ
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(2) กรณีเทศบาลเป็ นผู้ดาเนินการสอบคัดเลือก ให้ นายกเทศมนตรีแ ต่งตั ้งปลัดเทศบาล
เป็ นประธานกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิผ้ แู ทนหน่ วยราชการที่เกี่ยวข้ อง และผู้แทนพนักงานเทศบาลเป็ น
กรรมการ
(3) กรณีองค์กรอื่นที่มิใช่ (1) และ (2) เป็ นผู้ดาเนินการสอบคัดเลือกให้ แต่งตั ้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.เป็ นประธานกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้ อง และ
ผู้แทนพนักงานเทศบาลเป็ นกรรมการ
ข้ อ 78 คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกอาจตั ้งกรรมการออกข้ อสอบ กรรมการ
ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง หรื อกรรมการหรื อเจ้ าหน้ าที่ดาเนินการในเรื่ องการกรอกคะแนนหรื อ
เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกได้ ตามความจาเป็ น
ข้ อ 79 ให้ คณะกรรมการดาเนิ นการสอบคัดเลือกกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
ข้ อเขียน สัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ เท่าที่จาเป็ น และไม่ขัดต่อหลักสูตรและวิธีการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี ้ แล้ วให้ ประธานกรรมการประกาศก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 5 วันทา
การ
ข้ อ 80 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกและคุณสมบัติผ้ มู ีสิทธิสมัครสอบในแต่ละ
ตาแหน่งให้ เป็ นไปตามที่ ก.ท. กาหนดท้ ายประกาศ
ข้ อ 81 ให้ ผ้ ดู าเนินการสอบคัดเลือกประกาศรับสมัครสอบ โดยระบุชื่อตาแหน่งที่จะ
แต่งตั ้ง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก และข้ อความอื่นที่ผ้ สู มัคร
สอบควรทราบ โดยปิ ดประกาศรับสมัครนั ้นไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ สถานที่รับสมัครและแจ้ งให้ ก.ท.จ.อื่นและ
สานักงาน ก.ท. ทราบก่ อนวันรับสมัครหรื อจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรื อทางใดตามความเหมาะสม
ข้ อ 82 ให้ ผ้ ดู าเนิ นการสอบคัดเลือกจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่รับสมัครสอบโดยให้ มีกาหนดเวลา
รับใบสมัครสอบไม่น้อยกว่า 10 วันทาการ
ข้ อ 83 ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกจะต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที่กาหนดใน
ประกาศรับใบสมัครสอบคัดเลือก ตามข้ อ 81 ในวันรับสมัครสอบคัดเลือก
ข้ อ 84 ให้ ผ้ ดู าเนินการสอบคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ าสอบก่อนวันสอบไม่น้อย
กว่า 10 วันทาการ
ข้ อ 85 การตัดสินว่าผู้ใดเป็ นผู้สอบคัดเลือกได้ ให้ ถือเกณฑ์ว่า ต้ องเป็ นผู้สอบได้ คะแนน
ในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ากว่าร้ อยละหกสิบ ทั ้งนี ้ให้ คานึงถึงหลักวิชาวัดผลด้ วย
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ข้ อ 86 การสอบคัดเลือกจะต้ องสอบตามหลักสูตรทุก ภาค แต่คณะกรรมการดาเนินการ
สอบคัดเลือกจะกาหนดให้ ผ้ สู มัครสอบสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป หรือภาคความรู้ ความสามารถ
ที่ใช้ เฉพาะตาแหน่งก่อนแล้ ว จึงให้ ผ้ สู อบได้ คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในข้ อ 85 สอบในภาคอื่นต่อไป
ก็ได้
ข้ อ 87 ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริ ตอันอาจทาให้ เกิ ดความไม่
เป็ นธรรมในการสอบคัดเลือก ให้ คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกรายงานให้ ก.ท.จ. ทราบเพื่อ
พิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั ้งนั ้นทั ้งหมด หรื อจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิด
การทุจริ ตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้ าหาก ก.ท.จ.ให้ ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะ
ภาคใดแล้ ว ก็ให้ ดาเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั ้นใหม่ สาหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกั บการทุจริตหรือ
ส่อไปในทางทุจริ ตไม่มีสิทธิเข้ าสอบอีกต่อไป
ข้ อ 88 เมื่อได้ ดาเนินการสอบคัดเลือกเสร็จแล้ ว ให้ คณะกรรมการดาเนินการสอบ
คัดเลือกรายงานผลการสอบต่อผู้ดาเนินการสอบคัดเลือก เพื่อจะได้ ประกาศรายชื่ อผู้สอบคัดเลือกได้ ต่อไป
ข้ อ 89 การขึ ้นบัญชีผ้ ูสอบคัดเลือกได้ ให้ เรียงลาดับที่จากผู้สอบได้ คะแนนรวมสูงลงมา
ตามลาดับ ในกรณีที่มีผ้ สู อบได้ คะแนนรวมเท่ากัน ให้ ผ้ สู อบได้ คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
มากกว่าเป็ นผู้อยู่ในลาดับที่สงู กว่า ถ้ าได้ คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน ให้ ผ้ ไู ด้ คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็ นผู้อยู่ในลาดับที่สงู กว่า ถ้ าได้ คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตาแหน่งเท่ากัน ให้ ผ้ ไู ด้ รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็ นผู้อยู่ในลาดับที่สงู กว่า
ข้ อ 90 กรณีมีความประสงค์จะขึ ้นบัญชีผ้ สู อบคัดเลือกได้ ให้ ระบุระยะเวลาในการขึ ้น
บัญชีผ้ สู อบคัดเลือกได้ ในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก และในประกาศผลการสอบคัดเลือก โดยมี
เงื่อนไข ให้ ใช้ บัญชีได้ ไม่เกิน 2 ปี นับตั ้งแต่วนั ขึ ้นบัญชี กรณี ยังใช้ บัญชีไม่ครบตามที่ระบุระยะเวลาใน
ประกาศ แต่ประสงค์จะสอบคัดเลือกตาแหน่งเดียวกันนั น้ อีก ต้ องเสนอเหตุผลความจาเป็ นให้ ก.ท.จ.
พิจารณาให้ ความเห็นชอบก่ อน หาก ก.ท.จ.พิจารณาเห็นชอบและได้ ขึ ้นบัญชีผ้ สู อบคัดเลือกได้ ใหม่แล้ ว
บัญชีผ้ สู อบคัดเลือกได้ ครั ้งก่ อนเป็ นอันยกเลิก
ข้ อ 91 กรณีที่ ก.ท.จ.หรือเทศบาลภายในจังหวัดหรือองค์กรอื่นใดที่ ก.ท.จ.มอบหมาย
ให้ เป็ นผู้ดาเนินการสอบคัดเลือกหากเทศบาลภายในจังหวัดมีตาแหน่งว่างและประสงค์จะขอใช้ บัญชีเพื่อ
แต่งตั ้งผู้สอบคัดเลือกได้ แทนตาแหน่งที่ว่างให้ ขอใช้ บัญชีที่ ก.ท.จ.หรือเทศบาลภายในจังหวัด หรือบัญชีที่
องค์กรอื่นใดที่ ก.ท.จ.มอบหมายให้ ดาเนินการก่อนขอใช้ บัญชีจาก ก.ท.จ.หรือเทศบาลหรือองค์กรอื่นใดที่
ได้ รับ มอบหมายให้ ดาเนินการสอบในจังหวัดอื่น
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ข้ อ 92 ในการดาเนินการสอบคัดเลือก ให้ ก.ท.จ.ดาเนินการดังนี ้
(1) ส่งสาเนาคาสัง่ แต่งตั ้งคณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือก 1 ชุด และสาเนา
ประกาศรับสมัครสอบ 3 ชุด ไปยังสานักงาน ก.ท. ก่อนวันเริ่มต้ นรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า 7 วันทาการ
(2) เมื่อการสอบเสร็จสิ ้นแล้ ว ให้ สาเนาบัญชีผ้ สู อบคัดเลือกได้ 2 ชุด ไปยังสานักงาน
ก.ท. ภายใน 5 วันทาการนับตั ้งแต่วันประกาศผลสอบ
(3) เมื่อมีการยกเลิกการขึ ้นบัญชีสอบคัดเลือกได้ หรื อขึ น้ บัญชีผ้ ใู ดไว้ ตามเดิมให้ รายงาน
ไปยังสานักงาน ก.ท. ภายใน 7 วันทาการ นับ ตั ้งแต่วนั ยกเลิกหรื อขึ ้นบัญชีผ้ นู ั ้น
(4) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิเข้ าสอบ
กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ประกาศผลสอบหรืออื่น ๆ นอกจากที่กาหนดไว้ เดิม ให้ รายงานไปยัง
สานักงาน ก.ท. ภายใน 3 วัน
ส่ วนที่ 4
การคัดเลือก
ข้ อ 93 การคัดเลือก เพื่อแต่งตั ้งพนักงานเทศบาลให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้น
ตามข้ อ 45 (4) ให้ ก.ท.จ.เป็ นผู้ดาเนินการคัดเลือก ในกรณีที่ ก.ท.จ.เห็นสมควรอาจมอบให้ เทศบาล
หรือองค์กรใดเป็ นผู้ดาเนินการแทนก็ ได้ เว้ นแต่ การคัดเลือกพนักงานเทศบาลตาแหน่งบริหารให้ มีระดับ
ที่สงู ขึ ้น ให้ ก.ท.จ. เป็ นผู้ดาเนินการคัดเลือก
ข้ อ 94 การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้น
ให้ ดาเนินการได้ 6 กรณี ดังนี ้
(1) การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ ้นในระดับควบ
สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็ นตาแหน่งระดับควบ
(2) การคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ ้น
นอกระดับ ควบ สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็ นตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
(3) การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้น
นอกระดับ ควบ สาหรับตาแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หรื อตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
(4) การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้น สาหรับ
ตาแหน่งผู้บริหารของเทศบาล
(5) การคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อเลื่อนและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่
สูงขึ ้นสาหรับตาแหน่งในสายงานศึกษานิเทศก์
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(6) การคัดเลือกพนักงานครู เทศบาลที่สงั กัดสถานศึกษาเพื่อเลื่อนและแต่งตั ้งให้ ดารง
ตาแหน่งและระดับที่สงู ขึ ้น
ข้ อ 95 การคัดเลือก เพื่อแต่งตั ้งพนักงานเทศบาลให้ ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ ้นใน
ระดับควบ สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็ นตาแหน่งระดับควบ ตามข้ อ 94 (1) ให้ ก.ท.จ.มอบให้ เทศบาล
เป็ นผู้ดาเนินการคัดเลือก
การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้ เทศบาลดาเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี ้
(1) พนักงานผู้นั ้นเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั ้ง และตามประกาศกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั ้งพนักงาน
เทศบาลให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้น
(2) ให้ ดาเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินบุคคล และประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่าน
มาของพนักงานเทศบาลผู้นัน้
(3) ให้ เทศบาลกาหนดแบบประเมินบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม (2) โดย
ต้ องมีรายการดังต่อไปนี ้
(ก) ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน
(ข) หน้ าที่ความรับผิดชอบและความรู้ ความสามารถที่ต้องการของตาแหน่ง
ที่จะประเมิน
(ค) การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตาแหน่ง
(ง) สรุปความเห็นในการประเมินของผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั ้น
(4) เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่ าพนักงานเทศบาลที่จะผ่ านการประเมินเพื่อแต่งตั ้งให้
ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้น ต้ องมีมาตรฐานเทียบได้ ไม่ต่ากว่าที่ ก.พ. ก.ค. กาหนดไว้ เป็ นมาตรฐาน
สาหรับข้ าราชการพลเรื อนหรื อข้ าราชการครู
(5) ให้ นายกเทศมนตรี พิจารณาแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ ้น โดยความ
เห็นชอบของ ก.ท.จ.
ข้ อ 96 การคัดเลือก เพื่อแต่งตั ้งพนักงานเทศบาลให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้น
นอกระดับ ควบ สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็ นตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ตามข้ อ 94 (2)
ให้ ก.ท.จ. เป็ นผู้ดาเนินการ
การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.ท.จ.ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี ้
(1) พนักงานผู้นั ้นเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั ้งและตามประกาศกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั ้งพนักงาน
เทศบาลให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้น
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(2) ให้ ก.ท.จ.แต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินผลงาน จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
ประกอบด้ วย กรรมการใน ก.ท.จ. เป็ นประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถใน
ตาแหน่งนั ้น ๆ หรื อมีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั ้น ๆ เป็ นกรรมการผู้แทนส่วน
ราชการที่ เกี่ยวข้ องเป็ นกรรมการ โดยให้ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลแต่งตั ้งเลขานุการหนึ่งคน
(3) ให้ ดาเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมินคุณลักษณะ
ของบุคคล และประเมินผลงานที่ผ่านมาของพนักงานเทศบาลผู้นั ้น
(4) ให้ คณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2) กาหนดแบบและวิธีการประเมินคุณสมบัติ
ของบุคคลคุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ตาม (3) โดยต้ องมีรายการดังต่อไปนี ้
(ก) ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน
(ข) หน้ าที่ความรับผิดชอบและความรู้ ความสามารถที่ต้องการของตาแหน่งที่จะ
ประเมิน
(ค) การประเมิน ผลการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตาแหน่ง
(ง) เอกสารแสดงผลการปฏิบัติงานหรื อผลงานทางวิชาการ
(จ) สรุปความเห็นในการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
(5) เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าพนักงานเทศบาลที่จะผ่ านการประเมินเพื่อแต่งตั ้ง
ให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้น ต้ องมีมาตรฐานเทีย บได้ ไม่ต่ากว่าที่ ก.พ. หรือ ก.ค. กาหนดไว้ เป็ น
มาตรฐานสาหรับข้ าราชการพลเรื อนหรื อข้ าราชการครู
(6) ให้ นายกเทศมนตรี พิจารณาแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้น โดยความ
เห็นชอบของ ก.ท.จ.
ข้ อ 97 การคัดเลือก เพื่อแต่งตั ้งพนักงานเทศบาลให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้น
นอกระดับ ควบ สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็ นตาแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และตาแหน่ง
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะตามข้ อ 94 (3) ให้ ก.ท.จ.เป็ นผู้ดาเนินการ
การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.ท.จ.ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี ้
(1) พนักงานผู้นั ้นเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั ้ง และตามประกาศกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั ้งพนักงาน
ให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้น
(2) ให้ แต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินผลงาน จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
(ก) กรณีเลื่อนและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หรือตาแหน่งวิชาชี พเฉพาะตั ้งแต่ระดับ 7 ลงมา ให้ แต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินผลงาน ประกอบด้ วย
ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ. เป็ นประธานกรรมการ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง หรื อผู้ทรงคุณวุฒิอื่น
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ที่มีความรู้ ความสามารถในงานด้ านวิชาชีพนั ้นโดยเฉพาะเป็ นกรรมการ โดยให้ ก.ท.จ.แต่งตั ้งเลขานุการ
หนึ่งคน
(ข) กรณีเลื่อนและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หรือตาแหน่งวิชาชี พเฉพาะระดับ 8 ขึ ้นไป หรือแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะระดับ 9 ขึ ้นไป
ให้ ก.ท.จ.แต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินผลงานประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถในงาน
ด้ านวิชาชีพนัน้ โดยเฉพาะหรือมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในงานด้ านนัน้ โดยเฉพาะ ตามที่
ก.ท. ประกาศกาหนด โดยให้ ก.ท.จ.แต่งตั ้งเลขานุการหนึ่งคน
(3) ให้ ดาเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมินคุณลักษณะ
ของบุคคล และประเมินผลงานของพนักงานเทศบาลผู้นัน้
(4) ให้ คณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2) กาหนดแบบ และวิธีการประเมิน
คุณสมบัติของบุคคล คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ตาม (3) โดยต้ องมีรายการดังต่อไปนี ้
(ก) ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน
(ข) หน้ าที่ความรับผิดชอบและความรู้ ความสามารถที่ต้องการของตาแหน่ง
ที่จะประเมิน
(ค) การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตาแหน่ง
(ง) เอกสารแสดงผลงานทางวิชาการในตาแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีหรือวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและตาแหน่งทางวิชาการของพนักงนเทศบาล
(จ) สรุปความเห็นในการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
(5) เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าพนักงานเทศบาลที่จะผ่ านการประเมินเพื่อแต่ งตั ้งให้
ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้น ต้ องมีมาตรฐานเทียบได้ ไม่ต่ากว่าที่ ก.พ. กาหนดไว้ เป็ นมาตรฐานสาหรับ
ข้ าราชการพลเรื อน
(6) ให้ นายกเทศมนตรี พิจารณาแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ ้น โดยความ
เห็นชอบของ ก.ท.จ.
ข้ อ 98 การคัดเลือก เพื่อแต่งตั ้งพนักงานเทศบาลให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้น
สาหรับตาแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ตามข้ อ 94 (4) ให้ ก.ท.จ. เป็ นผู้ดาเนินการคัดเลือก
การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.ท.จ.ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี ้
(1) พนักงานเทศบาลผู้นัน้ เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน ตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งที่จะแต่งตั ้ง และตามประกาศกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั ้งพนักงานเทศบาลให้ ดารง
ตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้น
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(2) ให้ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลแต่งตั ้งคณะกรรมการคัดเลือก จานวนไม่น้อย
กว่า 7 คน ประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป็ นประธานกรรมการ
นายกเทศมนตรีของเทศบาลที่มีตาแหน่งว่างที่จะทาการคัดเลือก ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง และ
ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นเป็ นกรรมการ โดยให้ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลแต่งตั ้งเลขานุก ารคนหนึ่ง
(3) หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ ารับการคัดเลือกในแต่ละ
ตาแหน่งให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดท้ ายนี ้
(4) คณะกรรมการคัดเลือกอาจตั ้งกรรมการสัมภาษณ์ กรรมการประเมินความเหมาะสม
กับตาแหน่ง หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการคัดเลือกได้ ตามความจาเป็ น
(5) ให้ คณะกรรมการคัดเลือกกาหนดวัน เวลา สถานที่ดาเนินการคัดเลือกและระเบีย บ
เกี่ยวกับการคัดเลือกได้ เท่าที่จาเป็ น และไม่ขัดต่อเกณฑ์และวิธีก ารคัดเลือกนี ้ แล้ วให้ ประธานกรรมการ
ประกาศก่อนวันดาเนินการคัดเลือกไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
(6) ให้ คณะกรรมการคัดเลือกประกาศรับสมัครการคัดเลือก โดยระบุรายละเอียดในเรื่ อง
ชื่อตาแหน่งที่จะดาเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั ้ง คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ า
รับการคัดเลือกสาหรับตาแหน่งนั ้น วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร เอกสารและหลักฐานที่ใช้ ในการสมัคร
เกณฑ์และวิธีการคัดเลือก การประกาศผลการคัดเลือก และเรื่องอื่น ๆ หรื อข้ อความอื่นที่ผ้ สู มัครควร
ทราบ โดยให้ ปิ ดประกาศรับสมัครการคัดเลือกนั ้นไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ สถานที่รับสมัคร และให้ แจ้ ง
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลทุกจังหวัดและสานักงาน ก.ท. ทราบ หรื อจะประกาศทาง
วิทยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใดตามความเหมาะสมเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ ทราบโดยทัว่ กันก่อนวันที่เริ่มรับ
สมัคร
(7) ให้ คณะกรรมการคัดเลือกจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่รับสมัคร โดยให้ มีกาหนดเวลารับสมัคร
เข้ ารับการคัดเลือกไม่น้อยกว่า 15 วันทาการ
(8) ให้ คณะกรรมการคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ ารับการคัดเลือกก่อนวัน
ดาเนินการคัดเลือกไม่น้อยกว่า 10 วันทาการ
(9) ให้ นายกเทศมนตรีแต่งตั ้งผู้ได้ รับคัดเลือก ให้ ดารงตาแหน่งบริหารของเทศบาล
ตามลาดับที่ในประกาศผลการคัดเลือก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
(10) ในกรณีที่มีผ้ ูผ่านการคัดเลือกมากกว่าจานวนตาแหน่งว่าง และภายหลังมีตาแหน่ง
ว่างเพิ่มอีก ก็อาจให้ เทศบาลแต่งตั ้งผู้ได้ รับการคัดเลือกที่เหลืออยู่ในลาดับที่ ถัดไปตามประกาศผลการ
คัดเลือกนั ้นให้ ดารงตาแหน่งได้ หรื ออาจดาเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ ทั ้งนี ้ ให้ อยู่ในดุลยพินิ จของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
(11) เมื่อมีการดาเนินการคัดเลือก ตามที่กาหนดในข้ อ 5 นี ้ ให้ คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล ดาเนินการดังนี ้
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(11.1) แจ้ งสาเนาประกาศรับสมัครเข้ ารับการคัดเลือกจานวน 1 ชุด ให้
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ก่อนวันเริ่มรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วันทาการ
(11.2) เมื่อได้ มีการดาเนินการคัดเลือกเสร็จสิ ้นแล้ วให้ แจ้ งสาเนาประกาศผลการ
คัดเลือกจานวน 1 ชุด ให้ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลภายใน 5 วัน นับแต่วนั ประกาศผลการ
คัดเลือก
(11.3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครเข้ ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ ารับการคัดเลือก กาหนดวัน เวลา และสถานที่ดาเนินการคัดเลือก ประกาศผล
การคัดเลือกและอื่น ๆ นอกจากที่กาหนดไว้ เดิมให้ รายงานสานักงาน ก.ท. ภายใน 3 วัน
ข้ อ 99 การคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อเลื่อนและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งในระดับ
ที่สงู ขึ ้นสาหรับตาแหน่งในสายงานศึกษานิเทศก์ ตามข้ อ 94 (5) ให้ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป็ น
ผู้ดาเนินการคัดเลือก
การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้ ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลกาหนด ภายใต้ กรอบกาหนด ดังนี ้
(1) พนักงานครูเทศบาลผู้นั ้นเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งที่จะแต่งตั ้งและตามประกาศกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั ้งพนักงานเทศบาลให้ ดารง
ตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้น โดยจัดทาคาขอตามแบบและเสนอให้ ผ้ บู ังคับบัญชารับรองและตรวจสอบ
คุณสมบัติพร้ อมทั ้งผลงานทางวิชาการ (กรณีตาแหน่งที่ต้องประเมินผลงานทางวิชาการ)
(2) ให้ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลแต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และหรือความชานาญการหรื อความเชี่ยวชาญ และผลงานทางวิชาการ จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ดังนี ้
(ก) กรณีการเลื่อนและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์ ตั ้งแต่ระดับ 6
ลงมาให้ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลเป็ นประธานกรรมการ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถใน
ตาแหน่งนั ้น ๆ หรื อมีความรู้ ความสามารถความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั ้น หรือวิชาชี พนั ้นเป็ นกรรมการ
(ข) กรณีการเลื่อนและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์ ตั ้งแต่ระดับ 7
ขึ ้นไป ให้ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความชานาญการหรื อความเชี่ยวชาญและผลงาน
ทางวิชาการประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในงานด้ านวิชาชี พนั ้นโดยเฉพาะหรือมี
ความรู้ ความสามารถเชี่ยวชาญในด้ านนั ้นโดยเฉพาะ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง ตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด เป็ นกรรมการ
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(3) ให้ คณะกรรมการประเมินฯ ตามข้ อ (2) ประเมินผลการปฏิบัติงาน ความชานาญ
การหรื อความเชี่ยวชาญและผลงานทางวิชาการ ตามแบบที่กาหนดให้ ตามประกาศกาหนดหลักเกณฑ์
การเลื่อนและแต่งตั ้งพนักงานเทศบาลให้ ดารงตาแหน่งที่สงู ขึ ้น
(4) เกณฑ์การตัดสินการผ่ านประเมินฯ ตามข้ อ (3) เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดใน
ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั ้งพนักงานเทศบาลให้ ดารงตาแหน่งที่สงู ขึ ้น
(5) ให้ นายกเทศมนตรี พิจารณาเลื่อนและแต่งตั ้งพนักงานครูเทศบาล สายงานศึกษา
นิเทศก์ให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ข้ อ 100 การคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลที่สงั กัดสถานศึกษาเพื่อเลื่อนและแต่งตั ้งให้
ดารงตาแหน่งและระดับที่สงู ขึ ้น ตามข้ อ 94 (6) ให้ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป็ นผู้ดาเนินการ
คัดเลือก
การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้ ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลกาหนดภายใต้ กรอบกาหนด ดังนี ้
(1) การคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลที่สงั กัดสถานศึกษาสายงานผู้สอนและสายงาน
ผู้สนับสนุนการสอนให้ ดารงตาแหน่งและระดับที่สงู ขึ ้น
(1.1) พนักงานครูเทศบาลผู้นั ้นเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั ้ง และตามประกาศกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อน
และแต่งตั ้งพนักงานครูเทศบาลที่สงั กัดสถานศึกษาให้ ดารงตาแหน่งและระดับที่สงู ขึ ้น โดยจัดทาคาขอ
ตามแบบแล้ วเสนอให้ ผ้ บู ังคับบัญชาตามลาดับชั ้นรับรองและตรวจสอบคุณสบัติ พร้ อมทั ้งผลงานทาง
วิชาการ (กรณีตาแหน่งที่จะต้ องประเมินผลงานทางวิชาการ)
(1.2) ให้ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลแต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ของงาน หรื อผลการปฏิบัติงาน ความชานาญการหรื อความเชี่ยวชาญ และผลงานทางวิชาการไม่น้อย
กว่า 5 คน ดังนี ้
(ก) กรณีการเลื่อนและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งที่ไม่ต้องประเมินผลงาน
ทางวิชาการ ให้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพของงาน ประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล เป็ นประธานกรรมการ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง เป็ นกรรมการ
(ข) กรณีการเลื่อนและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งที่จะต้ องประเมินผลงาน
ทางวิชาการ ให้ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความชานาญการหรื อความเชี่ยวชาญ และ
ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถในงานด้ านวิชาชีพนั ้นโดยเฉพาะ
หรือมีความรู้ ความสามารถเชี่ยวชาญในด้ านนั ้นโดยเฉพาะ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ ยวข้ อง ตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนดเป็ นกรรมการ
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(1.3) ให้ คณะกรรมการประเมินตามข้ อ (1.2) ประเมินคุณภาพของงานหรื อ
ผลการปฏิบัติงาน ความชานาญการหรื อความเชี่ยวชาญและผลงานทางวิชาการ ตามแบบที่กาหนดให้
ตามประกาศกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั ้งพนักงานครูเทศบาลที่สงั กัดสถานศึกษาให้ ดารง
ตาแหน่งและระดับที่สงู ขึ ้น
(1.4) เกณฑ์การตัดสินการประเมินฯ ตามข้ อ (1.3) เป็ นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนดในประกาศกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั ้งพนักงานครูเทศบาลที่สงั กัดสถานศึกษาให้ ดารง
ตาแหน่งและระดับที่สงู ขึ ้น
(1.5) ให้ นายกเทศมนตรี พิจารณาเลื่อนและแต่งตั ้งพนักงานครูเทศบาลที่สงั กัด
สถานศึกษา สายงานผู้สอนและผู้สนับสนุนการสอนให้ ดารงตาแหน่งและระดับที่สงู ขึ ้น โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
(2) การคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลที่สงั กัดสถานศึกษา สายงานผู้บริ หารสถานศึกษา
ให้ ดารงตาแหน่งและระดับที่สงู ขึ ้น
(2.1) พนักงานครูเทศบาลผู้นั ้นเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั ้งและตามประกาศกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อน
และแต่งตั ้งพนักงานครูเทศบาลที่สงั กัดสถานศึกษาให้ ดารงตาแหน่งและระดับที่สงู ขึ ้น โดยจัดทาขอตาม
แบบหรือแบบรายงานข้ อมูลสถานศึกษาแล้ วเสนอให้ ผ้ บู ังคับบัญชาตามลาดับชั ้นรับรองและตรวจสอบ
คุณสมบัติ พร้ อมทั ้งผลงานทางวิชาการ (กรณีตาแหน่งที่จะต้ องประเมินผลงานวิชาการ)
(2.2) ให้ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลแต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ความชานาญการหรือความเชี่ยวชาญ และผลงานทางวิชาการ (กรณีการเลื่อนระดับให้ สงู ขึ ้น)
และประเมินคุณภาพปริ มาณงานและสภาพของงานของในโรงเรียนและประเมินบุคคลผู้ครองตาแหน่ง
(กรณีการเลื่อนตาแหน่งและระดับสูงขึน้ ) จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ดังนี ้
(ก) กรณีการเลื่อนและแต่งตั ้งพนักงานครูเทศบาลให้ ดารงตาแหน่งที่
ต้ องประเมินผลงานทางวิชาการ ให้ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความชานาญการหรือความ
เชี่ยวชาญและผลงานทางวิชาการ ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพนัน้
โดยเฉพาะหรื อมีความรู้ ความสามารถเชี่ยวชาญในด้ านนั ้นโดยเฉพาะและผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง
ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนดเป็ นกรรมการ
(ข) กรณีการเลื่อนและแต่งตั ้งพนักงานครูเทศบาลให้ ดารงตาแหน่งที่
ต้ องประเมินคุณภาพปริมาณงานของโรงเรียน ให้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพปริ มาณงานและสภาพ
ของงานของโรงเรียนและประเมินบุคคลผู้ครองตาแหน่ง ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความสามารถในวิชาชี พนั ้นโดยเฉพาะหรื อมีความรู้ ความสามารถเชี่ยวชาญในด้ านนั ้นโดยเฉพาะและ
ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง ตามที่ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนดเป็ นกรรมการ
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(2.3) ให้ คณะกรรมการประเมินตามข้ อ (2.2) ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ความชานาญการหรือความเชี่ยวชาญและผลงานทางวิชาการ (กรณีการเลื่อนระดับให้ สงู ขึ ้น) และ
ประเมินคุณภาพปริมาณงานและสภาพของงานของโรงเรียน และประเมิ นบุคคลผู้ครองตาแหน่ง
(กรณีการเลื่อนตาแหน่งและระดับที่สงู ขึ ้น) ตามแบบที่กาหนดให้ ตามประกาศกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อน
และแต่งตั ้งพนักงานครูเทศบาลที่สงั กัดสถานศึกษาให้ ดารงตาแหน่งและระดับที่สงู ขึ ้น
(2.4) เกณฑ์การตัดสินการประเมินฯ ตามข้ อ (2.3) เป็ นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ ตามประกาศกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั ้งพนักงานครูเทศบาลที่สงั กัดสถานศึกษาให้
ดารงตาแหน่งและระดับที่สงู ขึ ้น
(2.5) ให้ นายกเทศมนตรี พิจารณาเลื่อนและแต่งตั ้งพนักงานครูเทศบาลที่สงั กัด
สถานศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา ให้ ดารงตาแหน่งและระดับที่สงู ขึ ้น โดยความเห็นชอบ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ข้ อ 101 การดาเนินการตามหมวดนี ้ หากเทศบาลใดมีความประสงค์และสามารถที่จะ
ดาเนินการเองได้ ก็ให้ กระทาได้ โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
หมวด 5
การบรรจุและแต่ งตัง้
ข้ อ 102 การบรรจุบุคคลเข้ ารับราชการเป็ นพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั ้งให้ ดารง
ตาแหน่งใดในเทศบาล ให้ บรรจุและแต่งตั ้งจากผู้สอบแข่งขันได้ ในตาแหน่งนั ้น โดยบรรจุและแต่งตั ้ง
ตามลาดับที่ในบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้
กรณีเทศบาลไม่มีบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้ ในตาแหน่งใด อาจบรรจุและแต่งตั ้งผู้ สอบแข่งขัน
ได้ โดยขอใช้ บัญชีผ้ สู อบแข่งขันของ ก.ท.จ. อื่น เทศบาลอื่น หรือ คณะกรรมการข้ าราชการหรื อพนักงาน
ส่วนท้ องถิ่นอื่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น หรือส่วนราชการอื่นในตาแหน่งเดีย วกันกับตาแหน่งที่จะ
บรรจุเข้ ารับราชการหรือตาแหน่งอื่นที่ก าหนดคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่กาหนดใน
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งของตาแหน่งนั ้น
สาหรับผู้สอบแข่งขันได้ ตามบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้ ในบัญชีของคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลอื่นหรือของเทศบาลอื่นตามวรรคสอง แต่ไม่ประสงค์จะไปบรรจุแต่งตั ้งตามที่เทศบาลขอใช้ บัญชี
ยังถือว่าเป็ นผู้สอบแข่งขันได้ ตามบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้ ตามบัญชีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเดิมหรือ
ตามบัญชีของเทศบาลเดิม
มิให้ นาความในวรรคหนึ่งมาใช้ บังคับในกรณี การบรรจุและแต่งตั ้งตาม ข้ อ 104 ข้ อ 109
ข้ อ 110 ข้ อ 116 และข้ อ 120
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ข้ อ 103 ผู้สอบแข่งขันได้ ซึง่ อยู่ในลาดับที่ที่จะได้ รับบรรจุ และแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่ ง
ใด ถ้ าปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ าม โดยไม่ได้ รับการยกเว้ นจาก ก.ท.จ. ในกรณีที่
ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดในหมวด 1 ว่าด้ วยคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ าม
เบื ้องต้ น หรื อขาดคุณสมบั ติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง โดยไม่ได้ รับอนุมัติยกเว้ นจาก ก.ท. อยู่ก่อนหรื อ
ภายหลังการสอบแข่งขันจะบรรจุและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งนั ้นไม่ได้
ข้ อ 104 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็ นอย่างยิ่ง เพื่อประโยชน์แก่ราชการที่จะต้ อง
บรรจุบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความชานาญสูง เข้ ารับราชการในฐานะผู้เชี่ ยวชาญหรื อ
ผู้ชานาญการ ก.ท.จ.อาจมีมติให้ ความเห็นชอบ ตามที่เทศบาลร้ องขอให้ บรรจุและแต่งตั ้งจากผู้ได้ รับการ
คัดเลือก สาหรับการกาหนดระดับของตาแหน่งที่จะแต่งตั ้งและเงื่อนไขที่จะให้ ได้ รับ ให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ท. กาหนด
ข้ อ 105 เทศบาลที่จะเสนอขอให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้ ความเห็นชอบ เพื่อบรรจุบุคคลเข้ า
รับราชการในฐานะผู้เชี่ย วชาญ หรือผู้ชานาญการจะต้ องมีลกั ษณะต่อไปนี ้
(1) ลักษณะหน้ าที่ ความรับผิดชอบของเทศบาล มีความจาเป็ นที่จะต้ องใช้ บุคลากร
ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและความชานาญงานในระดับผู้เชี่ยวชาญ หรื อผู้ชานาญการหรือผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและความชานาญงานเทียบได้ ในระดับเดียวกัน
(2) มีการกาหนดตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญ หรื อผู้ชานาญการ เพื่อรองรับลักษณะหน้ าที่
ความรับผิดชอบตาม (1) โดยพิจารณากาหนดระดับตาแหน่ง ให้ เหมาะสมกับความยากและคุณภาพ
ของงานในตาแหน่งนั ้น ดังนี ้
(ก) ตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญ กาหนดเป็ นตาแหน่งระดับ 9
(ข) ตาแหน่งผู้ชานาญการ กาหนดเป็ นตาแหน่งระดับ 6 ระดับ 7 หรือระดับ 8
ข้ อ 106 กรณีเทศบาล มีความจาเป็ นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่ราชการที่จะต้ องบรรจุ
บุคคลเข้ ารับ ราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรื อผู้ชานาญการในเทศบาล ให้ เสนอเหตุผลและความจาเป็ น
คาชี ้แจง ประวัติและผลงานของผู้ที่จะบรรจุเข้ ารับราชการ ซึง่ จะต้ องเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและ
ความชานาญงานสูงในระดับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชานาญการ แล้ วแต่กรณี และมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะงานในตาแหน่งที่ขอบรรจุและแต่งตั ้ง โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการทางาน
และผลงานที่ได้ ป ฏิบัติมา ตามแบบที่กาหนดท้ ายประกาศนี ้ ให้ ก.ท.จ. พิจารณา
ในเหตุผลคาชี ้แจงตามวรรคหนึ่ง ให้ แสดงรายละเอี ย ด ดังนี ้
(1) บุคคลที่จะบรรจุเข้ ารับราชการ คุณวุฒิ ตาแหน่งที่จะบรรจุ และระดับ ตาแหน่ง
(2) รายละเอียดหน้ าที่ความรับผิดชอบ และปริมาณงานของตาแหน่งที่จะบรรจุ
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(3) เหตุผลความจาเป็ นในการขอบรรจุบุคคลผู้นี ้
(4) ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้ รับจากการบรรจุ บุคคลผู้นี ้
ข้ อ 107 กรณีที่เทศบาลขอบรรจุบุคคลเข้ ารับราชการตามข้ อ 105 แต่ยังไม่ได้ กาหนด
ตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชานาญการตามที่กาหนดในข้ อ 105 (2) ให้ เทศบาลเสนอขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชานาญการให้ ก.ท.จ.พิจารณาให้ ความเห็นชอบก่อน โดยกาหนดเป็ นตาแหน่งสายงาน
ตามลักษณะงานและกาหนดระดับตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.ท. กาหนดแล้ วเสนอให้
ก.ท.พิจารณาให้ ความเห็นชอบ
สาหรับกรณีการขอกาหนดตาแหน่งดังกล่าวเป็ นการกาหนดตาแหน่งสายงานใหม่ ซึง่ เป็ น
สายงานที่ ก.ท. ยังไม่ได้ ก าหนดมาตรฐานก าหนดตาแหน่งของสายงานนั ้น ในการขอกาหนดตาแหน่ง
ดังกล่าวให้ เทศบาลจัดทาร่างมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของตาแหน่งสายงานนั ้นเสนอไปพร้ อมกันด้ วย
ทั ้งนี ้ เพื่อแสดงให้ ทราบถึงประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่งสายงานลักษณะงานโดยทัว่ ไป หน้ าที่และ
ความรับผิดชอบของตาแหน่ง ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและระดับ
ตาแหน่ง
ข้ อ 108 เมื่อ ก.ท.จ. ได้ เห็นชอบการบรรจุบุคคลใดเข้ ารับราชการในฐานะผู้เชี่ย วชาญ
หรือผู้ชานาญการ ในตาแหน่งใด ระดับ ใด แล้ ว ให้ ก.ท.จ. กาหนดอันดับเงินเดือนและขั ้นเงินเดือนที่จะให้
ได้ รับ โดยขั ้นเงินเดือนที่จะให้ ได้ รับ ดังกล่าว ก.ท.จ. ให้ ได้ รับในขั ้นที่ไม่ต่ากว่าจุดกึ่งกลางระหว่างขั ้นสูง
และขั ้นต่าของอันดับเงินเดือนที่ผ้ นู ั ้นได้ รับ
ข้ อ 109 ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ ก.ท.จ. เห็นว่า ไม่จาเป็ นต้ องดาเนินการสอบแข่งขัน
อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ ารับราชการและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งได้ ในกรณีดงั นี ้
(1) การบรรจุและแต่งตั ้งผู้ได้ รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง หรื อทุนของเทศบาลเพื่อ
ศึกษาวิชาในประเทศหรื อต่างประเทศ
(2) การบรรจุและแต่งตั ้งผู้สาเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่ ก.ท. กาหนดให้ คัดเลือกเพื่อ
บรรจุบุคคลเข้ ารับราชการเป็ นกรณี พิเศษ
(3) การบรรจุและแต่งตั ้งผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.ท.จ. อนุมตั ิให้
ส่วนราชการใดจัดให้ มีการศึกษาขึ ้น เพื่อเข้ ารับราชการในเทศบาลโดยเฉพาะ
(4) การบรรจุและแต่งตั ้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึง่ ไม่สามารถมารับการบรรจุไ ด้ เมื่อถึง
ลาดับที่ที่สอบได้ เนื่ องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้ วยการรับราชการทหาร
และได้ มารายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้ ที่ผ้ นู ั ้นสอบได้ ถูกยกเลิกไปแล้ ว
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(5) การบรรจุและแต่งตั ้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึง่ ถูกยกเลิกการขึ ้นบัญ ชีผ้ สู อบแข่งขันได้
เนื่องจากได้ มารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแล้ ว แต่มีเหตุที่ไม่อาจเข้ าปฏิบัติหน้ าที่ราชการในตาแหน่งที่
สอบแข่งขันได้ ตามกาหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั ้ง
(6) กรณีการบรรจุและแต่งตั ้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความชานาญสูงเข้ า
รับราชการในฐานะผู้เชี่ย วชาญหรื อผู้ชานาญการ
ข้ อ 110 พนักงานเทศบาลผู้ใดถูกสัง่ ให้ ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้ วยการรับ ราชการทหาร เมื่อผู้นั ้นพ้ นจากราชการทหาร โดยมิได้ กระทาการใด ๆ ในระหว่างรับ
ราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ ายแรงหรื อได้ ชื่ อว่าเป็ นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ ายแรง และผู้นั ้นไม่
เป็ นผู้ขาดคุณสมบัติ และมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดในหมวด 1 หากประสงค์จะเข้ ารับราชการเป็ น
พนักงานเทศบาลในเทศบาลเดิม ภายในกาหนดหนึ่งร้ อยแปดสิบวันนับแต่วนั พ้ นจากราชการทหาร ให้ สงั่
บรรจุและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งในเทศบาลได้
พนักงานเทศบาล ซึง่ ได้ รับบรรจุเข้ ารับราชการตามวรรคหนึ่ง ให้ มีสิทธิได้ นับวันรับราชการ
ก่อนถูกสัง่ ให้ ออกจากราชการ รวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้ วยการรับราชการทหารและวัน
รับราชการเมื่อได้ รับบรรจุกลับเข้ ารับราชการเป็ นเวลาราชการติดต่อกันเพื่อประโยชน์ตามประกาศนี ้ และ
ตามกฎหมายว่าด้ วยบาเหน็จบานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่นเสมือน ว่าผู้นั ้น มิได้ เคยถูกสัง่ ให้ ออกจาก
ราชการ
ข้ อ 111 เมื่อพนักงานเทศบาลผู้ใดออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่า
ด้ วยการรับราชการทหาร ให้ เทศบาลสงวนตาแหน่งในระดับเดียวกันไว้ สาหรับบรรจุผ้ นู ัน้ กลับเข้ ารับราชการ
ข้ อ 112 พนักงานเทศบาลผู้ที่ได้ ออกจากราชการไปรับราชการทหาร ตามข้ อ 111
หากผู้นั ้นประสงค์จะขอกลับเข้ ารับราชการในเทศบาลเดิมจะต้ องยื่นคาขอพร้ อมด้ วยหนังสือรับรองประวัติ
การรับราชการทหารตามแบบที่กาหนดท้ ายประกาศนี ้ ภายใน 180 วัน นับแต่วนั พ้ นจากราชการทหาร
ข้ อ 113 ให้ เทศบาลตรวจสอบเอกสารและประวัติการรับราชการทหาร ตามข้ อ 112
หากเห็นว่าเป็ นเอกสารที่ถูกต้ อง และผู้นั ้นได้ พ้นจากราชการทหารโดยมิได้ กระทาการใด ๆ ในระหว่างรับ
ราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ ายแรง หรือได้ ชื่อว่าเป็ นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ ายแรง และผู้นั ้น
ไม่เป็ นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้ องห้ าม อีกทั ้งได้ ผ้ นู ั ้นได้ ยื่นคาขอบรรจุกลับเข้ ารับราชการภายใน
180 วันนับแต่วนั พ้ นจากราชการทหาร ก็ให้ นายกเทศมนตรี โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. สัง่ บรรจุ
ผู้นั ้นกลับเข้ ารับราชการเป็ นพนักงานเทศบาลและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งในระดับเดิมที่สงวนไว้ โดยให้
ได้ รับเงินเดือน ดังนี ้
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(1) ในกรณีที่ผ้ กู ลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั ้งแต่ 6 เดือนขึ ้นไป
แต่ไม่ถึง 1 ปี ให้ สงั่ บรรจุผ้ นู ั ้นกลับเข้ ารับราชการเป็ นพนักงานเทศบาล โดยให้ รับเงินเดือนในอันดับเดิมและ
ในขั ้นที่สงู กว่าเดิมได้ ไม่เกินครึ่งขั ้น
ถ้ ามีเศษของ 6 เดือนที่ไปรับราชการทหาร เมื่อนาเศษที่เหลือไปรวมกับระยะ
เวลาในการปฏิบัติงานของครึ่งปี ที่แล้ วมาของผู้นั ้นก่อนออกไปรับราชการทหารแล้ วได้ ครบ 6 เดือน ก็ให้
สัง่ บรรจุผ้ นู ั ้นกลับเข้ ารับราชการโดยให้ ได้ รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั ้นที่สงู กว่าเดิมได้ อีกไม่เกิน
ครึ่งขั ้น
(2) ในกรณีที่ผ้ กู ลับจากราชการทหาร มีเวลารับราชการทหารครบ 1 ปี ให้ ผ้ มู ีอานาจ
สัง่ บรรจุผ้ นู ั ้นกลับเข้ ารับราชการเป็ นพนักงานเทศบาล โดยให้ ได้ รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั ้นที่สงู
กว่าเดิมได้ ไม่เกินปี ละหนึ่งขั ้น
(3) ในกรณีที่ผ้ กู ลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั ้งแต่ 1 ปี ขึ ้นไปเศษ
ของปี ที่ไปรับราชการทหารที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ข้ อ (2) แล้ วหากมีระยะเวลาเหลือครบ 6
เดือน ให้ สงั่ บรรจุผ้ นู ั ้นโดยให้ ได้ รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั ้นที่สงู กว่าเดิม เพิ่มจากข้ อ (2) ได้ อีก
ไม่เกินครึ่งขั ้นสาหรับระยะเวลาที่คานวณได้ ครบ 6 เดือน และหากยังมีเศษที่เหลือจากการคานวณครั ้ง
สุดท้ ายแต่ไม่ครบ 6 เดือน ให้ พิจารณาคานวณตามเกณฑ์ ข้ อ (1) วรรคสอง
ทั ้งนี ้ การให้ ได้ รับเงินเดือนสูงกว่าเดิม ตามข้ อ (1) ข้ อ (2) และ ข้ อ (3) นั ้น จะต้ อง
ไม่ได้ รับประโยชน์มากกว่าผู้ที่มิได้ ออกจากราชการไปรับราชการทหารและต้ องไม่เกินขั ้นสูงของอันดับ
เงินเดือนสาหรับตาแหน่งระดับเดิม
ข้ อ 114 ในการบรรจุผ้ ไู ปรับราชการทหารกลับเข้ ารับราชการ หากผู้ใดไม่เคยได้ รับก
บรรจุ และแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 3 ขึ ้นไป ซึง่ ต้ องใช้ วฒ
ุ ิปริญญาตรี หรื อ
เทียบได้ ไม่ต่ากว่านี ้ขึ ้นไปเป็ นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งมาก่ อน หากจะแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งใน
สายงานดังกล่าว ผู้นั ้นจะต้ องอยู่ในเกณฑ์ที่กาหนดในหมวด 6 ว่าด้ วยการย้ ายพนักงานเทศบาล ด้ วย
ข้ อ 115 พนักงานเทศบาลที่ออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้ วย
การรับราชการทหาร ก่อนวันที่ประกาศนี ้มีผลใช้ บังคับ หากพ้ นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย
และประสงค์จะเข้ ารับราชการเป็ นพนักงานเทศบาลในเทศบาลเดิม ภายในกาหนดหนึ่งร้ อยแปดสิบวันนับ
แต่วนั พ้ นจากราชการทหาร ให้ นาความที่กาหนดไว้ ในข้ อ 111 ข้ อ 112 มาใช้ บังคับแก่ พนักงานเทศบาล
ที่กล่าวถึงโดยอนุโลม
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ข้ อ 116 พนักงานเทศบาลผู้ใดออกจากราชการไปแล้ ว และไม่ใช่ เป็ นกรณีออกจาก
ราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการ ถ้ าสมัครเข้ ารับราชการและเทศบาลต้ องการจะรับผู้นั ้นเข้ า
รับราชการ ให้ ผ้ สู มัครกลับเข้ ารับราชการต้ องยื่นคาขอตามแบบ และเอกสารประกอบ ดังนี ้
(1) ใบรับรองแพทย์ ซึง่ รับรองไว้ ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วนั ที่ออกใบรับรองถึงวันที่ยื่น
ขอกลับเข้ ารับราชการ
(2) สาเนาทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล
(3) หนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ และความประพฤติของผู้บังคับบัญชาเดิม
ซึง่ มีตาแหน่งตั ้งแต่ระดับผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่าขึ ้นไป
(4) สาเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้ องกับตาแหน่งที่จะบรรจุ
(5) สาเนาทะเบียนบ้ าน
(6) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(7) สาเนาหนังสือสาคัญการสมรส หลักฐานอนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อตัว ชื่ อสกุล
หรือหนังสือรับรองว่าเป็ นบุคคลคนเดียวกัน (ถ้ ามี)
(8) สาเนาคาสัง่ อนุญาตให้ ออกจากราชการ
ข้ อ 117 ให้ เทศบาลตรวจสอบเอกสารตามข้ อ 116 และประวัติก ารรับราชการและ
การทางานทุกแห่งของผู้สมัคร และให้ สอบถามไปยังส่วนราชการหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ ได้
รายละเอียดข้ อเท็จจริงมากที่สดุ มาประกอบการพิจารณา
ข้ อ 118 การพิจารณาเพื่อบรรจุผ้ ทู ี่ ออกจากราชการไปแล้ วกลับเข้ ารับราชการ ให้
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
(1) ผู้สมัครกลับเข้ ารับราชการต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม หรือได้ รับ
การยกเว้ นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามสาหรับพนักงานเทศบาล
(2) ผู้สมัครกลับเข้ ารับราชการต้ องมีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะบรรจุ
และแต่งตั ้งตามที่ ก.ท. กาหนดไว้ ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง หรื อได้ รับอนุมตั ิจาก ก.ท.
(3) กรณีบรรจุและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งที่ ก.ท. กาหนดให้ เป็ นตาแหน่งที่มีระดับ
ควบในสายงานใด ต้ องไม่มีผ้ สู อบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกได้ ในตาแหน่งระดับใดระดับหนึ่งที่เป็ น
ระดับควบในสายงานนั ้น ขึ ้นบัญชีรอการบรรจุหรือเลื่อนระดับตาแหน่งอยู่ และกรณีบรรจุและแต่งตั ้งให้
ดารงตาแหน่งที่ ก.ท. มิได้ กาหนดให้ เป็ นตาแหน่งที่มีระดับควบ ต้ องไม่มีผ้ สู อบคัดเลือกได้ ในตาแหน่งนั ้น
ขึ ้นบัญชี รอการเลื่อนระดับตาแหน่งอยู่ เว้ นแต่ ผู้ที่จะกลับเข้ ารับราชการนั ้น เป็ นผู้ที่ออกจากราชการไป
ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรื อสมัครรับเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา
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ท้ องถิ่น หรือผู้บ ริหารท้ องถิ่น หรื อลาออกจากราชการเพื่อติดตามคู่สมรสไปรับราชการ ณ ต่างประเทศ
หรือเป็ นผู้ที่ออกจากราชการไปเพราะถูกยุบเลิกตาแหน่ง
ข้ อ 119 การบรรจุและแต่งตั ้งผู้สมัครกลับเข้ ารับราชการตามที่ป ระกาศนี ้ ให้ นายก
เทศมนตรี โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. สัง่ บรรจุและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สงู กว่าเดิม
และให้ ได้ รับเงินเดือนไม่สงู กว่าขั ้นที่เคยได้ รับอยู่เดิมก่อนออกจากราชการ
ข้ อ 120 การบรรจุและแต่งตั ้งจากข้ าราชการประเภทอื่น หรื อพนักงานส่วนท้ องถิ่นอื่น
ผู้ขอโอนมาเป็ นพนักงานเทศบาลให้ เป็ นไปตามที่กาหนดในหมวด 8
ข้ อ 121 ผู้ได้ รับการแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งพนัก งานเทศบาล ตาแหน่งใดต้ องมี
คุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.ท. กาหนด
ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชี พ หรื อคุณวุฒิใดเป็ นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ให้ หมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง
กรณีมีเหตุผลความจาเป็ น ก.ท. อาจให้ ความเห็นชอบในการกาหนดคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งที่แตกต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งก็ได้
ข้ อ 122 ผู้ได้ รับบรรจุเข้ ารับราชการเป็ นพนักงานเทศบาลและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่ ง
ใดในเทศบาล หากภายหลังปรากฎว่าขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามเบื ้องต้ นโดยไม่ได้ รับการ
ยกเว้ นจาก ก.ท.จ.ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดในหมวด 1 ว่าด้ วยคุณสมบัติแ ละลักษณะต้ องห้ าม
หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั ้นโดยไม่ได้ รับอนุมัติยกเว้ นจาก ก.ท.อยู่ก่อนก็ดี หรือมีกรณีต้อง
หาอยู่ก่อนและภายหลังเป็ นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่ องจากกรณีต้องหานัน้ ก็ดี ให้ นายกเทศมนตรี โดยความ
เห็นชอบของ ก.ท.จ. สัง่ ให้ ผ้ นู ั ้นออกจากราชการโดยพลัน แต่ทั ้งนี ้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผ้ นู ั ้นได้
ปฏิบัติไปตามอานาจและหน้ าที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้ รับ หรือ มีสิทธิจะได้ รับ
จากทางราชการก่อนมีคาสัง่ ให้ ออกนั ้น และถ้ าการเข้ ารับราชการเป็ นไปโดยสุจริตแล้ ว ให้ ถือว่า เป็ น
การสัง่ ให้ ออกเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้ วยบาเหน็จบานาญข้ าราชการ
ส่วนท้ องถิ่น
ข้ อ 123 การบรรจุและแต่งตั ้งพนักงานเทศบาลให้ ดารงตาแหน่งที่ ก.ท. ยังมิได้ กาหนด
ตาแหน่ง จะกระทามิได้
ข้ อ 124 ผู้ใดได้ รับการบรรจุเข้ ารับราชการเป็ นพนักงานเทศบาล ให้ มีการทดลองปฏิบัติ
หน้ าที่ราชการของพนักงานเทศบาล โดยให้ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่ า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน และการ
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ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการต้ องดาเนินการในรูปคณะกรรมการ และในกรณีที่ไม่ผ่านการ
ประเมินไม่ควรให้ รับ ราชการต่อไปก็ให้ สงั่ ให้ ผ้ นู ั ้นออกจากราชการได้ โดยได้ รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
ผู้ใดถูกสัง่ ให้ ออกจากราชการตามวรรคหนึ่งให้ ถือเสมือนว่า ผู้นั ้นไม่เคยเป็ นพนักงาน
เทศบาล แต่ทั ้งนี ไ้ ม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้ าที่ราชการ หรื อการรับเงินเดือน หรือผลประโยชน์อื่น
ใดที่ได้ รับจากราชการในระหว่างที่ผ้ นู ั ้นอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการ
ข้ อ 125 ให้ ผ้ ไู ด้ รับการบรรจุจากผู้สอบแข่งขันได้ หรื อผู้ได้ รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุ
พิเศษที่ไม่จาเป็ นต้ องสอบแข่งขันเข้ ารับราชการและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งพนักงานเทศบาล และ
ข้ าราชการประเภทอื่น หรื อพนักงานส่วนท้ องถิ่นอื่นที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติงาน ซึง่ โอนมาบรรจุและ
แต่งตั ้งเป็ นพนักงานเทศบาล ต้ องทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการในตาแหน่งที่ได้ รับแต่งตั ้ง
ข้ อ 126 ภายใต้ บังคับข้ อ 135 (2) ให้ ผ้ ไู ด้ รับบรรจุและแต่งตั ้งเป็ นพนักงานเทศบาล
ตามข้ อ 125 ทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการในตาแหน่งที่ได้ รับแต่งตั ้งเป็ นเวลาหกเดือนนับแต่วนั เข้ าปฏิบัติ
หน้ าที่ราชการเป็ นต้ นไป
ให้ ผ้ บู ังคับบัญชาพิจารณาดาเนิ นการในเรื่องการทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการอย่าง
จริงจัง มีความเที่ยงธรรมและได้ มาตรฐานในอันที่จะให้ การทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการเป็ นกระบวน
การเลือกสรรบุคคลเข้ ารับราชการอย่างมีประสิทธิ ภาพ
ข้ อ 127 ให้ เทศบาลกาหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการได้ ตาม
ความเหมาะสม แต่อย่างน้ อยต้ องประกอบด้ วยความรู้ที่ใช้ ในการปฏิบัติหน้ าที่ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ปริ มาณงาน คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อื่น ความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง คุณธรรม การปฏิบัติตนตามกรอบของจรรยาบรรณและ
การรักษาวินัย ความประพฤติ การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนและข้ อบังคับของทางราชการ
วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้ าที่
ราชการให้ เป็ นไปตามที่เทศบาลกาหนด แล้ วรายงานให้ ก.ท.จ. ทราบ
ข้ อ 128 ให้ ผ้ บู ังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้ รับมอบหมายเป็ นผู้มีหน้ าที่ดแู ลการทดลองปฏิบัติ
หน้ าที่ราชการ
ให้ ผ้ มู ีหน้ าที่ดแู ลการทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการมอบหมายงานให้ ผ้ ทู ดลองปฏิบัติ
หน้ าที่ราชการปฏิบัติ และแจ้ งให้ ผ้ ทู ดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการทราบอย่ างชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ
งาน การประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรื อเกณฑ์การประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการ
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ข้ อ 129 ให้ ผ้ ทู ดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการทารายงานการปฏิบัติหน้ าที่ราชการของตน
เสนอผู้มีหน้ าที่ดแู ลการทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการตามแบบและวิธีการที่เทศบาลกาหนด
ข้ อ 130 ให้ นายกเทศมนตรีแต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้ าที่
ราชการ ประกอบด้ วยประธานกรรมการและกรรมการอีกจานวนสองคน ซึง่ อย่างน้ อยต้ องแต่งตั ้งจากผู้มี
หน้ าที่ดแู ล การทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการหนึ่งคน พนักงานเทศบาลผู้เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงานของ
ผู้ทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการอีกหนึ่งคน
ข้ อ 131 ให้ คณะกรรมการทาหน้ าที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการของ
ผู้ทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการตามรายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรื อเกณฑ์การประเมิน
ที่กาหนดไว้ ในข้ อ 127 ทาการประเมินสองครั ้ง โดยประเมินครั ้งแรกเมื่อทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการ
มาแล้ วเป็ นเวลาสามเดือนและประเมินครั ้งที่สอง เมื่อทดลองปฏิบัติหน้ าที่หน้ าที่ราชการครบหกเดือน เว้ น
แต่ คณะกรรมการไม่อาจประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการในแต่ละครั ้งได้ อย่างชัดแจ้ ง
เนื่องจาก ผู้ทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการได้ ลาคลอดบุตร ลาป่ วยซึง่ จาเป็ นต้ องรักษาตัวเป็ นเวลานาน ลา
ป่ วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้ าที่หรื อในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติ
ราชการตามหน้ าที่ หรือลาเข้ ารับการตรวจเลือกหรือเข้ ารับการเตรียมพล คณะกรรมการจะประเมิน
ผลรวมเมื่อทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการครบหกเดือนแล้ วก็ ได้
ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการตามข้ อ 135 (2) เมื่อครบ
