ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัด..............................
เรื่อง หลักเกณฑและเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล
******************************
ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลตามความตองการและความเหมาะสม
ของทองถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ.2542 บัญญัติให
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีอํานาจหนาทีก่ ําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกีย่ วกับการบริหาร
งานบุคคล สําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาล ใหเหมาะสมกับลักษณะการบริหาร และ
อํานาจหนาทีข่ องเทศบาล และจะตองอยูภ ายใตมาตรฐานทั่วไปเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 ประกอบมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 ประกอบกับมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กําหนด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด………..
ไดมีมติประกาศกําหนดหลักเกณฑและ
ในการประชุมครั้งที่ ......./.......... เมื่อวันที.่ .................
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาล ไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด…………….
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล“
ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันที.่ ..................................เปนตนไป
ขอ 3 ภายใตบทกําหนดในมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด บรรดา
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใด ที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาลในสวนที่มกี ําหนดไวแลวในประกาศนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทกําหนดตามประกาศนี้ ใหใชบทกําหนดในประกาศนี้แทน
ประกาศจังหวัด
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ขอ 4 ในประกาศนี้
“ ก.ท. “ หมายความวา คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่
“ ก.ท.จ. “ หมายความวา คณะกรรมการพนักงานเทศบาลตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิน่
“ พนักงานเทศบาล “ หมายความวา พนักงานเทศบาลซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้งให
ปฏิบัติราชการโดยไดรับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนของเทศบาล และใหหมายความรวมถึง
พนักงานครูเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลอื่นที่ไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ
รัฐบาลและเทศบาลนํามาจัดเปนเงินเดือน
" พนักงานสวนทองถิน่ อื่น " หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
พนักงานสวนตําบล ขาราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และขาราชการหรือพนักงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ อื่นที่ไมใชพนักงานเทศบาล โดยมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น ซึง่ ไดรับการบรรจุและ
แตงตั้งใหปฏิบัติราชการโดยไดรับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ นํามาจัดเปนเงินเดือนของพนักงานเทศบาลหรือพนักงานสวนทองถิน่
“ ขาราชการประเภทอื่น ” หมายความวา ขาราชการพลเรือน ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือน และขาราชการประเภทอื่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทนัน้
นอกจากพนักงานเทศบาล และพนักงานสวนทองถิ่นอืน่
ขอ 5 ใหประธานกรรมการพนักงานเทศบาล รักษาการตามประกาศนี้ และใหมีอํานาจ
ตีความหรือวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
หมวด 1
คุณสมบัติและลักษณะตองหาม
ขอ 6 ผูที่จะเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
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(5) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือ
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่ ก.ท. ประกาศกําหนด ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนทีร่ ังเกียจแกสงั คม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รงั เกียจแกสังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(จ) โรคพิษสุราเรือ้ รัง
(6) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสัง่ ใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ตามมาตรฐานทัว่ ไป หรือหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอืน่
(7) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเปนทีร่ ังเกียจของสังคม
(8) ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(9) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(10) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวย
งานอื่นของรัฐ
(12) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินยั ตามมาตรฐาน
ทั่วไป หรือหลักเกณฑและวิธีการเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินยั ตามมาตรฐานทัว่ ไป หรือ
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ หรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ
ขอ 7 ผูที่จะเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามตามขอ 6 ก.ท.จ. อาจพิจารณายกเวนใหสามารถเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาลได ในกรณี
ดังนี้
(1) ผูซึ่งขาดคุณสมบัติตามขอ 6 (7) (9) (10) และ (14)
(2) ผูซึ่งขาดคุณสมบัติตามขอ 6 (11) (12) ซึ่งไดออกจากงานหรือราชการเกินสองป
แลว และมิใชกรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตตอหนาที่
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(3) ผูซึ่งขาดคุณสมบัติตามขอ 6 (13) ซึ่งไดออกจากงานหรือราชการเกินสามปแลว
และมิใชกรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตตอหนาที่
ขอ 8 ผูทเี่ ปนพนักงานเทศบาลตองมีคณ
ุ สมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ 6
ตลอดเวลาที่รบั ราชการ เวนแตคุณสมบัติตามขอ 6 (6) หรือไดรับการยกเวนในกรณีขาดคุณสมบัติหรือ
มีลักษณะตองหามตามขอ 7
ขอ 9 การพิจารณายกเวนกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ 7
ของ ก.ท.จ. ใหพิจารณาถึงความจําเปนและประโยชนของทางราชการที่จะไดรับ และมติของ ก.ท.จ. ใน
การประชุมปรึกษายกเวนคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามดังกลาว ให ก.ท.จ. ประชุมพิจารณาลงมติ
โดยจะตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหาของจํานวนกรรมการในที่ประชุม และการลงมติใหกระทํา
โดยลับ
ขอ 10 ในการขอยกเวนและการพิจารณายกเวนในกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามที่ ก.ท.จ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได สามารถดําเนินการดังนี้
(1) ผูซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม ในการที่จะเขารับราชการเปน
พนักงานเทศบาล และเปนกรณีที่ ก.ท.จ. อาจพิจารณายกเวนได และผูนั้นประสงคจะขอให ก.ท.จ.
พิจารณายกเวนในกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม เพื่อจะเขารับราชการ โดยมีผูมีเกียรติอันควร
เชื่อถือไดไมนอ ยกวาสองคนเปนผูรับรองความประพฤติ ใหยนื่ คําขอ และหนังสือรับรอง ตามแบบทาย
ประกาศนี้ พรอมเอกสารทีเ่ กี่ยวของ
(2) การขอให ก.ท.จ.พิจารณายกเวนในกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
เพื่อสมัครกลับเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล จะยื่นคําขอตอเลขานุการ ก.ท.จ. หรือนายกเทศมนตรี
ของเทศบาลทีผ่ ูนั้นประสงคจะเขารับราชการ ก็ได
(3) ในกรณีที่มีผูยนื่ คําขอตอเลขานุการ ก.ท.จ. ใหสงเรื่องใหนายกเทศมนตรี
พิจารณา หรือ กรณียื่นตอนายกเทศมนตรี ใหนายกเทศมนตรี พิจารณา และถาตองการจะรับผูยนื่ คําขอนัน้
เขารับราชการ ก็ใหดาํ เนินการสอบสวนเพื่อใหทราบรายละเอียดเกีย่ วกับประวัติสว นตัว ประวัติการรับ
ราชการ หรือการทํางาน การประกอบคุณงามความดี ความผิดหรือความเสื่อมเสีย และความประพฤติ
ของผูนั้น โดยใหสอบสวนจากผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางาน และผูมเี กียรติซึ่งอยูใกลชิดอันควรเชือ่ ถือได
แลวพิจารณาอีกชั้นหนึง่ วายังตองการ จะรับผูนั้นเขารับราชการหรือไม ถาตองการรับก็ใหแจงและสงเรื่อง
การสอบสวนดังกลาวพรอมทั้งเอกสาร หลักฐานการสอบสวนนั้นใหเลขานุการ ก.ท.จ. ดําเนินการตอไปและ
หากนายกเทศมนตรีไมตองการรับผูยื่นคําขอนั้นเขารับราชการใหแจงเปนหนังสือใหผูนั้นและเลขานุการ
ก.ท.จ. ทราบ
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(4) ในกรณีที่นายกเทศมนตรี ไมแจงผลการพิจารณาตามขอ (3) ใหเลขานุการ
ก.ท.จ. ทราบภายในหกเดือนนับแตวนั ที่เลขานุการ ก.ท.จ. สงเรื่องไปให ถือวาเทศบาลนัน้ ไมตองการจะรับ
บรรจุ ใหเลขานุการ ก.ท.จ. ยุติเรื่องและแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอทราบ
(5) เมื่อเลขานุการ ก.ท.จ. ไดรับเรื่องการสอบสวนตามขอ (3) เห็นวาขอเท็จจริง
และเอกสารหลักฐานเพียงพอที่จะประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ. ก็ใหดาํ เนินการนําเสนอ ก.ท.จ. เพื่อ
พิจารณา
(6) การขอยกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม เพื่อสมัครสอบ
แขงขันหรือเพือ่ เขารับการคัดเลือกเปนพนักงานเทศบาล ใหผูประสงคจะเขาเปนพนักงานเทศบาลยื่นคําขอ
ตอเลขานุการ ก.ท.จ. ของเทศบาลที่ผนู ั้นมีความประสงค และใหเลขานุการ ก.ท.จ. รวบรวมขอเท็จจริง
และเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหเพียงพอทีจ่ ะประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ. แลวดําเนินการนําเสนอ
ก.ท.จ. เพื่อพิจารณาลงมติลับตามขอ (5)
(7) ในกรณีที่ ก.ท.จ. ไดพิจารณาลงมติสําหรับผูขอยกเวนกรณีที่ขาดคุณสมบัติ
หรือลักษณะตองหามรายใดและผูนั้นไมไดรับการยกเวน การขอให ก.ท.จ. พิจารณายกเวนในกรณีที่ขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอีก ผูนั้นจะขอไดตอเมื่อเวลาไดลว งเลยไปแลวไมนอยกวาหนึง่ ป นับแต
วันที่ ก.ท.จ. ลงมติ
หมวด 2
การกําหนดจํานวนตําแหนงและอัตราตําแหนง
ขอ 11 การกําหนดจํานวนตําแหนงและอัตราตําแหนงพนักงานเทศบาลใหคํานึงถึง
ลักษณะหนาที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพและความยากของงาน คาใชจายของเทศบาลหรือ
คาใชจายของรัฐในหมวดเงินอุดหนุน โดยการกําหนดตําแหนงดังกลาวจะตองเทียบไดในมาตรฐาน
เดียวกันกับขาราชการพลเรือนสามัญ ขาราชการครูหรือขาราชการอืน่ แลวแตกรณี
ขอ 12. ตําแหนงพนักงานเทศบาลมี 3 ประเภท ดังนี้
(1) ตําแหนงประเภททั่วไป
(2) ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
(3) ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง
ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะไดแก ตําแหนงตัง้ แตระดับ 7 ขึ้นไป ดังตอไปนี้
(ก) ตําแหนงทีม่ ีลักษณะงานวิชาชีพซึ่งตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาที่ไมอาจมอบหมายใหผูมีคุณวุฒอิ ยางอืน่ ปฏิบตั ิงานแทนได และเปนงานที่มีผลกระทบตอชีวิต
และทรัพยสนิ ของประชาชนอยางเห็นไดชัด โดยมีองคกรตามกฏหมายทําหนาที่ตรวจสอบกลัน่ กรองและ
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รับรองการประกอบวิชาชีพ รวมทัง้ ลงโทษผูกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพดังกลาว ซึง่
ไดแกตําแหนงที่ปฏิบัติหนาทีใ่ นวิชาชีพเฉพาะ ดังตอไปนี้
(1) วิชาชีพเฉพาะกายภาพบําบัด
(2) วิชาชีพเฉพาะการทันตแพทย
(3) วิชาชีพเฉพาะการพยาบาล
(4) วิชาชีพเฉพาะการแพทย
(5) วิชาชีพเฉพาะการสัตวแพทย
(6) วิชาชีพเฉพาะเภสัชกรรม
(7) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมเครือ่ งกล
(8) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมไฟฟา
(9) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมโยธา
(10)วิชาชีพเฉพาะสถาปตยกรรม
(ข) ตําแหนงทีม่ ีลักษณะงานวิชาชีพซึ่งตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาที่ไมอาจมอบหมายใหผูมีคณ
ุ วุฒิอยางอืน่ ปฏิบัติแทนได และเปนงานที่มีผลกระทบตอชีวิต
และทรัพยสนิ ของประชาชนอยางเห็นไดชัด อีกทัง้ เปนงานที่ขาดแคลนกําลังคนในภาคราชการ ซึ่งไดแก
ตําแหนงที่ปฏิบัติหนาที่ในวิชาชีพเฉพาะ ดังตอไปนี้
(1) วิชาชีพเฉพาะรังสีการแพทย
(2) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมชลประทาน
(ค) ตําแหนงทีม่ ีลักษณะงานวิชาชีพซึ่งตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาที่ไมอาจมอบหมายใหผูมีคณ
ุ วุฒิอยางอืน่ ปฏิบัติแทนได และเปนงานทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ซึ่งมีลักษณะในเชิงวิจยั และพัฒนา อีกทั้งเปนงานขาดแคลนกําลังคนในภาคราชการซึ่งไดแก
ตําแหนงที่ปฏิบัติหนาที่ในวิชาชีพเฉพาะ ดังตอไปนี้
(1) วิชาชีพเฉพาะวิทยาการคอมพิวเตอร
ตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะไดแก ตําแหนงตั้งแตระดับ 9 ขึ้นไป ซึ่งตองปฏิบัตงิ านที่
เปนงานหลักของหนวยงาน โดยอาศัยพืน้ ฐานของความรู ประสบการณ การฝกฝนทฤษฎีหรือหลักวิชา
อันเกี่ยวของกับงาน และเปนงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน งานอนุรกั ษตามภารกิจ หรือ
งานที่ตองปฏิบัติโดยผูมีความรู ความสามารถ หรือประสบการณเปนอยางสูงเฉพาะดานอันเปนที่
ยอมรับในวงการวิชาการหรือวงการดานนัน้ ๆ ซึง่ ไดแกตําแหนงที่ปฎิบัติหนาทีท่ ี่ตองใชความเชีย่ วชาญ
เฉพาะดาน ดังตอไปนี้
(1) ดานการผังเมือง
(2) ดานการฝกอบรม
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(3) ดานการสืบสวนสอบสวน
(4) ดานตรวจสอบบัญชี
(5) ดานนิติการ
(6) ดานโบราณคดี
(7) ดานวิเคราะหนโยบายและแผน
(8) ดานวิชาการคลัง
(9) ดานวิชาการบัญชี
(10) ดานวิชาการพัฒนาชุมชน
(11) ดานวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย
(12) ดานวิชาการสัตวบาล
(13) ดานวิชาการสาธารณสุข
(14) ดานวิชาการสิ่งแวดลอม
(15) ดานวิชาการสุขาภิบาล
(16) ดานวิศวกรรม
(17) ดานอื่นทีค่ ณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง
(ก) ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ไดแก ตําแหนงตั้งแตระดับ 9 ขึ้นไปที่มี
ฐานะและหนาที่ในการบริหารงานเปน
(1) ปลัดเทศบาล
(2) หัวหนาสวนราชการที่สูงกวากองในเทศบาล
(ข) ตําแหนงประเภทบริหารระดับกลางไดแก ตําแหนงระดับ 8 ที่มีฐานะ
และหนาที่ในการบริหารงานเปน
(1) ปลัดเทศบาล
(2) รองปลัดเทศบาล
(3) ผูอํานวยการกอง หรือ หัวหนาสวนราชการทีม่ ีฐานะเปนกอง
สําหรับตําแหนงพนักงานครูเทศบาลใหกาํ หนดประเภทและสายงานได ดังนี้
(ก) ตําแหนงพนักงานครูเทศบาล มี 3 ประเภท ดังตอไปนี้
(1) ตําแหนงประเภททัว่ ไป
(2) ตําแหนงประเภทเชีย่ วชาญเฉพาะ (ชช.) ไดแก ตําแหนงตั้งแตระดับ 9 ขึ้นไป
ที่ผานการประเมินความเชีย่ วชาญและผลงานทางวิชาการเฉพาะตัว ที่ตองปฏิบัติงานที่เปนหลักของ

8

หนวยงาน โดยอาศัยพืน้ ฐานของความรู ประสบการณ การฝกฝนทฤษฎีหรือหลักวิชาอันเกี่ยวของกับงาน
และเปนงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน หรืองานที่ตองปฏิบัติโดยผูมีความรูความสามารถหรือ
ประสบการณเปนอยางสูงเฉพาะดานอันเปนทีย่ อมรับในวงวิชาการหรือวงการดานนัน้ ๆ และตองใชความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดานดังตอไปนี้
(1.1) ดานนิเทศกการศึกษา
(1.2) ดานบริหารสถานศึกษา
(3) ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง ดังนี้
(3.1) ตําแหนงบริหารระดับสูง ไดแกตําแหนงตั้งแตระดับ 9 ขึ้นไป ที่มีฐานะและ
หนาที่ในการบริหารงานเปน หัวหนาสวนราชการที่สูงกวากองการศึกษาในเทศบาล
(3.2) ตําแหนงบริหารระดับกลาง ไดแกตําแหนงระดับ 8 ที่มีฐานะและหนาที่ใน
การบริหารงาน ดังตอไปนี้
(3.2.1) ผูอํานวยการโรงเรียน ผูอํานวยการวิทยาลัย
(3.2.2) ผูอํานวยการกองการศึกษา
(3.2.3) ศึกษานิเทศก
(ข) สายงานของพนักงานครูเทศบาล มีดงั นี้
(1) สายงานพนักงานครูเทศบาลที่สงั กัดสถานศึกษา ซึ่งไดรับเงินเดือนจาก
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลไดแกสายงานดังตอไปนี้
(1.1) สายงานผูบริหารสถานศึกษา (ครู บ.)
(1.2.) สายงานผูสนับสนุนการสอน (ครู ส.)
(1.3) สายงานผูสอน (ครู ป.)
(2) สายงานพนักงานครูเทศบาลที่ไมสังกัดสถานศึกษา ซึ่งไดรับเงินเดือนจาก
งบประมาณหมวดเงินเดือนของเทศบาล ไดแกสายงานดังตอไปนี้
(2.1) สายงานนักบริหารการศึกษา
(2.2) สายงานศึกษานิเทศก
(2.3) สายงานสารวัตรนักเรียน
(2.4) สายงานเจาหนาที่สันทนาการ
(2.5) สายงานบรรณารักษ
(2.6) สายงานนักวิชาการศึกษา
(2.7) สายงานเจาพนักงานหองสมุด
(2.8) สายงานเจาพนักงานศูนยเยาวชน
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(2.9) สายงานเจาหนาที่หองสมุด
(2.10) สายงานเจาหนาที่ศนู ยเยาวชน
ขอ 13 ระดับตําแหนงพนักงานเทศบาลอาจมีได 9 ระดับ คือ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8 และระดับ 9 โดยตําแหนงระดับ 1 เปนระดับต่ําสุดเรียง
สูงขึ้นไปเปนลําดับตามความยากและคุณภาพของงานจนถึงตําแหนงระดับ 9 เปนระดับสูงสุด
ขอ 14 การกําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาลในสวนราชการวาจะมีตําแหนงใด ระดับ
ใด อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด โดยใหเทศบาลจัดทําเปนแผนอัตรากําลังของเทศบาล เพื่อเปนกรอบ
ในการกําหนดตําแหนง และการใชตาํ แหนงพนักงานเทศบาล โดยเสนอให ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบ
ในการจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ใหเทศบาลคํานึงถึงภารกิจ
อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบตั ิ ความยากและคุณภาพของงานและปริมาณงาน
ตลอดทั้งภาระคาใชจายของเทศบาลและของรัฐในหมวดเงินอุดหนุนทีจ่ ะตองจายในดานบุคคล
ขอ 15 การกําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาลตําแหนงใดเปนตําแหนงระดับใด ให
ประเมินความยากและคุณภาพของงานในตําแหนงนัน้ แลวปรับเทียบกับบรรทัดฐาน ในมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงที่ ก.ท. จัดทําไวตามมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง การปรับ
ตําแหนงเทียบกับบรรทัดฐานในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ใหจัดตําแหนงทีม่ ีลักษณะงานอยางเดียวกัน
เขาประเภทและสายงานเดียวกัน และจัดตําแหนงในสายงานเดียวกันที่มีความยากและคุณภาพของงาน
อยูในระดับเดียวกันโดยประมาณเขากลุม ตําแหนงเดียวกันและระดับเดียวกัน
ขอ 16 ในการจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาล ใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาล ประกอบดวย
(1) นายกเทศมนตรี
เปนประธาน
(2) ปลัดเทศบาล
เปนกรรมการ
(3) ผูอํานวยการสํานักผูอาํ นวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการ เปนกรรมการ
(4) พนักงานเทศบาลคนหนึง่ ทีไ่ ดรับมอบหมาย
เปนกรรมการและ
เลขานุการ
ขอ 17 ใหคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาล จัดทําแผนอัตรากําลัง โดย
ใหคํานึงถึงภารกิจ อํานาจหนาที่ตามกฎหมายวากําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ตามกฎหมายวาดวยเทศบาล ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน
และปริมาณงานของสวนราชการตาง ๆ ในเทศบาล ตลอดทั้งภาระคาใชจายของเทศบาลและของรัฐใน
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หมวดเงินอุดหนุนที่จะตองจายในดานบุคคลและการจัดสรรเงินงบประมาณของเทศบาล โดยกําหนดเปน
แผนอัตรากําลังของเทศบาล ในระยะเวลา 3 ป และแผนอัตรากําลังดังกลาวอยางนอยจะตองประกอบดวย
สาระสําคัญ ดังนี้
(1) บทศึกษาวิเคราะหอาํ นาจหนาที่และภารกิจความรับผิดชอบของเทศบาลในชวง
ระยะเวลา 3 ป
(2) บทศึกษาวิเคราะหความตองการกําลังคนทัง้ หมดของเทศบาล ในชวงระยะเวลา 3 ป
วาตองการกําลังคนประเภทใด ระดับใด จํานวนเทาใด จึงจะสามารถปฏิบัติงาน ตามภารกิจทีอ่ ยูใน
อํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) บทศึกษาวิเคราะหประเมินความตองการกําลังคนที่มีอยูใ นปจจุบนั และกําลังคนที่ขาด
อยูและตองการเพิ่มขึ้น อัตราความตองการกําลังคนเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายงานหรือไดรับมอบหมาย
เพิ่มขึ้น อัตราการสูญเสียกําลังคนในแตละป
(4) บทศึกษาวิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน เปนการวางแผนเพื่อใหมีการใช
กําลังคนทีม่ ีอยูในเทศบาลใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยสํารวจและประเมินความรูความสามารถของกําลังคน
ที่มีอยู การพัฒนาหรือฝกอบรมกําลังคนที่มีอยูในมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และใชกาํ ลังคนที่มีอยูใหเหมาะสม
กับความรูความสามารถของแตละคน
(5) การจัดโครงสรางการแบงสวนราชการ การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของแตละ
สวนราชการ การแบงงานภายในสวนราชการการกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนงตาง ๆ โดยมีเกณฑ
เบื้องตน ดังนี้
ก โครงสรางการแบงสวนราชการ เทศบาลใดจะจัดโครงสราง การแบงสวนราชการ
ใดบาง ใหเปนไปตามกรอบของหลักเกณฑการกําหนดขนาดของเทศบาล
ข การกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนง เทศบาลใดจะมีตําแหนงใดอยูในสวน
ราชการใด มีระดับตําแหนงใดใหเปนไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ที่เทศบาลจัดทําขึ้น โดยไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
(6) การกําหนดตําแหนงเพิ่มใหม
ก เกณฑเบื้องตนสําหรับการกําหนดจํานวนตําแหนงเพิม่ ขึ้นใหม ใหเทศบาลคํานึง
ถึงอํานาจหนาที่ปริมาณงานของตําแหนงนัน้ ๆ ดวย
ข การกําหนดตําแหนงเพิ่มขึ้นใหมใหเทศบาลขอกําหนดเทาที่จําเปนจริง ๆ โดย
จะตองจัดสรรงบประมาณตัง้ เปนอัตราเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่เพิม่ ขึ้นใหมดว ย
ค ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเปนผูพจิ ารณาใหความเห็นชอบการกําหนด
ตําแหนงเพิม่ ขึ้นใหม เวนแตกรณีการกําหนดตําแหนงในสายงานใหมที่ยังไมไดจัดทํามาตรฐานกําหนด
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ตําแหนงของตําแหนงสายงานนัน้ ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เสนอใหคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลพิจารณาใหความเห็นชอบและจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงกอน
ง การขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหม นอกจากจะพิจารณาเหตุผลดานปริมาณงาน
และคุณภาพของงานแลวใหคํานึงถึงจํานวนลูกจางทั้งประจําและชัว่ คราวที่ปฏิบัติงานในงานนัน้ ดวย ทัง้ นี้
เพื่อมิใหเกิดปญหาคนลนงาน และเปนการประหยัดงบประมาณรายจายดานบุคคลของเทศบาลและของ
รัฐในหมวดเงินอุดหนุนดวย
จ การขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหมใหพิจารณาถึงความสําคัญ ความเหมาะสมและ
ความถูกตองของกรอบตําแหนงในงานนัน้ ดวย โดยเฉพาะอยางยิง่ ควรจะใหตําแหนงในงานนั้นสามารถ
รองรับความกาวหนาของบุคลากรในงานนั้นได
ฉ กอนที่เทศบาลจะขออนุมัติกําหนดตําแหนงขึ้นใหม ใหเทศบาลพิจารณา
ดําเนินการกับตําแหนงทีว่ างและมีความจําเปนนอยเสียกอน โดยการตัดโอนหรือปรับปรุงและตัดโอน
(เกลี่ยตําแหนง) ไปไวในงานที่มีความสําคัญและจําเปนเรงดวนมากกวา
ช การกําหนดตําแหนงใหม คณะกรรมการพนักงานเทศบาลตองทําการวิเคราะห
ตําแหนงและจําเปนตองใชขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนัน้ จึงขอใหเทศบาลไดใหความสําคัญ
กับการเสนอขอมูล โดยกรอกเอกสารตามแบบใหถูกตอง กลาวคือ จะตองเปนขอมูลที่ตรวจสอบจาก
เจาหนาที่สาํ นักงาน ก.ท.จ.และเอกสารตองครบถวนกลาวคือจะตองรายงานขอมูลตามแบบ 1 – 5 อยาง
ครบถวน รายละเอียดตามแบบแนบทาย
(6) กรณีเทศบาลมีความจําเปนตองปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป ในระหวางทีย่ ังไม
ครบกําหนดระยะเวลาของแผนใหทาํ ได โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
ขอ 18 เมื่อ ก.ท.จ.พิจารณาใหความเห็นชอบใหมีตําแหนงพนักงานเทศบาลตําแหนงใด
ระดับใด ในสวนราชการใด จํานวนเทาใด ตามขอ 14 แลวใหเทศบาลพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ
เพิ่มในแตละปสําหรับตั้งเปนอัตราเงินเดือนของตําแหนงดังกลาวใหสอดคลองกัน
การดําเนินการตามวรรคหนึง่ ถาใชงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนใหเทศบาลรายงาน
ก.ท.จ. เพื่อจะไดรายงาน ก.ท. เพื่อแจงหนวยงานที่เกี่ยวของประสานกับสํานักงบประมาณในการจัดสรร
เงินงบประมาณในแตละป สําหรับตั้งเปนอัตราเงินเดือนของตําแหนงดังกลาวใหสอดคลองกัน และเมื่อ
ไดรบั จัดสรรงบประมาณสําหรับอัตราเงินเดือนของตําแหนงดังกลาวแลวใหหนวยงานที่ไดรับการจัดสรร
อัตราเงินเดือนของตําแหนงจากสํานักงบประมาณ เปนผูพิจารณาจัดสรรอัตราเงินเดือนของตําแหนง
ตามหลักเกณฑที่ ก.ท. กําหนด
ขอ 19 หลักเกณฑการกําหนดตําแหนงและจํานวนตําแหนงพนักงานครูเทศบาลทีส่ ังกัด
สถานศึกษา ใหดําเนินการ ดังนี้
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(1) โรงเรียนมีการจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึง่ หรือหลายระดับ ดังนี้
- ระดับกอนประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษา
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับอาชีวศึกษา
(2) หองเรียนกําหนดใหมีนกั เรียนหองละ 40 คน เศษทีเ่ หลือถาเกิน 10 คนขึ้นไปให
จัดเพิ่ม 1 หองเรียน (ยกเวนระดับกอนประถมศึกษา ใหมีนกั เรียนหองละ 30 คน)
(3) บุคลากรในโรงเรียนมี 3 สายงาน คือ
- สายงานผูบริหารสถานศึกษาไดแก ผูบริหารโรงเรียนและผูชว ยผูบริหารโรงเรียน
(ครู บ.)
- สายงานผูสนับสนุนการสอน (ครู ส.)
- สายงานผูสอน (ครู ป.)
(4) เกณฑการกําหนดตําแหนงและมาตรฐานอัตรากําลัง
(4.1) ผูบริหารโรงเรียน
- กําหนดใหมีผูบริหารโรงเรียน ๆ ละ 1 คน
- ผูบริหารโรงเรียนทุกคนตองมีชั่วโมงปฏิบัติการสอนอยางนอยสัปดาหละ
5 ชั่วโมง ยกเวนผูบริหารโรงเรียน ซึง่ มีจาํ นวนหองเรียนรวม 24 หองขึ้นไป ผูบริหารโรงเรียนไมตองมี
ชั่วโมงทําการสอน
(4.2) ผูชวยผูบ ริหารโรงเรียน
(4.2.1) กําหนดใหมีจาํ นวนผูชวยผูบริหาร ดังนี้
- โรงเรียนที่มหี องเรียนรวม 11 หองเรียนลงมา ไมมีผชู ว ยผูบริหาร
- โรงเรียนที่มหี องเรียนรวมตั้งแต 12 – 23 หองเรียน มีผูชวยฯ ได 1 คน
- โรงเรียนที่มหี องเรียนรวมตั้งแต 24 – 35 หองเรียน มีผูชวยฯ ได 2 คน
- โรงเรียนที่มหี องเรียนรวมตั้งแต 36 – 47 หองเรียน มีผูชวยฯ ได 3 คน
- โรงเรียนที่มหี องเรียนรวมตั้งแต 48 หองเรียนขึ้นไป มีผูชวยฯ ได 4 คน
(4.2.2) กําหนดใหปฏิบัติงานดานบริหาร ดังนี้
- โรงเรียนที่มผี ูชวยฯ 1 คน ผูชว ยฯ ตองทําหนาทีท่ ุกอยางในโรงเรียน
ทั้งดานวิชาการ บริหาร ปกครอง และบริการ
- โรงเรียนที่มผี ชู วยฯ 2 คน ก็จะแบงงานเปน 2 ฝาย คือ ฝายวิชาการ
กับฝายบริหาร ปกครองและบริการ
- โรงเรียนที่มผี ูชวยฯ 3 คน ก็จะแบงงานเปน 3 ฝาย คือ ฝายวิชาการ
ฝายบริหารกับฝายปกครองและบริการ
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- โรงเรียนที่มผี ูชวยฯ 4 คน ก็จะแบงงานเปน 4 ฝาย คือ ฝายวิชาการ
ฝายบริหาร ฝายปกครองและฝายบริการ
(4.2.3) ผูชว ยผูบริหารทุกคนตองมีชวั่ โมงปฏิบัติการสอนอยางนอยสัปดาหละ
5 ชั่วโมง
(4.3) ครูสนับสนุนการสอน
(4.3.1) กําหนดใหมีตําแหนงครูสนับสนุนการสอน 9 ตําแหนง ดังนี้
- ครูบรรณารักษ
- ครูธุรการ
- ครูอนามัยโรงเรียน
- ครูโภชนาการ
- ครูการเงิน
- ครูโสตทัศนศึกษา
- ครูแนะแนว
- ครูพัสดุ
- ครูทะเบียนและวัดผล
(4.3.2) กําหนดใหมีจาํ นวนครูสนับสนุนการสอน ดังนี้
- โรงเรียนที่มหี องเรียน รวม 6 – 11 หอง มีครูสนับสนุนการสอนได 1 คน
“
12 – 17
“
2 คน
“
18 – 23
“
3 คน
“
24 – 29
“
4 คน
“
30 – 35
“
5 คน
“
36 – 41
“
6 คน
“
42 – 47
“
7 คน
“
48 – 53
“
8 คน
“
54 – 59
“
9 คน
“
60 – 65
“
10 คน
(4.3.3) ครูสนับสนุนการสอนทุกคนตองมีชั่วโมงปฏิบตั ิการสอนอยางนอย
สัปดาหละ 5 ชั่วโมง
(4.3.4) การที่จะใหมีครูสนับสนุนการสอนตําแหนงใดในโรงเรียนใหขึ้นอยูกับ
ความจําเปนและความเหมาะสมของแตละโรงเรียน
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ในกรณีที่โรงเรียนกําหนดใหมีครูสนับสนุนการสอนมากกวา 9 คน ให
โรงเรียนพิจารณาขอแตงตั้งซ้ํากับตําแหนงครูสนับสนุนการสอนทั้ง 9 ตําแหนงขางตนได เชน โรงเรียน ก.
กําหนดใหมีครู สนับสนุนการสอนได 10 คน เมื่อบรรจุ 9 ตําแหนง แลวยังเหลืออีก 1 คน ถาโรงเรียน
เห็นวาครูโภชนาการทีม่ ีอยูต องรับผิดชอบปริมาณงานมากก็อาจพิจารณาขอรับการบรรจุแตงตั้งครูที่เหลือ
1 คน เปนครูโภชนาการอีก 1 ตําแหนงก็ได
(4.4) ครูปฏิบัติการสอน (ผูสอน)
กําหนดใหมคี รูปฏิบัติการสอน (ผูสอน) ไดจากการคํานวณ ดังนี้
- ครูระดับกอนประถมศึกษา อัตราสวนครู 1 คนตอนักเรียน 23 คน
- ครูระดับประถมศึกษา
อัตราสวนครู 1 คนตอนักเรียน 25 คน
- ครูระดับมัธยมศึกษา
อัตราสวนครู 1 คนตอนักเรียน 25 คน
- ครูระดับอาชีวศึกษา
อัตราสวนครู 1 คนตอนักเรียน 23 คน
(5) การคํานวณอัตรากําลังพนักงานครูเทศบาลที่สงั กัดสถานศึกษาตามหลักเกณฑ
ขางตนใหเทศบาลใชแบบรายงานการจัดอัตรากําลังพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาตามแบบทาย
หลักเกณฑนี้ โดยจัดทําเปนแผนอัตรากําลัง 3 ป
ขอ 20 ให ก.ท.จ. ตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานเทศบาล
ใหเหมาะสม ในกรณีที่ปรากฏวาการกําหนดตําแหนงใดไมเหมาะสมก็ดี การใชตําแหนงใดไมเหมาะสม
ตามที่ ก.ท.จ. กําหนดก็ดี หรือลักษณะหนาที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหนง
ใดที่ ก.ท.จ. กําหนดเปลี่ยนแปลงไปก็ดี ก.ท.จ. อาจพิจารณาปรับปรุงการกําหนดตําแหนงนัน้ เสียใหมให
เหมาะสม ทั้งนี้ ก.ท.จ. จะมอบหมายใหเทศบาลดําเนินการแทน ก็ได
ในการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ก.ท.จ.หรือเทศบาลที่ ก.ท.จ.มอบหมาย
มีอํานาจยุบเลิกตําแหนงหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนงพนักงานเทศบาล โดยใหเทศบาลดําเนินการให
เปนไปตามมติหรือคําสั่งนั้น
กรณีตําแหนงใดใชงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนให ก.ท.จ.มีอาํ นาจยุบเลิกตําแหนง
หรือตัดโอนตําแหนงหรือตัดโอนพนักงานเทศบาล หรือตัดโอนตําแหนงและตัดโอนพนักงานเทศบาลที่เกิน
อยูในสถานศึกษาหนึง่ ไปกําหนดในอีกสถานศึกษาหนึง่ ของเทศบาลเดียวกัน หรือที่เกินอยูในเทศบาลใด
ไปกําหนดในเทศบาลอืน่ ไดตามความจําเปน เมื่อยุบเลิกตําแหนงหรือตัดโอนตําแหนงแลว ใหเทศบาล
รายงาน ก.ท.จ.เพื่อรายงาน ก.ท. ทราบตอไป
การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงของ ก.ท.จ. ตามวรรคหนึง่ และวรรคสองตองไดรับความ
เห็นชอบจาก ก.ท. กอน
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ขอ 21 การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาลตามขอ 20 ก.ท.จ. หรือ
เทศบาลผูไดรับมอบหมายมีอํานาจเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนงพนักงานเทศบาลได
ขอ 22 การยุบเลิกตําแหนงและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนงของพนักงานเทศบาล
ตามขอ 20 ใหดําเนินการ ดังนี้
1) การยุบเลิกตําแหนง หมายถึง การยุบเลิกตําแหนงที่วา งและไมมีความจําเปนตอ
เทศบาล
2) การเปลี่ยนแปลงเกีย่ วกับตําแหนง จะตองดําเนินการเฉพาะตําแหนงวางที่ไมมีคน
ครองตําแหนงเทานั้นเวนแตในประกาศนี้จะกําหนดเปนอยางอืน่ ไดแก
(ก) ปรับปรุงตําแหนง หมายถึง การปรับปรุงสายงานของตําแหนง แตอยูใน
งานเดิม สวนราชการเดิม เชน ปรับปรุงตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ 1-3 (05-1-002) เปน เจาพนักงานธุรการ
2-4 เลขที่ตําแหนงเดิม และงานเดิม สวนราชการเดิม เปนตน
(ข) ปรับขยายระดับตําแหนง หมายถึง การปรับขยายระดับตําแหนงในสายงาน
เดิม สังกัดงานและสวนราชการเดิม เชน ปรับขยายระดับ เจาหนาที่การเงินและบัญชี 1-3 (03-4-003) เปน
เจาหนาที่การเงินและบัญชี 4 เลขที่ตําแหนง งานและสวนราชการเดิม เปนตน
(ค) ปรับลดระดับตําแหนง หมายถึง การปรับลดระดับตําแหนงในสายงานเดิม
สังกัดงานและสวนราชการเดิม เชน ปรับลดระดับ พยาบาลวิชาชีพ 6 (05-6-002) เปนพยาบาลวิชาชีพ 3-5
เลขที่ตําแหนงงานและสวนราชการเดิม เปนตน
(ง) ตัดโอนตําแหนง หมายถึง การตัดโอนตําแหนงในสายงานและระดับเดิม
จากงานหนึ่งไปไวอีกงานหนึง่ เชน ตัดโอนตําแหนง ชางโยธา 1-3 (04-2-002) งานวิศวกรรม กองชาง ไปไว
ในงานแผนทีภ่ าษี กองคลัง (03-2-02) เปนตน
(จ) เปลี่ยนแปลงเลขที่ตําแหนง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเลขที่ตําแหนงของ
ตําแหนงเดิม ในงานเดียวกัน เชนเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงของ เจาหนาทีบ่ ริหารงานทะเบียนและบัตร 3-5
จาก 01-5-002 เปน 01-5-001 เปนตน
(ฉ) ปรับปรุงและตัดโอนตําแหนง หมายถึง การเกลี่ยตําแหนงทีว่ างจากงาน
หนึง่ ไปไวอีกงานหนึง่ (สวนราชการเดียวกันหรือไมก็ได) ซึ่งจะเปนการปรับปรุง ทัง้ ชือ่ ตําแหนงและเลขที่
ตําแหนง เชน เกลี่ยตําแหนงนักวิชาการสุขาภิบาล 3-5 (05-2-002) งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดลอมไปเปนนักวิชาการคลัง 3-5 (03-2-003) งานแผนที่ภาษี กองคลัง เปนตน
3) ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบการยุบเลิก
ตําแหนงและเปลี่ยนแปลงเกีย่ วกับตําแหนงตามขอเสนอของเทศบาลหากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
เห็นชอบตามขอเสนอของเทศบาลถือไดวาคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบแลว หาก