กาหนดระยะเวลาที่ขยายแล้ วให้ ประเมินอีกครั ้งหนึ่ง
ข้ อ 132 ผลการประเมินของคณะกรรมการให้ เป็ นไปตามเสียงข้ างมาก และในกรณี มี
กรรมการที่ไม่เห็นด้ วยอาจทาความเห็นแย้ งรวมไว้ ก็ได้
ข้ อ 133 เมื่อคณะกรรมการได้ ดาเนินการตามข้ อ 131 แล้ ว ให้ ประธานกรรมการ
รายงานผลการประเมินต่อนายกเทศมนตรีตามแบบรายงานท้ ายประกาศนี ้
(1) ในกรณีที่ผลการประเมินไม่ต่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กาหนดไว้ ในข้ อ 127
ให้ รายงานเมื่อทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการครบหกเดือนแล้ ว หรื อเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาที่ขยายตาม
ข้ อ 135 (2) แล้ ว
(2) ในกรณีที่ผลการประเมินต่ากว่าเกณฑ์หรื อมาตรฐานที่กาหนดไว้ ในข้ อ 127 ให้
รายงานเมื่อเสร็จสิ ้นการประเมินแต่ละครั ้ง
ข้ อ 134 เมื่อนายกเทศมนตรี ได้ รับรายงานตามข้ อ 133 (1) แล้ ว ให้ ประกาศว่าผู้ทดลอง
ปฏิบัติหน้ าที่ราชการนั ้นเป็ นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการพร้ อมแจ้ งให้ ผ้ นู ั ้นทราบ และรายงาน
ตามแบบรายงานท้ ายประกาศนี ้ ไปยัง ก.ท.จ. ภายในห้ าวันทาการนับแต่วนั ประกาศ
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ข้ อ 135 เมื่อนายกเทศมนตรี ได้ รับรายงานตามข้ อ 133 (2) ให้ ดาเนินการดังนี ้
(1) ในกรณีที่เห็นควรให้ ผ้ ทู ดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการออกจากราชการให้ นายก
เทศมนตรีแสดงความเห็นในแบบรายงานตามข้ อ 133 และมีคาสัง่ ให้ ผ้ นู ั ้นออกจากราชการโดยความ
เห็นชอบของ ก.ท.จ. ภายในห้ าวันทาการนับแต่ วนั ที่ได้ รับรายงานพร้ อมกับแจ้ งให้ ผ้ นู ั ้นทราบ และส่ง
สาเนาคาสัง่ ให้ ออกไปยัง ก.ท.จ. ภายในห้ าวันทาการนับแต่วนั ที่มีคาสัง่
(2) ในกรณีที่เห็นควรให้ ผ้ ทู ดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการ
ต่อไปจนครบหกเดือน หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน้ าที่ ราชการต่อไปอีกระยะหนึ่งเป็ นเวลาสาม
เดือน แล้ วแต่กรณี ให้ แสดงความเห็นในแบบรายงาน แล้ วแจ้ งให้ ผ้ ทู ดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการ ผู้มีหน้ าที่
ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการ และคณะกรรมการทราบ เพื่อทาการทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการ
และประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการต่อไป
ในกรณีที่ผ้ ทู ดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการได้ ทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการจนสิ ้นสุด
ระยะเวลาที่ขยายแล้ ว และนายกเทศมนตรี ได้ รับรายงานว่าผลการทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการของผู้นั ้นยัง
ต่ากว่าเกณฑ์หรื อมาตรฐานอีก ให้ นายกเทศมนตรีมีคาสัง่ ให้ ผ้ นู ั ้นออกจากราชการ โดยนาความใน (1)
มาใช้ บังคับโดยอนุโลม
ข้ อ 136 การนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการเป็ นเดือนตามประกาศนี ้ ให้ นับวัน
ที่ผ้ ทู ดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการไม่ได้ มาปฏิบัติงานรวมเป็ นเวลาทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการด้ วย และให้
นับวันเข้ าปฏิบัติหน้ าที่ราชการวันแรกเป็ นวันเริ่มต้ น และนับวันก่ อนหน้ าจะถึงวันที่ตรงกับวันเริ่มต้ นนั ้นของ
เดือนสุดท้ ายแห่งระยะเวลาเป็ นวันสิ ้นสุดระยะเวลาถ้ าไม่มีวนั ตรงกันในเดือนสุดท้ าย ให้ ถือเอาวันสุดท้ าย
ของเดือนนั ้นเป็ นวันสิ ้นสุดระยะเวลา
ข้ อ 137 พนักงานเทศบาลซึง่ อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการ ผู้ใดได้ รับ
แต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้นตามวุฒิ ย้ าย โอน หรื อออกจากราชการไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้ วยการรับ ราชการทหารแล้ วได้ รับบรรจุกลับเข้ ารับราชการเป็ นพนักงานเทศบาลอีก ให้ ทดลอง
ปฏิบัติหน้ าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการ ดังนี ้
(1) กรณีได้ รับแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ ้นในสายงานเดิมตามวุฒิที่ได้ รับ
เพิ่มขึ ้นหรื อสูงขึ ้น ให้ ทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการต่อเนื่องไปกับ
ตาแหน่งเดิม ถ้ าได้ รับแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่ งในระดับสูงขึ ้นในต่างสายงานให้ เริ่ มทดลองปฏิบัติหน้ าที่
ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการใหม่
(2) กรณีย้ายไปดารงตาแหน่งในสายงานเดิม ให้ ทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการและ
นับเวลาทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการต่อเนื่ องกับตาแหน่งเดิม ถ้ าย้ ายไปดารงตาแหน่งในต่างสายงานให้
เริ่มทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการใหม่
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(3) กรณีโอนมาดารงตาแหน่งใหม่ ให้ เริ่มทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการและนับเวลา
ทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการใหม่ เว้ นแต่กรณีโอนโดยบทบัญญัติของกฎหมายให้ ทดลองปฏิบัติหน้ าที่
ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการต่อเนื่ องกับตาแหน่งเดิม
(4) กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้ วยการรับราชการ
ทหาร เมื่อได้ รับบรรจุและแต่งตั ้งเป็ นพนักงานเทศบาล ไม่ว่าในสายงานเดิมหรื อต่างสายงาน ให้ ทดลอง
ปฏิบัติหน้ าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการต่อเนื่องกับตาแหน่งเดิม
ข้ อ 138 พนักงานเทศบาลผู้ใดได้ รับแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งใดแล้ ว หากภายหลัง
ปรากฏว่าเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั ้น ให้ นายกเทศมนตรีแต่งตั ้งผู้นั ้น
ให้ กลับไปดารงตาแหน่งเดิม หรือตาแหน่งอื่นในระดับเดียวกับตาแหน่งเดิมที่ผ้ นู ัน้ มีคณ
ุ สมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งโดยพลัน โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. แต่ ทั ้งนี ้ ไม่กระทบกระเทือนถึง
การใดที่ผ้ นู ั ้นได้ ปฏิบัติไปตามอานาจหน้ าที่ และการรับเงินเดือน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้ รับ หรือมี
สิทธิจะได้ รับจากทางราชการในระหว่างที่ได้ รับแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งที่ ผู้นั ้นมีคณ
ุ สมบัติไม่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้ที่ได้ รับแต่งตั ้งให้ กลับไปดารงตาแหน่งเดิมหรื อตาแหน่งอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้ รับเงิ น
เดือนในขั ้นที่พงึ จะได้ รับ ตามสถานภาพเดิม และให้ ถือว่าผู้นั ้นไม่มีสถานภาพอย่างใดในการที่ได้ รับแต่งตั ้ง
ให้ ดารงตาแหน่งที่ตนมีคณ
ุ สมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั ้น
ข้ อ 139 ในกรณีเทศบาลมีตาแหน่งผู้บริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผ้ ูดารง
ตาแหน่งอยู่เดิมว่างลง ให้ เทศบาลรายงานตาแหน่งว่างนั ้นให้ ก.ท.จ. ทราบภายใน 7 วัน และให้ ก.ท.จ.
ดาเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งที่ว่างนั ้น ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่ตาแหน่งนั ้นว่างลง
กรณีที่เทศบาลไม่ประสงค์จะบรรจุและแต่งตั ้งแทนตาแหน่งว่าง ให้ รายงานเหตุผลความจาเป็ นเพื่อขอ
ความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
ในการดาเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ว่าง ตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.ท.จ. พิจารณาดาเนินการวิธีใดวิธีหนึ่งหรื อหลายวิธี ดังต่อไปนี ้
(1) ให้ เทศบาลดาเนินการรับโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลอื่นมาแต่งตั ้งให้ ดารง
ตาแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างภายใน 15 วัน นับแต่ตาแหน่งว่างตามข้ อ 159
(2) ให้ ประกาศรับสมัครเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาลในตาแหน่งและระดับเดียวกับ
ตาแหน่งที่ว่าง เพื่อให้ คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อโอนพนักงานเทศบาลอื่นมาแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งที่ว่าง
ตามข้ อ 160
(3) ให้ ดาเนินการโดยวิธีการสอบคัดเลือก หรื อการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ ้นแทน
ตาแหน่งที่ว่างตามหมวด 4 ว่าด้ วยการคัดเลือก
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(4) ให้ ดาเนินการเปิ ดรับสมัครเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้ องถิ่นอื่นหรื อข้ าราชการ
ประเภทอื่น ตามข้ อ 171 ทั ้งนี ้ โดยให้ ดาเนินการร่วมกับการโอน โดยวิธีการคัดเลือกตาม (2) ด้ วย และ
ผู้จะขอให้ รับโอนจะต้ องมีระดับตาแหน่งไม่ต่ากว่าตาแหน่งที่จะแต่งตั ้งนั ้น
กรณีที่ดาเนินการตามวรรคสอง ภายในระยะเวลาที่กาหนดแล้ ว ยังไม่สามารถสรรหา
บุคคลเพื่อแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งว่างดังกล่าวได้ หากปล่อยทิ ้งไว้ อาจเกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อ
การบริหารงานของเทศบาล และเพื่อให้ พนักงานเทศบาล แต่ละแห่งมีโอกาสโอนไปปฏิบัติหน้ าที่ใน
ระหว่างเทศบาลด้ วยกันได้ เมื่อได้ รับรายงานจาก ก.ท.จ. ให้ ก.ท. พิจารณาและมีมติให้ โอนพนักงาน
เทศบาลจากเทศบาลหนึ่งไปแต่งตั ้งเป็ นพนักงานเทศบาลของเทศบาลอีกแห่งหนึ่งที่มิได้ อยู่ในจังหวัด
เดียวกันได้ โดยให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สงู กว่าเดิมและได้ รับเงินเดือนในขั ้นที่ไม่สู งกว่าเดิม
ในการพิจารณาของ ก.ท. ตามวรรคสาม ให้ พิจารณาว่าเหตุผลความจาเป็ นของ
เทศบาล โดยให้ ก.ท.จ.เป็ นผู้รับเรื่ องราวและตรวจสอบข้ อเท็จจริงดังกล่าว เสนอความเห็นให้ ก.ท.
พิจารณา
หมวด 6
การย้ าย
ข้ อ 140 การย้ ายพนักงานเทศบาลผู้ดารงตาแหน่งหนึ่ง ไปแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งอีก
ตาแหน่งหนึ่ง ให้ นายกเทศมนตรีเป็ นผู้สงั่ แต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งในระดับเดียวกัน โดยความเห็นชอบของ
ก.ท.จ. และพนักงานเทศบาลผู้นั ้นต้ องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั ้น ตามที่
ก.ท.กาหนดไว้ ในมาตรฐานก าหนดตาแหน่ง
ข้ อ 141 การย้ ายพนักงานเทศบาล ให้ พิจารณาถึงเหตุผลความจาเป็ นเพื่อประโยชน์
ของทางราชการ การพัฒนาพนักงานเทศบาลเป็ นหลัก และอาจพิจารณาความจาเป็ นอื่น ๆ ที่ต้องใช้ ใน
การปฏิบัติงานของราชการประกอบด้ วย
ข้ อ 142 การย้ ายพนักงานเทศบาลผู้ดารงตาแหน่งหนึ่งไปแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งใน
สายงานเดิมทั ้งสายงานผู้ปฏิบัติและสายงานผู้บริหาร ให้ สงั่ ย้ ายไปแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งในระดับเดิม
และให้ ได้ รับเงินเดือนในขั ้นเดิม
ข้ อ 143 ภายใต้ บังคับข้ อ 144 ข้ อ 145 และ ข้ อ 147 การย้ ายพนักงานเทศบาลผู้ดารง
ตาแหน่งผู้ปฏิบัติง านไปแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งในต่างสายงาน ให้ ก ระทาได้ ในกรณี ดังนี ้
(1) กรณีเป็ นตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้ นในระดับเดีย วกัน ให้ สงั่ ย้ ายไปดารงตาแหน่ง
สายงานอื่นนั ้น ในระดับเดียวกัน และให้ ได้ รับเงินเดือนในขั ้นเดิม ทั ้งนี ้ พนักงานเทศบาลผู้นั ้นต้ องมี
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คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั ้นตามที่ ก.ท. กาหนดไว้ ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
แต่ไม่จาต้ องเป็ นผู้ได้ ป ฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานนั ้นหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้ องมาก่อน
(2) กรณีการย้ ายสับเปลี่ยนสายงานจากตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 1 ไปเป็ น
ตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 2 ให้ ย้ ายไปดารงตาแหน่งในระดับเดียวกันและให้ ได้ รับเงินเดือนในขั ้น
เดิม ทั ้งนี ้ พนักงานเทศบาลผู้นั ้นต้ องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั ้น ตามที่ ก.ท.
กาหนดไว้ ในมาตรฐานก าหนดตาแหน่ง แต่ไม่จาต้ องเป็ นผู้ได้ ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานนั ้นหรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้ องมาก่อน และให้ ดาเนินการ ดังนี ้
(ก) พนักงานเทศบาลผู้จะขอรับการแต่งตั ้งเสนอคาร้ องขอย้ ายไปดารงตาแหน่ง
ในสายงานอื่นนั ้น และให้ ใช้ แบบประเมินท้ ายประกาศนี ้
(ข) ให้ ผ้ บู ังคับบัญชาของผู้ขอรับการแต่งตั ้ง ได้ แก่ผ้ อู านวยการกองหรือเทียบเท่า
ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรี ประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตาแหน่งของสายงานที่จะแต่งตั ้ง
ใหม่ตามแบบประเมิน
(ค) ผู้ที่จะได้ รับการแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งในสายงานอื่นจะต้ องได้ คะแนน
จากผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาแต่ละท่านไม่ต่ากว่าร้ อยละหกสิบ สาหรับตาแหน่ ง ที่ต้องใช้ เทคนิค
เฉพาะให้ ทดสอบความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้ วย
(ง) กรณีมีผ้ ูขอรับการแต่งตั ้งเกินกว่าจานวนตาแหน่งว่างให้ นาคะแนนผลการ
ประเมินของผู้บังคับบัญชาทุกคนรวมกัน แล้ วจัดทาบัญชีเรียงตามลาดับคะแนนรวม เสนอ ก.ท.จ.ให้ ความ
เห็นชอบ หาก ก.ท.จ.เห็นควรก าหนดรายการประเมินเพิ่มเติม เช่น การสัมภาษณ์ การทดสอบ ก็อาจ
พิจารณากาหนดเพิ่มเติมได้ กรณีมีคะแนนเท่ากันให้ จัดเรียงตามลาดับอาวุโสในราชการ บัญชีดงั กล่าวให้
มีอายุ 1 ปี นับแต่วนั ที่ ก.ท.จ. เห็นชอบ การแต่งตั ้งให้ แ ต่งตั ้งเรียงลาดับที่ในบัญชีดงั กล่าว
ข้ อ 144 กรณีการย้ ายพนักงานเทศบาลที่ได้ รับคุณวุฒิเพิ่มขึ ้น และไม่เคยดารงตาแหน่ง
ในสายงานที่เริ่ มต้ นจากระดับ 3 ขึ ้นไปหากจะย้ ายข้ าราชการผู้นั ้นไปแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งในสายงานที่
เริ่มต้ นจากระดับ 3 ขึ ้นไปผู้นั ้นจะต้ องเป็ นผู้ที่สอบแข่งขันได้ หรือสอบคัดเลือกได้ ในตาแหน่งซึง่ อยู่ใน
สายงานที่จะย้ ายและบัญชีการสอบแข่งขันได้ หรือสอบคัดเลือกได้ ยังไม่ถูกยกเลิกด้ วย เว้ นแต่ผ้ นู ั ้นได้ รับ
คุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จ ะแต่งตั ้งโดยได้ รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง
ทุนของเทศบาล หรือเป็ นผู้ได้ รับ คุณวุฒิที่ ก.ท. กาหนดให้ คดั เลือกบรรจุเข้ ารับราชการได้
ข้ อ 145 การย้ ายพนักงานเทศบาลไปแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งในสายงานที่กาหนด
เป็ นตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ หรื อตาแหน่งทางวิชาการ พนักงานเทศบาลผู้นั ้นต้ องผ่านการ
ประเมินบุคคล และการปฏิบัติงานหรื อผลงาน ตามที่กาหนดในหมวด 9 ว่าด้ วยการเลื่อนและแต่งตั ้ง
พนักงานเทศบาลให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้นด้ วย
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ข้ อ 146 การย้ ายพนักงานเทศบาลผู้ดารงตาแหน่งบริหารของเทศบาลไปแต่งตั ้งให้ ดารง
ตาแหน่งในต่างสายงาน ผู้นั ้นจะต้ องดารงตาแหน่งในระดับเดียวกับตาแหน่งของสายงานที่จะแต่งตั ้งใหม่
และต้ องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของตาแหน่งสายงานที่จะแต่งตั ้งใหม่ โดย
ให้ ดาเนินการสอบคัดเลือก ตามข้ อ 1 (3) แห่งประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ ยวกับหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั ้ง การย้ าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั ้น
เงินเดือน
การย้ ายเพื่อแต่งตั ้งพนักงานเทศบาลผู้ดารงตาแหน่งในสายงานผู้ปฏิบัติงานไปดารง
ตาแหน่งในสายผู้บริหาร หรือการย้ ายเพื่อแต่งตั ้งพนักงานครูเทศบาลสายงานผู้บริหารสถานศึกษา หรือ
การย้ ายเพื่อแต่งตั ้งพนักงานเทศบาลผู้ดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 1 หรือ ระดับ 2 ให้
ดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่ มต้ นจากระดับ 3 หรือย้ ายเพื่อแต่งตั ้งพนักงานครูเทศบาลให้ ดารงตาแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ ระดับ 4 ระดับ 5 หรือระดับ 6 ให้ ดาเนินการโดยวิธีการสอบคัดเลือกตามข้ อ 1 (3) แห่งประกาศ
ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั ้ง การย้ าย การ
โอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั ้นเงินเดือน
ข้ อ 147 การย้ ายพนักงานเทศบาลผู้ดารงตาแหน่งใดไปแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งใน
สายงานที่ต่ากว่าตาแหน่งสายงานเดิม หรือ มีระดับต่ากว่าเดิม หรื อย้ ายพนักงานเทศบาลในตาแหน่ง
สายผู้บริหารหรือสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ไปแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งสายผู้ปฏิ บัติงาน ให้ กระทา
ได้ ต่อเมื่อพนักงานเทศบาลผู้นั ้นสมัครใจ และได้ รับ ความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
ในการย้ ายพนักงานเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ก.ท.จ. ต้ องพิจารณา โดยคานึงถึงเหตุผล
ความจาเป็ นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้ รับ โดยให้ ได้ รับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนสาหรับ
ตาแหน่งที่ได้ รับแต่งตั ้งในขั ้นที่เทียบได้ ตรงกันกับขั ้นเงินเดือนของอันดับเดิมตามตารางเทียบขั ้นเงินเดือน
แต่ละอันดับที่พนักงานจะได้ รับเมื่อได้ รับแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งท้ ายประกาศกาหนด การให้ พนักงาน
เทศบาลได้ รับเงินเดือน แต่ถ้าผู้นั ้นได้ รับเงินเดือนสูงกว่าขั ้นสูงของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่ได้ รับ
แต่งตั ้งอยู่แล้ ว ให้ ได้ รับเงินเดือนในขั ้นสูงของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่ได้ รับแต่งตั ้ง
ข้ อ 148 ในการสัง่ ย้ ายพนักงานไปแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งในต่างสายงาน ให้ คานึงถึง
โอกาสในความก้ าวหน้ าของพนักงานในการเลื่อนระดับสูงขึ ้นในตาแหน่งที่กาหนดสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ด้วยซึง่ อาจทาให้ พนักงานผู้นั ้นมีระยะเวลาในการดารงตาแหน่งในสายงานที่แต่งตั ้งใหม่ไม่
ครบตามหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับดังกล่าวได้
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ข้ อ 149 เมื่อมีคาสัง่ ย้ ายพนักงานเทศบาลไปแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งใดแล้ ว ให้
ผู้บังคับบัญชาแจ้ งหน้ าที่ และความรับผิ ดชอบของตาแหน่งดังกล่าว ให้ พนักงานเทศบาลผู้นั ้นทราบใน
วันที่ไปรายงานตัว รับมอบหน้ าที่เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ในตาแหน่งนั ้นต่อไป
ข้ อ 150 การย้ ายสับเปลี่ยนพนักงานครูเทศบาลที่สงั กัดสถานศึกษาสายงานผู้บริหาร
สถานศึกษา ให้ ดารงตาแหน่งแทนที่ซงึ่ กันและกัน จะต้ องเป็ นตาแหน่งเดียวกัน เช่น ผู้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ กับผู้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ หรื อผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน กับ
ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน เป็ นต้ น โดยให้ คงเลขที่ประจาตาแหน่งไว้ ที่เดิม ส่วนระดับ
เงินเดือน ตามตาแหน่งให้ ตามตัวบุคคลไปกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั ้งใหม่ ให้ นายกเทศมนตรีเป็ นผู้สงั่
แต่งตั ้ง โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. ทั ้งนี ใ้ ห้ หมายความรวมถึงการย้ ายสับเปลี่ยนให้ แทนที่อตั ราว่าง
ด้ วย
ข้ อ 151 การย้ ายสับเปลี่ยนพนักงานครูเทศบาลที่สงั กัดสถานศึกษา สายงานผู้สอน
และผู้สนับสนุนการสอน ให้ ดารงตาแหน่งแทนที่ซงึ่ กันและกัน จะต้ องเป็ นตาแหน่งและสาขาวิชาเอก
เดียวกัน เช่น ผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ 1 สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ กับผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ 1
สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ หรือผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ 2 สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ กับผู้ดารง
ตาแหน่งอาจารย์ 2 สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ เป็ นต้ น โดยให้ คงเลขที่ประจาตาแหน่งไว้ ที่เดิม ส่วน
ระดับเงินเดือนตามตาแหน่งให้ ตามตัวบุคคลไปกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั ้งใหม่ โดยให้ นายกเทศมนตรี
เป็ นผู้สงั่ แต่งตั ้ง โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.ทั ้งนี ้ให้ หมายความรวมถึง การย้ ายสับเปลี่ยนให้ แทนที่
อัตราว่างด้ วย
ในกรณีที่มีเหตุผลจาเป็ นพิเศษที่ไม่อาจดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ก.ท.จ.อาจให้ ความ
เห็นชอบในการพิจารณาการย้ ายสับเปลี่ยนพนักงานครูเทศบาล โดยไม่จาเป็ นต้ องดารงตาแหน่งหรื อจบ
สาขาวิชาเอกเดียวกันก็ได้
หมวด 7
การโอน
ข้ อ 152 การโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลหนึ่งไปแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลอีกแห่งหนึ่ง ให้ โอนและแต่งตั ้งจากพนักงานเทศบาล ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี ้
(1) ผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกได้ ในตาแหน่งที่จะแต่งตั ้งนั ้น หรื อผู้ได้ รับ
การคัดเลือกเพื่อแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้นนั ้น
(2) ผู้ขอโอนตาแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาภายใน 15 วัน นับแต่
ตาแหน่งว่าง ตามข้ อ 159
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(3) ผู้ได้ รับการคัดเลือก โดย ก.ท.จ.ได้ มี มติเห็นชอบให้ เทศบาลรับโอนพนักงานเทศบาล
อื่น มาแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งบริหารหรือสายงานผู้บริหารสถานศึกษาในระดับที่ไม่สงู กว่าเดิม
ตามข้ อ 160
(4) ผู้ขอโอนโดยการโอนสับเปลี่ยนตาแหน่งในตาแหน่งเดี ยวกันและระดับเดียวกัน
ระหว่างเทศบาล หรือผู้ขอโอนมาแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานในเทศบาล ตามข้ อ 167
(5) ผู้ที่ ก.ท.จ.ได้ มีมติให้ โอนจากเทศบาลหนึ่งไปดารงตาแหน่งในอีกเทศบาลหนึ่งใน
จังหวัดเดีย วกัน ตามข้ อ 168
(6) ผู้ที่ ก.ท. ได้ มีมติให้ โอนจากเทศบาลหนึ่งไปดารงตาแหน่งในอีกเทศบาลหนึ่ง
ตามข้ อ 169
ข้ อ 153 ในการบรรจุและแต่งตั ้งผู้สอบแข่งขันได้ หรื อผู้ได้ รับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่
ไม่จาเป็ นต้ องสอบแข่งขันเพื่อเข้ ารับราชการเป็ นพนักงานเทศบาล หรื อการแต่งตั ้งพนัก งานเทศบาลผู้สอบ
คัดเลือกได้ หรือผู้ได้ รับคัดเลือกให้ ดารงตาแหน่งใดในเทศบาล และผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ได้ รับคัดเลือกกรณีที่
มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็ นต้ องสอบแข่งขัน ผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้ รับการคัดเลือกนั ้นเป็ นพนักงานเทศบาล
ในสังกัดเทศบาลอื่น ให้ เทศบาลที่จะบรรจุหรื อแต่งตั ้งนัน้ เสนอเรื่องการขอรับโอน พนักงานเทศบาลผู้นั ้น
เพื่อแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ ได้ รับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่ไม่จาเป็ นต้ องสอบแข่งขัน
สอบคัดเลือกได้ หรื อได้ รับ คัดเลือก แล้ วแต่กรณี ให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้ ความเห็นชอบ
ข้ อ 154 ในการโอนพนักงานเทศบาลผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ได้ รับคัดเลือกในกรณี พิเศษที่
ไม่จาเป็ นต้ องสอบแข่งขัน ผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้ รับคัดเลือก ให้ เทศบาลที่จะรับโอนมีหนังสือแจ้ ง
ความประสงค์จะรับโอนพร้ อมความเห็นชอบของ ก.ท.จ.ที่จะรับโอนให้ เทศบาลสังกัดเดิมของผู้ที่จะ
โอนทราบ และให้ เทศบาลสังกัดเดิม ของผู้ที่จะโอนเสนอเรื่องการให้ โอนพนักงานผู้ที่จะโอนไปนั ้นให้
ก.ท.จ. พิจารณาให้ ความเห็นชอบ
ข้ อ 155 ในการออกคาสัง่ รับโอนพนักงานเทศบาลของเทศบาลที่จะรับโอน และ
การออกคาสัง่ ให้ พนักงานเทศบาลพ้ นจากตาแหน่งและหน้ าที่ ของเทศบาลสังกัดเดิมตามมติของ ก.ท.จ.
ของแต่ละแห่ง ตามข้ อ 153 และข้ อ 154 ให้ เทศบาลทั ้งสองแห่งประสานกัน เพื่อออกคาสัง่ การรับโอน
พนักงานเทศบาล และการให้ พนักงานเทศบาลพ้ นจากตาแหน่งและหน้ าที่ โดยกาหนดให้ มีผลในวัน
เดียวกัน
ข้ อ 156 ให้ พนักงานเทศบาลที่ได้ รับแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้ รับ
คัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็ นต้ องดาเนินการสอบแข่งขัน ได้ รับเงินเดือน ดังนี ้
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(1) กรณีแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งในระดับเดิม และผู้นั ้นได้ รับเงินเดือนต่ากว่าหรื อ
เท่าคุณวุฒิ ให้ ได้ รับเงิ นเดือนตามวุฒิ แต่หากผู้นั ้นได้ รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ ให้ ได้ รับเงินเดือนในขั ้น
ที่ได้ รับอยู่เดิม
(2) กรณีแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู กว่าเดิม และผู้นั ้นได้ รับเงินเดือนต่า
กว่าหรื อเท่าคุณวุฒิ ให้ ได้ รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ แต่หากผู้นั ้นได้ รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ ให้ ได้ รับ
เงินเดือนในอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้ รับคัดเลือกในกรณี ที่มีเหตุพิเศษไม่
จาเป็ นต้ องดาเนินการสอบแข่งขันในขั ้นที่เทียบได้ ตรงกันกับขั ้นเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเที ยบ
ขั ้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่พนักงานจะได้ รับเมื่อได้ รับการแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งท้ ายประกาศนี ้
(3) กรณีแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งในระดับต่ากว่าเดิม และผู้นั ้นได้ รับเงินเดือนสูงกว่า
คุณวุฒิ ให้ ได้ รับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่ส อบแข่งขันได้ หรือได้ รับคัดเลือกในกรณีที่
มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็ นต้ องดาเนินการสอบแข่งขันในขั ้นที่เทียบได้ ตรงกันกับขั ้นเงินเดือนของอันดับเดิม
ตามตารางเทียบขั ้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่พนักงานจะได้ รับเมื่อได้ รับการแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งท้ าย
ประกาศนี ้ และหากผู้นั ้นได้ รับเงินเดือนสูงกว่าขั ้นสูงของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่ งที่สอบแข่งขันได้
หรือได้ รับ คัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษ ที่ไม่จาเป็ นต้ องดาเนินการสอบแข่งขัน ให้ ได้ รับเงินเดือนในขั ้นสูง
ของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้ รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็ นต้ อง
ดาเนินการสอบแข่งขันนั ้น
ข้ อ 157 ในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็ น นายกเทศมนตรีจะดาเนินการ ให้ พนักงาน
เทศบาลที่ได้ รับแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรื อได้ รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่
จาเป็ นต้ องดาเนินการสอบแข่งขัน ซึง่ ได้ รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ ให้ ได้ รับเงินเดือนตามคุณวุฒิก็ได้
หากมี การระบุเงื่อนไขการให้ ได้ รับเงินเดือนตามคุณวุฒิไว้ ในประกาศสอบแข่งขัน หรือคัดเลือกในกรณีที่มี
เหตุพิเศษที่ไม่จาเป็ นต้ องสอบแข่งขันในครั ้งนั ้น
ข้ อ 158 ให้ พนักงานเทศบาลที่ได้ รับการแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ หรื อ
ได้ รับ คัดเลือกที่มิใช่กรณี ที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็ นต้ องสอบแข่งขัน ได้ รับเงินเดือน ตามที่กาหนดในหมวด 3
ว่าด้ วยอัตราเงินเดือนและวิธีก ารจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น แล้ วแต่กรณี
ข้ อ 159 ภายใต้ บังคับข้ อ 139 และข้ อ 152 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลให้ เกิ ดประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลเป็ นส่วนรวม ก.ท.จ. อาจมีมติให้ ความเห็นชอบ
ให้ รับโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลอื่นที่ประสงค์ขอโอนมาเป็ นพนักงานเทศบาลในตาแหน่งบริหาร
และสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างของเทศบาลนั ้น โดยนายกเทศมนตรี ที่เกี่ยวข้ องได้ ตกลงยินยอมใน
การโอนนั ้นแล้ ว และเทศบาลที่รับโอนได้ เสนอขอความเห็นชอบต่อ ก.ท.จ.ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่
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ตาแหน่งนั ้นว่างลง เมื่อ ก.ท.จ.ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบแล้ ว ให้ นายกเทศมนตรี ออกคาสัง่ แต่งตั ้งให้
ดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สงู กว่าเดิมและได้ รับเงินเดือนในขั ้นที่ไม่สงู กว่าเดิม
ข้ อ 160 ในกรณีการโอนพนักงานเทศบาลมาแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งบริหารและสาย
งานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง เมื่อพ้ นระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ ตามข้ อ 159 และ ก.ท.จ. พิจารณา
ดาเนินการตามข้ อ 139 (2) หรื อ (4) ให้ ก.ท.จ.แต่งตั ้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอน จานวนไม่น้อย
กว่า 7 คน ดังนี ้
(1) ผู้เหมาะสมใน ก.ท.จ.
เป็ นประธานกรรมการ
(2) นายกเทศมนตรีในเทศบาลที่มีตาแหน่งว่าง หรื อผู้แทน 1 คน เป็ นกรรมการ
(3) นายกเทศมนตรีที่เป็ นผู้แทนใน ก.ท.จ. 1 คน
เป็ นกรรมการ
(4) ผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้ อง จานวนไม่น้อยกว่า 2 คน เป็ นกรรมการ
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่น้อยกว่า 2 คน
เป็ นกรรมการ
ให้ ก.ท.จ. แต่งตั ้งพนักงานเทศบาลคนหนึ่งเป็ นเลขานุการ
ข้ อ 161 กรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนที่แ ต่งตั ้งจากผู้แทนเทศบาลตามข้ อ
160 (2) ให้ ก.ท.จ. แต่งตั ้งจากนายกเทศมนตรี หรื อรองนายกเทศมนตรี หรื อเทศมนตรี ผู้ที่นายก
เทศมนตรีมอบหมายเป็ นกรรมการแทน
ส่วนกรรมการที่เป็ นนายกเทศมนตรีตามข้ อ 160 (3) ให้ พิจารณาแต่งตั ้งจากนายก
เทศมนตรีที่เป็ นผู้แทนเทศบาลใน ก.ท.จ. จานวน 1 คน
ข้ อ 162 กรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนที่แต่งตั ้งจากผู้แทนหน่วยราชการ
ตามข้ อ 160 (4) ให้ ก.ท.จ. แต่งตั ้งจากหัวหน้ าส่วนราชการประจาจังหวัด ซึง่ เป็ นส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริหารงานของเทศบาล หรื อข้ าราชการพลเรือนตั ้งแต่ ระดับ 7 ขึ ้นไป ในสังกัดส่วนราชการนั ้น
พนักงานซึง่ มีระดับไม่ต่ากว่าระดับของตาแหน่งที่จะคัดเลือกเพื่อแต่งตั ้งในตาแหน่งนั ้น
ข้ อ 163 กรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนที่แต่งตั ้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้ อ
160 (5) ให้ ก.ท.จ. แต่งตั ้งจากผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ. หรือผู้ทรงคุณวุฒิอื่นที่มีความรู้ ความสามารถใน
ด้ านการบริหารงานบุคคล ด้ านการบริหารและการจัดการ หรื อด้ านกฎหมาย ซึง่ อาจเป็ นข้ าราชการหรือ
บุคคลทัว่ ไปที่มีความรู้ ความสามารถดังกล่าว
ข้ อ 164 เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนตามข้ อ 160 วรรคสอง
ให้ ก.ท.จ. แต่งตั ้งจากปลัดเทศบาล หรื อพนักงานเทศบาลตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้อานวยการกอง หรือหัวหน้ า
ส่วนราชการที่เทียบได้ ไม่ต่ากว่านี ้
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ให้ เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอน ทาหน้ าที่ในงานด้ านธุรการ
ต่าง ๆ ของคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และที่ได้ รับมอบหมาย
ข้ อ 165 หลักเกณฑ์การคัดเลือก วิธีการคัดเลือก และการกาหนดคุณสมบัติของผู้ที่มี
สิทธิเข้ ารับการคัดเลือกเพื่อโอนตามข้ อ 160 ให้ นาหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ สาหรับการคัดเลือก
ผู้ดารงตาแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั ้งให้ มีระดับสูงขึ ้นตามที่กาหนดในหมวด 4 ว่าด้ วยการคัดเลือก มาใช้ บังคับ
โดยอนุโลม
ข้ อ 166 ให้ คณะกรรมการคัดเลือก ดาเนินการคัดเลือกผู้มีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนดและ
ได้ แจ้ งความประสงค์สมัครเข้ ารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก แล้ วประกาศผลการ
คัดเลือกเสนอให้ ก.ท.จ. พิจารณารับโอน
ข้ อ 167 ภายใต้ บังคับข้ อ 152 เพื่อประโยชน์แก่ราชการ เทศบาล อาจโอนสับเปลี่ย น
ตาแหน่งพนักงานเทศบาลในตาแหน่งเดียวกันได้ โดยความสมัครใจของพนักงานผู้โอน และนายก
เทศมนตรีของเทศบาลที่เกี่ยวข้ องได้ ตกลงยินยอมในการโอนดังกล่าวแล้ ว ให้ เทศบาลที่เกี่ยวข้ องเสนอขอ
ความเห็นชอบต่อ ก.ท.จ. เมื่อ ก.ท.จ. ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบแล้ ว ให้ นายกเทศมนตรี ออกคาสัง่
แต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สงู กว่าเดิม และได้ รับเงินเดือนในขั ้นที่ไม่สงู กว่าเดิม
การโอนพนักงานเทศบาลอื่น มาแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานในเทศบาล อาจกระทา
ได้ โดยความสมัครใจของผู้จะขอโอน และได้ รับความยินยอมจากนายกเทศมนตรีของเทศบาลที่จะรับโอนนัน้
เมื่อ ก.ท.จ. ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบแล้ ว ให้ นายกเทศมนตรีออกคาสัง่ แต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่
ไม่สงู กว่าเดิม และได้ รับเงินเดือนในขั ้นที่ไม่สงู กว่าเดิม
การโอนพนักงานเทศบาลตามวรรคสองมาดารงตาแหน่งในระดับต่ากว่าเดิมอาจกระทาได้
ต่อเมื่อพนักงานเทศบาลผู้นัน้ สมัครใจและได้ รับ ความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. ในการนี ้ ก.ท.จ. ต้ องพิจารณา
โดยคานึงถึงเหตุผลความจาเป็ นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้ รับ โดยกาหนดให้ ได้ รับเงินเดือนในขั ้นที่
เทียบได้ ตรงกันกับขั ้นเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเปรียบเทียบขั ้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่ พนักงาน
เทศบาล จะได้ รับเมื่อได้ รับการแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งท้ าย ประกาศนี ้ แต่หากผู้นั ้นได้ รับเงินเดือนสูงกว่า
ขั ้นสูงของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งนั ้น ให้ ได้ รับเงินเดือนในขั ้นสูงของอันดับสาหรับตาแหน่งนั ้น
ข้ อ 168 ภายใต้ บังคับข้ อ 159 และข้ อ 167 ในกรณีมีเหตุผลและความจาเป็ นที่
สาคัญเป็ นประโยชน์ต่อราชการของเทศบาล โดยส่วนรวม ก.ท.จ.อาจพิจารณาและมีมติให้ ความเห็นชอบ
ให้ โอนพนักงานเทศบาลหนึ่งมาแต่งตั ้งเป็ นพนักงานเทศบาลของเทศบาลอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเดีย วกันได้
โดยให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สงู กว่าเดิม และได้ รับเงินเดือนในขั ้นที่ไม่สงู กว่า เดิม
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ข้ อ 169 กรณีที่มีปัญหาขัดแย้ งระหว่างพนักงานเทศบาลกับนายกเทศมนตรีและไม่
สามารถดาเนินการโอนระหว่างเทศบาลภายในจังหวัดตามข้ อ 168 ได้ ก.ท.จ.จะรับเรื่ องราวและ
ตรวจสอบข้ อเท็จจริง เหตุผลความจาเป็ นของเทศบาล เหตุผลความจาเป็ นของนายกเทศมนตรีหรื อคาร้ อง
ของพนักงานเทศบาลที่ยื่นความประสงค์แล้ วแต่กรณี พร้ อมเสนอรายละเอียดหลักฐานให้ ก.ท. พิจารณา
และ มีมติเห็นชอบให้ โอนพนักงานเทศบาลระหว่างเทศบาลในระหว่างจังหวัดในระดับเดียวกันได้ โดย
คานึงถึงความเหมาะสม ความจาเป็ นเพื่อประโยชน์แก่เทศบาล
ในกรณีตาแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาของเทศบาลว่างลงหลาย
ตาแหน่งพร้ อมกันในหลายเทศบาลในหลายจังหวัด เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาพนักงานเทศบาล
ให้ เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลเป็ นส่วนรวม ก.ท. จะพิจารณาและมีมติให้ โอน
พนักงานเทศบาลในระหว่างจังหวัดได้ ทั ้งนี ้ ตามระยะเวลาที่ ก.ท.กาหนด
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ พนักงานเทศบาลยื่นคาร้ องและรายงาน
เหตุผลความจาเป็ นต่อ ก.ท.จ. หรื อเทศบาลรายงานเหตุผลความจาเป็ นของนายกเทศมนตรีต่อ ก.ท.จ.เมื่อ
ก.ท.จ.ตรวจสอบข้ อเท็จจริงดังกล่าวแล้ วเสนอความเห็นให้ ก.ท.พิจารณา
ข้ อ 170 การโอนพนักงานเทศบาล ตามที่ก าหนดในหมวดนี ้ให้ นายกเทศมนตรี มีคาสั่ง
รับโอนและแต่งตั ้งพนักงานเทศบาล ดังกล่าวให้ ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ สอบคัดเลือกได้ หรือได้ รับ
คัดเลือก ตามข้ อ 152 และ ข้ อ 153 หรือตาแหน่งที่ ก.ท.จ. มีมติให้ ความเห็นชอบให้ รับโอนและแต่งตั ้งให้
ดารงตาแหน่งใด ตามข้ อ 159 ข้ อ 167 ข้ อ 168 และข้ อ 169 ให้ นายกเทศมนตรีของเทศบาลสังกัดเดิม
มีคาสัง่ ให้ พนักงานเทศบาลผู้นั ้นพ้ นจากตาแหน่ง ทั ้งนี ้ ให้ กาหนดวันที่ในคาสัง่ รับโอนและคาสัง่ ให้ พ้นจาก
ตาแหน่งให้ มีผลในวันเดียวกัน
การสัง่ การโอนพนักงานเทศบาล และการสัง่ ให้ พนักงานเทศบาลพ้ นจากตาแหน่งตาม
วรรคหนึ่ง ต้ องได้ รับ ความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
หมวด 8
การรั บโอน
ข้ อ 171 การรับโอนพนักงานส่วนท้ องถิ่นอื่นและการรับโอนข้ าราชการประเภทอื่นที่
ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองหรื อข้ าราชการวิสามัญมาบรรจุและแต่งตั ้งเป็ นพนักงานเทศบาลให้ รับโอนและ
แต่งตั ้งเป็ นพนักงานเทศบาลจากผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ได้ รับการคัดเลือกในตาแหน่งที่จะแต่งตั ้งโดยกรณี พิเศษ
ตามข้ อ 109 (2) โดยให้ ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือ ได้ รับการคัดเลือกนั ้น และให้ ได้ รับเงินเดือน
ตามคุณวุฒิสาหรับ ตาแหน่งนั ้น เว้ นแต่ ผู้นั ้นได้ รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ ให้ ได้ รับเงินเดือนเท่ากับ
เงินเดือนที่ได้ รับอยู่เดิม แต่ถ้าไม่มีขั ้นเงินเดือนเท่ากับเงินเดือนที่ได้ รับอยู่เดิม ให้ ได้ รับเงิ นเดือนสาหรับ
ตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้ รับการคัดเลือกในขั ้นที่เทียบได้ ตรงกันกับขั ้นเงินเดือนที่ได้ รับอยู่เดิม ตาม
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ตารางเปรียบเทียบขั ้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่ข้าราชการจะได้ รับ เมื่อได้ รับการแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งท้ าย
ประกาศนี ้ แต่ถ้ าผู้นั ้นได้ รับเงินเดือนสูงกว่าขั ้นสูงของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือ
ได้ รับการคัดเลือก ให้ ได้ รับเงินเดือนในขั ้นสูงของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งนั ้น
การรับโอนพนักงานส่วนท้ องถิ่นอื่นและการรับโอนข้ าราชการประเภทอื่น ตามวรรคหนึ่ง
มาบรรจุและแต่งตั ้งเป็ นพนักงานเทศบาล ในตาแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ให้ รับโอน
และแต่งตั ้งเป็ นพนักงานเทศบาลจากผู้ได้ รับการคัดเลือก โดยให้ ดาเนินการร่วมกับการคัดเลือกเพื่อโอน
พนักงานเทศบาลตามข้ อ 160 และข้ อ 165 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดตาม ข้ อ 139 (4)
โดยให้ มาดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สงู กว่าเดิม และให้ ได้ รับเงินเดือน ในขั ้นที่ไม่สงู กว่าเดิม
ข้ อ 172 ในกรณีเทศบาลมีเหตุผลและความจาเป็ นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่ราชการ
เทศบาลอาจขอรับโอนพนักงานส่วนท้ องถิ่นอื่น หรื อข้ าราชการประเภทอื่น ที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองหรื อ
ข้ าราชการวิสามัญ ที่มีความประสงค์จะขอโอนมาแต่งตั ้งเป็ นพนักงานเทศบาลในตาแหน่งผู้ป ฏิบัติงาน
ให้ เทศบาล เสนอ ก.ท.จ. โดยให้ ชี ้แจงเหตุผลความจาเป็ น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การ
ทางาน และความชานาญการของผู้ที่จะขอโอนและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้ รับ เมื่อ ก.ท.จ. ได้
พิจารณาให้ ความเห็นชอบแล้ วให้ นายกเทศมนตรีสงั่ รับโอน และแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่ งเป็ นพนักงาน
เทศบาล ส่วนจะบรรจุและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งระดับใด และจะให้ ได้ รับเงินเดือนเท่าใด ให้ ก.ท.จ.
เป็ นผู้กาหนด แต่จะต้ องไม่สงู กว่าพนักงานเทศบาลที่มีคณ
ุ วุฒิ ความสามารถ และความชานาญในระดับ
เดียวกัน
ข้ อ 173 การรับโอนพนักงานส่วนท้ องถิ่น อื่นหรื อการรับโอนข้ าราชการประเภทอื่นมา
บรรจุและแต่งตั ้งเป็ นพนักงานเทศบาลตามข้ อ 171 และข้ อ 172 ให้ นายกเทศมนตรีมีคาสัง่ ให้ รับโอนและ
แต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งพนักงานเทศบาลแล้ ว ให้ มีหนังสือแจ้ งการรับโอนให้ ส่วนราชการสังกัดเดิมของผู้ที่
จะโอนออกคาสัง่ ให้ ผ้ นู ัน้ พ้ นจากตาแหน่งและหน้ าที่ ทั ้งนี ้ ให้ กาหนดวันที่ในคาสัง่ รับโอนและคาสัง่ ให้ พ้น
จากตาแหน่งเป็ นวันเดียวกัน
การออกคาสัง่ รับโอนและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งในเทศบาลตามวรรคหนึ่งให้ ก.ท.จ. ให้
ความเห็นชอบก่อน
ข้ อ 174 การรับโอนพนักงานส่วนท้ องถิ่นอื่นหรื อการรับ โอนข้ าราชการประเภทอื่นมา
บรรจุและแต่งตั ้งเป็ นพนักงานเทศบาล ต้ องอยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์ ดังนี ้
(1) ตาแหน่งที่จะนามาใช้ ในการรับโอน ต้ องเป็ นตาแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน
(2) ผู้ได้ รับการบรรจุและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งใด ต้ องมีคณ
ุ สมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง นั ้น
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(3) ผู้ใดที่ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับ 3 หากไม่เคยได้ รับการบรรจุและแต่งตั ้งให้
ดารงตาแหน่งที่ใช้ วฒ
ุ ิตั ้งแต่ระดับปริญญาตรีหรื อเทียบได้ ไม่ต่ากว่านี ้ขึ ้นไปเป็ นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งมาก่ อน หรื อไม่เคยได้ รับแต่งตั ้งโดยผลการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่
จาเป็ นต้ องสอบแข่งขันให้ ดารงตาแหน่งที่ต้องใช้ วฒ
ุ ิตั ้งแต่ปริญญาตรีหรือเทียบได้ ไม่ต่ากว่านี ้ เป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่ งในสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 3
ขึ ้นไป ผู้นั ้นจะต้ องเป็ นผู้สอบแข่งขันได้ ในตาแหน่งสายงานที่จะรับโอน และบัญชีสอบแข่งขันนั ้นยังไม่
ยกเลิก
(4) การรับโอนเพื่อแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งที่ต้องดาเนินการคัดเลือกหรือต้ องประเมิน
บุคคล ผู้ขอโอนจะต้ องผ่านการคัดเลือกหรื อผ่านการประเมินบุคคลก่อน
(5) การรับโอนเพื่อแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งในสายงานใด ของเทศบาลใดต้ องไม่มีผ้ สู อบ
แข่งขันได้ ในตาแหน่งสายงานนั ้นของเทศบาลนั ้น หรือของ ก.ท.จ.นั ้น ขึ ้นบัญชีรอการบรรจุอยู่ หรือไม่มี
ผู้สอบคัดเลือกได้ หรื อผู้ได้ รับ คัดเลือกในตาแหน่งสายงานนั ้นของเทศบาลนั ้น หรือของ ก.ท.จ.นั ้น ขึ ้นบัญชี
รอการแต่งตั ้งอยู่
ข้ อ 175 เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ ถือว่าเวลาราชการหรื อเวลาทางานของ
ผู้ที่โอนมาตามที่ก าหนดในหมวดนี ้ ในขณะที่เป็ นพนักงานส่วนท้ องถิ่นอื่น หรื อข้ าราชการประเภทอื่นนั ้น
เป็ นเวลาราชการของพนักงานเทศบาล
หมวด 9
การเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล
(รวมพนั กงานครู เทศบาลที่ไม่ สังกัดสถานศึ กษา)
ข้ อ 176 การเลื่อนพนักงานเทศบาลขึ ้นแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้น ให้ เลื่อน
และแต่งตั ้งจากผู้สอบแข่งขันได้ หรื อผู้สอบคัดเลือกเพื่อดารงตาแหน่งนั ้นได้ หรือจากผู้ได้ รับคัดเลือกเพื่อ
ดารงตาแหน่งนั ้น
ข้ อ 177 การเลื่อนและแต่งตั ้งผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้ รับการ
คัดเลือกให้ เลื่อนและแต่งตั ้งตามลาดับ ที่ในบัญชีสอบแข่งขันหรือบัญชีสอบคัดเลือกหรื อบัญชีผ้ ไู ด้ รับการ
คัดเลือกนั ้น แล้ วแต่กรณี สาหรับการเลื่อนและแต่งตั ้งจากผู้ได้ รับคัดเลือกให้ เลื่อนและแต่งตั ้งตามความ
เหมาะสมโดยคานึงถึงความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ และประวัติก ารรับราชการ ซึง่ จะต้ องเป็ นผู้มี
ผลงานเป็ นที่ประจักษ์ ในความสามารถแล้ ว
ข้ อ 178 การเลื่อนและแต่งตั ้งพนักงานเทศบาล ให้ ดารงตาแหน่ง ในระดับที่สงู ขึ ้น
จากผู้สอบแข่งขันได้ ให้ ได้ รับแต่งตั ้งได้ ดังนี ้
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(1) เลื่อนผู้ซงึ่ ได้ รับประกาศนียบัตรวิชาชี พ หรื อปริญญาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งในระดับ 2 ระดับ 3 หรื อระดับ 4 และสอบแข่งขันเพื่อดารงตาแหน่งนั ้นได้ ขึ ้นแต่งตั ้งให้
ดารงตาแหน่งนั ้น
(2) การเลื่อนกรณี ดงั กล่าว จะเลื่อนขึ ้นแต่งตั ้งได้ ต่อเมื่อถึงลาดับที่ที่ผ้ นู ั ้นสอบแข่งขันได้
ตามลาดับที่ในบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้ สาหรับเงินเดือนที่ได้ รับให้ เป็ นไปตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร
(3) หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ให้ ดาเนินการตามหมวด 4 ว่าด้ วยการคัดเลือก
แห่งประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันสาหรับพนักงานเทศบาลที่ ก.ท. กาหนด
(4) ให้ นายกเทศมนตรีเป็ นผู้สงั่ เลื่อนและแต่งตั ้งตามลาดับที่ ในบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้
โดยความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
ข้ อ 179 การเลื่อนและแต่งตั ้งพนักงานเทศบาล ให้ ดารงตาแหน่ง ในระดับที่สงู ขึ ้นจาก
ผู้สอบคัดเลือกได้ ให้ เลื่อนและแต่งตั ้งได้ ดังนี ้
(1) เลื่อนและแต่งตั ้งผู้ดารงตาแหน่งในสายงานผู้ปฏิบัติงานให้ ดารงตาแหน่งใน
สายงานผู้บริหารของเทศบาล
(2) เลื่อนและแต่งตั ้งผู้ดารงตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 1 หรือระดับ 2
ให้ ดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 3
(3) เลื่อนและแต่งตั ้งพนักงานครูเทศบาลให้ ดารงตาแหน่งสายงานศึกษานิเทศก์
(4) เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ ก.ท.กาหนดไว้ ใน
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งในระดับที่จะแต่งตั ้ง และต้ องเป็ นผู้ได้ รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั ้นต่าของอันดับ
เงินเดือนสาหรับตาแหน่งนั ้น
(5) หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก ให้ ดาเนินการตามหมวด 4 ว่าด้ วยการคัดเลื อก
แห่งประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสาหรับพนักงานเทศบาลที่ ก.ท. กาหนด
(6) ให้ นายกเทศมนตรีเป็ นผู้สงั่ เลื่อนและแต่งตั ้งตามลาดับที่ในบัญชีผ้ สู อบคัดเลือกได้
โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
ข้ อ 180 การเลื่อนและแต่งตั ้งพนักงานเทศบาล ให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้น
สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็ นตาแหน่งระดับควบจากผู้ได้ รับ การคัดเลือกจากผู้ที่ได้ รับการคัดเลือก
(1) เลื่อนและแต่งตั ้งในระดับควบขั ้นต้ น ได้ แก่ เลื่อนและแต่งตั ้งผู้ที่ได้ รับเงินเดือน
ยังไม่ถึงขั ้นต่าและผู้ที่ได้ รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขัน้ ต่าของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่จะเลื่อนขึ ้น
แต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้นโดยไม่เปลี่ยนสายงาน ดังต่อไปนี ้
(ก) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 1 ของสายงานใดที่เริ่มต้ นจากระดับ 1 ขึ ้นดารง
ตาแหน่งระดับ 2 ของสายงานนั ้น
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(ข) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 2 ของสายงานใดที่เริ่มต้ นจากระดับ 2 ขึ ้นดารง
ตาแหน่งระดับ 3 ของสายงานนั ้น
(ค) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 3 ของสายงานใดที่เริ่ มต้ นจากระดับ 3 ขึ ้นดารง
ตาแหน่งระดับ 4 ของสายงานนั ้น
(ง) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 4 ของสายงานแพทย์ สายงานทันตแพทย์ และ
สายงานวิชาการสัตวแพทย์ ขึ ้นดารงตาแหน่งระดับ 5 ของสายงานนั ้น
(2) เลื่อนและแต่งตั ้งในระดับควบขั ้นสูง ได้ แก่ เลื่อนและแต่งตั ้งผู้ที่ได้ รับเงินเดือนไม่
ต่ากว่าขั ้นต่าของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่จะเลื่อนขึ ้นแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้นโดย
ไม่เปลี่ยนสายงาน ดังต่อไปนี ้
(ก) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 2 ของสายงานใดที่เริ่มต้ นจากระดับ 1 ขึ ้นดารง
ตาแหน่งระดับ 3 ของสายงานนั ้น
(ข) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 3 ของสายงานใดที่เริ่มต้ นจากระดับ 2 ขึ ้นดารง
ตาแหน่งระดับ 4 ของสายงานนั ้น
(ค) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 4 ของสายงานใดที่เริ่ มต้ นจากระดับ 3 ขึ ้นดารง
ตาแหน่งระดับ 5 ของสายงานนั ้น
(ง) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 5 ของสายงานแพทย์ สายงานทันตแพทย์ และ
สายงานวิชาการสัตวแพทย์ ขึ ้นดารงตาแหน่งระดับ 6 ของสายงานนั ้น
(3) เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ ก.ท. กาหนดไว้ ใน
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งในระดับที่จะแต่งตั ้ง
(4) ให้ ดาเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานตามวิธีการและ
แบบประเมินท้ ายประกาศกาหนดนี ้
(5) ให้ นายกเทศมนตรีเป็ นผู้สงั่ เลื่อนและแต่งตั ้งโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.และให้ มี
ผลไม่ก่อนวันที่ผ้ บู ังคับบัญชาชั ้นต้ นบันทึกความเห็นว่าควรเลื่อนระดับได้
ข้ อ 181 การเลื่อนผู้ที่ดารงตาแหน่งระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 หรือระดับ 4 ซึง่ เป็ นผู้ที่
ได้ รับการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็ นต้ องสอบแข่งขันให้ แต่งตั ้งดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ ้น
(1) ได้ รับวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้น โดยได้ รับ
ทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง หรื อทุนของเทศบาล ตามข้ อ 109 (1)
(2) ได้ รับวุฒิที่ ก.ท.กาหนดให้ คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ ารับราชการเป็ นกรณี พิเศษ
ตามข้ อ 109 (2)
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(3) หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกให้ ดาเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
คัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็ นต้ องสอบแข่งขันสาหรับพนักงานเทศบาลที่ ก.ท. กาหนด
(4) ให้ นายกเทศมนตรีเป็ นผู้สงั่ เลื่อนและแต่งตั ้งโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
ข้ อ 182 การเลื่อนและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ ้นสาหรับตาแหน่งที่กาหนด
เป็ นตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ในตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 1 และระดับ 2
(1) ตาแหน่งในกลุ่มงานธุรการหรื อบริการทั่วไป และกลุ่มงานที่ปฏิบัติภารกิจหลัก
ของส่วนราชการ ตามบัญชีรายการจาแนกกลุ่มงานตาแหน่งฯ (บัญชีหมายเลข 1 ท้ ายประกาศนี ้) ให้
กาหนดตาแหน่งได้ ถึงระดับ 5 หรือ 6 ดังนี ้
(ก) ตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 1 กาหนดเป็ นตาแหน่งระดับ 1 – 3
หรือ 4 สาหรับระดับ 5 ให้ มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
(ข) ตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 2 อาจปรับเป็ นตาแหน่งระดับ 2 – 4
หรือ 5 สาหรับระดับ 6 ให้ มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
(2) ตาแหน่งในกลุ่มงานเทคนิ คเฉพาะด้ าน และกลุ่มงานที่ใช้ ทกั ษะและความชานาญ
เฉพาะตัวตามบัญชีจาแนกกลุ่มงานตาแหน่งฯ (บัญชีหมายเลข 1ท้ ายประกาศนี ้) ให้ กาหนดตาแหน่งได้ ถึง
ระดับ 5 หรือ 6 ดังนี ้
(ก) ตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 1 กาหนดเป็ นตาแหน่งระดับ 1 – 3
หรือ 4 หรือ 5
(ข) ตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 2 กาหนดเป็ นตาแหน่งระดับ 2 – 4
หรือ 5 หรือ 6
ทั ้งนี ้ การกาหนดตาแหน่งตามข้ อ (1) และ (2) ระดับตาแหน่งที่จะปรับปรุงต้ องไม่สงู
กว่าระดับของตาแหน่งของหัวหน้ าหน่ วยงานระดับกองหรื อเทียบเท่าที่ตาแหน่งนั ้นสังกัด
(3) ก.ท.จ.เห็นชอบกาหนดตาแหน่งและระดับตาแหน่งตามข้ อ (1) และ (2) ตาม
กรอบและแผนอัตรากาลังของพนักงานเทศบาลยกเว้ นการจะปรับตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 1
ให้ เป็ นระดับ 5 และตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 2 ให้ เป็ นระดับ 6 ตามข้ อ (1) ให้ ดาเนิ นการได้
เมื่อผู้ดารงตาแหน่งนั ้นเป็ นผู้มีผลงานและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนที่จะแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งสูงขึ ้นดังกล่าว
และลักษณะหน้ าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตาแหน่งนั ้นเปลี่ย นไปจากเดิมใน
สาระสาคัญถึงขนาดที่จะต้ องปรับระดับตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.ท.กาหนด
(4) การปรับระดับตาแหน่งให้ สงู ขึ ้นให้ ดาเนินการได้ ครั ้งละไม่เกิน 1 ระดับ การจะ
พิจารณาปรับระดับตาแหน่งใดให้ หน่วยงานการเจ้ าหน้ าที่ศกึ ษาและวิเคราะห์หน้ าที่ความรับผิดชอบของ
ตาแหน่งเพื่อเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาโดยใช้ แบบประเมินตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
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(สายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 1 และระดับ 2) ซึง่ ใช้ สาหรับการปรับระดับตาแหน่งของสายงานที่เริ่มต้ นจาก
ระดับ 1 ขึ ้นเป็ นระดับ 5 และตาแหน่งของสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 2 ขึ ้นเป็ นระดับ 6 เท่านั ้น
(5) ในการดาเนินการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ดงั กล่าว ในชั ้นแรกต้ องมีคาบรรยาย
ลักษณะงานของตาแหน่ง (Job Description) ที่กาหนดไว้ เดิมและที่กาหนดใหม่ และหากรายละเอีย ด
ของข้ อมูลไม่ชัดเจน อาจต้ องศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติม โดยการสัมภาษณ์ ตวั พนักงานหรื อผู้บังคับบัญชา
โดยตรงการสังเกตการทางานจริงในพื ้นที่ การศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงานที่ข้าราชการผู้นั ้น
รับผิดชอบ หรือโดยวิธีการอื่น ๆ
(6) หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั ้ง ให้ สามารถดาเนินการได้ ดังนี ้
(ก) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 3 ของสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 1 ขึ ้นดารง
ตาแหน่งระดับ 4 ของสายงานนั ้น
(ข) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 4 ของสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 1 ขึ ้นดารง
ตาแหน่งระดับ 5 ของสายงานนั ้น
(ค) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 4 ของสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 2 ขึ ้นดารง
ตาแหน่งระดับ 5 ของสายงานนั ้น
(ง) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 5 ของสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 2 ขึ ้นดารง
ตาแหน่งระดับ 6 ของสายงานนั ้น
(7) เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนนับถึงวันยื่นแบบประเมิน ดังนี ้
(ก) เป็ นผู้มีคณ
ุ วุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่
ก.ท. กาหนดไว้ ในมาตรฐานก าหนดตาแหน่งในระดับที่จะแต่งตั ้ง และ
(ข) เป็ นผู้ดารงตาแหน่งและปฏิบัติหน้ าที่ในตาแหน่งสายงานที่จะเลื่อนขึ ้นแต่ งตั ้ง
ในระดับที่ต่ากว่าระดับของตาแหน่งที่จะเลื่อนขึ ้นแต่งตั ้ง 1 ระดับ ติดต่อกันมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดย
ไม่อาจนาระยะเวลาดารงตาแหน่งในสายงานอื่นมานับเกื ้อกูลได้ เช่น จะเลื่อนเป็ นนายช่างโยธา 6 ต้ อง
เป็ นนายช่างโยธา 5 มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี เป็ นต้ น ในกรณีที่ระยะเวลาติดต่อกันไม่ครบ 2 ปี แต่นับรวม
หลายๆ ช่วงเวลาแล้ วครบ 2 ปี ก.ท.อนุโลมให้ นับเวลาการดารงตาแหน่งดังกล่าวได้ และ
(ค) มีระยะเวลาขั ้นต่าในการดารงตาแหน่งหรื อเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่
แต่งตั ้งตามคุณวุฒิของบุคคล และระดับตาแหน่งที่จะเลื่อนขึ ้นแต่งตั ้ง ดังนี ้
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คุณวุฒิ
ตาแหน่งในสายที่เริ่มต้ นจากระดับ 1 หรือระดับ 2
- ม.3 / ม.ศ.3 / ม.6 หรือเทียบได้ ไม่ต่ากว่านี ้
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชี พ 1)
หรือเทียบได้ ไม่ต่ากว่านี ้
- ปวช.หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชี พ 2)
หรือเทียบได้ ไม่ต่ากว่านี ้
ตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 2
- ปวท.หรืออนุปริญญา 2 ปี หรือเทียบได้ ไม่ต่ากว่านี ้
- ปวส.หรืออนุปริญญา 3 ปี หรือเทียบได้ ไม่ต่ากว่านี ้