16

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลไมเห็นดวยกับขอเสนอของเทศบาล และเทศบาลยืนยันขอเสนอนั้นให
เสนอผานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบตอไป
4) การพิจารณาขออนุมัติยบุ เลิกตําแหนง และเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนงพนักงาน
ประจําป ใหดาํ เนินการโดยยึดกรอบอัตรากําลังตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ของเทศบาลเปนเกณฑ หากมี
เหตุผลและความจําเปนที่จะขออนุมัตินอกเหนือจากกรอบฯ ก็ใหขออนุมัติเปนกรณีพเิ ศษ
5) การขออนุมตั ิยุบเลิกตําแหนงและเปลีย่ นแปลงเกี่ยวกับตําแหนงใหพิจารณาถึงเหตุผล
และความจําเปนในดานปริมาณงานและ คุณภาพของงานเปนสําคัญ
6) การขออนุมัติยุบเลิกตําแหนงและเปลีย่ นแปลงเกี่ยวกับตําแหนง นอกจากจะ
พิจารณาเหตุผลดานปริมาณงานและคุณภาพของงานแลว ใหคํานึงถึงจํานวนของลูกจางทั้งประจํา และ
ชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในงานนั้นดวย ทัง้ นี้ เพื่อมิใหเกิดปญหางานลนมือ หรือปญหาอื่นตามมา
7) การขออนุมัติยุบเลิกตําแหนงและเปลีย่ นแปลงเกี่ยวกับตําแหนง ใหพิจารณาถึง
ความสําคัญกับความเหมาะสมและถูกตองของกรอบตําแหนงในงานนัน้ ดวย
8) การขออนุมัติยุบเลิกตําแหนงและเปลีย่ นแปลงเกี่ยวกับตําแหนง คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล ตองทําการวิเคราะหตําแหนง และจําเปนตองใชขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนัน้
จึงขอใหเทศบาลไดใหความสําคัญกับการเสนอขอมูล โดยกรอกเอกสารตามแบบใหถูกตอง กลาวคือ
จะตองเปนขอมูลที่ตรวจสอบจากเจาหนาที่สํานักงาน ก.ท.จ.และเอกสารตองครบถวน กลาวคือ จะตอง
รายงาน ขอมูลตามแบบ 1-6 อยางครบถวน รายละเอียดตามแบบแนบทาย
9) การเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 หรือ ระดับ 2 ใน
ุ สมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
กรณีที่ตําแหนงนัน้ มีผูดํารงตําแหนงอยูและผูครองตําแหนงดังกลาวมีคณ
สําหรับตําแหนงที่จะเลื่อนและแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงทีส่ ูงขึ้นในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2 ก็ให
สามารถปรับปรุงตําแหนงนัน้ ได
ขอ 23 การยุบเลิกตําแหนงและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนง ตัดโอนตําแหนง
ตัดโอนพนักงานครูเทศบาล ตัดโอนตําแหนงและตัดโอนพนักงานครูเทศบาลที่สงั กัดสถานศึกษาให
ดําเนินการ ดังนี้
1) การยุบเลิกตําแหนง หมายถึง การยุบเลิกตําแหนงที่วา งและไมมีความจําเปนตอ
เทศบาล
2) การเปลี่ยนแปลงเกีย่ วกับตําแหนงจะตองดําเนินการเฉพาะตําแหนงวางที่ไมมี
ผูครองตําแหนงเทานัน้ เวนแตในประกาศที่จะกําหนดเปนอยางอืน่ ไดแก
(ก) การปรับปรุงตําแหนงและระดับ หมายถึง การปรับปรุงตําแหนงและระดับให
สูงขึ้นหรือต่ําลงในสายงานเดียวกัน โรงเรียนเดิม เชน ปรับตําแหนงผูชวยอาจารยใหญ ระดับ 6 เปน
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ตําแหนงผูชวย ผูอาํ นวยการโรงเรียน ระดับ 7 หรือปรับปรุงตําแหนงอาจารย 2 ระดับ 7 เปนตําแหนง
อาจารย 1 ระดับ 3 ตําแหนงเลขที่และโรงเรียนเดิม เปนตน
(ข) การปรับขยายระดับตําแหนง หมายถึง การปรับขยายระดับควบของตําแหนงให
สูงขึ้น ในสายงานเดิม โรงเรียนเดิม เชน ปรับขยายระดับตําแหนงผูชวยอาจารยใหญ ระดับ 5 เปน
ตําแหนงผูชวยอาจารยใหญ ระดับ 6 ตําแหนงเลขที่และโรงเรียนเดิม เปนตน รวมทั้งการปรับขยายใน
ระดับควบเปนนอกระดับควบดวย เชน ปรับขยายระดับตําแหนงผูชวยอํานวยการโรงเรียน ระดับ 6-7
เปนตําแหนงผูช วยผูอํานวยการโรงเรียน ระดับ 8 ตําแหนงเลขที่และโรงเรียนเดิม เปนตน
(ค) การปรับลดระดับตําแหนง หมายถึง การปรับลดระดับควบของตําแหนงใหตํา่ ลง
ในสายงานเดิม โรงเรียนเดิม เชน ปรับลดระดับตําแหนงอาจารย 2 ระดับ 7 เปนตําแหนง อาจารย 2
ระดับ 6 ตําแหนงเลขที่และโรงเรียนเดิม เปนตน รวมทัง้ การปรับลดนอกระดับควบเปนตําแหนงในระดับ
ควบดวย เชน ปรับลดระดับตําแหนงอาจารย 1 ระดับ 6 เปนตําแหนงอาจารย 1 ระดับ 3-5 ตําแหนงเลขที่
และโรงเรียนเดิม เปนตน
(ง) การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงและการเปลี่ยนแปลงเลขที่ตําแหนง หมายถึง
การปรับปรุงตําแหนงจากสายงานหนึง่ โรงเรียนเดิม โดยเปลี่ยนแปลงเลขที่ตําแหนงดวย เชน ปรับปรุงการ
กําหนดตําแหนง อาจารย 2 ระดับ 7 ตําแหนงเลขที่ 0000-2 โรงเรียน ก. เปนตําแหนงผูชวยผูอํานวยการ
โรงเรียน ระดับ 7ตําแหนงเลขที่ 00002-1 โรงเรียน ก. เปนตน และหมายความรวมทั้งการปรับปรุงการ
กําหนดตําแหนงที่มคี นครองตําแหนงดวย
3) การตัดโอนตําแหนง หมายถึง การตัดโอนอัตราวางจากทีห่ นึง่ ไปยังอีกที่หนึง่ ภายใน
เทศบาลหรือระหวางเทศบาลในจังหวัด หรือระหวางเทศบาลตางจังหวัดและรวมทัง้ การตัดโอนตําแหนง
ตางประเภทระหวางพนักงานครูเทศบาลสายงาน ผูสอนระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาดวย
4) การตัดโอนพนักงานครูเทศบาล หมายถึง การยายพนักงานครูเทศบาลจากตําแหนง
หนึง่ ไปอีกตําแหนงหนึง่ ภายในเทศบาลหรือการโอน (ยาย) จากเทศบาลหนึ่งไปยังอีกเทศบาลหนึ่งใน
จังหวัดเดียวกัน
5) การตัดโอนตําแหนงและตัดโอนพนักงานครูเทศบาล หมายถึง การตัดโอนตําแหนง
พรอมตัวผูครองตําแหนงจากทีห่ นึง่ ไปยังอีกทีห่ นึง่ ภายในเทศบาล หรือระหวางเทศบาลภายในจังหวัด
รวมทัง้ การตัดโอนตําแหนงพรอมตัวผูครองตางประเภทระหวางพนักงานครูเทศบาลสายผูสอนระดับกอน
ประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาดวย
6) อัตรากําลังเกินเกณฑ หมายถึง อัตรากําลังพนักงานครูเทศบาลทีม่ ีอยูจริงใน
ปจจุบันมากกวาอัตรากําลังตามเกณฑมาตรฐานการกําหนดตําแหนงของคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล
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7) อัตรากําลังต่ํากวาเกณฑ หมายถึง อัตรากําลังพนักงานครูเทศบาลที่มีอยูจริง
ในปจจุบนั นอยกวาอัตรากําลังตามเกณฑมาตรฐานกําหนดตําแหนงของคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล
8) ใหเทศบาลรายงานและคํานวณอัตรากําลังพนักงานครูเทศบาลทีส่ ังกัดสถานศึกษา
ตามแบบทายหลักเกณฑนี้ ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลทราบภายในเดือนมิถุนายนของทุกป ทัง้ นี้
หากคํานวณแลว เทศบาลใดมีอัตรากําลังเกินเกณฑและเปนอัตราวาง หามมิใหเทศบาลบรรจุและแตงตั้ง
ตัวบุคคลใหดํารงตําแหนงทีว่ างนัน้
9) ใหเทศบาลขอความเห็นชอบการเปลีย่ นแปลงเกี่ยวกับตําแหนงตอคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล ตามแบบทายหลักเกณฑนี้ หากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นชอบตามขอเสนอ
ของเทศบาล ถือไดวาคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบแลว หากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลไมเห็นดวยกับขอเสนอของเทศบาล และเทศบาลยืนยันตามขอเสนอเดิม ใหเสนอผานคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบตอไป
10) ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบการตัดโอน
ตําแหนงตัดโอนพนักงานครูเทศบาล ตัดโอนตําแหนงและตัดโอนพนักงานครูเทศบาล ที่เกินอยูใน
สถานศึกษาหนึ่งไปกําหนดในอีกสถานศึกษาหนึง่ ของเทศบาลเดียวกันหรือที่เกินอยูในเทศบาลใดไป
กําหนดในเทศบาลอื่นในจังหวัดเดียวกันไดตามความจําเปนตามแบบทายหลักเกณฑนี้
11) ใหหนวยงานที่ไดรับการจัดสรรอัตราเงินเดือนของตําแหนงจากสํานักงบประมาณ
พิจารณา ตัดโอนอัตราวางจากเทศบาลทีม่ ีอัตรากําลังเกินเกณฑไปยังเทศบาลทีม่ ีอัตรากําลังต่าํ กวาเกณฑ
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดได
ขอ 24 ในระหวางการประกาศใชบงั คับแผนอัตรากําลังของเทศบาล หากเทศบาล
มีเหตุผลความจําเปนตองปรับปรุงการกําหนดตําแหนง เพื่อรองรับภารกิจ หนาที่ความรับผิดชอบ
ลักษณะงาน หรือปริมาณงานที่เพิม่ มากขึ้น ใหเทศบาลเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงตอ ก.ท.จ.
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ขอ 25 กรณีการขอปรับปรุงกําหนดตําแหนงของเทศบาลตามขอ 22 และขอ 23
เปนการกําหนดตําแหนงสายงานใหม ซึง่ เปนสายงานที่ ก.ท. ยังไมไดจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง
ของตําแหนงสายงานนัน้ ในการขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงดังกลาว ใหเทศบาล จัดทํารางมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงของตําแหนงสายงานนั้น เสนอไปพรอมกันดวย ทัง้ นี้ เพื่อแสดงใหทราบถึงประเภท
ตําแหนงชื่อตําแหนงสายงาน ลักษณะงาน โดยทัว่ ไป หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง ลักษณะงาน
ที่ตองปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และระดับตําแหนง

สมาคมพนักงานเทศบาลแหงประเทศไทย 19

ในการพิจารณาของ ก.ท.จ. หากมีความเห็นชอบตามที่เทศบาลเสนอ ใหเสนอเรือ่ งขอ
ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเพิ่มใหม รางมาตรฐานกําหนดตําแหนง พรอมความเห็นให ก.ท. พิจารณาให
ความเห็นชอบ
หาก ก.ท.จ. มีมติไมเห็นชอบตามที่เทศบาลเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเพิม่ ใหม
ใหนาํ ความทีก่ ําหนดในขอ 20 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 26 เมื่อเทศบาลไดรบั ความเห็นชอบในการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงตามขอ 22
หรือขอ 23 แลวแตกรณี ใหถือวาเปนการปรับปรุงแผนอัตรากําลังของเทศบาลนัน้ โดยใหเทศบาล
ดําเนินการแกไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากําลังของเทศบาลตอไป
หมวด 3
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
สวนที่ 1
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
ขอ 27 อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจําตําแหนงและการรับเงินประจําตําแหนงของ
พนักงานเทศบาล ใหนํากฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงที่กําหนดสําหรับขาราชการ
พลเรือนหรือขาราชการครูแลวแตกรณีมาใชบังคับโดยอนุโลม
การจายเงินเดือน และเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานเทศบาล ใหเปนไปตามกฎหมาย
หรือระเบียบทีก่ ําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนหรือขาราชการครูแลวแตกรณี โดยอนุโลม
ขอ 28 ใหพนักงานเทศบาลไดรับเงินเดือนตามตําแหนง ผูไดรับแตงตั้งใหดํารง ตําแหนง
ใด ระดับใด ใหไดรับเงินเดือนในอันดับตามบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนทายพระราชบัญญัติ
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538 ดังนี้
(1) ผูไดรับแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงใดในระดับ 1 ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ ท 1
(2) ผูไดรบั แตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงใดในระดับ 2 ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ ท 2
(3) ผูไดรับแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงใดในระดับ 3 ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ ท 3
(4) ผูไดรับแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงใดในระดับ 4 ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ ท 4
(5) ผูไดรับแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงใดในระดับ 5 ใหไดรบั เงินเดือนในอันดับ ท 5
(6) ผูไดรับแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงใดในระดับ 6 ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ ท 6
(7) ผูไดรับแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงใดในระดับ 7 ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ ท 7
(8) ผูไดรับแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงใดในระดับ 8 ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ ท 8
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(9) ผูไดรับแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงใดในระดับ 9 ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ ท 9
ขอ 29 พนักงานเทศบาลผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ระดับใด โดยไดรับเงินเดือน
ในอันดับใดตามขอ 28 ใหไดรับเงินเดือนในขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงนั้น เวนแต
(1) ผูนั้นไดรบั เงินเดือนสูงกวาขัน้ ต่ําของอันดับนัน้ อยูแลว ใหไดรับเงินเดือนเทาเดิม
(2) ผูนั้นไดรบั ปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพ และ ก.พ., ก.ค. หรือ
ก.ท. รับรองวาปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพนัน้ เปนคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับ
ตําแหนงที่ไดรบั แตงตั้ง และกําหนดเงินเดือนที่ควรไดรับในอันดับและขั้นใด ใหไดรบั เงินเดือนในอันดับ
และขั้นที่ตามที่กําหนดในขอ 30
(3) ผูนั้นไดรบั ปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
และ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.ท. รับรองวาปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ไดรับเพิม่ ขึ้นหรือ
สูงขึ้นนั้น เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งและกําหนดเงินเดือนที่ควรไดรับในอันดับ
และขั้นใด นายกเทศมนตรีหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีอาจปรับใหไดรับเงินเดือน
ในอันดับและขั้นที่ตามที่กาํ หนดในขอ 30
(4) ผูนั้นไดรบั แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานใดที่ ก.ท. กําหนดในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงใหตําแหนงในสายงานนั้น ไดรับเงินเดือนสูงกวาขัน้ ต่ําของอันดับเงินเดือนสําหรับ
ตําแหนงระดับนั้น ใหไดรับเงินเดือนในอันดับและขั้นที่ ก.ท. กําหนด
(5) ผูไดรับแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงใดในระดับที่ต่ํากวาตําแหนงเดิม กรณีที่เปนการ
แตงตั้งเพื่อประโยชนของทางราชการ ใหไดรับเงินเดือนในอันดับและขัน้ ที่ไดรับอยูเดิม หากเปนกรณีที่เปน
การแตงตั้ง โดยเปนความประสงคของตัวพนักงานเทศบาล ใหไดรับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนสําหรับ
ตําแหนงที่ไดรบั แตงตั้ง ในขัน้ ที่เทียบไดตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเทียบขัน้
เงินเดือนแตละอันดับทีพ่ นักงานเทศบาล จะไดรับเมื่อไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทายประกาศนี้ แตถา
ผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาขัน้ สูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งอยูแลว ใหไดรับ
เงินเดือนในขัน้ สูงของอันดับเงินเดือน สําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง
(6) ผูไดรับแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงในระดับที่สูงขึน้ ตําแหนงใด ถาไดรับเงินเดือนสูง
กวาขัน้ ต่ําของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งนัน้ อยูแลว ใหไดรับเงินเดือนในอันดับเงิน
เดือนสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งในขั้นทีเ่ ทียบไดตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตาราง
เทียบขัน้ เงินเดือนและอันดับที่พนักงานเทศบาลจะไดรบั เมื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทายประกาศนี้
ขอ 30 การกําหนดใหผทู ี่ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพ
ตามขอ 29 (2) และผูที่ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพิ่มขึ้นหรือสูงขึน้ ตาม
ขอ 29 (3) ไดรับเงินเดือนในอันดับใด และขั้นใด ใหพิจารณาดําเนินการดังนี้
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(1) ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ไดรับเพิ่มขึ้น หรือสูงขึน้ ตองเปนปริญญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรองวาเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง
โดยใหพจิ ารณาปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิได ไมวาพนักงานเทศบาลผูนั้นจะไดรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพดังกลาวอยูกอน หรือระหวางเขารับราชการ หรืออยูในระหวางทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการ
(2) การปรับอัตราเงินเดือน ใหไดรับตามคุณวุฒิไมมีผลเปนการปรับปรุงตําแหนง
หรือเปลี่ยนระดับตําแหนง และตองใหไดรับเงินเดือนไมสูงกวาระดับและขั้นของอัตราเงินเดือนที่ควรไดรับ
ตามตารางกําหนดอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิ ทายประกาศนี้
(3) การปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิ ตองใหมีผลไมกอนวันทีพ่ นักงานเทศบาล
ผูนั้นสําเร็จการศึกษา และไมกอนวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่จะขอปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับ
ตามคุณวุฒนิ นั้ รวมถึงไมกอ นวันที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. ไดกําหนดใหปริญญาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพที่ไดรบั มาเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้ง
ในกรณีพนักงานเทศบาลผูใดไดรับอนุญาตใหลาศึกษาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑวาดวย
การลาของพนักงานเทศบาลนั้น การปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิ ใหมีผลไมกอนวันทีผ่ ูนั้น
รายงานตัวตอเทศบาลหลังสําเร็จการศึกษา
ในกรณีที่ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิม่ ขึ้นหรือสูงขึน้ กอนวันที่เขารับ
ราชการ หรืออยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ การปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิตองมี
ผลไมกอนวันพนทดลองปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้ง
ในกรณีที่ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิม่ ขึ้น หรือสูงขึน้ หลังวันเขารับ
ราชการและพนทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลวโดยมิไดรับอนุญาตใหลาศึกษาเพิ่มเติมตามวรรคสอง
การปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิ ใหมผี ลไมกอนวันที่ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
(4) การสั่งปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิ ใหนายกเทศมนตรีเปนผูสั่ง โดยมิให
ยอนหลังขามปงบประมาณ
ในกรณีที่ไดเสนอเรื่องราวไวกอนวันเริ่มตนปงบประมาณและไมสามารถสั่งปรับใหใน
วันเริ่มตนปงบประมาณก็ใหส่งั ปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิไดตั้งแตวันเริ่มตนปงบประมาณ
ทั้งนี้ใหปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามวุฒิกอนการพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือน

22

ขอ 31 พนักงานเทศบาลผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามที่กาํ หนดไวในหมวดอื่น
แหงประกาศนี้ และไดกําหนดการใหไดรับเงินเดือนเปนอยางอืน่ ไวโดยเฉพาะ ใหพนักงานเทศบาลผูน ั้น
ไดรับเงินเดือนตามทีก่ ําหนดในหมวดนัน้
ขอ 32 พนักงานครูเทศบาลที่สงั กัดสถานศึกษาตําแหนงใด ที่ ก.ท. กําหนดใหไดรับ
เงินเดือนหลายระดับ (ระดับควบ) เมื่อพนักงานครูเทศบาลผูดํารงตําแหนงนัน้ ไดรับเงินเดือนถึงขั้นต่ําของ
ระดับถัดไปใหนายกเทศมนตรี โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.สั่งใหผนู ั้นใหไดรับเงินเดือนในระดับถัดไป
ขอ 33 กรณีอื่นนอกจากที่ไดกําหนดในหมวดนี้ใหเสนอ ก.ท.จ. พิจารณาอนุมัติ
เปนราย ๆ ไป
สวนที่ 2
ประโยชนตอบแทนอื่น
ขอ 34 ใหเทศบาลจัดใหมีประโยชนตอบแทนอืน่ สําหรับพนักงานเทศบาลเพื่อเปนการ
เสริมสรางขวัญกําลังใจ แรงจูงใจ และเปนสวัสดิการตาง ๆ ในการปฏิบตั ิราชการของพนักงานเทศบาล ทั้งนี้
ใหเปนไปตามกฎหมาย หรือระเบียบทีก่ ําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือน หรือขาราชการครูแลวแตกรณี
ขอ 35 เทศบาลที่บริหารจัดการการจายเงินเดือน คาจาง และประโยชนตอบแทนอื่น
สําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจาง ไดต่ํากวาที่กาํ หนดในมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 และเทศบาลไดบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามเงื่อนไขที่ ก.ท. กําหนด เทศบาลนั้นอาจกําหนดประโยชนตอบแทนอืน่ แกพนักงานและลูกจางของ
เทศบาลเพิ่มอีกก็ได
การกําหนดประโยชนตอบแทนอืน่ สําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาลตามที่
กําหนดในวรรคหนึง่ ตองมีลกั ษณะเปนคาตอบแทนทีเ่ ปนตัวเงิน และเปนการจายใหในลักษณะของ
สวัสดิการสําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาล โดยใหนําเงินในสวนทีเ่ หลือจากกรณีคาใชจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอืน่ ไมสูงกวารอยละสี่สบิ ตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 มาใช แตทงั้ นี้วงเงินคาประโยชนตอบแทนอืน่ ของพนักงานหรือ
ลูกจางที่ไดรับแตละคนตองไมเกิน 5 เทาของอัตราเงินเดือนหรือคาจาง
ขอ 36 เทศบาลอาจกําหนดประโยชนตอบแทนอืน่ สําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจาง
ของเทศบาลตามขอ 35 ไดดังตอไปนี้
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(1) กําหนดประโยชนตอบแทนอืน่ เปนประเภทเพิ่มขึน้ ใหมนอกเหนือจากประเภทตาม
ที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นประกาศกําหนด และกําหนดอัตรา
คาตอบแทน ตลอดทั้งหลักเกณฑและวิธีการจายคาตอบแทนสําหรับประโยชนตอบแทนอืน่ ประเภทใหมนนั้
(2) กําหนดประโยชนตอบแทนอืน่ ในลักษณะเปนเงินเพิม่ พิเศษจากรายการประโยชน
ตอบแทนอื่นทีค่ ณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นประกาศกําหนด
ขอ 37 เมื่อเทศบาลกําหนดประโยชนตอบแทนอืน่ ตามขอ 36 แลว ใหเสนอเรื่องให
ก.ท.จ. พิจารณา ในการพิจารณาของ ก.ท.จ. ใหคํานึงถึงสิทธิ สวัสดิการของพนักงานเทศบาลและลูกจาง
ที่ไดรับความจําเปน ความเหมาะสม งบประมาณรายไดของเทศบาล
ให ก.ท.จ. เสนอเรื่องการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นตามวรรคหนึ่ง และความเห็นให
ก.ท. พิจารณา เมื่อ ก.ท. พิจารณาและมีมติใหความเห็นชอบแลว ใหนายกเทศมนตรีประกาศใชบังคับ
ตอไป
ขอ 38 การปรับปรุงการกําหนดประโยชนตอบแทนอืน่ สําหรับพนักงานเทศบาลหรือ
ลูกจางของเทศบาลตามขอ 36 (1) ใหมีอตั ราคาตอบแทนเพิ่มขึน้ หรือลดลงจากทีก่ ําหนดไวเดิม หรือการ
ยกเลิกการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นนัน้ ใหเทศบาลดําเนินการตามที่กาํ หนดไวในขอ 37 โดยอนุโลม
ขอ 39 การปรับปรุงการกําหนดประโยชนตอบแทนอืน่ ในลักษณะเปนเงินเพิ่มพิเศษจาก
รายการประโยชนตอบแทนอื่นที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ ประกาศกําหนด
ตามขอ 36 (2) ใหมีอัตราคาตอบแทนเพิม่ ขึ้นหรือลดลงจากที่กาํ หนดไวเดิม ใหเทศบาลดําเนินการตามที่
กําหนดไวในขอ 37 โดยอนุโลม เวนแต การกําหนดใหมอี ัตราคาตอบแทนลดลงต่าํ กวาอัตราที่กฎหมาย
หรือระเบียบทีก่ ําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนจะไดรับ หรือการยกเลิกการกําหนดประโยชนตอบแทน
อื่นนัน้ จะกระทํามิได
ขอ 40 ในกรณีที่เทศบาลกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานเทศบาลและ
ลูกจางของเทศบาลตามขอ 36 แลว หากปรากฏวาเทศบาลนัน้ ไมสามารถบริหารจัดการการจายเงินเดือน
คาจางและประโยชนตอบแทนอืน่ ใหเปนไป ตามที่กฎหมายกําหนดใหเทศบาลพิจารณาดําเนินการปรับปรุง
หรือยกเลิกการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นที่กาํ หนดตามขอ 36 (1) และ (2) เปนลําดับแรก
การปรับปรุงหรือยกเลิกการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นตามวรรคหนึ่ง ใหเทศบาล
ดําเนินการตามที่กาํ หนดไวในขอ 38 หรือขอ 39 โดยอนุโลม
ขอ 41 พนักงานเทศบาลอาจไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มเี หตุพิเศษ ตามที่ ก.ท.
กําหนด
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ขอ 42 การกําหนดใหพนักงานครูเทศบาลไดรับเงินเดือนเพิ่มสําหรับตําแหนงทีม่ ีเหตุ
พิเศษของครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวมดําเนินการ ดังนี้
1) เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงทีม่ ีเหตุพิเศษนี้ใหเรียกโดยยอวา เงิน “พ.ค.ศ.”
2) คําวา เงิน “พ.ค.ศ.” หมายความวา เงินเพิ่มพิเศษที่จา ยควบกับเงินเดือนแกครู
การศึกษาพิเศษ และหรือครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวม
“คนพิการ” หมายความวา คนที่มีความผิดปกติหรือบกพรองทางรางกาย ทางสติปญญา
หรือทางจิตใจ ตามประเภทและหลักเกณฑทกี่ ําหนดในกฎกระทรวงสาธารณสุข ออกตามความในมาตรา 4
และมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534
“ครูการศึกษาพิเศษ” หมายความวา พนักงานครูเทศบาลซึ่งปฏิบัติหนาที่เปนครูสอนคน
พิการตามประเภทที่กาํ หนดไว และไดปฏิบัติหนาทีท่ ําการสอนในสถานศึกษาที่เปดสอนเฉพาะคนพิการ
ของทางราชการ และหรือในความควบคุมของทางราชการ
“ครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวม” หมายความวา พนักงานครูเทศบาลซึ่งปฏิบัติหนาที่
เปนครูสอนคนพิการซึ่งเรียนรวมในโรงเรียนสอนคนปกติและไดปฏิบัติหนาทีท่ ําการสอนหรือปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในสถานศึกษาของทางราชการ และหรือในความควบคุมของทางราชการ
“ครูประจําชั้นพิเศษ” หมายความวา พนักงานครูเทศบาลซึ่งปฏิบัติหนาที่เปนครูสอน
คนพิการ โดยแยกทําการสอนเปนหองเด็กพิเศษโดยเฉพาะและทําหนาที่เปนครูประจําชั้น
“ครูเสริมวิชาการ” หมายความวา พนักงานครูเทศบาลซึง่ ปฏิบัติหนาทีเ่ ปนครูสอน
คนพิการอยูประจําหองเสริมวิชาการศึกษาพิเศษ มีหนาที่สอนเสริม ชวยเหลือแกไขปญหา และพัฒนา
ทักษะดานสติปญญา อารมณสังคม และรางกายใหแกคนพิการที่เรียนในชัน้ เรียนรวมกับคนปกติ
“ครูประจําชั้นเรียนรวม” หมายความวา พนักงานเทศบาลซึ่งปฏิบัติหนาที่เปนครูสอนคน
พิการและหรือปฏิบัติงานในชั้นเรียนใหกับคนปกติทมี่ ีคนพิการเรียนรวมทําหนาที่เปนครูประจําชัน้ และ
ปฏิบัติหนาที่ครูเสริมวิชาการใหแกคนพิการดวย
“ครูเดินสอน” หมายความวา พนักงานครูเทศบาลซึง่ ปฏิบัติหนาที่เปนครูสอนคนพิการอยู
ประจําศูนยเสริมวิชาการศึกษาพิเศษ มีหนาที่สอนเสริมชวยเหลือแกไขปญหา และพัฒนาทักษะดาน
สติปญญาอารมณสังคมและรางกายใหแกคนพิการทีเ่ รียนในชั้นเรียนรวมกับคนปกติในโรงเรียนทีอ่ ยูใน
บริเวณใกลเคียงกัน
3) ครูการศึกษาพิเศษซึ่งอยูในเกณฑทจี่ ะไดรับเงิน “พ.ค.ศ.” จะตองมีวฒ
ุ ิปริญญาทาง
การศึกษาพิเศษหรือเปนผูผา นการอบรมดานการศึกษาพิเศษ ตามหลักสูตรที่ ก.ค.รับรอง โดยมีเวลาทํา
การสอน ดังนี้
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(ก) พนักงานครูเทศบาลตําแหนงซึ่งมีหนาที่เปนผูสอนในหนวยงานทางการศึกษา
และไดปฏิบัติหนาที่ครูการศึกษาพิเศษ ตองมีเวลาทําการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ 18 คาบ (คาบละ
50 นาที)
(ข) พนักงานครูเทศบาลตําแหนงซึ่งมีหนาที่เปนผูบริหารและใหการศึกษาใน
หนวยงานทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาสถานศึกษาในโรงเรียนทีเ่ ปดสอนเฉพาะ
คนพิการ และไดปฏิบัติหนาที่ครูการศึกษาพิเศษ ตองมีเวลาทําการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ 8 คาบ
(คาบละ 50 นาที)
(ค) พนักงานครูเทศบาลตําแหนงซึ่งมีหนาที่เปนผูบริหารและใหการศึกษาใน
หนวยงานทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสถานศึกษาในโรงเรียนที่เปดสอนเฉพาะคนพิการและ
ไดปฏิบัติหนาที่ครูการศึกษาพิเศษตองมีเวลาทําการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ 5 คาบ (คาบละ 50
นาที)
4) ครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวม ซึง่ อยูในเกณฑทจี่ ะไดรับเงิน “พ.ค.ศ.” กรณีเรียน
รวม ไดแก ครูการศึกษาพิเศษทีป่ ฏิบัติหนาที่เปนครูประจําชั้นพิเศษ ครูเสริมวิชาการ ครูเดินสอนที่มี
เวลาทําการสอนและหรือมีเวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนเกี่ยวกับการศึกษาของคนพิการ
ไมนอยกวาสัปดาหละ 18 คาบ (คาบละ 50 นาที) หรือครูประจําชั้นเรียนรวมทีม่ ีเวลาทําการสอน
และหรือมีเวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการศึกษาใหกับคนปกติที่มีคนพิการเรียนรวมตามเวลาปฏิบัตงิ านปกติ
ไมนอยกวา สัปดาหละ 18 คาบ (คาบละ 50 นาที) และตองปฏิบัติหนาที่ครูเสริมวิชาการใหกบั คน
พิการเพิ่มเติมอีกไมนอยกวาสัปดาหละ 5 คาบ (คาบละ 50 นาที) และมีวุฒิปริญญาทางการศึกษา
พิเศษหรือเปนผูผานการ อบรมดานการศึกษาพิเศษหลักสูตรที่ ก.ค. รับรองและจะตองรับผิดชอบการศึกษา
ของคนพิการในจํานวนอัตราครู : นักเรียน ตามหลักเกณฑอยางนอย ดังนี้
ครูประจําชัน้ พิเศษกรณีเรียนรวม 1 คน : นักเรียนไมนอยกวา 6 คน
ครูเสริมวิชาการกรณีเรียนรวม 1 คน : นักเรียนไมนอ ยกวา 6 คน
ครูประจําชั้นเรียนรวมและไดปฏิบัติหนาที่ครูเสริมวิชาการ 1 คน : นักเรียนไมนอยกวา 3 คน
ครูเดินสอนกรณีเรียนรวม 1 คน : ไมนอยกวา 2 โรงเรียน : นักเรียนไมนอยกวา 3 คน
5) เงิน “พ.ค.ศ.” ใหจายเดือนละ 2,000 บาท
ในกรณีปฏิบัติหนาที่ครูการศึกษาพิเศษ และครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวมไมเต็ม
เดือนใหจา ยเงิน “พ.ค.ศ.” ตามสวนจํานวนวันที่ไดรับเงินเดือนในระหวางปฏิบัติหนาที่นนั้
ในกรณีที่ไมไดปฏิบัติหนาที่ครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวมให
งดจายเงิน “พ.ค.ศ.”
6) ใหพนักงานครูเทศบาลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถวนยื่นคําขอตามแบบทายนี้เสนอให
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ผูบังคับบัญชาตามลําดับชัน้ ตรวจสอบและรับรอง แลวเสนอใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณา
เสนอใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลพิจารณาใหความเห็นชอบ
7) ใหหนวยงานทีไ่ ดรับการจัดสรรอัตราเงินเดือนของตําแหนงจากสํานักงบประมาณ
เปนผูทาํ ความตกลงกับสํานักงบประมาณขอเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ
และครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวม
ขอ 43 พนักงานเทศบาลอาจไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ
ตามที่ ก.ท. กําหนด
ขอ 44 บําเหน็จ บํานาญ ของพนักงานเทศบาล ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
หมวด 4
การคัดเลือก
ขอ 45 การคัดเลือก หมายถึง การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
พนักงานเทศบาลและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงในระดับที่สงู ขึ้น ให
ดําเนินการได 5 วิธี ดังนี้
(1) การสอบแขงขัน เพื่อบรรจุบคุ คลเขารับราชการและแตงตั้งใหเปนพนักงานเทศบาล
(2) การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน เพื่อบรรจุบคุ คลเขารับ
ราชการและแตงตั้งใหเปนพนักงานเทศบาลในเทศบาล
(3) การสอบคัดเลือก เพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดาํ รงตําแหนงในระดับที่สงู ขึ้นใน
สายงานเดียวกัน หรือแตงตั้งพนักงานใหดํารงตําแหนงในตางสายงาน หรือแตงตั้งพนักงานตําแหนง
ผูปฏิบัติงานใหดํารงตําแหนงบริหารของเทศบาลหรือแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลใหดํารงตําแหนงสายงาน
ผูบริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑและเงือ่ นไขที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กําหนด
(4) การคัดเลือก เพื่อแตงตัง้ พนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึน้ ในระดับ
ควบสําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงระดับควบ หรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นนอกระดับควบ
สําหรับตําแหนงที่กาํ หนดเปนตําแหนงสําหรับผูปฏิบัตงิ านทีม่ ีประสบการณ หรือตําแหนงประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชีย่ วชาญเฉพาะหรือตําแหนงประเภทวิชาการของพนักงานครูเทศบาลหรือแตงตั้งพนักงาน
เทศบาลตําแหนงบริหารของเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นหรือการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานครู
เทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาใหดํารงตําแหนงและระดับทีส่ ูงขึ้นตามหลักเกณฑและเงือ่ นไขที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาลกําหนด
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(5) การคัดเลือก เพื่อรับโอนมาแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงบริหารหรือสายงานผูบริหาร
สถานศึกษา
ขอ 46 การดําเนินการคัดเลือก โดยการสอบแขงขัน การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ
ที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน การสอบคัดเลือก และการคัดเลือกตามทีก่ ําหนดในหมวดนี้ ก.ท.จ.หรือผูที่
ไดรับมอบหมายจาก ก.ท.จ. ใหเปนผูดําเนินการแทน ตองดําเนินการอยางเปดเผย โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได โดยคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล ความเปนธรรม ความเสมอภาค และตองเปดโอกาสให
พนักงานเทศบาลของเทศบาลอื่น ที่มีคุณสมบัติครบถวน และมีความประสงคสมัครเขารับการคัดเลือก
มีสิทธิเขารับการคัดเลือกดวย โดยการประกาศผลการคัดเลือกใหดําเนินการอยางเปดเผย
สวนที่ 1
การสอบแขงขัน
ขอ 47 การสอบแขงขัน เพื่อบรรจุบุคคลเขาเปนพนักงานเทศบาลตามขอ 45 (1)
ให ก.ท.จ.เปนผูดําเนินการสอบแขงขัน ในกรณีที่ ก.ท.จ.เห็นสมควรอาจมอบใหเทศบาลหรือองคกรใดเปน
ผูดําเนินการแทนก็ได
ขอ 48 การสอบแขงขัน การกําหนดหลักสูตรวิธีการสอบแขงขัน และวิธีการดําเนินการ
เกี่ยวกับการสอบแขงขัน ตลอดจนเกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชีสอบแขงขันได การนํารายชื่อผู
สอบแขงขันไดตําแหนงหนึง่ ไปขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอืน่ และการยกเลิกบัญชีผู
สอบแขงขันได ใหเปนไปตามที่กาํ หนด ดังตอไปนี้
(1) ใหผูดําเนินการสอบแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน
(2) หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันอยางนอยตองมี 3 ภาค คือ
(ก) ภาคความรูความสามารถทั่วไป ใหทดสอบโดยวิธีสอบขอเขียน
(ข) ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง ใหทดสอบโดยวิธีสอบ
ขอเขียน หรือวิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอนื่ ใดวิธีหนึง่ หรือหลายวิธีก็ได
(ค) ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง ใหประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
กับตําแหนงหนาที่
(3) ผูสมัครสอบตองเปนผูม ีคุณสมบัติหรือไมมีลักษณะตองหามสําหรับพนักงานเทศบาล
หรือไดรับการยกเวนจาก ก.ท.จ. และตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงที่ ก.ท กําหนด
(4) การประกาศรับสมัครสอบใหระบุชื่อตําแหนง คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนง เงินเดือนที่จะไดรับ วันเวลาและสถานที่สอบ เอกสารหลักฐานที่ใชในการสอบ หลักสูตร
และวิธีการสอบแขงขัน เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี

28

(5) เกณฑการตัดสิน ผูสอบแขงขันไดตองไดคะแนนในแตละภาคที่สอบไมต่ํากวา
รอยละหกสิบ
(6) การขึ้นบัญชีผสู อบแขงขันไดใหเรียงตามลําดับจากผูสอบแขงขันไดคะแนนสูงสุดลง
มาตามลําดับ และใหบัญชีสอบแขงขันไดใหใชไดไมเกิน 2 ป นับแตวันขึ้นบัญชี เวนแตถามีการสอบ
แขงขันในตําแหนงเดียวกันนัน้ อีก และไดขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลวบัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งกอน
เปนอันยกเลิก
ขอ 49 ใหผูดําเนินการสอบแขงขันแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันขึ้น
คณะหนึง่ ประกอบดวย ผูท รงคุณวุฒิ ผูแทนหนวยราชการ และผูแทนพนักงานเทศบาล มีจาํ นวนไมนอย
กวา 5 คน ดังนี้
(1) กรณี ก.ท.จ. เปนผูดําเนินการสอบแขงขัน ใหประธาน ก.ท.จ.แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิใน
ก.ท.จ.เปนประธานกรรมการ
(2) กรณีเทศบาล เปนผูดาํ เนินการสอบแขงขัน ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งปลัดเทศบาล
เปนประธานกรรมการ
(3) กรณีองคกรอื่นนอกเหนือจาก (1) และ (2) เปนผูดาํ เนินการสอบแขงขันใหประธาน
ก.ท.จ.แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.เปนประธานกรรมการ
ขอ 50 คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันอาจตัง้ กรรมการออกขอสอบ กรรมการ
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกีย่ วกับการสอบแขงขันไดตามความจําเปน
ขอ 51 ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบและ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบไดเทาที่จําเปน และไมขัดตอหลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน แลวใหประธาน
กรรมการประกาศกอนวันสอบไมนอยกวา 5 วันทําการ
ขอ 52 หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในตําแหนงระดับ
ตาง ๆ ใหเปนไปตามที่กาํ หนดทายประกาศนี้
ขอ 53 ใหผูดําเนินการสอบแขงขันประกาศรับสมัครสอบ โดยระบุรายละเอียดในเรื่อง
ตาง ๆ ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)

ชื่อตําแหนงทีจ่ ะบรรจุและแตงตั้ง
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครสอบสําหรับตําแหนงนั้น
เงินเดือนทีจ่ ะไดรับ
วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ

สมาคมพนักงานเทศบาลแหงประเทศไทย 29

(5) เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัครสอบ
(6) หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิก
บัญชีผูสอบแขงขันได
(7) เรื่องอื่น ๆ หรือขอความอื่นที่ผูสมัครสอบควรทราบ
ประกาศรับสมัครสอบนั้น ใหปดไวในที่เปดเผย ณ สถานที่รับสมัครสอบกอนวันที่เริ่มรับ
สมัครสอบ โดยแจงให ก.ท.จ. ทุกจังหวัดและสํานักงาน ก.ท. และจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือ
ทางอื่นใดตามความเหมาะสมดวยก็ได
ขอ 54 ใหผูดําเนินการสอบแขงขันจัดใหมีเจาหนาที่รับสมัครสอบ โดยใหมีกาํ หนดเวลา
รับสมัครสอบไมนอยกวา 15 วันทําการ
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนตองขยายกําหนดเวลารับสมัครสอบแขงขันตามที่
คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันเสนอแนะ ผูดําเนินการสอบแขงขันอาจประกาศขยายกําหนดเวลารับ
สมัครสอบได แตทั้งนี้ เวลาที่จะขยายตองมีเวลาไมนอยกวา 15 วันทําการ นับตั้งแตวันถัดจากวัน
สุดทายของการรับสมัครสอบและจะตองประกาศการขยายเวลานั้นกอนวันปดรับสมัครสอบครั้งนั้นดวย
ขอ 55 ใหผูสมัครสอบเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบตามอัตรา
ดังนี้
(1) ตําแหนงระดับ 1 หรือตําแหนงระดับ 2 ตําแหนงละไมเกิน 100 บาท
(2) ตําแหนงระดับ 3 ขึ้นไป ตําแหนงละไมเกิน 200 บาท
คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนใหเมื่อไดประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสทิ ธิเขาสอบแลว
เวนแต มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทัง้ หมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตตามขอ 59 จึง
ใหจายคืนคาธรรมเนียมสอบแกผูสมัครสอบเฉพาะผูที่มิไดมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทาง
ทุจริตนัน้ ได
คาธรรมเนียมสอบที่จัดเก็บไดตามที่กาํ หนดในวรรคหนึง่ ใหผูดาํ เนินการสอบแขงขัน
สามารถนําไปเปนคาใชจา ยในการดําเนินการสอบแขงขันในคราวนัน้ ได
ขอ 56 ใหผูดําเนินการสอบแขงขันประกาศรายชื่อผูมีสทิ ธิเขาสอบ กอนวันสอบไม
นอยกวา 10 วันทําการ
ขอ 57 การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบแขงขันไดใหถือเกณฑวา ตองเปนผูสอบไดคะแนน
ในแตละภาคที่สอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละหกสิบ ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลดวย
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ขอ 58 ในการสอบแขงขัน จะตองทําการสอบตามหลักสูตรทุกภาคในการสอบแขงขัน
และคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันจะกําหนดใหผูสมัครสอบภาคความรูความสามารถทัว่ ไป หรือ
ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงกอน แลวจึงใหผทู ี่สอบไดคะแนนตามเกณฑทกี่ ําหนดไวใน
ขอ 65 สอบในภาคอื่นตอไปก็ได
ขอ 59 กรณีที่ปรากฏวามีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตอันอาจทําใหเกิดความไมเปน
ธรรมในการสอบแขงขัน ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันรายงานใหผูดําเนินการสอบแขงขันทราบ
เพื่อพิจารณาวาจะสมควรยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบเฉพาะวิชาหรือ
เฉพาะภาคที่เกิดการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตตามแตจะเห็นสมควร ถาหากผูดําเนินการสอบแขงขันให
ยกเลิกการสอบแขงขันเฉพาะวิชาใดหรือเฉพาะภาคใดแลว ก็ใหดําเนินการสอบแขงขันเฉพาะวิชานัน้
หรือเฉพาะภาคนั้นใหม สําหรับผูที่มีสว นเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตไมมีสิทธิเขาสอบ
อีกตอไป
ขอ 60 เมื่อไดดําเนินการสอบแขงขันเสร็จแลว ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน
รายงานผลการสอบตอผูดําเนินการสอบแขงขัน เพื่อผูดาํ เนินการสอบแขงขันจะไดประกาศขึ้นบัญชีผู
สอบแขงขันไดตอไป
ขอ 61 การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได ใหเรียงตามลําดับที่จากผูสอบไดคะแนนรวมสูงลง
มาตามลําดับ ในกรณีที่มีผสู อบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
มากกวาเปนผูอ ยูในลําดับทีส่ งู กวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน ใหผูไดคะแนน
ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงเทากัน ใหผูไดคะแนนภาษาไทยในภาคความรูความสามารถทั่วไป
มากกวาเปนผูอ ยูในลําดับทีส่ ูงกวา ถายังคงไดคะแนนเทากันอีก ก็ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผู
อยูในลําดับทีส่ ูงกวา
ขอ 62 กรณีมีความประสงคจะขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได ใหระบุระยะเวลาในการขึ้น
บัญชีผูสอบแขงขันไดในประกาศรับสมัครสอบแขงขันและในประกาศผลการสอบแขงขัน โดยมีเงื่อนไขให
ระบุระยะเวลาการขอใชบัญชีไดไมเกิน 2 ป นับแตวนั ขึ้นบัญชี กรณียังใชบัญชีไมครบตามที่อายุ
ระยะเวลาในประกาศ แตประสงคจะสอบแขงขันตําแหนงเดียวกันนัน้ อีก ตองเสนอเหตุผลความจําเปนให
ก.ท.จ.พิจารณาใหความเห็นชอบกอน หาก ก.ท.จ.พิจารณา เห็นชอบและเมื่อไดขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได
ใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งกอนเปนอันยกเลิก
กรณีบัญชีสอบแขงขันครบกําหนดระยะเวลาตามที่ระบุใหถือวาบัญชีนั้นถูกยกเลิก กรณี
ที่ไดมีการเรียกตัวผูสอบแขงขันไดผูใด ใหมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปแลวกอนบัญชีผูสอบแขงขันได
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จะมีอายุครบกําหนดระยะเวลาที่ระบุ และตอมาบัญชีไดครบระยะเวลาตามที่ระบุหรือกอนมีการขึ้นบัญชี
ผูสอบแขงขันไดใหม ใหถือวาผูนนั้ ยังมีสิทธิไดรับการบรรจุแตงตั้ง แตทั้งนี้ตองไมเกิน 30 วัน นับแตวัน
ถัดจากวันที่บญ
ั ชีผูสอบแขงขันไดนั้นมีอายุครบตามระยะเวลาที่กาํ หนดหรือวันที่มีการขึ้นบัญชีผูสอบ
แขงขันไดใหมแลวแตกรณี
ขอ 63 ใหผูดําเนินการสอบแขงขัน เปนเจาของบัญชีสอบแขงขันที่ไดดําเนินการและมี
อํานาจพิจารณาอนุญาตใหเทศบาลอื่น องคกรปกครองสวนทองถิน่ อื่น หรือสวนราชการอื่น ที่มีความ
ประสงคจะขอใชบัญชีสอบแขงขันดังกลาว เพื่อแตงตั้งผูส อบแขงขันไดใหดํารงตําแหนงสายงานเดียวกันใน
สวนราชการนัน้ โดยใหเรียกบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ที่สอบแขงขันไดตามบัญชีการสอบนัน้
กรณีที่ ก.ท.จ.หรือเทศบาลภายในจังหวัดหรือองคกรอื่นใดที่ ก.ท.จ.มอบใหดําเนินการ
แลวแตกรณีเปนผูดําเนินการสอบแขงขัน หากเทศบาลภายในจังหวัดนั้น มีตาํ แหนงวางและประสงคจะขอ
ใชบัญชีเพื่อบรรจุแตงตั้งผูสอบแขงขันไดแทนตําแหนงทีว่ างใหขอใชบญ
ั ชีที่ ก.ท.จ.หรือเทศบาลภายใน
จังหวัดหรือองคกรอื่นใดที่ ก.ท.จ.มอบใหดําเนินการนัน้ กอนขอใชบัญชีจาก ก.ท.จ.หรือเทศบาลหรือองคกร
อื่น ที่ไดรับมอบหมายใหดาํ เนินการสอบในจังหวัดอืน่
ขอ 64 กรณีผูใดไดขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได ถามีกรณีอยางใดอยางหนึง่ ดังตอไปนี้ให
เปนอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผนู ั้นไวในบัญชีผูสอบแขงขันได คือ
(1) ผูนั้นไดขอสละสิทธิรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงทีส่ อบได

(2) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเขารับราชการภายในเวลาที่ผูดําเนินการสอบ
แขงขัน หรือผูม ีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งกําหนด โดยมีหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนแจงใหทราบ
กําหนดเวลาลวงหนาไมนอยกวา 10 วัน นับแตวันทีท่ ี่ทาํ การไปรษณียรับลงทะเบียน
(3) ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการไดตามกําหนดเวลาที่จะบรรจุและแตงตั้งใน
ตําแหนงที่สอบได
(4) ผูนั้นประสงคจะรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบแขงขันไดโดยการโอนแต
สวนราชการทีจ่ ะบรรจุไมรับโอน และไดแจงใหทราบลวงหนาแลววาจะไมรับโอน ผูน ั้นจึงไมประสงคจะรับ
การบรรจุ
(5) ผูนั้นไดรบั การบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบไดไปแลว ใหยกเลิกการขึ้นบัญชี
ผูนั้นไวในบัญชีผูสอบแขงขันไดทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน
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ขอ 65 ผูใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผูนนั้ ไวในบัญชีผูสอบแขงขันไดบัญชีใดไปแลว ถา
บัญชีนั้นยังไมยกเลิก และผูด ําเนินการสอบ พิจารณาเห็นวามีเหตุอนั สมควรจะอนุมัติใหขนึ้ บัญชีผูนั้นไว
ในบัญชีเดิมเปนลําดับแรกที่จะบรรจุในครั้งตอไปตามเดิมก็ได สําหรับผูซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี
เนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร เมื่อออกจากราชการทหารโดยไมมี
ความเสียหายและประสงคจะเขารับราชการในตําแหนงทีส่ อบได และบัญชีผูสอบแขงขันไดนนั้ ยังไมยกเลิก
ใหขึ้นบัญชีผนู นั้ ไวในบัญชีเดิมเปนลําดับแรกที่จะบรรจุในครั้งตอไป
ขอ 66 ในการดําเนินการสอบแขงขัน ใหผูดําเนินการสอบแขงขันดําเนินการดังตอไปนี้
(1) สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน 1 ชุด และสําเนา
ประกาศรับสมัครสอบ 2 ชุด ไปยังสํานักงาน ก.ท. กอนเริ่มรับสมัครสอบไมนอยกวา 7 วันทําการ
(2) เมื่อการสอบเสร็จสิ้น ใหผูดําเนินการสอบแขงขัน สงสําเนาบัญชีผูสอบแขงขันได
จํานวน 1 ชุด ไปยังสํานักงาน ก.ท. ภายใน 5 วันทําการ นับแตวนั ประกาศผลสอบ
(3) เมื่อมีการยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได หรือขึ้นบัญชีไวตามเดิมใหรายงานไป
ยังสํานักงาน ก.ท. ภายใน 7 วันทําการ นับแตวัน ยกเลิกหรือขึ้นบัญชีนั้น
(4) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ
กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ประกาศผลสอบและอื่น ๆ นอกจากทีก่ ําหนดไวเดิมใหรายงาน
สํานักงาน ก.ท. ภายใน 3 วัน