เลื่อนขึ ้นดารงตาแหน่ง
ระดับ 4
ระดับ 5 ระดับ 6
9 ปี
8 ปี

11 ปี
10 ปี

13 ปี
12 ปี

6 ปี

8 ปี

10 ปี

7 ปี
6 ปี

9 ปี
8 ปี

- การนับระยะเวลาตามข้ อ (ค) อาจนาระยะเวลาในการดารงตาแหน่งหรือ
เคยดารงตาแหน่งในสายงานอื่น ซึง่ เป็ นงานที่มีลกั ษณะหน้ าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้ องและเกื ้อกูลกัน
ตามที่ ก.ท.กาหนดมานับรวมเป็ นระยะเวลาขั ้นต่าดังกล่าวได้ ตามบัญชีกาหนดกลุ่มตาแหน่งพนักงาน
เทศบาลที่มีลกั ษณะหน้ าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้ องและเกื ้อกูลกัน (ตามบัญชีหมายเลข 2 ท้ ายประกาศนี ้)
- การพิจารณาคุณวุฒิตามข้ อ (ค) ต้ องเป็ นคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั ้งตามมาตรฐานก าหนดตาแหน่งนั ้นเท่านั ้น และให้ พิจารณา
จากวุฒิทางการศึกษาที่ระบุไว้ ในบัตรประวัติพนักงานเทศบาล เป็ นหลักในกรณีผ้ ูได้ รับคุณวุฒิเพิ่มเติม
ภายหลังจากการบรรจุเข้ ารับ ราชการจะต้ องยื่นขอบันทึกเพิ่มลงในบัตรประวัติพนักงานเทศบาลก่อน จึงจะ
นาคุณวุฒินั ้นมาใช้ ในการพิจารณาได้
(ง) ได้ รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าอัตราเงินเดือนดังต่อไปนี ้
- เลื่อนระดับ 4 ต้ องได้ รับเงินเดือนในปี งบประมาณปั จจุบันไม่ต่ากว่า
ขั ้น 6,700 บาท และได้ รับเงินเดือนในปี งบประมาณที่แล้ วมาไม่ต่ากว่าขั ้น 6,360 บาท
- เลื่อนระดับ 5 ต้ องได้ รับเงินเดือนในปี งบประมาณปั จจุบันไม่ต่ากว่า
ขั ้น 8,190 บาท และได้ รับเงินเดือนในปี งบประมาณที่แล้ วมาไม่ต่ากว่าขั ้น 7,780 บาท
- เลื่อนระดับ 6 ต้ องได้ รับเงินเดือนในปี งบประมาณปั จจุบันไม่ต่ากว่า
ขั ้น 10,080 บาท และได้ รับเงินเดือนในปี งบประมาณที่แล้ วมาไม่ต่ากว่าขั ้น 10,080 บาท
(8) วิธีการเลื่อนและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งสูงขึ ้น
(ก) ตาแหน่งที่ต้องมีการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งให้ เสนอ ก.ท.จ.เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิป รับปรุงการกาหนดตาแหน่งเมื่อผู้ดารงตาแหน่งนั ้นเป็ นผู้มีผลงานและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนที่จะ
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แต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งสูงขึ ้นดังกล่าวและลักษณะหน้ าที่และความรับผิ ดชอบ ปริ มาณและคุณภาพของ
งานของตาแหน่งนั ้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสาคัญถึงขนาดที่จะต้ องปรับระดับตาแหน่ง ตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งที่ ก.ท.กาหนด
(ข) ให้ ก.ท.จ.แต่งตั ้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน
ประกอบดังนี ้
(1) ประธานให้ แต่งตั ้งจากข้ าราชการหรื อพนักงานเทศบาล หรื อผู้ที่เคยเป็ น
ข้ าราชการหรือพนักงานเทศบาล ที่ดารงตาแหน่งในสายงานที่จะประเมินสูงกว่าผู้ขอประเมินอย่างน้ อย
1 ระดับ หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้ านที่มีความชานาญในสายงานนั ้น ๆ ซึง่ ไม่เคยเป็ นข้ าราชการมาก่อน
(2) กรรมการที่เป็ นข้ าราชการหรือพนักงานเทศบาล หรือเคยเป็ นข้ าราชการหรื อ
พนักงานเทศบาลที่เคยดารงตาแหน่งในสายงานที่จะประเมินอย่างน้ อยเท่ากับระดับตาแหน่งที่ขอประเมิน
หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้ านที่มีความชานาญในสายงานนั ้น ๆ ซึง่ มีผลงานเป็ นที่ประจักษ์ ในความสามารถ
จานวนไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 5 คน
(3) เลขานุการให้ ก.ท.จ.แต่งตั ้งเลขานุการ จานวน 1 คน
คณะกรรมการฯ ดังกล่าวจะมีกี่คนก็ได้ และอาจตั ้งเป็ นการเฉพาะคราวหรื อตั ้ง
เป็ นการถาวรก็ ได้ แล้ วแต่ความเหมาะสมและความจาเป็ นของแต่ละจังหวัด โดยให้ คณะกรรมการฯมี
อานาจหน้ าที่
(3.1) พิจารณากาหนดแนวทางในการดาเนินการประเมินผลงาน กาหนด
ประเภท จานวนผลงาน ลักษณะของผลงานและวิธีการสัมภาษณ์ที่จะนามาใช้ ประเมินในแต่ละตาแหน่งให้
สอดคล้ องกับลักษณะการปฏิบัติงานของตาแหน่งที่จะได้ รับการแต่งตั ้ง
(3.2) พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลที่จะได้ รับการ
คัดเลือกแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งที่สงู ขึ ้น
(3.3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประเมินบุคคลตามที่ ก.ท.จ.
มอบหมาย
(4) การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงานให้ เป็ นไป
ตามวิธีการและแบบประเมินแนบท้ ายหลักเกณฑ์นี ้
(9) ให้ นายกเทศมนตรีเป็ นผู้สงั่ เลื่อนและแต่งตั ้งโดยผ่านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
และให้ มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
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ข้ อ 183 การเลื่อนและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ ้นสาหรับตาแหน่งที่กาหนด
เป็ นตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ในสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 3
(1) ตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 3 กาหนดเป็ นตาแหน่งระดับ 4 – 5 หรื อ 6 ว
หรือ 7 ว ดังนี ้
(ก) ตาแหน่งในกลุ่มงานวิชาการทัว่ ไป กาหนดระดับของตาแหน่ง 3 – 5 หรือ 6 ว หรือ
7 ว ได้ สาหรับ ระดับ 7วให้ มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
(ข) ตาแหน่งในกลุ่มงานวิชาชี พและกลุ่มงานทักษะและความชานาญเฉพาะตัวอาจ
กาหนดระดับตาแหน่ง 3 – 5 หรื อ 6 ว หรือ 7 ว โดยสาหรับ ระดับ 7 วให้ มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการ
กาหนดตาแหน่ง
ทั ้งนี ้ การกาหนดระดับตาแหน่งที่จะปรับปรุงต้ องไม่สงู กว่าระดับตาแหน่งของ
หัวหน้ าหน่ วยงานระดับกองหรื อเทียบเท่าที่ตาแหน่งนั ้นสังกัด
(2) ก.ท.จ.เห็นชอบกาหนดตาแหน่งและระดับตาแหน่งตามข้ อ (1) ตามกรอบ
และแผนอัตรากาลังของพนักงานเทศบาล ยกเว้ นการจะปรับตาแหน่งใดให้ เป็ นระดับ 7ว ตามข้ อ (ก)
และ (ข) ให้ ดาเนินการได้ เมื่อผู้ดารงตาแหน่งนั ้นเป็ นผู้มีผลงานและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนที่จะแต่งตั ้งให้ ดารง
ตาแหน่งสูงขึ ้นดังกล่าว และลักษณะหน้ าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตาแหน่งนั ้น
เปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสาคัญถึงขนาดที่จะต้ องปรับระดับตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่
ก.ท.กาหนด
(3) การปรับระดับตาแหน่งให้ สงู ขึ ้นให้ ดาเนินการได้ ครั ้งละไม่เกิน 1 ระดับ การจะ
พิจารณาปรับระดับตาแหน่งใด ให้ หน่วยงานการเจ้ าหน้ าที่ศกึ ษาและวิเคราะห์หน้ าที่ความรับผิดชอบของ
ตาแหน่ง เพื่อเสนอ ก.ท.จ. พิจารณาโดยใช้ แบบประเมินตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
(สายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 3) ซึง่ ใช้ สาหรับการปรับระดับตาแหน่งของสายงานที่เริ่ มต้ นจากระดับ 3 ขึ ้น
เป็ นระดับ 7ว เท่านั ้น
(4) ในการดาเนินการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ดงั กล่าว ในชั ้นแรกต้ องมีคาบรรยาย
ลักษณะงานของตาแหน่ง (Job Description) ที่กาหนดไว้ เดิมและที่กาหนดใหม่ และหากรายละเอีย ดของ
ข้ อมูลไม่ชัดเจน อาจต้ องศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติม โดยการสัมภาษณ์ ตวั ข้ าราชการหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง
การสังเกตการทางานจริงในพื ้นที่ การศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้ องกับงานที่ข้าราชการผู้นั ้นรับ
ผิดชอบ หรื อโดยวิธีก ารอื่น ๆ
(5) หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั ้ง ให้ สามารถดาเนินการได้ ดังนี ้
(ก) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 5 ของสายงานใดที่เริ่มต้ นจากระดับ 3 ขึ ้นดารง
ตาแหน่งระดับ 6 (ว) ของสายงานนั ้น
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(ข) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 6 ของสายงานใดที่เริ่มต้ นจากระดับ 3 ขึ ้นดารง
ตาแหน่งระดับ 7 (ว) ของสายงานนั ้น
(6) เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนนับถึงวันยื่นแบบประเมิน ดังนี ้
(ก) เป็ นผู้มีคณ
ุ วุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตาม
ที่ ก.ท.กาหนดไว้ ในมาตรฐานก าหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั ้ง และ
(ข) มีระยะเวลาขั ้นต่าในการดารงตาแหน่งหรื อเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่จะ
แต่งตั ้งตามคุณวุฒิและระดับตาแหน่งที่จะแต่งตั ้ง ดังนี ้
คุณวุฒิ
เลื่อนขั ้นดารงตาแหน่ ง
ระดับ 6
ระดับ 7
- คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
6 ปี
7 ปี
- คุณวุฒิปริญญาโทหรื อเทียบเท่า
4 ปี
5 ปี
- คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2 ปี
3 ปี
- การนับระยะเวลาตามข้ อ (ข) อาจนาระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง หรื อ
เคยดารงตาแหน่งในสายงานอื่น ซึง่ เป็ นงานที่มีลกั ษณะหน้ าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้ องและเกื ้อกูลกัน
ตามที่ ก.ท.กาหนดมานับรวมเป็ นระยะเวลาขั ้นต่าดังกล่าวได้ ตามบัญชีกาหนดกลุ่มตาแหน่งพนักงาน
เทศบาลที่มีลกั ษณะหน้ าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้ องและเกื ้อกูลกัน (บัญชีหมายเลข 4 ท้ ายประกาศ)
- การพิจารณาคุณวุฒิตามข้ อ (ข) ต้ องเป็ นคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั ้งตามมาตรฐานก าหนดตาแหน่งนั ้นเท่านั ้นและให้ พิจารณาจาก
วุฒิทางการศึกษาที่ระบุไว้ ใน ก.พ.7 เป็ นหลักในกรณีผ้ ไู ด้ รับคุณวุฒิเพิ่มเติมภายหลังจากการบรรจุ เข้ ารับ
ราชการจะต้ องยื่นขอบันทึกเพิ่มลงใน ก.พ.7ก่อนจึงจะนาวุฒินั ้นมาใช้ ในการพิจารณาได้
(ค) ได้ รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าอัตราเงินเดือน ดังนี ้
- เลื่อนระดับ 6 ต้ องได้ รับเงินเดือนในปี งบประมาณที่แล้ วมาไม่ต่ากว่าขั ้น 10,080 บาท
- เลื่อนระดับ 7 ต้ องได้ รับเงินเดือนในปี งบประมาณที่แล้ วมาไม่ต่ากว่าขั ้น 12,400 บาท
(7) วิธีการเลื่อนและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งสูงขึ ้น
(ก) ตาแหน่งที่ต้องมีการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งให้ เสนอ ก.ท.จ.เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิป รับปรุงการกาหนดตาแหน่งเมื่อผู้ดารงตาแหน่งนั ้นเป็ นผู้มีผลงานและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนที่จะ
แต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งสูงขึ ้นดังกล่าวและลักษณะหน้ าที่และความรับผิ ดชอบ ปริ มาณและคุณภาพของ
งานของตาแหน่งนั ้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสาคัญถึงขนาดที่จะต้ องปรับระดับตาแหน่ง ตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งที่ ก.ท.กาหนด
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(ข) ให้ ก.ท.จ.แต่งตั ้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน
ประกอบดังนี ้
(1) ประธานให้ แต่งตั ้งจากข้ าราชการหรื อพนักงานเทศบาล หรื อผู้ที่เคยเป็ น
ข้ าราชการหรือพนักงานเทศบาล ที่ดารงตาแหน่งในสายงานที่จะประเมินสูงกว่าผู้ขอประเมินอย่างน้ อย
1 ระดับ หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้ านที่มีความชานาญในสายงานนั ้น ๆ ซึง่ ไม่เคยเป็ นข้ าราชการมาก่อน
(2) กรรมการที่เป็ นข้ าราชการหรือพนักงานเทศบาล หรือเคยเป็ นข้ าราชการหรื อ
พนักงานเทศบาลที่เคยดารงตาแหน่งในสายงานที่จะประเมินอย่างน้ อยเท่ากับระดับตาแหน่งที่ขอประเมิน
หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้ านที่มีความชานาญในสายงานนั ้น ๆ ซึง่ มีผลงานเป็ นที่ประจักษ์ ในความสามารถ
จานวนไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 5 คน
(3) เลขานุการให้ ก.ท.จ.แต่งตั ้งเลขานุการ จานวน 1 คน
คณะกรรมการฯ ดังกล่าวจะมีกี่คนก็ได้ และอาจตั ้งเป็ นการเฉพาะคราวหรื อตั ้ง
เป็ นการถาวรก็ ได้ แล้ วแต่ความเหมาะสมและความจาเป็ นของแต่ละจังหวัด โดยให้ คณะกรรมการฯ มี
อานาจหน้ าที่
(3.1) พิจารณากาหนดแนวทางในการดาเนินการประเมินผลงาน ก าหนด
ประเภท จานวนผลงาน ลักษณะของผลงานและวิธีการสัมภาษณ์ที่จะนามาใช้ ประเมินในแต่ละตาแหน่งให้
สอดคล้ องกับลักษณะการปฏิบัติงานของตาแหน่งที่จะได้ รับการแต่งตั ้ง
(3.2) พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลที่จะได้ รับการ
คัดเลือกแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งที่สงู ขึ ้น
(3.3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประเมินบุคคลตามที่ ก.ท.จ.
มอบหมาย
(4) การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงานให้ เป็ นไป
ตามวิธีการและแบบประเมินแนบท้ ายประกาศนี ้
(8) ให้ นายกเทศมนตรีเป็ นผู้สงั่ เลื่อนและแต่งตั ้งโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. และให้
มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
ข้ อ 184 การเลื่อนและแต่งตั ้งผู้ดารงตาแหน่งบริหารให้ ดารงตาแหน่งบริหารในระดับ
ที่สงู ขึ ้นในเทศบาล ให้ เลื่อนและแต่งตั ้งได้ เมื่อมีตาแหน่งในระดับนั น้ ว่าง โดยวิธีการคัดเลือกตามที่กาหนด
ในหมวด 4 ว่าด้ วยการคัดเลือก
ข้ อ 185 การเลื่อนและแต่งตั ้งในตาแหน่งสายผู้บริหารตั ้งแต่ระดับ 7 ให้ เลื่อนและ
แต่งตั ้งได้ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
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(1) มีคณ
ุ สมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั ้งตามที่
กาหนดไว้ ในมาตรฐานก าหนตาแหน่ง
(2) ต้ องได้ รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั ้นต่าของอันดับเงินเดือนในระดับ 7
(3) สอบคัดเลือกหรื อคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ท.จ.ประกาศกาหนด
(4) ในรอบปี ที่แล้ วจนถึงวันแต่งตั ้ง ต้ องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษ
ภาคทัณฑ์ หรืออยู่ระหว่างถูกตั ้งกรรมการสอบสวน
(5) ผ่านการสอบคัดเลือกหรื อคัดเลือกที่ ก.ท. กาหนด
ข้ อ 186 การเลื่อนและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งบริหารระดับ 8 ให้ เลื่อนและแต่งตั ้งได้
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(1) มีคณ
ุ สมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั ้งตามที่กาหนดไว้
ในมาตรฐานก าหนดตาแหน่ง
(2) ต้ องได้ รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั ้นต่าของอันดับเงินเดือนในระดับ 8
(3) ในรอบปี ที่แล้ วจนถึงวันที่แ ต่งตั ้งต้ องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรื อถูกตั ้งกรรมการ
สอบสวนทางวินัย
(4) ได้ ผ่านการสอบคัดเลือกหรื อคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือก
หรือคัดเลือกที่ ก.ท. กาหนด
ข้ อ 187 การเลื่อนและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งบริหารระดับ 9 ให้ เลื่อนและแต่งตั ้งได้
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(1) มีคณ
ุ สมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั ้งตามที่กาหนดไว้
ในมาตรฐานก าหนดตาแหน่ง
(2) ต้ องได้ รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั ้นต่าของอันดับเงินเดือนในระดับ 9
(3) ในรอบปี ที่แล้ วจนถึงวันแต่งตั ้ง ต้ องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษ
ภาคทัณฑ์ หรืออยู่ระหว่างถูกตั ้งกรรมการสอบสวน
(4) ได้ ผ่านการสอบคัดเลือกหรื อคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือก
หรือคัดเลือกที่ ก.ท. กาหนด
ข้ อ 188 หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ตามข้ อ 184 ให้ ดาเนินการตามประกาศ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสาหรับพนักงานเทศบาลที่กาหนดในหมวด 4 สาหรับการประเมินผล
การปฏิบัติงานให้ ใช้ แบบประเมินฯ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินประสิทธิ ภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลที่ก าหนดในหมวด 14 ส่วนที่ 5
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ข้ อ 189 การแต่งตั ้งผู้ได้ รับการคัดเลื อก ตามข้ อ 184 ให้ นายกเทศมนตรีเป็ นผู้เลื่อน
และแต่งตั ้งโดยได้ รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.และให้ มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการคัดเลือก
ข้ อ 190 การเลื่อนระดับของพนักงานครูเทศบาลสายงานศึกษานิเทศก์เพื่อแต่งตั ้งให้
ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้นที่จะต้ องผ่านการประเมิ นผลการปฏิบัติงานและหรือผลงานทางวิชาการตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด ได้ แก่ตาแหน่งดังต่อไปนี ้
(1) การเลื่อนและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์ 5
(2) การเลื่อนและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์ 6
(3) การเลื่อนและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์ 7
(4) การเลื่อนและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์ 8
(5) การเลื่อนและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์ 9
ข้ อ 191 การเลื่อนและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์ 5 ให้ เลื่อนและแต่งตั ้งได้
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(ก.) หลักเกณฑ์
(1) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้น มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งศึกษานิเทศก์ 5
(2) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้น ได้ รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั ้นต่าของระดับ 5
(3) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้น ได้ ปฏิบัติงานตามหน้ าที่ความรับผิ ดชอบและลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเหมาะสมกับตาแหน่งที่จะเลื่อนขึ ้นแต่งตั ้ง และมีผลการปฏิบัติงาน 2 ปี การศึกษาย้ อนหลัง
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ท. ก าหนด
(4) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้น มีผลการปฏิบัติงานตามข้ อ (3) ได้ ผลดี โดยผ่านการ
ประเมินได้ คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้ อยละ 65
(ข) วิธีการ
(1) ให้ พนักงานครูเทศบาลผู้ประสงค์จะขอกาหนดให้ ได้ รับเงินเดือนในระดับที่
สูงขึ ้น เป็ นผู้จัดทาคาขอตามแบบท้ ายหลักเกณฑ์นี ้ โดยจะต้ องชี ้แจงผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั ้น
(2) ให้ ผ้ บู ังคับบัญชาชั ้นต้ น ได้ แก่ ผู้อานวยการ / หัวหน้ ากองการศึกษาและ
ปลัดเทศบาลตามลาดับ เป็ นผู้รับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์แล้ ว
เสนอ ก.ท.จ.พิจารณา
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(3) ให้ ก.ท.จ.แต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานจานวนไม่น้อยกว่า
5 คน ประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.เป็ นประธานกรรมการ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านการศึกษาเป็ นกรรมการ โดยให้ ผ้ ปู ระเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแบบประเมินท้ ายหลักเกณฑ์นี ้ โดยแยกกันประเมินแล้ วสรุปผลการพิจารณาเสนอเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ต่อไป
(ค) การแต่งตั ้ง
นายกเทศมนตรีออกคาสัง่ และแต่งตั ้ง โดยผ่านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.และให้
มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
ข้ อ 192 การเลื่อนและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์ 6 ให้ เลื่อนและแต่งตั ้งได้
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(ก) หลักเกณฑ์
(1) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้น มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งศึกษานิเทศก์ 6
(2) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้น ได้ รับเงินเดือนก่อนวันเริ่มต้ นปี งบประมาณที่ขอเลื่อนฯ
ไม่ต่ากว่าขั ้น 10,080 บาท
(3) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้น ได้ ปฏิบัติงานตามหน้ าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเหมาะสมกับตาแหน่งที่จะเลื่อนขึ ้นแต่งตั ้ง และมีผลการปฏิบัติงาน 2 ปี การศึกษาย้ อนหลัง
ตามเกณฑ์ที่ ก.ท. กาหนด
(4) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้น มีผลการปฏิบัติงานตามข้ อ (3) ได้ ผลดี โดยผ่านการ
ประเมินได้ คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้ อยละ 70
(ข) วิธีการ
(1) ให้ พนักงานครูเทศบาลผู้ประสงค์จะขอกาหนดให้ ได้ รับเงินเดือนในระดับที่
สูงขึ ้นเป็ นผู้จัดทาคาขอตามแบบท้ ายหลักเกณฑ์นี ้ โดยจะต้ องชี แ้ จงผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั ้น
(2) ให้ ผ้ บู ังคับบัญชาชั ้นต้ น ได้ แก่ ผู้อานวยการ / หัวหน้ ากองการศึกษาและ
ปลัดเทศบาลตามลาดับ เป็ นผู้รับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์แล้ ว
เทศบาลส่งเรื่ องให้ ก.ท.จ.พิจารณา
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(3) ให้ ก.ท.จ.แต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานจานวนไม่น้อยกว่า
5 คน ประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.เป็ นประธานกรรมการ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านการศึกษาเป็ นกรรมการ โดยให้ ผ้ ปู ระเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแบบประเมินท้ ายหลักเกณฑ์ โดยแยกกันประเมินแล้ วสรุปผลการพิจารณาเสนอเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ต่อไป
(ค) การแต่งตั ้ง
นายกเทศมนตรีออกคาสัง่ เลื่อนและแต่งตั ้งฯ โดยผ่านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
และให้ มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการเป็ นผลงานฯ
ข้ อ 193 การเลื่อนและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์ 7 ให้ เลื่อนและแต่งตั ้งได้
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(ก) หลักเกณฑ์
(1) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้น มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งศึกษานิเทศก์ 7
(2) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้น ได้ รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั ้นต่าของระดับ 7
(3) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้น ได้ ปฏิบัติงานตามหน้ าที่ความรับผิ ดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเหมาะสมกับตาแหน่งที่จะเลื่อนขึ ้นแต่งตั ้ง และมีผลการปฏิบัติงาน 3 ปี การศึกษา
ย้ อนหลังตามเกณฑ์ที่ ก.ท. กาหนด
(4) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้น มีผลการปฏิบัติงานตามข้ อ (3) ให้ ผลดี โดยผ่านการ
ประเมินได้ คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้ อยละ 70
(5) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้น มีความชานาญการพิเศษตามเกณฑ์ที่ ก.ท. กาหนด
3 รายการ ดังนี ้
รายการที่ 1 การพิจารณาความชานาญการพิเศษในการนิเทศการศึกษา
โดยพิจารณารายการดังต่อไปนี ้
1. งานนิเทศการเรียนการสอน
2. งานพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
3. งานพัฒนาเทคนิ คนิเทศการศึกษา
หากงานนิเทศการศึกษาเรื่ องใดเรื่องหนึ่งหรือทั ้ง 3 เรื่อง ดังกล่าว
ได้ ปฏิบัติในลักษณะผู้มีความสามารถริเริ่มสร้ างสรรค์ หรือพัฒนาการทางานได้ ผลงาน ซึง่ มีประโยชน์
ปรากฏเป็ นที่ยอมรับและนาไปเป็ นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน จึงจะถือว่าเป็ นการปฏิบัติงานเข้ าลักษณะ
ผู้ชานาญการพิเศษในการนิเทศการศึกษา

84

รายการที่ 2 การพิจารณาผลงานที่ปรากฏในหน้ าที่ความรับผิ ดชอบต่อครู
อาจารย์ ผู้ร่วมงานอื่น ๆ และสถานศึกษา
โดยพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏดังต่อไปนี ้
1. ผลที่ปรากฏต่อครู อาจารย์ โดยพิจารณาจาก
1.1 พฤติกรรมการเรียนการสอนของครู ทาการสอนดีขึ ้น
1.2 ครูกระตือรื อร้ น ตืนตัว ในการที่จะปรับปรุงการเรียน
การสอนอยู่เสมอ
1.3 ครู – อาจารย์ มีความเลื่อมใสศรัทธา
2. ผลที่ปรากฏต่อผู้ร่วมงานอื่น
โดยพิจารณาจากการยอมรับนับถือจากผู้บริหารสถานศึกษา
ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
3. ผลที่ปรากฏต่อสถานศึกษาหรือหน่ วยงานทางการศึกษา
โดยพิจารณาว่า ช่วยให้ สถานศึกษาหรื อหน่วยงานทาง
การศึกษาสามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมีผลต่อการศึกษาโดย
ส่วนรวมได้ ตามเป้ าหมาย
รายการที่ 3 การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผู้ชานาญการพิเศษ
โดยพิจารณาจากการมีส่วนร่ วมและการยอมรับในวงวิช าการหรือ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้ อง โดยพิจารณาว่าผลการปฏิบัติงานที่แสดงความชานาญการพิเศษนัน้ สามารถ
ประยุกต์ใช้ ประโยชน์ในการศึกษาได้
(6) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้น มีผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ท. กาหนด คือ จะต้ องมี
ผลงานทางวิชาการเป็ นเอกสารเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา ซึง่ แสดงความเชี่ยวชาญในด้ านนั ้น ๆ หรือ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึง่ ก.ท. เห็นว่าใช้ ประโยชน์ในการนิเทศการศึกษาหรือการศึกษาได้ เป็ น
อย่างดี โดยมีรายการพิจารณา ดังนี ้
รายการที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1. ความสมบูรณ์ของเนื อ้ หาสาระ
โดยพิจารณาถึงความถึงความถูกต้ องของเนื อ้ หาความสมบูรณ์
ครบถ้ วนอย่ างเหมาะสมกับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนั ้น ๆ รวมทั ้งการค้ นคว้ าอ้ างอิงที่เป็ น
ที่เชื่อถือได้
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2. ความคิดริเริ่ มสร้ างสรรค์
โดยพิจารณาว่า ผู้จัดทาได้ มีความริเริ่ มสร้ างสรรค์จากของเดิม
ที่มีอยู่และนามาใช้ ประโยชน์ได้ ดียิ่งขึ ้น หรื อจัดทาขึ ้นใหม่โดยไม่มีผ้ ูใดริเริ่มจัดทาขึ ้น อนึ่ง ผลงานทาง
วิชาการนัน้ จะต้ องจัดทาด้ วยตนเองหรือเป็ นผู้นา โดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบและมีหลักฐานแสดงได้
รายการที่ 2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1. ประโยชน์ต่อความก้ าวหน้ าทางวิชาการ
โดยพิจารณาว่า ผลงานนี ้จะมีประโยชน์ต่อความก้ าวหน้ าทาง
วิชาการที่สามารถใช้ เป็ นแหล่งอ้ างอิงหรื อเป็ นแนวปฏิบัติได้
2. ประโยชน์ต่อศึกษานิเทศก์ ครู อาจารย์ และนักเรียน
โดยพิจารณาว่า ผลงานนี ้ทาให้ ศกึ ษานิเทศก์ ครู อาจารย์
และนักเรียนได้ รับความรู้และพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานและการเรียนรู้วิชาการดังกล่าวอย่ างได้ ผลดียิ่ง
และทาให้ เกิดประโยชน์ต่อศึกษานิเทศก์ ครู อาจารย์ และนักเรียน ในอันที่จะนาความรู้ดงั กล่า วไปใช้ ใน
การศึกษาเพิ่มเติมหรื อการประกอบอาชีพ หรือการดารงชี พได้
(7) เกณฑ์การตัดสิน
รายการประเมิน
คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน
เต็ม
1. การประเมินความชานาญ
70
เกณฑ์ผ่านร้ อยละ 65 ของคะแนน
1.1 ความชานาญการพิเศษในการนิเทศการศึกษา
(30) เต็ม 70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน
1.2 ผลงานที่ปรากฏในหน้ าที่ความรับผิ ดชอบต่อ
(30)
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ร่วมงานอื่น ฯลฯ
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผู้ชานาญการพิเศษ
(10)
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ
30
เกณฑ์ผ่านร้ อยละ 65 ของคะแนน
2.1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ
(15) เต็ม 30 คะแนน คือ 19.5 คะแนน
2.1.1 ความสมบูรณ์ของเนื อ้ หาสาระ
2.1.2 ความคิดริเริ่ มสร้ างสรรค์
2.2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ
(15)
2.2.1 ประโยชน์ต่อความก้ าวหน้ าทางวิชาการ
2.2.2 ประโยชน์ต่อศึกษานิเทศก์ ครู อาจารย์
และนักศึกษา
รวม
100
เกณฑ์ผ่านร้ อยละ 70
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(ข) วิธีการ
(1) ให้ พนักงานครูเทศบาลผู้ประสงค์จะขอกาหนดให้ ได้ รับเงินเดือนในระดับที่
สูงขึ ้นเป็ นผู้จัดทาคาขอตามแบบท้ ายหลักเกณฑ์นี ้ โดยจะต้ องชี ้แจงผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั น้ และ
ผลงานทางวิชาการ
(2) ให้ ผ้ บู ังคับบัญชาชั ้นต้ น ได้ แก่ ผู้อานวยการ / หัวหน้ ากองศึกษา และ
ปลัดเทศบาล ตามลาดับ เป็ นผู้รับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
แล้ วเสนอ ก.ท.จ.พิจารณา
(3) ให้ ก.ท.จ.แต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานความชานาญการ
และผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านการศึก ษาจากมหาวิทยาลัย
ของรัฐและผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง ตามที่ ก.ท.กาหนดเป็ นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ความชานาญ
การและผลงานทางวิชาการตามแบบท้ ายหลักเกณฑ์นี ต้ ามเกณฑ์ที่ ก.ท.กาหนด โดยแยกกันประเมินแล้ ว
สรุปผลการพิจารณาเสนอให้ ก.ท.จ.พิจารณาต่อไป
ในการนี ้ ก.ท. อาจแต่งตั ้งคณะกรรมการตาม (3) ออกไปตรวจสอบหรื ออาจเรียก
สัมภาษณ์ผ้ ขู อฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ด้ วย
(ค) การแต่งตั ้ง
นายกเทศมนตรีออกคาสัง่ เลื่อนและแต่งตั ้งฯ โดยผ่านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
และให้ มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
ข้ อ 194 การเลื่อนและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์ 8 ให้ เลื่อนและแต่งตั ้งได้
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(ก) หลักเกณฑ์
(1) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้น มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งศึกษานิเทศก์ 8
(2) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้น ได้ รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั ้นต่าของระดับ 8
(3) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้น ได้ ปฏิบัติงานตามหน้ าที่ความรับผิ ดชอบและลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเหมาะสมกับตาแหน่งที่จะเลื่อนขั ้นแต่งตั ้ง และมีผลการปฏิบัติงาน 3 ปี การศึกษาย้ อนหลัง
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด
(4) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้น มีผลการปฏิบัติงานตามข้ อ (3) ได้ ผลดี โดยผ่ านการ
ประเมินได้ คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้ อยละ 70
(5) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้น มีความเชี่ยวชาญตามเกณฑ์ที่ ก.ท. กาหนด 3 รายการ
ดังนี ้
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รายการที่ 1 การพิจารณาความเชี่ยวชาญในการนิเทศการศึกษา โดยพิจารณา
รายการดังต่อไปนี ้
1. งานนิเทศการเรียนการสอน
2. งานพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
3. งานพัฒนาเทคนิ คนิเทศการศึกษา
หากงานนิเทศการศึกษาเรื่องใดเรื่ องหนึ่งหรื อทั ้ง 3 เรื่ อง ดังกล่าว
ได้ ปฏิบัติในลักษณะผู้มีความสามารถริเริ่มสร้ างสรรค์ หรือพัฒนาการทางานได้ ผลงาน ซึง่ มีประโยชน์
ปรากฏเป็ นที่ยอมรับในสถาบันวิชาชีพ และผลงานเป็ นที่ยอมรับเพื่อนาไปเป็ นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน
ในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยข้ อง จึงจะถือว่าเป็ นการปฏิบัติงานเข้ าลักษณะผู้เชี่ยวชาญในการนิเทศ
การศึกษา
รายการที่ 2 การพิจารณาผลงานที่ปรากฏในหน้ าที่ความรับผิ ดชอบต่อครู
อาจารย์ ผู้ร่วมงานอื่น ๆ และสถานศึกษา
โดยพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏดังต่อไปนี ้
1. ผลที่ปรากฏต่อครู อาจารย์ โดยพิจารณาจาก
1.1 พฤติกรรมการเรียนการสอนของครู ทาการสอนดีขึ ้น
1.2 ครูกระตือรื อร้ น ตื่นตัวในการที่จะปรับปรุงการเรียน
การสอนอยู่เสมอ
1.3 ครู – อาจารย์ มีความเลื่อนใสศรัทธา
2. ผลที่ปรากฏต่อผู้ร่วมงานอื่น
โดยพิจารณาจากการยอมรับนับถือจากผู้บริ หารสถานศึกษา
ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
3. ผลที่ปรากฏต่อสถานศึกษาหรือหน่ วยงานทางการศึกษา
โดยพิจารณาว่า ช่วยให้ สถานศึกษาหรื อหน่วยงานทาง
การศึกษาสามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมีผลต่อการศึกษาโดย
ส่วนรวมได้
รายการที่ 3 การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
โดยพิจารณาจากการมีส่วนร่ วม และการยอมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้ อง โดยพิจารณาว่า ผลการปฏิบัติงานที่แสดงความเชี่ยวชาญนั ้น สามารถประยุกต์ใช้
ประโยชน์ในการศึกษาได้
(6) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้น มีผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ท. กาหนด คือ จะต้ อง
มีผลงานทางวิชาการเป็ นเอกสารเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา ซึง่ แสดงความเชี่ยวชาญในด้ านนัน้ หรื อ
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ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึง่ ก.ท. เห็นว่าใช้ ประโยชน์ในการนิ เทศการศึกษาหรือการศึกษาได้
เป็ นอย่างดี โดยมีรายการพิจารณา ดังนี ้
รายการที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1. ความสมบูรณ์ของเนื่ องหาสาระ
โดยพิจารณาถึงความถึงความถูกต้ องของเนื อ้ หาความสมบูรณ์
ควบถ้ วนอย่างเหมาะสมกับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนั ้น ๆ รวมทั ้งการค้ นคว้ าอ้ างอิงที่เป็ น
ที่เชื่อถือได้
2. ความคิดริเริ่ มสร้ างสรรค์
โดยพิจารณาว่า ผู้จัดทาได้ มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์จาก
ของเดิมที่มีอยู่และนามาใช้ ประโยชน์ได้ ดียิ่งขึ ้น หรื อจัดทาขึ ้นใหม่โดยมิมีผ้ ใู ดริเริ่ มจั ดทาขึ ้น อนึ่ง ผลงาน
ทางวิชาการนั ้นจะต้ องจัดทาด้ วยตนเองหรือเป็ นผู้นา โดยมีส่วนร่ วมรับผิ ดชอบและมีหลักฐานแสดงได้
รายการที่ 2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1. ประโยชน์ต่อความก้ าวหน้ าทางวิชาการ โดยพิจารณาว่า
ผลงานนี ้จะมีประโยชน์ต่อความก้ าวหน้ าทางวิชาการที่สามารถใช้ เป็ นแหล่งอ้ างอิงหรือเป็ นแนวปฏิบัติ
อย่างได้ มีผลดี
2. ประโยชน์ต่อศึกษานิเทศก์ ครู อาจารย์ และนักเรียน โดย
พิจารณาว่า ผลงานนี ้ทาให้ ศกึ ษานิเทศก์ ครู อาจารย์ และนักเรียน ได้ รับความรู้และพัฒนาตนเองใน
การปฏิบัติงานและการเรียนรู้ วิชาการดังกล่าวอย่ างได้ ผลดียิ่ง และทาให้ เกิดประโยชน์ ต่อศึกษานิเทศก์
ครู อาจารย์ และนักเรียน ในอันที่จะนาความรู้ ดงั กล่าวไปใช้ ในการศึกษาเพิ่มเติม หรื อการประกอบ
อาชีพหรือการดารงชี พได้ เป็ นอย่างดี
(7) เกณฑ์การตัดสิน
รายการประเมิน
คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน
เต็ม
1. การประเมินความเชี่ยวชาญ
70
เกณฑ์ผ่านร้ อยละ 65 ของคะแนน
1.1 ความเชี่ยวชาญในการนิเทศการศึกษา
(30)
เต็ม 70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน
1.2 ผลงานที่ปรากฏในหน้ าที่ความรับผิ ด
(30)
ชอบต่อนักเรียน นัก ศึกษา ครู อาจารย์
ผู้ร่วมงานอื่น ฯลฯ
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
(10)
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ
30
เกณฑ์ผ่านร้ อยละ 65 ของคะแนน
2.1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ
(15)
เต็ม 30 คะแนน คือ 19.5 คะแนน
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2.1.1 ความสมบูรณ์ของเนื อ้ หาสาระ
2.1.2 ความคิดริเริ่ มสร้ างสรรค์
2.2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ
2.2.1 ประโยชน์ต่อความก้ าวหน้ าทาง
วิชาการ
รายการประเมิน
2.2.2 ประโยชน์ต่อศึกษานิเทศก์ ครู
อาจารย์ และนักศึกษา
รวม

(15)

คะแนน
เต็ม

เกณฑ์การตัดสิน

100

เกณฑ์ผ่านร้ อยละ 75

(ข) วิธีการ
(1) ให้ พนักงานครูเทศบาลผู้ประสงค์จะขอกาหนดให้ ได้ รับเงินเดือนในระดับที่
สูงขึ ้น เป็ นผู้จัดทาคาขอตามแบบท้ ายหลักเกณฑ์นี ้ โดยจะต้ องชี ้แจงผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั ้น
และผลงานทางวิชาการ
(2) ให้ ผ้ บู ังคับบัญชาชั ้นต้ น ได้ แก่ ผู้อานวยการ / หัวหน้ ากองการศึกษาและ
ปลัดเทศบาลตามลาดับ เป็ นผู้รับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์แล้ ว
เสนอ ก.ท.จ.พิจารณา
(3) ให้ ก.ท.จ.แต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานความเชี่ยวชาญ
และผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านการศึก ษาจากมหาวิทยาลัย
ของรัฐและผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง ตามที่ ก.ท. กาหนด เป็ นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ความ
เชี่ยวชาญและผลงานทางวิชาการ ตามแบบท้ ายหลักเกณฑ์นี ้ ตามเกณฑ์ที่ ก.ท. กาหนด โดยแยกกัน
ประเมินแล้ วสรุปผลการพิจารณาเสนอให้ ก.ท.จ.พิจารณาต่อไป
(ค) การแต่งตั ้ง
นายกเทศมนตรีออกคาสัง่ และแต่งตั ้งฯ โดยผ่านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.และ
ให้ มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
ข้ อ 195 การเลื่อนและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์ 9 ให้ เลื่อนและแต่งตั ้งได้
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(ก) หลักเกณฑ์
(1) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้น มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งศึกษานิเทศก์ 9
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(2) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้น ได้ รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั ้นต่าของระดับ 9
(3) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้น ได้ ปฏิบัติงานตามหน้ าที่ความรับผิ ดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเหมาะสมกับตาแหน่งที่จะเลื่อนขึ ้นแต่งตั ้ง และมีผลการปฏิบัติงาน 3 ปี การศึกษา
ย้ อนหลังตามเกณฑ์ที่ ก.ท. กาหนด
(4) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้น มีผลการปฏิบัติงานตามข้ อ (3) ได้ ผลดี โดยผ่านการ
ประเมินได้ คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้ อยละ 70
(5) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้น มีความเชี่ยวชาญพิเศษตามเกณฑ์ที่ ก.ท. กาหนด
3 รายการ ดังนี ้
รายการที่ 1 การพิจารณาความเชี่ยวชาญพิเศษในการนิเทศการศึกษา
โดยพิจารณารายการดังต่อไปนี ้
1. งานนิเทศการเรียนการสอน
2. งานพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
3. งานพัฒนาเทคนิ คนิเทศการศึกษา
หากงานนิเทศการศึกษาเรื่องใดเรื่ องหนึ่งหรื อทั ้ง 3 เรื่ องดังกล่าว
ได้ ปฏิบัติในลักษณะผู้มีความสามารถริเริ่มสร้ างสรรค์ สังเคราะห์หรื อพัฒนาการทางานได้ ผลงาน ซึง่ มี
ประโยชน์และมีคณ
ุ ค่าดีเด่นปรากฏเป็ นที่ยอมรับในสถาบันวิชาชี พ และผลงานเป็ นที่ย อมรับเพื่อนาไปเป็ น
แบบอย่างในการปฏิบัติงานในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้ อง จึงจะถือว่าเป็ นการปฏิบัติงานเข้ าลักษณะ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการนิเทศการศึกษา
รายการที่ 2 การพิจารณาผลงานที่ปรากฏในหน้ าที่ความรับผิ ดชอบต่อครู
อาจารย์ ผู้ร่วมงานอื่น ๆ และสถานศึกษา
โดยพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏดังต่อไปนี ้
1. ผลที่ปรากฏต่อครู อาจารย์ โดยพิจารณาจาก
1.1 พฤติกรรมการเรียนการสอนของครู ทาการสอนดีขึ ้น
1.2 ครูกระตือรื อร้ น ตื่นตัวในการที่จะปรับปรุงการเรียน
การสอนอยู่เสมอ
1.3 ครู – อาจารย์ มีความเลื่อมใสศรัทธา
2. ผลที่ปรากฏต่อผู้ร่วมงานอื่น
โดยพิจารณาจากการยอมรับนับถือจากผู้บริหารสถานศึกษา
ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
3. ผลที่ปรากฏต่อสถานศึกษาหรือหน่ วยงานทางการศึกษา
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โดยพิจารณาว่า ช่วยให้ สถานศึกษาหรื อหน่วยงานทาง
การศึกษาสามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมีผลต่อการศึกษา โดย
ส่วนรวมได้ ตามเป้ าหมาย
รายการที่ 3 การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
โดยพิจารณาจากการมีส่วนร่ วม และการยอมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้ อง โดยพิจารณาว่า ผลการปฏิบัติงานที่แสดงความเชี่ยวชาญพิเศษนั ้น สามารถ
ประยุกต์ใช้ ประโยชน์ในการศึกษาได้ เป็ นอย่างดี
(6) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้น มีผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ท. กาหนด คือ จะต้ องมี
ผลงานทางวิชาการเป็ นเอกสารเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา ซึง่ แสดงความเชี่ยวชาญพิเศษในด้ านนั ้น ๆ
หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึง่ ก.ท. เห็นว่าสามารถใช้ ประโยชน์ในการนิเทศการศึกษาหรื อ
การศึกษาได้ เป็ นอย่างดี โดยมีรายการพิจารณา ดังนี ้
รายการที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1. ความสมบูรณ์ของเนื อ้ สาระ
โดยพิจารณาถึงความถึงความถูกต้ องของเนื อ้ หาความสมบูรณ์
ครบถ้ วนอย่ างเหมาะสมกับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนั ้น ๆ รวมทั ้งการค้ นคว้ าอ้ า งอิงที่เป็ นที่
เชื่อถือได้
2. ความคิดริเริ่ มสร้ างสรรค์
โดยพิจารณาว่า ผู้จัดทาได้ มีความริเริ่มสร้ างสรรค์จากของเดิม
ที่มีอยู่และนามาใช้ ประโยชน์ได้ ดียิ่งขึ ้น หรื อจัดทาขึ ้นใหม่โดยมิมีผ้ ใู ดริเริ่ มจัดทาขึ ้น อนึ่ง ผลงานทาง
วิชาการนัน้ จะต้ องจัดทาด้ วยตนเองหรือเป็ นผู้นาในการจัดทาโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบและมีหลักฐาน
แสดงได้
รายการที่ 2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1. ประโยชน์ต่อความก้ าวหน้ าทางวิชาการ
โดยพิจารณาว่า ผลงานนี ้จะมีประโยชน์ต่อความก้ าวหน้ าทาง
วิชาการที่สามารถใช้ เป็ นแหล่งอ้ างอิงหรื อเป็ นแนวปฏิบัติอย่างได้ ผลดียิ่ง
2. ประโยชน์ต่อศึกษานิเทศก์ ครู อาจารย์ และนักเรียน
โดยพิจารณาว่า ผลงานนี ้ทาให้ ศกึ ษานิเทศก์ ครู อาจารย์
และนักเรียนได้ รับความรู้และพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานและการเรียนรู้วิชาการดังกล่า ว อย่างได้ ผลดี
ยิ่ง และทาให้ เกิดประโยชน์ต่อศึกษานิเทศก์ ครู อาจารย์ และนักเรียน ในอันที่จะนาความรู้ ดังกล่าวไป
ใช้ ในการศึกษาเพิ่มเติมหรื อการประกอบอาชี พ หรือการดารงชีพได้ เป็ นอย่างดียิ่ง
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(7) เกณฑ์การตัดสิน
รายการประเมิน

คะแนน
เต็ม
70
(30)
(30)

เกณฑ์การตัดสิน

1. การประเมินความเชี่ยวชาญพิเศษ
เกณฑ์ผ่านร้ อยละ 70 ของคะแนน
1.1 ความเชี่ยวชาญในการนิเทศการศึกษา
เต็ม 70 คะแนน คือ 49 คะแนน
1.2 ผลงานที่ปรากฏในหน้ าที่ความรับผิ ดชอบ
ต่อนักเรียน นัก ศึกษา ครู อาจารย์
ผู้ร่วมงานอื่น ฯลฯ
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
(10)
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ
30
เกณฑ์ผ่านร้ อยละ 70 ของคะแนน
2.1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ
(15) เต็ม 30 คะแนน คือ 21 คะแนน
2.1.1 ความสมบูรณ์ของเนื อ้ หาสาระ
2.1.2 ความคิดริเริ่ มสร้ างสรรค์
2.2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ
(15)
2.2.1 ประโยชน์ต่อความก้ าวหน้ าทาง
วิชาการ
2.2.2 ประโยชน์ต่อศึกษานิเทศก์ ครู
อาจารย์ และนักศึกษา
รวม
100
เกณฑ์ผ่านร้ อยละ 75
(ข) วิธีการ
(1) ให้ พนักงานครูเทศบาลผู้ประสงค์จะขอกาหนดให้ ได้ รับเงินเดือนในระดับที่
สูงขึ ้นเป็ นผู้จัดทาคาขอ ตามแบบท้ ายหลักเกณฑ์นี ้ โดยจะต้ องชี ้แจงผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั ้น
(2) ให้ ผ้ บู ังคับบัญชาชั ้นต้ น ได้ แก่ ผู้อานวย / หัวหน้ ากองการศึกษาและปลัด
เทศบาลตามลาดับ เป็ นผู้รับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์แล้ ว
ส่งเรื่องให้ ก.ท.จ.พิจารณา
(3) ให้ ก.ท.จ.แต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความเชี่ยวชาญ
พิเศษและผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยของรัฐและผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง ตามที่ ก.ท.กาหนดเป็ นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ความเชี่ยวชาญพิเศษและผลงานทางวิชาการ ตามแบบท้ ายหลักเกณฑ์ ตามเกณฑ์ที่ ก.ท. โดยแยกกัน
ประเมิน แล้ วสรุปผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาต่อไป
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ในการนี ้ ก.ท.อาจแต่งตั ้งคณะกรรมการตาม (3) ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก
สัมภาษณ์ผ้ ขู อ ฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ด้ วยก็ได้
(ค) การแต่งตั ้ง
นายกเทศมนตรีออกคาสัง่ เลื่อนและแต่งตั ้ง โดยผ่านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
และให้ มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
ข้ อ 196 เลื่อนและแต่งตั ้งให้ พนักงานเทศบาลในสายงานวิทยาศาสตร์ โดยให้
ดาเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสาหรับพนักงานเทศบาล ข้ อ 4 ประกอบ
แนวทาง การเลื่อนเพื่อแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้นในสายงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแนบ
ท้ ายประกาศกาหนดนี ้
ข้ อ 197 ให้ เทศบาลพิจารณาตั ้งงบประมาณค่าใช้ จ่ายเป็ นค่าตรวจผลงานของ
คณะกรรมการฯ โดยประสานงานกับ ก.ท.จ.
ข้ อ 198 การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งที่สงู ขึ ้น ในตาแหน่งสาหรับ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์และในตาแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานศึกษา
นิเทศก์หากเทศบาลเจ้ าสังกัดตรวจสอบ พบว่าพนักงานเทศบาลรายใดแจ้ งข้ อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติ
ของบุคคลเรื่ องสัดส่วนการจัดทาผลงาน หรื อเรื่ องอื่น ๆ เกี่ยวกับการจั ดทาผลงานเป็ นเท็จ หรือมีการ
ลอกเลียนผลงานหรือนาผลงานของผู้อื่นมาใช้ เป็ นผลงานของตน หรือมีการจ้ างวานผู้อื่นทาผลงานให้
โดยผลงานที่นามาจัดทานั ้นไม่ใช่ผลงานที่แท้ จริงของตนให้ นายกเทศมนตรีสงั่ ระงับหรือยกเลิกการ
พิจารณาคาขอประเมินบุคคลของพนักงานเทศบาลแล้ วดาเนินการทางวินัยแก่พนักงานฯ ดังกล่าว
รวมทั ้งผู้ที่เกี่ยวข้ องตามควรแก่กรณีต่อไป
ข้ อ 199 ห้ ามมิให้ ผ้ ขู อรับการประเมินบุคคลซึง่ ถูกระงับหรื อยกเลิกการพิจารณาคาขอ
ตามข้ อ 196 และข้ อ 198 เสนอขอรับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีประสบการณ์และในตาแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับที่สงู ขึ ้น มีกาหนดเวลาไม่
น้ อยกว่า 2 ปี นับแต่วนั ถูกระงับหรื อยกเลิกการพิจารณาคาขอ
ข้ อ 200 ให้ ถือเป็ นหน้ าที่ของผู้บังคับบัญชาและเจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบในการสิ่งคาขอ
ประเมินบุคคลที่จะต้ องตรวจสอบข้ อมูลประกอบคาขอประเมินบุคคลให้ ถูกต้ อง และในกรณีที่ผ้ ขู อรับการ
ประเมินหรือผู้ที่เกี่ยวข้ องมีกรณีสมควรถูกดาเนินการทางวินัยตามที่กาหนดในข้ อ 194 และ ข้ อ 195
หากผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลย ไม่ดาเนินการทางวินัย ให้ ถือว่าผู้บังคับบัญชานั น้ กระทาผิดวินัย ตามข้ อ 20
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แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย
และการดาเนินการทางวินัย
ข้ อ 201 การกาหนดให้ ได้ รับเงินเดือนสาหรับพนักงานเทศบาลที่ได้ รับแต่งตั ้งให้ ดารง
ตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้นให้ เป็ นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ พนักงานเทศบาลได้ รับ
เงินเดือนที่ที่กาหนดในหมวด 3
ข้ อ 202 การเลื่อนพนักงานเทศบาลที่มีคาสัง่ แต่งตั ้งคณะกรรมการสอบสวนว่ากระทา
ผิดวินัยอย่างร้ ายแรงหรื อมีคาสัง่ ลงโทษทางวินัยหรื อถูกฟ้ องร้ องคดีอาญาขึ ้นแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งที่
สูงขึ ้นให้ เลื่อนและแต่งตั ้งได้ ตั ้งแต่วนั ที่ผ้ บู ังคับบัญชาอาจเลื่อนขั ้นเงินเดือนให้ แก่พนักงานผู้นั ้นได้ เป็ นต้ นไป
หมวด 10
การเลื่อนระดับพนักงานครู เทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา
ข้ อ 203 การเลื่อนและแต่งตั ้งพนักงานครูเทศบาลที่สงั กัดสถานศึกษาให้ ดารงตาแหน่ ง
และระดับที่สงู ขึ ้นให้ ดาเนิ นการได้ ดงั ต่อไปนี ้
(ก) เลื่อนและแต่งตั ้งจากผู้สอบแข่งขันได้
(ข) เลื่อนและแต่งตั ้งจากผู้สอบคัดเลือกได้
(ค) เลื่อนและแต่งตั ้งจากผู้ได้ รับคัดเลือก
ข้ อ 204 เลื่อนและแต่งตั ้งจากผู้สอบแข่งขันได้
(ก) หลักเกณฑ์
(1) เลื่อนผู้ซงึ่ ได้ รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรื อปริญญาตรงตามคุณสมบัติ
เฉพาะสาหรับตาแหน่งครู 2 หรืออาจารย์ 1 และสอบแข่งขันเพื่อดารงตาแหน่งนั ้นได้ ขึ ้นแต่งตั ้งให้ ดารง
ตาแหน่งนั ้น
(2) การเลื่อนกรณี ดงั กล่าว จะเลื่อนขึ ้นแต่งตั ้งได้ ต่อเมื่อถึงลาดับที่ที่ผ้ นู ั ้น
สอบแข่งขันได้ ตามลาดับที่ในบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้ สาหรับเงินเดือนที่ได้ รับให้ เป็ นไปตามคุณวุฒิที่ประกาศ
รับสมัคร
(ข) วิธีการ หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันให้ ดาเนินการตามประกาศหลักเกณฑ
และเงื่อนไขการสอบแข่งขันสาหรับพนักงานเทศบาลที่ ก.ท.กาหนด
(ค) การแต่งตั ้ง ให้ นายกเทศมนตรีเป็ นผู้สงั่ เลื่อนและแต่งตั ้งตามลาดับที่ในบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ โดยผ่านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
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ข้ อ 205 เลื่อนและแต่งตั ้งจากผู้สอบคัดเลือกได้ ได้ แก่
เลื่อนและแต่งตั ้งพนักงานครูเทศบาลให้ ดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง
(ก) หลักเกณฑ์
เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งสาหรับตาแหน่งที่ ก.ท.กาหนดไว้
ในมาตรฐานก าหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั ้ง และต้ องได้ รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั ้นต่าของอันดับเงินเดือน
สาหรับตาแหน่งที่จะเลื่อนและแต่งตั ้งฯ
(ข) วิธีการ
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกให้ ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบ
คัดเลือกสาหรับพนักงานเทศบาลที่ ก.ท.กาหนด
(ค) การแต่งตั ้ง
ให้ นายกเทศมนตรีเป็ นผู้สงั่ เลื่อนและแต่งตั ้งตามลาดับที่ในบัญชีสอบคัดเลือก โดย
ผ่านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
ข้ อ 206 เลื่อนและแต่งตั ้งจากผู้ได้ รับการคัดเลือก ได้ แก่
(ก) การเลื่อนระดับพนักงานครูเทศบาลให้ สงู ขึ ้น
(ข) การเลื่อนตาแหน่งและระดับพนักงานครูเทศบาลให้ สงู ขึ ้น
(ค) การเลื่อนและแต่งตั ้งผู้ดารงตาแหน่งครู 1 หรือ ครู 2 ให้ ดารงตาแหน่งและระดับที่
สูงขึ ้น
ข้ อ 207 การเลื่อนระดับพนักงานครู เทศบาลให้ สงู ขึ ้น
(ก) สายงานผู้สอนและผู้สนับสนุนการสอน
(1) เลื่อนและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 6
(2) เลื่อนและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งอาจารย์ 3 ระดับ 9
(ข) สายงานผู้บริหารสถานศึกษา
(1) เลื่อนและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยครู ใหญ่ ระดับ 6
(2) เลื่อนและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งครูใหญ่และผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ระดับ 7
(3) เลื่อนและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่ ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนและ
ผู้ช่วยผู้อานวยการวิทยาลัย ระดับ 8
(4) เลื่อนและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนและผู้อานวยการวิทยาลัย
ระดับ 9
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ข้ อ 208 เลื่อนและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 6
(ก) หลักเกณฑ์
(1) ดารงตาแหน่งอาจารย์ 1 และต้ องได้ รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั ้นต่าของระดับ 6
ในปี งบประมาณที่ขอเลื่อนฯ
(2) จะต้ องมีผลงานตามหน้ าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติเหมาะสมกับ
ระดับตาแหน่งที่ขอเลื่อนฯ โดยผ่านการประเมินคุณภาพงาน ตามเกณฑ์ที่ ก.ท.กาหนด
(ข) วิธีการ
(1) ผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนจัดทารายงานคุณภาพงานตามแบบท้ ายหลักเกณฑ์นี ้เสนอ
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั ้นพิจารณาให้ ความเห็น
(2) ให้ ผ้ บู ังคับบัญชาชั ้นต้ น ได้ แก่ หัวหน้ าสถานศึกษา ผู้อานวยการ/หัวหน้ ากองการ
ศึกษาและปลัดเทศบาล ตามลาดับ เป็ นผู้รับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ แล้ วเทศบาลส่งเรื่ องให้ ก.ท.จ.พิจารณา
(3) ให้ ก.ท.จ.แต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพงาน จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
ประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ. เป็ นประธานกรรมการ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง เป็ นกรรมการ
ประเมินคุณภาพงานตามแบบท้ ายหลักเกณฑ์นี ้ ตามเกณฑ์ที่ ก.ท.กาหนดโดยแยกกันประเมิน แล้ วสรุป
ผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาต่อไป
(ค) การแต่งตั ้ง
ให้ นายกเทศมนตรี ออกคาสัง่ และแต่งตั ้งฯ โดยผ่ านความเห็นชอบ ก.ท.จ.ให้ มีผล
ไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แต่ทั ้งนี ้ ต้ องไม่ย้อนหลังข้ า มปี งบประมาณ
ข้ อ 209 เลื่อนและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งอาจารย์ 3 ระดับ 9
(ก) หลักเกณฑ์
(1) ผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ 3 นั ้น ต้ องได้ รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั ้นต่าของระดับ 9
(2) ผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ 3 นั ้น ได้ ปฏิบัติงานตามหน้ าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่เหมาะสมกับตาแหน่งอาจารย์ 3 รับเงินเดือนในระดับ 9 และมีชั่วโมงสอนและปริมาณงาน
ด้ านอื่นย้ อนหลัง 3 ปี เฉลี่ยปี ละไม่น้อยกว่า 1,260 ชั่วโมง
(3) ผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ 3 นั ้น มีผลการปฏิบัติงานตามข้ อ (2) ได้ ผลดี โดยผ่ านการ
ประเมิน ตามเกณฑ์ที่ ก.ท.กาหนด
(4) ผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ 3 นั ้น มีความเชี่ยวชาญตามเกณฑ์ที่ ก.ท.กาหนด รวม 3
รายการ ดังนี ้
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รายการที่ 1 การพิจารณาความเชี่ยวชาญในการสอนวิชาการสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
โดยพิจารณาจากการวางแผนการสอน เตรียมการสอน ทาการสอน การจัด
ทาผลิตและใช้ สื่อการเรียนการสอน เครื่ องมืออุปกรณ์ อื่น ๆ การวัดผล และประเมินผลการเรียน การสอน
โดยในการปฏิบัติงานนั ้นมีลกั ษณะสามารถริเริ่ มสร้ างสรรค์ สังเคราะห์หรื อพัฒนาในงานสอนจนได้ ผลงาน
ซึง่ มีประโยชน์และมีคณ
ุ ค่าดีเด่น ปรากฏเป็ นที่ย อมรับในวงวิชาการหรือวิชาชี พที่เกี่ยวข้ อง และสามารถ
นาไปใช้ เป็ นแบบอย่างในการปฏิบัติงานได้ ผลเป็ นอย่างดี
รายการที่ 2 การพิจารณาผลงานที่ปรากฏในหน้ าที่ ความรับผิ ดชอบต่อนักเรียน นัก ศึกษา
ครู อาจารย์ ผู้ร่วมงานอื่น ๆ และประชาชนหรื อสาธารณชน
โดยพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏดังต่อไปนี ้
1. ผลที่ปรากฏต่อนักเรียนนัก ศึกษา โดยพิจารณาจาก
1.1 ผลการสอนที่ประเมินได้ ว่ามีผลสัมฤทธิ์สงู มาก โดยผลการเรียนของ
นักเรียนที่รับผิดชอบมีการพัฒนา เช่น จากนักเรียนที่มีระดับความรู้ต่ากว่าเกณฑ์ปานกลาง เป็ นระดับ
ความรู้ปานกลาง หรื อจากนักเรียนที่มีระดับความรู้ในเกณฑ์ปานกลาง เป็ นระดับความรู้ในเกณฑ์ดีหรือจาก
นักเรียนที่มีระดับ ความรู้ในเกณฑ์ดีเป็ นดียิ่งขึ ้น และมีหลักฐานเป็ นที่ปรากฏชัด
1.2 การอบรมดูแลเกี่ยวกับความประพฤติและการรักษาวินัย การปกครอง
ดูแลและการให้ คาแนะนาและแนะแนวต่าง ๆ แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ได้ รับมอบหมายได้ อย่างดีมาก จนมี
ผลให้ นักเรียนนักศึกษา มีความประพฤติและวินัย ดีขึ ้น
2. ผลที่ปรากฏต่อครู อาจารย์ และผู้ร่วมงานอื่น โดยพิจารณาจากผลงานที่
แสดง ความเชี่ยวชาญ ซึง่ ได้ นาไปทาการสอน การให้ คาแนะนา ปรึกษา นิเทศ หรื อสาธิตแก่ครู อาจารย์
ให้ สามารถนาไปปฏิบัติได้ อย่างดี เป็ นที่ยอมรับของครู อาจารย์ และผู้ร่วมงานอื่น
3. ผลที่ปรากฏต่อประชาชน พิจารณาจากความเลื่อมใสของประชาชนใน
ชุมชนนั ้น โดยประชาชนมาปรึกษาหารื อในเรื่องการศึกษาเล่าเรียน ความประพฤติ คุณธรรม และศีลธรรม
ของนักเรียน นักศึกษา หรื อการพัฒนาความเป็ นอยู่ หรื อการประกอบอาชี พจนประชาชนให้ การสนับสนุน
แก่กิจการของสถานศึกษา
รายการที่ 3 การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
โดยพิจารณาจกาารมีส่วนร่วมและการยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชี พที่
เกี่ยวข้ อง โดยพิจารณาว่า ผลการปฏิบัติงานที่แสดงความเชี่ยวชาญนั ้นสามารถประยุกต์ใช้ ประโยชน์ใน
การศึกษาได้ เป็ นอย่างดี
(5) ผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ 3 นั ้น มีผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ท.กาหนด คือ จะต้ อง
มีผลงานทางวิชาการเป็ นเอกสารเกี่ยวกับการสอนซึง่ แสดงความเชี่ยวชาญในด้ านนั ้น หรือผลงานทาง
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วิชาการในลักษณะ ซึง่ ก.ท.เห็นว่า สามารถใช้ ประโยชน์ในการสอนหรื อการศึกษาได้ อย่างดีมาก โดยมี
รายการพิจารณาดังนี ้
รายการที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1. ความสมบูรณ์ข องเนื ้อหาสาระ
โดยพิจารณาถึงความถูกต้ องของเนื ้อหา ความสมบูรณ์ ครบถ้ วนอย่ าง
เหมาะสมกับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนั ้น ๆ รวมทั ้งการค้ นคว้ าอ้ างอิงที่เป็ นที่เชื่อถือได้
2. ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
โดยพิจารณาว่าผู้จัดทาได้ มีความคิดริเริ่ มสร้ างสรรค์จากของเดิมที่มีอยู่ และ
นามาใช้ ประโยชน์ได้ ดียิ่งขึ ้น หรือจัดทาขึ ้นใหม่ โดยไม่มีผ้ ูใดริเริ่มจัดทาขึ ้น อนึ่ง ผลงานทางวิชาการนั ้น
จะต้ องจัดทาด้ วยตนเองหรื อเป็ นผู้นาในการจัดทา โดยมีส่วนร่ วมรับผิ ดชอบ และมีหลัก ฐานแสดงได้
รายการที่ 2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1. ประโยชน์ต่อความก้ าวหน้ าทางวิชาการ
โดยพิจารณาว่า ผลงานนี ้จะมีประโยชน์แก่ความก้ าวหน้ าทางวิชาการที่
สามารถใช้ เป็ นแหล่งอ้ างอิงหรือเป็ นแนวปฏิบัติอย่างได้ ผลดี ยิ่ง
2. ประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษา
โดยพิจารณาว่า ผลงานนี ้ทาให้ นักเรียนนัก ศึกษาได้ รับความรู้และพัฒนา
ตนเองในการเรียนรู้วิชาการดังกล่าวอย่ างได้ ผลดียิ่ง และทาให้ เกิดประโยชน์ แก่นักเรียน นักศึกษาในอันที่
จะนาความรู้ ดงั กล่าวไปใช้ ในการศึกษาเพิ่มเติม การประกอบอาชี พ หรือการดารงชีพ ได้ เป็ นอย่างดียิ่ง
(6) ผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ 3 นั ้น จะต้ องได้ รับการประเมินโดยได้ คะแนนทั ้งปริมาณงาน
และคุณภาพของงานตามข้ อ (3) ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 70 และมีผลการประเมินเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้ อยละ 75 และ
มีเกณฑ์การตัดสิน ดังนี ้
รายการประเมิน
คะแนนเต็ม
เกณฑ์การตัดสิน
1. การประเมินความเชี่ยวชาญ
70
เกณฑ์ผ่านร้ อยละ 70 ของคะแนน
1.1 ความเชี่ยวชาญในการสอนวิชาการสาขาใดสาขาหนึ่ง
(30)
เต็ม 70 คะแนน คือ 49 คะแนน
1.2 ผลงานที่ปรากฏในหน้ าที่ความรับผิ ดชอบต่อ
(30)
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ร่วมงานอื่น ๆ ฯลฯ
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
(10)
2.1.1 ความสมบูรณ์ของเนื ้อหาสาระ
2.1.2 ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
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รายการประเมิน
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ
2.1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ
2.1.1 ความสมบูรณ์ของเนื ้อหาสาระ
2.1.2 ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
2.2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ
2.2.1 ประโยชน์ต่อความก้ าวหน้ าทางวิชาการ
2.2.2 ประโยชน์ต่อนักเรียนและนักศึกษา
รวม

คะแนนเต็ม
เกณฑ์การตัดสิน
30
เกณฑ์ผ่านร้ อยละ 70 ของคะแนน
(15)
เต็ม 30 คะแนน คือ 21 คะแนน

(15)
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เกณฑ์ผ่านร้ อยละ 75

(ข) วิธีการ
(1) ให้ พนักงานครูเทศบาลผู้ข อฯ จัดทาคาขอตามแบบท้ ายหลักเกณฑ์นี ้เสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั ้นและผลงานทางวิชาการ
(2) หัวหน้ าสถานศึกษา ผู้อานวยการ/หัวหน้ ากองการศึกษา และปลัดเทศบาล เป็ น
ผู้รับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ แล้ วเทศบาลส่งเรื่องให้ ก.ท.จ.
พิจารณา
(3) ให้ ก.ท.จ.แต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความเชี่ยวชาญและ
ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ของรัฐ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้ องตามที่ ก.ท.กาหนด เป็ นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ความ
เชี่ยวชาญและผลงานทางวิชาการตามแบบท้ ายหลักเกณฑ์นี ้ ตามเกณฑ์ ที่ ก.ท.กาหนด โดยแยกกัน
ประเมินฯ แล้ วสรุปผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาต่อไป
ในการนี ้ ก.ท.อาจแต่งตั ้งคณะกรรมการตาม (3) ออกไปตรวจสอบหรื ออาจเรียก
สัมภาษณ์ผ้ ขู อฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ด้ วยก็ได้
(ค) การแต่งตั ้ง
นายกเทศมนตรีออกคาสัง่ เลื่อนและแต่งตั ้งฯ โดยผ่านความเห็นชอบ ก.ท.จ. และให้ มีผล
ไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แต่ทั ้งนี ต้ ้ องไม่ย้อนหลังข้ ามปี งบประมาณ
ข้ อ 210 การเลื่อนและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยครู ใหญ่ ระดับ 6
(ก) หลักเกณฑ์
(1) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้น ได้ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยครูใหญ่มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(2) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้น ได้ รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั ้นต่าของระดับ 6
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(3) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้น ได้ ปฏิบัติงานตามหน้ าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติเหมาะสมกับตาแหน่ง ซึง่ รับเงินเดือนในระดับ 6 และมีผลการปฏิบัติงาน 2 ปี การศึกษาย้ อนหลังตาม
เกณฑ์ที่ ก.ท.กาหนด
(4) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้น มีผลการปฏิบัติงานตามข้ อ (3) ได้ ผลดีโดยผ่านการประเมินได้
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้ อยละ 60
(ข) วิธีการ
(1) ให้ พนักงานครูเทศบาลผู้ประสงค์จะขอกาหนดให้ ได้ รับเงินเดือนในระดับที่สงู ขึ ้น
เป็ นผู้จัดทาคาขอตามแบบท้ ายหลักเกณฑ์นี ้ โดยจะต้ องชี ้แจงผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั ้น
(2) ให้ ผ้ บู ังคับบัญชาชั ้นต้ น ได้ แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อานวยการ/หัวหน้ ากอง
การศึกษาและปลัดเทศบาล ตามลาดับเป็ นผู้รับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติให้ เ ป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์แล้ วส่งเรื่องให้ ก.ท.จ.พิจารณา
(3) ให้ ก.ท.จ.แต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
ประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านการศึกษาและผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้ องตามที่ ก.ท.กาหนด เป็ นผู้
ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยให้ ผ้ ปู ระเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาผลการปฏิบัติงานตามแบบประเมิน
ท้ ายหลักเกณฑ์นี ้ ตามเกณฑ์ที่ ก.ท.กาหนด โดยแยกกันประเมินแล้ วสรุปผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.
พิจารณาต่อไป
(ค) การแต่งตั ้ง
นายกเทศมนตรีออกคาสัง่ และแต่งตั ้งฯ โดยผ่านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. ให้ มีผลไม่ก่อน
วันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แต่ทั ้งนี ้ต้ องไม่ย้อนหลังข้ ามปี งบประมาณ
ข้ อ 211 การเลื่อนและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งครู ใหญ่ และผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ระดับ 7
(ก) หลักเกณฑ์
(1) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้นได้ ดารงตาแหน่งครู ใหญ่หรื อผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่มาแล้ วไม่น้อย
กว่า 3 ปี
(2) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้น ได้ รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั ้นต่าของระดับ 7
(3) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้น ได้ ปฏิบัติงานตามหน้ าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติเหมาะสมกับตาแหน่ง ซึง่ รับเงินเดือนในระดับ 7 และมีผลการปฏิบัติงาน 3 ปี การศึกษาย้ อนหลัง
ตามเกณฑ์ที่ ก.ท. กาหนด
(4) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้น มีผลการปฏิบัติงานตามข้ อ (3) ได้ ผลดีโดยผ่านการประเมินได้
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้ อยละ 70
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(5) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้นมีความชานาญการในการบริหารสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ ก.ท.
กาหนดรวม 3 รายการ ดังนี ้
รายการที่ 1 การพิจารณาความชานาญการในการบริหารสถานศึก ษา โดยพิจารณา
จากการบริหารงานในเรื่องดังต่อไปนี ้
1. งานด้ านการปกครอง
2. งานด้ านวิชาการ
3. งานด้ านธุรการหรือบริหารทั่วไป
4. งานด้ านความสัมพันธ์กับชุมชน
หากการบริหารงานทั ้ง 4 ด้ านดังกล่าว มีผลให้ การจัดการศึก ษาของสถานศึกษา
มีคณ
ุ ภาพของการเรียนการสอนตามหลักสูตรได้ ผลเป็ นที่ย อมรับ จึงจะถือว่าเป็ นการบริ หารสถานศึกษา
ได้ ผลดีเข้ าลักษณะผู้ชานาญในการบริหารสถานศึกษา
รายการที่ 2 พิจารณาผลงานที่ปรากฏในหน้ าที่ความรับผิดชอบต่อนักเรียน ครู
อาจารย์ ผู้ร่วมงานอื่น ๆ และประชาชนหรื อสาธารณชน
โดยพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏต่อไปนี ้
1. ผลที่ปรากฏต่อนักเรียน โดยพิจารณาจาก
1.1 นักเรียน ได้ รับความรู้ครบถ้ วนตามหลักสูตรอย่างได้ ผล
1.2 นักเรียน ได้ มีการพัฒนาการเรียนรู้ให้ ดีขึ ้น
1.3 นักเรียน มีความประพฤติและอยู่ในระเบียบวินัยดี
1.4 นักเรียน มีความเป็ นพลเมืองดี สามารถนาความรู้ ไปใช้ ดาเนินชีวิตหรื อ
ประกอบอาชี พได้
2. ผลที่ปรากฏต่อครู อาจารย์ โดยพิจารณาจาก
2.1 การพัฒนาการปฏิบัติหน้ าที่ของครู อาจารย์ โดยให้ สามารถปฏิบัติหน้ าที่
ได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
2.2 การสอนและการอบรมของครู อาจารย์ เต็มตามหลักสูตรที่กาหนดและ
เป็ นไป ตามหลักวิชาการศึกษาอย่างได้ ผล
2.3 ครู อาจารย์ เอาใจใส่รับผิดชอบดูแลการสอนและปกครอง นักเรียน ทั ้งเป็ น
กลุ่มและเป็ นรายบุคคล โดยสามารถแก้ ปัญหาเกี่ยวกับผลการเรียนและความประพฤติของนักเรียนอย่าง
ได้ ผล
2.4 ครู อาจารย์ พัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้มีความรู้ความสามารถดีและความ
ประพฤติสามารถถ่ายทอดความรู้ ได้
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3. ผลที่ปรากฏต่อผู้ร่วมงานอื่น โดยพิจารณาจากการพัฒนาการทางานของ
เจ้ าหน้ าที่ทกุ ฝ่ ายในสถานศึกษาให้ สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ อย่ างมี
คุณภาพ
4. ผลที่ปรากฏต่อประชาชน โดยพิจารณาจากผลงานการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา เป็ นที่ยอมรับของประชาชนทัว่ ไป โดยประชาชนให้ ความเลื่อมใส ศรัทธา และให้ ความร่ วมมือ
กับสถาบันการศึกษา
รายการที่ 3 ผลงานในฐานะผู้ชานาญการทางการศึกษาทั่วไป
โดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วมในวงวิชาการหรื อวิชาชีพที่เกี่ ยวข้ อง โดย
พิจารณาว่าผลการปฏิบัติงานที่แสดงความชานาญการนั ้น สามารถประยุกต์ใช้ ประโยชน์ในการจัด
การศึกษาได้
(6) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้น มีผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ท.กาหนด คือ จะต้ องมีผลงานทาง
วิชาการเป็ นเอกสารเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา หรื อผลงานทางวิชาการที่ใช้ ในสถานศึกษา ซึง่ ก.ท.
เห็นว่าใช้ ประโยชน์ในการบริหารสถานศึกษาหรือการศึกษาได้ โดยมีรายการพิจารณา ดังนี ้
รายการที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1. ความสมบูรณ์เนื อ้ หาสาระ
โดยพิจารณาถึงความถูกต้ องของเนื ้อหา ความสมบูรณ์ครบถ้ วน
อย่างเหมาะสมกับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนั ้น ๆ รวมทั ้งการค้ นคว้ าอ้ างอิงที่เป็ นที่เชื่อถือได้
2. ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
โดยพิจารณาว่าผู้จัดทาได้ มีความคิดริเริ่ มสร้ างสรรค์จากของเดิมมีอยู่ และ
นามาใช้ ประโยชน์ได้ ดียิ่งขึ ้น หรือจัดทาขึ ้นใหม่โดยยังไม่มีผ้ ูใดริเริ่ มจัดทาขึ ้น อนึ่ง ผลงานทางวิชาการนั ้น
จะต้ องจัดทาด้ วยตนเองหรื อเป็ นผู้นาในการจัดทาโดยมีส่วนร่วมกันรับผิดชอบ และมีหลักฐานแสดงได้
รายการที่ 2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1. ประโยชน์ต่อความก้ าวหน้ าทางวิชาการ
โดยพิจารณาว่าผลงานนี ้จะมีประโยชน์ต่อความก้ าวหน้ าทางวิชาการที่
สามารถใช้ เป็ นแหล่งอ้ างอิงหรือเป็ นแนวปฏิบัติได้
2. ประโยชน์ต่อนักเรียน หรื อประโยชน์ต่อการบริ หารสถานศึกษา
โดยพิจารณาว่า ผลงานนี ้ทาให้ นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองในการเรียนรู้
เพื่อประโยชน์ของการศึกษาเพิ่มเติม หรื อการประกอบอาชีพ หรือการดารงชี พได้ อย่างดี หรือทาให้ มี
ประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษา ทาให้ สถานศึกษานั ้นมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลดียิ่งขึ ้น
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(7) เกณฑ์การตัดสิน
รายการประเมิน
1. การประเมินความชานาญ
1.1 ความชานาญการในการบริหารสถานศึกษา
1.2 ผลงานที่ปรากฏในหน้ าที่ความรับผิ ดชอบต่อ
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ร่วมงานอื่น ฯลฯ
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผู้ชานาญการ
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ
2.1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ
2.1.1 ความสมบูรณ์ของเนื ้อหาสาระ
2.1.2 ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
2.2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ
2.2.1 ประโยชน์ต่อความก้ าวหน้ าทางวิชาการ
2.2.2 ประโยชน์ต่อนักเรียนหรือสถานศึกษา
รวม

คะแนนเต็ม
เกณฑ์การตัดสิน
70
เกณฑ์ผ่านร้ อยละ 65 ของคะแนน
(30)
เต็ม 70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน
(30)
(10)
30
(15)

เกณฑ์ผ่านร้ อยละ 65 ของคะแนน
เต็ม 30 คะแนน คือ 19.5 คะแนน

(15)

100

เกณฑ์ผ่านร้ อยละ 70

(ข) วิธีการ
(1) ให้ พนักงานครูเทศบาลผู้ประสงค์จะขอกาหนดให้ ได้ รับเงินเดือนในระดับที่สงู ขึ ้น
เป็ นผู้จัดทาคาขอตามแบบท้ ายหลักเกณฑ์นี ้ โดยจะต้ องชี ้แจงผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั ้น และผลงาน
ทางวิชาการ
(2) ให้ ผ้ บู ังคับบัญชาชั ้นต้ น ได้ แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา (กรณีผ้ ชู ่วยผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็ นผู้ขอ) ผู้อานวยการ/หัวหน้ ากองการศึกษา และปลัดเทศบาล ตามลาดับ เป็ นผู้ รับรองการ
ปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ แล้ วเทศบาลส่งเรื่องให้ ก.ท.จ.พิจารณา
(3) ให้ ก.ท.จ.แต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความชานาญการและ
ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของ
รัฐและผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้ องตามที่ ก.ท.กาหนด เป็ นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานความชานาญการ
และผลงานทางวิชาการตามแบบท้ ายหลักเกณฑ์นี ้ ตามเกณฑ์ที่ ก.ท.กาหนด โดยแยกกันประเมินแล้ ว
สรุปผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ. พิจารณาต่อไป
ในการนี ้ ก.ท.อาจแต่งตั ้งคณะกรรมการตาม (3) ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก
สัมภาษณ์ผ้ ขู อฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ด้ วยก็ได้
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(ค) การแต่งตั ้ง
นายกเทศมนตรี ออกคาสัง่ เลื่อนและแต่งตั ้งฯ โดยผ่านความเห็นชอบ ก.ท.จ. ให้ มีผลไม่
ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แต่ทั ้งนี ต้ ้ องไม่ย้อนหลังข้ ามปี งบประมาณ
ข้ อ 212 การเลื่อนและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่ ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรี ยน
และ ผู้ช่วยผู้อานวยการวิทยาลัย ระดับ 8
(ก) หลักเกณฑ์
(1) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้น ได้ ดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่ หรื อผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน
หรือผู้ช่วยผู้อานวยการวิทยาลัย มาแล้ วไม่น้อยกว่า 3 ปี
(2) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้น ได้ รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั ้นต่าของระดับ 8
(3) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้น ได้ ปฏิบัติงานตามหน้ าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่
ปฏิบัติเหมาะสมกับตาแหน่ง ซึง่ รับเงินเดือนในระดับ 8 และมีผลการปฏิบัติงาน 3 ปี การศึกษาย้ อนหลัง
ตามเกณฑ์ที่ ก.ท.กาหนด
(4) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้นมีผลการปฏิบัติงานตามข้ อ (3) ได้ ผลดีโดยผ่านการประเมิน
ได้ คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้ อยละ 70
(5) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้น มีความชานาญการในการบริหารสถานศึก ษาตามเกณฑ์ที่
ก.ท. กาหนด รวม 3 รายการ ดังนี ้
รายการที่ 1 พิจารณาความชานาญการในการบริหารสถานศึกษา
โดยพิจารณาจากการบริหารงานในเรื่องดังต่อไปนี ้
1. งานด้ านการปกครอง
2. งานด้ านวิชาการ
3. งานด้ านธุรการหรื อบริหารทัว่ ไป
4. งานด้ านความสัมพันธ์กับชุมชน
หากการบริหารทั ้ง 4 ด้ านดังกล่าว มีผลให้ การจัดการศึก ษาของสถานศึกษา
ได้ ผลดี โดยคุณภาพของการเรียนการสอนตามหลักสูตรได้ ผลสูง เป็ นที่ยอมรับในวงวิชาการหรื อวิชาชี พที่
เกี่ยวข้ องจึงจะถือว่าเป็ นการบริหารสถานศึกษาได้ ผลดีมากเข้ าลักษณะความชานาญการในการบริหาร
สถานศึกษา
รายการที่ 2 พิจารณาผลงานที่ปรากฏในหน้ าที่ความรับผิ ดชอบต่อนักเรียน ครู
อาจารย์ ผู้ร่วมงานอื่น ๆ และประชาชนหรื อสาธารณชน
โดยพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏ ดังต่อไปนี ้
1. ผลที่ปรากฏต่อนักเรียน โดยพิจารณาจาก
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1.1 นักเรียน ได้ รับความรู้ ครบถ้ วนตามหลักสูตรอย่างได้ ผลดี
1.2 นักเรียน ได้ มีการพัฒนาการเรียนรู้ ให้ ดีขึ ้น
1.3 นักเรียน มีความประพฤติและอยู่ในระเบียบวินัยดี
1.4 นักเรียน มีความเป็ นพลเมืองดี สามารถนาความรู้ไปใช้ ดาเนินชี วิต
หรือประกอบอาชี พได้ ดี
2. ผลที่ปรากฏต่อครู อาจารย์ โดยพิจารณาจาก
2.1 การพัฒนาการปฏิบัติหน้ าที่ของครู อาจารย์ โดยให้ สามารถปฏิบัติ
หน้ าที่ได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพดี
2.2 การสอนและการอบรมของครู อาจารย์ เต็มตามหลักสูตรที่ก าหนด
และเป็ นไปตามหลักวิชาการศึกษาอย่างได้ ผลดี
2.3 ครู อาจารย์ เอาใจใส่รับผิ ดชอบดูแลการสอนและปกครองนักเรียน
ทั ้งเป็ นกลุ่ม และเป็ นรายบุคคล โดยสามารถแก้ ปัญหาเกี่ยวกับผลการเรียนและความประพฤติของนักเรียน
ได้ ผลดี
2.4 ครู อาจารย์ พัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้มีความรู้ ดีความสามารถและ
ความประพฤติดี สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ เป็ นอย่างดี
3. ผลที่ปรากฏต่อผู้ร่วมงานอื่น โดยพิจารณาจากการพัฒนาการทางาน
ของเจ้ าหน้ าที่ทกุ ฝ่ ายในสถานศึกษาให้ สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพเป็ นผลดีต่องานและ
ปฏิบัติงานได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
4. ผลที่ปรากฏต่อประชาชน โดยพิจารณาจากผลงานการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาได้ ผลดีเป็ นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป โดยประชาชนให้ ความเลื่อมใสศรัทธาและให้ ความ
ร่วมมือกับสถานศึกษาเป็ นอย่างดี
รายการที่ 3 ผลงานในฐานะผู้ชานาญการทางการศึกษาโดยทัว่ ไป
โดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วมและการยอมรับในวงวิชาการหรื อวิชาชี พ
ที่เกี่ยวข้ อง โดยพิจารณาว่า ผลการปฏิบัติงานที่แ สดงความเชี่ยวชาญนั ้น สามารถประยุกต์ใช้ ประโยชน์ใน
การจัดการศึกษาได้ เป็ นอย่างดี
(6) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้นมีผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ท.กาหนด คือ จะต้ องมีผลงานทาง
วิชาการเป็ นเอกสารเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาหรือผลงานทางวิชาการที่ใช้ ในสถานศึกษา ซึง่ ก.ท.เห็น
ว่าใช้ ประโยชน์ในการบริหารสถานศึกษาหรื อการศึกษาได้ เป็ นอย่างดี โดยมีรายการพิจารณา ดังนี ้
รายการที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1. ความสมบูรณ์ของเนื ้อหาสาระ
โดยพิจารณาถึงความถูกต้ องของเนื ้อหา ความสมบูรณ์ครบถ้ วนอย่าง
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เหมาะสมกับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนั ้น ๆ รวมทั ้งการค้ นคว้ าอ้ างอิงที่เป็ นที่เชื่อถือได้
2. ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
โดยพิจารณาว่า ผู้จัดทาได้ มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์จากของเดิมที่มีอยู่
และนามาใช้ ประโยชน์ได้ ดียิ่งขึ ้น หรือจัดทาขึ ้นใหม่โดยไม่มีผ้ ูใดริเริ่ มจัดทาขึ ้น อนึ่ง ผลงานทางวิชาการนั ้น
จะต้ องจัดทาด้ วยหรื อเป็ นผู้นาในการจัดทา โดยมีส่วนร่ วมรับผิ ดชอบและมีหลักฐานแสดงได้
รายการที่ 2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1. ประโยชน์ต่อความก้ าวหน้ าทางวิชาการ
โดยพิจารณาว่า ผลงานนี ้จะเป็ นประโยชน์ต่อความก้ าวหน้ าทางวิชาการ
ที่สามารถใช้ เป็ นแหล่งอ้ างอิง หรือเป็ นแนวปฏิบัติอย่างได้ ผลดี
2. ประโยชน์ต่อนักเรียนหรือประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษา
โดยพิจารณาว่า ผลงานนี ้ทาให้ นักเรียนได้ รับความรู้และพัฒนาตนเอง
ในการเรียนรู้เพื่อประโยชน์ของการศึกษาเพิ่มเติม หรื อประกอบอาชีพ หรือการดารงชี พได้ อย่างดี หรื อทาให้
มีประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษาทาให้ สถานศึกษานั ้นมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลดียิ่งขึ ้น
(7) เกณฑ์การตัดสิน
รายการประเมิน
คะแนนเต็ม
เกณฑ์การตัดสิน
1. การประเมินความชานาญ
70
เกณฑ์ผ่านร้ อยละ 65 ของคะแนน
1.1 ความชานาญการในการบริหารสถานศึกษา
(30)
เต็ม 70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน
1.2 ผลงานที่ปรากฏในหน้ าที่ความรับผิ ดชอบต่อ
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ร่วมงานอื่น ฯลฯ
(30)
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผู้ชานาญการ
(10)
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ
30
2.1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ
(15)
เกณฑ์ผ่านร้ อยละ 65 ของคะแนน
2.1.1 ความสมบูรณ์ของเนื ้อหาสาระ
เต็ม 30 คะแนน คือ 19.5 คะแนน
2.1.2 ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
2.2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ
(15)
2.2.1 ประโยชน์ต่อความก้ าวหน้ าทางวิชาการ
2.2.2 ประโยชน์ต่อนักเรียนหรือสถานศึกษา
รวม
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เกณฑ์ผ่านร้ อยละ 75

107

(ข) วิธีการ
(1) ให้ พนักงานครูเทศบาลผู้ประสงค์จะขอกาหนดให้ ได้ รับเงินเดือนในระดับที่สงู ขึ ้น
เป็ นผู้จัดทาคาขอตามแนบท้ ายท้ ายหลักเกณฑ์นี ้ โดยจะต้ องชี ้แจงผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั ้น และ
ผลงานทางวิชาการ
(2) ให้ ผ้ บู ังคับบัญชาชั ้นต้ น ได้ แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา (กรณีผ้ ชู ่วยผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็ นผู้ขอ) ผู้อานวยการ/หัวหน้ ากองการศึกษา และปลัดเทศบาล ตามลาดับ เป็ นผู้รับรองการ
ปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ แล้ วเทศบาลส่งเรื่องให้ ก.ท.จ.พิจารณา
(3) ให้ ก.ท.จ.แต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความชานาญการและ
ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของ
รัฐ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้ องตามที่ ก.ท.กาหนด เป็ นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ความชานาญการ
และผลงานทางวิชาการตามแบบท้ ายหลักเกณฑ์นี ้ ตามเกณฑ์ที่ ก.ท.กาหนด โดยแยกกันประเมิน แล้ ว
สรุปผลการพิจารณาให้ ก.ท.จ.พิจารณาต่อไป
ในการนี ้ ก.ท.อาจแต่งตั ้งคณะกรรมการ (3) ออกไปตรวจสอบหรื ออาจเรีย กสัมภาษณ์
ผู้ขอฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ด้ วยก็ได้
(ค) การแต่งตั ้ง
นายกเทศมนตรี ออกคาสัง่ เลื่อนและแต่งตั ้งฯ โดยผ่านความเห็นชอบ ก.ท.จ. ได้ มีผลไม่
ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แต่ทั ้งนี ต้ ้ องไม่ย้อนหลังข้ ามปี งบประมาณ
ข้ อ 213 การเลื่อนและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนและผู้อานวยการ
วิทยาลัย ระดับ 9
(ก) หลักเกณฑ์
(1) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้น ได้ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนหรื อผู้อานวยการ
วิทยาลัยมาแล้ วไม่น้อยกว่า 3 ปี
(2) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้น ได้ รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั ้นต่าของระดับ 9
(3) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้น ได้ ปฏิบัติงานตามหน้ าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่
ปฏิบัติเหมาะสมกับตาแหน่ง ซึง่ รับเงินเดือนในระดับ 9 และมีผลการปฏิบัติงาน 3 ปี การศึกษาย้ อนหลัง
ตามเกณฑ์ที่ ก.ท.กาหนด

(5) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้นมีผลการปฏิบัติงานตามข้ อ (3) ได้ ผลดีโดยผ่านการประเมินได้
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้ อยละ 70
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(5) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้น มีความเชี่ยวชาญในการบริห ารสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ ก.ท.
กาหนด รวม 3 รายการ ดังนี ้
รายการที่ 1 พิจารณาความเชี่ยวชาญในการบริหารสถานศึกษา
โดยพิจารณาจากการบริหารในเรื่ องต่อไปนี ้
1. งานด้ านการปกครอง
2. งานด้ านวิชาการ
3. งานด้ านธุรการหรื อบริหารทัว่ ไป
4. งานด้ านความสัมพันธ์กับชุมชน
หากการบริหารทั ้ง 4 ด้ านดังกล่าว มีผลให้ การจัดการศึก ษาของสถานศึกษา
ได้ ผลดียิ่งขึ ้น โดยคุณภาพของการเรียนการสอนตามหลักสูตรได้ ผลดียิ่งขึ ้นเป็ นที่ยอมรับในวงวิชาการหรื อ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้ อง จึงจะถือว่าเป็ นการบริหารสถานศึกษาได้ ผลดีมากเป็ นพิ เศษเข้ าลักษณะความเชี่ยวชาญ
ในการบริหารสถานศึกษา
รายการที่ 2 พิจารณาผลงานที่ปรากฏในหน้ าที่ความรับผิ ดชอบต่อนักเรียน ครู อาจารย์
ผู้ร่วมงานอื่น ๆ และประชาชนหรือสาธารณชน โดยพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏ ดังต่อไปนี ้
1. ผลที่ปรากฏต่อนักเรียน โดยพิจารณาจาก
1.1 นักเรียน ได้ รับความรู้ ครบถ้ วนตามหลักสูตรอย่างได้ ผลดี
1.2 นักเรียน พัฒนาการเรียนรู้ ให้ ดีขึ ้นทุกระดับ เช่น จากระดับต่ากว่า
ปานกลาง เป็ นระดับปานกลาง หรือสูงกว่าหรื อจากระดับปานกลางเป็ นระดับดีหรือสูงกว่าหรื อจากระดับดี
เป็ นระดับดียิ่งขึ ้น
1.3 นักเรียน มีความประพฤติและอยู่ในระเบียบวินัยดี
1.4 นักเรียน มีความเป็ นพลเมืองดี สามารถนาความรู้ ไปใช้ ดาเนินชี วิตหรือ
ประกอบอาชี พได้ ดี
2. ผลที่ปรากฏต่อครู อาจารย์ โดยพิจารณาจาก
2.1 การพัฒนาการปฏิบัติหน้ าที่ของครู อาจารย์ โดยให้ สามารถปฏิบัติ
หน้ าที่ ได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพดียิ่ง
2.2 การสอนและการอบรมของครู อาจารย์ เต็มตามหลักสูตรที่กาหนดและ
เป็ นไปตามหลักสูตรที่กาหนดและเป็ นไปตามหลักวิชาการศึกษาอย่างได้ ผลดียิ่ง
2.3 ครู อาจารย์ เอาใจใส่รับผิ ดชอบดูแลการสอนและปกครอง นักเรียน
ทั ้งเป็ นกลุ่มและเป็ นรายบุคคล โดยสามารถแก้ ปัญหาเกี่ยวกับผลการเรียนและความประพฤติของนักเรียน
อย่างได้ ผลดียิ่ง
2.4 ครู อาจารย์ พัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถและ
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ความประพฤติดี สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ เป็ นอย่างดี
3. ผลที่ปรากฏต่อผู้ร่วมงานอื่น โดยพิจารณาจากการพัฒนาการทางานของ
เจ้ าหน้ าที่ทกุ ฝ่ ายในสถานศึกษาให้ สามารถปฏิบัติหน้ าที่ไ ด้ อย่างมีประสิทธิภาพเป็ นผลดีต่องานและ
ปฏิบัติงานได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพดียิ่ง
4. ผลที่ปรากฏต่อประชาชน โดยพิจารณาจากผลงานการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาได้ ผลดียิ่ง เป็ นที่ยอมรับของประชาชนทัว่ ไป โดยประชาชนให้ ความเลื่อมใส ศรัทธา และให้
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเป็ นอย่างดียิ่ง
รายการที่ 3 ผลงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาโดยทัว่ ไป
โดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วมและการยอมรับในวงวิชาการหรื อวิชาชี พ
ที่เกี่ยวข้ อง โดยพิจารณาว่าผลการปฏิบัติงานที่แสดงความเชี่ย วชาญนั ้น สามารถประยุกต์ใช้ ประโยชน์ใน
การจัดการศึกษาได้ เป็ นอย่างดี
(6) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้นมีผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ท.กาหนด คือ จะต้ องมีผลงานทาง
วิชาการเป็ นเอกสารเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา หรื อผลงานทางวิชาการที่ใช้ ในสถานศึกษาที่ ก.ท. เห็น
ว่าใช้ ประโยชน์ในการบริหารสถานศึกษาหรื อการศึกษาได้ เป็ นอย่างดีมาก โดยมีรายการพิจารณา ดังนี ้
รายการที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1. ความสมบูรณ์เนื อ้ หาสาระ
โดยพิจารณาถึงความถูกต้ องของเนื ้อหา ความสมบูรณ์ ครบถ้ วนอย่ าง
เหมาะสม กับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนั ้น ๆ รวมทั ้งการค้ นคว้ าอ้ างอิงที่เป็ นที่เชื่อถือได้
2. ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
โดยพิจารณาว่าผู้จัดทาได้ มีความคิดริเริ่ มสร้ างสรรค์จากของเดิมมีอยู่และ
นามา ใช้ ประโยชน์ได้ ดียิ่งขึ ้น หรื อจัดทาขึ ้นใหม่โดยยังไม่มีผ้ ใู ดริเริ่มจัดทาขึ ้น อนึ่ง ผลงานทางวิ ชาการนั ้น
จะต้ องจัดทาด้ วยตนเองหรื อเป็ นผู้นาในการจัดทาโดยมีส่วนร่วมกันรับผิดชอบและมีหลักฐานแสดงได้
รายการที่ 2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
2.1 ประโยชน์ต่อความก้ าวหน้ าทางวิชาการ
โดยพิจารณาว่าผลงานนี ้จะเป็ นประโยชน์ต่อความก้ าวหน้ าทางวิชาการ
ที่สามารถใช้ เป็ นแหล่งอ้ างอิงหรือเป็ นแนวปฏิบัติอย่างได้ ผลดียิ่ง
2.2 ประโยชน์ต่อนักเรียนหรือประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษา
โดยพิจารณาว่า ผลงานนี ท้ าให้ นักเรียนได้ รับความรู้และพัฒนาตนเอง
ในการเรียนรู้เพื่อประโยชน์ของการศึกษาเพิ่มเติม หรื อการประกอบอาชี พ หรื อการดารงชีพได้ อย่างดียิ่งขึ ้น
หรือทาให้ มีประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษาทาให้ สถานศึกษานั ้นมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลดี
ยิ่งขึ ้น
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(7) เกณฑ์การตัดสิน
รายการประเมิน
1. การประเมินความเชี่ยวชาญ
1.1 ความชานาญการในการบริหารสถานศึกษา
1.2 ผลงานที่ปรากฏในหน้ าที่ความรับผิ ดชอบต่อ
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ร่วมงานอื่น ฯลฯ
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ
2.1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ
2.1.1 ความสมบูรณ์ของเนื ้อหาสาระ
2.1.2 ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
2.2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ
2.2.1 ประโยชน์ต่อความก้ าวหน้ าทางวิชาการ
2.2.2 ประโยชน์ต่อนักเรียนหรือสถานศึกษา
รวม

คะแนนเต็ม
เกณฑ์การตัดสิน
70
เกณฑ์ผ่านร้ อยละ 70 ของคะแนน
(30)
เต็ม 70 คะแนน คือ 49 คะแนน
(30)
(10)
30
(15)

เกณฑ์ผ่านร้ อยละ 70 ของคะแนน
เต็ม 30 คะแนน คือ 21 คะแนน

(15)

100

เกณฑ์ผ่านร้ อยละ 75

(ข) วิธีการ
(1) ให้ พนักงานครูเทศบาลผู้ประสงค์จะขอกาหนดให้ ได้ รับเงินเดือนในระดับที่สงู ขึ ้น
เป็ นผู้จัดทาคาขอตามแบบท้ ายหลักเกณฑ์นี ้ โดยจะต้ องชี ้แจงผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั ้น และผลงาน
ทางวิชาการ
(2) ให้ ผ้ บู ังคับบัญชาชั ้นต้ น ได้ แก่ ผู้อานวยการ/หัวหน้ ากองการศึกษา และ
ปลัดเทศบาล ตามลาดับ เป็ นผู้รับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
แล้ วเทศบาลส่งเรื่ อง ก.ท.จ.พิจารณา
(3) ให้ ก.ท.จ.แต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงาน ความเชี่ยวชาญและ
ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของ
รัฐและผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง ตามที่ ก.ท.กาหนด เป็ นผู้ประเมินผลการปฏิบัติความเชี่ยวชาญ และ
ผลงานทางวิช าการตามแบบท้ าย หลักเกณฑ์นี ้ ตามเกณฑ์ที่ ก.ท.กาหนด โดยแยกกันประเมิน แล้ วสรุปผล
การพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาต่อไป
ในการนี ้ ก.ท.อาจแต่งตั ้งคณะกรรมการตาม (3) ออกไปตรวจสอบหรื ออาจเรียก
สัมภาษณ์ผ้ ขู อฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ด้ วยก็ได้
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(ค) การแต่งตั ้ง
นายกเทศมนตรี ออกคาสัง่ เลื่อนและแต่งตั ้งฯ โดยผ่านความเห็นชอบ ก.ท.จ. โดยให้ มี
ผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แต่ทั ้งนี ต้ ้ องไม่ย้อนหลังข้ ามปี งบประมาณ
ข้ อ 214 การเลื่อนตาแหน่งและระดับพนักงานครูเทศบาลให้ สงู ขึ ้น
(ก) สายงานผู้สอนและผู้สนับสนุนการสอน
(1) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งครู 1ระดับ (1 – 3) ขึ ้นดารงตาแหน่งครู 2 ระดับ (2 – 4)
(2) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งครู 2 ระดับ (2 – 4) ขึ ้นดารงตาแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ (3 - 5)
(3) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ (3 – 5) ขึ ้นดารงตาแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ (6 –
7)
(4) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ (6 – 7) ขึ ้นดารงตาแหน่งอาจารย์ 3 ระดับ (6- 8)
(ข) สายงานผู้บริหารสถานศึกษา
(1) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยครู ใหญ่ ระดับ (4 – 5) ขึ ้นดารงตาแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ใหญ่
ระดับ (5 – 6) และตาแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ระดับ (5- 6) ขึ ้นดารงตาแหน่งผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน
หรือผู้ช่วยผู้อานวยการวิทยาลัย ระดับ (6 – 7)
(2) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งครู ใหญ่ ระดับ (5 – 6) ขึ ้นดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่
ระดับ (6 – 7) และตาแหน่งอาจารย์ ใหญ่ ระดับ (6 – 7) ขึ ้นดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนหรือ
ผู้อานวยการวิทยาลัย ระดับ (7 – 8)
ข้ อ 215 เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งครู 1ระดับ (1 – 3) ขึ ้นดารงตาแหน่งครู 2 ระดับ (2 – 4)
(ก) หลักเกณฑ์
(1) จะต้ องเป็ นผู้ซงึ่ ได้ รับเงินเดือนไม่ ต่ากว่าขั ้นต่าของอันดับเงินเดือนตามตาแหน่ง
ครู 2
(2) จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งสาหรับตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งครู 2 ที่จะเลื่อนและแต่งตั ้ง
(3) จะต้ องเป็ นผู้ที่มีผลงานตามหน้ าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เหมาะสมกับตาแหน่งที่จะเลื่อน โดยผ่านการประเมินคุณภาพงานตามเกณฑ์ที่ ก.ท.กาหนด
(ข) วิธีการ
(1) ผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน จัดทารายงานคุณภาพงานตามแบบท้ ายหลักเกณฑ์นี ้
เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั ้นเป็ นผู้รับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ แล้ วเทศบาลส่งเรื่ องให้ ก.ท.จ.พิจารณา
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(2) ให้ ก.ท.จ.แต่งตั ้งคณะกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้ วยผู้ทรง
คุณวุฒิใน ก.ท.จ. เป็ นประธานกรรมการ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง เป็ นกรรมการ ประเมินคุณภาพงาน
ตามแบบท้ ายหลักเกณฑ์นี ้ ตามเกณฑ์ที่ ก.ท.กาหนด โดยแยกกันประเมิน แล้ วสรุปผลการพิจารณาเสนอ
ก.ท.จ.พิจารณาต่อไป
(ค) การแต่งตั ้ง
นายกเทศมนตรี ออกคาสัง่ เลื่อนและแต่งตั ้งฯ โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. โดยให้
มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แต่ทั ้งนี ต้ ้ องไม่ย้อนหลังข้ ามปี งบประมาณ
ข้ อ 216 เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งครู 2 ระดับ (2 – 4) ขึ ้นดารงตาแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ (3 – 5)
(ก) หลักเกณฑ์
(1) จะต้ องเป็ นผ้ ที่ได้ รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั ้นต่าก่ อนวันเริ่ มต้ นปี งบประมาณที่จะเลื่อน
ไม่ต่ากว่าขั ้น 5,180 บาท
(2) จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติเฉพาะตาแหน่งสาหรับตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
อาจารย์ 1 ที่จะเลื่อนขึ ้นแต่งตั ้ง
(3) จะต้ องเป็ นผู้ที่มีผลงานตามหน้ าที่ ความรับผิ ดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เหมาะสมกับตาแหน่งที่จะเลื่อนฯ โดยผ่านการประเมินคุณภาพงานตามเกณฑ์ที่ ก.ท.กาหนด
(ข) วิธีการ
(1) ผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน จัดทารายงานคุณภาพงานตามแบบท้ ายหลักเกณฑ์นี ้เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั ้นเป็ นผู้รับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
แล้ วเทศบาลส่งเรื่ องให้ ก.ท.จ.พิจารณา
(2) ให้ ก.ท.จ.แต่งตั ้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิใน
ก.ท.จ.เป็ นประธานกรรมการ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง เป็ นกรรมการ ประเมินคุณภาพงานตามแบบ
ท้ ายหลักเกณฑ์นี ้ ตามเกณฑ์ที่ ก.ท.กาหนด โดยแยกกันประเมิน แล้ วสรุปผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.
พิจารณาต่อไป
(ค) การแต่งตั ้ง
นายกเทศมนตรีออกคาสัง่ เลื่อนและแต่งตั ้งฯ โดยผ่ านความเห็นของ ก.ท.จ.ให้ มีผลไม่
ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แต่ทั ้งนี ต้ ้ องไม่ย้อนหลังข้ ามปี งบประมาณ
ข้ อ 217 เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ 1ระดับ (3 – 5) ขึ ้นดารงตาแหน่งอาจารย์ 2
ระดับ (6 – 7)
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(ก) หลักเกณฑ์
(1) จะต้ องเป็ นผู้ซงึ่ ได้ รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั ้นต่าของระดับเงินเดือนตามตาแหน่ง
อาจารย์ 2
(2) จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานครู
เทศบาล ตาแหน่งอาจารย์ 2 ที่จะเลื่อนขึ ้นแต่งตั ้ง
(3) จะต้ องเป็ นผู้ที่มีผลงานตามหน้ าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เหมาะสมกับตาแหน่งที่จะเลื่อน โดยผ่านการประเมินคุณภาพงานตามเกณฑ์ที่ ก.ท.กาหนด
(ข) วิธีการ
(1) ผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน จัดทารายงานคุณภาพงานตามแบบท้ ายหลักเกณฑ์นี ้
เสนอต่อผู้บังคับบัญชา ตามลาดับชั ้นเป็ นผู้รับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์แล้ วเทศบาลส่งเรื่ องให้ ก.ท.จ.พิจารณา
(2) ให้ ก.ท.จ.แต่งตั ้งคณะกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ใน ก.ท.จ. เป็ นประธานกรรมการ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง เป็ นกรรมการประเมินคุณภาพงานตาม
แบบท้ ายหลักเกณฑ์นี ้ ตามเกณฑ์ที่ ก.ท.กาหนด โดยแยกกันประเมิน แล้ วสรุปผลการพิจารณาเสนอ
ก.ท.จ.พิจารณาต่อไป
(ค) การแต่งตั ้ง
นายกเทศมนตรีออกคาสัง่ เลื่อนและแต่งตั ้งฯ โดยผ่ านความเห็นชอบของ ก.ท.จ. และ
ให้ มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แต่ทั ้งนี ้ ต้ องไม่ย้อนหลังข้ าม
ปี งบประมาณ
ข้ อ 218 เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ (6 – 7) ขึ ้นดารงตาแหน่งอาจารย์ 3
ระดับ (6 – 8)
(ก) หลักเกณฑ์
(1) จะต้ องเป็ นผู้ซงึ่ ได้ รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั ้นต่าของระดับเงินเดือนตามตาแหน่ง
อาจารย์ 3
(2) จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงาน
ครูเทศบาล ตาแหน่งอาจารย์ 3 ที่จะเลื่อนขึ ้นแต่งตั ้ง
(3) จะต้ องมีชั่วโมงสอนประจาวิชาใดวิชาหนึ่งที่ได้ กาหนดไว้ ในหลักสูตรและปฏิบัติงาน
อื่นที่เกี่ยวข้ องเฉลียปี การศึกษาละไม่ต่ากว่า 1,260 ช.ม.
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(4) จะต้ องมีผลงานตามหน้ าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่เหมาะสมกับตาแหน่ง
อาจารย์ 3 และผลการปฏิบัติย้อนหลัง 3 ปี โดยผ่านการประเมินคุณภาพงาน ปริมาณงาน ตามเกณฑ์
ที่ ก.ท.กาหนด
(5) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้น มีความชานาญการตามเกณฑ์ที่ ก.ท.กาหนด รวม 3 รายการ ดังนี ้
รายการที่ 1 การพิจารณาความชานาญการในการสอนวิชาการสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
โดยพิจารณาจากการวางแผนการสอน เตรียมการสอน ทาการสอน
การจัดทา ผลิตและใช้ สื่อการเรียนการสอน เครื่องมืออุปกรณ์ อื่น ๆ การวัดผล และประเมินผลการเรียน
การสอนโดยในการ ปฏิบัติงานนัน้ มีลกั ษณะสามารถริเริ่ม สร้ างสรรค์ หรือพัฒนาในงานสอนจนได้ ผลงาน
ซึง่ มีประโยชน์ปรากฏเป็ นที่ยอมรับ และสามารถนาไปเป็ นแบบอย่างในการปฏิบัติงานได้
รายการที่ 2 การพิจารณาผลงานที่ปรากฏในหน้ าที่ความรับผิดชอบต่อนักเรียน ครู
อาจารย์ ผู้ร่วมงานอื่น ๆ และประชาชนหรื อสาธารณชน
โดยพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏดังต่อไปนี ้
1. ผลที่ปรากฏต่อนักเรียน โดยพิจารณาจาก
1.1 ผลการสอนที่ประเมินได้ ว่ามีผลสัมฤทธิ์สงู โดยผลการเรียนของ
นักเรียนที่รับผิดชอบ มีการพัฒนา เช่น จากนักเรียนที่มีระดับความรู้ต่ากว่าเกณฑ์ ปานกลาง เป็ นระดับ
ความรู้ปานกลาง หรือจากนักเรียนที่มีระดับความรู้ในเกณฑ์ปานกลาง เป็ นระดับความรู้ในเกณฑ์ดี หรื อ
จากนักเรียนที่มีระดับ ความรู้ ใน เกณฑ์ดีเป็ นดียิ่งขึ ้นและมีหลักฐานเป็ นที่ปรากฏชัด
1.2 การอบรมดูแลเกี่ยวกับความประพฤติและการรักษาวินัย การปกครอง
ดูแล และการให้ คาแนะนาและแนะแนวต่าง ๆ แก่นักเรียนที่ได้ รับมอบหมายได้ อย่างดี จนมีผลให้ นักเรียนมี
ความประพฤติและวินัยดีขึ ้น
2. ผลที่ปรากฏต่อครู อาจารย์ และผู้ร่วมงานอื่น โดยพิจารณาจากผลงานที่
แสดงความชานาญ ซึง่ ได้ นาไปทาการสอน การให้ คาแนะนา ปรึกษา นิเทศ หรื อสาธิ ตแก่ครู อาจารย์ ให้
สามารถนาไปปฏิบัติได้ เป็ นที่ยอมรับของครู อาจารย์ และผู้ร่วมงานอื่น
3. ผลที่ปรากฏต่อผู้ปกครองหรือประชาชน พิจารณาจากความเลื่อมใสของ
ผู้ปกครองหรื อประชาชนในชุมชนนัน้ ๆ โดยผู้ปกครองหรือประชาชนมาปรึกษาหารือในเรื่องการศึกษา
เล่าเรียน ความประพฤติ คุณธรรม และศีลธรรมของนักเรียน ทั ้งนี ้ ให้ เน้ นผลที่ปรากฏต่อผู้ปกครองหรือ
ประชาชนในส่วนที่เป็ นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเท่านั ้น
รายการที่ 3 การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผู้ชานาญการ
โดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วมในวงวิชาการหรือวิชาชี พที่เกี่ยวข้ อง โดย
พิจารณาว่าผลการปฏิบัติงานที่แสดงความชานาญการนั ้นสามารถประยุกต์ใช้ ประโยชน์ในการศึกษาได้
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(6) ผู้ดารงตาแหน่งนั ้น มีผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ท.กาหนด คือ จะต้ องมีผลงานทาง
วิชาการเป็ นเอกสารเกี่ยวกับการสอน ซึง่ แสดงความชานาญการในด้ านนั ้น ๆ หรื อผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่น ซึง่ ก.ท. เห็นว่าใช้ ประโยชน์ในการสอนหรือการศึกษาได้ โดยมีรายการพิจารณา ดังนี ้
รายการที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1. ความสมบูรณ์ของเนื ้อหาสาระ
โดยพิจารณาถึงความถูกต้ องของเนื ้อหา ความสมบูรณ์ ครบถ้ วนอย่ าง
เหมาะสมกับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนั ้น ๆ รวมทั ้งการค้ นคว้ าอ้ างอิงที่เป็ นเชื่อถือได้
2. ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
โดยพิจารณาผู้จัดทาได้ มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์จากของเดิม ที่มีอยู่
และนามาใช้ ประโยชน์ได้ ดียิ่งขึ ้น หรือจัดทาขึ ้นใหม่ โดยไม่มีผ้ ใู ดเริ่มจัดทาขึ ้น อนึ่ง ผลงานทางวิชาการนั ้น
จะต้ องจัดทาด้ วยตนเอง หรื อเป็ นผู้นาในการจัดทา โดยมีส่วนร่ วมรับผิ ดชอบและมีหลัก ฐานแสดงได้
รายการที่ 2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณา
1. ประโยชน์ต่อความก้ าวหน้ าทางวิชาการ
โดยพิจารณาว่า ผลงานนี ้จะมีประโยชน์ต่อความก้ าวหน้ าทางวิชาการที่
สามารถใช้ เป็ นแหล่งอ้ างอิง หรือเป็ นแนวทางปฏิบัติได้
2. ประโยชน์ต่อนักเรียนนัก ศึกษา
โดยพิจารณาว่า ผลงานนี ้ทาให้ นักเรียนได้ รับความรู้และพัฒนาตนเอง
ในการเรียนรู้ วิชาการดังกล่าวอย่างได้ ผลดียิ่ง และทาให้ เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนในอันที่จะนาความรู้
ดังกล่าวไปใช้ ในการศึกษาเพิ่มเติม หรือการประกอบอาชี พหรือการดารงชี พได้
(7) จะต้ องได้ รับการประเมินโดยได้ คะแนนทั ้งปริมาณงานและคุณภาพงานไม่ต่ากว่าร้ อย
ละ 70 และมีผลการประเมินเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 และมีเกณฑ์การตัดสิน ดังนี ้
รายการประเมิน
คะแนนเต็ม
เกณฑ์การตัดสิน
1. การประเมินความชานาญ
70
เกณฑ์ผ่านร้ อยละ 65 ของคะแนน
1.1 ความชานาญการในการสอนวิชาการสาขาวิชาใด
(30)
เต็ม 70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน
วิชาหนึ่ง
1.2 ผลงานที่ปรากฏในหน้ าที่ความรับผิ ดชอบต่อ
(30)
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ร่วมงานอื่น ฯลฯ
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผู้ชานาญการ
(10)
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ
30
เกณฑ์ผ่านร้ อยละ 65 ของคะแนน
2.1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ
(15)
เต็ม 30 คะแนน คือ 19.5 คะแนน
2.1.1 ความสมบูรณ์ของเนื ้อหาสาระ
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2.1.2 ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
2.2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ
2.2.1 ประโยชน์ต่อความก้ าวหน้ าทางวิชาการ
2.2.2 ประโยชน์ต่อนักเรียนและนักศึกษา
รวม