สวนที่ 2
การคัดเลือกกรณีทมี่ ีเหตุพิเศษ
ขอ 67 การคัดเลือก กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจาํ เปนตองสอบแขงขัน เพื่อบรรจุบุคคลเขา
รับราชการและแตงตั้งใหเปนพนักงานเทศบาล ในเทศบาลนัน้ ตามขอ 45 (2) ให ก.ท.จ.เปนผูดาํ เนินการ
คัดเลือก ในกรณีที่ ก.ท.จ.เห็นสมควรอาจมอบใหเทศบาลหรือองคกรใด เปนผูดําเนินการแทนก็ได
ขอ 68 การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันให ก.ท.จ.กําหนด
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก อาจพิจารณาดําเนินการโดย วิธีสัมภาษณ วิธีสอบขอเขียน วิธีสอบ
ปฏิบัติหรือวิธอี ื่นใดวิธหี นึง่ หรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม โดยกําหนดดังตอไปนี้
(1) ใหผูดําเนินการคัดเลือกแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก
(2) ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองเปนผูม ีคุณสมบัตติ รงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
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ตําแหนงทีก่ ําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ขอ 69 ก.ท.จ. หรือ เทศบาลในกรณีที่ ก.ท.จ.มอบหมาย อาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาลในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันไดในกรณี ดังนี้
(1) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูไดรับทุนรัฐบาล ทุนเลาเรียนหลวงหรือทุนของเทศบาล
เพื่อการศึกษาวิชาในประเทศหรือตางประเทศ
(2) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.ท.จ.อนุมัติให
สวนราชการใดจัดใหมีการศึกษาขึน้ เพื่อเขารับราชการในเทศบาลนัน้ โดยเฉพาะ
(3) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่ ก.ท. กําหนดใหคัดเลือกเพื่อ
บรรจุบุคคลเขารับราชการในกรณีพิเศษได ไดแกคุณวุฒิดังตอไปนี้
คุณวุฒิที่กาํ หนดใหคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ
(ก) ระดับปริญญาเอก
(1) ปริญญาเอกทุกสาขา
(ข) ระดับปริญญาโท
(1) ปริญญาทางการศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษสาขาตาง ๆ
(2) ปริญญาโทศิลปศาสตรทางความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย
(3) ปริญญาโทอาชญาวิทยา หรือทัณฑวิทยา
(4) ปริญญาโทวิทยาศาสตรทางเภสัชวิทยา หรือทางเภสัชศาสตร
(5) ปริญญาโทวิทยาศาสตรทางวิทยาศาสตรการบริการโลหิต
(6) ปริญญาโทวิทยาศาสตรทางกีฏวิทยา
(7) ปริญญาโทวิทยาศาสตรทางโรคพืช
(8) ปริญญาโทวิทยาศาสตรทางพืชสวน
(9) ปริญญาโทวิทยาศาสตรทางปฐพีวิทยา
(10) ปริญญาโทวิทยาศาสตรทางสัตวศาสตร
(ค) ระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรี
(1) ปริญญาแพทยศาสตร
(2) ปริญญาสัตวแพทยศาสตร
(3) ปริญญาทันตแพทยศาสตร
(4) ปริญญาเภสัชศาสตร
(5) ปริญญาวิทยาศาสตรทางกายภาพบําบัด
(6) ปริญญาวิทยาศาสตรทางกิจกรรมบําบัด
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(7) ปริญญาวิทยาศาสตรทางรังสีเทคนิค
(8) ปริญญาวิทยาศาสตรทางเวชศาสตรการธนาคารเลือด
(9) ปริญญาวิทยาศาสตรทางเทคนิคการแพทย
(10) ปริญญาวิทยาศาสตรทางเทคโนโลยีการยาง
(11) ปริญญาวิทยาศาสตรทางพฤกษศาสตร
(12) ปริญญาทางผังเมือง
(13) ปริญญาทางมัณฑนศิลป
(14) ปริญญาทางประติมากรรม
(ง) ระดับประกาศนียบัตร
(1) ประกาศนียบัตรทางดุรยิ างคศิลปชนั้ สูง หรือปริญญาทางดุริยางคศิลป
(2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางชางภาพ
หรือทางการถายภาพ
(3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางชางพิมพ
หรือทางการพิมพ
(4) ประกาศนียบัตรทางวิชากายอุปกรณเสริมและเทียม หรือเทคนิคกาย
อุปกรณ
(5) ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตรการแพทย หรือทาง
พนักงานวิทยาศาสตรการแพทย หรือทางรังสีเทคนิค หรือทางรังสี
การแพทย
(6) ประกาศนียบัตรทางเคมีทุกแขนง
(6) ประกาศนียบัตรทางเภสัชกรรม
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่กําหนดใหคัดเลือกฯ เฉพาะตําแหนง
(ก) ระดับปริญญาโท
(1) ปริญญาโททางกฎหมายเพื่อเขารับราชการในตําแหนงนิติกร
(ข) ระดับปริญญาโทหรือตรี
(1) ปริญญาทางจิตวิทยาคลีนิค เพื่อเขารับราชการในตําแหนงนักจิตวิทยา
(ค) ระดับประกาศนียบัตร
(1) ประกาศนียบัตรทางชางทันตกรรม เพื่อเขารับราชการในตําแหนง
ชางทันตกรรม 2
(2) ประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย เพื่อเขารับราชการในตําแหนง
ผูชวยทันตแพทย 1
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คุณวุฒิการศึกษาปริญญาเกียรตินยิ มอันดับหนึ่งทุกสาขาวิชา จากสถาบันการ
ศึกษาที่ ก.พ. รับรอง เพื่อเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ ระดับ 4 ซึ่งเปน
คุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับการคัดเลือกนัน้
(4) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ซึง่ ไมสามารถรับการบรรจุไดเมื่อถึงลําดับ
ที่ที่สอบได เนือ่ งจากอยูในระหวางการรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและไดมา
รายงานตัวของรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผูสอบแขงขันไดที่ผูนั้นสอบไดถกู ยกเลิกไปแลว
(5) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ซึง่ ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได
เนื่องจากไดมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแลว แตมีเหตุผลที่ไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนง
ที่สอบแขงขันไดตามกําหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแตงตั้ง
(6) กรณีการบรรจุและแตงตั้งบุคคลที่มคี วามรู ความสามารถและความชํานาญสูงเขารับ
ราชการในฐานะผูเชีย่ วชาญ หรือผูชาํ นาญการ
ขอ 70 การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งผูไดรับทุนรัฐบาล ทุนเลาเรียนหลวงหรือทุน
ของเทศบาล เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือตางประเทศ ตามขอ 69 (1) หรือผูสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรที่ ก.ท.จ.อนุมัติใหสวนราชการใดจัดใหมีการศึกษาขึน้ เพื่อเขารับราชการในเทศบาลนัน้
โดยเฉพาะตามขอ 69 (2) ใหผูดาํ เนินการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
(1) ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุ ยื่นใบสมัครตามแบบที่กําหนด พรอมหลักฐาน
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนด
(2) ใหผูดําเนินการคัดเลือก แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง
จํานวนไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒใิ น ก.ท.จ. เปนประธาน ผูแทนหนวยราชการที่
เกี่ยวของ หรือพนักงานเทศบาล เปนกรรมการ
(3) ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร หลักฐาน
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนด นอกจากนี้อาจใชวิธี
สัมภาษณเพิม่ เติมอีกก็ได และในการจัดลําดับผูไดรับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเขารับราชการและแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงใดในเทศบาล คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกอาจพิจารณากําหนดใหผูมีคะแนนผล
การเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรสูงเปนผูอยูในลําดับตน สามารถไดรับการบรรจุเขารับราชการกอน หรือ
พิจารณาบรรจุตามองคประกอบอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได
ขอ 71 การคัดเลือกผูสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒทิ ี่ ก.ท. กําหนดใหคัดเลือกเพื่อบรรจุ
บุคคลเขารับราชการในกรณีพิเศษได ตามขอ 69 (3) ใหผูดําเนินการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
(1) ประกาศรับสมัครคัดเลือก ใหระบุรายละเอียดในเรื่อง ชื่อตําแหนงที่จะบรรจุและ
แตงตั้ง คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสทิ ธิสมัครเขารับคัดเลือกสําหรับตําแหนงนั้น
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เงินเดือนทีจ่ ะไดรับ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร แบบใบสมัคร คุณวุฒิการศึกษา เอกสารและ
หลักฐานที่ใชในการสมัคร ทัง้ นี้ การประกาศรับสมัครคัดเลือกนั้น ใหปดไวในที่เปดเผย ณ สถานที่รับ
สมัครกอนวันที่เริ่มรับสมัครคัดเลือก และจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใดตามความ
เหมาะสมดวยก็ได
(2) ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุ ยื่นใบสมัครตามแบบที่กําหนด พรอมหลักฐาน
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนด
(3) ใหผูดําเนินการคัดเลือก แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง
จํานวนไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒใิ น ก.ท.จ. เปนประธานกรรมการ และผูแทนหนวย
ราชการที่เกี่ยวของหรือพนักงานเทศบาล เปนกรรมการ
(4) ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก อาจพิจารณาคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ
วิธีสอบขอเขียน วิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอนื่ ใด วิธหี นึง่ หรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม ในการนี้
คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ กรรมการออกขอสอบ หรือกรรมการทดสอบ
การปฏิบัติงานหรือกรรมการอื่นหรือเจาหนาที่ใหดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ไดตามความจําเปน
(5) เมื่อไดดําเนินการคัดเลือกเสร็จแลว ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกรายงานผล
การคัดเลือกตอผูดําเนินการคัดเลือก โดยจัดทําบัญชีรายชื่อผูที่ผา นการคัดเลือกและจัดเรียงลําดับตามผล
คะแนนตาม (4) เพื่อผูดําเนินการคัดเลือกจะไดประกาศผลการคัดเลือก และบรรจุและแตงตั้งใหดาํ รง
ตําแหนงที่คัดเลือกตามลําดับตอไป
(6) ในกรณีทมี่ ีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง และภายหลังมีตําแหนง
วางเพิ่มอีก ก็อาจบรรจุและแตงตั้งผูผานการคัดเลือกที่เหลืออยูในลําดับที่ถัดไปตามประกาศผลการ
คัดเลือกนั้น หรืออาจดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได ทัง้ นี้ ใหอยูในดุลยพินิจของ ก.ท.จ.
ขอ 72 การคัดเลือกผูสอบแขงขันได ซึง่ ไมสามารถรับการบรรจุไดเมื่อถึงลําดับที่
ที่สอบได เนื่องจากอยูในระหวางการรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และ
ไดมารายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผูสอบแขงขันไดที่ผูนนั้ สอบไดถูกยกเลิกไปแลว ตามขอ 69 (4)
ให ก.ท.จ.มอบใหเทศบาล เปนผูดําเนินการคัดเลือก ดังตอไปนี้
(1) ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัคร และหนังสือรับรองประวัติการรับราชการ
ทหารตามแบบที่กําหนด พรอมดวยสําเนาหลักฐานการศึกษาและสําเนาหลักฐานการรับราชการทหารตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
(2) เมื่อเทศบาลไดพิจารณาแลวเห็นวา ผูนั้นพนจากราชการทหารโดยไมมีความเสียหาย
และมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุเขารับราชการภายใน 60 วัน นับแตวันพนจากราชการทหาร
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(3) หากเทศบาลนัน้ มีตําแหนงที่ผูนนั้ สอบแขงขันไดวางอยู ใหดําเนินการสั่งบรรจุและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงนัน้ ได
ขอ 73 การคัดเลือกผูสอบแขงขันได ซึง่ ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดเนือ่ งจาก
ไดมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแลว แตมีเหตุผลที่ไมอาจเขาปฏิบตั ิหนาที่ราชการในตําแหนงที่
สอบแขงขันไดตามกําหนดเวลาทีท่ างราชการจะบรรจุและแตงตั้ง ตามขอ 69 (5) ให ก.ท.จ.มอบให
เทศบาลเปนผูด ําเนินการ ดังตอไปนี้
(1) ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุยื่นหนังสือแสดงความจํานงขอบรรจุเขารับราชการและ
เขาปฏิบัติหนาที่ราชการภายใน 15 วัน นับแตวันครบกําหนดเวลาทีท่ างราชการจะบรรจุและแตงตั้ง
(2) เมื่อเทศบาลไดพิจารณาแลว เห็นสมควรที่จะบรรจุผูนั้นเขารับราชการ
(3) หากเทศบาลนัน้ มีตําแหนงที่ผูนนั้ สอบแขงขันไดวางอยู ใหดําเนินการสั่งบรรจุและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงนัน้ ได
ขอ 74 การคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถและความชํานาญสูง เพื่อบรรจุเขา
รับราชการในฐานะผูเ ชี่ยวชาญ หรือผูชํานาญการ ในเทศบาลตามขอ 69 (6) ให ก.ท.จ.มอบใหเทศบาล
เปนผูดําเนินการคัดเลือก โดยดําเนินการตามทีก่ ําหนดประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเขา
รับราชการในฐานะผูเ ชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการของเทศบาล
ขอ 75 เมื่อไดมีการดําเนินการคัดเลือก ตามที่กาํ หนดในประกาศนี้ ให ก.ท.จ.
ดําเนินการดังตอไปนี้
(1) สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก 1 ชุด และสําเนาประกาศ
รับสมัครคัดเลือก 2 ชุด ไปยังสํานักงาน ก.ท. หรือ ก.ท.จ.กอนเริ่มรับสมัครคัดเลือกไมนอยกวา 7 วัน
ทําการ
(2) เมื่อการคัดเลือกเสร็จสิ้น ให ก.ท.จ.รายงานไปยังสํานักงาน ก.ท. ภายใน 5 วัน
ทําการนับแตวันประกาศผลการคัดเลือก หรือดําเนินการคัดเลือกแลวเสร็จ โดยใหสงสําเนาบัญชีผูไดรับ
การคัดเลือก 1 ชุด หรือรายงานผลการคัดเลือก 1 ชุด
(3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัคร ประกาศผลการคัดเลือกและอื่น ๆ
นอกจากทีก่ ําหนดไวเดิมใหรายงานสํานักงาน ก.ท. โดยดวนทีส่ ุด
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สวนที่ 3
การสอบคัดเลือก
ขอ 76 การสอบคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงตามขอ 45 (3)
ให ก.ท.จ.เปนผูดําเนินการสอบคัดเลือกในกรณีที่ ก.ท.จ.เห็นสมควรอาจมอบใหเทศบาลหรือองคกรใดเปน
ผูดําเนินการแทนก็ได เวนแตการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงผูปฏิบัติเพื่อแตงตั้งใหดาํ รง
ตําแหนงบริหารของเทศบาล ให ก.ท.จ.เปนผูดําเนินการสอบคัดเลือก
ขอ 77 ใหผูดําเนินการสอบคัดเลือก แตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง
จํานวนไมนอยกวา 5 คน ดังนี้
(1) กรณี ก.ท.จ.เปนผูดําเนินการสอบคัดเลือก ใหประธาน ก.ท.จ.แตงตั้งกรรมการใน
ก.ท.จ.เปนประธานกรรมการ และผูแทนหนวยราชการที่เกี่ยวของ ผูท รงคุณวุฒิ และผูแทนพนักงาน
เทศบาล เปนกรรมการ
(2) กรณีเทศบาลเปนผูดาํ เนินการสอบคัดเลือก ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งปลัดเทศบาล
เปนประธานกรรมการ และผูทรงคุณวุฒผิ ูแทนหนวยราชการที่เกีย่ วของ และผูแทนพนักงานเทศบาลเปน
กรรมการ
(3) กรณีองคกรอื่นทีม่ ิใช (1) และ (2) เปนผูดําเนินการสอบคัดเลือกใหแตงตั้ง
ผูทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.เปนประธานกรรมการ และผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนหนวยราชการที่เกี่ยวของ และ
ผูแทนพนักงานเทศบาลเปนกรรมการ
ขอ 78 คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกอาจตั้งกรรมการออกขอสอบ กรรมการ
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง หรือกรรมการหรือเจาหนาที่ดําเนินการในเรื่องการกรอกคะแนนหรือ
เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกไดตามความจําเปน
ขอ 79 ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
ขอเขียน สัมภาษณ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบไดเทาที่จาํ เปน และไมขัดตอหลักสูตรและวิธีการ
ดําเนินการเกีย่ วกับการสอบคัดเลือกนี้ แลวใหประธานกรรมการประกาศกอนวันสอบไมนอยกวา 5 วันทํา
การ
ขอ 80 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกและคุณสมบัติผูมีสิทธิสมัครสอบในแตละ
ตําแหนงใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนดทายประกาศ
ขอ 81 ใหผูดําเนินการสอบคัดเลือกประกาศรับสมัครสอบ โดยระบุชื่อตําแหนงทีจ่ ะ
แตงตั้ง คุณสมบัติของผูมีสทิ ธิสมัครสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก และขอความอืน่ ที่ผูสมัคร
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สอบควรทราบ โดยปดประกาศรับสมัครนัน้ ไวในที่เปดเผย ณ สถานที่รับสมัครและแจงให ก.ท.จ.อื่นและ
สํานักงาน ก.ท. ทราบกอนวันรับสมัครหรือจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางใดตามความเหมาะสม
ขอ 82 ใหผูดําเนินการสอบคัดเลือกจัดใหมีเจาหนาที่รบั สมัครสอบโดยใหมีกาํ หนดเวลา
รับใบสมัครสอบไมนอยกวา 10 วันทําการ
ขอ 83 ผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกจะตองเปนผูม ีคุณสมบัติครบถวนตามทีก่ ําหนดใน
ประกาศรับใบสมัครสอบคัดเลือก ตามขอ 81 ในวันรับสมัครสอบคัดเลือก
ขอ 84 ใหผูดําเนินการสอบคัดเลือกประกาศรายชื่อผูม สี ิทธิเขาสอบกอนวันสอบไมนอย
กวา 10 วันทําการ
ขอ 85 การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบคัดเลือกไดใหถือเกณฑวา ตองเปนผูสอบไดคะแนน
ในแตละภาคที่สอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละหกสิบ ทั้งนี้ใหคาํ นึงถึงหลักวิชาวัดผลดวย
ขอ 86 การสอบคัดเลือกจะตองสอบตามหลักสูตรทุกภาค แตคณะกรรมการดําเนินการ
สอบคัดเลือกจะกําหนดใหผูสมัครสอบสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป หรือภาคความรูความสามารถ
ที่ใชเฉพาะตําแหนงกอนแลว จึงใหผูสอบไดคะแนนตามเกณฑที่กาํ หนดไวในขอ 85 สอบในภาคอื่นตอไป
ก็ได
ขอ 87 ในกรณีที่ปรากฏวามีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตอันอาจทําใหเกิดความไม
เปนธรรมในการสอบคัดเลือก ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกรายงานให ก.ท.จ. ทราบเพื่อ
พิจารณาวาจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนัน้ ทัง้ หมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิด
การทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตตามแตจะเห็นสมควร ถาหาก ก.ท.จ.ใหยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะ
ภาคใดแลว ก็ใหดําเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม สําหรับผูท ี่มีสวนเกีย่ วของกับการทุจริตหรือ
สอไปในทางทุจริตไมมีสิทธิเขาสอบอีกตอไป
ขอ 88 เมื่อไดดําเนินการสอบคัดเลือกเสร็จแลว ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบ
คัดเลือกรายงานผลการสอบตอผูดําเนินการสอบคัดเลือก เพื่อจะไดประกาศรายชือ่ ผูสอบคัดเลือกไดตอไป
ขอ 89 การขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได ใหเรียงลําดับที่จากผูสอบไดคะแนนรวมสูงลงมา
ตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผสู อบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
มากกวาเปนผูอ ยูในลําดับทีส่ ูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน ใหผูไดคะแนน
ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงเทากัน ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สงู กวา
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ขอ 90 กรณีมีความประสงคจะขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหระบุระยะเวลาในการขึ้น
บัญชีผูสอบคัดเลือกไดในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก และในประกาศผลการสอบคัดเลือก โดยมี
เงื่อนไข ใหใชบัญชีไดไมเกิน 2 ป นับตัง้ แตวันขึ้นบัญชี กรณี ยังใชบัญชีไมครบตามที่ระบุระยะเวลาใน
ประกาศ แตประสงคจะสอบคัดเลือกตําแหนงเดียวกันนัน้ อีก ตองเสนอเหตุผลความจําเปนให ก.ท.จ.
พิจารณาใหความเห็นชอบกอน หาก ก.ท.จ.พิจารณาเห็นชอบและไดขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหมแลว
บัญชีผูสอบคัดเลือกไดครั้งกอนเปนอันยกเลิก
ขอ 91 กรณีที่ ก.ท.จ.หรือเทศบาลภายในจังหวัดหรือองคกรอื่นใดที่ ก.ท.จ.มอบหมาย
ใหเปนผูดาํ เนินการสอบคัดเลือกหากเทศบาลภายในจังหวัดมีตําแหนงวางและประสงคจะขอใชบญ
ั ชีเพื่อ
ั ชีที่ ก.ท.จ.หรือเทศบาลภายในจังหวัด หรือบัญชีที่
แตงตั้งผูสอบคัดเลือกไดแทนตําแหนงที่วา งใหขอใชบญ
องคกรอื่นใดที่ ก.ท.จ.มอบหมายใหดําเนินการกอนขอใชบัญชีจาก ก.ท.จ.หรือเทศบาลหรือองคกรอืน่ ใดที่
ไดรับมอบหมายใหดาํ เนินการสอบในจังหวัดอื่น
ขอ 92 ในการดําเนินการสอบคัดเลือก ให ก.ท.จ.ดําเนินการดังนี้
(1) สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก 1 ชุด และสําเนา
ประกาศรับสมัครสอบ 3 ชุด ไปยังสํานักงาน ก.ท. กอนวันเริ่มตนรับสมัครสอบไมนอยกวา 7 วันทําการ
(2) เมื่อการสอบเสร็จสิ้นแลว ใหสําเนาบัญชีผูสอบคัดเลือกได 2 ชุด ไปยังสํานักงาน
ก.ท. ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันประกาศผลสอบ
(3) เมื่อมีการยกเลิกการขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกได หรือขึน้ บัญชีผูใดไวตามเดิมใหรายงาน
ไปยังสํานักงาน ก.ท. ภายใน 7 วันทําการ นับตัง้ แตวนั ยกเลิกหรือขึน้ บัญชีผูนนั้
(4) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ
กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ประกาศผลสอบหรืออื่น ๆ นอกจากทีก่ ําหนดไวเดิม ใหรายงานไปยัง
สํานักงาน ก.ท. ภายใน 3 วัน
สวนที่ 4
การคัดเลือก
ขอ 93 การคัดเลือก เพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดาํ รงตําแหนงในระดับที่สงู ขึ้น
ตามขอ 53 (4) ให ก.ท.จ.เปนผูดําเนินการคัดเลือก ในกรณีที่ ก.ท.จ.เห็นสมควรอาจมอบใหเทศบาล
หรือองคกรใดเปนผูดําเนินการแทนก็ได เวนแต การคัดเลือกพนักงานเทศบาลตําแหนงบริหารใหมรี ะดับ
ที่สูงขึน้ ให ก.ท.จ. เปนผูดาํ เนินการคัดเลือก
ขอ 94 การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงในระดับที่สงู ขึ้น
ใหดําเนินการได 6 กรณี ดังนี้
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(1) การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นในระดับควบ
สําหรับตําแหนงที่กาํ หนดเปนตําแหนงระดับควบ
(2) การคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงในระดับสูงขึ้น
นอกระดับควบ สําหรับตําแหนงที่กาํ หนดเปนตําแหนงผูปฏิบัติงานทีม่ ีประสบการณ
(3) การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึน้
นอกระดับควบ สําหรับตําแหนงในสายงานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี หรือตําแหนงวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
(4) การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึน้ สําหรับ
ตําแหนงผูบริหารของเทศบาล
(5) การคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่
สูงขึ้นสําหรับตําแหนงในสายงานศึกษานิเทศก
(6) การคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลที่สงั กัดสถานศึกษาเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงและระดับที่สูงขึน้
ขอ 95 การคัดเลือก เพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดาํ รงตําแหนงในระดับสูงขึ้นใน
ระดับควบ สําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงระดับควบ ตามขอ 94 (1) ให ก.ท.จ.มอบใหเทศบาล
เปนผูดําเนินการคัดเลือก
การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ใหเทศบาลดําเนินการตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังนี้
ุ สมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตาม
(1) พนักงานผูน้นั เปนผูมีคณ
มาตรฐานกําหนดตําแหนงทีจ่ ะแตงตั้ง และตามประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงาน
เทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
(2) ใหดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินบุคคล และประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผา น
มาของพนักงานเทศบาลผูนนั้
(3) ใหเทศบาลกําหนดแบบประเมินบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม (2) โดย
ตองมีรายการดังตอไปนี้
(ก) ขอมูลเกี่ยวกับผูรับการประเมิน
(ข) หนาที่ความรับผิดชอบและความรูความสามารถที่ตองการของตําแหนง
ที่จะประเมิน
(ค) การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตําแหนง
(ง) สรุปความเห็นในการประเมินของผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
(4) เกณฑการตัดสินการประเมินวาพนักงานเทศบาลที่จะผานการประเมินเพื่อแตงตัง้ ให
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ดํารงตําแหนงในระดับที่สงู ขึ้น ตองมีมาตรฐานเทียบไดไมต่ํากวาที่ ก.พ. ก.ค. กําหนดไวเปนมาตรฐาน
สําหรับขาราชการพลเรือนหรือขาราชการครู
(5) ใหนายกเทศมนตรีพจิ ารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น โดยความ
เห็นชอบของ ก.ท.จ.
ขอ 96 การคัดเลือก เพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดาํ รงตําแหนงในระดับที่สงู ขึ้น
นอกระดับควบ สําหรับตําแหนงที่กาํ หนดเปนตําแหนงผูปฏิบัติงานทีม่ ีประสบการณตามขอ 94 (2)
ให ก.ท.จ. เปนผูดําเนินการ
การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให ก.ท.จ.ดําเนินการตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังนี้
(1) พนักงานผูนั้นเปนผูมีคณ
ุ สมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนงทีจ่ ะแตงตั้งและตามประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงาน
เทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
(2) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน จํานวนไมนอยกวา 5 คน
ประกอบดวย กรรมการใน ก.ท.จ. เปนประธานกรรมการ ผูท รงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถใน
ตําแหนงนัน้ ๆ หรือมีความรูความสามารถและความเชีย่ วชาญในสาขาวิชานัน้ ๆ เปนกรรมการผูแทนสวน
ราชการที่ เกี่ยวของเปนกรรมการ โดยใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลแตงตั้งเลขานุการหนึ่งคน
(3) ใหดําเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมินคุณลักษณะ
ของบุคคล และประเมินผลงานที่ผา นมาของพนักงานเทศบาลผูน ั้น
(4) ใหคณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2) กําหนดแบบและวิธีการประเมินคุณสมบัติ
ของบุคคลคุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ตาม (3) โดยตองมีรายการดังตอไปนี้
(ก) ขอมูลเกี่ยวกับผูรับการประเมิน
(ข) หนาที่ความรับผิดชอบและความรูความสามารถที่ตองการของตําแหนงที่จะ
ประเมิน
(ค) การประเมิน ผลการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพือ่ เลื่อนตําแหนง
(ง) เอกสารแสดงผลการปฏิบัติงานหรือผลงานทางวิชาการ
(จ) สรุปความเห็นในการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
(5) เกณฑการตัดสินการประเมินวาพนักงานเทศบาลที่จะผานการประเมินเพื่อแตงตัง้
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สงู ขึ้น ตองมีมาตรฐานเทียบไดไมต่ํากวาที่ ก.พ. หรือ ก.ค. กําหนดไวเปน
มาตรฐานสําหรับขาราชการพลเรือนหรือขาราชการครู
(6) ใหนายกเทศมนตรีพจิ ารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สงู ขึ้น โดยความ
เห็นชอบของ ก.ท.จ.
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ขอ 97 การคัดเลือก เพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดาํ รงตําแหนงในระดับที่สงู ขึ้น
นอกระดับควบ สําหรับตําแหนงที่กาํ หนดเปนตําแหนงสายงานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และตําแหนง
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะตามขอ 94 (3) ให ก.ท.จ.เปนผูดําเนินการ
การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให ก.ท.จ.ดําเนินการตามหลักเกณฑและเงือ่ นไข ดังนี้
ุ สมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตาม
(1) พนักงานผูนั้นเปนผูมีคณ
มาตรฐานกําหนดตําแหนงทีจ่ ะแตงตั้ง และตามประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงาน
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สงู ขึ้น
(2) ใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน จํานวนไมนอยกวา 5 คน
(ก) กรณีเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หรือตําแหนงวิชาชีพเฉพาะตัง้ แตระดับ 7 ลงมา ใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ. เปนประธานกรรมการ และผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ หรือผูทรงคุณวุฒิอื่น
ที่มีความรูความสามารถในงานดานวิชาชีพนัน้ โดยเฉพาะเปนกรรมการ โดยให ก.ท.จ.แตงตั้งเลขานุการ
หนึง่ คน
(ข) กรณีเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หรือตําแหนงวิชาชีพเฉพาะระดับ 8 ขึ้นไป หรือแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงเชี่ยวชาญเฉพาะระดับ 9 ขึ้นไป
ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถในงาน
ดานวิชาชีพนัน้ โดยเฉพาะหรือมีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญในงานดานนัน้ โดยเฉพาะ ตามที่
ก.ท. ประกาศกําหนด โดยให ก.ท.จ.แตงตั้งเลขานุการหนึง่ คน
(3) ใหดําเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมินคุณลักษณะ
ของบุคคล และประเมินผลงานของพนักงานเทศบาลผูน ั้น
(4) ใหคณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2) กําหนดแบบ และวิธีการประเมิน
คุณสมบัติของบุคคล คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ตาม (3) โดยตองมีรายการดังตอไปนี้
(ก) ขอมูลเกี่ยวกับผูรับการประเมิน
(ข) หนาที่ความรับผิดชอบและความรูความสามารถที่ตองการของตําแหนง
ที่จะประเมิน
(ค) การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตําแหนง
(ง) เอกสารแสดงผลงานทางวิชาการในตําแหนงสายงานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีหรือวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและตําแหนงทางวิชาการของพนักงนเทศบาล
(จ) สรุปความเห็นในการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
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(5) เกณฑการตัดสินการประเมินวาพนักงานเทศบาลที่จะผานการประเมินเพื่อแตงตัง้ ให
ดํารงตําแหนงในระดับที่สงู ขึ้น ตองมีมาตรฐานเทียบไดไมต่ํากวาที่ ก.พ. กําหนดไวเปนมาตรฐานสําหรับ
ขาราชการพลเรือน
(6) ใหนายกเทศมนตรีพจิ ารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น โดยความ
เห็นชอบของ ก.ท.จ.
ขอ 98 การคัดเลือก เพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดาํ รงตําแหนงในระดับที่สงู ขึ้น
สําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาล ตามขอ 94 (4) ให ก.ท.จ. เปนผูดําเนินการคัดเลือก
การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให ก.ท.จ.ดําเนินการตามหลักเกณฑและเงือ่ นไข ดังนี้
(1) พนักงานเทศบาลผูน ั้นเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงทีจ่ ะแตงตั้ง และตามประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
(2) ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก จํานวนไมนอย
กวา 7 คน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเปนประธานกรรมการ
นายกเทศมนตรีของเทศบาลที่มีตําแหนงวางที่จะทําการคัดเลือก ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ และ
ผูทรงคุณวุฒิอนื่ เปนกรรมการ โดยใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลแตงตั้งเลขานุการคนหนึ่ง
(3) หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกในแตละ
ตําแหนงใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดทายนี้
(4) คณะกรรมการคัดเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ กรรมการประเมินความเหมาะสม
กับตําแหนง หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการคัดเลือกไดตามความจําเปน
(5) ใหคณะกรรมการคัดเลือกกําหนดวัน เวลา สถานที่ดําเนินการคัดเลือกและระเบียบ
เกี่ยวกับการคัดเลือกไดเทาที่จําเปน และไมขัดตอเกณฑและวิธกี ารคัดเลือกนี้ แลวใหประธานกรรมการ
ประกาศกอนวันดําเนินการคัดเลือกไมนอยกวา 5 วันทําการ
(6) ใหคณะกรรมการคัดเลือกประกาศรับสมัครการคัดเลือก โดยระบุรายละเอียดในเรื่อง
ชื่อตําแหนงทีจ่ ะดําเนินการคัดเลือกเพื่อแตงตั้ง คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสทิ ธิสมัครเขา
รับการคัดเลือกสําหรับตําแหนงนัน้ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัคร
เกณฑและวิธกี ารคัดเลือก การประกาศผลการคัดเลือก และเรื่องอืน่ ๆ หรือขอความอื่นที่ผูสมัครควร
ทราบ โดยใหปดประกาศรับสมัครการคัดเลือกนั้นไวในที่เปดเผย ณ สถานที่รับสมัคร และใหแจง
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลทุกจังหวัดและสํานักงาน ก.ท. ทราบ หรือจะประกาศทาง
วิทยุกระจายเสียงหรือทางอืน่ ใดตามความเหมาะสมเพือ่ ประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกันกอนวันที่เริ่มรับ
สมัคร
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(7) ใหคณะกรรมการคัดเลือกจัดใหมีเจาหนาที่รับสมัคร โดยใหมีกาํ หนดเวลารับสมัคร
เขารับการคัดเลือกไมนอยกวา 15 วันทําการ
(8) ใหคณะกรรมการคัดเลือกประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกกอนวัน
ดําเนินการคัดเลือกไมนอยกวา 10 วันทําการ
(9) ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งผูไดรับคัดเลือก ใหดํารงตําแหนงบริหารของเทศบาล
ตามลําดับที่ในประกาศผลการคัดเลือก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
(10) ในกรณีที่มีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง และภายหลังมีตําแหนง
วางเพิ่มอีก ก็อาจใหเทศบาลแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกที่เหลืออยูในลําดับที่ ถัดไปตามประกาศผลการ
คัดเลือกนั้นใหดํารงตําแหนงได หรืออาจดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได ทั้งนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
(11) เมื่อมีการดําเนินการคัดเลือก ตามทีก่ ําหนดในขอ 5 นี้ ใหคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล ดําเนินการดังนี้
(11.1) แจงสําเนาประกาศรับสมัครเขารับการคัดเลือกจํานวน 1 ชุด ให
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กอนวันเริ่มรับสมัครไมนอยกวา 7 วันทําการ
(11.2) เมื่อไดมีการดําเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแลวใหแจงสําเนาประกาศผลการ
คัดเลือกจํานวน 1 ชุด ใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลภายใน 5 วัน นับแตวันประกาศผลการ
คัดเลือก
(11.3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครเขารับการคัดเลือก
ประกาศรายชือ่ ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก กําหนดวัน เวลา และสถานที่ดําเนินการคัดเลือก ประกาศผล
การคัดเลือกและอื่น ๆ นอกจากที่กําหนดไวเดิมใหรายงานสํานักงาน ก.ท. ภายใน 3 วัน
ขอ 99 การคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ
ที่สูงขึน้ สําหรับตําแหนงในสายงานศึกษานิเทศก ตามขอ 94 (5) ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเปน
ผูดําเนินการคัดเลือก
การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลกําหนด ภายใตกรอบกําหนด ดังนี้
(1) พนักงานครูเทศบาลผูนนั้ เปนผูม ีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงทีจ่ ะแตงตั้งและตามประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น โดยจัดทําคําขอตามแบบและเสนอใหผบู ังคับบัญชารับรองและตรวจสอบ
คุณสมบัติพรอมทั้งผลงานทางวิชาการ (กรณีตําแหนงที่ตองประเมินผลงานทางวิชาการ)
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(2) ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และหรือความชํานาญการหรือความเชี่ยวชาญ และผลงานทางวิชาการ จํานวนไมนอยกวา 5 คน ดังนี้
(ก) กรณีการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก ตั้งแตระดับ 6
ลงมาใหคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลเปนประธานกรรมการ ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ ผูทรงคุณวุฒิทมี่ ีความรูความสามารถใน
ตําแหนงนัน้ ๆ หรือมีความรูความสามารถความเชีย่ วชาญในสาขาวิชานัน้ หรือวิชาชีพนัน้ เปนกรรมการ
(ข) กรณีการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก ตั้งแตระดับ 7
ขึ้นไป ใหคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความชํานาญการหรือความเชีย่ วชาญและผลงาน
ทางวิชาการประกอบดวยผูท รงคุณวุฒทิ มี่ ีความรูความสามารถในงานดานวิชาชีพนั้นโดยเฉพาะหรือมี
ความรูความสามารถเชี่ยวชาญในดานนัน้ โดยเฉพาะ และผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ ตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด เปนกรรมการ
(3) ใหคณะกรรมการประเมินฯ ตามขอ (2) ประเมินผลการปฏิบัติงาน ความชํานาญ
การหรือความเชี่ยวชาญและผลงานทางวิชาการ ตามแบบที่กําหนดใหตามประกาศกําหนดหลักเกณฑ
การเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดาํ รงตําแหนงทีส่ ูงขึ้น
(4) เกณฑการตัดสินการผานประเมินฯ ตามขอ (3) เปนไปตามเกณฑทกี่ ําหนดใน
ประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดาํ รงตําแหนงทีส่ ูงขึ้น
(5) ใหนายกเทศมนตรีพจิ ารณาเลื่อนและแตงตั้งพนักงานครูเทศบาล สายงานศึกษา
นิเทศกใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึน้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ขอ 100 การคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาเพื่อเลือ่ นและแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงและระดับที่สูงขึ้น ตามขอ 94 (6) ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเปนผูดําเนินการ
คัดเลือก
การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลกําหนดภายใตกรอบกําหนด ดังนี้
(1) การคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลที่สงั กัดสถานศึกษาสายงานผูสอนและสายงาน
ผูสนับสนุนการสอนใหดํารงตําแหนงและระดับที่สูงขึน้
(1.1) พนักงานครูเทศบาลผูน ั้นเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้ง และตามประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อน
และแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลที่สงั กัดสถานศึกษาใหดํารงตําแหนงและระดับที่สูงขึ้น โดยจัดทําคําขอ
ตามแบบแลวเสนอใหผูบงั คับบัญชาตามลําดับชั้นรับรองและตรวจสอบคุณสบัติ พรอมทั้งผลงานทาง
วิชาการ (กรณีตําแหนงที่จะตองประเมินผลงานทางวิชาการ)
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(1.2) ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ของงาน หรือผลการปฏิบัติงาน ความชํานาญการหรือความเชีย่ วชาญ และผลงานทางวิชาการไมนอย
กวา 5 คน ดังนี้
(ก) กรณีการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ไมตองประเมินผลงาน
ทางวิชาการ ใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพของงาน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล เปนประธานกรรมการ ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ เปนกรรมการ
(ข) กรณีการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่จะตองประเมินผลงาน
ทางวิชาการ ใหคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความชํานาญการหรือความเชีย่ วชาญ และ
ผลงานทางวิชาการ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทมี่ ีความรูความสามารถในงานดานวิชาชีพนัน้ โดยเฉพาะ
หรือมีความรูความสามารถเชี่ยวชาญในดานนั้นโดยเฉพาะ และผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ ตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดเปนกรรมการ
(1.3) ใหคณะกรรมการประเมินตามขอ (1.2) ประเมินคุณภาพของงานหรือ
ผลการปฏิบัติงาน ความชํานาญการหรือความเชีย่ วชาญและผลงานทางวิชาการ ตามแบบที่กาํ หนดให
ตามประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลที่สงั กัดสถานศึกษาใหดํารง
ตําแหนงและระดับที่สูงขึน้
(1.4) เกณฑการตัดสินการประเมินฯ ตามขอ (1.3) เปนไปตามเกณฑที่
กําหนดในประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาใหดํารง
ตําแหนงและระดับที่สูงขึน้
(1.5) ใหนายกเทศมนตรีพจิ ารณาเลื่อนและแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลที่สงั กัด
สถานศึกษา สายงานผูสอนและผูสนับสนุนการสอนใหดํารงตําแหนงและระดับที่สงู ขึ้น โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
(2) การคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลที่สงั กัดสถานศึกษา สายงานผูบริหารสถานศึกษา
ใหดํารงตําแหนงและระดับทีส่ ูงขึ้น
(2.1) พนักงานครูเทศบาลผูน ั้นเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้งและตามประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อน
และแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลที่สงั กัดสถานศึกษาใหดํารงตําแหนงและระดับที่สูงขึ้น โดยจัดทําขอตาม
แบบหรือแบบรายงานขอมูลสถานศึกษาแลวเสนอใหผูบงั คับบัญชาตามลําดับชั้นรับรองและตรวจสอบ
คุณสมบัติ พรอมทั้งผลงานทางวิชาการ (กรณีตําแหนงที่จะตองประเมินผลงานวิชาการ)
(2.2) ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ความชํานาญการหรือความเชี่ยวชาญ และผลงานทางวิชาการ (กรณีการเลื่อนระดับใหสูงขึ้น)
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และประเมินคุณภาพปริมาณงานและสภาพของงานของในโรงเรียนและประเมินบุคคลผูครองตําแหนง
(กรณีการเลื่อนตําแหนงและระดับสูงขึ้น) จํานวนไมนอยกวา 5 คน ดังนี้
(ก) กรณีการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลใหดํารงตําแหนงที่
ตองประเมินผลงานทางวิชาการ ใหคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความชํานาญการหรือความ
เชี่ยวชาญและผลงานทางวิชาการ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทมี่ ีความรูความสามารถในวิชาชีพนัน้
โดยเฉพาะหรือมีความรูความสามารถเชี่ยวชาญในดานนั้นโดยเฉพาะและผูแทนสวนราชการที่เกีย่ วของ
ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดเปนกรรมการ
(ข) กรณีการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลใหดํารงตําแหนงที่
ตองประเมินคุณภาพปริมาณงานของโรงเรียน ใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพปริมาณงานและสภาพ
ของงานของโรงเรียนและประเมินบุคคลผูค รองตําแหนง ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒทิ ี่มีความรู
ความสามารถในวิชาชีพนั้นโดยเฉพาะหรือมีความรูความสามารถเชี่ยวชาญในดานนัน้ โดยเฉพาะและ
ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดเปนกรรมการ

(2.3) ใหคณะกรรมการประเมินตามขอ (2.2) ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ความชํานาญการหรือความเชี่ยวชาญและผลงานทางวิชาการ (กรณีการเลื่อนระดับใหสูงขึ้น) และ
ประเมินคุณภาพปริมาณงานและสภาพของงานของโรงเรียน และประเมินบุคคลผูค รองตําแหนง
(กรณีการเลื่อนตําแหนงและระดับที่สูงขึน้ ) ตามแบบทีก่ ําหนดใหตามประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อน
และแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลที่สงั กัดสถานศึกษาใหดํารงตําแหนงและระดับที่สูงขึ้น
(2.4) เกณฑการตัดสินการประเมินฯ ตามขอ (2.3) เปนไปตามเกณฑที่
กําหนดไวตามประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลทีส่ ังกัดสถานศึกษาให
ดํารงตําแหนงและระดับที่สูงขึ้น
(2.5) ใหนายกเทศมนตรีพจิ ารณาเลื่อนและแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลที่สงั กัด
สถานศึกษา สายงานผูบ ริหารสถานศึกษา ใหดํารงตําแหนงและระดับที่สูงขึน้ โดยความเห็นชอบ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ขอ 101 การดําเนินการตามหมวดนี้ หากเทศบาลใดมีความประสงคและสามารถที่จะ
ดําเนินการเองไดก็ใหกระทําได โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
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หมวด 5
การบรรจุและแตงตั้ง
ขอ 102 การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล เพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงใดในเทศบาล ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูส อบแขงขันไดในตําแหนงนัน้ โดยบรรจุและแตงตั้ง
ตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได
กรณีเทศบาลไมมีบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงใด อาจบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขัน
ไดโดยขอใชบัญชีผูสอบแขงขันของ ก.ท.จ. อื่น เทศบาลอืน่ หรือ คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่นอืน่ หรือองคกรปกครองสวนทองถิน่ หรือสวนราชการอืน่ ในตําแหนงเดียวกันกับตําแหนงที่จะ
บรรจุเขารับราชการหรือตําแหนงอื่นที่กาํ หนดคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทีก่ าํ หนดใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนงของตําแหนงนัน้
สําหรับผูสอบแขงขันไดตามบัญชีผูสอบแขงขันไดในบัญชีของคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลอืน่ หรือของเทศบาลอื่นตามวรรคสอง แตไมประสงคจะไปบรรจุแตงตั้งตามที่เทศบาลขอใชบัญชี
ยังถือวาเปนผูส อบแขงขันได ตามบัญชีผูสอบแขงขันไดตามบัญชีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเดิมหรือ
ตามบัญชีของเทศบาลเดิม
มิใหนาํ ความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับในกรณี การบรรจุและแตงตั้งตาม ขอ 104 ขอ 105
ขอ 110 ขอ 116 และขอ 120
ขอ 103 ผูสอบแขงขันได ซึ่งอยูในลําดับที่ที่จะไดรับบรรจุ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ใด ถาปรากฏวาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม โดยไมไดรับการยกเวนจาก ก.ท.จ. ในกรณีที่
ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามทีก่ ําหนดในหมวด 1 วาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
เบื้องตน หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง โดยไมไดรับอนุมัติยกเวนจาก ก.ท. อยูกอนหรือ
ภายหลังการสอบแขงขันจะบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนัน้ ไมได
ขอ 104 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิง่ เพื่อประโยชนแกราชการที่จะตอง
บรรจุบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และความชํานาญสูง เขารับราชการในฐานะผูเชี่ยวชาญหรือ
ผูชํานาญการ ก.ท.จ.อาจมีมติใหความเห็นชอบ ตามทีเ่ ทศบาลรองขอใหบรรจุและแตงตั้งจากผูไดรับการ
คัดเลือก สําหรับการกําหนดระดับของตําแหนงทีจ่ ะแตงตั้งและเงื่อนไขที่จะใหไดรับ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.ท. กําหนด
ขอ 105 เทศบาลที่จะเสนอขอให ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบ เพื่อบรรจุบุคคลเขา
รับราชการในฐานะผูเ ชี่ยวชาญ หรือผูชํานาญการจะตองมีลักษณะตอไปนี้
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(1) ลักษณะหนาที่ ความรับผิดชอบของเทศบาล มีความจําเปนทีจ่ ะตองใชบุคลากร
ผูที่มีความรู ความสามารถและความชํานาญงานในระดับผูเชี่ยวชาญ หรือผูชํานาญการหรือผูทมี่ คี วามรู
ความสามารถและความชํานาญงานเทียบไดในระดับเดียวกัน
(2) มีการกําหนดตําแหนงผูเชี่ยวชาญ หรือผูชาํ นาญการ เพือ่ รองรับลักษณะหนาที่
ความรับผิดชอบตาม (1) โดยพิจารณากําหนดระดับตําแหนง ใหเหมาะสมกับความยากและคุณภาพ
ของงานในตําแหนงนัน้ ดังนี้
(ก) ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ กําหนดเปนตําแหนงระดับ 9
(ข) ตําแหนงผูชํานาญการ กําหนดเปนตําแหนงระดับ 6 ระดับ 7 หรือระดับ 8
ขอ 106 กรณีเทศบาล มีความจําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนแกราชการที่จะตองบรรจุ
บุคคลเขารับราชการในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือผูชํานาญการในเทศบาล ใหเสนอเหตุผลและความจําเปน
คําชี้แจง ประวัติและผลงานของผูที่จะบรรจุเขารับราชการ ซึ่งจะตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถและ
ความชํานาญงานสูงในระดับผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการ แลวแตกรณี และมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะงานในตําแหนงที่ขอบรรจุและแตงตั้ง โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการทํางาน
และผลงานที่ไดปฏิบัติมา ตามแบบทีก่ ําหนดทายประกาศนี้ ให ก.ท.จ. พิจารณา
ในเหตุผลคําชีแ้ จงตามวรรคหนึง่ ใหแสดงรายละเอียด ดังนี้
(1) บุคคลที่จะบรรจุเขารับราชการ คุณวุฒิ ตําแหนงทีจ่ ะบรรจุ และระดับตําแหนง
(2) รายละเอียดหนาที่ความรับผิดชอบ และปริมาณงานของตําแหนงที่จะบรรจุ
(3) เหตุผลความจําเปนในการขอบรรจุบุคคลผูนี้
(4) ประโยชนที่ทางราชการจะไดรับจากการบรรจุบุคคลผูนี้
ขอ 107 กรณีที่เทศบาลขอบรรจุบุคคลเขารับราชการตามขอ 105 แตยังไมไดกําหนด
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ หรือผูชํานาญการตามทีก่ าํ หนดในขอ 105 (2) ใหเทศบาลเสนอขอกําหนดตําแหนง
ผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการให ก.ท.จ.พิจารณาใหความเห็นชอบกอน โดยกําหนดเปนตําแหนงสายงาน
ตามลักษณะงานและกําหนดระดับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท. กําหนดแลวเสนอให
ก.ท.พิจารณาใหความเห็นชอบ
สําหรับกรณีการขอกําหนดตําแหนงดังกลาวเปนการกําหนดตําแหนงสายงานใหม ซึง่ เปน
สายงานที่ ก.ท. ยังไมไดกาํ หนดมาตรฐานกําหนดตําแหนงของสายงานนั้น ในการขอกําหนดตําแหนง
ดังกลาวใหเทศบาลจัดทํารางมาตรฐานกําหนดตําแหนงของตําแหนงสายงานนัน้ เสนอไปพรอมกันดวย
ทั้งนี้ เพื่อแสดงใหทราบถึงประเภทตําแหนง ชื่อตําแหนงสายงานลักษณะงานโดยทัว่ ไป หนาที่และ
ความรับผิดชอบของตําแหนง ลักษณะงานที่ตองปฏิบตั ิ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและระดับ
ตําแหนง
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ขอ 108 เมือ่ ก.ท.จ. ไดเห็นชอบการบรรจุบุคคลใดเขารับราชการในฐานะผูเชีย่ วชาญ
หรือผูชํานาญการ ในตําแหนงใด ระดับใด แลว ให ก.ท.จ. กําหนดอันดับเงินเดือนและขั้นเงินเดือนที่จะให
ไดรับ โดยขั้นเงินเดือนทีจ่ ะใหไดรับดังกลาว ก.ท.จ. ใหไดรับในขั้นที่ไมต่ํากวาจุดกึ่งกลางระหวางขัน้ สูง
และขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนที่ผนู ั้นไดรับ
ขอ 109 ในกรณีที่มีเหตุพเิ ศษที่ ก.ท.จ. เห็นวา ไมจําเปนตองดําเนินการสอบแขงขัน
อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงไดในกรณีดังนี้
(1) การบรรจุและแตงตั้งผูไดรับทุนรัฐบาล ทุนเลาเรียนหลวง หรือทุนของเทศบาลเพื่อ
ศึกษาวิชาในประเทศหรือตางประเทศ
(2) การบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒทิ ี่ ก.ท. กําหนดใหคัดเลือกเพื่อ
บรรจุบุคคลเขารับราชการเปนกรณีพิเศษ
(3) การบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.ท.จ. อนุมัติให
สวนราชการใดจัดใหมีการศึกษาขึน้ เพื่อเขารับราชการในเทศบาลโดยเฉพาะ
(4) การบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ซึ่งไมสามารถมารับการบรรจุได เมื่อถึง
ลําดับทีท่ ่สี อบได เนื่องจากอยูในระหวางการรับราชการทหาร ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
และไดมารายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผูสอบแขงขันไดที่ผูนนั้ สอบได ถูกยกเลิกไปแลว
(5) การบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได
เนื่องจากไดมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแลว แตมีเหตุที่ไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่
สอบแขงขันไดตามกําหนดเวลาทีท่ างราชการจะบรรจุและแตงตั้ง
(6) กรณีการบรรจุและแตงตั้งบุคคลที่มีความรูความสามารถและความชํานาญสูงเขา
รับราชการในฐานะผูเ ชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการ
ขอ 110 พนักงานเทศบาลผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร เมื่อผูนั้นพนจากราชการทหาร โดยมิไดกระทําการใด ๆ ในระหวางรับ
ราชการทหารอันเสียหายแกราชการอยางรายแรงหรือไดชื่อวาเปนผูประพฤติชวั่ อยางรายแรง และผูน ั้นไม
เปนผูขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะตองหามตามที่กาํ หนดในหมวด 1 หากประสงคจะเขารับราชการเปน
พนักงานเทศบาลในเทศบาลเดิม ภายในกําหนดหนึง่ รอยแปดสิบวันนับแตวันพนจากราชการทหาร ใหสั่ง
บรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในเทศบาลได
พนักงานเทศบาล ซึง่ ไดรับบรรจุเขารับราชการตามวรรคหนึง่ ใหมีสิทธิไดนับวันรับราชการ
กอนถูกสั่งใหออกจากราชการ รวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและวัน
รับราชการเมือ่ ไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนเวลาราชการติดตอกันเพื่อประโยชนตามประกาศนี้ และ

52

ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นเสมือน วาผูนนั้ มิไดเคยถูกสัง่ ใหออกจาก
ราชการ
ขอ 111 เมือ่ พนักงานเทศบาลผูใดออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวา
ดวยการรับราชการทหาร ใหเทศบาลสงวนตําแหนงในระดับเดียวกันไวสําหรับบรรจุผนู ั้นกลับเขารับราชการ
ขอ 112 พนักงานเทศบาลผูที่ไดออกจากราชการไปรับราชการทหาร ตามขอ 111
หากผูน นั้ ประสงคจะขอกลับเขารับราชการในเทศบาลเดิมจะตองยืน่ คําขอพรอมดวยหนังสือรับรองประวัติ
การรับราชการทหารตามแบบที่กําหนดทายประกาศนี้ ภายใน 180 วัน นับแตวันพนจากราชการทหาร

ขอ 113 ใหเทศบาลตรวจสอบเอกสารและประวัติการรับราชการทหาร ตามขอ 112
หากเห็นวาเปนเอกสารที่ถกู ตอง และผูนั้นไดพนจากราชการทหารโดยมิไดกระทําการใด ๆ ในระหวางรับ
ราชการทหารอันเสียหายแกราชการอยางรายแรง หรือไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง และผูนั้น
ไมเปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะตองหาม อีกทั้งไดผูนั้นไดยนื่ คําขอบรรจุกลับเขารับราชการภายใน
180 วันนับแตวันพนจากราชการทหาร ก็ใหนายกเทศมนตรี โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. สัง่ บรรจุ
ผูนั้นกลับเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาลและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดิมที่สงวนไว โดยให
ไดรับเงินเดือน ดังนี้
(1) ในกรณีทผี่ ูกลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป
แตไมถึง 1 ป ใหสั่งบรรจุผูนนั้ กลับเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล โดยใหรับเงินเดือนในอันดับเดิมและ
ในขั้นที่สงู กวาเดิมไดไมเกินครึ่งขั้น
ถามีเศษของ 6 เดือนทีไ่ ปรับราชการทหาร เมื่อนําเศษที่เหลือไปรวมกับระยะ
เวลาในการปฏิบัติงานของครึ่งปที่แลวมาของผูนั้นกอนออกไปรับราชการทหารแลวไดครบ 6 เดือน ก็ให
สั่งบรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการโดยใหไดรบั เงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกวาเดิมไดอีกไมเกิน
ครึ่งขั้น
(2) ในกรณีทผี่ ูกลับจากราชการทหาร มีเวลารับราชการทหารครบ 1 ป ใหผูมีอาํ นาจ
สั่งบรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล โดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขัน้ ที่สงู
กวาเดิมไดไมเกินปละหนึ่งขัน้
(3) ในกรณีทผี่ ูกลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต 1 ป ขึ้นไปเศษ
ของปที่ไปรับราชการทหารทีเ่ หลือจากการพิจารณาตามเกณฑขอ (2) แลวหากมีระยะเวลาเหลือครบ 6
เดือน ใหสงั่ บรรจุผูนั้นโดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกวาเดิม เพิม่ จากขอ (2) ไดอีก
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ไมเกินครึ่งขั้นสําหรับระยะเวลาที่คํานวณไดครบ 6 เดือน และหากยังมีเศษที่เหลือจากการคํานวณครั้ง
สุดทายแตไมครบ 6 เดือน ใหพิจารณาคํานวณตามเกณฑ ขอ (1) วรรคสอง
ทั้งนี้ การใหไดรับเงินเดือนสูงกวาเดิม ตามขอ (1) ขอ (2) และ ขอ (3) นั้น จะตอง
ไมไดรับประโยชนมากกวาผูที่มิไดออกจากราชการไปรับราชการทหารและตองไมเกินขั้นสูงของอันดับ
เงินเดือนสําหรับตําแหนงระดับเดิม
ขอ 114 ในการบรรจุผูไปรับราชการทหารกลับเขารับราชการ หากผูใดไมเคยไดรับการ
บรรจุ และแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 ขึน้ ไป ซึ่งตองใชวฒ
ุ ิปริญญาตรี หรือ
เทียบไดไมต่ํากวานี้ขึ้นไปเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงมากอน หากจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
สายงานดังกลาว ผูน นั้ จะตองอยูในเกณฑที่กําหนดในหมวด 6 วาดวยการยายพนักงานเทศบาล ดวย
ขอ 115 พนักงานเทศบาลที่ออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวย
การรับราชการทหาร กอนวันที่ประกาศนีม้ ีผลใชบังคับ หากพนจากราชการทหารโดยไมมีความเสียหาย
และประสงคจะเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาลในเทศบาลเดิม ภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ
แตวันพนจากราชการทหาร ใหนําความทีก่ ําหนดไวในขอ 111 ขอ 112 มาใชบงั คับแกพนักงานเทศบาล
ที่กลาวถึงโดยอนุโลม
ขอ 116 พนักงานเทศบาลผูใดออกจากราชการไปแลว และไมใช เปนกรณีออกจาก
ราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ถาสมัครเขารับราชการและเทศบาลตองการจะรับผูนั้นเขา
รับราชการ ใหผูสมัครกลับเขารับราชการตองยื่นคําขอตามแบบ และเอกสารประกอบ ดังนี้
(1) ใบรับรองแพทย ซึ่งรับรองไวไมเกิน 60 วัน นับแตวันที่ออกใบรับรองถึงวันที่ยนื่
ขอกลับเขารับราชการ
(2) สําเนาทะเบียนประวัตพิ นักงานเทศบาล
(3) หนังสือรับรองความรู ความสามารถ และความประพฤติของผูบังคับบัญชาเดิม
ซึ่งมีตําแหนงตั้งแตระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไป
(4) สําเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวของกับตําแหนงทีจ่ ะบรรจุ
(5) สําเนาทะเบียนบาน
(6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(7) สําเนาหนังสือสําคัญการสมรส หลักฐานอนุญาตใหเปลีย่ นชื่อตัว ชื่อสกุล
หรือหนังสือรับรองวาเปนบุคคลคนเดียวกัน (ถามี)
(8) สําเนาคําสัง่ อนุญาตใหออกจากราชการ
ขอ 117 ใหเทศบาลตรวจสอบเอกสารตามขอ 116 และประวัติการรับราชการและ