(15)

100

เกณฑ์ผ่านร้ อยละ 75

(ข) วิธีการ
(1) ให้ พนักงานครูเทศบาลผู้ข อเป็ นผู้จัดทาคาขอตามแบบท้ ายหลักเกณฑ์นี ้ โดย
จะต้ องชี ้แจงผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั ้น และผลงานทางวิชาการ
(2) ให้ หวั หน้ าสถานศึกษา ผู้อานวยการ/หัวหน้ ากองการศึกษา และปลัดเทศบาลเป็ น
ผู้รับรองการปฏิบัติงาน และตรวจสอบคุณสมบัติให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ แล้ วเทศบาลส่งเรื่องให้ ก.ท.จ.
พิจารณา
(3) ให้ ก.ท.จ.แต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความชานาญและ
ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของ
รัฐและผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้ องตามที่ ก.ท.กาหนด เป็ นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานความชานาญการ
และผลงานทางวิชาการตามแบบท้ ายหลักเกณฑ์นี ้ ตามเกณฑ์ที่ ก.ท.กาหนด โดยแยกกันประเมิน แล้ ว
สรุปผลการพิจารณาเสนอให้ ก.ท.จ.พิจารณาต่อไป
ในการนี ้ ก.ท.อาจแต่งตั ้งคณะกรรมการตาม (3) ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก
สัมภาษณ์ผ้ ขู อฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ด้ วยก็ได้
(ค) การแต่งตั ้ง
นายกเทศมนตรี ออกคาสัง่ เลื่อนและแต่งตั ้งฯ โดยผ่านความเห็นชอบ ก.ท.จ. และ
ไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แต่ทั ้งนี ต้ ้ องไม่ย้อนหลังข้ ามปี งบประมาณ
ข้ อ 219 สายงานผู้บริหารสถานศึกษา
(ก) หลักเกณฑ์การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
(1) การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง มี 2 กรณี คือ
- ตาแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา ได้ แก่ ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งผู้ช่วย
ครูใหญ่ ระดับ (4 – 5) เป็ นตาแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ระดับ (5 – 6) และตาแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ใหญ่
ระดับ (5 – 6) เป็ นตาแหน่งผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนหรือผู้ช่วยผู้อานวยการวิทยาลัย ระดับ (6 – 7)
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- ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ได้ แก่ ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งครูใหญ่ ระดับ
(5 –6)เป็ นตาแหน่งอาจารย์ใหญ่ ระดับ (6 – 7) และตาแหน่งอาจารย์ ใหญ่ ระดับ (6 – 7) เป็ นตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนหรื อผู้อานวยการวิทยาลัย ระดับ (7 – 8)
(2) ผู้ขอจะส่งคาขอได้ เมื่อดารงตาแหน่งและปฏิบัติหน้ าที่ผ้ บู ริหารสถานศึกษาในสถาน
ศึกษาในสถานศึกษานั ้นมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือได้ ดารงและปฏิบัติหน้ าที่ผ้ บู ริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษานั ้นไม่ครบ 2 ปี แต่ได้ รักษาการและปฏิบัติหน้ าที่ผ้ บู ริหารสถานศึกษานั ้นอยู่ก่อนได้ รับการ
แต่งตั ้ง และเมื่อนาระยะเวลาการรักษาการดังกล่าวกับระยะเวลาการดารงตาแหน่งในสถานศึกษานั ้น
รวมกันแล้ วเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี และให้ ขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งให้ เป็ นตาแหน่งสูงขึ ้นได้
ตามลาดับ ตาแหน่ง
ในกรณีที่สถานศึกษานั ้นได้ รับการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเป็ นตาแหน่งอาจารย์ใหญ่
ตามหลักเกณฑ์นี ้แล้ ว และประสงค์จะขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเป็ นตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน,
ผู้อานวยการวิทยาลัย ผู้ขอจะต้ องดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่ ในสถานศึกษานั ้นมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
สถานศึกษาใดที่ขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ให้ เป็ นตาแหน่ง
สูงขึ ้น หากมีตาแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา ให้ ขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยผู้บริหาร
สถานศึกษานั ้นในคราวเดียวกัน และหากสถานศึกษาใดมีตาแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาไม่สอดคล้ อง
กับตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ให้ ขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยผู้บริ หารสถานศึกษานัน้ ให้
สอดคล้ องกันด้ วย
(3) สถานศึกษาใดที่ขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หากเทศบาล
พิจารณาเห็นว่าปริมาณและคุณภาพของงานยังไม่สมควรปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งให้ เป็ นตาแหน่ง
สูงขึ ้น ให้ เทศบาลต้ นสังกัดดาเนินการให้ สถานศึกษานั ้น พัฒนาคุณภาพงานต่อไปอีกไม่น้อยกว่า 1 ปี
แล้ วจึงส่งคาขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งสูงขึ ้นอีกครั ้งหนึ่งได้
(4) การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งให้ เป็ นตาแหน่งสูงขึ ้นที่ ก.ท.จ.อนุมัติตามหลักเกณฑ์
นี ้ให้ ดาเนิ นการแต่งตั ้งได้ เฉพาะผู้ขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งสถานศึกษาดังกล่าวเท่านั ้น
(5) หาก ก.ท.จ.ตรวจสอบพบว่า ผู้ขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งมีเจตนารายงานข้ อมูล
ไม่ตรงกับความจริง หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลให้ คลาดเคลื่อนไปจากความเป็ นจริง หรือมีเจตนาที่ไม่สจุ ริ ต
อื่นใด ในอันที่จะทาให้ ได้ รับการปรับปรุงกาหนดตาแหน่งสูงขึ ้น ห้ ามมิให้ ผ้ นู ั ้นขอปรับปรุ งการกาหนด
ตาแหน่งสูงขึ ้นไม่น้อยกว่า 5 ปี
(6) เกณฑ์การตัดสิน
(6.1) การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยครูใหญ่ ระดับ (4 – 5) เป็ นตาแหน่งผู้ช่วย
อาจารย์ใหญ่ ระดับ (5 – 6) และตาแหน่งครูใหญ่ ระดับ (5 – 6) เป็ นตาแหน่งอาจารย์ใหญ่ ระดับ (6 – 7)
จะต้ องได้ คะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 665 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน
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(6.2) การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ใหญ่ ระดับ (5 – 6) เป็ นตาแหน่ง
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนหรือผู้ช่วยผู้อานวยการวิทยาลัย ระดับ (6 – 7) และอาจารย์ ใหญ่ ระดับ (6 – 7)
เป็ นตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรี ยนหรื อผู้อานวยการวิทยาลัย ระดับ (7 – 8) จะต้ องได้ คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า
795 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน
(ข) หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั ้ง
(1) การเลื่อนและแต่งตั ้ง มี 2 กรณี
- เลื่อนผู้ดารงตาแหน่ งผู้ช่วยครู ใหญ่ ระดับ (4 – 5) ขึ ้นดารงตาแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ใหญ่
ระดับ (5 – 6) และผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ระดับ (5 – 6) ขึ ้นดารงตาแหน่งผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน, ผู้ช่วย
ผู้อานวยการวิทยาลัย ระดับ (6 – 7)
- เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งครูใหญ่ ระดับ (5 – 6) ขึ ้นดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่ ระดับ (6 – 7)
และอาจารย์ใหญ่ ระดับ (6 – 7) ขึ ้นดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนหรื อผู้อานวยการวิทยาลัย ระดับ (7 – 8)
(2) ผู้ที่จะได้ รับการแต่งตั ้งต้ องเป็ นผู้ขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งและต้ องมี
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ได้ รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั ้นต่าของอันดับ
เงินเดือน สาหรับตาแหน่งที่จะเลื่อนฯ และได้ ดารงตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาหรื อผู้ช่วยผู้บริหาร
สถานศึกษา แล้ วแต่กรณีในสถานศึกษาแห่งนั ้นติดต่อกันเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือได้ ดารงตาแหน่ง
และปฏิบัติหน้ าที่ผ้ บู ริหารสถานศึกษาหรือผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษานั ้นไม่ครบ 2 ปี แต่ได้
รักษาการและปฏิบัติหน้ าที่ผ้ บู ริหารสถานศึกษาหรือผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา แล้ วแต่กรณีในสถานศึกษา
นั ้นอยู่ก่อนได้ รับการแต่งตั ้ง และเมื่อนาระยะเวลาการรักษาการดังกล่าว กับระยะเวลาการดารงตาแหน่งใน
สถานศึกษานั ้นรวมกันแล้ ว เป็ นเวลาในตาแหน่งและสถานศึกษานั ้นต่อไปอีกไม่น้อยกว่า 2 ปี
(ค) วิธีการ
(1) ให้ ผ้ บู ริหารสถานศึกษาที่ขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งให้ เป็ นตาแหน่งสูงขึ ้น
รายงานข้ อมูลของสถานศึกษาตามแบบท้ ายหลักเกณฑ์นี ้ จานวน 2 ชุด โดยเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
ชั ้นตรวจสอบกลัน่ กรองข้ อมูลสถานศึกษาและคุณสมบัติผ้ ู ขอฯ ตามแบบ แล้ วเสนอให้ ก.ท.จ.พิจารณา
และเก็บไว้ สานัก/กองการศึกษา จานวน 1 ชุด และเก็บไว้ ที่สถานศึกษา จานวน 1 ชุด
(3) ให้ ก.ท.จ.แต่งตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินสถานศึกษา เพื่อปรับปรุง
การกาหนดตาแหน่งให้ สงู ขึ ้นและประเมินบุคคลผู้ครองตาแหน่งจานวนไม่น้อยกว่ า 5 คน ประกอบด้ วย
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านการศึกษาและผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้ องที่ ก.ท.กาหนด เป็ นผู้ประเมินปริมาณงาน
คุณภาพของงานและสภาพที่ตั ้งและประเมินบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ท.กาหนดตามแบบท้ ายหลักเกณฑ์
นี ้ โดยแยกกันประเมินแล้ วสรุปผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาต่อไป
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(ง) การแต่งตั ้ง
นายกเทศมนตรี ออกคาสัง่ เลื่อนและแต่งตั ้งฯ โดยผ่านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
และไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินที่ ก.ท.จ.แต่งตั ้ง แต่ทั ้งนี ้ต้ องไม่ย้อนหลังข้ าม
ปี งบประมาณ
ข้ อ 220 การเลื่อนผู้ที่ดารงตาแหน่งครู 1 หรือ ครู 2 ขึ ้นแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งและ
ระดับที่สงู ขึ ้น สาหรับผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ ต่อไปนี ้
(ก) หลักเกณฑ์
(1) ได้ รับวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้น โดยได้ รับทุน
รัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง หรื อทุนของเทศบาล ตามข้ อ 11(1) แห่งประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทัว่ ไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการคัดเลือกฯ
(2) ได้ รับวุฒิที่ ก.ท.กาหนดให้ คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ ารับราชการเป็ นกรณี พิเศษ
ตามข้ อ 11(2) แห่งประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกฯ
(ข) วิธีการ
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษให้ ดาเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการคัดเลือกกรณี มีเหตุพิเศษไม่จาเป็ นต้ องสอบแข่งขันสาหรับพนักงานเทศบาลที่ ก.ท.กาหนด
(ค) การแต่งตั ้ง
ให้ นายกเทศมนตรีเป็ นผู้สงั่ เลื่อนและแต่งตั ้งฯ โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. แต่ทั ้งนี ้
ต้ องไม่ย้อนหลังข้ ามปี งบประมาณ
ข้ อ 221 การให้ ได้ รับเงินเดือนสาหรับพนักงานเทศบาลที่ได้ รับการแต่งตั ้งให้ ดารง
ตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้น ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้ วยการให้ พนักงานเทศบาลได้ รับเงิ นเดือนที่ที่
กาหนดในหมวด 3
ข้ อ 222 การเลื่อนพนักงานเทศบาลที่สงั กัดสถานศึกษา
(ก) การเลื่อนและแต่งตั ้งพนักงานครูเทศบาลที่สงั กัดสถานศึกษาให้ ดารงตาแหน่งใน
ระดับที่สงู ขึ ้น ในกรณีที่ ก.ท.กาหนดให้ ตาแหน่งใดได้ รับเงินเดือนหลายระดับ (ระดับควบ) เมื่อพนักงาน
ครูเทศบาลซึง่ ดารงตาแหน่งนั ้นได้ รับเงินเดือนถึงขั ้นต่าของระดับถัดไปตามที่ ก.ท. กาหนดไว้ สาหรับ
ตาแหน่งนั ้น ให้ นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.เป็ นผู้สงั่ เลื่อนฯ โดยไม่ต้องผ่านการประเมินฯ
(ข) การเลื่อนพนักงานครูเทศบาลที่สงั กัดสถานศึกษาที่มีคาสัง่ แต่งตั ้งคณะกรรมการ
สอบสวนว่ากระทาผิ ดวินัย อย่างร้ ายแรง หรือมีคาสัง่ ลงโทษทางวินัยหรื อถูกฟ้ องคดีอาญาขึ ้นแต่งตั ้งให้
ดารงตาแหน่งที่สงู ขึ ้น ให้ เลื่อนและแต่งตั ้งได้ ตั ้งแต่วนั ที่ผ้ บู ังคับบัญชาอาจเลื่อนขั ้นเงินเดือนให้ แก่พนักงาน
ครูเทศบาลผู้นั ้นได้ เป็ นต้ นไป
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(ค) การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั ้งพนักงานครูเทศบาลที่สงั กัดสถานศึกษาให้ ดารง
ตาแหน่งและระดับที่สงู ขึ ้นเฉพาะตาแหน่งที่ต้องประเมินผลงานทางวิชาการ หากเทศบาลเจ้ าสังกัด
ตรวจสอบ พบว่าพนักงานเทศบาลรายใดแจ้ งข้ อมูลเกี่ยวกับเรื่ องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วน
การจัดทาผลงาน หรือเรื่ องอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดทา ผลงานเป็ นเท็จ หรื อมีการลอกเลียนผลงานหรือ
นาผลงานของผู้อื่นมาใช้ เป็ นผลงานของตน หรื อมีการจ้ างวาน ผู้อื่นทาผลงานให้ โดยผลงานที่นามา
จัดทานั ้นไม่ใช่ผลงานที่แท้ จริงของตนให้ นายกเทศมนตรีสั่งระงับหรื อยกเลิกการพิจารณาคาขอประเมิน
บุคคลของพนักงานเทศบาลแล้ วดาเนินการทางวินัยแก่พนักงานฯ ดังกล่าว รวมทั ้งผู้ที่ เกี่ยวข้ องตาม
ควรแก่กรณี ต่อไป
(ง) ห้ ามมิให้ ผ้ ขู อรับการประเมินบุคคลซึง่ ถูกระงับหรื อยกเลิกการพิจารณาคาขอตาม
ข้ อ (ค) เสนอขอรับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งและระดับที่สงู ขึ ้น มีกาหนดเวลาไม่
น้ อยกว่า 2 ปี นับแต่วนั ถูกระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคาขอ
(จ) ให้ ถือเป็ นหน้ าที่ของผู้บังคับบัญชาและเจ้ าหน้ าที่ที่รับผิ ดชอบในการส่งคาขอประเมิน
บุคคลที่จะต้ องตรวจสอบข้ อมูลประกอบคาขอประเมินบุคคลให้ ถูกต้ อง และในกรณีที่ผ้ ูขอรับการประเมิน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้ องมีกรณีสมควรถูกดาเนินการทางวินัยตามที่กาหนดในข้ อ (3) หากผู้บังคับบัญชาผู้ใด
ละเลย ไม่ดาเนินการทางวินัย ให้ ถือว่าผู้บังคับบัญชานั ้นกระทาผิดวินัยตามข้ อ 20 แห่งประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่ อง มาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการ
ดาเนินการทางวินัย
(ช) ให้ เทศบาลพิจารณาตั ้งงบประมาณค่าใช้ จ่ายเป็ นค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการ
ในการตรวจและประเมินความชานาญการหรือความเชี่ยวชาญและผลงานทางวิ ชาการ โดยประสานงาน
กับ ก.ท.จ.
หมวด 11
การเลื่อนขัน้ เงินเดือน
ข้ อ 223 พนักงานเทศบาลผู้ใดปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็ นข้ าราชการ และปฏิบัติ
ราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็ นที่พอใจของทางราชการ ถื อว่าผู้นั ้นมีความชอบ
จะได้ รับบาเหน็จความชอบซึง่ อาจเป็ นคาชมเชย เครื่ องเชิดชูเกียรติ รางวัล หรื อการได้ เลื่อนขั ้นเงินเดือน
ตามควรแก่กรณี
ข้ อ 224 การเลื่อนขั ้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ให้ ผ้ บู ังคับบัญชาพิจารณาโดยคานึงถึง
คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ ปฏิบัติมา ความสามารถและความ
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อุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัย และการปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเป็ นพนักงานเทศบาล
ข้ อ 225 การเลื่อนขั ้นเงินเดือนให้ พนักงานเทศบาล ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดใน
หมวดนี ้ ให้ อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจ ารณา
ในกรณีที่ไม่เลื่อนขั ้นเงินเดือนให้ พนักงานเทศบาลผู้ใด ให้ ผ้ บู ังคับบัญชาแจ้ งให้ ผ้ นู ั ้นทราบ
พร้ อมทั ้งเหตุผลที่ไม่เลื่อนขั ้นเงินเดือนให้
ข้ อ 226 ในหมวดนี ้
"ปี " หมายความว่า ปี งบประมาณ
"ครึ่งปี แรก" หมายความว่า ระยะเวลาตั ้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม
"ครึ่งปี หลัง " หมายความว่า ระยะเวลาตั ้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน
"ครึ่งปี ที่แล้ วมา" หมายความว่า ระยะเวลาครึ่งปี แรกหรื อครึ่งปี หลัง ที่ผ่านมาแล้ ว
แต่กรณี
ข้ อ 227 ให้ ผ้ บู ังคับบัญชาและผู้ที่ได้ รับมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลปี ละสองครั ้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ท.จ. กาหนดในหมวด 14
ข้ อ 228 การเลื่อนขั ้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ให้ เลื่อนปี ละสองครั ้ง ดังนี ้
(1) ครั ้งที่หนึ่ง ครึ่งปี แรก เลื่อนวันที่ 1 เมษายนของปี ที่ได้ เลื่อน
(2) ครั ้งที่สองครึ่งปี หลัง เลื่อนวันที่ 1 ตุลาคมของปี ถัดไป
ข้ อ 229 การเลื่อนขั ้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ให้ เลื่อนได้ ไม่เกินขั ้นสูงของอันดับ
เงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่ได้ รับแต่งตั ้งนั ้น
ข้ อ 230 พนักงานเทศบาลซึง่ จะได้ รับการพิจารณาเลื่อนขั ้นเงินเดือนครึ่งขั ้นในแต่ละครั ้ง
ต้ องอยู่ในหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ในครึ่งปี ที่แล้ วมาได้ ปฏิบัติงานตามหน้ าที่ของตนด้ วยความสามารถ และด้ วย
ความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรื อความก้ าวหน้ าแก่ ราชการ ซึง่ ผู้บังคับบัญชาได้ พิจารณาประเมินตามข้ อ
227 แล้ วเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้ เลื่อนขั ้นเงินเดือนครึ่งขั ้น
(2) ในครึ่งปี ที่แล้ วมาจนถึงวันออกคาสัง่ เลื่อนขั ้นเงินเดือนต้ องไม่ถูกสัง่ ลงโทษทางวินัย
ที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรื อไม่ถูก ศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ ลงโทษในความผิ ดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
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หน้ าที่ราชการ หรือความผิดที่ทาให้ เสื่อมเสียเกียรติศกั ดิ์ของตาแหน่งหน้ าที่ราชการของตนซึง่ มิใช่ ความ
ผิดที่ได้ กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สมควรได้ เลื่อนขั น้ เงินเดือนและได้ ถูก
งดเลื่อนขั ้นเงินเดือนเพราะถูกสัง่ ลงโทษทางวินัยหรื อถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ ลงโทษในกรณีนั ้น
มาแล้ ว ให้ ผ้ บู ังคับบัญชาเลื่อนขั ้นเงินเดือนประจาครึ่งปี ต่อไปให้ ผ้ นู ั ้นตั ้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน หรือวันที่ 1
ตุลาคม ของครั ้งที่จะได้ เลื่อนเป็ นต้ นไป
(3) ในครึ่งปี ที่แล้ วมาต้ องไม่ถูกสัง่ พักราชการเกินกว่าสองเดือน
(4) ในครึ่งปี ที่แล้ วมาต้ องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(5) ในครึ่งปี ที่แล้ วมาได้ รับบรรจุเข้ ารับราชการมาแล้ วเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน

(6) ในครึ่งปี ที่แล้ วมาถ้ าเป็ นผู้ได้ รับอนุญาตให้ ไปศึกษาในประเทศ หรือไปศึกษา
อบรม หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบว่าด้ วยการให้ ข้ าราชการไปศึกษาฝึ กอบรม และดูงาน
ณ ต่างประเทศ ต้ องได้ ปฏิบัติหน้ าที่ราชการในครึ่งปี ที่แล้ วมาเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน
(7) ในครึ่งปี ที่แล้ วมาต้ องไม่ลา หรือมาทางานสายเกินจานวนครั ้งที่นายกเทศมนตรี
หรือผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายกาหนดเป็ นหนังสือไว้ ก่อนแล้ ว โดยคานึงถึงลักษณะงานและสภาพท้ องที่อนั เป็ น
ที่ตั ้งของแต่ละส่วนราชการหรื อหน่วยงาน
(8) ในครึ่งปี ที่แล้ วมาต้ องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวนั ลาไม่เกินยี่สิบสาม
วัน แต่ไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปนี ้
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิ์ ได้ รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้ วยการจ่ ายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้ าสิบวัน
(ค) ลาป่ วยซึง่ จาเป็ นต้ องรักษาตัวเป็ นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว
รวมกันไม่เกินหกสิบวันทาการ
(ง) ลาป่ วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้ าที่หรือในขณะ
เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้ าที่
(จ) ลาพักผ่อน
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(ฉ) ลาเข้ ารับการตรวจเลือกหรือเข้ ารับการเตรียมพล
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์ก ารระหว่างประเทศ
การนับจานวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันสาหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่ วย
ที่ไม่ใช่ วนั ลาป่ วยตาม (8) (ง) ให้ นับเฉพาะวันทาการ
ข้ อ 231 พนักงานเทศบาลซึง่ จะได้ รับการพิจารณาเลื่อนขั ้นเงินเดือนหนึ่งขั ้นในแต่ละ
ครั ้งต้ องเป็ นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้ รับการพิจารณาเลื่อนขั ้นเงินเดือนครึ่งขั ้นตามข้ อ 230 และอยู่ใน
หลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี ด้ ้ วย
(1) ปฏิบัติงานตามหน้ าที่ได้ ผลดีเด่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันก่อให้ เกิด
ประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็ นตัวอย่ างที่ดีได้

(2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่ องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ ค้นคว้ าหรือประดิษฐ์
สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึง่ เป็ นประโยชน์ต่อทางราชการเป็ นพิเศษ และทางราชการได้ ดาเนินการตามความคิดริเริ่ม
หรือได้ รับ รองให้ ใช้ การค้ นคว้ าหรือสิ่งประดิษฐ์ นั ้น
(3) ปฏิบัติงานตามหน้ าที่ที่มีสถานการณ์ ตรากตราเสี่ยงอันตรายมาก หรื อมีการ
ต่อสู้ที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็ นกรณีพิเศษ
(4) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้ าที่หนักเกินกว่าระดับตาแหน่งจนเกิ ดประโยชน์ต่อทาง
ราชการเป็ นพิเศษ และปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้ าที่ของตนเป็ นผลดีด้วย
(5) ปฏิบัติงานตามตาแหน่งหน้ าที่ด้วยความตรากตราเหน็ดเหนื่ อย ยากลาบากเป็ น
พิเศษและงานนั ้นได้ ผลดียิ่งเป็ นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม
(6) ปฏิบัติงานที่ได้ รับมอบหมายให้ กระทากิจกรรมอย่างใดอย่ างหนึ่งจนสาเร็จเป็ น
ผลดียิ่งแก่ประเทศชาติ
ข้ อ 232 การพิจารณาเลื่อนขั ้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามข้ อ 230 และข้ อ 231
ให้ ผ้ บู ังคับบัญชาชั ้นต้ นหรือผู้ได้ รับมอบหมายนาผลการประเมินประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานที่ได้ ดาเนินการตามข้ อ 227 มาเป็ นหลักในการพิจารณาเลื่อนขั ้นเงินเดือน ครั ้งที่หนึ่งและครั ้ง
ที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้ อมูลการลา พฤติกรรมการมาทางาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตาม
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เหมาะสมกับการเป็ นข้ าราชการและข้ อควรพิจารณาอื่น ๆ ของผู้นั ้น แล้ วรายงานผลการพิจารณานั ้น
พร้ อมด้ วยข้ อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั ้นเหนื อขึ ้นไปตามลาดับจนถึงนายกเทศมนตรี
ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ ผ้ บู ังคับบัญชาชั ้นเหนือแต่ละระดับที่ได้ รับ
รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกเทศมนตรีด้วย
ข้ อ 233 การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ นับช่ วงเวลาการ
ปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้ อ 230 (8) (ช) ในครึ่งปี ที่แล้ วมาเป็ น
เกณฑ์ เว้ นแต่ ผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้ อ 230 (5) หรือ (6) ให้ นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า
สี่เดือนเป็ นเกณฑ์พิจารณา
ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผู้ใดโอน เลื่อนตาแหน่ง ย้ าย สับเปลี่ยนหน้ าที่ไปช่วยราชการใน
หน่วยราชการอื่น ได้ รับมอบหมายให้ ป ฏิบัติงานนอกเหนือหน้ าที่หรื องานพิเศษ อื่นใด หรือลาไป
ปฏิบัติงานในองค์ก ารระหว่างประเทศตามข้ อ 230 (8) (ช) ในครึ่งปี ที่แล้ วมาให้ นาผลการปฏิบัติราชการ
และการปฏิบัติงานของผู้นั ้นทุกตาแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้ วย

ข้ อ 234 ในการพิจารณาเลื่อนขั ้นเงินเดือนแต่ละครั ้ง นายกเทศมนตรีพิจารณารายงาน
ผลจากผู้บังคับบัญชาตามข้ อ 232 ถ้ าเห็นว่าพนักงานเทศบาลผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้ รับการพิจารณา
เลื่อนขั ้นเงินเดือนครึ่งขั ้นตามข้ อ 230 และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็ นข้ าราชการ ให้ เลื่อนขั ้นเงินเดือน
ให้ แก่ผ้ นู ั ้นครึ่งขั ้น ถ้ าเห็นว่าพนักงานเทศบาลผู้นั ้นมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้ อ 231 ให้
เลื่อนขั ้นเงินเดือนให้ แก่ผ้ นู ั ้นหนึ่งขั ้น
ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผู้ใดได้ รับการเลื่อนขั ้นเงินเดือน ครึ่งปี แรกไม่ถึงหนึ่งขั ้น ถ้ าใน
การพิจารณาเลื่อนขั ้นเงินเดือนครึ่งปี หลัง นายกเทศมนตรี ได้ พิจารณาผลการปฏิบัติงานครึ่งปี แรกกับครึ่งปี
หลังรวมกันแล้ วเห็นว่ามีมาตรฐานสูงกว่าการที่จะได้ รับการเลื่อนขั ้นเงินเดือนหนึ่งขั ้นสาหรับปี นั ้น
นายกเทศมนตรีอาจมีคาสัง่ ให้ เลื่อนขั ้นเงินเดือนรวมทั ้งปี ของพนักงานเทศบาลผู้นั ้นเป็ นจานวนหนึ่งขั ้นครึ่ง
ได้ แต่ผลการปฏิบัติงานทั ้งปี ของข้ าราชการผู้นัน้ จะต้ องอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรื อหลาย
ประการดังต่อไปนี ้ด้ วย
(1) ปฏิบัติงานตามหน้ าที่ได้ ผลดี มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผล อันก่ อให้ เกิด
ประโยชน์และผลดีต่อทางราชการและสังคม
(2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง หรือได้ ค้นคว้ า หรื อประดิษฐ์
สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึง่ เป็ นประโยชน์ต่อทางราชการ
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(3) ปฏิบัติงานตามหน้ าที่ที่มีสถานการณ์ ตรากตราเสี่ยงอันตราย หรือมีการต่อสู้ที่
เสี่ยงต่อความปลอดภัยของชีวิต
(4) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้ าที่หนักเกินกว่าระดับตาแหน่งจนเกิ ดประโยชน์ต่อทาง
ราชการและปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้ าที่ของตนเป็ นผลดีด้วย
(5) ปฏิบัติงานตามตาแหน่งหน้ าที่ด้วยความตรากตราเหน็ดเหนื่ อย ยากลาบากและ
งานนั ้นได้ ผลดีเป็ นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม
(6) ปฏิบัติงานที่ได้ รับมอบหมายให้ กระทากิจการอย่างใดอย่างหนึ่งจนสาเร็จเป็ น
ผลดีแก่ประเทศชาติ

ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะได้ รับการเลื่อนขั ้น
เงินเดือนครึ่งปี แรกหนึ่งขั ้น แต่ไม่อาจสัง่ เลื่อนขั ้นเงินเดือนหนึ่งขั ้นให้ ได้ เพราะมีข้ อจากัดเกี่ยวกับจานวน
เงินที่จะใช้ เลื่อนขั ้นเงินเดือนของส่วนราชการนั ้น ถ้ าในการเลื่อนขั ้นเงินเดือนครึ่งปี หลัง พนักงานเทศบาล
ผู้นั ้นมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ได้ รับการเลื่อนขั ้นเงินเดือนหนึ่งขั ้นอีก และไม่มีข้อจากัดเกี่ยวกับ
จานวนเงินที่จะใช้ เลื่อนขั ้นเงิ นเดือนในคราวนั ้น นายกเทศมนตรีอาจมีคาสัง่ ให้ เลื่อนขั ้นเงินเดือนรวมทั ้งปี
ของพนักงานเทศบาลผู้นั ้นเป็ นจานวนสองขั ้นได้
ข้ อ 235 การพิจารณาเลื่อนขั ้นเงินเดือนครึ่งปี ให้ แก่พนักงานเทศบาล ซึง่ ในครึ่งปี ที่แล้ ว
มาได้ รับอนุญาตให้ ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้ อ 230 (8)(ช) ให้ นายกเทศมนตรี
พิจารณาสัง่ เลื่อนได้ ครั ้งละไม่เกินครึ่งขั ้นเมื่อผู้นั ้นกลับมาปฏิบัติหน้ าที่ราชการ โดยให้ สั่งเลื่อนย้ อนหลังไป
ในแต่ละครั ้งที่ควรจะได้ เลื่อน ทั ้งนี ้ ให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
นายกเทศมนตรีกาหนด
ข้ อ 236 ในการพิจารณาเลื่อนขั ้นเงินเดือนแต่ละครั ้ง ถ้ านายกเทศมนตรี เห็นสมควรให้
พนักงานเทศบาลผู้ใดได้ เลื่อนขั ้นเงินเดือน แต่ปรากฏว่าได้ มี คาสัง่ แต่งตั ้งคณะกรรมการสอบสวน
พนักงานเทศบาลผู้นั ้นว่ากระทาผิ ดวินัยอย่ างร้ ายแรงก่อนมีคาสัง่ เลื่อนขั ้นเงินเดือน ให้ นายกเทศมนตรีรอ
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การเลื่อนขั ้นเงินเดือนไว้ ก่อน และให้ กันเงินสาหรับเลื่อนขั ้นเงินเดือนไว้ ด้วย เมื่อการสอบสวนและการ
พิจารณาแล้ วเสร็จ ให้ นายกเทศมนตรีพิจารณาดังนี ้
(1) ถ้ าผู้ถูกแต่งตั ้งคณะกรรมการสอบสวนไม่มีความผิด หรื อจะต้ องถูกลงโทษ
ภาคทัณฑ์ ให้ สงั่ เลื่อนขั ้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ ได้ ถ้ าได้ รอการเลื่อนขั ้นเงินเดือนไว้ เกินหนึ่งครั ้งให้ สงั่
เลื่อนขั ้นเงินเดือนย้ อนหลังไปในแต่ละครั ้งที่ได้ รอการเลื่อนขั ้นเงินเดือนไว้ แม้ ว่าผู้นั ้นจะได้ ออกจากราชการ
ไปแล้ วก็ตาม
(2) ถ้ าผู้ถูกแต่งตั ้งคณะกรรมการสอบสวนจะต้ องถูกลงโทษตัดเงินเดือน หรื อลดขั ้น
เงินเดือน ให้ งดเลื่อนขั ้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ ถ้ าได้ รอการเลื่อนขั ้นเงินเดือนไว้ เกินหนึ่งครั ้งให้ งดเลื่อน
ขั ้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ ในครั ้งที่จะถูกลงโทษ ถ้ าผู้นั ้นได้ ออกจากราชการไปแล้ วด้ วยเหตุอื่นที่มิใช่
เพราะเหตุเกษี ยณอายุตามกฎหมายว่าด้ วยบาเหน็จบานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น ให้ งดเลื่อนขั ้น
เงินเดือนในครั ้งที่จะได้ เลื่อนขั ้นเงินเดือนครั ้งสุดท้ าย แต่ถ้าเป็ นผู้พ้นจากราชการไปเพราะเกษี ยณอายุตาม

กฎหมายว่าด้ วยบาเหน็จบานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น ให้ งดเลื่อนขั ้นเงินเดือนที่นายกเทศมนตรีได้ รอ
การเลื่อนขั ้นเงินเดือนไว้ ในวันที่ 30 กันยายนของครึ่งปี สุดท้ ายก่อนที่ผ้ นู ัน้ จะพ้ นจากราชการ ส่วนในครั ้ง
อื่นให้ สงั่ เลื่อนขั ้นเงินเดือนย้ อนหลังไปในแต่ละครั ้งที่ได้ รอการเลื่อนขั ้นเงินเดือนไว้
(3) ถ้ าผู้มีอานาจแต่งตั ้งคณะกรรมการสอบสวนมีคาสัง่ ลงโทษปลดออก หรือไล่ออก
จากราชการ หรื อมีคาสัง่ ให้ ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมอง ให้ งดเลื่อนขั ้นเงินเดือนทุกครั ้งที่
ได้ รอการเลื่อนขั ้นเงินเดือนไว้
การพิจารณาเลื่อนขั ้นเงินเดือนตาม (1) (2) และ (3) สาหรับผู้ที่ถูกแต่งตั ้งคณะกรรมการ
สอบสวนว่ากระทาผิ ดวินัย อย่างร้ ายแรงหลายกรณี ให้ แยกพิจารณาเป็ นกรณี ๆ ไป
ข้ อ 237 ในการพิจารณาเลื่อนขั ้นเงินเดือนแต่ละครั ้ง นายกเทศมนตรีเห็นสมควรให้ ผ้ ูใด
ได้ เลื่อนขั ้นเงินเดือน แต่ปรากฏว่าผู้นั ้นถูกฟ้ องคดีอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้ า ที่ราชการหรือ
ความผิดที่ทาให้ เสื่อมเสียเกียรติศกั ดิ์ของตาแหน่งหน้ าที่ราชการของตน ซึง่ มิใช่ ความผิ ดที่ได้ กระทาโดย
ประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่พนักงานอัยการรับเป็ นทนายแก้ ต่างให้ และศาลได้ ประทับฟ้ อง
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คดีนั ้นแล้ วก่ อนมีคาสัง่ เลื่อนขั ้นเงินเดือน ให้ นายกเทศมนตรีรอการเลื่อนขั ้นเงินเดือนไว้ ก่อน และให้ กันเงิน
สาหรับเลื่อนขั ้นเงินเดือนไว้ ด้วย เมื่อศาลได้ มีคาพิพากษาแล้ ว ให้ นายกเทศมนตรี พิจารณา ดังนี ้
(1) ถ้ าศาลพิพากษาว่าผู้นั ้นไม่มีความผิด ให้ สงั่ เลื่อนขั ้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ ได้
ถ้ าได้ รอการเลื่อนขั ้นเงินเดือนไว้ เกินหนึ่งครั ้ง ให้ สงั่ เลื่อนขั ้นเงินเดือนย้ อนหลังไปในแต่ละครั ้งที่ได้ รอการ
เลื่อนขั ้นเงินเดือนไว้ แม้ ว่าผู้นั ้นจะได้ ออกจากราชการไปแล้ วก็ ตาม
(2) ถ้ าศาลพิพากษาให้ ลงโทษเบากว่าโทษจาคุก ให้ งดเลื่อนขั ้นเงินเดือนที่รอการ
เลื่อนไว้ ถ้ าได้ รอการเลื่อนขั ้นเงินเดือนไว้ เกินหนึ่งครั ้ง ให้ งดเลื่อนขั ้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ ในครั ้งที่ศาล
พิพากษาให้ ลงโทษ ถ้ าผู้นั ้นได้ ออกจากราชการไปแล้ วด้ วยเหตุอื่นที่มิใช่เพราะเหตุเกษี ยณอายุตาม
กฎหมายว่าด้ วยบาเหน็จบานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น ให้ งดเลื่อนขั ้นเงินเดือนในครั ้งที่จะได้ เลื่อนขั ้น
เงินเดือนครั ้งสุดท้ าย แต่ถ้าเป็ นผู้พ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษี ยณอายุตามกฎหมายว่าด้ วยบาเหน็จ
บานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น ให้ งดเลื่อนขั ้นเงินเดือนที่นายกเทศมนตรี ได้ รอการเลื่อนขั ้นเงินเดือนไว้ ใน
วันที่ 30 กันยายนของครึ่งปี สุดท้ ายก่อนที่ผ้ นู ั ้นจะพ้ นจากราชการ ส่วนในครั ้งอื่นให้ สงั่ เลื่อนขั ้นเงินเดือน
ย้ อนหลังไปในแต่ละครั ้งที่ได้ รอการเลื่อนขั ้นเงินเดือนไว้

(3) ถ้ าศาลพิพากษาให้ ลงโทษจาคุกหรือโทษหนักกว่าจาคุก ให้ งดเลื่อนขั ้นเงินเดือน
ทุกครั ้งที่ได้ รอการเลื่อนขั ้นเงินเดือนไว้
การพิจารณาเลื่อนขั ้นเงินเดือนตาม (1) (2) และ (3) สาหรับผู้ที่ถูกฟ้ องคดีอาญาหลาย
คดีให้ แยกพิจารณาเป็ นคดี ๆ ไป
ข้ อ 238 ในกรณีที่นายกเทศมนตรีได้ รอการเลื่อนขั ้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลผู้ใดไว้
เพราะเหตุถูกแต่งตั ้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้ อ 236 และเหตุถูกฟ้ องคดีอาญาตามข้ อ 237 ให้ ผ้ มู ี
อานาจดังกล่าวรอการเลื่อนขั ้นเงินเดือนผู้นั ้นไว้ จนกว่าการสอบสวนและการพิจารณาทางวินัยแล้ วเสร็จ
และจนกว่าศาลมีคาพิพากษาแล้ วจึงให้ ผ้ มู ีอานาจสัง่ เลื่อนขั ้นเงินเดือนพิจารณาการเลื่อนขั ้นเงินเดือนตาม
ข้ อ 236 (1) (2) หรือ (3) หรือตามข้ อ 237 (1) (2) หรือ (3) แล้ วแต่กรณี ทั ้งนี ้ โดยถือเกณฑ์จานวนครั ้งที่
จะต้ องงดเลื่อนขั ้น เงินเดือนที่มากกว่าเป็ นหลักในการพิจารณา เว้ นแต่ผ้ นู ั ้นได้ พ้นจากราชการไปแล้ วตาม
ผลของการถูกแต่งตั ้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้ อ 236 หรื อตามผลของการถูกฟ้ องคดีอาญาตามข้ อ
237 กรณีใดกรณีหนึ่ง จึงจะพิจารณาการเลื่อนขั ้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ ได้ ตามผลของกรณีนั ้นโดยไม่
ต้ องรอผลของอีกกรณีหนึ่ง
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ข้ อ 239 ในกรณีที่นายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั ้นเงินเดือนให้ พนักงาน
เทศบาลผู้ใด แต่ผ้ นู ั ้นจะต้ องพ้ นจากราชการไปเพราะเหตุเกษี ยณอายุตามกฎหมายว่าด้ วยบาเหน็จ
บานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น ให้ นายกเทศมนตรีสงั่ เลื่อนขั ้นเงินเดือนเพื่อประโยชน์ในการคานวณ
บาเหน็จบานาญให้ ผ้ ูนั ้นใน วันที่ 30 กันยายนของครึ่งปี สุดท้ ายก่อนที่จะพ้ นจากราชการ
ข้ อ 240 ในกรณีที่นายกเทศมนตรีพิจ ารณาเห็นสมควรเลื่อนขั ้นเงินเดือนให้ พนักงาน
เทศบาลผู้ใด แต่ผ้ นู ั ้นได้ ตายในหรือหลังวันที่ 1 เมษายน หรือวันที่ 1 ตุลาคมหรื อออกจากราชการไม่ว่า
ด้ วยเหตุใด ๆ หลังวันที่ 1 เมษายนหรื อวันที่ 1 ตุลาคม แต่ก่อนที่จะมีคาสัง่ เลื่อนขั ้นเงินเดือนในแต่ละครั ้ง
ผู้มีอานาจสัง่ เลื่อนขั ้นเงินเดือนจะสัง่ เลื่อนขั ้นเงินเดือนให้ ผ้ นู ั ้นย้ อนหลังไปถึงวันที่ 1 เมษายนหรือวันที่ 1
ตุลาคมครึ่งปี ที่จะได้ เลื่อนนั ้นก็ได้ แต่ถ้ าผู้นั ้นได้ พ้นจากราชการเพราะเหตุเกษี ยณอายุตามกฎหมายว่าด้ วย
บาเหน็จบานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่นไปก่อนที่จะมีคาสัง่ เลื่ อนขั ้นเงินเดือนเพื่อประโยชน์ในการคานวณ
บาเหน็จบานาญ นายกเทศมนตรีจะสัง่ เลื่อนขั ้นเงินเดือนให้ ผ้ นู ั ้นย้ อนหลังไปถึงวันที่ 30 กันยายนของครึ่งปี
สุดท้ ายที่จะได้ เลื่อนนัน้ ก็ได้

ข้ อ 241 พนักงานเทศบาลผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนขั ้นเงินเดือนได้ ครึ่ งขั ้นตาม
ข้ อ 230 เนื่ องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา หรื อการมาทางานสาย
ตามที่กาหนด แต่นายกเทศมนตรี พิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั ้นเงินเดือนให้ โดยมีเหตุผลเป็ นกรณีพิเศษให้
นายกเทศมนตรีเสนอ ก.ท.จ. เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้ สงั่ เลื่อนขั ้นเงินเดือนเป็ นการเฉพาะราย
ข้ อ 242 การเลื่อนขั ้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ให้ ดาเนินการตามข้ อ 224 โดยให้
เทศบาลตั ้งคณะกรรมการขึ ้นคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในหมวดนี ้ และให้
นายกเทศมนตรีเป็ นผู้มีอานาจสัง่ เลื่อนขั ้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลทุก ตาแหน่ ง ตามความเห็นของ
คณะกรรมการ ดังกล่าว
สาหรับการเลื่อนขั ้นเงินเดือนของพนักงานครูเทศบาลที่สงั กัดสถานศึกษา ให้ เทศบาล
แต่งตั ้งคณะอนุกรรมการระดับโรงเรียนของแต่ละโรงเรียนขึ ้นมาพิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการฯตาม
วรรคหนึ่ง โดยแยกพิจารณาต่างหากจากพนักงานเทศบาลแล้ วรายงานให้ ก.ท. เพื่อตรวจสอบอีก ครั ้งหนึ่ง
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ข้ อ 243 ในการก าหนดโควตาการเลื่อนขั ้นเงินเดือนกรณี พิเศษ กาหนดวงเงินที่ใช้ ใน
การเลื่อนขั ้นเงินเดือน และการกาหนดเงินตอบแทนพิเศษสาหรับพนักงานเทศบาล ให้ เป็ นไปตามที่ ก.ท.
กาหนด
ข้ อ 244 พนักงานเทศบาลผู้ใดถึงแก่ความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหน้ าที่ราชการ
ให้ เทศบาลพิจารณาเลื่อนขั ้นเงินเดือนให้ ผ้ นู ั ้นเป็ นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญ
ทั ้งนี ้ ให้ นากฎหมายหรื อระเบียบที่กาหนดไว้ สาหรับข้ าราชการพลเรือนมาใช้ บังคับโดยอนุโลม
ข้ อ 245 ให้ ผ้ บู ังคับบัญชาชั ้นต้ นของพนักงานเทศบาลผู้ถึงแก่ความตายเนื่ องจากการ
ปฏิบัติหน้ าที่ราชการ เป็ นผู้มีหน้ าที่รายงาน และเสนอขอให้ พิจารณาเลื่อนขั ้นเงินเดือนเป็ นกรณีพิเศษ โดย
รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้ อง แล้ วเสนอให้ ผ้ บู ังคับบัญชาตามลาดับจนถึง นายกเทศมนตรี
ในการรายงานและการเสนอขอให้ พิจารณาเลื่อนขั ้นเงินเดือนเป็ นกรณี พิเศษ ตาม
วรรคหนึ่ง ให้ กาหนดรายละเอียด ดังนี ้
(1) ชื่อพนักงานเทศบาลผู้ถึงแก่ความตาย และประวัติก ารรับราชการของพนักงาน
เทศบาลผู้ถึงแก่ความตาย

(2) รายงานเหตุที่พนักงานเทศบาลผู้นั ้นถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้ าที่
ราชการ
(3) ความเห็นในการเสนอขอให้ พิจารณาเลื่อนขั ้นเงินเดือนเป็ นกรณี พิเศษเพื่อ
ประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จ
(4) สาเนาเอกสารของทางราชการที่ออกเกี่ยวกับการตาย และสาเหตุการตาย
(5) เอกสารอื่น ๆ ที่มีความจาเป็ นเพื่อประกอบการพิจารณา
ข้ อ 246 เมือ่ นายกเทศมนตรี ได้ รับรายงานดังกล่าวแล้ ว ให้ นายกเทศมนตรีแต่งตั ้ง
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั ้นเงินเดือนสาหรับพนักงานเทศบาลผู้ถึงแก่ความตายเป็ นกรณีพิเศษเพื่อ
ประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษขึ ้นคณะหนึ่ง จานวนไม่เกิน 3 คน ประกอบด้ วย
ปลัดเทศบาล และผู้อานวยการกองหรื อหัวหน้ าส่วนราชการ เพื่อพิจารณารายงานการขอเลื่อนขั ้น
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เงินเดือนกรณี พิเศษของพนักงานผู้ถึงแก่ความตายเพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็ จ ความชอบ
กรณีพิเศษ
ข้ อ 247 ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ให้ พิจารณารายงานการขอเลื่อนขั ้น
เงินเดือนกรณี พิเศษตามข้ อ 245 โดยให้ พิจารณา ดังนี ้
(1) พนักงานเทศบาลผู้นั ้นถึงแก่ความตาย เนื่ องจากการปฏิบัติหน้ าที่ราชการหรือไม่
(2) เหตุที่ทาให้ ถึงแก่ความตายเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงของผู้ตาย
หรือจากความผิดของผู้ตายหรือไม่
(3) ความเห็นสมควรเลื่อนขั ้นเงินเดือนให้ เป็ นกรณี พิเศษ เพื่อประโยชน์ในการคานวณ
บาเหน็จหรือไม่
ข้ อ 248 เมื่อคณะกรรมการได้ พิจารณาตามข้ อ 247 แล้ ว ให้ ประชุมพิจารณาและมี
ความเห็นว่าสมควรเลื่อนขั ้นเงินเดือนให้ พนักงานเทศบาลผู้ถึงแก่ความตายเป็ นกรณี พิเศษเพื่อประโยชน์ใน
การคานวณบาเหน็จ หรือไม่หากเห็นว่าควรเลื่อนขั ้นเงินเดือนเป็ นกรณี พิเศษได้ จะสมควรเลื่อนขั ้นเงินเดือน
จานวนกี่ขั ้น ทั ้งนี ้ให้ นากฎหมายหรือระเบียบที่กาหนดไว้ สาหรับข้ าราชการพลเรื อนมาใช้ บังคับโดยอนุโลม
และเสนอความเห็นในการพิจารณาต่อนายกเทศมนตรีพิจารณาต่อไป

ให้ นายกเทศมนตรี เสนอเรื่ องการพิจารณาเลื่อนขั ้นเงินเดือนกรณีพิเศษและความเห็นตาม
วรรคหนึ่ง ให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้ ความเห็นชอบ
ข้ อ 249 การสัง่ เลื่อนขั ้นเงินเดือนเป็ นกรณี พิเศษสาหรับ พนักงานเทศบาลผู้ถึงแก่ความ
ตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้ าที่ราชการดังกล่าว ให้ นายกเทศมนตรีเป็ นผู้มีอานาจสัง่ ตามมติของ ก.ท.จ.
ตามข้ อ 248 โดยให้ มีผลเพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จเท่านั ้น
ข้ อ 250 การเลื่อนขั ้นเงินเดือนเป็ นกรณี พิเศษสาหรับพนักงานครูเทศบาลที่สงั กัด
สถานศึกษาผู้ถึงแก่ความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหน้ าที่ราชการดังกล่าวให้ นายกเทศมนตรีเป็ นผู้มีอานาจ
สัง่ ตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั ้นเงินเดือนเป็ นกรณีพิเศษ โดยให้ มีผลเพื่อ
ประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จ ความชอบกรณีพิเศษแล้ วรายงานให้ ก.ท. ทราบ เพื่อแจ้ งให้ หน่วยงานที่
ได้ รับการจัดสรรอัตราเงินเดือนของตาแหน่งจากสานักงบประมาณทาความตกลงกับสานักงบประมาณ
ต่อไป
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หมวด 12
โครงสร้ างการแบ่ งส่ วนราชการ
ข้ อ 251 การกาหนดและการเปลี่ยนแปลงขนาดของเทศบาล กรอบระดับตาแหน่ง
ผู้บริหารของเทศบาล ให้ ดาเนินการได้ ดังนี ้
(1) ให้ กาหนดขนาดของเทศบาลออกเป็ น 3 ขนาด ได้ แก่ ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เทศบาลใดจะเป็ นขนาดใดให้ กาหนด ดังนี ้
(ก) เทศบาลชั ้น 1
เดิม จัดให้ เป็ นเทศบาลขนาดใหญ่
(ข) เทศบาลชั ้น 2 – 6
เดิม จัดให้ เป็ นเทศบาลขนาดกลาง
(ค) เทศบาลชั ้น 7
เดิม จัดให้ เป็ นเทศบาลขนาดเล็ก
(2) เทศบาลสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดได้ ตามความจาเป็ นและความเหมาะสม
โดยจะต้ องผ่านเกณฑ์เบื ้องต้ นตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กาหนด
(3) คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป็ นผู้พิจารณาเห็นชอบการกาหนดขนาด
ของเทศบาลเป็ นขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตามที่เทศบาลเสนอ
(4) ให้ นาการกาหนดขนาดของเทศบาลมาใช้ ในการกาหนดหรื อเปลี่ ยนแปลง
ระดับตาแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ตามกรอบระดับตาแหน่งฯ แนบท้ ายหลักเกณฑ์นี ้

การกาหนดหรื อเปลี่ยนแปลงระดับตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็ นไปตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด
(5) การเปลี่ยนแปลงขนาดเทศบาลหรื อระดับตาแหน่งตามข้ อ 2 และข้ อ 4 ต้ อง
ได้ รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ก่อน
ข้ อ 252 ให้ เทศบาลกาหนดส่วนราชการเพื่อรองรับอานาจหน้ าที่ตามที่กาหนดใน
กฎหมายว่าด้ วยเทศบาล กฎหมายว่าด้ วยการกาหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น และกฎหมายอื่นที่กาหนดอานาจหน้ าที่ให้ แก่เทศบาล
ในการกาหนดโครงสร้ างส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง ให้ คานึงถึง ความต้ องการ และ
ความเหมาะสมของเทศบาล โดยให้ มีการแบ่งส่วนราชการดังต่อไปนี ้
(1) สานักปลัดเทศบาล
(2) กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

132

ให้ ส่วนราชการตาม (1) มีฐานะเป็ นกอง
ข้ อ 253 ให้ เทศบาลประกาศกาหนดกองหรื อส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตาม
ข้ อ 252 วรรคสอง (2) ซึง่ ถือว่าเป็ นส่วนราชการที่มีความจาเป็ นในการบริหารราชการของเทศบาล ดังนี ้
ก. ส่วนราชการที่เป็ นสานักหรื อกอง
(1) การคลัง
(2) การช่าง
(3) การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม
(4) การการศึกษา
(5) วิชาการและแผนงาน
(6) การประปา
(7) การแพทย์
(8) การช่างสุขาภิบาล
(9) การสวัสดิการสังคม
ข. หน่วยตรวจสอบภายในและแขวง

ข้ อ 254 ภายใต้ บังคับข้ อ 252 เทศบาลอาจประกาศกาหนดกอง หรื อส่วนราชการอื่น
ได้ ตามความเหมาะสม และความจาเป็ นของเทศบาล โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
ข้ อ 255 ในการประกาศกาหนดกองหรือส่วนราชการตามข้ อ 254 ให้ เทศบาลจัดทาเป็ น
ประกาศเทศบาล โดยให้ กาหนดอานาจหน้ าที่ความรับผิ ดชอบของกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
โดยมีแนวทางการกาหนด ดังนี ้
(1) สานักปลัดเทศบาล ให้ มีหน้ าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ
เทศบาล และราชการที่มิได้ ก าหนดให้ เป็ นหน้ าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั ้ง
กากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้ เป็ นไปตามนโยบาย แนวทาง และ
แผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล
(2) กองวิชาการและแผนงาน มีหน้ าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน
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ซึง่ มีลกั ษณะเพื่อประกอบการกาหนดนโยบายจัดทาแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึง่ อาจเป็ นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การบริหารหรื อความมัน่ คงของประเทศ ทั ้งนี ้ อาจเป็ นนโยบายแผนงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยาและ
โครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรื อระดับจังหวัดแล้ วแต่กรณี และปฏิบัติหน้ าที่อื่นที่
เกี่ยวข้ อง
(3) กองคลัง สานักการคลังมีหน้ าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ
การนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับ
เงินเดือน ค่าจ้ าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จ บานาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณฐานะทาง
การเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทาบัญชีทกุ ประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่ าง ๆ
การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดลองประจาเดือน ประจาปี งานเกี่ยวกับการพัสดุข องเทศบาลและ
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องและที่ได้ รับมอบหมาย
(4) กองช่าง สานักการช่ างมีหน้ าที่ความรับผิ ดชอบเกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบ
การจัดทาข้ อมูลทางด้ านวิศวกรรม การจัดเก็บ และทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ
การตรวจสอบ การก่อสร้ าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการ
ก่อสร้ างและซ่อมบารุง การควบคุมการก่อสร้ างและซ่อมบารุง งานแผนงานด้ านวิศวกรรมเครื่องจักรกล
การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบารุงรักษาเครื่ องจักรกล
และยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น ้ามันเชื ้อเพลิง
และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องและที่ได้ รับมอบหมาย

(5) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม สานักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้ อม
มีหน้ าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย กองป้ องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้ อมและงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้ บริการด้ านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ในกรณีที่ยังไม่ได้
จัดตั ้งกองแพทย์ จะมีงานด้ านการรักษาพยาบาลในเบื ้องต้ นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและ
งานทันตสาธารณสุข
(6) กองการศึกษา สานักการศึกษามีหน้ าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร
ศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั ้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษา
ตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึก ษาและอาชี วศึกษา
โดยให้ มีงาน ธุรการ งานการเจ้ าหน้ าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศ งานกิจการ
นักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึ กและส่งเสริมอาชี พ งานห้ องสมุด
พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬา
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และนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องตามที่
ได้ รับ มอบหมาย
(7) กองสวัสดิการและสังคม สานักสวัสดิการสังคมมี หน้ าที่ความรับผิ ดชอบ
เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบ
ชุมชนหนาแน่ น และชุมชนแออัด การจัดให้ มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริ มงานประเพณี
ท้ องถิ่น และงานสาธารณะ การให้ คาปรึกษาแนะนาหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง
(8) กองการประปา สานักการประปามีหน้ าที่ความรับผิ ดชอบเกี่ยวกับการควบคุม
การผลิตและการจาหน่ายนา้ ประปา การติดตั ้งประปา การควบคุมการดาเนิ นการเกี่ยวกับการงบประมาณ
รายได้ รายจ่าย การบัญชี พัสดุ การวางแผนปรับปรุงในข้ อบกพร่องต่าง ๆ ของการประปา รวมทั ้งการ
ปฏิบัติหน้ าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(9) กองการแพทย์ สานักการแพทย์มีหน้ าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
พยาบาลและการบริก ารทางการแพทย์ งานวิชาการและแผนงานทางด้ านการแพทย์ พยาบาลและบริการ
สาธารณสุข งานเภสัชกรรม ทัตนสาธารณสุข งานชันสูตรและรังษี วิทยา งานเวชกรรม งานผู้ป่วยนอก
งานผู้ป่วยในและห้ องคลอด งานห้ องผ่าตัด และวิสญ
ั ญี รวมทั ้งงานอื่น ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
(10) กองช่างสุขาภิบาล สานักการช่ างสุขาภิบาลมีหน้ าที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้ อม ด้ านวัสดุที่ใช้ แล้ ว (ขยะ) การจัดการคุณภาพน ้า การควบคุมออกแบบ
และก่อสร้ างอาคารโรงงาน ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม การควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบบาบัด
น ้าเสีย และมลพิษในด้ านอื่น ๆ รวมทั ้งการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
(11) หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้ าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบ
บัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งาน
ตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทาประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาลและ
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องและที่ได้ รับมอบหมาย
(12) แขวง มีหน้ าที่ความรับผิดชอบกิจการภายในแขวงในส่วนที่เป็ นอานาจ
หน้ าที่ของปลัดเทศบาล โดยให้ มีสานักงานแขวง งานการศึกษา งานคลัง งานสวัสดิการสังคม งานการ
ประปา งานสาธารณสุข งานช่ าง อยู่ในแขวง หรืออาจจะให้ มีการแบ่งส่วนงานอื่น ๆ ที่จาเป็ นมาปฏิบัติ
หน้ าที่ในแขวงนั ้น รวมทั ้งปฏิบัติงานในหน้ าที่อื่น ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
ข้ อ 256 สานักปลัดเทศบาลมีหน้ าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล
และราชการที่มิได้ ก าหนดให้ เป็ นหน้ าที่ของสานัก กอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั ้ง
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กากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้ เป็ นไปตามนโยบาย แนวทางและ
แผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยมีหวั หน้ าสานักปลัดเทศบาลเป็ นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงาน
และลูกจ้ าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสานักปลัดเทศบาล
ข้ อ 257 สานัก กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามข้ อ 252 วรรคสอง (2)
ให้ มีหน้ าที่รับผิดชอบตามที่กาหนดในประกาศเทศบาล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล
ข้ อ 258 การแบ่งส่วนราชการภายในสานักปลัดเทศบาล สานัก กอง หรื อส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามข้ อ 252 ให้ กาหนดเป็ นประกาศเทศบาลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล ทั ้งนี ้ ให้ ก าหนดอานาจหน้ าที่ความรับผิ ดชอบภายในส่วนราชการภายในไว้ ในประกาศ
เทศบาล ดังกล่าวด้ วย
การกาหนดหน้ าที่รับผิ ดชอบของส่วนราชการที่จัดแบ่งภายในตามวรรคหนึ่ง ต้ องเป็ น
หน้ าที่ความรับผิดชอบที่อยู่ในขอบเขตของหน้ าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการนั ้น
ข้ อ 259 การจัดตั ้ง การปรับปรุง การรวมหรือการยุบเลิกการแบ่งส่วนราชการตาม
ข้ อ 253 ให้ เทศบาลพิจารณาเสนอความเห็นและพิจารณาอัตรากาลัง การจัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้ องกันแล้ วเสนอต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล พิจารณาให้ ความเห็นชอบ

ในการพิจารณาขอจัดตั ้ง ปรับปรุง การรวมหรื อการยุบเลิกการแบ่งส่วนราชการตาม
วรรคหนึ่ง ให้ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล พิจารณาโดยคานึงถึงภารกิจอานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของเทศบาล ตามที่ก ฎหมายกาหนด ลักษณะงาน คุณภาพของงาน ปริมาณงาน และความจาเป็ น
ความเหมาะสม ตลอดทั ้งอัตรากาลังของพนักงานของส่วนราชการ และงบประมาณค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ของ
เทศบาลประกอบด้ วย
ข้ อ 260 การจัดตั ้งกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขึ ้นใหม่ เพื่อรองรับภารกิจ
หน้ าที่ของเทศบาล หรื อการปรับปรุงการกาหนดส่วนราชการของเทศบาล ซึง่ มีการจัดตั ้งกอง หรื อ
ส่วนราชการขึ ้นใหม่ ให้ เทศบาล เสนอเหตุผลความจาเป็ น และร่างประกาศเทศบาล กาหนดกองหรื อ
ส่วนราชการขึ ้นใหม่ เพื่อให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้ ความเห็นชอบ โดยให้ มี รายการ ดังนี ้
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(1) เหตุผล ความจาเป็ นที่ต้องจัดตั ้งกองหรื อส่วนราชการขึ ้นใหม่
(2) ชื่อกองหรื อส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่ างอื่น
(3) อานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบของกองหรื อส่วนราชการ นั ้น
(4) ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามข้ อ (3) คุณภาพและปริมาณงานถึงขนาดต้ อง
จัดตั ้งเป็ นหน่วยงานระดับ กองและกาหนดอัตรากาลังพนักงานเทศบาลในส่วนราชการนั ้น
(5) ร่างประกาศเทศบาล กาหนดส่วนราชการที่ปรับปรุงใหม่ โดยกาหนดอานาจ
หน้ าที่ความรับผิดชอบของกองหรื อส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่ างอื่นและการจัดแบ่งส่วนราชการภายในตาม
ข้ อ 258
ในการพิจารณาของ ก.ท.จ. ให้ คานึงถึงภารกิจอานาจหน้ าที่ความรับผิ ดชอบของ
เทศบาลตามที่กฎหมายกาหนดลักษณะงานคุณภาพของงาน ปริมาณงาน และความจาเป็ นความ
เหมาะสม ตลอดทั ้งอัตราก าลังของพนักงานเทศบาล และงบประมาณค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ของเทศบาล
ข้ อ 261 เมื่อ ก.ท.จ. ได้ พิจารณาการขอจัดตั ้งหรือปรับปรุงการกาหนดส่วนราชการ
ตามข้ อ 259 แล้ ว
(1)
มีมติเห็นชอบการจัดตั ้งหรื อปรับปรุงการกาหนดส่วนราชการใหม่ และอัตรา
กาลังพนักงานเทศบาล ที่กาหนดในกองหรือส่วนราชการที่จัดตั ้งขึ ้นใหม่ เป็ นการปรับเกลี่ยมาจากกองหรื อ
ส่วนราชการอื่นภายในเทศบาล โดยไม่เพิ่มอัตรากาลัง ให้ นายกเทศบาลลงนามในประกาศใช้ บังคับ และ
ดาเนินการตามมติ ก.ท.จ.

(2)
มีมติเห็นชอบการจัดตั ้งหรื อปรับปรุงการกาหนดส่วนราชการใหม่ และอัตรา
กาลังพนักงานเทศบาล ที่กาหนดในกองหรือส่วนราชการที่จัดตั ้งขึ ้นใหม่ เป็ นการกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่
ให้ เสนอเรื่ องการกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ให้ ก.ท. ให้ ความเห็นชอบก่อน
(3)
มีมติเป็ นประการอื่นใด ให้ เทศบาลดาเนินการตามมติของ ก.ท.จ. นั ้น
หมวด 13
วิธีการบริ หารและการปฏิบัติงานของพนั กงานเทศบาล
ข้ อ 262 ในการบริหารกิจการของเทศบาล คณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีใน
รูปแบบคณะเทศมนตรี อาจมอบอานาจโดยทาเป็ นหนังสือให้ นายกเทศมนตรี เทศมนตรี ปลัดเทศบาล
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หรือรองปลัดเทศบาลทาการแทนคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีแล้ วแต่กรณี ได้ ทั ้งนี ้ ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้ วยเทศบาล
เทศบาลที่มีการบริหารในรูปแบบเลือกตั ้งนายกเทศมนตรีโดยตรง การรักษาราชการแทน
หรือการปฏิบัติราชการแทนของนายกเทศมนตรี ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยเทศบาล
ข้ อ 263 ในสานัก กองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น มีผ้ ูอานวยการสานัก
ผู้อานวยการกอง หรือหัวหน้ าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น คนหนึ่งเป็ นผู้ปกครองบังคับบัญชา
ข้ าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสานัก กอง หรือส่วนราชการนั ้น
ข้ อ 264 ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการวินิจฉัยปั ญหาและสัง่ การ
ให้ ใช้ หลักการแบ่งอานาจและหน้ าที่ตามลักษณะของเรื่องดังต่อไปนี ้
ปลัดเทศบาล
(1) เรื่องที่นายกเทศมนตรี สงั่ การเกี่ยวกับนโยบายของเทศบาล
(2) เรื่องที่กฎหมายหรื อระเบียบข้ อบังคับระบุให้ เป็ นอานาจหน้ าที่ของปลัดเทศบาล
(3) เรื่องซึง่ ตกลงกันไม่ได้ ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้ บังคับบัญชา
(4) เรื่องในหน้ าที่สานักงานเทศบาล
(5) เรื่องที่หวั หน้ าส่วนราชการเห็นเป็ นปั ญหาและเสนอมาเพื่อรับคาวินิจฉัยหรือในกรณี
พิเศษอื่นใด
(6) เรื่องที่ปลัดเทศบาลสัง่ การโดยเฉพาะ
(7) เรื่องที่หวั หน้ าส่วนราชการต่าง ๆ เห็นสมควรเสนอเพื่อทราบ
รองปลัดเทศบาล
เรื่องใดที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ ระบุให้ เป็ นอานาจหน้ าที่ปลัดเทศบาล หาก
กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับนั ้นมิได้ กาหนดในเรื่ องการมอบอานาจไว้ เป็ นอย่างอื่น ปลัดเทศบาลจะมอบ
อานาจโดยทาเป็ นหนังสือให้ รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนในนามของปลัดเทศบาลก็ได้
หัวหน้ าส่วนราชการ
(1) เรื่องใดที่เป็ นหน้ าที่ของส่วนราชการใดอยู่แล้ ว หรือซึง่ จะได้ มอบหมายกิจการใหม่ให้
หัวหน้ าส่วนราชการนั ้นเป็ นผู้สงั่ การและรับผิ ดชอบโดยตรง
(2) เรื่ องเข้ าลักษณะที่จะต้ องเสนอนายกเทศมนตรี หรื อปลัดเทศบาลให้ เสนอปลัดเทศบาล
ตามลาดับ เมื่อนายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาลพิจารณาวินิจฉัยสัง่ การประการใดแล้ วให้ หวั หน้ าส่วนราชการ
พึงปฏิบัติตามคาสัง่ นั ้น
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(3) การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการนั ้น หัวหน้ าส่วนราชการพึงอนุโลมตามหลักดังกล่าว
ข้ างต้ นตามลาดับชั ้น
ข้ อ 265 ภายใต้ บังคับกฎหมายว่าด้ วยเทศบาล การกาหนดให้ พนักงานเทศบาลตาแหน่ง
ที่มิได้ ก าหนดไว้ ในประกาศนี ้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลในส่วนราชการใด ฐานะใด ให้ เป็ นไปตามที่
นายกเทศมนตรี มอบหมาย โดยทาเป็ นหนังสือ ทั ้งนี ต้ ามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
กาหนด
ข้ อ 266 อานาจในการสัง่ การอนุญาต การอนุมตั ิการปฏิบัติราชการหรื อการ
ดาเนินการอื่นที่ผ้ ูดารงตาแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ หรือคาสั่ ง
ใด หรื อมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ ากฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อคาสัง่ ใด หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั ้นมิได้ กาหนดเรื่องการมอบอานาจไว้ เป็ นอย่ างอื่น หรือมิได้ ห้ามเรื่องการมอบอานาจ
ไว้
ผู้ดารงตาแหน่งนั ้นอาจมอบอานาจให้ ผ้ ูดารงตาแหน่งอื่ นปฏิบัติราชการแทนได้ ดังนี ้
(1) ปลัดเทศบาลอาจมอบให้ รองปลัดเทศบาล ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการกอง
หรือหัวหน้ าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(2) ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการกอง หรือหัวหน้ าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นอาจ
มอบให้ พนักงานเทศบาลในกองหรือส่วนราชการนั ้น
การมอบอานาจให้ ปฏิบัติราชการแทนตาม วรรคหนึ่ง (1) และ (2) ให้ ทาเป็ นหนังสือ
ข้ อ 267 เมื่อมีการมอบอานาจตามข้ อ 266 โดยชอบแล้ ว ผู้รับมอบอานาจมีหน้ าที่
ต้ องรับมอบอานาจนั ้น และจะมอบอานาจนั ้นให้ แก่ผ้ ดู ารงตาแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้

ข้ อ 268 ในการมอบอานาจตามข้ อ 266 (1) และ (2) ให้ ผ้ มู อบอานาจพิจารณาถึงการ
อานวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตาม
สภาพของตาแหน่งของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจต้ องปฏิบัติหน้ าที่ที่ได้ รับมอบอานาจตาม
วัตถุประสงค์ข องการมอบอานาจดังกล่าว
เมื่อได้ มอบอานาจแล้ ว ผู้มอบอานาจมีหน้ าที่กากับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับ
มอบอานาจ และให้ มีอานาจแนะนาและแก้ ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอานาจได้
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ข้ อ 269 ในกรณีที่ไม่มีปลัดเทศบาล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้ รอง
ปลัดเทศบาลเป็ นผู้รักษาราชการแทน ถ้ ามีรองปลัดเทศบาลหลายคน ให้ นายกเทศมนตรี แต่งตั ้งรอง
ปลัดเทศบาลคนหนึ่งเป็ นผู้รักษาราชการแทน ถ้ าไม่มีผ้ ูดารงตาแหน่งรองปลัดเทศบาล หรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติราชการได้ ให้ นายกเทศมนตรีแ ต่งตั ้งพนักงานเทศบาลในเทศบาลซึง่ ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่า
ผู้อานวยการกองหรื อหัวหน้ าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็ นผู้รักษาราชการแทน
ในกรณีที่ไม่มีรองปลัดเทศบาล หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ นายกเทศมนตรีจะ
แต่งตั ้งพนักงานเทศบาลในเทศบาลซึง่ ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้อานวยการกองหรื อหัวหน้ าส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอื่นเป็ นผู้รักษาราชการแทนก็ ได้
ข้ อ 270 ในกรณีที่ไม่มีผ้ ูดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการกอง หรื อหัวหน้ า
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ให้ นายกเทศมนตรีแต่งตั ้งพนักงานเทศบาลในสานัก กองหรือส่วนราชการ
นั ้นคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควร ให้ เป็ นผู้รักษาราชการแทนได้ แต่เพื่อความเหมาะสมแก่ การรับผิดชอบ
การปฏิบัติราชการในสานัก กองหรื อส่วนราชการนัน้ นายกเทศมนตรี อาจจะแต่งตั ้งพนักงานเทศบาลคนใด
คนหนึ่งซึง่ ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่า ผู้อานวยการกองหรื อหัวหน้ าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็ นผู้รักษา
ราชการแทนก็ ได้
ข้ อ 271 ให้ ผ้ รู ักษาราชการแทนมีอานาจหน้ าที่เช่นเดีย วกับผู้ซงึ่ ตนแทน
ในกรณีที่มีผ้ ดู ารงตาแหน่งใด หรื อผู้รักษาราชการแทนผู้ดารงตาแหน่งนั ้นมอบหมายหรื อ
มอบอานาจให้ ผ้ ูดารงตาแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ให้ ผ้ ปู ฏิบัติราชการแทนมีอานาจหน้ าที่เช่นเดียวกับ
ผู้ซงึ่ มอบหมายหรื อมอบอานาจ
ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั ้งให้ ผ้ ูดารงตาแหน่งใดเป็ นกรรมการหรือให้ มีอานาจหน้ าที่
อย่างใด ให้ ผ้ รู ักษาราชการแทนหรื อผู้ปฏิบัติราชการแทน มีอานาจหน้ าที่เป็ นกรรมการหรือมีอานาจหน้ าที่
เช่นเดียวกับผู้ดารงตาแหน่งนัน้ ในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้ วย แล้ วแต่กรณี
ข้ อ 272 การเป็ นผู้รักษาราชการแทนตามที่กาหนดในมาตรฐานทั่วไปนี ้ ไม่
กระทบกระเทือนอานาจนายกเทศมนตรีซงึ่ เป็ นผู้บังคับบัญชาที่จะแต่งตั ้งพนักงานเทศบาลอื่นเป็ นผู้รักษา
ราชการแทนตามอานาจหน้ าที่ที่มีอยู่ ตามกฎหมาย
ในกรณีที่มีการแต่งตั ้งผู้รักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง ให้ ผ้ ูดารงตาแหน่งรอง พ้ นจาก
ความเป็ นผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาที่ผ้ ูได้ รับการแต่งตั ้งตามวรรคหนึ่งเข้ ารับหน้ าที่
ข้ อ 273 ในกรณีที่ตาแหน่งพนักงานเทศบาลตาแหน่งอื่นว่างลง หรือผู้ดารงตาแหน่งไม่
สามารถปฏิบัติราชการได้ และเป็ นกรณี ที่มิได้ มีการกาหนดไว้ เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทนและการรักษา
ราชการแทน ให้ นายกเทศมนตรีมีอานาจสัง่ ให้ พนักงานเทศบาลที่เห็นสมควรให้ รักษาการในตาแหน่งนั ้นได้
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โดยให้ พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ ต่อทางราชการสูงสุด สาหรับ
กรณีตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่างลงหรื อผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่
ราชการได้ และมีการแต่งตั ้งผู้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยไว้ ให้ ผ้ ูดารงตาแหน่งผู้ช่วยเป็ นผู้รักษาการในตาแหน่ง
ถ้ ามีผ้ ูดารงตาแหน่งผู้ช่วยหลายคน ให้ นายกเทศมนตรีมีอานาจแต่งตั ้งให้ ผ้ ดู ารงตาแหน่งผู้ช่วย คนหนึ่ง
หรือหลายคนรักษาการในตาแหน่งตามลาดับไว้ เป็ นการล่วงหน้ าได้
ผู้รักษาการในตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้ มีอานาจหน้ าที่ตามตาแหน่งที่รักษาการนัน้
ในกรณีที่มีกฎหมายอื่น กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรื อ
คาสัง่ ผู้บังคับบัญชาแต่งตั ้งให้ ผ้ ูดารงตาแหน่งนั ้น เป็ นกรรมการหรื อให้ มีอานาจหน้ าที่ใด ก็ให้ ผ้ รู ักษาการ
ในตาแหน่งทาหน้ าที่กรรมการหรื อมีอานาจหน้ าที่อย่ างนั ้น ในระหว่างที่รักษาการในตาแหน่ง แล้ วแต่กรณี
หมวด 14
กิจการอันเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคล
ส่ วนที่ 1
การสั่งพนั กงานประจาเทศบาล
ข้ อ 274 ให้ นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. มีอานาจสัง่ พนักงาน
เทศบาลให้ ประจาเทศบาลเป็ นการชั่วคราว โดยให้ พ้นจากตาแหน่งหน้ าที่เดิมได้ ในกรณีที่มีเหตุผล
ความจาเป็ น ดังต่อไปนี ้
(1) เมื่อพนักงานเทศบาลมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีกรณีเป็ นที่สงสัยว่ากระทาผิดวินัย
อย่างร้ ายแรง หรือถูกฟ้ องคดีอาญา หรือต้ องหาว่ากระทาความผิดอาญา เว้ นแต่เป็ นความผิ ดที่ได้ กระทา
โดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ หรือกรณี ที่ถูกฟ้ องนั ้น พนักงานอัยการรับเป็ นทนายแก้ ต่างให้ และถ้ า
ให้ ผ้ นู ั ้นคงอยู่ในตาแหน่งหน้ าที่เดิมต่อไปจะเป็ นอุปสรรคต่อการสืบสวนสอบสวน หรืออาจเกิดการเสียหาย
แก่ราชการ
(2) เมื่อพนักงานเทศบาลกระทาหรือละเว้ นกระทาการใดจนต้ องคาพิพากษาถึงที่สุด
ว่าเป็ นผู้กระทาความผิดอาญา และผู้มีอานาจดังกล่าวพิจารณาเห็นว่าข้ อเท็จจริงที่ปรากฏตามคา
พิพากษาถึงที่สดุ นั ้นได้ ความประจักษ์ ชัดอยู่แล้ วว่าการกระทาหรื อละเว้ นกระทาการนัน้ เป็ นความผิดวินัย
ร้ ายแรง
(3) เมื่อพนักงานเทศบาลละทิ ้งหรือทอดทิ ้งหน้ าที่ราชการ และผู้บังคับบัญชาได้
ดาเนินการสืบสวนแล้ วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร และการละทิ ้งหรือทอดทิ ้งหน้ าที่ราชการนั ้นเป็ นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่ างร้ ายแรง
(4) เมื่อพนักงานเทศบาลกระทาผิ ดวินัยอย่ างร้ ายแรงและได้ รับสารภาพเป็ นหนังสือ
ต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ ถ้อยคารับสารภาพต่อผู้มีหน้ าที่สืบสวนหรื อคณะกรรมการสอบสวนตาม
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มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัยและการดาเนินการทางวินัยและได้ มีการบันทึกถ้ อยคารับ
สารภาพเป็ นหนังสือ
(5) เมื่อพนักงานเทศบาลมีกรณีถูกแต่งตั ้งคณะกรรมการขึ ้น ทาการสอบสวนในกรณี
ถูกกล่าวหา หรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าเป็ นผู้ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามสาหรับพนักงาน
เทศบาล
(6) เมื่อพนักงานเทศบาลมีกรณีถูกแต่งตั ้งคณะกรรมการขึ ้นทาการสอบสวน หรื อมี
การใช้ สานวนการสอบสวนพิจารณาดาเนินการในกรณีถูกกล่าวหา หรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าหย่อน
ความสามารถในอันที่จะปฏิบัติราชการ บกพร่องในหน้ าที่ราชการหรือประพฤติตน ไม่เหมาะสมกับ
ตาแหน่ง หน้ าที่ราชการหรื อมีกรณีที่ปรากฏชัดแจ้ งตามมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และ
การดาเนินการทางวินัย
(7) เมื่อพนักงานเทศบาลผู้ดารงตาแหน่งใดมีกรณีถูกกล่าวหา หรื อมีกรณีเป็ นที่สงสัย
ว่ามีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้ าที่ราชการในตาแหน่งนั ้นซึง่ ผู้บังคับบัญชาได้ สืบสวนแล้ วเห็นว่า
กรณีมีมลู และถ้ าให้ ผ้ นู ั ้นคงอยู่ในตาแหน่งเดิมต่อไปอาจเกิ ดการเสียหายแก่ราชการ
(8) เมื่อพนักงานเทศบาลได้ รับอนุญาตให้ ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
(9) เมื่อพนักงานเทศบาลได้ รับอนุญาตให้ ลาติดตามคู่สมรส ซึง่ ไปปฏิบัติหน้ าที่
ราชการ หรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ

(10) เมื่อพนักงานเทศบาลได้ รับทุนรัฐบาลหรื อทุนของเทศบาลให้ ไปศึกษาหรือ
ฝึ กอบรมในประเทศ หรือต่างประเทศ
(11) กรณีอื่นที่มีเหตุผลความจาเป็ นพิเศษเพื่อประโยชน์แก่ราชการ โดยได้ รับความ
เห็นชอบจาก ก.ท.จ.
ข้ อ 275 ในการเสนอขอให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้ ความเห็นชอบการสัง่ พนักงานเทศบาล
ให้ ประจาเทศบาล ให้ แสดงรายละเอียดในคาเสนอขอ ดังต่อไปนี ้
(1) คาชี ้แจง เหตุผลความจาเป็ นและประโยชน์แก่ราชการ และระยะเวลาที่จะสัง่
พนักงานเทศบาลให้ ประจาเทศบาล ทั ้งนี ้ ต้ องไม่เกินหกเดือน เว้ นแต่การสัง่ ประจาเทศบาลตามข้ อ 274
(8) (9) และ(10) ให้ สงั่ ได้ ไม่เกินระยะเวลาที่ผ้ นู ั ้นได้ รับอนุญาตให้ ลา
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(2) หน้ าที่และความรับผิ ดชอบในการปฏิบัติราชการที่จะมอบหมายแก่ผ้ ถู ูกสัง่ ให้
ประจาเทศบาล ยกเว้ นกรณีตามข้ อ 274 (8) (9) และ (10)
ข้ อ 276 การสัง่ พนักงานเทศบาลให้ ประจาเทศบาล ให้ นายกเทศมนตรีสงั่ ได้ ตามมติ
ของ ก.ท.จ. เป็ นเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วนั ที่ถูกสัง่ ให้ ประจา เว้ นแต่ กรณีสงั่ ประจาเทศบาลตามข้ อ
274 (8) (9) และ (10) ให้ สงั่ ได้ ไม่เกินระยะเวลาที่ผ้ นู ั ้นได้ รับอนุญาตให้ ลา
เมื่อมีการสัง่ พนักงานเทศบาลผู้ใดให้ ประจาเทศบาลแล้ ว และถ้ านายกเทศมนตรี เห็นว่า
ยังมีเหตุผลความจาเป็ นพิเศษที่จะต้ องสัง่ ให้ ผ้ นู ั ้นประจาต่อไปอีกเกินกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ ขอ
ความเห็นชอบขยายเวลาต่อ ก.ท.จ. ได้ อีกไม่เกินหนึ่งปี โดยเมื่อรวมกันแล้ วให้ ขยายเวลาสัง่ ประจาเทศบาล
ได้ ไม่เกินหนึ่งปี หกเดือน ทั ้งนี ้ ให้ ขอขยายเวลาก่อนวันครบกาหนดเวลาเดิมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เว้ นแต่
กรณีที่มีเหตุผลความจาเป็ นพิเศษ อาจขอความเห็นชอบขยายเวลาต่อ ก.ท.จ. ก่อนวันครบกาหนดเวลาเดิม
น้ อยกว่าสามสิบวันได้
การขอความเห็นชอบขยายเวลาตามวรรคสองให้ นาความข้ อ 275 (1) และ (2) มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ข้ อ 277 ในการเสนอขอให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้ ความเห็นชอบการสัง่ พนักงานเทศบาล
ให้ ประจาเทศบาลสาหรับกรณีมีเหตุผลความจาเป็ นตามข้ อ 274 (8) (9) (10) หรือ (11) หากเทศบาล
เห็นว่า เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารราชการของเทศบาล และให้ มีเจ้ าหน้ าที่ป ฏิบัติงานทดแทนในตาแหน่ง

ผู้ที่ถูกสัง่ ให้ ประจาเทศบาล ให้ เทศบาลดาเนินการตามข้ อ 275 (1) และ (2) และให้ เสนอขอกาหนด
ตาแหน่งประจาเทศบาลเพิ่มใหม่ เพื่อรองรับพนักงานเทศบาล ผู้ถูกสัง่ ให้ ประจาดังกล่าวเป็ นการเฉพาะตัว
โดยให้ กาหนดเป็ นเงื่ อนไขว่า หากตาแหน่งประจาเทศบาลว่างลงให้ ยุบเลิกตาแหน่งได้
สาหรับการสัง่ ประจาเทศบาลตามวรรคหนึ่ง เมื่อ ก.ท.จ. พิจารณาให้ ความเห็นชอบแล้ ว
ให้ ก.ท.จ. เสนอเรื่องการขอกาหนดตาแหน่งประจาเทศบาล พร้ อมด้ วยเหตุผลความจาเป็ นในการสัง่
พนักงานเทศบาลผู้นั ้นประจาเทศบาล ให้ ก.ท.ให้ ความเห็นชอบก่ อน
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เมื่อ ก.ท.จ. และ ก.ท. ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบตามวรรคสองแล้ ว ให้ นายกเทศมนตรี
สัง่ พนักงานเทศบาลผู้นั ้นให้ ประจาเทศบาล ตามความเห็นชอบของ ก.ท.จ. และให้ นาความที่กาหนดใน
ข้ อ 276 มาใช้ บังคับโดยอนุโลม
ข้ อ 278 เมื่อนายกเทศมนตรีสงั่ พนักงานเทศบาลผู้ใดให้ ประจาเทศบาล โดยมีเหตุผล
ความจาเป็ นในกรณี ใดแล้ ว เมื่อหมดความจาเป็ นหรือครบกาหนดเวลาตามข้ อ 276 ให้ นายกเทศมนตรี
โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. สัง่ ให้ ผ้ นู ั ้นดารงตาแหน่งเดิม หรื อแต่งตั ้ง ให้ ดารงตาแหน่งในระดับเดียวกัน
ที่ผ้ นู ั ้นมีคณ
ุ สมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั ้น
ข้ อ 279 หากเป็ นการสัง่ พนักงานเทศบาลที่สงั กัดสถานศึกษา ให้ สงั่ ประจาสถานศึก ษา
เท่านั ้น
ข้ อ 280 การให้ พ้นจากตาแหน่ง การให้ ได้ รับเงินเดือน การแต่งตั ้ง การเลื่อนขั ้นเงินเดือน
การดาเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของพนักงานเทศบาลที่ถูกสัง่ ให้ ประจาเทศบาลให้ ถือ
เสมือนว่าผู้ถูกสัง่ นั ้นดารงตาแหน่งเดิม
ส่ วนที่ 2
การสั่งพนั กงานเทศบาลไปช่ วยปฏิบัติราชการ
ข้ อ 281

ในประกาศนี ้
“การสัง่ พนักงานเทศบาลไปช่วยปฏิบัติราชการเป็ นการชั่วคราว” หมายความว่า
การให้ พนักงานเทศบาลไปช่วยปฏิบัติราชการในส่วนราชการอื่นภายในเทศบาลเดีย วกันหรือต่างเทศบาล
หรือส่วนราชการอื่น หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อราชการส่วนท้ องถิ่นอื่น

ข้ อ 282 นายกเทศมนตรี มีอานาจสัง่ ให้ พนักงานเทศบาลในส่วนราชการหรือ
สถานศึกษาหนึ่งไปช่วยปฏิบัติราชการในอีกส่วนราชการหรือสถานศึกษาหนึ่งในเทศบาลเดียวกันเป็ นการ
ชั่วคราวได้ ทกุ ตาแหน่ง โดยไม่ขาดจากหน้ าที่ในตาแหน่งเดิม
การสัง่ ให้ พนักงานเทศบาลให้ ไปช่ วยปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง ให้ คานึงถึงภารกิจ
หน้ าที่ที่ต้องไปปฏิบัติมีความเหมาะสม สอดคล้ องกับความรู้ ความสามารถและตามมาตรฐานก าหนด
ตาแหน่งของพนักงานเทศบาลผู้นัน้ ด้ วย
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ข้ อ 283 ห้ ามมิให้ สงั่ พนักงานเทศบาลไปช่วยปฏิบัติราชการในเทศบาลอื่น
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้ องถิ่นอื่น เว้ นแต่กรณีมีความจาเป็ นและ
สาคัญอย่ างยิ่ง เพื่อประโยชน์ของทางราชการโดยรวม นายกเทศมนตรี อาจสัง่ ให้ พนักงานเทศบาลไปช่วย
ปฏิบัติราชการในเทศบาลอื่น ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อราชการส่วนท้ องถิ่นอื่นได้
โดยให้ พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดความเสียหายกับ เทศบาลต้ นสังกัดเป็ นหลัก และต้ องอยู่ภายใต้
เงื่อนไขดังนี ้
(1) ให้ ผ้ มู ีอานาจของหน่ วยงานอื่นที่ประสงค์ขอตัวพนักงานเทศบาลไปช่ วยปฏิบัติ
ราชการกับนายกเทศมนตรีของเทศบาลต้ นสังกัด ทาความตกลงกัน โดยมีหนังสือยินยอม
(2) พนักงานเทศบาลผู้ที่จะถูกสัง่ ให้ ไปช่วยปฏิบัติราชการจะต้ องสมัครใจที่จะไปช่วย
ปฏิบัติราชการในหน่วยราชการอื่นนั ้น และต้ องเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถในงานตามภารกิจที่ไปช่วย
ปฏิบัติราชการนั ้น และตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของพนักงานผู้นั ้นด้ วย
(3) การสัง่ พนักงานให้ ช่วยปฏิบัติราชการ ให้ สงั่ ได้ เป็ นการชั่วคราวครั ้งละไม่เกิน
6 เดือน และในกรณีเดียวกันให้ สงั่ ช่วยปฏิบัติราชการได้ ไม่เกิน 2 ครั ้ง
(4) หากมีเหตุผลความจาเป็ นต้ องรีบให้ ช่วยปฏิบัติราชการในกรณีเดียวกันตาม (3)
เกินกว่า 2 ครั ้ง ให้ เทศบาลเสนอเหตุผลความจาเป็ นต่อ ก.ท.จ.เพื่อพิจารณาเมื่อ ก.ท.จ.มีมติเป็ นประการ
ใดแล้ วให้ เทศบาลปฏิบัติตามนั ้น
(5) การสัง่ ให้ พนักงานเทศบาลที่สงั กัดสถานศึกษาไปช่วยปฏิบัติราชการตามข้ อ 282
และข้ อ 283 ให้ กระทาได้ เพื่อช่ วยปฏิบัติหน้ าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในสถานศึก ษาเท่านั ้น

ส่ วนที่ 3
การขอยืมตัวข้ าราชการ พนั กงานหรื อลู กจ้ างหน่ วยงานอื่นมาช่ วยปฏิบัติงาน
ข้ อ 284 ในหลักเกณฑ์นี ้
“การขอยืมตัวข้ าราชการ” หมายความว่า การที่เทศบาลขอยืมตัว ข้ าราชการ
พนักงานหรื อลูกจ้ างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้ องถิ่นอื่นที่มิใช่
พนักงานหรื อลูกจ้ างเทศบาลมาปฏิบัติงานในเทศบาลเป็ นการชั่วคราว”
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ข้ อ 285 เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ เทศบาลอาจขอยืมตัวข้ าราชการ พนักงานหรื อ
ลูกจ้ างของหน่ วยราชการ หน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อราชการส่วนท้ องถิ่นอื่นที่มิใช่ พนักงานหรื อลูกจ้ าง
เทศบาลมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราวได้ โดยต้ องพิจารณาตกลงกับหน่วยราชการ หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนท้ องถิ่นอื่นที่มิใช่เทศบาลนั ้นก่ อน โดยเจ้ าตัวต้ องสมัครใจและผู้มีอานาจของสังกัดเดิมได้
เห็นชอบแล้ ว
การขอยืมตัวข้ าราชการ พนักงานหรือลูกจ้ าง ตามวรรคหนึ่ง ให้ คานึงถึงภารกิจหน้ าที่ที่
จะขอยืมตัวมาช่วยปฏิบัติต้องมีความเหมาะสม สอดคล้ องกับความรู้ ความสามารถของผู้นั ้นด้ วย
ข้ อ 286 ระยะเวลาการขอยืมตัวราชการ พนักงานหรื อลูกจ้ างของหน่ วยราชการ หน่ วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อราชการส่วนท้ องถิ่นอื่นมาช่ วยปฏิบัติงานชั่วคราว ให้ เป็ นไปตามที่ผ้ มู ีอานาจของ
ต้ นสังกัดเดิมกาหนด
ข้ อ 287 ค่าตอบแทนข้ าราชการ พนักงาน หรื อลูกจ้ าง ที่เทศบาลขอยืมตัวมาให้ เป็ น
ตามที่ ก.ท. ก าหนด
ส่ วนที่ 4
การพัฒ นาพนั กงานเทศบาล
ข้ อ 288 ให้ เทศบาลมีการพัฒนาผู้ได้ รับการบรรจุเข้ ารับราชการ เป็ นพนักงานเทศบาล
ก่อนมอบหมายหน้ าที่ให้ ปฏิบัติเพื่อให้ ร้ ูระเบียบแบบแผนของ ทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ
บทบาท และหน้ าที่ของข้ าราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุขและ
แนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็ นข้ าราชการที่ดี

ข้ อ 289 การพัฒนาพนักงานเทศบาล ตามข้ อ 288 ต้ องกาหนดให้ ผ้ ไู ด้ รับการบรรจุ
เข้ ารับราชการเป็ นพนักงานเทศบาลทุกคนให้ ได้ รับการพัฒนาและต้ องดาเนินการพัฒนาให้ ครบถ้ วนตาม
หลักสูตรที่ ก.ท. กาหนด ดังนี ้
1) หลักและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ
2) บทบาทและหน้ าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็ นประมุข
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3) แนวทางปฏิบัติงานเพื่อเป็ นพนักงานทั่วไป
4) ความรู้ พื ้นฐานในการปฏิบัติราชการสาหรับพนักงานบรรจุใหม่ และการพัฒนา
เกี่ยวกับงานในหน้ าที่ความรับผิดชอบ
หากเทศบาลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้ สอดคล้ องกับความจาเป็ นในการพัฒนา
ของแต่ละเทศบาลก็ให้ กระทาได้ ทั ้งนี ้ เทศบาลที่จะดาเนินการจะต้ องใช้ หลักสูตรที่ ก.ท. กาหนดเป็ น
หลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจาเป็ นที่เทศบาลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป
ข้ อ 290 การพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้ าที่ ให้ เทศบาลสามารถเลือกใช้ วิธีก าร
พัฒนาอื่น ๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยการปฐมนิเทศ การพัฒนาในระหว่างการปฏิบัติหน้ าที่ราชการ
การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา การฝึ กภาคสนาม การพัฒนาเฉพาะด้ าน
ข้ อ 291 การพัฒนานี ้ อาจกระทาได้ โดยสานักงาน ก.ท. สานักงาน ก.ท.จ. เทศบาล
ต้ นสังกัด หรื อสานักงาน ก.ท. ร่วมกับเทศบาลต้ นสังกัด หรือเทศบาลต้ นสังกัดร่วมกับสานักงาน ก.ท.จ.หรื อ
เทศบาลต้ นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่นก็ได้
ข้ อ 292 การพัฒนาพนักงานเทศบาลบรรจุใหม่ ให้ ดาเนินการ ดังนี ้
(1) การปฐมนิเทศ ให้ กระทาก่อนมอบหมายหน้ าที่ปฏิบัติก่อนการบรรจุเข้ ารับราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนา ที่ให้ เป็ นไปตามหลักสูตรที่กาหนดตามข้ อ 289
(3) การเลือกวิธีก ารพัฒนาพนักงานเทศบาล ให้ เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือ หลาย
วิธีการควบคู่กันไป แล้ วแต่ความเหมาะสมของแต่ละเทศบาล เช่น การงบประมาณ สื่อการฝึ กอบรม
วิทยากร ระยะเวลา กาลังคนที่รับผิ ดชอบการฝึ ก อบรม และกาหนดกลุ่มเป้ าหมายที่จะเข้ ารับ
การอบรม

(4) ประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา โดยประเมินความรู้และทักษะตลอดจน
ทัศนคติของผู้เข้ ารับการพัฒนา และติดตามการนาผลไปใช้ ในการปฏิบัติงาน
ข้ อ 293 การดาเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาลบรรจุใหม่นี ้ ควรกระทาภายในระยะ
เวลาที่พนักงานเทศบาลผู้นั ้นยังอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการ
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ข้ อ 294 ให้ ผ้ บู ังคับบัญชามีหน้ าที่พฒ
ั นาผู้อยู่ใต้ บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทาให้ ปฏิบัติหน้ าที่ราชการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้ อ 295 ให้ ผ้ บู ังคับบัญชาทุกระดับมีหน้ าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและการ
พัฒนาผู้ใต้ บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้ การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั ้งผู้ใต้ บังคับบัญชาที่เพิ่งย้ ายหรือโอน
มาดารงตาแหน่ง ซึง่ อยู่ภายใต้ การบังคับบัญชาของตน
ข้ อ 296 การพัฒนาผู้ใต้ บังคับบัญชานั ้น ผู้บังคับบัญชาอาจเป็ นผู้ดาเนินการเองหรื อ
มอบหมายให้ ผ้ ทู ี่เหมาะสมดาเนินการ โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนา ผู้ใต้ บังคับบัญชาเป็ น
รายบุคคลหรือเป็ นกลุ่ม ซึง่ อาจใช้ วิธีการฝึ ก อบรมหรือวิธีการพัฒนาอื่น ๆ โดยพิจารณาดาเนินการ
หาความจาเป็ นในการพัฒนาจากการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงาน การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
หรือข้ อเสนอของผู้ใต้ บังคับบัญชาเอง
ข้ อ 297 การพัฒนาผู้ใต้ บังคับบัญชานั ้น ต้ องพัฒนาทั ้ง 5 ด้ าน ได้ แก่
(1) ด้ านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้ แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงาน
โดยทัว่ ไป เช่น สถานที่ โครงสร้ างของงาน นโยบายต่าง ๆ
(2) ด้ านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ได้ แก่ ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึ ก อบรม งานพิมพ์ดีด
งานด้ านช่ าง
(3) ด้ านการบริหาร ได้ แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริหารคน
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน

(4) ด้ านคุณสมบัติส่วนตัว ได้ แก่ การช่ วยเสริมบุคลิก ภาพที่ดี ส่งเสริมให้ สามารถ
ปฏิบัติงานร่ วมกับบุคคลอื่นได้ อย่ างราบรื่น และมีประสิทธิ ภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การทางาน การสื่อ
ความหมาย การเสริ มสร้ างสุข ภาพอนามัย
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(5) ด้ านคุณธรรม และจริยธรรม ได้ แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
ข้ อ 298 ขั ้นตอนการพัฒนาผู้ใต้ บังคับบัญชา แบ่งได้ ดงั นี ้
(1) การเตรียมการและการวางแผน ให้ กระทาดังนี ้
(ก) การหาความจาเป็ นในการพัฒนา
การหาความจาเป็ นในการพัฒนาผู้ใต้ บังคับ บัญชาแต่ละคน หมายถึง
การศึกษาวิเคราะห์ดวู ่า ผู้ใต้ บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้ องได้ รับการพัฒนาด้ านใดบ้ าง จึงจะ
ปฏิบัติงานได้ สาเร็จอย่ างมีประสิทธิ ภาพและปฏิบัติงานได้ ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
(ข) ประเภทของความจาเป็ น ได้ แก่ ด้ านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
ด้ านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้ านการบริหาร ด้ านคุณสมบัติส่วนตัว และด้ าน
คุณธรรมและจริยธรรม
(2) การดาเนินการพัฒนา ให้ กระทาดังนี ้
(ก) การเลือกวิธีพฒ
ั นาผู้ใต้ บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้
ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ใต้ บังคับบัญชาจากการหาความ จาเป็ นในการพัฒนาแล้ ว
ผู้บังคับบัญชาควรนาข้ อมูลเหล่านั ้นมาพิจารณากาหนดกลุ่มเป้ าหมาย และเรื่องที่ผ้ ใู ต้ บังคับบัญชา
จาเป็ นต้ อง
ได้ รับการพัฒนา ได้ แก่ ผู้ใต้ บังคับบัญชาที่สมควรจะได้ รับการพัฒนามีใครบ้ าง และแต่
ละคนสมควรจะ ได้ รับการพัฒนาในเรื่องอะไร ต่อจากนั ้นก็เลือกวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้ าหมาย อาจเป็ นวิธีการที่ดาเนินการได้ ในขณะปฏิบัติงาน เช่น การสอนงาน การสับเปลี่ยนงาน
การให้ คา ปรึกษา หรื ออาจเป็ นวิธีการพัฒนาอื่น ๆ เช่ น การฝึ กอบรม การศึกษาดูงาน เป็ นต้ น
(ข) วิธีการพัฒนาผู้ใต้ บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนา
ผู้ใต้ บังคับบัญชา โดยเลือกใช้ วิธีก ารพัฒนาได้ หลายวิธีด้วยกัน เช่น การสอนงาน การมอบหมายงาน การ
สับเปลี่ยนโยกย้ ายหน้ าที่ การรักษาราชการแทนหรื อรักษาการในตาแหน่ ง การส่งไปศึก ษาดูงาน การ
ฝึ กอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา เป็ นต้ น