54

การทํางานทุกแหงของผูสมัคร และใหสอบถามไปยังสวนราชการหรือหนวยงานที่เกีย่ วของเพื่อใหได
รายละเอียดขอเท็จจริงมากที่สุดมาประกอบการพิจารณา
ขอ 118 การพิจารณาเพื่อบรรจุผูที่ออกจากราชการไปแลวกลับเขารับราชการ ให
พิจารณาตามหลักเกณฑดังนี้
(1) ผูสมัครกลับเขารับราชการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม หรือไดรับ
การยกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามสําหรับพนักงานเทศบาล
(2) ผูสมัครกลับเขารับราชการตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทีจ่ ะบรรจุ
และแตงตั้งตามที่ ก.ท. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือไดรับอนุมัติจาก ก.ท.
(3) กรณีบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ ก.ท. กําหนดใหเปนตําแหนงทีม่ ีระดับ
ควบในสายงานใด ตองไมมผี ูสอบแขงขันไดหรือผูสอบคัดเลือกไดในตําแหนงระดับใดระดับหนึ่งที่เปน
ระดับควบในสายงานนัน้ ขึน้ บัญชีรอการบรรจุหรือเลื่อนระดับตําแหนงอยู และกรณีบรรจุและแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงที่ ก.ท. มิไดกําหนดใหเปนตําแหนงที่มีระดับควบ ตองไมมีผูสอบคัดเลือกไดในตําแหนงนั้น
ขึ้นบัญชี รอการเลื่อนระดับตําแหนงอยู เวนแต ผูที่จะกลับเขารับราชการนัน้ เปนผูที่ออกจากราชการไป
ดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา
ทองถิน่ หรือผูบ ริหารทองถิน่ หรือลาออกจากราชการเพือ่ ติดตามคูสมรสไปรับราชการ ณ ตางประเทศ
หรือเปนผูท ี่ออกจากราชการไปเพราะถูกยุบเลิกตําแหนง
ขอ 119 การบรรจุและแตงตั้งผูสมัครกลับเขารับราชการตามที่ประกาศนี้ ใหนายก
เทศมนตรี โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. สั่งบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม
และใหไดรับเงินเดือนไมสงู กวาขั้นที่เคยไดรับอยูเดิมกอนออกจากราชการ
ขอ 120 การบรรจุและแตงตั้งจากขาราชการประเภทอื่น หรือพนักงานสวนทองถิน่ อื่น
ผูขอโอนมาเปนพนักงานเทศบาลใหเปนไปตามทีก่ ําหนดในหมวด 8
ขอ 121 ผูไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาล ตําแหนงใดตองมี
คุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท. กําหนด
ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิใดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ใหหมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง
กรณีมีเหตุผลความจําเปน ก.ท. อาจใหความเห็นชอบในการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงที่แตกตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กาํ หนดไวในมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงก็ได
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ขอ 122 ผูไดรับบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาลและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ใดในเทศบาล หากภายหลังปรากฎวาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามเบื้องตนโดยไมไดรับการ
ยกเวนจาก ก.ท.จ.ในกรณีทขี่ าดคุณสมบัติตามที่กาํ หนดในหมวด 1 วาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นโดยไมไดรับอนุมัติยกเวนจาก ก.ท.อยูก อนก็ดี หรือมีกรณีตอง
หาอยูก อนและภายหลังเปนผูขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีตองหานั้นก็ดี ใหนายกเทศมนตรี โดยความ
เห็นชอบของ ก.ท.จ. สั่งใหผูนั้นออกจากราชการโดยพลัน แตทงั้ นี้ ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนนั้ ได
ปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับ หรือ มีสิทธิจะไดรับ
จากทางราชการกอนมีคาํ สั่งใหออกนัน้ และถาการเขารับราชการเปนไปโดยสุจริตแลว ใหถือวา เปน
การสั่งใหออกเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น
ขอ 123 การบรรจุและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดาํ รงตําแหนงที่ ก.ท. ยังมิไดกาํ หนด
ตําแหนง จะกระทํามิได
ขอ 124 ผูใดไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล ใหมีการทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการของพนักงานเทศบาล โดยใหมีระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน แตไมเกิน 9 เดือน และการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตองดําเนินการในรูปคณะกรรมการ และในกรณีที่ไมผานการ
ประเมินไมควรใหรับราชการตอไปก็ใหสั่งใหผูนนั้ ออกจากราชการได โดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
ผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึง่ ใหถือเสมือนวา ผูน นั้ ไมเคยเปนพนักงาน
เทศบาล แตทงั้ นี้ไมกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาทีร่ าชการ หรือการรับเงินเดือน หรือผลประโยชนอนื่
ใดที่ไดรับจากราชการในระหวางที่ผูนนั้ อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ขอ 125 ใหผูไดรับการบรรจุจากผูสอบแขงขันได หรือผูไดรับคัดเลือกในกรณีทมี่ ีเหตุ
พิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาล และ
ขาราชการประเภทอื่น หรือพนักงานสวนทองถิน่ อืน่ ที่อยูในระหวางทดลองปฏิบัติงาน ซึ่งโอนมาบรรจุและ
แตงตั้งเปนพนักงานเทศบาล ตองทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง
ขอ 126 ภายใตบังคับขอ 135 (2) ใหผไู ดรับบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาล
ตามขอ 125 ทดลองปฏิบัตหิ นาที่ราชการในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งเปนเวลาหกเดือนนับแตวนั เขาปฏิบัติ
หนาที่ราชการเปนตนไป
ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการในเรือ่ งการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอยาง
จริงจัง มีความเที่ยงธรรมและไดมาตรฐานในอันที่จะใหการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเปนกระบวน
การเลือกสรรบุคคลเขารับราชการอยางมีประสิทธิภาพ
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ขอ 127 ใหเทศบาลกําหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไดตาม
ความเหมาะสม แตอยางนอยตองประกอบดวยความรูที่ใชในการปฏิบัติหนาที่ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
รวมกับผูอื่น ความสนใจทีจ่ ะพัฒนาตนเอง คุณธรรม การปฏิบัติตนตามกรอบของจรรยาบรรณและ
การรักษาวินัย ความประพฤติ การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนและขอบังคับของทางราชการ
วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการใหเปนไปตามที่เทศบาลกําหนด แลวรายงานให ก.ท.จ. ทราบ
ขอ 128 ใหผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูมีหนาที่ดูแลการทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการ
ใหผูมีหนาที่ดแู ลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการมอบหมายงานใหผทู ดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการปฏิบัติ และแจงใหผทู ดลองปฏิบัติหนาที่ราชการทราบอยางชัดเจนเกีย่ วกับวิธีการปฏิบัติ
งาน การประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัตหิ นาที่ราชการ
ขอ 129 ใหผูทดลองปฏิบตั ิหนาที่ราชการทํารายงานการปฏิบัติหนาที่ราชการของตน
เสนอผูมหี นาที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามแบบและวิธกี ารที่เทศบาลกําหนด
ขอ 130 ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการ ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอีกจํานวนสองคน ซึง่ อยางนอยตองแตงตั้งจากผูม ี
หนาที่ดูแล การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหนึ่งคน พนักงานเทศบาลผูเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ
ผูทดลองปฏิบตั ิหนาที่ราชการอีกหนึง่ คน
ขอ 131 ใหคณะกรรมการทําหนาที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของ
ผูทดลองปฏิบตั ิหนาที่ราชการตามรายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑการประเมิน
ที่กําหนดไว ในขอ 127 ทําการประเมินสองครั้ง โดยประเมินครั้งแรกเมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
มาแลวเปนเวลาสามเดือนและประเมินครัง้ ที่สอง เมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่หนาที่ราชการครบหกเดือน เวน
แต คณะกรรมการไมอาจประเมินผลการทดลองปฏิบัตหิ นาที่ราชการในแตละครั้งไดอยางชัดแจง
เนื่องจาก ผูทดลองปฏิบัตหิ นาที่ราชการไดลาคลอดบุตร ลาปวยซึง่ จําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานาน ลา
ปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาทีห่ รือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติ
ราชการตามหนาที่ หรือลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล คณะกรรมการจะประเมิน
ผลรวมเมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการครบหกเดือนแลวก็ได
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ในกรณีที่มกี ารขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามขอ 135 (2) เมื่อครบ
กําหนดระยะเวลาที่ขยายแลวใหประเมินอีกครั้งหนึ่ง
ขอ 132 ผลการประเมินของคณะกรรมการใหเปนไปตามเสียงขางมาก และในกรณีมี
กรรมการที่ไมเห็นดวยอาจทําความเห็นแยงรวมไวก็ได
ขอ 133 เมือ่ คณะกรรมการไดดําเนินการตามขอ 131 แลว ใหประธานกรรมการ
รายงานผลการประเมินตอนายกเทศมนตรีตามแบบรายงานทายประกาศนี้
(1) ในกรณีที่ผลการประเมินไมตา่ํ กวาเกณฑหรือมาตรฐานที่กาํ หนดไวในขอ 127
ใหรายงานเมือ่ ทดลองปฏิบตั ิหนาที่ราชการครบหกเดือนแลว หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ขยายตาม
ขอ 135 (2) แลว
(2) ในกรณีที่ผลการประเมินต่าํ กวาเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดไวในขอ 127 ให
รายงานเมื่อเสร็จสิ้นการประเมินแตละครั้ง
ขอ 134 เมือ่ นายกเทศมนตรีไดรับรายงานตามขอ 133 (1) แลว ใหประกาศวาผูท ดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการนั้นเปนผูผานการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการพรอมแจงใหผนู นั้ ทราบ และรายงาน
ตามแบบรายงานทายประกาศนี้ ไปยัง ก.ท.จ. ภายในหาวันทําการนับแตวันประกาศ
ขอ 135 เมือ่ นายกเทศมนตรีไดรับรายงานตามขอ 133 (2) ใหดําเนินการดังนี้
(1) ในกรณีที่เห็นควรใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการออกจากราชการใหนายก
เทศมนตรีแสดงความเห็นในแบบรายงานตามขอ 133 และมีคําสั่งใหผูนนั้ ออกจากราชการโดยความ
เห็นชอบของ ก.ท.จ. ภายในหาวันทําการนับแตวันที่ไดรับรายงานพรอมกับแจงใหผูนั้นทราบ และสง
สําเนาคําสัง่ ใหออกไปยัง ก.ท.จ. ภายในหาวันทําการนับแตวันทีม่ ีคําสั่ง
(2) ในกรณีที่เห็นควรใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ตอไปจนครบหกเดือน หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบตั ิหนาที่ราชการตอไปอีกระยะหนึง่ เปนเวลาสาม
เดือน แลวแตกรณี ใหแสดงความเห็นในแบบรายงาน แลวแจงใหผทู ดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ผูมีหนาที่
ดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ และคณะกรรมการทราบ เพื่อทําการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
และประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป
ในกรณีที่ผทู ดลองปฏิบัตหิ นาที่ราชการไดทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการจนสิน้ สุด
ระยะเวลาที่ขยายแลว และนายกเทศมนตรีไดรับรายงานวาผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของผูนนั้ ยัง
ต่ํากวาเกณฑหรือมาตรฐานอีก ใหนายกเทศมนตรีมีคาํ สั่งใหผนู ั้นออกจากราชการ โดยนําความใน (1)
มาใชบังคับโดยอนุโลม
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ขอ 136 การนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเปนเดือนตามประกาศนี้ ใหนับวัน
ที่ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไมไดมาปฏิบัติงานรวมเปนเวลาทดลองปฏิบัติหนาทีร่ าชการดวย และให
นับวันเขาปฏิบัติหนาที่ราชการวันแรกเปนวันเริ่มตน และนับวันกอนหนาจะถึงวันที่ตรงกับวันเริม่ ตนนัน้ ของ
เดือนสุดทายแหงระยะเวลาเปนวันสิ้นสุดระยะเวลาถาไมมีวนั ตรงกันในเดือนสุดทาย ใหถือเอาวันสุดทาย
ของเดือนนัน้ เปนวันสิ้นสุดระยะเวลา
ขอ 137 พนักงานเทศบาลซึ่งอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ผูใดไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึน้ ตามวุฒิ ยาย โอน หรือออกจากราชการไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหารแลวไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาลอีก ใหทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ดังนี้
(1) กรณีไดรับแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงในระดับสูงขึ้นในสายงานเดิมตามวุฒิที่ไดรับ
เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอเนื่องไปกับ
ตําแหนงเดิม ถาไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นในตางสายงานใหเริ่มทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหม
(2) กรณียา ยไปดํารงตําแหนงในสายงานเดิม ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและ
นับเวลาทดลองปฏิบัติหนาทีร่ าชการตอเนือ่ งกับตําแหนงเดิม ถายายไปดํารงตําแหนงในตางสายงานให
เริ่มทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหม
(3) กรณีโอนมาดํารงตําแหนงใหม ใหเริ่มทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและนับเวลา
ทดลองปฏิบัตหิ นาที่ราชการใหม เวนแตกรณีโอนโดยบทบัญญัติของกฎหมายใหทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอเนื่องกับตําแหนงเดิม
(4) กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ
ทหาร เมื่อไดรับบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาล ไมวาในสายงานเดิมหรือตางสายงาน ใหทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอเนื่องกับตําแหนงเดิม
ขอ 138 พนักงานเทศบาลผูใดไดรับแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงใดแลว หากภายหลัง
ปรากฏวาเปนผูมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งผูนนั้
ใหกลับไปดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนงอื่นในระดับเดียวกับตําแหนงเดิมที่ผนู นั้ มีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงโดยพลัน โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. แต ทัง้ นี้ ไมกระทบกระเทือนถึง
การใดที่ผูนนั้ ไดปฏิบัติไปตามอํานาจหนาที่ และการรับเงินเดือน หรือผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับ หรือมี
สิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวางที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ ผูนนั้ มีคุณสมบัติไมตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
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ผูที่ไดรับแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนงอื่นตามวรรคหนึง่ ใหรับเงิน
เดือนในขั้นทีพ่ ึงจะไดรับตามสถานภาพเดิม และใหถือวาผูน ั้นไมมีสถานภาพอยางใดในการที่ไดรับแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงที่ตนมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนัน้
ขอ 139 ในกรณีเทศบาลมีตําแหนงผูบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาที่มผี ูดํารง
ตําแหนงอยูเดิมวางลง ใหเทศบาลรายงานตําแหนงวางนัน้ ให ก.ท.จ. ทราบภายใน 7 วัน และให ก.ท.จ.
ดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่วา งนัน้ ภายใน 90 วัน นับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง
กรณีที่เทศบาลไมประสงคจะบรรจุและแตงตั้งแทนตําแหนงวาง ใหรายงานเหตุผลความจําเปนเพื่อขอ
ความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
ในการดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบริหารและสายงานผูบ ริหาร
สถานศึกษาทีว่ าง ตามวรรคหนึง่ ให ก.ท.จ. พิจารณาดําเนินการวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ดังตอไปนี้
(1) ใหเทศบาลดําเนินการรับโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลอืน่ มาแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาที่วา งภายใน 15 วัน นับแตตําแหนงวางตามขอ 159
(2) ใหประกาศรับสมัครเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาลในตําแหนงและระดับเดียวกับ
ตําแหนงทีว่ าง เพื่อใหคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อโอนพนักงานเทศบาลอื่นมาแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงทีว่ าง
ตามขอ 160
(3) ใหดําเนินการโดยวิธกี ารสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือกเพื่อเลือ่ นระดับสูงขึน้ แทน
ตําแหนงทีว่ างตามหมวด 4 วาดวยการคัดเลือก
(4) ใหดําเนินการเปดรับสมัครเพื่อรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอืน่ หรือขาราชการ
ประเภทอื่น ตามขอ 171 ทั้งนี้ โดยใหดําเนินการรวมกับการโอน โดยวิธีการคัดเลือกตาม (2) ดวย และ
ผูจะขอใหรับโอนจะตองมีระดับตําแหนงไมต่ํากวาตําแหนงทีจ่ ะแตงตั้งนัน้
กรณีที่ดาํ เนินการตามวรรคสอง ภายในระยะเวลาทีก่ ําหนดแลว ยังไมสามารถสรรหา
บุคคลเพื่อแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงวางดังกลาวได หากปลอยทิง้ ไวอาจเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอ
การบริหารงานของเทศบาล และเพื่อใหพนักงานเทศบาล แตละแหงมีโอกาสโอนไปปฏิบัติหนาทีใ่ น
ระหวางเทศบาลดวยกันได เมื่อไดรับรายงานจาก ก.ท.จ. ให ก.ท. พิจารณาและมีมติใหโอนพนักงาน
เทศบาลจากเทศบาลหนึง่ ไปแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาลของเทศบาลอีกแหงหนึง่ ทีม่ ิไดอยูในจังหวัด
เดียวกันได โดยใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิมและไดรับเงินเดือนในขั้นทีไ่ มสูงกวาเดิม
ในการพิจารณาของ ก.ท. ตามวรรคสาม ใหพิจารณาวาเหตุผลความจําเปนของ
เทศบาล โดยให ก.ท.จ.เปนผูรับเรื่องราวและตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาว เสนอความเห็นให ก.ท.
พิจารณา
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หมวด 6
การยาย
ขอ 140 การยายพนักงานเทศบาลผูดํารงตําแหนงหนึ่ง ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอีก
ตําแหนงหนึง่ ใหนายกเทศมนตรีเปนผูสงั่ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดียวกัน โดยความเห็นชอบของ
ก.ท.จ. และพนักงานเทศบาลผูนั้นตองมีคณ
ุ สมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนัน้ ตามที่
ก.ท.กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ขอ 141 การยายพนักงานเทศบาล ใหพจิ ารณาถึงเหตุผลความจําเปนเพื่อประโยชน
ของทางราชการ การพัฒนาพนักงานเทศบาลเปนหลัก และอาจพิจารณาความจําเปนอื่น ๆ ที่ตอ งใชใน
การปฏิบัติงานของราชการประกอบดวย
ขอ 142 การยายพนักงานเทศบาลผูดํารงตําแหนงหนึ่งไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
สายงานเดิมทัง้ สายงานผูปฏิบัติและสายงานผูบริหาร ใหสั่งยายไปแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงในระดับเดิม
และใหไดรับเงินเดือนในขั้นเดิม
ขอ 143 ภายใตบังคับขอ 144 ขอ 145 และ ขอ 147 การยายพนักงานเทศบาลผูด ํารง
ตําแหนงผูปฏิบัติงานไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตางสายงาน ใหกระทําไดในกรณี ดังนี้
(1) กรณีเปนตําแหนงสายงานที่เริ่มตนในระดับเดียวกัน ใหสงั่ ยายไปดํารงตําแหนง
สายงานอืน่ นัน้ ในระดับเดียวกัน และใหไดรับเงินเดือนในขั้นเดิม ทัง้ นี้ พนักงานเทศบาลผูน ั้นตองมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนัน้ ตามที่ ก.ท. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง
แตไมจําตองเปนผูไดปฏิบัติราชการเกีย่ วกับงานนัน้ หรืองานอืน่ ที่เกี่ยวของมากอน
(2) กรณีการยายสับเปลีย่ นสายงานจากตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 ไปเปน
ตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2 ใหยายไปดํารงตําแหนงในระดับเดียวกันและใหไดรับเงินเดือนในขั้น
เดิม ทั้งนี้ พนักงานเทศบาลผูนั้นตองมีคณ
ุ สมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนัน้ ตามที่ ก.ท.
กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง แตไมจําตองเปนผูไดปฏิบัติราชการเกีย่ วกับงานนัน้ หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมากอน และใหดําเนินการ ดังนี้
(ก) พนักงานเทศบาลผูจะขอรับการแตงตั้งเสนอคํารองขอยายไปดํารงตําแหนง
ในสายงานอื่นนั้น และใหใชแบบประเมินทายประกาศนี้
(ข) ใหผูบังคับบัญชาของผูข อรับการแตงตั้ง ไดแกผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา
ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรี ประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตําแหนงของสายงานที่จะแตงตั้ง
ใหมตามแบบประเมิน
(ค) ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานอื่นจะตองไดคะแนน
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จากผลการประเมินของผูบังคับบัญชาแตละทานไมต่ํากวารอยละหกสิบ สําหรับตําแหนง ที่ตองใชเทคนิค
เฉพาะใหทดสอบความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานดวย
(ง) กรณีมีผูขอรับการแตงตั้งเกินกวาจํานวนตําแหนงวางใหนาํ คะแนนผลการ
ประเมินของผูบ ังคับบัญชาทุกคนรวมกัน แลวจัดทําบัญชีเรียงตามลําดับคะแนนรวม เสนอ ก.ท.จ.ใหความ
เห็นชอบ หาก ก.ท.จ.เห็นควรกําหนดรายการประเมินเพิม่ เติม เชน การสัมภาษณ การทดสอบ ก็อาจ
พิจารณากําหนดเพิ่มเติมได กรณีมีคะแนนเทากันใหจัดเรียงตามลําดับอาวุโสในราชการ บัญชีดงั กลาวให
มีอายุ 1 ป นับแตวันที่ ก.ท.จ. เห็นชอบ การแตงตั้งใหแตงตั้งเรียงลําดับที่ในบัญชีดงั กลาว
ขอ 144 กรณีการยายพนักงานเทศบาลที่ไดรบั คุณวุฒิเพิ่มขึน้ และไมเคยดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 ขึ้นไปหากจะยายขาราชการผูนนั้ ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานที่
เริ่มตนจากระดับ 3 ขึ้นไปผูน ั้นจะตองเปนผูที่สอบแขงขันไดหรือสอบคัดเลือกไดในตําแหนงซึ่งอยูใ น
สายงานที่จะยายและบัญชีการสอบแขงขันไดหรือสอบคัดเลือกไดยังไมถูกยกเลิกดวย เวนแตผนู ั้นไดรับ
คุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทีจ่ ะแตงตั้งโดยไดรับทุนรัฐบาล ทุนเลาเรียนหลวง
ทุนของเทศบาล หรือเปนผูไดรับคุณวุฒิที่ ก.ท. กําหนดใหคัดเลือกบรรจุเขารับราชการได
ขอ 145 การยายพนักงานเทศบาลไปแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงในสายงานทีก่ ําหนด
เปนตําแหนงผูป ฏิบัติงานที่มปี ระสบการณหรือตําแหนงทางวิชาการ พนักงานเทศบาลผูนนั้ ตองผานการ
ประเมินบุคคล และการปฏิบัติงานหรือผลงาน ตามทีก่ ําหนดในหมวด 9 วาดวยการเลื่อนและแตงตั้ง
พนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึน้ ดวย
ขอ 146 การยายพนักงานเทศบาลผูดํารงตําแหนงบริหารของเทศบาลไปแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในตางสายงาน ผูนนั้ จะตองดํารงตําแหนงในระดับเดียวกับตําแหนงของสายงานที่จะแตงตั้งใหม
และตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของตําแหนงสายงานที่จะแตงตั้งใหม โดย
ใหดําเนินการสอบคัดเลือก ตามขอ 1 (3) แหงประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขัน้
เงินเดือน
การยายเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลผูดาํ รงตําแหนงในสายงานผูปฏิบัติงานไปดํารง
ตําแหนงในสายผูบริหาร หรือการยายเพื่อแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลสายงานผูบ ริหารสถานศึกษา หรือ
การยายเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลผูดาํ รงตําแหนงในสายงานที่เริม่ ตนจากระดับ 1 หรือ ระดับ 2 ให
ดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 หรือยายเพื่อแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลใหดํารงตําแหนง
ศึกษานิเทศก ระดับ 4 ระดับ 5 หรือระดับ 6 ใหดําเนินการโดยวิธีการสอบคัดเลือกตามขอ 1 (3) แหงประกาศ
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ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การยาย การ
โอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ขอ 147 การยายพนักงานเทศบาลผูดํารงตําแหนงใดไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
สายงานที่ต่ํากวาตําแหนงสายงานเดิม หรือมีระดับต่ํากวาเดิม หรือยายพนักงานเทศบาลในตําแหนง
สายผูบริหารหรือสายงานผูบริหารสถานศึกษา ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายผูปฏิบตั ิงาน ใหกระทํา
ไดตอเมื่อพนักงานเทศบาลผูน ั้นสมัครใจ และไดรับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
ในการยายพนักงานเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ก.ท.จ. ตองพิจารณา โดยคํานึงถึงเหตุผล
ความจําเปนและประโยชนทที่ างราชการจะไดรับ โดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนสําหรับ
ตําแหนงที่ไดรบั แตงตั้งในขั้นที่เทียบไดตรงกันกับขัน้ เงินเดือนของอันดับเดิมตามตารางเทียบขัน้ เงินเดือน
แตละอันดับทีพ่ นักงานจะไดรับเมื่อไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทายประกาศกําหนด การใหพนักงาน
เทศบาลไดรับเงินเดือน แตถาผูนนั้ ไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่ไดรับ
แตงตั้งอยูแลว ใหไดรับเงินเดือนในขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง
ขอ 148 ในการสั่งยายพนักงานไปแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงในตางสายงาน ใหคาํ นึงถึง
โอกาสในความกาวหนาของพนักงานในการเลื่อนระดับสูงขึ้นในตําแหนงที่กาํ หนดสําหรับผูปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณดวยซึ่งอาจทําใหพนักงานผูน ั้นมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงในสายงานที่แตงตั้งใหมไม
ครบตามหลักเกณฑการเลื่อนระดับดังกลาวได
ขอ 149 เมือ่ มีคําสั่งยายพนักงานเทศบาลไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดแลว ให
ผูบังคับบัญชาแจงหนาที่ และความรับผิดชอบของตําแหนงดังกลาว ใหพนักงานเทศบาลผูน ั้นทราบใน
วันที่ไปรายงานตัว รับมอบหนาที่เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงาน ในตําแหนงนัน้ ตอไป
ขอ 150 การยายสับเปลีย่ นพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาสายงานผูบ ริหาร
สถานศึกษา ใหดํารงตําแหนงแทนที่ซึ่งกันและกัน จะตองเปนตําแหนงเดียวกัน เชน ผูดํารงตําแหนง
ผูชวยอาจารยใหญ กับผูดํารงตําแหนงผูชว ยอาจารยใหญ หรือผูดํารงตําแหนงผูอาํ นวยการโรงเรียน กับ
ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน เปนตน โดยใหคงเลขที่ประจําตําแหนงไวที่เดิม สวนระดับ
เงินเดือน ตามตําแหนงใหตามตัวบุคคลไปกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้งใหม ใหนายกเทศมนตรีเปนผูสั่ง
แตงตั้ง โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. ทัง้ นี้ใหหมายความรวมถึงการยายสับเปลีย่ นใหแทนที่อัตราวาง
ดวย
ขอ 151 การยายสับเปลีย่ นพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา สายงานผูสอน
และผูสนับสนุนการสอน ใหดํารงตําแหนงแทนที่ซึ่งกันและกัน จะตองเปนตําแหนงและสาขาวิชาเอก
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เดียวกัน เชน ผูดํารงตําแหนงอาจารย 1 สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ กับผูดํารงตําแหนงอาจารย 1
สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ หรือผูดํารงตําแหนงอาจารย 2 สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร กับผูดํารง
ตําแหนงอาจารย 2 สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร เปนตน โดยใหคงเลขที่ประจําตําแหนงไวที่เดิม สวน
ระดับเงินเดือนตามตําแหนงใหตามตัวบุคคลไปกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้งใหม โดยใหนายกเทศมนตรี
เปนผูสั่งแตงตัง้ โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.ทั้งนี้ใหหมายความรวมถึง การยายสับเปลี่ยนใหแทนที่
อัตราวางดวย
ในกรณีที่มีเหตุผลจําเปนพิเศษที่ไมอาจดําเนินการตามวรรคหนึง่ ก.ท.จ.อาจใหความ
เห็นชอบในการพิจารณาการยายสับเปลีย่ นพนักงานครูเทศบาล โดยไมจําเปนตองดํารงตําแหนงหรือจบ
สาขาวิชาเอกเดียวกันก็ได
หมวด 7
การโอน
ขอ 152 การโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลหนึง่ ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลอีกแหงหนึง่ ใหโอนและแตงตั้งจากพนักงานเทศบาล ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผูสอบแขงขันได หรือผูส อบคัดเลือกไดในตําแหนงที่จะแตงตั้งนัน้ หรือผูไดรับ
การคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงในระดับที่สงู ขึ้นนัน้
(2) ผูขอโอนตําแหนงบริหารและสายงานผูบ ริหารสถานศึกษาภายใน 15 วัน นับแต
ตําแหนงวาง ตามขอ 159
(3) ผูไดรับการคัดเลือก โดย ก.ท.จ.ไดมี มติเห็นชอบใหเทศบาลรับโอนพนักงานเทศบาล
อื่น มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบริหารหรือสายงานผูบ ริหารสถานศึกษาในระดับที่ไมสูงกวาเดิม
ตามขอ 160
(4) ผูขอโอนโดยการโอนสับเปลี่ยนตําแหนงในตําแหนงเดียวกันและระดับเดียวกัน
ระหวางเทศบาล หรือผูขอโอนมาแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงผูปฏิบัติงานในเทศบาล ตามขอ 167
(5) ผูที่ ก.ท.จ.ไดมีมติใหโอนจากเทศบาลหนึง่ ไปดํารงตําแหนงในอีกเทศบาลหนึง่ ใน
จังหวัดเดียวกัน ตามขอ 168
(6) ผูที่ ก.ท. ไดมีมติใหโอนจากเทศบาลหนึ่งไปยังดํารงตําแหนงในอีกเทศบาลหนึง่
ตามขอ 169
ขอ 153 ในการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได หรือผูไดรับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่
ไมจําเปนตองสอบแขงขันเพือ่ เขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล หรือการแตงตั้งพนักงานเทศบาลผูสอบ
คัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือกใหดํารงตําแหนงใดในเทศบาล และผูสอบแขงขันได ผูไดรับคัดเลือกกรณีที่
มีเหตุพเิ ศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน ผูส อบคัดเลือกได หรือผูไดรับการคัดเลือกนัน้ เปนพนักงานเทศบาล
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ในสังกัดเทศบาลอื่น ใหเทศบาลที่จะบรรจุหรือแตงตั้งนัน้ เสนอเรื่องการขอรับโอน พนักงานเทศบาลผูนั้น
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สอบแขงขันได ไดรับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน
สอบคัดเลือกได หรือไดรับคัดเลือก แลวแตกรณี ให ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบ
ขอ 154 ในการโอนพนักงานเทศบาลผูสอบแขงขันได ผูไดรับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่
ไมจําเปนตองสอบแขงขัน ผูส อบคัดเลือกได หรือผูไดรับคัดเลือก ใหเทศบาลที่จะรับโอนมีหนังสือแจง
ความประสงคจะรับโอนพรอมความเห็นชอบของ ก.ท.จ.ที่จะรับโอนใหเทศบาลสังกัดเดิมของผูที่จะ
โอนทราบ และใหเทศบาลสังกัดเดิม ของผูที่จะโอนเสนอเรื่องการใหโอนพนักงานผูท ี่จะโอนไปนัน้ ให
ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบ
ขอ 155 ในการออกคําสัง่ รับโอนพนักงานเทศบาลของเทศบาลที่จะรับโอน และ
การออกคําสัง่ ใหพนักงานเทศบาลพนจากตําแหนงและหนาที่ของเทศบาลสังกัดเดิมตามมติของ ก.ท.จ.
ของแตละแหง ตามขอ 153 และขอ 154 ใหเทศบาลทัง้ สองแหงประสานกัน เพื่อออกคําสั่งการรับโอน
พนักงานเทศบาล และการใหพนักงานเทศบาลพนจากตําแหนงและหนาที่ โดยกําหนดใหมีผลในวัน
เดียวกัน
ขอ 156 ใหพนักงานเทศบาลที่ไดรับแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงที่สอบแขงขันได หรือไดรับ
คัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจาํ เปนตองดําเนินการสอบแขงขัน ไดรับเงินเดือน ดังนี้
(1) กรณีแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดิม และผูน ั้นไดรับเงินเดือนต่ํากวาหรือ
เทาคุณวุฒิ ใหไดรับเงินเดือนตามวุฒิ แตหากผูน นั้ ไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒิ ใหไดรับเงินเดือนในขั้น
ที่ไดรับอยูเดิม
(2) กรณีแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงกวาเดิม และผูน ั้นไดรับเงินเดือนต่ํา
กวาหรือเทาคุณวุฒิ ใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ แตหากผูน นั้ ไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒิ ใหไดรับ
เงินเดือนในอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่สอบแขงขันไดหรือไดรับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษไม
จําเปนตองดําเนินการสอบแขงขันในขั้นที่เทียบไดตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเทียบ
ขั้นเงินเดือนแตละอันดับทีพ่ นักงานจะไดรับเมื่อไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทายประกาศนี้
(3) กรณีแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับต่ํากวาเดิม และผูน ั้นไดรับเงินเดือนสูงกวา
คุณวุฒิ ใหไดรับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่สอบแขงขันไดหรือไดรับคัดเลือกในกรณีที่
มีเหตุพเิ ศษที่ไมจําเปนตองดําเนินการสอบแขงขันในขั้นทีเ่ ทียบไดตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม
ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแตละอันดับที่พนักงานจะไดรับเมื่อไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทาย
ประกาศนี้ และหากผูนนั้ ไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่สอบแขงขันได
หรือไดรับคัดเลือกในกรณีทมี่ ีเหตุพเิ ศษ ทีไ่ มจําเปนตองดําเนินการสอบแขงขัน ใหไดรับเงินเดือนในขั้นสูง
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ของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่สอบแขงขันได หรือไดรับคัดเลือกในกรณีทมี่ ีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตอง
ดําเนินการสอบแขงขันนัน้
ขอ 157 ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน นายกเทศมนตรีจะดําเนินการ ใหพนักงาน
เทศบาลที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สอบแขงขันได หรือไดรับคัดเลือกในกรณีทมี่ ีเหตุพเิ ศษที่ไม
จําเปนตองดําเนินการสอบแขงขัน ซึ่งไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒิ ใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒกิ ็ได
หากมี การระบุเงื่อนไขการใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒไิ วในประกาศสอบแขงขัน หรือคัดเลือกในกรณีที่มี
เหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันในครั้งนัน้
ขอ 158 ใหพนักงานเทศบาลที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สอบคัดเลือกได หรือ
ไดรับคัดเลือกที่มิใชกรณีทมี่ เี หตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน ไดรับเงินเดือน ตามทีก่ ําหนดในหมวด 3
วาดวยอัตราเงินเดือนและวิธกี ารจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น แลวแตกรณี
ขอ 159 ภายใตบังคับขอ 139 และขอ 152 เพื่อประโยชนในการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลเปนสวนรวม ก.ท.จ. อาจมีมติใหความเห็นชอบ
ใหรับโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลอื่นที่ประสงคขอโอนมาเปนพนักงานเทศบาลในตําแหนงบริหาร
และสายงานผูบ ริหารสถานศึกษาที่วา งของเทศบาลนั้น โดยนายกเทศมนตรีที่เกี่ยวของไดตกลงยินยอมใน
การโอนนัน้ แลว และเทศบาลที่รับโอนไดเสนอขอความเห็นชอบตอ ก.ท.จ.ภายใน 15 วัน นับแตวันที่
ตําแหนงนัน้ วางลง เมื่อ ก.ท.จ.ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสงู กวาเดิมและไดรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสงู กวาเดิม
ขอ 160 ในกรณีการโอนพนักงานเทศบาลมาแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงบริหารและสาย
งานผูบริหารสถานศึกษาที่วา ง เมื่อพนระยะเวลาตามทีก่ ําหนดไวตามขอ 159 และ ก.ท.จ. พิจารณา
ดําเนินการตามขอ 139 (2) หรือ (4) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอน จํานวนไมนอย
กวา 7 คน ดังนี้
(1) ผูเหมาะสมใน ก.ท.จ.
เปนประธานกรรมการ
(2) นายกเทศมนตรีในเทศบาลที่มีตําแหนงวาง หรือผูแทน 1 คน เปนกรรมการ
(3) นายกเทศมนตรีที่เปนผูแทนใน ก.ท.จ. 1 คน
เปนกรรมการ
(4) ผูแทนหนวยราชการที่เกีย่ วของ จํานวนไมนอยกวา 2 คน เปนกรรมการ
(5) ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมนอยกวา 2 คน
เปนกรรมการ
ให ก.ท.จ. แตงตั้งพนักงานเทศบาลคนหนึง่ เปนเลขานุการ
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ขอ 161 กรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนที่แตงตั้งจากผูแทนเทศบาลตามขอ
160 (2) ให ก.ท.จ. แตงตั้งจากนายกเทศมนตรี หรือรองนายกเทศมนตรี หรือเทศมนตรี ผูทนี่ ายก
เทศมนตรีมอบหมายเปนกรรมการแทน
สวนกรรมการที่เปนนายกเทศมนตรีตามขอ 160 (3) ใหพิจารณาแตงตั้งจากนายก
เทศมนตรีที่เปนผูแทนเทศบาลใน ก.ท.จ. จํานวน 1 คน
ขอ 162 กรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนที่แตงตั้งจากผูแทนหนวยราชการ
ตามขอ 160 (4) ให ก.ท.จ. แตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ซึ่งเปนสวนราชการที่เกี่ยวของ
กับการบริหารงานของเทศบาล หรือขาราชการพลเรือนตั้งแต ระดับ 7 ขึ้นไป ในสังกัดสวนราชการนั้น
พนักงานซึง่ มีระดับไมต่ํากวาระดับของตําแหนงทีจ่ ะคัดเลือกเพื่อแตงตั้งในตําแหนงนัน้
ขอ 163 กรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนที่แตงตั้งจากผูท รงคุณวุฒิ ตามขอ
160 (5) ให ก.ท.จ. แตงตั้งจากผูท รงคุณวุฒิใน ก.ท.จ. หรือผูทรงคุณวุฒิอื่นที่มีความรู ความสามารถใน
ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ หรือดานกฎหมาย ซึง่ อาจเปนขาราชการหรือ
บุคคลทั่วไปทีม่ ีความรูความสามารถดังกลาว
ขอ 164 เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนตามขอ 160 วรรคสอง
ให ก.ท.จ. แตงตั้งจากปลัดเทศบาล หรือพนักงานเทศบาลตําแหนงไมตา่ํ กวาผูอํานวยการกอง หรือหัวหนา
สวนราชการทีเ่ ทียบไดไมต่ํากวานี้
ใหเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอน ทําหนาที่ในงานดานธุรการ
ตาง ๆ ของคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอน และงานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ และที่ไดรับมอบหมาย
ขอ 165 หลักเกณฑการคัดเลือก วิธกี ารคัดเลือก และการกําหนดคุณสมบัติของผูที่มี
สิทธิเขารับการคัดเลือกเพื่อโอนตามขอ 160 ใหนําหลักเกณฑและวิธีการที่กาํ หนดไวสําหรับการคัดเลือก
ผูดํารงตําแหนงบริหารเพื่อแตงตั้งใหมีระดับสูงขึ้นตามทีก่ ําหนดในหมวด 4 วาดวยการคัดเลือก มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
ขอ 166 ใหคณะกรรมการคัดเลือก ดําเนินการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติตามที่กาํ หนดและ
ไดแจงความประสงคสมัครเขารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก แลวประกาศผลการ
คัดเลือกเสนอให ก.ท.จ. พิจารณารับโอน
ขอ 167 ภายใตบังคับขอ 152 เพื่อประโยชนแกราชการ เทศบาล อาจโอนสับเปลีย่ น
ตําแหนงพนักงานเทศบาลในตําแหนงเดียวกันได โดยความสมัครใจของพนักงานผูโอน และนายก
เทศมนตรีของเทศบาลที่เกีย่ วของได ตกลงยินยอมในการโอนดังกลาวแลว ใหเทศบาลที่เกี่ยวของเสนอขอ
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ความเห็นชอบตอ ก.ท.จ. เมือ่ ก.ท.จ. ไดพจิ ารณาใหความเห็นชอบแลว ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่ง
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม และไดรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม
การโอนพนักงานเทศบาลอืน่ มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูปฏิบัติงานในเทศบาล อาจกระทํา
ไดโดยความสมัครใจของผูจะขอโอน และไดรับความยินยอมจากนายกเทศมนตรีของเทศบาลที่จะรับโอนนัน้
เมื่อ ก.ท.จ. ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่
ไมสูงกวาเดิม และไดรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม
การโอนพนักงานเทศบาลตามวรรคสองมาดํารงตําแหนงในระดับต่ํากวาเดิมอาจกระทําได
ตอเมื่อพนักงานเทศบาลผูนนั้ สมัครใจและไดรับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. ในการนี้ ก.ท.จ. ตองพิจารณา
โดยคํานึงถึงเหตุผลความจําเปนและประโยชนทที่ างราชการจะไดรับ โดยกําหนดใหไดรับเงินเดือนในขั้นที่
เทียบไดตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเปรียบเทียบขั้นเงินเดือนแตละอันดับทีพ่ นักงาน
เทศบาล จะไดรับเมื่อไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทาย ประกาศนี้ แตหากผูนนั้ ไดรับเงินเดือนสูงกวา
ขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงนั้น ใหไดรับเงินเดือนในขั้นสูงของอันดับสําหรับตําแหนงนั้น
ขอ 168 ภายใตบังคับขอ 159 และขอ 167 ในกรณีมีเหตุผลและความจําเปนที่
สําคัญเปนประโยชนตอราชการของเทศบาล โดยสวนรวม ก.ท.จ.อาจพิจารณาและมีมติใหความเห็นชอบ
ใหโอนพนักงานเทศบาลหนึง่ มาแตงตัง้ เปนพนักงานเทศบาลของเทศบาลอีกแหงหนึ่งในจังหวัดเดียวกันได
โดยใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม และไดรับเงินเดือนในขัน้ ที่ไมสงู กวาเดิม
ขอ 169 กรณีที่มีปญหาขัดแยงระหวางพนักงานเทศบาลกับนายกเทศมนตรีและไม
สามารถดําเนินการโอนระหวางเทศบาลภายในจังหวัดตามขอ 168 ได ก.ท.จ.จะรับเรื่องราวและ
ตรวจสอบขอเท็จจริง เหตุผลความจําเปนของเทศบาล เหตุผลความจําเปนของนายกเทศมนตรีหรือคํารอง
ของพนักงานเทศบาลที่ยนื่ ความประสงคแลวแตกรณี พรอมเสนอรายละเอียดหลักฐานให ก.ท. พิจารณา
และ มีมติเห็นชอบใหโอนพนักงานเทศบาลระหวางเทศบาลในระหวางจังหวัดในระดับเดียวกันได โดย
คํานึงถึงความเหมาะสม ความจําเปนเพื่อประโยชนแกเทศบาล
ในกรณีตําแหนงบริหารและสายงานผูบ ริหารสถานศึกษาของเทศบาลวางลงหลาย
ตําแหนงพรอมกันในหลายเทศบาลในหลายจังหวัด เพือ่ ประโยชนในการพัฒนาพนักงานเทศบาล
ใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลเปนสวนรวม ก.ท. จะพิจารณาและมีมติใหโอน
พนักงานเทศบาลในระหวางจังหวัดได ทัง้ นี้ ตามระยะเวลาที่ ก.ท.กําหนด
ในการดําเนินการตามวรรคหนึง่ และวรรคสองให พนักงานเทศบาลยืน่ คํารองและรายงาน
เหตุผลความจําเปนตอ ก.ท.จ. หรือเทศบาลรายงานเหตุผลความจําเปนของนายกเทศมนตรีตอ ก.ท.จ.เมื่อ
ก.ท.จ.ตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาวแลวเสนอความเห็นให ก.ท.พิจารณา
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ขอ 170 การโอนพนักงานเทศบาล ตามที่กําหนดในหมวดนี้ใหนายกเทศมนตรีมคี ําสั่ง
รับโอนและแตงตั้งพนักงานเทศบาล ดังกลาวใหดาํ รงตําแหนงที่สอบแขงขันได สอบคัดเลือกได หรือไดรับ
คัดเลือก ตามขอ 152 และ ขอ 153 หรือตําแหนงที่ ก.ท.จ. มีมติใหความเห็นชอบใหรับโอนและแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงใด ตามขอ 159 ขอ 167 ขอ 168 และขอ 169 ใหนายกเทศมนตรีของเทศบาลสังกัดเดิม
มีคําสั่งใหพนักงานเทศบาลผูนั้นพนจากตําแหนง ทั้งนี้ ใหกําหนดวันที่ในคําสัง่ รับโอนและคําสั่ง ใหพน จาก
ตําแหนงใหมผี ลในวันเดียวกัน
การสั่งการโอนพนักงานเทศบาล และการสั่งใหพนักงานเทศบาลพนจากตําแหนงตาม
วรรคหนึง่ ตองไดรับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.

หมวด 8
การรับโอน
ขอ 171 การรับโอนพนักงานสวนทองถิน่ อื่นและการรับโอนขาราชการประเภทอื่นที่
ไมใชขาราชการการเมืองหรือขาราชการวิสามัญมาบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาลใหรับโอนและ
แตงตั้งเปนพนักงานเทศบาลจากผูสอบแขงขันได ผูไดรับการคัดเลือกในตําแหนงที่จะแตงตั้งโดยกรณีพิเศษ
ตามขอ 109 (2) โดยใหดาํ รงตําแหนงที่สอบแขงขันได หรือ ไดรับการคัดเลือกนั้น และใหไดรับเงินเดือน
ตามคุณวุฒิสาํ หรับตําแหนงนั้น เวนแต ผูน ั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒิ ใหไดรับเงินเดือนเทากับ
เงินเดือนที่ไดรบั อยูเดิม แตถา ไมมีขั้นเงินเดือนเทากับเงินเดือนที่ไดรับอยูเดิม ใหไดรบั เงินเดือนสําหรับ
ตําแหนงที่สอบแขงขันได หรือไดรับการคัดเลือกในขั้นทีเ่ ทียบไดตรงกันกับขั้นเงินเดือนที่ไดรับอยูเดิมตาม
ตารางเปรียบเทียบขั้นเงินเดือนแตละอันดับที่ขาราชการจะไดรับ เมื่อไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทาย
ประกาศนี้ แตถาผูนนั้ ไดรับเงินเดือนสูงกวาขัน้ สูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่สอบแขงขันไดหรือ
ไดรับการคัดเลือก ใหไดรับเงินเดือนในขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงนัน้
การรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอื่นและการรับโอนขาราชการประเภทอื่นตามวรรคหนึ่ง
มาบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาล ในตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษา ใหรบั โอน
และแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาลจากผูไดรับการคัดเลือก โดยใหดําเนินการรวมกับการคัดเลือกเพื่อโอน
พนักงานเทศบาลตามขอ 160 และขอ 165 ตามหลักเกณฑและวิธีการทีก่ ําหนดตาม ขอ 139 (4)
โดยใหมาดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม และใหไดรับเงินเดือน ในขั้นที่ไมสงู กวาเดิม
ขอ 172 ในกรณีเทศบาลมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนแกราชการ
เทศบาลอาจขอรับโอนพนักงานสวนทองถิน่ อื่น หรือขาราชการประเภทอื่นที่ไมใชขาราชการการเมืองหรือ
ขาราชการวิสามัญ ที่มีความประสงคจะขอโอนมาแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาลในตําแหนงผูปฏิบัติงาน
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ใหเทศบาล เสนอ ก.ท.จ. โดยใหชี้แจงเหตุผลความจําเปน ความรู ความสามารถ ประสบการณการ
ทํางาน และความชํานาญการของผูที่จะขอโอนและประโยชนทที่ างราชการจะไดรับ เมื่อ ก.ท.จ. ได
พิจารณาใหความเห็นชอบแลวใหนายกเทศมนตรีสั่งรับโอน และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนพนักงาน
เทศบาล สวนจะบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับใด และจะใหไดรับเงินเดือนเทาใด ให ก.ท.จ.
เปนผูกาํ หนด แตจะตองไมสูงกวาพนักงานเทศบาลทีม่ คี ุณวุฒิ ความสามารถ และความชํานาญในระดับ
เดียวกัน
ขอ 173 การรับโอนพนักงานสวนทองถิน่ อื่นหรือการรับโอนขาราชการประเภทอื่นมา
บรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาลตามขอ 171 และขอ 172 ใหนายกเทศมนตรีมีคําสั่งใหรบั โอนและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาลแลว ใหมหี นังสือแจงการรับโอนใหสว นราชการสังกัดเดิมของผูที่
จะโอนออกคําสั่งใหผนู ั้นพนจากตําแหนงและหนาที่ ทัง้ นี้ ใหกาํ หนดวันที่ในคําสัง่ รับโอนและคําสั่งใหพน
จากตําแหนงเปนวันเดียวกัน
การออกคําสัง่ รับโอนและแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงในเทศบาลตามวรรคหนึง่ ให ก.ท.จ. ให
ความเห็นชอบกอน
ขอ 174 การรับโอนพนักงานสวนทองถิน่ อื่นหรือการรับโอนขาราชการประเภทอื่นมา
บรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาล ตองอยูภายใตหลักเกณฑ ดังนี้
(1) ตําแหนงที่จะนํามาใชในการรับโอน ตองเปนตําแหนงวางที่มีอตั ราเงินเดือน
(2) ผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ตองมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กาํ หนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงนัน้
(3) ผูใดทีด่ ํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หากไมเคยไดรับการบรรจุและแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงที่ใชวุฒิตงั้ แตระดับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ขนึ้ ไปเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงมากอน หรือไมเคยไดรับแตงตั้งโดยผลการสอบแขงขันหรือการคัดเลือกในกรณีที่มเี หตุพิเศษที่ไม
จําเปนตองสอบแขงขันใหดํารงตําแหนงที่ตองใชวุฒิตงั้ แตปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ เปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงมากอน หากจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3
ขึ้นไป ผูน ั้นจะตองเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงสายงานที่จะรับโอน และบัญชีสอบแขงขันนัน้ ยังไม
ยกเลิก
(4) การรับโอนเพื่อแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงที่ตองดําเนินการคัดเลือกหรือตองประเมิน
บุคคล ผูขอโอนจะตองผานการคัดเลือกหรือผานการประเมินบุคคลกอน
(5) การรับโอนเพื่อแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงในสายงานใด ของเทศบาลใดตองไมมีผูสอบ
แขงขันไดในตําแหนงสายงานนัน้ ของเทศบาลนัน้ หรือของ ก.ท.จ.นัน้ ขึ้นบัญชีรอการบรรจุอยู หรือไมมี
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ผูสอบคัดเลือกได หรือผูไดรับคัดเลือกในตําแหนงสายงานนัน้ ของเทศบาลนัน้ หรือของ ก.ท.จ.นัน้ ขึ้นบัญชี
รอการแตงตั้งอยู
ขอ 175 เพือ่ ประโยชนในการนับเวลาราชการใหถือวาเวลาราชการหรือเวลาทํางานของ
ผูที่โอนมาตามที่กาํ หนดในหมวดนี้ ในขณะที่เปนพนักงานสวนทองถิน่ อื่น หรือขาราชการประเภทอื่นนั้น
เปนเวลาราชการของพนักงานเทศบาล
หมวด 9
การเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล
(รวมพนักงานครูเทศบาลที่ไมสังกัดสถานศึกษา)
ขอ 176 การเลื่อนพนักงานเทศบาลขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึน้ ใหเลื่อน
และแตงตั้งจากผูสอบแขงขันได หรือผูสอบคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนงนั้นได หรือจากผูไดรับคัดเลือกเพื่อ
ดํารงตําแหนงนั้น
ขอ 177 การเลื่อนและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับการ
คัดเลือกใหเลือ่ นและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีสอบแขงขันหรือบัญชีสอบคัดเลือกหรือบัญชีผูไดรับการ
คัดเลือกนั้น แลวแตกรณี สําหรับการเลื่อนและแตงตั้งจากผูไดรับคัดเลือกใหเลื่อนและแตงตั้งตามความ
เหมาะสมโดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ ความประพฤติ และประวัติการรับราชการ ซึง่ จะตองเปนผูมี
ผลงานเปนทีป่ ระจักษในความสามารถแลว
ขอ 178 การเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาล ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
จากผูสอบแขงขันได ใหไดรบั แตงตั้งได ดังนี้
(1) เลื่อนผูซ ึ่งไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือปริญญาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงในระดับ 2 ระดับ 3 หรือระดับ 4 และสอบแขงขันเพื่อดํารงตําแหนงนั้นได ขึ้นแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงนั้น
(2) การเลือ่ นกรณีดังกลาว จะเลื่อนขึ้นแตงตั้งไดตอเมื่อถึงลําดับทีท่ ี่ผูนนั้ สอบแขงขันได
ตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได สําหรับเงินเดือนที่ไดรบั ใหเปนไปตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร
(3) หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน ใหดําเนินการตามหมวด 4 วาดวยการคัดเลือก
แหงประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบแขงขันสําหรับพนักงานเทศบาลที่ ก.ท. กําหนด
(4) ใหนายกเทศมนตรีเปนผูสั่งเลื่อนและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได
โดยความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
ขอ 179 การเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาล ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นจาก
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ผูสอบคัดเลือกได ใหเลื่อนและแตงตั้งได ดังนี้
(1) เลื่อนและแตงตั้งผูดํารงตําแหนงในสายงานผูป ฏิบัติงานใหดํารงตําแหนงใน
สายงานผูบ ริหารของเทศบาล
(2) เลื่อนและแตงตั้งผูดํารงตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 หรือระดับ 2
ใหดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3
(3) เลื่อนและแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลใหดํารงตําแหนงสายงานศึกษานิเทศก
(4) เปนผูมคี ุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ ก.ท.กําหนดไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนงในระดับที่จะแตงตั้ง และตองเปนผูไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่าํ ของอันดับ
เงินเดือนสําหรับตําแหนงนัน้
(5) หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก ใหดําเนินการตามหมวด 4 วาดวยการคัดเลือก
แหงประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาลที่ ก.ท. กําหนด
(6) ใหนายกเทศมนตรีเปนผูสั่งเลื่อนและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบคัดเลือกได
โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
ขอ 180 การเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาล ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหนงที่กาํ หนดเปนตําแหนงระดับควบจากผูไดรับการคัดเลือกจากผูท ี่ไดรับการคัดเลือก
(1) เลื่อนและแตงตั้งในระดับควบขั้นตน ไดแก เลื่อนและแตงตั้งผูท ี่ไดรับเงินเดือน
ยังไมถงึ ขั้นต่ําและผูที่ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขัน้ ต่ําของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงทีจ่ ะเลื่อนขึ้น
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึน้ โดยไมเปลี่ยนสายงาน ดังตอไปนี้
(ก) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 1 ของสายงานใดที่เริ่มตนจากระดับ 1 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 2 ของสายงานนัน้
(ข) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 2 ของสายงานใดที่เริ่มตนจากระดับ 2 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 3 ของสายงานนัน้
(ค) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 3 ของสายงานใดที่เริ่มตนจากระดับ 3 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 4 ของสายงานนัน้
(ง) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 4 ของสายงานแพทย สายงานทันตแพทย และ
สายงานวิชาการสัตวแพทย ขึ้นดํารงตําแหนงระดับ 5 ของสายงานนั้น
(2) เลื่อนและแตงตั้งในระดับควบขั้นสูง ไดแก เลื่อนและแตงตั้งผูทไี่ ดรับเงินเดือนไม
ต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่จะเลือ่ นขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นโดย
ไมเปลี่ยนสายงาน ดังตอไปนี้
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(ก) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 2 ของสายงานใดที่เริ่มตนจากระดับ 1 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 3 ของสายงานนัน้
(ข) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 3 ของสายงานใดที่เริ่มตนจากระดับ 2 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 4 ของสายงานนัน้
(ค) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 4 ของสายงานใดที่เริ่มตนจากระดับ 3 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 5 ของสายงานนัน้
(ง) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 5 ของสายงานแพทย สายงานทันตแพทย และ
สายงานวิชาการสัตวแพทย ขึ้นดํารงตําแหนงระดับ 6 ของสายงานนั้น
(3) เปนผูมคี ุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ ก.ท. กําหนดไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนงในระดับที่จะแตงตั้ง
(4) ใหดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานตามวิธีการและ
แบบประเมินทายประกาศกําหนดนี้
(5) ใหนายกเทศมนตรีเปนผูสั่งเลื่อนและแตงตั้งโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.และใหมี
ผลไมกอนวันที่ผูบังคับบัญชาชั้นตนบันทึกความเห็นวาควรเลื่อนระดับได
ขอ 181 การเลื่อนผูที่ดํารงตําแหนงระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 หรือระดับ 4 ซึง่ เปนผูที่
ไดรับการคัดเลือกในกรณีทมี่ ีเหตุพเิ ศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันใหแตงตั้งดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น
(1) ไดรับวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในระดับทีส่ ูงขึ้น โดยไดรับ
ทุนรัฐบาล ทุนเลาเรียนหลวง หรือทุนของเทศบาล ตามขอ 115 (1)
(2) ไดรับวุฒิที่ ก.ท.กําหนดใหคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนกรณีพิเศษ
ตามขอ 115 (2)
(3) หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกใหดําเนินการตามประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขการ
คัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันสําหรับพนักงานเทศบาลที่ ก.ท. กําหนด
(4) ใหนายกเทศมนตรีเปนผูสั่งเลื่อนและแตงตั้งโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
ขอ 182 การเลื่อนและแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงในระดับสูงขึ้นสําหรับตําแหนงทีก่ าํ หนด
เปนตําแหนงผูป ฏิบัติงานที่มปี ระสบการณ ในตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2
(1) ตําแหนงในกลุมงานธุรการหรือบริการทัว่ ไป และกลุมงานที่ปฏิบัติภารกิจหลัก
ของสวนราชการ ตามบัญชีรายการจําแนกกลุมงานตําแหนงฯ (บัญชีหมายเลข 1 ทายประกาศนี้) ให
กําหนดตําแหนงไดถงึ ระดับ 5 หรือ 6 ดังนี้
(ก) ตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 กําหนดเปนตําแหนงระดับ 1 – 3
หรือ 4 สําหรับระดับ 5 ใหมกี ารประเมินเพื่อปรับปรุงการกําหนดตําแหนง
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(ข) ตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2 อาจปรับเปนตําแหนงระดับ 2 – 4
หรือ 5 สําหรับระดับ 6 ใหมกี ารประเมินเพื่อปรับปรุงการกําหนดตําแหนง
(2) ตําแหนงในกลุมงานเทคนิคเฉพาะดาน และกลุมงานที่ใชทักษะและความชํานาญ
เฉพาะตัวตามบัญชีจําแนกกลุมงานตําแหนงฯ (บัญชีหมายเลข 1ทายประกาศนี้) ใหกําหนดตําแหนงไดถงึ
ระดับ 5 หรือ 6 ดังนี้
(ก) ตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 กําหนดเปนตําแหนงระดับ 1 – 3
หรือ 4 หรือ 5
(ข) ตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2 กําหนดเปนตําแหนงระดับ 2 – 4
หรือ 5 หรือ 6
ทั้งนี้ การกําหนดตําแหนงตามขอ (1) และ (2) ระดับตําแหนงทีจ่ ะปรับปรุงตองไมสูง
กวาระดับของตําแหนงของหัวหนาหนวยงานระดับกองหรือเทียบเทาที่ตาํ แหนงนั้นสังกัด
(3) ก.ท.จ.เห็นชอบกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนงตามขอ (1) และ (2) ตาม
กรอบและแผนอัตรากําลังของพนักงานเทศบาลยกเวนการจะปรับตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1
ใหเปนระดับ 5 และตําแหนงในสายงานทีเ่ ริ่มตนจากระดับ 2 ใหเปนระดับ 6 ตามขอ (1) ใหดําเนินการได
เมื่อผูดํารงตําแหนงนัน้ เปนผูมีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวนที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึน้ ดังกลาว
และลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหนงนัน้ เปลี่ยนไปจากเดิมใน
สาระสําคัญถึงขนาดที่จะตองปรับระดับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด
(4) การปรับระดับตําแหนงใหสูงขึน้ ใหดําเนินการไดครั้งละไมเกิน 1 ระดับ การจะ
พิจารณาปรับระดับตําแหนงใดใหหนวยงานการเจาหนาที่ศึกษาและวิเคราะหหนาทีค่ วามรับผิดชอบของ
ตําแหนงเพื่อเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาโดยใชแบบประเมินตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ
(สายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2) ซึ่งใชสําหรับการปรับระดับตําแหนงของสายงานที่เริ่มตนจาก
ระดับ 1 ขึ้นเปนระดับ 5 และตําแหนงของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2 ขึ้นเปนระดับ 6 เทานัน้
(5) ในการดําเนินการเพือ่ ศึกษาวิเคราะหดังกลาว ในชั้นแรกตองมีคําบรรยาย
ลักษณะงานของตําแหนง (Job Description) ที่กําหนดไวเดิมและทีก่ ําหนดใหม และหากรายละเอียด
ของขอมูลไมชัดเจน อาจตองศึกษาขอมูลเพิ่มเติม โดยการสัมภาษณตัวพนักงานหรือผูบังคับบัญชา
โดยตรงการสังเกตการทํางานจริงในพืน้ ที่ การศึกษาจากเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานที่ขา ราชการผูนนั้
รับผิดชอบ หรือโดยวิธีการอืน่ ๆ
(6) หลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้ง ใหสามารถดําเนินการได ดังนี้
(ก) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 3 ของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 4 ของสายงานนัน้
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(ข) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 4 ของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 5 ของสายงานนัน้
(ค) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 4 ของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 5 ของสายงานนัน้
(ง) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 5 ของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 6 ของสายงานนัน้
(7) เปนผูมคี ุณสมบัติครบถวนนับถึงวันยืน่ แบบประเมิน ดังนี้
(ก) เปนผูมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่
ก.ท. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงในระดับที่จะแตงตั้ง และ
(ข) เปนผูดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงสายงานที่จะเลื่อนขึ้นแตงตั้ง
ในระดับที่ต่ํากวาระดับของตําแหนงที่จะเลือ่ นขึ้นแตงตั้ง 1 ระดับ ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย
ไมอาจนําระยะเวลาดํารงตําแหนงในสายงานอืน่ มานับเกื้อกูลได เชน จะเลื่อนเปนนายชางโยธา 6 ตอง
เปนนายชางโยธา 5 มาแลวไมนอยกวา 2 ป เปนตน ในกรณีที่ระยะเวลาติดตอกันไมครบ 2 ป แตนับรวม
หลายๆ ชวงเวลาแลวครบ 2 ป ก.ท.อนุโลมใหนับเวลาการดํารงตําแหนงดังกลาวได และ
(ค) มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่
แตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคล และระดับตําแหนงทีจ่ ะเลื่อนขึ้นแตงตัง้ ดังนี้
คุณวุฒิ
ตําแหนงในสายที่เริ่มตนจากระดับ 1 หรือระดับ 2
- ม.3 / ม.ศ.3 / ม.6 หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1)
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- ปวช.หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2)
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2
- ปวท.หรืออนุปริญญา 2 ป หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- ปวส.หรืออนุปริญญา 3 ปหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้