(3) ขั ้นการทดลองปฏิบัติ ให้ กระทาดังนี ้
(ก) ให้ ทดลองปฏิบัติ โดยเริ่มต้ นจากงานที่ง่าย ๆ ก่อน แล้ วค่อยให้ ทางานที่
ยากขึ ้นตามลาดับ
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(ข) ให้ ผ้ บู ังคับบัญชาทบทวนถึงเหตุผลและขั ้นตอนวิธีการทางาน เพื่อตรวจสอบ
ดูว่าผู้ใต้ บังคับบัญชาเข้ าใจและเรียนรู้ วิธีการทางานมากน้ อยเพียงใด
(ค) ช่วยแก้ ไขข้ อบกพร่องหรือข้ อผิ ดพลาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ ้น โดยควรคานึง
ถึงสิ่งเหล่านี ้ด้ วยคือ หลีกเลี่ยงการวิพากษ์ วิจารณ์ให้ ยกย่ องชมเชยก่อนที่จะแก้ ข้อผิดพลาด ให้ ผ้ เู ข้ ารับ
การสอนแก้ ไขข้ อผิ ดพลาดด้ วยตนเอง อย่าแก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ เกินขอบเขต อย่าแก้ ไขข้ อผิดพลาดต่อหน้ า
ผู้อื่น และอย่าด่วนตาหนิผ้ เู ข้ ารับการสอนเร็วเกินไป
(ง) กระตุ้นและให้ กาลังใจแก่ผ้ ใู ต้ บังคับบัญชา เพื่อให้ มีกาลังใจและมีความ
เชื่อมัน่ ในตัวเองที่จะเรียนรู้งานต่อไป
(จ) ให้ ดาเนินการสอนต่อไปเรื่อย ๆ จนแน่ใจได้ ว่าผู้ใต้ บังคับบัญชาได้ เรียนรู้
และสามารถปฏิบัติงานนั ้นได้ ถูกต้ องจึงยุติการสอน
(4) ขั ้นตอนติดตามผลให้ กระทาดังนี ้
(ก) มอบหมายงานให้ ปฏิบัติด้วยตนเอง
(ข) เปิ ดโอกาสให้ ซกั ถามข้ อสงสัยได้ ในกรณี ที่มีปัญหา
(ค) ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่ มแรก และค่อย ๆ ลดการตรวจสอบลง
เมื่อผู้บังคับบัญชาแน่ใจว่า ผู้ใต้ บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้ รับการสอนได้ ถูกต้ อง
(ง) แจ้ งให้ ผ้ บู ังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั ้งในส่วนที่ผ้ ใู ต้ บังคับบัญชา
ปฏิบัติได้ ดี และส่วนที่ยังต้ องปรับปรุงแก้ ไขเพิ่มเติมเพื่อเสริ มสร้ างความเชื่อมัน่ ในตัวเอง และแก้ ไขข้ อ
บกพร่องเพื่อให้ ก ารปฏิบัติงานสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
ข้ อ 299 ให้ เทศบาล จัดทาแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ ปฏิบัติ หน้ าที่ราชการในตาแหน่งนั ้นได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ในการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้ องกาหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ
พัฒนาพนักงานเทศบาลที่ ก.ท. กาหนด โดยให้ กาหนดเป็ นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลมีระยะเวลา
3 ปี ตามรอบของแผนอัตรากาลังของพนักงานเทศบาลนั ้น
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ข้ อ 300 ในการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ให้ เทศบาลแต่งตั ้ง
คณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประกอบด้ วย
(1) นายกเทศมนตรี
เป็ นประธานกรรมการ
(2) ปลัดเทศบาล
เป็ นกรรมการ
(3) ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการกอง และหัวหน้ าส่วนราชการอื่น เป็ นกรรมการ
(4) หัวหน้ าสานักปลัดเทศบาลหรือผู้ที่ได้ รับมอบหมาย เป็ นกรรมการและเลขานุการ
ข้ อ 301 แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล อย่างน้ อยต้ องประกอบด้ วย
(1) หลักการและเหตุผล
(2) เป้ าหมายการพัฒนา
(3) หลักสูตรการพัฒนา
(4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา
(5) งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
(6) การติดตามและประเมินผล
ข้ อ 302 หลักการและเหตุผลในการจัดทาแผนการพัฒนา เป็ นการหาความจาเป็ นใน
การพัฒนาพนักงานเทศบาล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจาเป็ นที่จะต้ องพัฒนาพนักงานเทศบาล
ตาแหน่งต่างๆ ทั ้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะตาแหน่งตามที่ก าหนดในส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง
ของเทศบาล ตลอดทั ้งความจาเป็ นในด้ านความรู้ความสามารถทัว่ ไปในการปฏิบัติงาน ด้ านความรู้
ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้ านการบริหาร และด้ านคุณธรรมและจริยธรรม
ข้ อ 303 เป้ าหมายในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้ องกาหนดให้ มีความชัดเจน และ
ครอบคลุมพนักงานเทศบาลทุกคน และตาแหน่งตามแผนอัตรากาลังของเทศบาลทุก ตาแหน่ง โดย
กาหนดให้ พนักงานเทศบาลต้ องได้ รับการพัฒนาทุกตาแหน่งภายในรอบระยะเวลา 3 ปี ของแผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาล
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ข้ อ 304 หลักสูตรการพัฒนา สาหรับพนักงานเทศบาลแต่ละตาแหน่งต้ องได้ รับการ
พัฒนาอย่างน้ อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี ้
(1) หลักสูตรความรู้พื ้นฐานในการปฏิบัติราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้ าที่รับผิดชอบ
(3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
(4) หลักสูตรด้ านการบริหาร
(5) หลักสูตรด้ านคุณธรรมและจริยธรรม
ข้ อ 305 วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล ให้ เทศบาลดาเนินการเอง หรื ออาจมอบหมาย
สานักงาน ก.ท. สานักงาน ก.ท.จ.หรื อผู้ที่เหมาะสมดาเนินการ หรือดาเนินการร่ วมกับสานักงาน ก.ท.
สานักงาน ก.ท.จ. ส่วนราชการ หรื อหน่วยงานอื่น โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้
ตามความจาเป็ น ความเหมาะสม ดังนี ้
(1) การปฐมนิเทศ
(2) การฝึ กอบรม
(3) การศึกษา หรือดูงาน
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา
(5) การสอนงาน การให้ คาปรึกษาหรื อวิธีก ารอื่นที่เหมาะสม
ระยะเวลาดาเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้ องกาหนดให้ เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย
ที่เข้ ารับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร
ข้ อ 306 งบประมาณในการดาเนินการพัฒนาเทศบาลต้ องจัดสรรงบประมาณสาหรับการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล ตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลอย่างชัดเจน แน่นอน เพื่อให้ การพัฒนา
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ
ข้ อ 307 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาเทศบาลต้ องจัดให้ มีระบบการตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อให้ ทราบถึงความสาเร็จของการพัฒนา ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ ารับการพัฒนา
ข้ อ 308 ให้ เทศบาลจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามข้ อ 299 แล้ วเสนอให้
ก.ท.จ. พิจารณาให้ ความเห็นชอบ
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ในการพิจารณาของ ก.ท.จ. ตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.ท.จ. พิจารณาถึงความจาเป็ นในการ
พัฒนา กลุ่มเป้ าหมายที่เข้ ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา
งบประมาณที่เทศบาลจัดสรรสาหรับการพัฒนา เมื่อ ก.ท.จ. พิจารณามีมติเห็นชอบแล้ วให้ เทศบาล
ประกาศใช้ บังคับเป็ นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลต่อไป
เมื่อครบกาหนดรอบระยะเวลาการใช้ แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี แล้ ว ให้
เทศบาลดาเนินการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามข้ อ 299 เป็ นระยะเวลา 3 ปี ในรอบถัดไป
ทั ้งนี ้ ให้ เป็ นไปตามระยะเวลาของแผนอัตรากาลังพนักงานเทศบาลด้ วย
ข้ อ 309 ในการพิจารณาของ ก.ท.จ. ตามข้ อ 308 หาก ก.ท.จ. เห็นว่าแผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาลยังไม่เหมาะสม ให้ เทศบาลดาเนินการปรับปรุง แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลดังกล่าว
ตามความเห็นของ ก.ท.จ.
ข้ อ 310 ให้ ก.ท.จ. ตรวจสอบและกากับดูแลให้ เทศบาลดาเนินการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล ตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลที่ไ ด้ ประกาศใช้ บังคับ ทั ้งนี ้ เทศบาลต้ องจัดสรรงบประมาณ
เพื่อให้ สามารถดาเนินการตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลดังกล่าวได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้ อ 311 การพัฒนาพนักงานเทศบาลโดยการให้ ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ หมายถึง
การเพิ่มพูนความรู้ ด้ วยการเรียนหรื อการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาในประเทศโดยใช้ เวลาใน
การปฏิบัติราชการ เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ข้ อ 312 ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจอนุมัติให้ พนักงานเทศบาลไปศึกษาเพิ่มเติมใน
ประเทศ ให้ นายกเทศมนตรีเป็ นผู้มีอานาจอนุมัติ
การให้ พนักงานเทศบาลไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ตามวรรคหนึ่ง ให้ นายกเทศมนตรี
พิจารณาถึงอัตรากาลังพนักงานเทศบาลที่มีอยู่ โดยให้ มีผ้ ูปฏิบัติงานเพียงพอ ไม่ให้ เสียหายแก่ราชการ
และไม่ต้องตั ้งอัตรากาลังเพิ่ม
ข้ อ 313 พนักงานเทศบาลที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
(1) เป็ นผู้ที่พ้นกาหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการแล้ ว
(2) ผู้ไปศึกษาขั ้นต่ากว่าปริญญาตรี ต้ องมีอายุไม่เกิน 35 ปี ผู้ไปศึกษาขั ้น
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ปริญญาตรีต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี ผู้ไปศึกษาขั ้นที่สงู กว่าปริญญาตรี ต้ องมีอายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันเริ่ม
ต้ นเปิ ดภาคการศึกษา เว้ นแต่จะได้ รับอนุมตั ิจาก ก.ท.จ. เป็ นกรณีพิเศษเฉพาะราย
(3) เป็ นผู้ที่ผ้ บู ังคับบัญชาตั ้งแต่ผ้ อู านวยการกองหรื อเทียบเท่าขึ ้นไปรับรองว่าเป็ น
ผู้ที่มีความประพฤติดี และตั ้งใจปฏิบัติหน้ าที่ราชการ
(4) เป็ นผู้ไม่อยู่ในระหว่างถูกตั ้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟ้ องคดีอาญา
เว้ นแต่กรณีถูกฟ้ องคดีอาญาในความผิดที่ไม่อยู่ในข่ายต้ องรอการเลื่อนขั ้นเงินเดือนตามประกาศ
กาหนดการเลื่อนขั ้นเงินเดือนสาหรับพนักงานเทศบาล
(5) สาหรับผู้ที่เคยได้ รับอนุมัติไปศึกษาตามประกาศนี ้ หรือระเบียบอื่นมาแล้ วจะ
ต้ องกลับมาปฏิบัติราชการภายหลังจากสาเร็จการศึกษามาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข้ อ 314 การให้ พนักงานเทศบาลไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ให้ พิจารณาตามแนวทาง
ดังต่อไปนี ้
(1) สาขาวิชาและระดับการศึกษา โดยปกติจะต้ องสอดคล้ องหรือเป็ นประโยชน์
กับมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ดารงอยู่ตามที่ ก.ท. กาหนด เว้ นแต่พนักงานเทศบาลต้ องการไปศึกษาเพื่อ
พัฒนาตนเองและนายกเทศมนตรีเห็นชอบด้ วย
(2) จะต้ องไปศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยหรือกระทรวง
ศึกษาธิการให้ การรับรองมาตรฐานหลักสูตรแล้ ว
ข้ อ 315 พนักงานเทศบาลที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ จะต้ องยื่นเอกสาร
ดังต่อไปนี ้ประกอบการพิจารณาด้ วย คือ
(1) บันทึกแสดงเหตุผลและความจาเป็ นที่จะไปศึกษาเพิ่มเติม
(2) หลักสูตรหรื อแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา พร้ อมหนังสือ
ตอบรับจากสถาบันการศึกษานั ้น ๆ
(3) หลักฐานการศึกษาของผู้ที่จะไปศึกษา
(4) คารับ รองของผู้บังคับบัญชาตามข้ อ 313 (3)
ข้ อ 316 พนักงานเทศบาลที่ได้ รับอนุมัติให้ ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศจะต้ องศึกษาให้
สาเร็จภายในระยะเวลาที่สถาบันการศึกษานั ้น ๆ กาหนดไว้ ในแต่ละหลักสูตรการศึกษา
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หากศึกษาไม่สาเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง นายกเทศมนตรี อาจพิจารณาขยาย
เวลาการศึกษาได้ ตามเหตุผลความจาเป็ นเฉพาะกรณี ครั ้งละ 1 ภาคการศึกษา รวมแล้ วไม่เกิน 2 ครั ้ง
หรือไม่เกิน 1 ปี การศึกษา และเมื่อครบกาหนดเวลาที่ขยายดังกล่าวแล้ วหากมีเหตุผลความจาเป็ น อาจ
ขยายเวลาการศึกษาได้ อีกโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
ข้ อ 317 พนักงานเทศบาลที่ได้ รับอนุมัติให้ ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศจะต้ องรายงาน
ผลการศึกษาให้ ผ้ บู ังคับบัญชาระดับผู้อานวยการกองหรื อเทียบเท่าขึ ้นไปทราบทุกภาคการศึกษา หาก
พนักงานเทศบาลไม่รายงานผลการศึกษาโดยไม่มีเหตุอนั สมควร นายกเทศมนตรี อาจพิจารณาให้ ยุติ
การศึกษา หรือดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามควรแก่กรณีก็ได้
ข้ อ 318 ให้ เทศบาล ทาสัญญาให้ พนักงานเทศบาลที่ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ
กลับมาปฏิบัติราชการ เป็ นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ ในการศึกษา
พนักงานเทศบาลผู้ใดไม่กลับมาปฏิบัติราชการตามสัญญา ต้ องชดใช้ เงินเดือน ทุนที่ได้ รับ
ระหว่างศึกษาและเงินที่ทางราชการจ่ ายช่วยเหลือ กับให้ ใช้ เงินอีกจานวนหนึ่งเท่ากับจานวนเงินเดือน ทุน
และเงินที่ทางราชการจ่ ายช่วยเหลือดังกล่าวให้ เป็ นเบี ้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้ วย
ในกรณีที่ผ้ ไู ปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการไม่ครบกาหนดตามสัญญา
ก็ให้ ลดจานวนเงินที่จะต้ องชดใช้ ลงตามส่วน
การทาสัญญาให้ เป็ นไปตามแบบและวิธีการที่ก ระทรวงการคลังกาหนด ตามระเบียบ
ว่าด้ วยการให้ พนักงานเทศบาลไปศึกษา ฝึ ก อบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ โดยอนุโลม
ข้ อ 319 พนักงานเทศบาลที่ได้ รับอนุมัติให้ ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ เมื่อครบ
กาหนดเวลาที่ได้ รับ อนุมตั ิหรื อเสร็จจากการศึกษาแล้ ว จะต้ องรีบรายงานตัวกลับเข้ าปฏิบัติราชการโดยเร็ ว
ทั ้งนี ้ ต้ องไม่เกิน 7 วัน นับตั ้งแต่วนั ถัดจากวันที่สาเร็จการศึกษา หรื อวันที่ครบกาหนดเวลาที่ได้ รับอนุมตั ิ
แล้ วแต่กรณี
สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาในขั ้นที่สงู กว่าปริญญาตรี จะต้ องมอบวิ ทยานิพนธ์หรือ
ผลงานวิจัยให้ เทศบาลต้ นสังกัดด้ วย
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ข้ อ 320 เมื่อเทศบาลต้ นสังกัดมีความจาเป็ นที่จะต้ องให้ พนักงานเทศบาลที่ไปศึกษา
เพิ่มเติมในประเทศกลับเข้ าปฏิบัติราชการก่อนครบกาหนดเวลาที่ได้ รับอนุมัติไม่ว่าในกรณีใด ๆ ให้
พนักงานเทศบาลผู้นั ้นกลับเข้ าปฏิบัติราชการตามคาสัง่ ทันที
ข้ อ 321 การรับเงินเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้ รับอนุมัติไปศึกษา เพิ่มเติมใน
ประเทศให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่กาหนดไว้ สาหรับพนักงานเทศบาลพลเรือนมาใช้ บังคับโดยอนุโลม
ข้ อ 322 เทศบาลอาจกาหนดแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาเพิ่มเติม
ในประเทศเพิ่มเติมจากประกาศนี ้เพื่อให้ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของเทศบาลนั ้น ๆ ก็ได้ ทั ้งนี ้ เท่าที่ไม่
ขัดหรือแย้ งกับประกาศหลักเกณฑ์นี ้
ข้ อ 323 พนักงานเทศบาลผู้ใดได้ รับอนุมัติให้ ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศก่อนวันใช้
บังคับตามประกาศนี ้ ให้ เป็ นอันใช้ ได้ และให้ ถือว่าพนักงานเทศบาลผู้นั ้นได้ รับอนุมตั ิให้ ไปศึกษาเพิ่มเติม
ตามประกาศนี ้
ข้ อ 324 การพัฒนาพนักงานเทศบาลโดยให้ ไปศึกษา ฝึ กอบรมดูงาน หรือปฏิบัติการ
วิจัยในต่างประเทศ ให้ เป็ นไปตามระเบียบว่าด้ วยการให้ พนักงานเทศบาลไปศึกษา ฝึ ก อบรมและดูงาน
ณ ต่างประเทศ ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด โดยกาหนดให้ ส่วนราชการที่เป็ นกรมที่กาหนดไว้ ในระเบียบ
ดังกล่าว ให้ หมายความถึงเทศบาลด้ วย
ข้ อ 325 ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจการอนุมตั ิให้ พนักงานเทศบาล ไปศึกษา ฝึ กอบรม
ดูงาน หรื อปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ ให้ เป็ นอานาจของนายกเทศมนตรีเป็ นผู้มีอานาจอนุมัติ
ข้ อ 326 การอนุมตั ิให้ พนักงานเทศบาลผู้ใดไปศึกษา ฝึ กอบรม หรือดูงาน ณ
ต่างประเทศ ก่อน วันประกาศนี ้ใช้ บังคับ หากเป็ นไปโดยถูกต้ องตามระเบียบวิธีการที่ใช้ อยู่ในขณะนั น้ ก็ให้
เป็ นอันใช้ ได้ และให้ ดาเนินการเรื่องการอยู่ศกึ ษา ฝึ กอบรม หรื อดูงานต่อพนักงานเทศบาลผู้นั ้นตาม
ระเบียบวิธีการนั ้นต่อไป แต่ทั ้งนี ้ สาหรับกรณี ศกึ ษาและฝึ กอบรม ต้ องอยู่ในจานวนอัตราร้ อยละตามที่
กาหนดในระเบียบว่าด้ วยการให้ พนักงานเทศบาลไปศึกษา ฝึ ก อบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ
ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
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ส่ วนที่ 5
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ข้ อ 327 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ ผ้ บู ังคับบัญชามีหน้ าที่ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของผู้ใต้ บังคับบัญชา เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั ้ง เลื่อนขั ้นเงินเดือน พัฒนา
พนักงานเทศบาล เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมีหน้ าที่เสริมสร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ ใู ต้ บังคับ
บัญชาปฏิบัติตน ให้ เหมาะสมกับการเป็ นพนักงานเทศบาล และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ คานึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิ ภาพ
และประสิทธิผลของงานที่ได้ ป ฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมี
คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็ นพนั กงานเทศบาล โดยจัดทา
การประเมินอย่างน้ อยปี ละ 2 ครั ้ง และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ูกประเมินชี ้แจง หรื อขอคาปรึก ษาด้ วย
ข้ อ 328 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
เทศบาลตามประกาศนี ้ มีหลักการที่จะประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานบนพื ้นฐาน
ของผลสาเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานเป็ นหลัก
ข้ อ 329 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานนี ้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ ผ้ บู ังคับบัญชาใช้ เป็ นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล และนาผลการประเมินไปใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี ้
(1) การเลื่อนขั ้นเงินเดือน การให้ รางวัลประจาปี และค่าตอบแทนอื่น ๆ
(2) การพัฒนา และการแก้ ไขการปฏิบัติงาน
(3) การแต่งตั ้งพนักงานเทศบาล
(4) การให้ ออกจากราชการ
(5) การให้ รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ
ข้ อ 330 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้ ประเมินจากผลงานและคุณ
ลักษณะการปฏิบัติงาน โดยการประเมินผลงานให้ พิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี ้
(1) ปริมาณงาน
(2) คุณภาพของผลงาน
(3) ความทันเวลา
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(4) ผลลัพธ์ ประโยชน์ในการนาไปใช้ และประสิทธิผลของงาน
(5) การประหยัดทรัพยากรหรื อความคุ้มค่าของผลงาน
ส่วนการประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ให้ พิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อ ไปนี ้
(1) ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน
(2) การรักษาวินัย
(3) การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็ นพนักงานเทศบาล
เทศบาลอาจกาหนดให้ มีองค์ประกอบการประเมินอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ ตามความเหมาะสม
ของลักษณะภารกิจและสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในตาแหน่งต่าง ๆ
ทั ้งนี ้โดยกาหนดให้ มีสดั ส่วนคะแนนของผลงานไม่น้อยกว่าร้ อยละ 70
สาหรับแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เทศบาลพิจารณาใช้
ตามแบบที่กาหนดท้ ายประกาศนี ้ หรื อปรับใช้ ตามความเหมาะสมของลักษณะงานได้
ข้ อ 331 ให้ มีการกาหนดข้ อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ประเมิน
และ ผู้รับการประเมิน เช่น แผนงาน โครงการ หรือ ผลงานที่กาหนดในการมอบหมายงาน เป็ นต้ น ทั ้งนี ้
ให้ พิจารณาจากข้ อตกลงการบริหารงานของส่วนราชการ หรื อภารกิจหลักที่ได้ มีการกาหนดไว้ ตามที่
ก.ท.จ. กาหนดขึ ้นด้ วย
ข้ อ 332 ให้ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ปี ละ 2 ครั ้ง ตามรอบปี งบประมาณ คือ
(1) ครั ้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปี ถัดไป
(2) ครั ้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปี เดียวกัน
ข้ อ 333 การประเมินครั ้งที่ 1 ตามข้ อ 332 ให้ ผ้ บู ังคับบัญชาหรือผู้ประเมินจัดลาดับ
ผลการประเมินเรียงลาดับจากผู้ที่มีผลการประเมินดีเด่น ผลการประเมินเป็ นที่ยอมรับได้ และผลการ
ประเมินต้ องปรับปรุ งไว้ ให้ ชัดเจนเพื่อพิจารณาเลื่อนขั ้นเงินเดือน และให้ จัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีผลการ
ประเมินดีเด่น และผลการประเมินเป็ นที่ย อมรับได้ ไว้ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั ้นเงินเดือนครั ้งที่ 2
ข้ อ 334 ให้ นาระบบเปิ ดมาใช้ ในการพิจารณาเลื่อนขั ้นเงินเดือนตามมติคณะรั ฐมนตรี
ที่กาหนดสาหรับข้ าราชการพลเรือน ทั ้งนี ้ ให้ นายกเทศมนตรี หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้ รับมอบหมาย
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น ในที่เปิ ดเผยให้ พนักงานเทศบาลได้ ทราบโดย
ทัว่ กัน
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ข้ อ 335 ให้ นายกเทศมนตรีแต่งตั ้งคณะกรรมการ พิจารณาเพื่อพิจารณากลัน่ กรอง
ผลการประเมินให้ เกิ ดมาตรฐานและความเป็ นธรรมในการใช้ ดลุ ยพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือ ผู้ประเมิน
ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อผู้มีอานาจสัง่ เลื่อนขั ้นเงินเดือน โดยมีองค์ประกอบตามที่ เทศบาลเห็น
สมควร เพื่อให้ การพิจารณาเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าว
ทั ้งนี ้ เทศบาลอาจกาหนดให้ มีคณะอนุกรรมการช่วยพิจารณากลัน่ กรอง เพื่อให้ เกิดความ
เป็ นธรรมในระดับกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในเทศบาลด้ วยก็ได้
ข้ อ 336 ให้ นาผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิ บัติงานของ
พนักงานเทศบาล ไปใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่ องต่าง ๆ ที่ก าหนดในข้ อ 329 ด้ วย
ข้ อ 337 เมื่อเสร็จสิ ้นการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั ้งแล้ ว ผู้บังคับบัญชาซึง่ เป็ น
ผู้ประเมินต้ องนาผลการประเมินไปใช้ ประกอบการให้ คาปรึกษาแนะนาแก่ผ้ รู ับการประเมิน เพื่อให้ มี
การแก้ ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และกาหนดแผนการพัฒนาผู้รับการประเมินให้ มีสมรรถนะและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานดียิ่งขึ ้น
ข้ อ 338 ให้ เทศบาลวางระบบการจัดเก็บผลการประเมินเพื่อนาไปใช้ ตามวัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้ ต่อไป เช่น ผลการประเมินครั ้งที่ 1 เก็บไว้ ที่ผ้ บู ังคับบัญชา ผลการประเมิน ครั ้งที่ 2 ภายหลัง
จากการให้ คาปรึกษาแนะนาแก่ผ้ รู ับการประเมินแล้ ว ให้ เก็บสรุปผลการประเมินไว้ ในแฟ้ มประวัติพนักงาน
เทศบาล หรือเทศบาลจะกาหนดรูปแบบการจัดเก็บเป็ นอย่างอื่นตามที่เหมาะสมก็ได้
ข้ อ 339 ให้ ใช้ การประเมินประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามที่กาหนด
นี ้ สาหรับพนักงานเทศบาลทุก ระดับ ส่วนแบบประเมินการปฏิบัติงานสาหรับพนักงานเทศบาล ระดับ 9
ให้ เป็ นไปตามแบบประเมินท้ ายประกาศนี ้ และเมื่อ ก.ท. ได้ กาหนดเรื่องการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของนักบริหารงานระดับสูงแล้ ว ก็ให้ ใช้ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวสาหรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักบริหารงานระดับสูงต่อไป
ข้ อ 340 กรณีอื่น ๆ ที่มีเหตุผลและความจาเป็ น สานักงาน ก.ท. และเทศบาล
อาจร่ วมกันกาหนดหลักเกณฑ์หรื อวิธีการเพิ่มเติมตามลักษณะงาน สภาพการปฏิบัติงานและอื่น ๆ ได้
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ส่ วนที่ 6
การลา
ข้ อ 341 ในส่วนนี ้
" เข้ ารับการตรวจเลือก " หมายความว่า เข้ ารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเป็ นทหาร
กองประจาการ
" เข้ ารับการเตรียมพล " หมายความว่า เข้ ารับการระดมพล เข้ ารับการตรวจสอบพล
เข้ ารับการฝึ กวิชาทหาร หรือเข้ ารับการทดลองความพรั่งพร้ อม ตามกฎหมายว่าด้ วยการรับราชการทหาร
" องค์การระหว่างประเทศ " หมายความว่า องค์ก ารที่ได้ รับการจัดตั ้งขึ ้นด้ วยความ
ตกลงระหว่างประเทศทั ้งในระดับ รัฐบาลและระดับเอกชน และสาหรับองค์การสหประชาชาติให้ หมายความ
รวมถึงทบวงการชานัญ พิเศษและองค์การอื่นใดในเครื อสหประชาชาติด้วย
" องค์การต่างประเทศ " หมายความว่า องค์การหรื อสถาบันต่ างประเทศตามที่ผ้ ู
รักษาการตามประกาศนี ้จะได้ ป ระกาศรายชื่อให้ ทราบ
" การไปปฏิบัติงานองค์การระหว่างประเทศ " หมายความรวมถึง การไปปฏิบัติงาน
ตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ การไปปฏิบัติงานในองค์การต่างประเทศ การไปปฏิบัติงานใน
ต่างประเทศในลักษณะเดีย วกันกับการไปปฏิบัติงานในองค์ก ารระหว่างประเทศ รวมทั ้งการไปปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานขององค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานขององค์ก ารต่างประเทศ หรื อหน่วยงานของรัฐบาล
ต่างประเทศซึง่ ตั ้งอยู่ ในประเทศไทย โดยได้ รับเงินเดือนหรื อค่าตอบแทนในลักษณะเดียวกันกับเงินเดือน
จากองค์การระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรื อจากประเทศที่ไป
ปฏิบัติงาน แต่ทั ้งนี ไ้ ม่รวมถึงการเดินทางไปราชการตามระเบียบว่าด้ วยการอนุมัติให้ เดินทางไปราชการหรือ
การจัดการประชุมของทางราชการ การไปรับราชการประจาในต่างประเทศ การไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติการวิจัย ตามระเบียบหรือข้ อบังคับว่าด้ วยการให้ พนักงานเทศบาลไปศึกษา ฝึ กอบรม และดูงาน
ณ ต่างประเทศ
" ลาติดตามคู่สมรส " หมายความว่า ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้ วยกฎหมายที่
เป็ นพนักงานเทศบาลหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึง่ ไปปฏิบัติหน้ าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ
หรือทางราชการสัง่ ให้ ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตามความต้ องการของทางราชการตามกฏหมายว่าด้ วย
การกาหนดหลักเกณฑ์ก ารสัง่ ให้ ไปทาการซึง่ ให้ นับเวลาระหว่างนั ้นเหมือนเต็มเวลาราชการหรื อเต็มเวลา
ทางาน ตั ้งแต่ 1 ปี ขึ ้นไป แต่ไม่รวมถึงกรณีที่ค่สู มรสไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อปฏิบัติการวิจัย ณ
ต่างประเทศ
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ข้ อ 342 การลาทุกประเภทตามที่กาหนดในส่วนนี ้ ถ้ ามีกฎหมาย ระเบียบ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีกาหนดเกี่ยวกับการลาประเภทใดไว้ เป็ นพิเศษ ผู้ลาและผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตการ
ลาจะต้ องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลาประเภทนั ้นด้ วย
ข้ อ 343 ผู้มีอานาจพิจารณาหรื ออนุญาต และอานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา
สาหรับพนักงานเทศบาล ให้ เป็ นไปตามตารางที่กาหนดไว้ ท้ายประกาศนี ้
ในกรณีที่ผ้ มู ีอานาจอนุญาตการลาตามประกาศนี ไ้ ม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
และมีเหตุจาเป็ นเร่งด่วนไม่อาจรอขออนุญาตจากผู้มีอานาจได้ ให้ ผ้ ลู าเสนอหรื อจัดส่งใบลาต่อผู้มีอานาจ
อนุญาตการลาชั ้นเหนือขึ ้นไปเพื่อพิจารณา และเมื่ออนุญาตแล้ วให้ แจ้ งผู้มีอานาจอนุญาตตามประกาศนี ้
ทราบด้ วย
ผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรื อมอบอานาจโดยทาเป็ นหนังสือ
ให้ แก่ผ้ ดู ารงตาแหน่งใดเป็ นผู้พิจารณาอนุญาตแทนก็ได้
ข้ อ 344 พนักงานเทศบาลผู้ใดได้ รับคาสัง่ ให้ ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอื่นใดของทาง
ราชการหากประสงค์จะลาป่ วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน หรือลาเข้ ารับการตรวจเลือก หรือ
เข้ ารับการเตรียมพล ในช่วงเวลาที่ไปช่วยราชการ ให้ เสนอขออนุญาตลาต่อผู้บั งคับบัญชาของหน่วยงานที่
ไปช่วยราชการ แล้ วให้ หน่วยงานนั ้นรายงานจานวนวันลาให้ หน่วยงานต้ นสังกัดของผู้นัน้ ทราบ อย่ างน้ อยปี
ละครั ้ง
การลาประเภทอื่นนอกจากที่ระบุไว้ ในวรรคหนึ่ง ให้ เสนอขออนุญาตลาต่อส่วนราชการ
เจ้ าสังกัดตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดสาหรับการลาประเภทนั ้น
ข้ อ 345 การนับวันลาตามประกาศนี ้ให้ นับ ตามปี งบประมาณ
การนับวันลาเพื่อประโยชน์ในการเสนอหรื อจัดส่งใบลา อนุญาตให้ ลา และคานวณวันลา
ให้ นับต่อเนื่ องกัน โดยนับวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกัน รวมเป็ นวันลาด้ วย เว้ นแต่
การนับเพื่อประโยชน์ในการคานวณวันลาสาหรับวันลาป่ วยที่มิใช่วนั ลาป่ วยตามกฏหมายว่าด้ วยการ
สงเคราะห์พนักงานเทศบาลผู้ได้ รับ อันตรายหรื อการป่ วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ วันลากิจส่วนตัว
และวันลาพักผ่อนให้ นับเฉพาะวันทาการ
การลาป่ วยหรื อลากิจส่วนตัวซึง่ มีระยะเวลาต่ อเนื่องกัน จะเป็ นในปี เดียวกันหรื อไม่ก็ตาม
ให้ นับเป็ นการลาครั ้งหนึ่ง ถ้ าจานวนวันลาครั ้งหนึ่งรวมกันเกินอานาจของผู้มีอานาจอนุญาตระดับใด ให้ นา
ใบลาเสนอขึ ้นไปตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต
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พนักงานเทศบาลที่ถูกเรียกเข้ ามาปฏิบัติราชการระหว่างการลา ให้ ถือว่าการลาเป็ นอัน
หมดเขตเพียงวันก่อนเดินทางกลับและวันราชการเริ่มต้ นตั ้งแต่วนั ออกเดินทางกลับเป็ นต้ นไป
การลาครึ่งวันในตอนเช้ าหรือตอนบ่าย ให้ นับเป็ นการลาครึ่งวันตามประเภทของการลา
นั ้น ๆ
พนักงานเทศบาลซึง่ ได้ รับอนุญาตให้ ลา หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ ยังไม่ได้ หยุด
ราชการให้ เสนอขอถอนวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตให้ ลา และให้ ถือว่าการ
ลาเป็ นอันหมดเขตเพียงวันที่ขอถอนวันลานั ้น
ข้ อ 346 เพื่อควบคุมให้ เป็ นไปตามประกาศนี ้ ให้ เทศบาลจัดทาบัญชีลงเวลาการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานเทศบาลในสังกัด โดยมีสาระสาคัญตามตัวอย่างท้ ายประกาศนี ้ หรือจะใช้ เครื่ อง
บันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้
ในกรณีจาเป็ นนายกเทศมนตรีจะกาหนดวิธีลงเวลาปฏิบัติราชการ หรื อวิธีควบคุมการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษเป็ นอย่างอื่นตามเห็นสมควร
ก็ได้ แต่ทั ้งนี ้ ต้ องมีหลักฐานให้ สามารถตรวจสอบวันลา เวลาการปฏิบัติราชการได้ ด้วย
ข้ อ 347 การลาให้ ใช้ ใบลาตามแบบท้ ายประกาศนี ้ เว้ นแต่ในกรณีจาเป็ นหรือรีบด่วนจะ
ใช้ ใบลาที่มีข้อความไม่ครบถ้ วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอย่ างอื่นก็ได้ แต่ทั ้งนี ้ ต้ องส่งใบลาตามแบบ
ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ
ข้ อ 348 พนักงานเทศบาลซึง่ ประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตามประกาศนี ้
หรือ ในระหว่างวันหยุดราชการให้ เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
การอนุญาตของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่ง เมื่ออนุญาตแล้ วให้ รายงาน
ปลัดกระทรวง มหาดไทยทราบด้ วย
ข้ อ 349 พนักงานเทศบาลผู้ใดไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ อันเนื่องมาจาก
พฤติการณ์ พิเศษ ซึง่ เกิดขึ ้นกับบุคคลทัว่ ไปในท้ องที่นั ้น หรือพฤติการณ์พิเศษซึง่ เกิดขึ ้นกับพนักงานเทศบาล
ผู้นั ้นและมิได้ เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรื อความผิ ดของพนักงานเทศบาลผู้นั ้นเอง โดยพฤติการณ์
พิเศษดังกล่าวร้ ายแรงจนเป็ นเหตุขัดขวางทาให้ ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั ้งปกติ ให้ พนักงาน
เทศบาลผู้นั ้นรีบรายงานพฤติการณ์ที่เกิดขึ ้นรวมทั ้งอุปสรรคขัดขวางที่ทาให้ มาปฏิบัติราชการไม่ได้ ต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงนายกเทศมนตรี ทนั ทีในวันแรกที่สามารถมาปฏิบัติราชการได้
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ในกรณีที่นายกเทศมนตรี เห็นว่าการที่พนักงานเทศบาลผู้นั ้นมาปฏิบัติราชการไม่ได้ เป็ น
เพราะพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่งจริง ให้ สงั่ ให้ การหยุดราชการของพนักงานเทศบาลผู้นั ้นไม่นับเป็ น
วันลาตามจานวนวันที่ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ อนั เนื่ องมาจากพฤติก ารณ์ พิเศษดังกล่าว
ในกรณีที่นายกเทศมนตรี เห็นว่าการที่ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการยังไม่สมควรถือเป็ น
พฤติการณ์ พิเศษตามวรรคหนึ่ง ให้ ถือว่าวันที่พนักงานเทศบาลผู้นัน้ ไม่มาปฏิบัติราชการเป็ นวันลากิจ
ส่วนตัว
ข้ อ 350 การลาแบ่งออกเป็ น 9 ประเภท คือ
(1)
การลาป่ วย
(2)
การลาคลอดบุตร
(3)
การลากิจส่วนตัว
(4)
การลาพักผ่อน
(5)
การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
(6)
การลาเข้ ารับการตรวจเลือกหรือเข้ ารับการเตรียมพล
(7)
การลาไปศึกษา ฝึ ก อบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
(8)
การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
(9)
การลาติดตามคู่สมรส
ข้ อ 351 พนักงานเทศบาลซึง่ ประสงค์จะลาป่ วยเพื่อรักษาตัว ให้ เสนอหรื อจัดส่งใบลา
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตก่ อนหรื อในวันที่ลา เว้ นแต่ในกรณี จาเป็ นจะเสนอหรื อ
จัดส่งใบลา ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ไ ด้
ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผู้ขอลามีอาการป่ วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้
ผู้อื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้ แล้ วให้ เสนอหรื อจัดส่งใบลาโดยเร็ว
การลาป่ วยตั ้งแต่ 3 วันขึ ้นไป ต้ องมีใบรับรองแพทย์ซงึ่ เป็ นผู้ที่ได้ ขึ ้นทะเบียนและรับใน
อนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชี พเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้ วย ในกรณีจาเป็ นหรื อเห็นสมควรผู้มีอานาจ
อนุญาตจะสัง่ ให้ ใช้ ใบรับรองแพทย์ซงึ่ ผู้มีอานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้
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การลาป่ วยไม่ถึง 3 วัน ไม่ว่าจะเป็ นการลาครั ้งเดียวหรือหลายครั ้งติดต่อกันถ้ าผู้มีอานาจ
อนุญาตเห็นสมควร จะสัง่ ให้ มีใบรับ รองแพทย์ ตามวรรคสามประกอบใบลา หรื อสัง่ ให้ ผ้ ูลาไปรับการตรวจ
จากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ ได้
ข้ อ 352 พนักงานเทศบาลซึง่ ประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้ เสนอหรื อจัดส่งใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตก่ อนหรื อในวันที่ลา เว้ นแต่ ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้
จะให้ ผู้อื่นลาแทนก็ ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้ แล้ ว ให้ เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว และมีสิทธิลาคลอด
บุตรโดยได้ รับเงินเดือนครั ้งหนึ่งได้ 90 วัน โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์
การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่ลาคลอดก่อนหรื อหลังวันที่ลาคลอดบุตรก็ ได้ แต่เมื่อรวม
วันลาแล้ วต้ องไม่เกิน 90 วัน
พนักงานเทศบาลที่ได้ รับอนุญาตให้ ลาคลอดบุตรและได้ หยุดราชการไปแล้ วแต่ไม่ได้
คลอดบุตรตามกาหนด หากประสงค์จะขอถอนวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ให้ ผ้ ูมีอานาจอนุญาตให้ ถอน
วันลาคลอดบุตรได้ โดยให้ ถือว่าวันที่ได้ หยุดราชการไปแล้ วเป็ นวันลากิจส่วนตัว
การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใด ซึง่ ยังไม่ครบกาหนดวันลาของการลา
ประเภทนั ้น ให้ ถื อว่าการลาประเภทนั ้นสิ ้นสุดลง และให้ นับเป็ นการลาคลอดบุตรตั ้งแต่วนั เริ่มวันลาคลอด
บุตร
ข้ อ 353 พนักงานเทศบาลซึง่ ประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้ เสนอหรื อจัดส่งใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต และเมื่อได้ รับอนุญาตแล้ วจึงจะหยุดราชการได้ เว้ นแต่มี
เหตุจาเป็ นไม่สามารถรอรับ อนุญาตได้ ทนั จะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้ อมด้ วยเหตุจาเป็ นไว้ แล้ วหยุดราชการ
ไปก่อนได้ แต่จะต้ องชี ้แจงเหตุผลให้ ผ้ มู ีอานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว
ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรื อจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้ ให้ เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาพร้ อมทั ้งเหตุผลความจาเป็ นต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มา
ปฏิบัติราชการ
ข้ อ 354 พนักงานเทศบาลที่ลาคลอดบุตรตามข้ อ 352 แล้ ว หากประสงค์จะลาเพื่อ
เลี ้ยงดูบุตรเพิ่มอีก ให้ มีสิทธิลากิจส่วนตัวเพื่อเลี ้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรโดยได้ รับเงินเดือน
ได้ อีกไม่เกิน 30 วันทาการ
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ข้ อ 355 พนักงานเทศบาลมีสิทธิลากิจส่วนตัว รวมทั ้งลากิจส่วนตัวเพื่ อเลี ้ยงดูบุตร
ต่อเนื่ องจากการลาคลอดบุตร โดยได้ รับเงินเดือนปี ละไม่เกิน 45 วันทาการ
พนักงานเทศบาลผู้ที่ได้ ใช้ สิทธิลากิจส่วนตัวเพื่อเลี ้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร
ตามข้ อ 354 ในปี ใดแล้ ว ให้ มีสิทธิลากิจส่วนตัวโดยได้ รับเงินเดือนได้ อีกตามจานวนวันที่เหลื ออยู่
ข้ อ 356 พนักงานเทศบาลที่ลาคลอดบุตรและลากิจส่วนตัวเพื่อเลี ้ยงดูบุตรต่อเนื่ องจาก
การลาคลอดบุตร โดยมีสิทธิได้ รับเงินเดือนตามข้ อ 354 และข้ อ 355 แล้ ว หากประสงค์จะลากิจส่วนตัว
เพื่อเลี ้ยงดูบุตรต่อไปอีก ให้ ลาได้ ไม่เกิน 150 วันทาการ โดยไม่มีสิทธิ ได้ รับเงินเดือนระหว่างลา
ข้ อ 357 ผู้ที่ได้ รับอนุญาตให้ ลากิจส่วนตัว เว้ นแต่กรณีการลากิจส่วนตัวเพื่อเลี ้ยงดูบุตร
ตามข้ อ 354 และข้ อ 355 ซึง่ ได้ หยุดราชการไปยังไม่ครบกาหนด ถ้ ามีราชการจาเป็ นเกิดขึ ้น
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบั ติราชการก็ได้
ข้ อ 358 พนักงานเทศบาลมีสิทธิลาพักผ่ อนประจาปี ในปี หนึ่งได้ 10 วันทาการ เว้ นแต่
พนักงานเทศบาล ดังต่อไปนี ้ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจาปี ในปี ที่ได้ รับบรรจุเข้ ารับราชการยังไม่ถึง 6 เดือน
(1) ผู้ซงึ่ ได้ รับบรรจุเข้ ารับราชการครั ้งแรก
(2) ผู้ซงึ่ ลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว แล้ วต่อมาได้ บรรจุเข้ ารับราชการอีก
(3) ผู้ซงึ่ ลาออกจากราชการเพื่อดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั ้ง
แล้ วต่อมาได้ รับบรรจุเข้ ารับราชการอีกหลัง 6 เดือน นับแต่วนั ออกจากราชการ
(4) ผู้ซงึ่ ถูกสัง่ ให้ ออกจากราชการในกรณีอื่น นอกจากกรณี ไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้ วยการรับ ราชการทหาร และในกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ
แล้ วต่อมาได้ รับการบรรจุเข้ ารับราชการอีก
ข้ อ 359 ถ้ าในปี ใดพนักงานเทศบาลผู้ใดมิได้ ลาพักผ่อนประจาปี หรือลาพักผ่ อน
ประจาปี แล้ วแต่ไม่ครบ 10 วันทาการ ให้ สะสมวันที่มิได้ ลาในปี นั ้นรวมเข้ ากับปี ต่อ ๆ ไปได้ แต่วนั ลาพักผ่อน
สะสมรวมกับวันลาพักผ่ อนในปี ปั จจุบันจะต้ องไม่เกิน 20 วันทาการ
สาหรับผู้ที่ได้ รับราชการติดต่อกันมาแล้ วไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้ มีสิทธินาวันลาพักผ่อน
สะสมรวมกับวันลาพักผ่ อนประจาปี ในปี ปั จจุบันได้ ไม่เกิน 30 วันทาการ
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ข้ อ 360 พนักงานเทศบาลซึง่ ประสงค์จะลาพักผ่ อน ให้ เสนอหรื อจัดส่งใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต และเมื่อได้ รับอนุญาตแล้ วจึงจะหยุดราชการได้
ข้ อ 361 การอนุญาตให้ ลาพักผ่อน ผู้มีอานาจอนุญาตจะอนุญาตให้ ลาครั ้งเดียวหรือ
หลายครั ้งก็ได้ โดยมิให้ เสียหายแก่ราชการ
ข้ อ 362 ผู้ที่ได้ รับอนุญาตให้ ลาพักผ่อนซึง่ หยุดราชการไปยังไม่ครบกาหนด ถ้ ามี
ราชการจาเป็ นเกิดขึ ้น ผู้บังคับบัญชาหรื อผู้มีอานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได้
ข้ อ 363 พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวนั หยุดภาคการศึกษา
หากได้ หยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษา เกินกว่าวันลาพักผ่อนตามหมวดนี ้แล้ ว ไม่มีสิทธิลา
พักผ่อนตามที่กาหนดไว้ ในส่วนนี ้
ข้ อ 364 พนักงานเทศบาลซึง่ ประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรื อพนักงาน
เทศบาลที่นับถือศาสนาอิสลามซึง่ ประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
ให้ เสนอหรื อจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตก่อนวัน
อุปสมบทหรือก่ อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ไม่น้อยกว่า 60 วัน
ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอหรื อจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่ง ให้ ชี ้แจงเหตุผลความ
จาเป็ นประกอบการลา และให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอานาจที่จะพิจารณาให้ ลาหรื อไม่ก็ได้
ข้ อ 365 พนักงานเทศบาลที่ได้ รับอนุญาตให้ ลาอุปสมบทหรือได้ รับอนุญาตให้ ลาไป
ประกอบพิธีฮัจย์ตามข้ อ 364 แล้ ว จะต้ องอุปสมบทหรือ ออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ภายใน 10 วัน
นับแต่วนั เริ่มลา และจะต้ องกลับมารายงานตัวเข้ าปฏิบัติราชการภายใน 5 วัน นับแต่วนั ที่ลาสิกขา หรือ
วันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
พนักงานเทศบาลที่ได้ รับอนุญาตให้ ลาอุปสมบทหรื อได้ รับอนุญาตให้ ลาไปประกอบพิธีฮัจย์
และได้ หยุดราชการไปแล้ ว หากปรากฎว่ามีปัญหาอุปสรรคทาให้ ไม่สามารถอุปสมบทหรือไปประกอบ
พิธีฮัจย์ตามที่ขอลาไว้ เมื่อได้ รับ รายงานตัวกลับเข้ าปฏิบัติราชการตามปกติและขอถอนวันลา ให้ ผ้ ูมีอานาจ
พิจารณาหรื ออนุญาต พิจารณาหรืออนุญาตให้ ถอนวันลาอุปสมบทหรื อไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ โดยให้ ถือว่า
วันที่ได้ หยุดราชการไปแล้ วเป็ นวันลากิจส่วนตัว
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ข้ อ 366 พนักงานเทศบาลที่ได้ รับหมายเรียกเข้ ารับการตรวจเลือก ให้ รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชาก่อนวันเข้ ารับการตรวจเลือกไม้ น้อยกว่า 48 ชั่วโมง ส่วนพนักงานเทศบาลที่ได้ รับ
หมายเรียกเข้ ารับการเตรียมพลให้ รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลารับหมายเรียก
เป็ นต้ นไป และให้ ไปเข้ ารับการตรวจเลือก หรื อเข้ ารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั ้นโดยไม่
ต้ องรอรับ คาสัง่ อนุญาต และให้ ผ้ บู ังคับบัญชาเสนอไปตามลาดับจนถึงนายกเทศมนตรี
ข้ อ 367 เมื่อพนักงานเทศบาลที่ลานั ้นพ้ นจากการเข้ ารับการตรวจเลือก หรือเข้ ารับการ
เตรียมพลแล้ ว ให้ มารายงานตัวกลับเข้ าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 7 วัน เว้ นแต่
กรณีที่มีเหตุจาเป็ น นายกเทศมนตรี อาจขยายเวลาให้ ได้ รวมแล้ วไม่เกิน 15 วัน
ข้ อ 368 พนักงานเทศบาลซึง่ ประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงานหรื อปฏิบัติการวิจัย
ณ ต่างประเทศ ให้ เสนอหรื อจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึง นายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณา
อนุญาต
สาหรับการลาไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงานหรื อปฏิบัติก ารวิจัยในประเทศให้ เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงนายกเทศมนตรี เพื่อพิจารณาอนุญาต
ข้ อ 369 พนักงานเทศบาลซึง่ ประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศให้
เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณา โดยถือ
ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในส่วนนี ้
ข้ อ 370 การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศมี 2 ประเภท คือ
" ประเภทที่ 1 " ได้ แก่ การไปปฏิบัติงานในกรณี หนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี ้
(1) การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ซึง่ ประเทศไทยเป็ นสมาชิกและเป็ น
วาระที่ต้องส่งไปปฏิบัติงานในองค์การนั ้น
(2) รัฐบาลไทยมีข้อผูกพันที่จะต้ องส่งไปปฏิบัติงานตามความตกลงระหว่างประเทศ
(3) ประเทศไทยต้ องส่งไปปฏิบัติงานเพื่อพิทกั ษ์ รักษาผลประโยชน์ของประเทศตาม
ความต้ องการของรัฐบาลไทย
" ประเภทที่ 2 " ได้ แก่ การไปปฏิบัติงานนอกเหนื อจากประเภทที่ 1
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ข้ อ 371 พนักงานเทศบาลที่ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศต้ องมีคณ
ุ สมบัติ
ดังต่อไปนี ้
(1) เป็ นพนักงานเทศบาลประจาตลอดมาเป็ นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้ าปี ก่อ น
ถึงวันที่ได้ รับอนุญาตให้ ไปปฏิบัติงาน เว้ นแต่ผ้ ทู ี่ไม่ปฏิบัติงานในองค์การสหประชาชาติกาหนดเวลาห้ าปี ให้
ลดลงเป็ นสองปี
สาหรับผู้ที่เคยไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศประเภทที่ 2 มาแล้ วจะต้ องมี
เวลาปฏิบัติราชการในส่วนราชการไม่น้อยกว่าสองปี นับแต่วนั เริ่ม กลับเข้ าปฏิบัติหน้ าที่ราชการ หลังจากที่
เดินทางกลับจากราชการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศประเภทที่ 2 ครั ้งสุดท้ าย
(2) ผู้ที่ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศประเภทที่ 2 ต้ องมีอายุไม่เกินห้ าสิบปี
บริบูรณ์ นับถึงวันที่ได้ รับอนุญาตให้ ไปปฏิบัติงาน
(3) เป็ นผู้ปฏิบัติหน้ าที่ราชการมีความรู้ความสามารถเหมาะสม มีความประพฤติ
เรียบร้ อยและไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนว่ากระทาผิดวินัย
การขอยกเว้ นหรื อผ่อนผันคุณสมบัติตาม (1) วรรคสอง และ (2) ให้ เสนอเหตุผลความ
จาเป็ นต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาเป็ นราย ๆ ไป
ข้ อ 372 ให้ พนักงานเทศบาลที่ได้ รับการคัดเลือกให้ ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง
ประเทศยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาไปตามลาดับเพื่อพิจารณาอนุญาต และมีคาสัง่ ให้ พนักงานเทศบาล
ผู้นั ้นลาไปปฏิบัติงานได้ โดยถือว่าเป็ นการไปทาการใด ๆ อันจะนับเวลาระหว่างนั ้น เหมื อนเต็มเวลา
ราชการ มีกาหนดเวลาไม่เกินสี่ปีสาหรับการไปปฏิบัติงานประเภทที่ 1 หรือมีกาหนดเวลาไม่เกินหนึ่งปี
สาหรับการไปปฏิบัติงานประเภทที่ 2 โดยไม่ได้ รับเงินเดือนเว้ นแต่อตั ราเงินเดือนที่ได้ รับจากองค์การ
ระหว่างประเทศต่ากว่าอัตราเงินเดือนของทางราชการที่ ผ้ นู ั ้นได้ รับอยู่ในขณะนั ้นให้ มีสิทธิได้ รับเงินเดือน
จากทางราชการสมทบ ซึง่ เมื่อรวมกับเงินเดือนจากองค์การระหว่างประเทศแล้ วไม่เกิ นอัตราเงินเดือนของ
ทางราชการที่พนักงานเทศบาลผู้นัน้ ได้ รับอยู่ในขณะนั ้น
ข้ อ 373 พนักงานเทศบาลที่ได้ รับอนุญาตให้ ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
หากประสงค์จะอยู่ปฏิบัติงานต่อ ให้ ยื่นเรื่องราวพร้ อมทั ้งเหตุผลความจาเป็ นและประโยชน์ทางราชการจะ
ได้ รับ ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงปลัดประทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาอนุญาต และมีคาสัง่ ให้
พนักงานเทศบาลผู้นั ้นไปปฏิบัติงานโดยถือว่าเป็ นการไปทาการใด ๆ อันจะนับเวลาระหว่างนั ้นเหมือนเต็ม

168

เวลาราชการ ตามกฎหมายว่าด้ วยกาหนดหลักเกณฑ์การสัง่ ให้ พนักงานเทศบาลไปทาการนั ้นเหมือนเต็ม
เวลาราชการได้ อีกแต่เมื่อรวมแล้ วต้ องไม่เกินสี่ปี
การอนุญาตให้ พนักงานเทศบาลผู้ใดไปปฏิบัติงานประเภทที่ 2 เกินกว่าหนึ่งปี ให้
ผู้บังคับบัญชาสัง่ ให้ ผ้ นู ั ้นออกจากราชการในช่ วงเวลาที่ไปปฏิบัติงานเกินหนึ่งปี ด้ วย
ข้ อ 374 เมื่อเทศบาลได้ มีคาสัง่ ให้ พนักงานเทศบาลไปปฏิบัติงานตามข้ อ 372 หรือให้
ไปปฏิบัติงานต่อหรือให้ ออกจากราชการตามข้ อ 373 แล้ วให้ เทศบาลรายงานและส่งสาเนาคาสัง่ ดังกล่าว
ให้ สานักงาน ก.ท. ทราบ
ข้ อ 375 ให้ เทศบาลจัดทาสัญญาผูกมัดพนักงานเทศบาลที่ไปปฏิบัติงานในองค์การ
ระหว่างประเทศประเภทที่ 2 ให้ กลับมารับราชการในส่วนราชการเป็ นเวลาหนึ่งเท่าของระยะเวลาที่ไป
ปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาลผู้ใดปฏิบัติงานในองค์ก ารระหว่างประเทศแล้ วไม่ กลับมารับราชการหรือ
กลับมารับราชการไม่ครบกาหนดตามสัญญา ให้ ชดใช้ เงินเบี ้ยปรับแก่ทางราชการ ดังนี ้
(1) ไม่กลับเข้ ารับราชการเลย ให้ ชดใช้ เป็ นจานวนเท่ากับเงินเดือนเดือนสุดท้ ายที่ได้ รับ
คูณด้ วยเวลาที่ไปปฏิบัติงานที่คิดเป็ นเดือน เศษของเดือน ถ้ าเกินสิบห้ าวันให้ คิดเป็ นหนึ่งเดือน
(2) กลับมารับราชการไม่ครบกาหนดตามสัญญา ให้ ชดใช้ เบี ้ยปรับตาม (1) ลดลงตาม
ส่วนการทาสัญญาตามวรรคหนึ่งให้ เป็ นไปตามแบบและวิธีการที่ก าหนดเมื่อจัดทาแล้ วให้ ส่งให้ สานักงาน
ก.ท. จานวน 1 ชุด
ข้ อ 376 พนักงานเทศบาลที่ไปปฏิบัติง านในองค์การระหว่างประเทศ เมื่อปฏิบัติงาน
แล้ วเสร็จให้ รายงานตัวเข้ าปฏิบัติหน้ าที่ภายในสิบวัน นับแต่วนั ถัดจากเสร็จสิ ้นการปฏิบัติงานและให้
รายงานผลการไปปฏิบัติงานให้ ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ที่กลับมาปฏิบัติ
หน้ าที่ราชการ
การรายงานผลการไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ให้ ใช้ แบบรายงานการไปปฏิบัติงานใน
องค์การระหว่างประเทศ ตามที่กาหนดไว้ ท้ายประกาศนี ้
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ข้ อ 377 พนักงานเทศบาลซึง่ ประสงค์จะลาติดตามคู่สมรส ให้ เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ ลาได้ ไม่เกินสองปี และในกรณีจาเป็ นอาจอนุญาตให้ ลา
ต่อได้ อีกสองปี แต่เมื่อรวมแล้ วต้ องไม่เกินสี่ปี ถ้ าเกินสี่ปีให้ ลาออกจาก ราชการ
ข้ อ 378 การพิจารณาอนุญาตให้ พนักงานเทศบาลลาติดตามคู่สมรส ผู้มีอานาจ
อนุญาตจะ อนุญาตให้ ลาครั ้งเดีย วหรือหลายครั ้งก็ได้ โดยมิให้ เสียหายแก่ราชการ แต่เมื่อรวมแล้ วจะต้ องไม่
เกินระยะเวลาตามที่กาหนดในข้ อ 377 และจะต้ องเป็ นกรณีที่ค่สู มรสอยู่ปฏิบัติหน้ าที่ราชการหรื อ
ปฏิบัติงานในต่างประเทศเป็ นระยะเวลาติดต่อกันไม่ว่าจะอยู่ปฏิบัติหน้ าที่ราชการหรือปฏบัติงานใน
ประเทศเดียวกันหรือไม่
ข้ อ 379 พนักงานเทศบาลที่ได้ ลาติดตามคู่สมรสครบกาหนดระยะเวลาตามข้ อ 377
ในช่วงเวลาที่ค่สู มรสอยู่ปฏิบัติหน้ าที่ราชการหรื อปฏิบัติงานในต่างประเทศติดต่อกันคราวหนึ่งแล้ ว ไม่มี
สิทธิขอลาติดตามคู่สมรสอีก เว้ นแต่ค่สู มรสจะได้ กลับมาปฏิบัติหน้ าที่ราชการหรือปฏิบัติงานประจาใน
ประเทศไทยต่อมาได้ รับ คาสัง่ ให้ ไปปฏิบัติหน้ าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศอีกในช่ วงเวลาใหม่
จึงจะมีสิทธิขอลาติดตามคู่สมรสตามข้ อ 377 ได้ ใหม่
ข้ อ 380 กรณีมีเหตุพิเศษ สมควรยกเว้ นการปฏิบัติตามที่กาหนดในส่วนนี ้ให้ นาเสนอ
ก.ท.จ. เพื่อพิจารณาเป็ น ราย ๆ ไป

ส่ วนที่ 7
เบ็ดเตล็ด
ข้ อ 381 วัน เวลาทางาน วันหยุดตามประเพณี วันหยุดประจาปี ของพนักงานเทศบาล
ให้ เทศบาลประกาศกาหนดโดยให้ เป็ นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนดสาหรับข้ าราชการพลเรือนโดยอนุโลม
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ข้ อ 382 เครื่ องแบบและระเบียบการแต่งเครื่ องแบบของพนักงานเทศบาล ให้ เป็ นไป
ตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้ วยการนั ้น
ข้ อ 383 ให้ เทศบาลจัดให้ มีประกาศกาหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับ
พนักงานเทศบาล เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติตนของพนักงานเทศบาล โดยให้ ติด
ประกาศไว้ อย่ างเปิ ดเผยในสานักงานของเทศบาล
ข้ อ 384 ในการจัดทามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมตามข้ อ 383 ให้ เทศบาลแต่งตั ้ง
คณะกรรมการจัดทามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขึ ้น ประกอบด้ วยผู้แทนทุกฝ่ ายของเทศบาล
ข้ อ 385 ให้ เทศบาลรายงานเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั ้ง การย้ าย
การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั ้นเงินเดือน ตลอดจนการรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะหน้ าที่ความรับผิ ดชอบของตาแหน่งและส่วนราชการ การเปลี่ยนแปลงการใช้ ตาแหน่ง การทะเบียน
ประวัติของพนักงานเทศบาล และอัตรากาลังของพนักงานเทศบาล และการปฏิบัติก ารอื่น ไปยัง ก.ท.
ข้ อ 386 เมื่อเทศบาลได้ มีคาสัง่ หรือประกาศเกี่ยวกับพนักงานเทศบาล หรือตามที่
กาหนดในประกาศนี ้ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล และตาม
กฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น ดังต่อไปนี ้
(1) การสัง่ บรรจุและแต่งตั ้ง ซึง่ หมายถึง การสัง่ บรรจุเข้ ารับราชการและแต่งตั ้ง
ให้ ดารงตาแหน่งพนักงานเทศบาล ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การ
บรรจุและแต่งตั ้ง การย้ าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั ้นเงินเดื อน สาหรับ
พนักงานเทศบาล
(2) การสัง่ แต่งตั ้ง ซึง่ หมายถึง การสัง่ ย้ าย โอน รับโอน เลื่อนระดับ ตามมาตรฐาน
ทัว่ ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั ้ง การย้ าย การโอน การรับโอน
การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั ้นเงินเดือน สาหรับพนักงานเทศบาล
(3) การสัง่ ให้ ได้ รับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง การให้ ได้ รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
การได้ รับประโยชน์ตอบแทนอื่น และการเลื่อนขั ้นเงินเดือน ตามมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
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(4) การสัง่ ประจาเทศบาล การสัง่ ผู้ประจาเทศบาลให้ ดารงตาแหน่งเดิมหรื อตาแหน่ง
อื่น และการสัง่ ให้ ช่วยปฏิบัติราชการ ตามมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับโครงสร้ างการแบ่งส่วนราชการ วิธีก าร
บริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล
(5) การสัง่ ให้ ออกจากราชการตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ ออกจากราชการ
(6) การประกาศการพ้ นจากราชการตามกฎหมายว่าด้ วยบาเหน็จบานาญพนักงาน
ส่วนท้ องถิ่น
(7) การประกาศกาหนดโครงสร้ างการแบ่งส่วนราชการ การกาหนดอานาจหน้ าที่
การแบ่งส่วนราชการภายใน การจัดตั ้ง การปรับปรุง การรวมหรือการยุบเลิกการจัดแบ่งส่วนราชการของ
เทศบาล ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้ างการแบ่งส่วนราชการ วิธีก ารบริหารและการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล
(8) การประกาศกาหนดตาแหน่งพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากาลังของเทศบาล
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่ง แผนอัตรากาลังของเทศบาล ตามมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับ
อัตราตาแหน่งและมาตรฐานของตาแหน่งสาหรับพนักงานเทศบาล
ให้ เทศบาลที่ออกคาสัง่ หรื อประกาศดังกล่าว รายงานไปยัง ก.ท. โดยส่งสาเนาคาสัง่
หรือประกาศนั ้นอย่ างละ 3 ฉบับ ไปให้ ภายในห้ าวันทาการนับแต่วนั ที่ออกคาสัง่ หรือประกาศ และ
สาหรับกรณีการบรรจุและแต่งตั ้งตาม (1) ให้ ส่งทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล ตามข้ อ 388 ของผู้ได้ รับ
การบรรจุและแต่งตั ้งที่ได้ กรอกรายการและตรวจสอบถูกต้ องแล้ วไปพร้ อมกันด้ วย
ข้ อ 387 เมื่อ ก.ท.จ. หรือเทศบาล กาหนดให้ มีการประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือก
ตามที่กาหนดในประกาศนี ้ ดังต่อไปนี ้
(1) การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ ารับราชการ
(2) การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็ นต้ องสอบแข่งขัน
(3) การสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั ้งพนักงานเทศบาล ให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้น
(4) การคัดเลือก เพื่อแต่งตั ้งพนักงานเทศบาลตาแหน่งบริหารให้ ดารงตาแหน่งใน
ระดับที่สงู ขึ ้น
ให้ เลขานุการ ก.ท.จ. รายงานไปยัง ก.ท. โดยส่งสาเนาประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกนั ้น
อย่างละ 3 ฉบับ ไปให้ ภายใน ห้ าวันทาการนับแต่วนั ที่ประกาศ
ข้ อ 388 ให้ เทศบาลจัดให้ มีทะเบียนประวัติของพนักงานเทศบาลทุก คน โดยจัดเก็บไว้ ที่
เทศบาล 1 ฉบับ ก.ท.จ. 1 ฉบับ และส่งให้ ก.ท. เก็บไว้ 1 ฉบับ
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การจัดทาทะเบียนประวัติข องพนักงานเทศบาล ลักษณะ รูปแบบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
ทะเบียนประวัติ วิธีการบันทึกรายการในทะเบียนประวัติ และการจัดทาแฟ้ มประวัติพนักงานเทศบาล
ให้ นากฎหมายหรื อระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ก าหนดไว้ สาหรับข้ าราชการพลเรื อน มาใช้ บังคับโดย
อนุโลม
ข้ อ 389 พนักงานเทศบาล ผู้ใดได้ รับอนุญาตให้ ไปศึกษาฝึ กอบรมดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศ หรื อต่างประเทศ ได้ รับอนุญาตให้ ลาไปปฏิบัติงานในองค์ก ารระหว่างประเทศ
หรือลาติดตามคู่สมรสตามระเบียบว่าด้ วยการลาของพนักงานเทศบาล ได้ รับวุฒิเพิ่มขึน้ หรือสูงขึ ้น สมรส
หย่า เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่ อสกุล หรื อตาย ให้ เทศบาลที่ อนุญาตหรือได้ รับแจ้ ง รายงานไปยัง ก.ท.จ.ก.ท.
ภายในห้ าวัน ทาการนับแต่วนั อนุญาตหรือวันได้ รับแจ้ ง แล้ วแต่กรณี
ข้ อ 390 ให้ เทศบาลคานวณอัตรากาลังพนักงานครูเทศบาลที่สงั กัดสถานศึกษา
ตามเกณฑ์ที่ ก.ท. กาหนด แล้ วรายงาน ก.ท. ทราบตามแบบที่รายงานให้ ก.ท.จ.ทราบในข้ อ 23 (8) ภายใน
เดือนมิถุนายน ของทุกปี
หมวด 15
การบริ หารงานบุคคลของลูกจ้ าง
ข้ อ 391 ในหมวดนี ้
“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการที่เทศบาลประกาศจัดตั ้งขึ ้น ตามมาตรฐาน
ทัว่ ไปเกี่ยวกับโครงสร้ างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาล และให้ รวมถึงโรงเรี ยนหรื อหน่วยงานอื่นที่อยู่
สังกัดในเทศบาลด้ วย
“ลูกจ้ าง” หมายความว่า ลูกจ้ างประจา ลูกจ้ างชั่วคราว และลูกจ้ างลักษณะ
ผู้ชานาญงานของเทศบาล โดยไม่รวมถึงลูกจ้ างของสถานธนานุบาลของเทศบาล
“ลูกจ้ างประจา” หมายความว่า ลูกจ้ างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมงที่จ้างไว้
ปฏิบัติงานที่มีลกั ษณะประจาโดยไม่มีกาหนดเวลาการจ้ างตามอัตราและจานวนที่กาหนดไว้ และรับเงิน
ค่าจ้ างจากงบประมาณหมวดค่าจ้ างประจาของเทศบาล หรือหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลด้ วย
“ลูกจ้ างชั่วคราว” หมายความว่า ลูกจ้ างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมงที่จ้างไว้
ปฏิบัติงานที่มีลกั ษณะชั่วคราว และหรือมีกาหนดเวลาจ้ าง แต่ทั ้งนี ้ ระยะเวลาการจ้ างต้ องไม่เกินปี
งบประมาณและรับเงินค่าจ้ างจากงบประมาณหมวดค่าจ้ างชั่วคราวหรือจากยอดเงินอื่นใด
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“ลูกจ้ างลักษณะผู้ชานาญงาน” หมายความว่า ลูกจ้ างซึง่ มีความรู้ความชานาญใน
งานเฉพาะอย่าง ที่จะต้ องปฏิบัติเป็ นอย่างดี ทั ้งเคยปฏิบัติงานชนิ ดนั ้นมานานไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมี
ใบรับรองความรู้ ความชานาญและความสามารถในการทางานจากสถานที่ทางานเดิมที่ผ้ ู นั ้นเคยปฏิบัติ
งานมาแล้ ว
“เวลาทางานปกติ ” หมายความว่า เวลาทางานของทางราชการ หรือเวลาอื่นใดที่
นายกเทศมนตรีกาหนดตามลักษณะงานให้ เป็ นเวลาทางานปกติ
“วันหยุดประจาสัปดาห์ ” หมายความว่า วันอาทิตย์ หรื อวันอื่นใดที่นายกเทศมนตรี
กาหนดขึ ้นเพื่ อความเหมาะสมตามลักษณะงานของเทศบาล โดยอาจกาหนดวันหยุดประจาสัปดาห์ เป็ น
สองวัน ก็ได้
“วันหยุดพิเศษ” หมายความว่า วันหยุดที่ทางราชการประกาศเป็ นวันหยุดราชการ
นอกจากวันหยุดประจาสัปดาห์
“ค่าจ้ างอัตราปกติ ” หมายความว่า ค่าจ้ างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง รวมถึง
เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบตามอัตราที่กาหนดจ่ ายให้ ลกู จ้ างสาหรับการปฏิบัติงานปกติ
“ค่าจ้ างรายเดือน” หมายความว่า ค่าจ้ างที่กาหนดอัตราจ่ายเป็ นรายเดือน รวมถึง
เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ
“ค่าจ้ างรายวัน ” หมายความว่า ค่าจ้ างที่กาหนดอัตราจ่ ายเป็ นรายวันในวันทางาน
ปกติ รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ
“ค่าจ้ างรายชั่วโมง” หมายความว่า ค่าจ้ างที่กาหนดอัตราจ่ ายเป็ นรายชั่วโมงในวัน
ทางานปกติ รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ
“ค่าจ้ างนอกเวลา” หมายความว่า ค่าจ้ างที่กาหนดจ่ ายให้ แก่ลกู จ้ างรายวันและราย
ชั่วโมง เนื่องจากต้ องปฏิบัติราชการนอกเวลาทางานปกติ
“ค่าจ้ างในวันหยุด” หมายความว่า ค่าจ้ างที่กาหนดจ่ายให้ แก่ลกู จ้ างรายวันและ
รายชั่วโมง กรณีสงั่ ให้ ปฏิบัติราชการในวันหยุดประจาสัปดาห์หรือวันหยุดพิเศษ
“ค่าอาหารทาการนอกเวลา” หมายความว่า ค่าอาหารที่กาหนดจ่ายให้ แก่ลกู จ้ าง
รายเดือน เนื่องในการปฏิบัติราชการนอกเวลาทาการปกติหรื อปฏิบัติราชการในวันหยุดประจาสัปดาห์
หรือวันหยุดพิเศษ
“เงินช่วยพิเศษ” หมายความว่า เงินช่ วยเหลือค่าทาศพของลูกจ้ างที่จ่ายในกรณี
ลูกจ้ างถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ
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“ท้ องถิ่นอื่น ” หมายความว่า ท้ องถิ่นที่ลกู จ้ างต้ องเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกเขต
เทศบาลที่ตนสังกัด
“ฝึ กอบรม” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ ความชานาญ หรื อประสบการณ์
ด้ วยการเรี ยน การวิจัย การอบรม การสัมมนา หรือการปฏิบัติงานโดยไม่มีการรับปริ ญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชี พตาม กฎ ก.พ. ว่าด้ วยการนั ้น และหมายความรวมตลอดถึงการฝึ กฝนภาษา
และการรับคาแนะนาก่อนเข้ าฝึ กอบรมหรื อการดูงานที่เป็ นส่วนหนึ่งของการฝึ ก อบรม หรือต่อจากการ
ฝึ กอบรมนั ้นด้ วย
“ดูงาน” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้หรื อประสบการณ์ ด้วยการสังเกตการณ์
“ปี ” หมายความว่า ปี งบประมาณ
ส่ วนที่ 1
คุณสมบัติของลูกจ้ าง
ข้ อ 392 ผู้ที่จะเข้ ารับราชการเป็ นลูกจ้ าง อย่างน้ อยจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้ องห้ ามเบื ้องต้ น ดังนี ้
(1) มีสญ
ั ชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี บริบูรณ์ และไม่เกินห้ าสิบห้ าปี
(3) เป็ นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็ น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้ วยความบริสทุ ธิ์ใจ
(4) ไม่เป็ นผู้ดารงตาแหน่งข้ าราชการการเมือง
(5) ไม่เป็ นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ไร้ ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด ดังนี ้
(ก) โรคเรื อ้ นในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็ นที่รังเกียจแก่สงั คม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้ าช้ างในระยะที่ปรากฏอาการเป็ นที่รังเกียจแก่สงั คม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้ โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื ้อรัง
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(6) ไม่เป็ นผู้อยู่ในระหว่างถูกสัง่ ให้ พกั ราชการหรื อถูกสัง่ ให้ ออกจากราชการไว้ ก่ อน
ตามมาตรฐานทัว่ ไป หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตาม
กฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(7) ไม่เป็ นผู้บกพร่ องในศีลธรรมอันดี จนเป็ นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็ นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้ าหน้ าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(10) ไม่เป็ นผู้เคยต้ องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้ นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้ กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็ นผู้เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(12) ไม่เป็ นผู้เคยถูกลงโทษให้ ออก หรื อปลดออก เพราะกระทาผิ ดวินัยตามมาตรฐาน
ทัว่ ไป หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้ วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น หรื อตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็ นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิ ดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้ องถิ่น หรื อตามกฎหมายอื่น
(14) ไม่เป็ นผู้เคยกระทาการทุจริ ตในการสอบเข้ ารับราชการ
ข้ อ 393 ก.ท.จ. มีอานาจพิจารณายกเว้ นสาหรับลูกจ้ างผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้ อ
392 (2) เป็ นรายบุคคลได้ แต่อายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี หรือการจ้ างลูกจ้ างลักษณะ
ผู้ชานาญงาน มีอานาจพิจารณายกเว้ นสาหรับลูกจ้ างผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้ อ 392 (2) และ (10)
เป็ นรายบุคคลได้
ผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามข้ อ 392 (7) (9) (10) หรือ(14) ก.ท.จ.
อาจพิจารณายกเว้ น ให้ เข้ ารับราชการได้ หรื อผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามข้ อ 392 (11)
หรือ (12) ถ้ าผู้นั ้นได้ ออกจากงานหรื อราชการไปเกินสองปี แล้ ว หรื อผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะ
ต้ องห้ ามตามข้ อ 392 (13) ถ้ าผู้นั ้นได้ ออกจากงานหรื อราชการไปเกินสามปี แล้ ว และมิใช่เป็ นกรณีออกจาก
งานหรือราชการเพราะกระทาผิดในกรณีทจุ ริ ตต่อหน้ าที่ ก.ท.จ. อาจพิจารณายกเว้ นให้ เข้ ารับราชการได้
สาหรับการขอยกเว้ นและการพิจารณายกเว้ นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ าม ให้ นา
ขั ้นตอนและวิธีการที่กาหนดสาหรับพนักงานเทศบาลมาใช้ บังคับโดยอนุโลม
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ส่ วนที่ 2
การกาหนดตาแหน่ ง การจ้ าง อัตราค่ าจ้ าง และการแต่ งตัง้
ข้ อ 394 มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้ าง และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของลูกจ้ าง
ให้ เป็ นไปตามที่ ก.ท. กาหนด ท้ ายประกาศนี ้
ข้ อ 395 ตาแหน่งลูกจ้ างของเทศบาลที่มีอยู่ในปั จจุบันซึ่งกาหนด ตาแหน่ง
นอกเหนือจากตาแหน่ง ที่ ก.ท. กาหนดตามข้ อ 394 หากตาแหน่งว่างลงให้ ยุบเลิก หรื อปรับแก้ ไขให้
สอดคล้ องตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ตามข้ อ 394
ข้ อ 396 ลูกจ้ างชั่วคราวซึง่ มีลกั ษณะงานในหน้ าที่เหมือนกับพนักงานเทศบาลหรือ
ข้ าราชการพลเรื อนในสายผู้ปฏิบัติงานให้ กาหนดตาแหน่ง ดังนี ้
(1) กาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเหมือนตาแหน่งพนักงานเทศบาลหรื อ
ข้ าราชการพลเรื อนตาแหน่งนั ้น และกาหนดคุณวุฒิที่ไม่สงู เกินความจาเป็ นต่อหน้ าที่ความรับผิ ดชอบ
(2) กาหนดชื่อตาแหน่งตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และไม่ให้ ซ ้าหรื อเหมือนกับชื่อ
ตาแหน่งพนักงานเทศบาล
ข้ อ 397 ลูกจ้ างชั่วคราวซึง่ มีลกั ษณะงานในหน้ าที่เหมือนกับลูกจ้ างตามระเบียบ
กระทรวงการคลังให้ กาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและชื่อตาแหน่งเหมือนตาแหน่งลูกจ้ างตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังตาแหน่งนั ้น
ข้ อ 398 การจ้ างลูกจ้ างชั่วคราวให้ กาหนดระยะเวลาการจ้ างให้ สอดคล้ องกับระยะเวลา
ที่จาเป็ นต้ องมีผ้ ูปฏิบัติงานและให้ มีภารกิจปริ มาณงานที่ต้องปฏิบัติต่อเนื่ อง แต่ทั ้งนี ้ระยะเวลาการจ้ างต้ อง
ไม่เกิน ปี งบประมาณ
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ข้ อ 399 การกาหนดจานวนตาแหน่งลูกจ้ างของเทศบาล ยกเว้ นลูกจ้ างที่รับค่าจ้ างจาก
เงินอุดหนุนของรัฐบาล ให้ ก.ท.จ. กาหนดว่าจะมีตาแหน่งใดในหน่วยงานหรือส่วนราชการใด จานวน
เท่าใด โดยให้ เทศบาลจัดทาแผนอัตรากาลังของลูกจ้ าง เพื่อใช้ ในการกาหนดตาแหน่งโดยความเห็นชอบ
ของ ก.ท.จ.
ข้ อ 400 กาหนดให้ ก.ท.จ. มีอานาจกาหนดตาแหน่งลูกจ้ างเทศบาลในส่วนราชการ
ต่าง ๆ ของเทศบาล โดยให้ คานึงถึงภารกิจ อานาจหน้ าที่ ความรับผิ ดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความ
ยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั ้งภาระค่าใช้ จ่ายของเทศบาลที่ต้องจ่ายในด้ านบุคคล
ข้ อ 401 การกาหนดตาแหน่งลูกจ้ างเทศบาลในส่วนราชการต่าง ๆ ของเทศบาล ให้
เทศบาลจัดทาเป็ นแผนอัตรากาลังของเทศบาล เพื่อเป็ นกรอบในการกาหนดตาแหน่ง และการใช้ ตาแหน่ง
ลูกจ้ างเทศบาลแล้ วเสนอให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้ ความเห็นชอบ โดยให้ จัดทาและกาหนดรวมไว้ ในแผน
อัตรากาลังพนักงานเทศบาล
ข้ อ 402 ในการจัดทาแผนอัตรากาลังลูกจ้ างเทศบาล การกาหนดตาแหน่งลูกจ้ าง การ
ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งลูกจ้ าง ให้ นาแนวทางและวิธีการที่กาหนดไว้ สาหรับพนัก งานเทศบาลมาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ข้ อ 403 เพื่อเป็ นการประหยัดงบประมาณของท้ องถิ่นและไม่ให้ มีภาระผูกพันด้ าน
สวัสดิการของลูกจ้ างมากเกินไป โดยให้ พิจารณาปรับใช้ อตั รากาลังลูกจ้ างประจาที่มีอยู่เดิมก่อน หากมี
ความจาเป็ นต้ องจ้ างลูกจ้ างให้ พิจารณาจ้ างลูกจ้ างชั่วคราวก่อน หรือพิจารณาจ้ างเหมาบริการ และควร
จ้ างลูกจ้ างประจาให้ น้อยที่สดุ โดยให้ คานึงถึงการควบคุมงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ประโยชน์
ตอบแทนอื่น และค่าจ้ างของพนักงานเทศบาล ไม่ให้ สงู กว่าร้ อยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.2542
ข้ อ 404 ตาแหน่งลูกจ้ างที่รับค่าจ้ างจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลจะมีตาแหน่งใด ใน
หน่วยงานหรื อส่วนราชการใดของเทศบาล และมีจานวนเท่าใด ให้ เป็ นไปตามความตกลงกับสานัก
งบประมาณ
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ข้ อ 405 การจ้ างลูกจ้ าง ให้ เทศบาลดาเนินการโดยวิธีการคัดเลือกโดยให้ แ ต่งตั ้ง
คณะกรรมการคัดเลือกไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อดาเนินการคัดเลือก
การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง อาจดาเนินการโดยวิธีสมั ภาษณ์ สอบข้ อเขียน สอบปฏิบัติ
วิธีใดวิธีหนึ่ง หรื อหลายวิธีตามความเหมาะสม
ข้ อ 406 อัตราค่าจ้ างลูกจ้ างประจาให้ เป็ นไปตามบัญชีกาหนดอัตราค่าจ้ างลูกจ้ าง
ของเทศบาลท้ ายประกาศนี ้
นายกเทศมนตรีเป็ นผู้มีอานาจสัง่ จ้ างลูกจ้ าง ในอัตราค่าจ้ างขั ้นต่าสุดของตาแหน่ง
ข้ อ 407 การให้ ลกู จ้ างประจาได้ รับค่าจ้ างให้ เป็ นไปตามบัญชีกาหนดอัตราค่าจ้ าง
ขั ้นต่าและขั ้นสูงของลูกจ้ างประจาของเทศบาลท้ ายประกาศนี ้
ข้ อ 408 การเพิ่มค่าจ้ างลูกจ้ างประจาของเทศบาล ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการเลื่อนขั ้นเงินเดือนสาหรับพนักงานเทศบาล
ข้ อ 409 การให้ ลกู จ้ างประจาได้ รับค่าจ้ างเพื่อการแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งสูงขึ ้นให้
เป็ นไปตามบัญชีเปรียบเทียบขั ้นค่าจ้ างแต่ละกลุ่ม กรณีลกู จ้ างประจาได้ รับการแต่งตัง้ ให้ ดารงตาแหน่ง
สูงขึ ้นท้ ายประกาศนี ้
ข้ อ 410 อัตราค่าจ้ างลูกจ้ างชั่วคราว
(1) ลูกจ้ างชั่วคราวซึง่ มีลกั ษณะงานในหน้ าที่เหมือนกับตาแหน่งลูกจ้ างให้ ได้ รับ
อัตราค่าจ้ างในอัตราค่าจ้ างขั ้นต่าของลูกจ้ างนั ้น
(2) ลูกจ้ างชั่วคราวซึง่ มีลกั ษณะงานในหน้ าที่เหมือนกับตาแหน่งข้ าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้ องถิ่น หรื อข้ าราชการพลเรื อนให้ ได้ รับอัตราค่าจ้ างในอัตราเงินเดือนขั ้นต่าของตาแหน่ง
ข้ าราชการหรือพนักงานส่วนท้ องถิ่นหรื อข้ าราชการพลเรื อนตาแหน่งนั ้น
(3) ผู้ชานาญงานให้ ได้ รับอัตราค่าจ้ างตามบัญชีกาหนดอัตราค่าจ้ างขั ้นต่าและขั ้นสูง
ลูกจ้ างของเทศบาล ตามลาดับและอัตราที่ ก.ท.จ.เห็นสมควร
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ข้ อ 411 การจ้ างลูกจ้ างที่มีเงื่อนไขให้ จ้างจากผู้มีคณ
ุ วุฒิ ให้ จ้างในอัตราค่าจ้ างตาม
วุฒิและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในกรณีจ้างผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ ถืออัตราค่าจ้ างตามอัตรา
เงินเดือนที่ ก.ท.จ. กาหนด
ข้ อ 412 การจ้ างลูกจ้ าง ให้ ดาเนินการจ้ างจากบัญชีผ้ ูได้ รับการคัดเลือกตามลาดับที่
ของผู้ได้ รับการคัดเลือก ตามข้ อ 405
ข้ อ 413 การจ้ างลูกจ้ างลักษณะผู้ชานาญงาน ให้ ก.ท.จ. กาหนดอัตราค่าจ้ างตาม
ที่เห็นสมควรตามบัญชีกาหนดอัตราค่าจ้ างตามข้ อ 410 (3)
ข้ อ 414 การจ้ างและแต่งตั ้งลูกจ้ างให้ ดารงตาแหน่งใด ให้ นายกเทศมนตรีเป็ นผู้แต่งตั ้ง
โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
ข้ อ 415 การโอนลูกจ้ างประจาระหว่างเทศบาล หรือกับหน่วยราชการอื่นอาจกระทาได้
ในกรณีเจ้ าตัวสมัครใจและผู้มีอานาจจ้ างทั ้งสองฝ่ ายตกลงยินยอม ทั ้งนี ้ ในการแต่งตั ้งหรือให้ พ้นจาก
ตาแหน่งแล้ วแต่กรณี ต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. โดยแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งและได้ รับค่าจ้ าง
ในอัตราที่ไม่สงู กว่าเดิม และให้ นับเวลาการทางานต่อเนื่องกัน
ข้ อ 416 ลูกจ้ างประจาผู้ใดออกจากราชการไปแล้ ว ประสงค์จะกลับเข้ ารับราชการ
หากเทศบาลต้ องการจะรับผู้นั ้นเข้ ารับราชการ ให้ นายกเทศมนตรีสงั่ จ้ างและแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่ง และ
รับค่าจ้ างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ สาหรับพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม
ข้ อ 417 ลูกจ้ างประจาผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้ วยการรับราชการ
ทหาร และพ้ นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย ถ้ าประสงค์จะเข้ ารับราชการเป็ นลูกจ้ างประจา
ในเทศบาลเดิมภายในกาหนดหนึ่งร้ อยแปดสิบวันนับแต่วนั พ้ นจากราชการทหาร ให้ นายกเทศมนตรี สงั่ จ้ าง
และแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งและรับค่าจ้ าง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ สาหรับพนักงานเทศบาล
โดยอนุโลม
ข้ อ 418 การแต่งตั ้งลูกจ้ างประจาผู้ดารงตาแหน่งใดไปดารงตาแหน่งใหม่ ผู้นั ้นต้ อง
มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งใหม่ที่กาหนดในข้ อ 394
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ส่ วนที่ 3
วินัยและการรั กษาวินัย
ข้ อ 419 ลูกจ้ างต้ องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตาม
ถือว่าผู้นั ้นกระทาผิดวินัย จักต้ องได้ รับโทษตามที่กาหนดไว้
ข้ อ 420 วินัยของลูกจ้ าง ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและ
การรักษาวินัยและการดาเนินการทางวินัย ของพนักงานเทศบาลซึง่ นามาใช้ บังคับโดยอนุโลม
ส่ วนที่ 4
การออกจากราชการ

ข้ อ 421 ลูกจ้ างออกจากราชการ เมื่อ
(1) ตาย
(2) พ้ นจากราชการตามระเบียบว่าด้ วยบาเหน็จลูกจ้ างของหน่ วยการบริหาร
ราชการส่วนท้ องถิ่น
(3) ได้ รับ อนุญาตให้ ลาออก
(4) ถูกสัง่ ให้ ออกจากราชการตามข้ อ 424 (3) (4)
(5) ครบกาหนดการจ้ าง
(6) ถูกสัง่ ลงโทษปลดออก หรื อไล่ออก
(7) ขาดคุณสมบัติตามข้ อ 392
วันออกจากราชการตาม (6) ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ ออก
จากราชการของพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม
ข้ อ 422 การลาออกของลูกจ้ าง ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้
ออกจากราชการของพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม
ข้ อ 423 ลูกจ้ างผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้ วยการรับราชการทหาร
ให้ นายกเทศมนตรีสงั่ ให้ ผ้ นู ั ้นออกจากราชการ
วันออกจากราชการตามข้ อนี ้ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ สาหรับ
พนักงานเทศบาลโดยอนุโลม
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ข้ อ 424 นายกเทศมนตรี มีอานาจสัง่ ให้ ลกู จ้ างออกจากราชการโดยความเห็นชอบของ
ก.ท.จ. เมื่อปรากฏว่า
(1) ลูกจ้ างผู้ใดขาดคุณสมบัติตามข้ อ 392
(2) ลูกจ้ างผู้ใดเจ็บป่ วยไม่อาจปฏิบัติราชการในหน้ าที่ของตนได้ โดยสม่าเสมอ
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้ าที่ราชการของตนได้ อนั เป็ นผลเนื่องมาจากต้ องตกอยู่ในภยันตรายใด ๆ และเวลา
ได้ ล่วงพ้ นไปเกินหกสิบวัน ยังไม่มีผ้ ูใดพบเห็น
(3) ลูกจ้ างผู้ใดหย่อนความสามารถด้ วยเหตุใดในอันที่จะปฏิบัติหน้ าที่ของตน
หรือประพฤติหน้ าที่ของตน หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้ าที่หรื อบกพร่ องในหน้ าที่ด้วย
เหตุอนั ใด และนายกเทศมนตรีเห็นว่า ถ้ าให้ ผ้ ูนัน้ รับราชการต่อไปจะเป็ นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้
นายกเทศมนตรีแต่งตั ้งคณะกรรมการขึ ้นทาการสอบสวนโดยไม่ชักช้ า สาหรับหลักเกณฑ์และวิธีการ
สอบสวนให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดาเนินการทางวินัย
ของพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม
(4) ลูกจ้ างผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทาผิ ดวินัยอย่ างร้ ายแรงและได้ มีการสอบสวนตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดาเนินการทางวินัยของพนักงานเทศบาล
แล้ ว การสอบสวนไม่ได้ ความว่ากระทาผิดที่จะถูกลงโทษ ปลดออก หรื อไล่ออก แต่มีมลทินหรือมัวหมองใน
กรณีที่ถูกสอบสวน ซึง่ จะให้ ปฏิบัติราชการต่อไปอาจจะเป็ นการเสียหายแก่ราชการ
(5) ลูกจ้ างผู้ใดต้ องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุก ในความผิ ดที่ได้
กระทาโดยประมาท หรื อความผิ ดลหุโทษ ซึง่ ยังไม่ถึงกับจะต้ องลงโทษปลดออกหรื อไล่ออก
(6) ลูกจ้ างผู้ใดขาดราชการบ่อยครั ้ง ซึง่ ยังไม่ถึงกับจะต้ องถูกลงโทษปลดออก หรือ
ไล่ออก
(7) ยุบเลิกตาแหน่ง
วันออกจากราชการตามข้ อนี ้ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ ออก
จากราชการของพนักงานเทศบาลมาใช้ บังคับโดยอนุโลม
การให้ ออกจากราชการตามข้ อนี ้ไม่ถือเป็ นโทษทางวินัย
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ส่ วนที่ 5
การอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้ องทุกข์
ข้ อ 425 ลูกจ้ างผู้ใดถูกสัง่ ลงโทษหรื อถูกสัง่ ให้ ออกจากราชการตามข้ อ 424 ตาม
ประกาศนี ้ด้ วยเหตุใด ๆ ให้ ผ้ ูนั ้นมีสิทธิอทุ ธรณ์คาสัง่ หรื อมีสิทธิร้องทุกข์ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้ องทุกข์ของพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม
ส่ วนที่ 6
การลา

ข้ อ 426 การลาป่ วยของลูกจ้ างกาหนดไว้ ดงั นี ้
(1) การลาป่ วยกรณีปกติ
(ก) ในปี หนึ่งลูกจ้ างประจามีสิทธิลาป่ วยโดยได้ รับค่าจ้ างอัตราปกติระหว่างลาได้
ไม่เกินหกสิบวัน แต่ถ้านายกเทศมนตรีเห็นสมควรจะให้ ลาโดยได้ รับค่าจ้ างอัตราปกติระหว่างลาต่อไปอีก
ก็ได้ แต่ไม่เกินหกสิบวัน
(ข) ลูกจ้ างชั่วคราวที่มีระยะเวลาการจ้ างหนึ่งปี มีสิทธิลาป่ วยโดยได้ รับค่าจ้ างอัตรา
ปกติระหว่างลา ในช่ วงระยะเวลาการจ้ างไม่เกินสิบห้ าวันทาการ ในกรณีที่มีระยะเวลาการจ้ างตั ้งแต่
เก้ าเดือนขึ ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งปี มีสิทธิลาป่ วยโดยได้ รับค่าจ้ างอัตราปกติระหว่างลาในช่ วงระยะเวลาการจ้ าง
ไม่เกินแปดวันทาการ ในกรณีมีระยะเวลาการจ้ างตั ้งแต่หกเดือนขึ ้นไปแต่ไม่ถึงเก้ าเดือน มีสิทธิลาป่ วยโดย
ได้ รับ ค่าจ้ างอัตราปกติระหว่างลา ในช่วงระยะเวลาการจ้ างไม่เกินหกวันทาการ ในกรณีที่มีระยะเวลา
การจ้ างต่ากว่าหกเดือนมีสิทธิลาป่ วยโดยได้ รับค่าจ้ างอัตราปกติระหว่างลา ในช่วงระยะเวลาการจ้ างไม่
เกินสี่วนั ทาการ
(2) การลาป่ วยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้ าที่
(ก) ลูกจ้ างประจาป่ วย เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้ าที่ หรื อเนื่องจากการปฏิบัติ
ราชการในหน้ าที่ หรือถูกประทุษร้ ายเพราะเหตุกระทาตามหน้ าที่ ถ้ าลาป่ วยครบตาม (1) (ก) แล้ วยังไม่
หาย และแพทย์ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางที่จะรักษาพยาบาลให้ หายและสามารถทางานได้ ก็ให้
ลาป่ วยเพื่อรักษาพยาบาล เท่าที่นายกเทศมนตรีเห็นสมควรอนุญาตให้ ลาโดยได้ รับค่าจ้ างอัตราปกติ ทั ้งนี ้
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ถ้ าเป็ นลูกจ้ างประจารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้ รับค่าจ้ างในวันหยุดประจาสัปดาห์ แต่ถ้าแพทย์ลง
ความเห็นว่าไม่มีทางที่จะรักษาพยาบาลให้ หายได้ ก็ให้ พิจารณาสัง่ ให้ ออกจาก ราชการเพื่อรับบาเหน็จ
ต่อไป
(ข) ถ้ าอันตรายหรื อการเจ็บป่ วย หรือการถูกประทุษร้ ายอันเกิดจากกรณี ดงั กล่าว
ใน (ก) ทาให้ ลกู จ้ างประจาผู้ใดตกเป็ นผู้ทพุ พลภาพหรือพิการ อันเป็ นเหตุจะต้ องสัง่ ให้ ออกจากราชการ
ตามมาตรฐานทั่วไปนี ้ หากผู้บังคับบัญชาเจ้ าสังกัดของลูกจ้ างประจาผู้นั ้นพิจารณา เห็นว่าลูกจ้ างประจา
ผู้นั ้นยังอาจปฏิบัติหน้ าที่อื่นใดที่เหมาะสมได้ และเมื่อลูกจ้ างประจาผู้นั ้นสมัครใจจะปฏิบัติหน้ าที่ต่อไป ให้
ย้ ายลูกจ้ างประจาผู้นั ้นไปปฏิบัติหน้ าที่ในตาแหน่งอื่นที่เหมาะสมโดยไม่ต้องสัง่ ให้ ออกจากราชการก็ได้
โดยให้ อยู่ในดุลยพินิจของนายกเทศมนตรี
(ค) ลูกจ้ างชั่วคราวป่ วยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้ าที่ หรือเนื่ องจากการปฏิบัติงาน
ในหน้ าที่ หรือถูกประทุษร้ ายเพราะเหตุก ระทาตามหน้ าที่ ถ้ าลาป่ วยครบตาม (1) (ข) แล้ วยังไม่หายและ
แพทย์ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางที่จะรักษาพยาบาลให้ หายและสามารถทางานได้ ให้ นายก
เทศมนตรีมีอานาจอนุญาตให้ ลาป่ วยเพื่อรักษาพยาบาล โดยได้ รับค่าจ้ างอัตราปกติได้ ตามที่เห็นสมควร
แต่ต้องไม่เกินหกสิบวัน ทั ้งนี ้ ถ้ าเป็ นลูกจ้ างชั่วคราวรายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิ ทธิ ได้ รับค่าจ้ างในวันหยุด
ประจาสัปดาห์ และถ้ าแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีทางที่จะรักษาให้ หายได้ ให้ พิจารณาสัง่ ให้ ออกจาก
ราชการ
ลูกจ้ างผู้ใดเจ็บป่ วยไม่อาจปฏิบัติงานได้ ให้ ยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนหรื อใน
วันที่ลาเว้ นแต่กรณีจาเป็ นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้
การลาป่ วยเกินสามวัน ต้ องมีใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบันชั ้นหนึ่งส่งพร้ อมกับใบลา
ด้ วย เว้ นแต่ผ้ มู ีอานาจอนุญาตให้ ลาจะเห็นสมควรเป็ นอย่างอื่น
ข้ อ 427 ในปี หนึ่งลูกจ้ างประจามีสิทธิลากิจส่วนตัว รวมทั ้งลาไปต่างประเทศ โดย
ได้ รับ ค่าจ้ างอัตราปกติระหว่างลาไม่เกินสี่สิบห้ าวัน ทาการ แต่ในปี แรกที่ได้ รับการบรรจุเป็ นลูกจ้ างประจา
ให้ ได้ รับ ค่าจ้ างระหว่างลาไม่เกินสิบห้ าวัน ลูกจ้ างประจารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้ รับค่าจ้ างใน
วันหยุดประจาสัปดาห์ แต่ถ้านายกเทศมนตรีเห็นสมควรจะให้ ลาโดยได้ รับค่าจ้ างอัตราปกติระหว่างลาต่อไป
อีกก็ได้
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ลูกจ้ างประจาผู้ใดประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้ เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั ้น
และเมื่อได้ รับอนุญาตแล้ วจึงจะหยุดราชการได้ เว้ นแต่มีเหตุจาเป็ นไม่สามารถขอรับอนุญาตได้ ทนั จะเสนอ
ใบลา พร้ อมระบุเหตุจาเป็ นไว้ แล้ วหยุดราชการไปก่อนก็ได้ แต่จะต้ องชี ้แจงเหตุผลให้ ผ้ ูบังคับบัญชาทราบ
โดยเร็ว
ข้ อ 428 การลาพักผ่อนประจาปี ของลูกจ้ างประจา ให้ เป็ นไปตามที่ก าหนดสาหรับ
พนักงานเทศบาลโดยอนุโลม
ข้ อ 429 ลูกจ้ างประจามีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้ รับค่าจ้ างนับรวมวันหยุดประจา
สัปดาห์และวันหยุดพิเศษในระหว่างลาไม่เกินเก้ าสิบวัน ลูกจ้ างประจารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้ รับ
ค่าจ้ างในวันหยุดประจาสัปดาห์
ลูกจ้ างประจาที่ลาคลอดบุตรตามวรรคแรก หากประสงค์จะลาเพื่อเลี ้ยงดูบุตรเพิ่มอีก
ให้ มีสิทธิลากิจส่วนตัวเพื่อเลี ้ยงดูบุตรต่อเนื่ องจากการลาคลอดบุตร โดยได้ รับค่าจ้ างระหว่างลาได้ อีกไม่เกิน
สามสิบวันทาการ และให้ นับรวมในวันลากิจส่วนตัวสี่สิบห้ าวันทาการด้ วย
ลูกจ้ างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างไว้ ปฏิบัติงานต่อเนื่ อง มีสิทธิลาเนื่องจากการคลอดบุตรปี
หนึ่งไม่เกินเก้ าสิบวัน โดยมีสิทธิได้ รับค่าจ้ างระหว่างลาจากส่วนราชการไม่เกินสี่สิบห้ าวัน เว้ นแต่ กรณีที่เริ่ม
เข้ าปฏิบัติงานในปี แรกไม่ครบเจ็ดเดือน ไม่อยู่ในข่ายได้ รับสิทธิ ดงั กล่าว
ข้ อ 430 ลูกจ้ างประจาที่ยังไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรื อยังไม่เคยไป
ประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประสงค์จะลาอุปสมบทหรื อลาไปประกอบ
พิธีฮัจย์แล้ วแต่กรณี มีสิทธิลาโดยได้ รับ ค่าจ้ างอัตราปกติระหว่างลาไม่เกินหนึ่งร้ อยยี่สิบวัน ในปี แรกที่
เริ่มเข้ าปฏิบัติงานเป็ นลูกจ้ างประจาจะไม่ได้ รับค่าจ้ างระหว่างลา ลูกจ้ างประจารายวันและรายชั่วโมง
ไม่มีสิทธิ ได้ รับค่าจ้ างในวันหยุดประจาสัปดาห์
ผู้ประสงค์จะลาอุปสมบท หรื อลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ให้ เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับชั ้นก่อนอุปสมบท หรื อวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน เว้ นแต่มีเหตุผลอัน
สมควรจะเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาน้ อยกว่าหกสิบวันก็ได้
อานาจการอนุญาตให้ ลาเป็ นของนายกเทศมนตรี
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ข้ อ 431 การลาเพื่อตรวจคัดเลือกเข้ ารับราชการทหาร เข้ ารับการระดมพล เข้ ารับการ
ฝึ กวิชาการทหาร เข้ ารับการทดลองความพรั่งพร้ อมให้ ถือปฏิบัติดงั นี ้
(1) ลูกจ้ างมีสิทธิลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพื่อเข้ ารับราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้ วยการรับราชการทหารโดยได้ รับค่าจ้ างอัตราปกติในระหว่างนั ้น การลาดังกล่าวจะต้ องให้ ผ้ ลู าแสดง
จานวนวันที่ต้องเดินทางไปกลับ และวันที่ต้องอยู่เพื่อตรวจคัดเลือกเข้ ารับราชการทหารเท่าที่จาเป็ นเพื่อ
ประกอบการพิจารณา ลูกจ้ างประจารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิ ได้ รับค่าจ้ าง ในวันหยุดประจา
สัปดาห์
(2) ลูกจ้ างประจามีสิทธิลาเข้ ารับการระดมพล หรือเข้ ารับการฝึ กวิชาการทหาร
หรือเข้ ารับการทดลองความพรั่งพร้ อม โดยให้ ได้ รับค่าจ้ างอัตราปกติในระหว่างการระดมพลหรื อเข้ ารับ
การฝึ กวิชาการทหาร หรื อเข้ ารับการทดลองความพรั่งพร้ อมนั ้น แต่ถ้ าพ้ นระยะเวลาของการดังกล่าวแล้ ว
ไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ าปฏิบัติงานภายในเจ็ดวัน ให้ งดจ่ายค่าจ้ างหลังจากนั ้นไว้ จนถึงวันเข้ าปฏิบัติงาน
เว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ น นายกเทศมนตรีจะให้ จ่ายค่าจ้ างระหว่างนั ้นต่อไปอีกก็ ได้ แ ต่ต้องไม่เกินเจ็ ดวัน
ลูกจ้ างประจารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิ ได้ รับค่าจ้ างในวันหยุดประจาสัปดาห์
(3) ในกรณีลกู จ้ างชั่วคราว ลาเข้ ารับการฝึ กวิชาการทหาร ให้ ได้ รับค่าจ้ างอัตราปกติ
ไม่เกินหกสิบวัน ส่วนการลาเพื่อเข้ ารับการระดมพล หรือเข้ ารับการทดลองความพรั่ งพร้ อมแล้ วแต่กรณีให้
ได้ รับ ค่าจ้ างอัตราปกติไม่เกินสามสิบวัน ลูกจ้ างชั่วคราวรายวันและรายวันชั่วโมงไม่มีสิทธิได้ รับค่าจ้ างใน
วันหยุดประจาสัป ดาห์
ในกรณีการลาตาม (2) และ (3) หากลูกจ้ างได้ รับเงินเดือนตามชั ้นยศของตนทาง
กระทรวงกลาโหมแล้ ว ไม่มีสิทธิได้ รับค่ าจ้ างของเทศบาล
อานาจการอนุญาตให้ ลาเป็ นของนายกเทศมนตรี
ข้ อ 432 การลาครึ่งวันในตอนเช้ าหรื อตอนบ่ายของลูกจ้ าง ให้ นับเป็ นการลาครึ่งวัน
ตามประเภทการลานั ้น ๆ
ข้ อ 433 การลาและการจ่ ายค่าจ้ างระหว่างลานอกเหนื อจากที่ก าหนดไว้ ในประกาศนี ้
ให้ อยู่ในดุลยพินิจของนายกเทศมนตรี
อานาจการอนุญาตในการลาตามข้ อ 426 ข้ อ 427 ข้ อ 428 และข้ อ 429 ให้ เป็ นไป
ตามที่ ก.ท. กาหนด ตามตารางแนบท้ าย

186

ส่ วนที่ 7
การจ่ ายค่ าจ้ างและทะเบียนลูกจ้ าง
ข้ อ 434 ห้ ามสัง่ ลูกจ้ างไปปฏิบัติราชการในท้ องถิ่นอื่น เว้ นแต่ในกรณีจาเป็ นแท้ จริงที่
ต้ องใช้ ความรู้ ความชานาญพิเศษ หรือความไว้ วางใจในลูกจ้ างนั ้น และไม่อาจหาจ้ างได้ ในท้ องถิ่นนั ้น
ข้ อ 435 การปฏิบัติราชการนอกเวลาทางานปกติ หรือการปฏิบัติราชการในวันหยุด
ประจาสัปดาห์ หรือในวันหยุดพิเศษซึง่ จะต้ องจ่ายค่าจ้ างนอกเวลาหรือค่าจ้ างในวันหยุด หรื อค่าอาหาร
ทาการนอกเวลาให้ กระทาได้ ในกรณีที่จาเป็ นหรือรีบด่วน โดยมีคาสัง่ ของผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจเป็ น
หลักฐาน
ข้ อ 436 การจ่ายค่าจ้ างในวันทางานปกติ ค่าอาหารทาการนอกเวลา ค่าจ้ างลูกจ้ าง
รายวัน และรายชั่วโมง ค่าจ้ างนอกเวลา และกาหนดเวลาทางานให้ เป็ นไปดังต่อไปนี ้
(1) ลูกจ้ างรายเดือน
(ก) กาหนดให้ จ่ายค่าจ้ างเดือนละครัง้ ตามเดือนปฏิทิน โดยปกติให้ จ่ายในวันสิ ้น
เดือน ถ้ าวันสิ ้นเดือนตรงกับวันหยุดราชการก็ให้ จ่ายได้ ในวันเปิ ดทาการก่อนวันสิ ้นเดือน ในกรณีที่มีความ
จาเป็ นที่จะกาหนดวันจ่ายค่าจ้ างเป็ นวันอื่นของเดือนถัดไป จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากนายกเทศมนตรี
(ข) กาหนดเวลาทางานปกติ ให้ เป็ นไปตามเวลาทางานของทางราชการ เว้ นแต่
ถ้ ามีงานเป็ นลักษณะพิเศษที่จะเข้ าทางานและเลิกงานตามปกติไม่ได้ ให้ หัวหน้ า ส่วราชการเป็ นผู้กาหนด
โดยจะต้ องมีเวลาทางานไม่น้อยกว่าวันละเจ็ ดชั่วโมง แต่สปั ดาห์ละไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง ไม่รวมเวลา
หยุดพัก
(ค) การปฏิบัติราชการนอกเวลาทางานปกติ หรื อปฏิบัติราชการในวันหยุดประจา
สัปดาห์ หรื อวันหยุดพิเศษแล้ วแต่ก รณี ให้ เป็ นไปตามระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าอาหาร
ทาการนอกเวลา
(2) ลูกจ้ างรายวันและรายชั่วโมง
(ก) กาหนดให้ จ่ายค่าจ้ างเดือนละครั ้ง ในกรณี ที่มีความจาเป็ นต้ องจ่ายค่าจ้ าง
มากกว่าเดือนละครั ้ง จะต้ องได้ รับ อนุมัติจากนายกเทศมนตรี
ในกรณีจ่ายค่าจ้ างเดือนละครั ้ง โดยปกติให้ จ่ายในวันถัดจากวันสุดท้ ายของ
เดือน หน่ วยงานใดมีความจาเป็ นที่จะกาหนดวันเริ่มจ่ายเป็ นวันอื่นของเดือนถัดไป จะต้ องได้ รับอนุมัติ
จากนายกเทศมนตรี
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ในกรณีจ่ายค่าจ้ างมากกว่าเดือนละครั ้ง ให้ หน่วยงานกาหนดวันจ่ายเงิน
ค่าจ้ างตามความเหมาะสมได้ โดยขออนุมัติจากนายกเทศมนตรี
(ข) กาหนดเวลาทางานปกติ ให้ เป็ นไปตามเวลาทางานของทางราชการ เว้ นแต่
ถ้ ามีงานเป็ นลักษณะพิเศษที่จะเข้ าทางานและเลิกงานตามปกติไม่ได้ ให้ นายกเทศมนตรีเป็ นผู้กาหนดโดย
จะต้ องมีเวลาทางานวันละไม่น้อยกว่าเจ็ ดชั่วโมง แต่สปั ดาห์ละไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง ไม่รวมเวลาหยุดพัก
(ค) การปฏิบัติราชการนอกเวลาทางานปกติติดต่อกันเกินสามชั่วโมงขึ ้นไป ให้ จ่าย
ค่าจ้ างได้ ในอัตราหนึ่งเท่าครึ่งของค่าจ้ างอัตราปกติ
ข้ อ 437 การจ่ายค่าจ้ างในกรณีวนั หยุดประจาสัปดาห์ สาหรับลูกจ้ างรายเดือนไม่หกั
ค่าจ้ าง ลูกจ้ างรายวันและรายชั่วโมงไม่จ่ายค่าจ้ าง
สาหรับการจ่ ายค่าจ้ างในกรณีสงั่ ให้ มาปฏิบัติงานในวันหยุดประจาสัปดาห์ ให้ ถือปฏิบัติ
ดังนี ้
(1) ลูกจ้ างรายเดือน จ่ ายตามข้ อ 436 (1) (ค)
(2) ลูกจ้ างรายวันและรายชั่วโมง จ่ายค่าจ้ างให้ สองเท่าของค่าจ้ างอัตราปกติตาม
ระยะเวลาทางาน
ข้ อ 438 การจ่ายค่าจ้ างในกรณีในวันหยุดพิเศษ สาหรับลูกจ้ างรายเดือนไม่หกั ค่าจ้ าง
ลูกจ้ างรายวันและรายชั่วโมงจ่ายค่าจ้ างอัตราปกติ
สาหรับการจ่ ายค่าจ้ างในกรณีสงั่ ให้ มาทางานในวันหยุดพิเศษ ให้ ถือปฏิบัติดงั นี ้
(1) ลูกจ้ างรายเดือน จ่ายตามข้ อ 436 (1) (ค)
(2) ลูกจ้ างรายวันและรายชั่วโมง จ่ายค่าจ้ างเพิ่มให้ อีกหนึ่งเท่าของค่าจ้ างอัตรา
ปกติตามระยะเวลาทางาน
ข้ อ 439 การจ่ายค่าจ้ างในกรณีลกู จ้ างถูกสัง่ ให้ ไปปฏิบัติงานในท้ องถิ่นอื่นตามข้ อ 434
ให้ ถือปฏิบัติดงั นี ้
(1) ลูกจ้ างรายเดือนให้ จ่ายค่าจ้ างรายเดือนตามปกติตลอดระยะเวลาที่ไปราชการ
โดยไม่มีสิทธิ ได้ รับค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ลูกจ้ างรายวันและรายชั่วโมงให้ ถือปฏิบัติดงั นี ้
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(ก) ในระยะเวลาระหว่างเดินทางไปปฏิบัติงาน หรือเดินทางกลับสานักงานที่ตั ้ง
ปกติหรือสถานที่อยู่ ไม่ว่าจะเป็ นวันทางานปกติหรื อนอกเวลาหรื อวันหยุดประจาสัปดาห์หรือวันหยุดพิเศษ
ให้ จ่ายค่าจ้ างอัตราปกติ ไม่มีการจ่ายค่าจ้ างนอกเวลาหรือค่าจ้ างในวันหยุดตามข้ อ 436 และข้ อ 437
(ข) ลูกจ้ างซึง่ ทาหน้ าที่คนรถหรื อคนเรือ ซึง่ ได้ ปฏิบัติหน้ าที่ในขณะเดินทางครบ
กาหนดเวลาทางานปกติประจาวันแล้ ว หากยังคงต้ องปฏิบัติหน้ าที่ดงั กล่าวต่อไปอีกสาหรับวันนั ้นให้ จ่าย
ค่าจ้ างนอกเวลาได้ ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในข้ อ 436 (1) (ค)
การปฏิบัติงานในวันทางานปกติ การปฏิบัติงานนอกเวลา การปฏิบัติงานในวันหยุด
หรือในกรณีในวันหยุดพิเศษ ให้ จ่ายค่าจ้ างได้ ตามเกณฑ์ที่เคยจ่าย เสมือนปฏิบัติงานในสานักงานที่ตั ้ง
ปกติ เว้ นแต่ในกรณีวนั หยุดประจาสัปดาห์ซงึ่ ปกติไม่จ่ายค่าจ้ างให้ ให้ จ่ายค่าจ้ างอัตราปกติ
ข้ อ 440 ลูกจ้ างผู้ใดตายในระหว่างรับราชการ ให้ จ่ายค่าจ้ างจนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย
หรือเพียงวันที่มีสิทธิ ได้ รับ ค่าจ้ างก่อนวันถึงแก่ความตาย และให้ จ่ายเงินช่วยพิเศษจานวนสามเท่าของ
อัตราค่าจ้ างปกติทั ้งเดือนในเดือนสุดท้ ายก่อนวันถึงแก่ความตาย ในกรณีลกู จ้ างรายวันและรายชั่วโมง
ให้ ถือเสมือนว่าลูกจ้ างผู้นั ้นมาปฏิบัติงานเต็มเดือนเป็ นเกณฑ์คานวณเงินช่วยพิเศษ
ข้ อ 441 ลูกจ้ างประจาซึง่ ถูกสัง่ พักราชการผู้ใดถึงแก่ความตาย ผู้มีอานาจได้ วินิจฉัย
ตามข้ อ 445 แล้ วสัง่ จ่ายค่าจ้ างเป็ นจานวนเท่าใด ให้ จ่ายค่าจ้ างตามจานวนที่วินิจฉัย ให้ จนถึงวันที่ถึงแก่
ความตายหรือเพียงวันที่มีสิทธิ ได้ รับค่าจ้ างก่อนวันถึงแก่ความตาย นอกจากนี ้ให้ จ่ายเงิ นช่วยพิเศษอีก
จานวนหนึ่งเป็ นจานวนสามเท่าของจานวนค่าจ้ างนั ้น
ถ้ าผู้มีอานาจวินิจฉัยแล้ วสัง่ ไม่จ่ายค่าจ้ าง ให้ จ่ายค่าจ้ างให้ เพียงวันสุดท้ ายที่ผ้ นู ั ้นมา
ปฏิบัติงานและไม่มีการจ่ ายเงินช่วยพิเศษ
ข้ อ 442 ลูกจ้ างที่ขาดหรือหนี ราชการ ห้ ามมิให้ จ่ายค่าจ้ างสาหรับวันที่ขาดหรื อหนี
ราชการนั ้น
ลูกจ้ างผู้ใดตายในระหว่างขาดราชการ ให้ จ่ายค่าจ้ างให้ เพียงวันสุดท้ ายที่ผ้ นู ั ้นมา
ปฏิบัติงานและไม่มีการจ่ ายเงินช่วยพิเศษ
ข้ อ 443 ค่าจ้ างที่จ่ายตามข้ อ 440 ถึงข้ อ 442 เป็ นทรัพย์สินของผู้ตายในขณะตาย
และให้ จ่ายแก่ผ้ มู ีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้ วยมรดก
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เงินช่วยพิเศษตามข้ อ 440 หรื อข้ อ 441 ให้ จ่ายแก่บุคคลซึง่ ลูกจ้ างได้ แสดงเจตนา
ระบุไว้ เป็ นหนังสือตามแบบที่แนบท้ ายประกาศนี ้
ถ้ าลูกจ้ างผู้ตายมิได้ แสดงเจตนาระบุไว้ ตามวรรคสอง หรือบุคคลซึง่ ลูกจ้ างผู้ตายได้ แสดง
เจตนาระบุไว้ ได้ ตายไปเสียก่อน ให้ จ่ายแก่บุคคลตามลาดับก่อนหลัง ดังต่อไปนี ้
(1) คู่สมรส
(2) บุตร
(3) บิดามารดา
(4) ผู้ที่ได้ อยู่ในอุปการะของผู้ตายตลอดมา โดยจาเป็ นต้ องมีผ้ ูอปุ การะและความ
ตายของผู้นั ้นทาให้ ได้ รับ ความเดือดร้ อนเพราะขาดความอุปการะ ซึง่ นายกเทศมนตรีเห็นว่ามีหลักฐาน
แสดงได้ ว่า เป็ นผู้อยู่ในอุปการะของผู้ตาย
(5) ผู้ที่อปุ การะเลี ้ยงดูให้ การศึกษาผู้ ตายมาแต่เยาว์ ซึง่ นายกเทศมนตรีเห็นว่ามี
หลักฐานแสดงได้ ว่าเป็ นผู้อปุ การะผู้ตาย
เมื่อปรากฏว่า มีบุคคลในลาดับก่อนดังกล่าวในวรรคสามบุคคลนั ้นมีสิทธิรับเงินช่วย
พิเศษแต่ในลาดับเดียว ผู้ที่อยู่ในลาดับถัดไปไม่มีสิทธิได้ รับเงินช่วยพิเศษ
ถ้ าบุคคลดังกล่าวข้ างต้ นไม่มีตัวมาขอรับภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่ลกู จ้ างผู้นั ้น
ถึงแก่ความตาย การจ่ ายเงินช่วยพิเศษก็เป็ นอันไม่ต้องจ่าย
ในกรณีที่เทศบาลมีความจาเป็ นต้ องเข้ าเป็ นผู้จัดการศพลูกจ้ างผู้ถึงแก่ความตาย เพราะ
ไม่มีผ้ ใู ดเข้ าจัดการศพในเวลาอันควร ก็ให้ เทศบาลหักค่ าใช้ จ่ายจากเงินช่วยพิเศษที่ต้องจ่ายตามมาตรฐาน
นี ้ได้ เท่าที่จ่ายจริง และมอบส่วนที่เหลือให้ แก่ผ้ มู ีสิทธิได้ รับ
ข้ อ 444 เทศบาลใดมีความจาเป็ นที่จะต้ องสัง่ ให้ ลกู จ้ างประจาไปฝึ กอบรม หรือดูงาน
เกี่ยวกับหน้ าที่ที่ลกู จ้ างประจานั ้นปฏิบัติอยู่ ณ ต่างประเทศ หรือภายในประเทศโดยให้ ได้ รับค่าจ้ างอัตรา
ปกติตลอดระยะเวลาที่ไปฝึ กอบรมหรื อดูงานนั ้น ให้ นายกเทศมนตรีเป็ นผู้อนุมตั ิลกู จ้ างประจารายวันและ
รายชั่วโมงไม่มีสิทธิ ได้ รับค่าจ้ างในวันหยุดประจาสัปดาห์
ข้ อ 445 ลูกจ้ างประจาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิ ดวินัยอย่ างร้ ายแรงจนถู กตั ้งกรรมการ
สอบสวน หรื อถูกฟ้ องคดีอาญาหรื อต้ องหาว่ากระทาความผิ ดอาญา และถูกสัง่ พักราชการไว้ ก่อนจนกว่า
คดีหรื อกรณีถึงที่สดุ การจ่ ายค่าจ้ างระหว่างพักราชการ ให้ ถือปฏิบัติดงั นี ้
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(1) ลูกจ้ างประจาผู้ใดถูกสัง่ พักราชการ ให้ งดการเบิกจ่ายค่าจ้ างตัง้ แต่วันที่ถูกสัง่ พัก
ราชการไว้ ก่ อน เว้ นแต่ลกู จ้ างผู้นั ้นได้ ปฏิบัติราชการตามหน้ าที่ล่วงเลยวันให้ พกั ราชการ เพราะมิได้ ทราบ
คาสัง่ ให้ เบิกจ่ายค่าจ้ างให้ ถึงวันที่ทราบ หรื อควรได้ รับทราบคาสัง่ นั ้น
(2) ถ้ าปรากฏว่าลูกจ้ างประจาผู้ถูกสัง่ พักราชการไว้ ก่อน มิได้ กระทาความผิ ดและ
ไม่มีมลทินหรือมัวหมอง ให้ จ่ายค่าจ้ างให้ เต็มอัตราปกติ
(3) ถ้ าปรากฏว่าลูกจ้ างประจาผู้ถูกสัง่ พักราชการไว้ ก่อน มิได้ กระทาความผิ ดแต่มี
มลทินหรือมัวหมอง หรื อกระทาความผิ ด แต่ถูกลงโทษไม่ถึงปลดออก หรือไล่ออก ให้ จ่ายค่าจ้ างได้
ครึ่งหนึ่งของค่าจ้ างอัตราปกติ
(4) ถ้ าปรากฏว่าลูกจ้ างประจาผู้ถูกสัง่ พักราชการไว้ ก่อน ได้ ก ระทาความผิดและถูก
ลงโทษถึงปลดออก หรื อไล่ออก ห้ ามจ่ายค่าจ้ าง
(5) ในกรณีลกู จ้ างประจาซึง่ ถูกสัง่ พักราชการไว้ ก่อน ผู้ใดถึงแก่ความตายก่อนคดี
หรือกรณีถึงที่สดุ ให้ นายกเทศมนตรีพิจารณาวินิจฉัยต่อไปด้ วยว่าควรจะจ่ายค่าจ้ างระหว่างเวลานั ้น
หรือไม่เพียงใด โดยอนุโลม (2) (3) และ (4) ทั ้งนี ้ให้ จ่ายค่าจ้ างตามจานวนที่วินิจฉัยให้ จนถึงวันที่ถึงแก่
ความตายหรือเพียงวันที่มีสิทธิ ได้ รับค่าจ้ างก่อนถึงแก่ความตาย
กรณีให้ ออกจากราชการไว้ ก่อน ให้ ถือปฏิบัติทานองเดียวกับการจ่ายค่าจ้ างระหว่าง
พักราชการ
ลูกจ้ างชั่วคราวไม่มีสิทธิ ได้ รับค่าจ้ างระหว่างถูกสัง่ ให้ พกั ราชการ หรื อถูกสัง่ ให้ ออกจาก
ราชการไว้ ก่ อน เว้ นแต่ลกู จ้ างผู้นั ้นได้ ปฏิบัติราชการตามหน้ าที่ ล่วงเลยวันให้ พกั ราชการไว้ ก่อน เพราะมิได้
ทราบคาสัง่ ให้ เบิกจ่ายค่าจ้ างให้ ถึงวันที่ทราบหรือควรได้ รับทราบคาสัง่ นั ้น
อัตราลูกจ้ างระหว่างพักราชการ ไม่ถือเป็ นอัตราว่าง
ข้ อ 446 ให้ นาความในข้ อ 445 มาใช้ บังคับแก่การจ่ายค่าจ้ างลูกจ้ างประจาระหว่าง
อุทธรณ์หรื อร้ องทุกข์คาสัง่ ลงโทษปลดออก หรือถูกควบคุมตัวตามคาพิพากษาของศาลโดยอนุโลม
ข้ อ 447 การจ่ายค่าจ้ างของผู้ซงึ่ ถูกลงโทษตัดค่าจ้ าง ถ้ าภายหลังผู้นั ้นได้ รับการ
แต่งตั ้งหรื อปรับค่าจ้ าง โดยได้ รับค่าจ้ างต่างจากเดิมและยังไม่พ้นโทษตัดค่าจ้ าง ให้ คงตัดค่าจ้ างต่อไป
ตามจานวนเดิม
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การจ่ายค่าจ้ างในกรณี
(1) ลาออก ให้ จ่ายให้ ถึงวันก่อนถึงกาหนดลาออก แต่ถ้าถึงกาหนดลาออกแล้ วยัง
ไม่ได้ รับทราบคาสัง่ อนุญาตให้ ลาออก และลูกจ้ างผู้นั ้นยังคงปฏิบัติราชการต่อมา ให้ จ่ายได้ ถึงวันทราบ
คาสัง่ หรื อควรได้ รับทราบคาสัง่
(2) ปลดออก หรือไล่ออก ให้ จ่ายได้ ถึงวันก่อนระบุในคาสัง่ แต่ถ้ายังไม่รับทราบ
คาสัง่ และลูกจ้ างผู้นั ้นยังคงปฏิบัติราชการต่อมา ให้ จ่ายได้ ถึงวันทราบคาสัง่ หรือควรได้ รับทราบคาสัง่
(3) พ้ นจากราชการเพราะเกษี ยณอายุ ให้ จ่ายได้ ถึงวันสิ ้นปี
การจ่ายค่าจ้ างลูกจ้ างผู้ที่มิได้ มาปฏิบัติราชการนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ในประกาศนี ้
และเป็ นกรณีเดียวกับที่กฎหมายว่าด้ วยการนั ้นบัญญัติสิทธิไว้ สาหรับข้ าราชการ หรือคณะรัฐมนตรีกาหนด
สิทธิให้ จ่ายเงินเดือนข้ าราชการไว้ แล้ ว ให้ ก.ท.จ. กาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้ างลูกจ้ างให้ สอดคล้ อง
กับกฎหมาย หรื อมติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าว โดยไม่ขัดหรื อแย้ งกับ ประกาศนี ้
ข้ อ 448 ลูกจ้ างมีสิทธิได้ รับเงินทาขวัญตามระเบียบหรื อกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงิ น
ทาขวัญข้ าราชการและลูกจ้ างซึง่ ได้ รับอันตรายหรื อป่ วยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหน้ าที่
ข้ อ 449 ให้ สานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เป็ นหน่ วยงานกลางทะเบียน
ลูกจ้ างประจาของเทศบาล ดาเนินการจัดทาทะเบียนลูกจ้ างประจาของเทศบาลแก้ ไขและเปลี่ยนแปลง
รายการต่าง ๆ ให้ เป็ นปั จจุบันเสมอ และเก็บรักษาไว้ ณ สานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
เมื่อมีคาสัง่ แต่งตั ้งลูกจ้ างประจาผู้ใดไปต่างสังกัด ให้ ส่วนราชการเดิมมอบทะเบียน
ลูกจ้ างประจาให้ ลกู จ้ างผู้นั ้นนาไปมอบแก่ส่วนราชการที่สงั กัดใหม่ทกุ ครั ้ง
ทะเบียนลูกจ้ างประจาของเทศบาล ถื อเป็ นเอกสารลับของทางราชการไม่พงึ เปิ ดเผยต่อ
ผู้อื่น การขอคัดทะเบียนลูกจ้ างประจาของเทศบาล หรื อตรวจสอบรายการให้ ดาเนินการขออนุมตั ิตาม
ระเบียบของทางราชการ
ข้ อ 450 การเปลี่ยนอัตราค่าจ้ างลูกจ้ างประจารายวันเป็ นอัตราค่าจ้ างรายเดือนให้ เอา
ยี่สิบหกวันทาการคูณด้ วยอัตราค่าจ้ างรายวันที่ลกู จ้ างผู้นั ้นได้ รับในปั จจุบัน โดยปั ดเศษขึ ้นเป็ น เกณฑ์
พิจารณาแต่ต้องไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้ างขั ้นสูงของตาแหน่งนั ้น
ข้ อ 451 ให้ ลกู จ้ างของเทศบาลปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติ
ตนตามประกาศกาหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่กาหนดไว้ สาหรับพนักงานเทศบาล ตามที่
เทศบาลกาหนด
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บทเฉพาะกาล
ข้ อ 452 ผู้ใดเป็ นพนักงานเทศบาล และได้ รับแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งในสายงานใดอยู่
ก่อนวันที่ประกาศนี ้มีผลใช้ บังคับ ให้ ผ้ นู ั ้นเป็ นพนักงานเทศบาลและดารงตาแหน่งในสายงานนั ้นตาม
ประกาศนี ้ต่อไป โดยให้ ได้ รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์เช่นเดิม
ข้ อ 453 ผู้ใดเป็ นลูกจ้ างของเทศบาล และได้ รับแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งใดอยู่ก่อนวันที่
ประกาศนี ้มีผลใช้ บังคับ ให้ ผ้ นู ั ้นเป็ นลูกจ้ างของเทศบาลและดารงตาแหน่งนั ้นตามประกาศนี ต้ ่อไป โดย
ให้ ได้ รับค่าจ้ าง และสิทธิประโยชน์ ตลอดจนระยะเวลาการจ้ างเช่นเดิม
ข้ อ 454 การใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ตามพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2519 ซึง่ ใช้ บังคับอยู่ก่อนที่ประกาศนี ้มีผลใช้ บังคับ
ให้ ดาเนินการต่อไปตามที่ ก.ท.จ. กาหนด ทั ้งนี ้ ต้ องไม่ขัดหรือแย้ งกับมาตรฐานทั่วไปที่ ก.ท. กาหนด
ข้ อ 455 การใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของลูกจ้ างของเทศบาลที่มิได้ กาหนดไว้
ในประกาศนี ้ ให้ นาแนวทาง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข หรื อวิธีการที่กาหนดสาหรับพนักงานเทศบาลมาใช้
บังคับโดยอนุโลม

ประกาศ ณ

วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
สุนทร ริ ้วเหลือง
(นายสุนทร ริ ว้ เหลือง)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา
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