เลื่อนขึ้นดํารงตําแหนง
ระดับ 4
ระดับ 5 ระดับ 6
9 ป
8 ป

11 ป
10 ป

13 ป
12 ป

6 ป

8 ป

10 ป

7 ป
6 ป

9 ป
8 ป
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- การนับระยะเวลาตามขอ (ค) อาจนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนงหรือ
เคยดํารงตําแหนงในสายงานอื่น ซึ่งเปนงานที่มีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวของและเกื้อกูลกัน
ตามที่ ก.ท.กําหนดมานับรวมเปนระยะเวลาขั้นต่ําดังกลาวไดตามบัญชีกําหนดกลุม ตําแหนงพนักงาน
เทศบาลที่มีลกั ษณะหนาทีค่ วามรับผิดชอบเกี่ยวของและเกื้อกูลกัน (ตามบัญชีหมายเลข 2 ทายประกาศนี้)
- การพิจารณาคุณวุฒิตามขอ (ค) ตองเปนคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทีจ่ ะแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงนัน้ เทานัน้ และใหพิจารณา
จากวุฒิทางการศึกษาที่ระบุไวใน ก.พ.7 เปนหลักในกรณีผูไดรับคุณวุฒิเพิ่มเติมภายหลังจากการบรรจุเขา
รับราชการจะตองยื่นขอบันทึกเพิ่มลงใน ก.พ.7กอนจึงจะนําคุณวุฒนิ ั้นมาใชในการพิจารณาได
(ง) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาอัตราเงินเดือนดังตอไปนี้
- เลื่อนระดับ 4 ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณปจจุบันไมต่ํากวา
ขั้น 6,700 บาท และไดรับเงินเดือนในปงบประมาณที่แลวมาไมต่ํากวาขั้น 6,360 บาท
- เลื่อนระดับ 5 ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณปจจุบันไมต่ํากวา
ขั้น 8,190 บาท และไดรับเงินเดือนในปงบประมาณที่แลวมาไมต่ํากวาขั้น 7,780 บาท
- เลื่อนระดับ 6 ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณปจจุบันไมต่ํากวา
ขั้น 10,080 บาท และไดรับเงินเดือนในปงบประมาณที่แลวมาไมต่ํากวาขั้น 10,080 บาท
(8) วิธีการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
(ก) ตําแหนงที่ตองมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหเสนอ ก.ท.จ.เพื่อพิจารณา
อนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเมื่อผูดาํ รงตําแหนงนัน้ เปนผูม ีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวนที่จะ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึน้ ดังกลาวและลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของ
งานของตําแหนงนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญถึงขนาดที่จะตองปรับระดับตําแหนง ตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด
(ข) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน
ประกอบดังนี้
(1) ประธานใหแตงตั้งจากขาราชการหรือพนักงานเทศบาล หรือผูทเี่ คยเปน
ขาราชการหรือพนักงานเทศบาล ที่ดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมินสูงกวาผูขอประเมินอยางนอย
1 ระดับ หรือผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มคี วามชํานาญในสายงานนั้น ๆ ซึง่ ไมเคยเปนขาราชการมากอน
(2) กรรมการที่เปนขาราชการหรือพนักงานเทศบาล หรือเคยเปนขาราชการหรือ
พนักงานเทศบาลที่เคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมินอยางนอยเทากับระดับตําแหนงที่ขอประเมิน
หรือผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํานาญในสายงานนั้น ๆ ซึ่งมีผลงานเปนทีป่ ระจักษในความสามารถ
จํานวนไมนอยกวา 2 คน แตไมเกิน 5 คน
(3) เลขานุการให ก.ท.จ.แตงตั้งเลขานุการ จํานวน 1 คน
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คณะกรรมการฯ ดังกลาวจะมีกี่คนก็ไดและอาจตั้งเปนการเฉพาะคราวหรือตั้ง
เปนการถาวรก็ได แลวแตความเหมาะสมและความจําเปนของแตละจังหวัด โดยใหคณะกรรมการฯมี
อํานาจหนาที่
(3.1) พิจารณากําหนดแนวทางในการดําเนินการประเมินผลงาน กําหนด
ประเภท จํานวนผลงาน ลักษณะของผลงานและวิธีการสัมภาษณที่จะนํามาใชประเมินในแตละตําแหนงให
สอดคลองกับลักษณะการปฏิบัติงานของตําแหนงทีจ่ ะไดรับการแตงตั้ง
(3.2) พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลที่จะไดรับการ
คัดเลือกแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สงู ขึ้น
(3.3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการประเมินบุคคลตามที่ ก.ท.จ.
มอบหมาย
(4) การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง การประเมินบุคคลและผลงานใหเปนไป
ตามวิธกี ารและแบบประเมินแนบทายหลักเกณฑนี้
(9) ใหนายกเทศมนตรีเปนผูสงั่ เลื่อนและแตงตั้งโดยผานความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
และใหมผี ลไมกอนวันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
ขอ 183 การเลื่อนและแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงในระดับสูงขึ้นสําหรับตําแหนงทีก่ าํ หนด
เปนตําแหนงผูป ฏิบัติงานที่มปี ระสบการณ ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3
(1) ตําแหนงในสายงานทีเ่ ริ่มตนจากระดับ 3 กําหนดเปนตําแหนงระดับ 4 – 5 หรือ 6 ว
หรือ 7 ว ดังนี้
(ก) ตําแหนงในกลุมงานวิชาการทัว่ ไป กําหนดระดับของตําแหนง 3 – 5 หรือ 6 ว หรือ
7 ว ได สําหรับ ระดับ 7วใหมีการประเมินเพื่อปรับปรุงการกําหนดตําแหนง
(ข) ตําแหนงในกลุมงานวิชาชีพและกลุมงานทักษะและความชํานาญเฉพาะตัวอาจ
กําหนดระดับตําแหนง 3 – 5 หรือ 6 ว หรือ 7 ว โดยสําหรับ ระดับ 7 วใหมกี ารประเมินเพื่อปรับปรุงการ
กําหนดตําแหนง
ทั้งนี้ การกําหนดระดับตําแหนงทีจ่ ะปรับปรุงตองไมสูงกวาระดับตําแหนงของ
หัวหนาหนวยงานระดับกองหรือเทียบเทาที่ตําแหนงนัน้ สังกัด
(2) ก.ท.จ.เห็นชอบกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนงตามขอ (1) ตามกรอบ
และแผนอัตรากําลังของพนักงานเทศบาล ยกเวนการจะปรับตําแหนงใดใหเปนระดับ 7ว ตามขอ (ก)
ุ สมบัติครบถวนที่จะแตงตั้งใหดํารง
และ (ข) ใหดําเนินการไดเมื่อผูดํารงตําแหนงนัน้ เปนผูมีผลงานและมีคณ
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ตําแหนงสูงขึน้ ดังกลาว และลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหนงนัน้
เปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญถึงขนาดที่จะตองปรับระดับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่
ก.ท.กําหนด
(3) การปรับระดับตําแหนงใหสูงขึน้ ใหดําเนินการไดครั้งละไมเกิน 1 ระดับ การจะ
พิจารณาปรับระดับตําแหนงใด ใหหนวยงานการเจาหนาที่ศึกษาและวิเคราะหหนาที่ความรับผิดชอบของ
ตําแหนง เพื่อเสนอ ก.ท.จ. พิจารณาโดยใชแบบประเมินตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ
(สายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3) ซึ่งใชสําหรับการปรับระดับตําแหนงของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 ขึ้น
เปนระดับ 7ว เทานั้น
(4) ในการดําเนินการเพือ่ ศึกษาวิเคราะหดังกลาว ในชั้นแรกตองมีคําบรรยาย
ลักษณะงานของตําแหนง (Job Description) ที่กาํ หนดไวเดิมและที่กาํ หนดใหม และหากรายละเอียดของ
ขอมูลไมชัดเจน อาจตองศึกษาขอมูลเพิม่ เติม โดยการสัมภาษณตัวขาราชการหรือผูบังคับบัญชาโดยตรง
การสังเกตการทํางานจริงในพื้นที่ การศึกษาจากเอกสารตาง ๆ ที่เกีย่ วของกับงานทีข่ าราชการผูน นั้ รับ
ผิดชอบ หรือโดยวิธีการอื่น ๆ
(5) หลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้ง ใหสามารถดําเนินการได ดังนี้
(ก) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 5 ของสายงานใดที่เริ่มตนจากระดับ 3 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 6 (ว) ของสายงานนั้น
(ข) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 6 ของสายงานใดทีเ่ ริ่มตนจากระดับ 3 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 7 (ว) ของสายงานนั้น
(6) เปนผูมคี ุณสมบัติครบถวนนับถึงวันยืน่ แบบประเมิน ดังนี้
(ก) เปนผูมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตาม
ที่ ก.ท.กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงทีจ่ ะแตงตั้ง และ
(ข) มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานทีจ่ ะ
แตงตั้งตามคุณวุฒิและระดับตําแหนงทีจ่ ะแตงตั้ง ดังนี้
คุณวุฒิ
เลื่อนขั้นดํารงตําแหนง
ระดับ 6
ระดับ 7
- คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา
6 ป
7 ป
- คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา
4 ป
5 ป
- คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
2 ป
3 ป
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- การนับระยะเวลาตามขอ (ข) อาจนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนง หรือ
เคยดํารงตําแหนงในสายงานอื่น ซึ่งเปนงานที่มีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวของและเกื้อกูลกัน
ตามที่ ก.ท.กําหนดมานับรวมเปนระยะเวลาขั้นต่ําดังกลาวไดตามบัญชีกําหนดกลุม ตําแหนงพนักงาน
เทศบาลที่มีลกั ษณะหนาทีค่ วามรับผิดชอบเกี่ยวของและเกื้อกูลกัน (บัญชีหมายเลข 4 ทายประกาศ)
- การพิจารณาคุณวุฒติ ามขอ (ข) ตองเปนคุณวุฒิทางการศึกษาทีต่ รงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทีจ่ ะแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงนัน้ เทานัน้ และใหพิจารณาจาก
วุฒิทางการศึกษาที่ระบุไวใน ก.พ.7 เปนหลักในกรณีผูไดรับคุณวุฒิเพิ่มเติมภายหลังจากการบรรจุเขารับ
ราชการจะตองยื่นขอบันทึกเพิ่มลงใน ก.พ.7กอนจึงจะนําวุฒินนั้ มาใชในการพิจารณาได
(ค) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาอัตราเงินเดือน ดังนี้
- เลื่อนระดับ 6 ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณทีแ่ ลวมาไมต่ํากวาขั้น 10,080 บาท
- เลื่อนระดับ 7 ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณทีแ่ ลวมาไมต่ํากวาขั้น 12,400 บาท
(7) วิธีการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
(ก) ตําแหนงที่ตองมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหเสนอ ก.ท.จ.เพื่อพิจารณา
อนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเมื่อผูดาํ รงตําแหนงนัน้ เปนผูม ีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวนที่จะ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึน้ ดังกลาวและลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของ
งานของตําแหนงนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญถึงขนาดที่จะตองปรับระดับตําแหนง ตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด
(ข) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน
ประกอบดังนี้
(1) ประธานใหแตงตั้งจากขาราชการหรือพนักงานเทศบาล หรือผูทเี่ คยเปน
ขาราชการหรือพนักงานเทศบาล ที่ดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมินสูงกวาผูขอประเมินอยางนอย
1 ระดับ หรือผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มคี วามชํานาญในสายงานนั้น ๆ ซึง่ ไมเคยเปนขาราชการมากอน
(2) กรรมการที่เปนขาราชการหรือพนักงานเทศบาล หรือเคยเปนขาราชการหรือ
พนักงานเทศบาลที่เคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมินอยางนอยเทากับระดับตําแหนงที่ขอประเมิน
หรือผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํานาญในสายงานนั้น ๆ ซึ่งมีผลงานเปนทีป่ ระจักษในความสามารถ
จํานวนไมนอยกวา 2 คน แตไมเกิน 5 คน
(3) เลขานุการให ก.ท.จ.แตงตั้งเลขานุการ จํานวน 1 คน
คณะกรรมการฯ ดังกลาวจะมีกี่คนก็ไดและอาจตั้งเปนการเฉพาะคราวหรือตั้ง
เปนการถาวรก็ได แลวแตความเหมาะสมและความจําเปนของแตละจังหวัด โดยใหคณะกรรมการฯ มี
อํานาจหนาที่
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(3.1) พิจารณากําหนดแนวทางในการดําเนินการประเมินผลงาน กําหนด
ประเภท จํานวนผลงาน ลักษณะของผลงานและวิธีการสัมภาษณที่จะนํามาใชประเมินในแตละตําแหนงให
สอดคลองกับลักษณะการปฏิบัติงานของตําแหนงทีจ่ ะไดรับการแตงตั้ง
(3.2) พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลที่จะไดรับการ
คัดเลือกแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สงู ขึ้น
(3.3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการประเมินบุคคลตามที่ ก.ท.จ.
มอบหมาย
(4) การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง การประเมินบุคคลและผลงานใหเปนไป
ตามวิธกี ารและแบบประเมินแนบทายประกาศนี้
(8) ใหนายกเทศมนตรีเปนผูสั่งเลื่อนและแตงตั้งโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. และให
มีผลไมกอนวันที่ผา นการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
ขอ 184 การเลื่อนและแตงตั้งผูดํารงตําแหนงบริหารใหดํารงตําแหนงบริหารในระดับ
ที่สูงขึน้ ในเทศบาล ใหเลื่อนและแตงตั้งไดเมื่อมีตําแหนงในระดับนัน้ วาง โดยวิธีการคัดเลือกตามที่กําหนด
ในหมวด 4 วาดวยการคัดเลือก
ขอ 185 การเลื่อนและแตงตั้งในตําแหนงสายผูบริหารตั้งแตระดับ 7 ใหเลื่อนและ
แตงตั้งไดตามหลักเกณฑ ดังนี้
(1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทีจ่ ะแตงตั้งตามที่
กําหนดไวในมาตรฐานกําหนตําแหนง
(2) ตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนในระดับ 7
(3) สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.ท.จ.ประกาศกําหนด
(4) ในรอบปที่แลวจนถึงวันแตงตัง้ ตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกตั้งกรรมการ
สอบสวนทางวินัย
(5) ผานการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกที่ ก.ท. กําหนด
ขอ 186 การเลื่อนและแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงบริหารระดับ 8 ใหเลื่อนและแตงตั้งได
ตามหลักเกณฑ ดังนี้
(1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทีจ่ ะแตงตั้งตามที่กําหนดไว
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง
(2) ตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนในระดับ 8
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(3) ในรอบปที่แลวจนถึงวันที่แตงตั้งตองไมเคยถูกลงโทษทางวินยั หรือถูกตั้งกรรมการ
สอบสวนทางวินัย
(4) ไดผานการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบคัดเลือก
หรือคัดเลือกที่ ก.ท. กําหนด
ขอ 187 การเลื่อนและแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงบริหารระดับ 9 ใหเลื่อนและแตงตั้งได
ตามหลักเกณฑ ดังนี้
(1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทีจ่ ะแตงตั้งตามที่กําหนดไว
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง
(2) ตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนในระดับ 9
(3) ในรอบปที่แลวจนถึงวันแตงตัง้ ตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกตั้งกรรมการ
สอบสวนทางวินัย
(4) ไดผานการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบคัดเลือก
หรือคัดเลือกที่ ก.ท. กําหนด
ขอ 188 หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ตามขอ 184 ใหดําเนินการตามประกาศ
หลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาลที่กาํ หนดในหมวด 4 สําหรับการประเมินผล
การปฏิบัติงานใหใชแบบประเมินฯ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลทีก่ าํ หนดในหมวด 14 สวนที่ 5
ขอ 189 การแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือก ตามขอ 184 ใหนายกเทศมนตรีเปนผูเลือ่ น
และแตงตั้งโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.และใหมผี ลไมกอนวันที่ผานการคัดเลือก
ขอ 190 การเลื่อนระดับของพนักงานครูเทศบาลสายงานศึกษานิเทศกเพื่อแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงในระดับที่สงู ขึ้นที่จะตองผานการประเมินผลการปฏิบัติงานและหรือผลงานทางวิชาการตาม
หลักเกณฑที่กาํ หนด ไดแกตําแหนงดังตอไปนี้
(1) การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 5
(2) การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 6
(3) การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 7
(4) การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 8
(5) การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 9
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ขอ 191 การเลื่อนและแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงศึกษานิเทศก 5 ใหเลื่อนและแตงตั้งได
ตามหลักเกณฑ ดังนี้
(ก.) หลักเกณฑ
(1) ผูดํารงตําแหนงนัน้ มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงศึกษานิเทศก 5
(2) ผูดํารงตําแหนงนัน้ ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่าํ ของระดับ 5
(3) ผูดํารงตําแหนงนัน้ ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเหมาะสมกับตําแหนงที่จะเลือ่ นขึ้นแตงตั้ง และมีผลการปฏิบัติงาน 2 ป การศึกษายอนหลัง
ตามหลักเกณฑที่ ก.ท. กําหนด
(4) ผูดํารงตําแหนงนัน้ มีผลการปฏิบัติงานตามขอ (3) ไดผลดี โดยผานการ
ประเมินไดคะแนนเฉลี่ยไมตา่ํ กวารอยละ 65
(ข) วิธีการ
(1) ใหพนักงานครูเทศบาลผูป ระสงคจะขอกําหนดใหไดรบั เงินเดือนในระดับที่
สูงขึ้น เปนผูจดั ทําคําขอตามแบบทายหลักเกณฑนี้ โดยจะตองชี้แจงผานผูบงั คับบัญชาตามลําดับขั้น
(2) ใหผูบังคับบัญชาชั้นตน ไดแก ผูอํานวยการ / หัวหนากองการศึกษาและ
ปลัดเทศบาลตามลําดับ เปนผูรับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑแลว
เสนอ ก.ท.จ.พิจารณา
(3) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานจํานวนไมนอยกวา
5 คน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.เปนประธานกรรมการ และผูแทนสวนราชการที่เกีย่ วของ
ผูทรงคุณวุฒทิ างดานการศึกษาเปนกรรมการ โดยใหผปู ระเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแบบประเมินทายหลักเกณฑนี้ โดยแยกกันประเมินแลวสรุปผลการพิจารณาเสนอเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ตอไป
(ค) การแตงตั้ง
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งและแตงตั้ง โดยผานความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.และให
มีผลไมกอนวันที่ผา นการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
ขอ 192 การเลื่อนและแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงศึกษานิเทศก 6 ใหเลื่อนและแตงตั้งได
ตามหลักเกณฑ ดังนี้
(ก) หลักเกณฑ
(1) ผูดํารงตําแหนงนัน้ มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงศึกษานิเทศก 6
(2) ผูดํารงตําแหนงนัน้ ไดรับเงินเดือนกอนวันเริ่มตนปงบประมาณที่ขอเลื่อนฯ
ไมต่ํากวาขั้น 10,080 บาท
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(3) ผูดํารงตําแหนงนัน้ ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเหมาะสมกับตําแหนงที่จะเลือ่ นขึ้นแตงตั้ง และมีผลการปฏิบัติงาน 2 ปการศึกษายอนหลัง
ตามเกณฑที่ ก.ท. กําหนด
(4) ผูดํารงตําแหนงนัน้ มีผลการปฏิบัติงานตามขอ (3) ไดผลดี โดยผานการ
ประเมินไดคะแนนเฉลี่ยไมตา่ํ กวารอยละ 70
(ข) วิธีการ
(1) ใหพนักงานครูเทศบาลผูป ระสงคจะขอกําหนดใหไดรบั เงินเดือนในระดับที่
สูงขึ้นเปนผูจัดทําคําขอตามแบบทายหลักเกณฑนี้ โดยจะตองชี้แจงผานผูบงั คับบัญชาตามลําดับขั้น
(2) ใหผูบังคับบัญชาชั้นตน ไดแก ผูอํานวยการ / หัวหนากองการศึกษาและ
ปลัดเทศบาลตามลําดับ เปนผูรับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑแลว
เทศบาลสงเรือ่ งให ก.ท.จ.พิจารณา
(3) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานจํานวนไมนอ ยกวา
5 คน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.เปนประธานกรรมการ ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ
ผูทรงคุณวุฒทิ างดานการศึกษาเปนกรรมการ โดยใหผปู ระเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแบบประเมินทายหลักเกณฑ โดยแยกกันประเมินแลวสรุปผลการพิจารณาเสนอเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ตอไป
(ค) การแตงตั้ง
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งฯ โดยผานความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
และใหมีผลไมกอนวันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการเปนผลงานฯ
ขอ 193 การเลื่อนและแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงศึกษานิเทศก 7 ใหเลื่อนและแตงตั้งได
ตามหลักเกณฑ ดังนี้
(ก) หลักเกณฑ
(1) ผูดํารงตําแหนงนัน้ มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงศึกษานิเทศก 7
(2) ผูดํารงตําแหนงนัน้ ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่าํ ของระดับ 7
(3) ผูดํารงตําแหนงนัน้ ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติเหมาะสมกับตําแหนงที่จะเลื่อนขึน้ แตงตั้ง และมีผลการปฏิบัติงาน 3 ป การศึกษา
ยอนหลังตามเกณฑที่ ก.ท. กําหนด
(4) ผูดํารงตําแหนงนัน้ มีผลการปฏิบัติงานตามขอ (3) ใหผลดี โดยผานการ
ประเมินไดคะแนนเฉลี่ยไมตา่ํ กวารอยละ 70
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(5) ผูดํารงตําแหนงนัน้ มีความชํานาญการพิเศษตามเกณฑที่ ก.ท. กําหนด
3 รายการ ดังนี้
รายการที่ 1 การพิจารณาความชํานาญการพิเศษในการนิเทศการศึกษา
โดยพิจารณารายการดังตอไปนี้
1. งานนิเทศการเรียนการสอน
2. งานพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
3. งานพัฒนาเทคนิคนิเทศการศึกษา
หากงานนิเทศการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทั้ง 3 เรื่อง ดังกลาว
ไดปฏิบัติในบักษณะผูมีความสามารถริเริ่มสรางสรรค หรือพัฒนาการทํางานไดผลงาน ซึ่งมีประโยชน
ปรากฏเปนทีย่ อมรับและนําไปเปนแบบอยางในการปฏิบัติงาน จึงจะถือวาเปนการปฏิบัติงานเขาลักษณะ
ผูชํานาญการพิเศษในการนิเทศการศึกษา
รายการที่ 2 การพิจารณาผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอครู
อาจารย ผูรวมงานอื่น ๆ และสถานศึกษา
โดยพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏดังตอไปนี้
1. ผลที่ปรากฏตอครู อาจารย โดยพิจารณาจาก
1.1 พฤติกรรมการเรียนการสอนของครู ทําการสอนดีขึ้น
1.2 ครูกระตือรือรน ตืนตัว ในการที่จะปรับปรุงการเรียน
การสอนอยูเสมอ
1.3 ครู – อาจารย มีความเลื่อมใสศรัทธา
2. ผลที่ปรากฏตอผูรวมงานอื่น
โดยพิจารณาจากการยอมรับนับถือจากผูบ ริหารสถานศึกษา
ศึกษานิเทศก และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่เกี่ยวของ
3. ผลที่ปรากฏตอสถานศึกษาหรือหนวยงานทางการศึกษา
โดยพิจารณาวา ชวยใหสถานศึกษาหรือหนวยงานทาง
การศึกษาสามารถพัฒนาการเรียนการสอนไดตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และมีผลตอการศึกษาโดย
สวนรวมไดตามเปาหมาย
รายการที่ 3 การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผูชาํ นาญการพิเศษ
โดยพิจารณาจากการมีสวนรวมและการยอมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพทีเ่ กี่ยวของ โดยพิจารณาวาผลการปฏิบัติงานที่แสดงความชํานาญการพิเศษนั้น สามารถ
ประยุกตใชประโยชนในการศึกษาได
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(6) ผูดํารงตําแหนงนัน้ มีผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ท. กําหนด คือ จะตองมี
ผลงานทางวิชาการเปนเอกสารเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา ซึง่ แสดงความเชีย่ วชาญในดานนั้น ๆ หรือ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่ง ก.ท. เห็นวาใชประโยชนในการนิเทศการศึกษาหรือการศึกษาไดเปน
อยางดี โดยมีรายการพิจารณา ดังนี้
รายการที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1. ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ
โดยพิจารณาถึงความถึงความถูกตองของเนื้อหาความสมบูรณ
ครบถวนอยางเหมาะสมกับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้ ๆ รวมทัง้ การคนควาอางอิงที่เปน
ที่เชื่อถือได
2. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
โดยพิจารณาวา ผูจัดทําไดมีความริเริ่มสรางสรรคจากของเดิม
ที่มีอยูและนํามาใชประโยชนไดดียิ่งขึ้น หรือจัดทําขึ้นใหมโดยไมมผี ูใดริเริ่มจัดทําขึ้น อนึง่ ผลงานทาง
วิชาการนัน้ จะตองจัดทําดวยตนเองหรือเปนผูนาํ โดยมีสวนรวมรับผิดชอบและมีหลักฐานแสดงได
รายการที่ 2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1. ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
โดยพิจารณาวา ผลงานนี้จะมีประโยชนตอ ความกาวหนาทาง
วิชาการที่สามารถใชเปนแหลงอางอิงหรือเปนแนวปฏิบัติได
2. ประโยชนตอศึกษานิเทศก ครู อาจารย และนักเรียน
โดยพิจารณาวา ผลงานนีท้ าํ ใหศึกษานิเทศก ครู อาจารย
และนักเรียนไดรับความรูและพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานและการเรียนรูวิชาการดังกลาวอยางไดผลดียิ่ง
และทําใหเกิดประโยชนตอศึกษานิเทศก ครู อาจารย และนักเรียน ในอันที่จะนําความรูดังกลาวไปใชใน
การศึกษาเพิ่มเติมหรือการประกอบอาชีพ หรือการดํารงชีพได
(7) เกณฑการตัดสิน
รายการประเมิน
คะแนน
เกณฑการตัดสิน
เต็ม
1. การประเมินความชํานาญ
70
เกณฑผานรอยละ 65 ของคะแนน
1.1 ความชํานาญการพิเศษในการนิเทศการศึกษา
(30) เต็ม 70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน
1.2 ผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอ
(30)
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย ผูรวมงานอื่น ฯลฯ
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูชํานาญการพิเศษ
(10)
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ
30
เกณฑผานรอยละ 65 ของคะแนน
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2.1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ
(15) เต็ม 30 คะแนน คือ 19.5 คะแนน
2.1.1 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ
2.1.2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
2.2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ
(15)
2.2.1 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
2.2.2 ประโยชนตอศึกษานิเทศก ครู อาจารย
และนักศึกษา
รวม
100
เกณฑผานรอยละ 70
(ข) วิธกี าร
(1) ใหพนักงานครูเทศบาลผูป ระสงคจะขอกําหนดใหไดรบั เงินเดือนในระดับที่
สูงขึ้นเปนผูจัดทําคําขอตามแบบทายหลักเกณฑนี้ โดยจะตองชี้แจงผานผูบงั คับบัญชาตามลําดับชั้น และ
ผลงานทางวิชาการ
(2) ใหผูบังคับบัญชาชั้นตน ไดแก ผูอํานวยการ / หัวหนากองศึกษา และ
ปลัดเทศบาล ตามลําดับ เปนผูรับรองการปฏิบัตงิ านและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ
แลวเสนอ ก.ท.จ.พิจารณา
(3) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานความชํานาญการ
และผลงานทางวิชาการไมนอ ยกวา 5 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒทิ างดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ของรัฐและผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ ตามที่ ก.ท.กําหนดเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงาน ความชํานาญ
การและผลงานทางวิชาการตามแบบทายหลักเกณฑน้ตี ามเกณฑที่ ก.ท.กําหนด โดยแยกกันประเมินแลว
สรุปผลการพิจารณาเสนอให ก.ท.จ.พิจารณาตอไป
ในการนี้ ก.ท. อาจแตงตั้งคณะกรรมการตาม (3) ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก
สัมภาษณผูขอฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ดวย
(ค) การแตงตั้ง
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งฯ โดยผานความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
และใหมีผลไมกอนวันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
ขอ 194 การเลื่อนและแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงศึกษานิเทศก 8 ใหเลื่อนและแตงตั้งได
ตามหลักเกณฑ ดังนี้
(ก) หลักเกณฑ
(1) ผูดํารงตําแหนงนัน้ มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงศึกษานิเทศก 8
(2) ผูดํารงตําแหนงนัน้ ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่าํ ของระดับ 8
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(3) ผูดํารงตําแหนงนัน้ ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเหมาะสมกับตําแหนงที่จะเลือ่ นขั้นแตงตั้ง และมีผลการปฏิบัติงาน 3 ปการศึกษายอนหลัง
ตามเกณฑที่กาํ หนด
(4) ผูดํารงตําแหนงนัน้ มีผลการปฏิบัติงานตามขอ (3) ไดผลดี โดยผานการ
ประเมินไดคะแนนเฉลี่ยไมตา่ํ กวารอยละ 70
(5) ผูดํารงตําแหนงนัน้ มีความเชีย่ วชาญตามเกณฑที่ ก.ท. กําหนด 3 รายการ
ดังนี้
รายการที่ 1 การพิจารณาความเชีย่ วชาญในการนิเทศการศึกษา โดยพิจารณา
รายการดังตอไปนี้
1. งานนิเทศการเรียนการสอน
2. งานพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
3. งานพัฒนาเทคนิคนิเทศการศึกษา
หากงานนิเทศการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทัง้ 3 เรื่อง ดังกลาว
ไดปฏิบัติในลักษณะผูมีความสามารถริเริ่มสรางสรรค หรือพัฒนาการทํางานไดผลงาน ซึ่งมีประโยชน
ปรากฏเปนทีย่ อมรับในสถาบันวิชาชีพ และผลงานเปนที่ยอมรับเพื่อนําไปเปนแบบอยางในการปฏิบัตงิ าน
ในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยของ จึงจะถือวาเปนการปฏิบัติงานเขาลักษณะผูเชี่ยวชาญในการนิเทศ
การศึกษา
รายการที่ 2 การพิจารณาผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอครู
อาจารย ผูรวมงานอื่น ๆ และสถานศึกษา
โดยพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏดังตอไปนี้
1. ผลที่ปรากฏตอครู อาจารย โดยพิจารณาจาก
1.1 พฤติกรรมการเรียนการสอนของครู ทําการสอนดีขึ้น
1.2 ครูกระตือรือรน ตื่นตัวในการที่จะปรับปรุงการเรียน
การสอนอยูเ สมอ
1.3 ครู – อาจารย มีความเลื่อนใสศรัทธา
2. ผลที่ปรากฏตอผูรวมงานอื่น
โดยพิจารณาจากการยอมรับนับถือจากผูบ ริหารสถานศึกษา
ศึกษานิเทศก และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่เกี่ยวของ
3. ผลที่ปรากฏตอสถานศึกษาหรือหนวยงานทางการศึกษา
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โดยพิจารณาวา ชวยใหสถานศึกษาหรือหนวยงานทาง
การศึกษาสามารถพัฒนาการเรียนการสอนไดตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และมีผลตอการศึกษาโดย
สวนรวมได
รายการที่ 3 การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผูเชีย่ วชาญ
โดยพิจารณาจากการมีสวนรวม และการยอมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพทีเ่ กี่ยวของ โดยพิจารณาวา ผลการปฏิบัติงานที่แสดงความเชี่ยวชาญนัน้ สามารถประยุกตใช
ประโยชนในการศึกษาได
(6) ผูดํารงตําแหนงนัน้ มีผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ท. กําหนด คือ จะตอง
มีผลงานทางวิชาการเปนเอกสารเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา ซึง่ แสดงความเชี่ยวชาญในดานนัน้ หรือ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่ง ก.ท. เห็นวาใชประโยชนในการนิเทศการศึกษาหรือการศึกษาได
เปนอยางดี โดยมีรายการพิจารณา ดังนี้
รายการที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1. ความสมบูรณของเนื่องหาสาระ
โดยพิจารณาถึงความถึงความถูกตองของเนื้อหาความสมบูรณ
ควบถวนอยางเหมาะสมกับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้ ๆ รวมทั้งการคนควาอางอิงที่เปน
ที่เชื่อถือได
2. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
โดยพิจารณาวา ผูจัดทําไดมีความคิดริเริม่ สรางสรรคจาก
ของเดิมที่มีอยูแ ละนํามาใชประโยชนไดดียงิ่ ขึ้น หรือจัดทําขึ้นใหมโดยมิมีผูใดริเริ่มจัดทําขึ้น อนึ่ง ผลงาน
ทางวิชาการนัน้ จะตองจัดทําดวยตนเองหรือเปนผูนาํ โดยมีสวนรวมรับผิดชอบและมีหลักฐานแสดงได
รายการที่ 2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1. ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ โดยพิจารณาวา
ผลงานนี้จะมีประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการทีส่ ามารถใชเปนแหลงอางอิงหรือเปนแนวปฏิบัติ
อยางไดมีผลดี
2. ประโยชนตอศึกษานิเทศก ครู อาจารย และนักเรียน โดย
พิจารณาวา ผลงานนีท้ ําใหศึกษานิเทศก ครู อาจารย และนักเรียน ไดรับความรูและพัฒนาตนเองใน
การปฏิบัติงานและการเรียนรูวิชาการดังกลาวอยางไดผลดียิ่ง และทําใหเกิดประโยชนตอศึกษานิเทศก
ครู อาจารย และนักเรียน ในอันที่จะนําความรูดังกลาวไปใชในการศึกษาเพิ่มเติม หรือการประกอบ
อาชีพหรือการดํารงชีพไดเปนอยางดี
(7) เกณฑการตัดสิน
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รายการประเมิน
1. การประเมินความเชี่ยวชาญ
1.1 ความเชีย่ วชาญในการนิเทศการศึกษา
1.2 ผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิด
ชอบตอนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย
ผูรว มงานอื่น ฯลฯ
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูเชีย่ วชาญ
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ
2.1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ
2.1.1 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ
2.1.2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
2.2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ
2.2.1 ประโยชนตอความกาวหนาทาง
วิชาการ
รายการประเมิน
2.2.2 ประโยชนตอศึกษานิเทศก ครู
อาจารย และนักศึกษา
รวม

คะแนน
เต็ม
70
(30)
(30)

(10)
30
(15)

เกณฑการตัดสิน
เกณฑผานรอยละ 65 ของคะแนน
เต็ม 70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน

เกณฑผานรอยละ 65 ของคะแนน
เต็ม 30 คะแนน คือ 19.5 คะแนน

(15)

คะแนน
เต็ม

เกณฑการตัดสิน

100

เกณฑผานรอยละ 75

(ข) วิธีการ
(1) ใหพนักงานครูเทศบาลผูป ระสงคจะขอกําหนดใหไดรบั เงินเดือนในระดับที่
สูงขึ้น เปนผูจดั ทําคําขอตามแบบทายหลักเกณฑนี้ โดยจะตองชี้แจงผานผูบงั คับบัญชาตามลําดับชั้น
และผลงานทางวิชาการ
(2) ใหผูบังคับบัญชาชั้นตน ไดแก ผูอํานวยการ / หัวหนากองการศึกษาและ
ปลัดเทศบาลตามลําดับ เปนผูรับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑแลว
เสนอ ก.ท.จ.พิจารณา
(3) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานความเชีย่ วชาญ
และผลงานทางวิชาการไมนอ ยกวา 5 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒทิ างดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ของรัฐและผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ ตามที่ ก.ท. กําหนด เปนผูป ระเมินผลการปฏิบัติงาน ความ
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เชี่ยวชาญและผลงานทางวิชาการ ตามแบบทายหลักเกณฑนี้ ตามเกณฑที่ ก.ท. กําหนด โดยแยกกัน
ประเมินแลวสรุปผลการพิจารณาเสนอให ก.ท.จ.พิจารณาตอไป
(ค) การแตงตั้ง
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งและแตงตั้งฯ โดยผานความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.และ
ใหมีผลไมกอนวันที่ผา นการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
ขอ 195 การเลื่อนและแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงศึกษานิเทศก 9 ใหเลื่อนและแตงตั้งได
ตามหลักเกณฑ ดังนี้
(ก) หลักเกณฑ
(1) ผูดํารงตําแหนงนัน้ มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงศึกษานิเทศก 9
(2) ผูดํารงตําแหนงนัน้ ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่าํ ของระดับ 9
(3) ผูดํารงตําแหนงนัน้ ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติเหมาะสมกับตําแหนงที่จะเลื่อนขึน้ แตงตั้ง และมีผลการปฏิบัติงาน 3 ปการศึกษา
ยอนหลังตามเกณฑที่ ก.ท. กําหนด
(4) ผูดํารงตําแหนงนัน้ มีผลการปฏิบัติงานตามขอ (3) ไดผลดี โดยผานการ
ประเมินไดคะแนนเฉลี่ยไมตา่ํ กวารอยละ 70
(5) ผูดํารงตําแหนงนัน้ มีความเชีย่ วชาญพิเศษตามเกณฑที่ ก.ท. กําหนด
3 รายการ ดังนี้
รายการที่ 1 การพิจารณาความเชีย่ วชาญพิเศษในการนิเทศการศึกษา
โดยพิจารณารายการดังตอไปนี้
1. งานนิเทศการเรียนการสอน
2. งานพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
3. งานพัฒนาเทคนิคนิเทศการศึกษา
หากงานนิเทศการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทัง้ 3 เรื่องดังกลาว
ไดปฏิบัติในลักษณะผูมีความสามารถริเริ่มสรางสรรค สังเคราะหหรือพัฒนาการทํางานไดผลงาน ซึ่งมี
ประโยชนและมีคุณคาดีเดนปรากฏเปนทีย่ อมรับในสถาบันวิชาชีพ และผลงานเปนที่ยอมรับเพื่อนําไปเปน
แบบอยางในการปฏิบัติงานในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกีย่ วของ จึงจะถือวาเปนการปฏิบัติงานเขาลักษณะ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษในการนิเทศการศึกษา
รายการที่ 2 การพิจารณาผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอครู
อาจารย ผูรวมงานอื่น ๆ และสถานศึกษา
โดยพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏดังตอไปนี้
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1. ผลที่ปรากฏตอครู อาจารย โดยพิจารณาจาก
1.1 พฤติกรรมการเรียนการสอนของครู ทําการสอนดีขึ้น
1.2 ครูกระตือรือรน ตื่นตัวในการที่จะปรับปรุงการเรียน
การสอนอยูเ สมอ
1.3 ครู – อาจารย มีความเลื่อมใสศรัทธา
2. ผลที่ปรากฏตอผูรวมงานอื่น

โดยพิจารณาจากการยอมรับนับถือจากผูบ ริหารสถานศึกษา
ศึกษานิเทศก และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่เกี่ยวของ
3. ผลที่ปรากฏตอสถานศึกษาหรือหนวยงานทางการศึกษา
โดยพิจารณาวา ชวยใหสถานศึกษาหรือหนวยงานทาง
การศึกษาสามารถพัฒนาการเรียนการสอนไดตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และมีผลตอการศึกษา โดย
สวนรวมไดตามเปาหมาย
รายการที่ 3 การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผูเชีย่ วชาญพิเศษ
โดยพิจารณาจากการมีสวนรวม และการยอมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพทีเ่ กี่ยวของ โดยพิจารณาวา ผลการปฏิบัติงานที่แสดงความเชี่ยวชาญพิเศษนัน้ สามารถ
ประยุกตใชประโยชนในการศึกษาไดเปนอยางดี
(6) ผูดํารงตําแหนงนัน้ มีผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ท. กําหนด คือ จะตองมี
ผลงานทางวิชาการเปนเอกสารเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา ซึง่ แสดงความเชีย่ วชาญพิเศษในดานนัน้ ๆ
หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึง่ ก.ท. เห็นวาสามารถใชประโยชนในการนิเทศการศึกษาหรือ
การศึกษาไดเปนอยางดี โดยมีรายการพิจารณา ดังนี้
รายการที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1. ความสมบูรณของเนื้อสาระ
โดยพิจารณาถึงความถึงความถูกตองของเนื้อหาความสมบูรณ
ครบถวนอยางเหมาะสมกับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้ ๆ รวมทั้งการคนควาอางอิงที่เปนที่
เชื่อถือได
2. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
โดยพิจารณาวา ผูจัดทําไดมีความริเริ่มสรางสรรคจากของเดิม
ที่มีอยูและนํามาใชประโยชนไดดียิ่งขึ้น หรือจัดทําขึ้นใหมโดยมิมีผูใดริเริ่มจัดทําขึน้ อนึ่ง ผลงานทาง
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วิชาการนัน้ จะตองจัดทําดวยตนเองหรือเปนผูนาํ ในการจัดทําโดยมีสวนรวมรับผิดชอบและมีหลักฐาน
แสดงได
รายการที่ 2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1. ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
โดยพิจารณาวา ผลงานนี้จะมีประโยชนตอ ความกาวหนาทาง
วิชาการที่สามารถใชเปนแหลงอางอิงหรือเปนแนวปฏิบัติอยางไดผลดียงิ่
2. ประโยชนตอศึกษานิเทศก ครู อาจารย และนักเรียน
โดยพิจารณาวา ผลงานนีท้ าํ ใหศึกษานิเทศก ครู อาจารย
และนักเรียนไดรับความรูและพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานและการเรียนรูวชิ าการดังกลาว อยางไดผลดี
ยิ่ง และทําใหเกิดประโยชนตอศึกษานิเทศก ครู อาจารย และนักเรียน ในอันที่จะนําความรู ดังกลาวไป
ใชในการศึกษาเพิ่มเติมหรือการประกอบอาชีพ หรือการดํารงชีพไดเปนอยางดียงิ่
(7) เกณฑการตัดสิน
รายการประเมิน
คะแนน
เกณฑการตัดสิน
เต็ม
70
1. การประเมินความเชี่ยวชาญพิเศษ
เกณฑผานรอยละ 70 ของคะแนน
(30) เต็ม 70 คะแนน คือ 49 คะแนน
1.1 ความเชีย่ วชาญในการนิเทศการศึกษา
(30)
1.2 ผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบ
ตอนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย
ผูรวมงานอืน่ ฯลฯ
(10)
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูเชีย่ วชาญพิเศษ
30
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ
เกณฑผานรอยละ 70 ของคะแนน
(15) เต็ม 30 คะแนน คือ 21 คะแนน
2.1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ
2.1.1 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ
2.1.2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
(15)
2.2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ
2.2.1 ประโยชนตอความกาวหนาทาง
วิชาการ
2.2.2 ประโยชนตอศึกษานิเทศก ครู
อาจารย และนักศึกษา
รวม
100
เกณฑผานรอยละ 75
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(ข) วิธีการ
(1) ใหพนักงานครูเทศบาลผูป ระสงคจะขอกําหนดใหไดรบั เงินเดือนในระดับที่
สูงขึ้นเปนผูจัดทําคําขอ ตามแบบทายหลักเกณฑนี้ โดยจะตองชี้แจงผานผูบงั คับบัญชาตามลําดับชั้น
(2) ใหผูบังคับบัญชาชั้นตน ไดแก ผูอํานวย / หัวหนากองการศึกษาและปลัด
เทศบาลตามลําดับ เปนผูรบั รองการปฏิบตั ิงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑแลว
สงเรื่องให ก.ท.จ.พิจารณา
(3) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ความเชี่ยวชาญ
พิเศษและผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยของรัฐและผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ ตามที่ ก.ท.กําหนดเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงาน
ความเชีย่ วชาญพิเศษและผลงานทางวิชาการ ตามแบบทายหลักเกณฑ ตามเกณฑที่ ก.ท. โดยแยกกัน
ประเมิน แลวสรุปผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาตอไป
ในการนี้ ก.ท.อาจแตงตั้งคณะกรรมการตาม (3) ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก
สัมภาษณผูขอ ฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ดวยก็ได
(ค) การแตงตั้ง
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้ง โดยผานความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
และใหมีผลไมกอ นวันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
ขอ 196 เลือ่ นและแตงตั้งใหพนักงานเทศบาลในสายงานวิทยาศาสตร โดยให
ดําเนินการตามประกาศหลักเกณฑและเงือ่ นไขการคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล ขอ 4 ประกอบ
แนวทาง การเลื่อนเพื่อแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงในระดับทีส่ ูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแนบ
ทายประกาศกําหนดนี้
ขอ 197 ใหเทศบาลพิจารณาตั้งงบประมาณคาใชจา ยเปนคาตรวจผลงานของ
คณะกรรมการฯ โดยประสานงานกับ ก.ท.จ.
ขอ 198 การประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สงู ขึ้น ในตําแหนงสําหรับ
ผูปฏิบัติงานทีม่ ีประสบการณและในตําแหนงสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสายงานศึกษา
นิเทศกหากเทศบาลเจาสังกัดตรวจสอบ พบวาพนักงานเทศบาลรายใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติ
ของบุคคลเรื่องสัดสวนการจัดทําผลงาน หรือเรื่องอื่น ๆ เกีย่ วกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการ
ลอกเลียนผลงานหรือนําผลงานของผูอนื่ มาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวานผูอื่นทําผลงานให
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โดยผลงานที่นาํ มาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริงของตนใหนายกเทศมนตรีสั่งระงับหรือยกเลิกการ
พิจารณาคําขอประเมินบุคคลของพนักงานเทศบาลแลวดําเนินการทางวินัยแกพนักงานฯ ดังกลาว
รวมทัง้ ผูที่เกี่ยวของตามควรแกกรณีตอไป
ขอ 199 หามมิใหผูขอรับการประเมินบุคคลซึ่งถูกระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ
ตามขอ 196 และขอ 198 เสนอขอรับการประเมินบุคคล เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงาน
ที่มีประสบการณและในตําแหนงสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับที่สงู ขึ้น มีกาํ หนดเวลาไม
นอยกวา 2 ปนับแตวันถูกระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ
ขอ 200 ใหถือเปนหนาทีข่ องผูบังคับบัญชาและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสิง่ คําขอ
ประเมินบุคคลที่จะตองตรวจสอบขอมูลประกอบคําขอประเมินบุคคลใหถูกตอง และในกรณีที่ผขู อรับการ
ประเมินหรือผูที่เกี่ยวของมีกรณีสมควรถูกดําเนินการทางวินัยตามที่กาํ หนดในขอ 194 และ ขอ 195
หากผูบงั คับบัญชาผูใดละเลย ไมดาํ เนินการทางวินัย ใหถือวาผูบังคับบัญชานัน้ กระทําผิดวินยั ตามขอ 20
แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือ่ ง มาตรฐานทั่วไปเกีย่ วกับวินัยและการรักษาวินยั
และการดําเนินการทางวินัย
ขอ 201 การกําหนดใหไดรับเงินเดือนสําหรับพนักงานเทศบาลที่ไดรับแตงตั้งใหดาํ รง
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นใหเปนไปตามประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหพนักงานเทศบาลไดรับ
เงินเดือนทีท่ ี่กาํ หนดในหมวด 3
ขอ 202 การเลื่อนพนักงานเทศบาลทีม่ คี ําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวากระทํา
ผิดวินัยอยางรายแรงหรือมีคาํ สั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกฟองรองคดีอาญาขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่
สูงขึ้นใหเลื่อนและแตงตั้งไดตั้งแตวันที่ผูบงั คับบัญชาอาจเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกพนักงานผูน ั้นไดเปนตนไป
หมวด 10
การเลื่อนระดับพนักงานครูเทศบาลทีส่ ังกัดสถานศึกษา
ขอ 203 การเลื่อนและแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลที่สงั กัดสถานศึกษาใหดาํ รงตําแหนง
และระดับที่สูงขึ้นใหดําเนินการไดดังตอไปนี้
(ก) เลื่อนและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันได
(ข) เลื่อนและแตงตั้งจากผูสอบคัดเลือกได
(ค) เลื่อนและแตงตั้งจากผูไดรับคัดเลือก
ขอ 204 เลือ่ นและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันได
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(ก) หลักเกณฑ
(1) เลื่อนผูซึ่งไดรบั ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือปริญญาตรงตามคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงครู 2 หรืออาจารย 1 และสอบแขงขันเพื่อดํารงตําแหนงนัน้ ได ขึ้นแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงนัน้
(2) การเลื่อนกรณีดังกลาว จะเลือ่ นขึ้นแตงตั้งไดตอเมื่อถึงลําดับที่ที่ผนู ั้น
สอบแขงขันไดตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได สําหรับเงินเดือนที่ไดรับใหเปนไปตามคุณวุฒิที่ประกาศ
รับสมัคร
(ข) วิธีการ หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันใหดําเนินการตามประกาศหลักเกณฑ
และเงื่อนไขการสอบแขงขันสําหรับพนักงานเทศบาลที่ ก.ท.กําหนด
(ค) การแตงตั้ง ใหนายกเทศมนตรีเปนผูสงั่ เลื่อนและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชี
ผูสอบแขงขันไดโดยผานความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
ขอ 205 เลือ่ นและแตงตั้งจากผูสอบคัดเลือกได ไดแก
เลื่อนและแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารสถานศึกษาทีว่ าง
(ก) หลักเกณฑ
เปนผูมีคณ
ุ สมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสําหรับตําแหนงที่ ก.ท.กําหนดไว
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้ง และตองไดรับเงินเดือนไมตา่ํ กวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือน
สําหรับตําแหนงที่จะเลื่อนและแตงตั้งฯ
(ข) วิธีการ
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกใหดําเนินการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบ
คัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาลที่ ก.ท.กําหนด
(ค) การแตงตั้ง
ใหนายกเทศมนตรีเปนผูส ั่งเลื่อนและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีสอบคัดเลือก โดย
ผานความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
ขอ 206 เลือ่ นและแตงตั้งจากผูไดรับการคัดเลือก ไดแก
(ก) การเลื่อนระดับพนักงานครูเทศบาลใหสงู ขึ้น
(ข) การเลื่อนตําแหนงและระดับพนักงานครูเทศบาลใหสูงขึน้
(ค) การเลื่อนและแตงตั้งผูดํารงตําแหนงครู 1 หรือ ครู 2 ใหดํารงตําแหนงและระดับที่
สูงขึ้น
ขอ 207 การเลื่อนระดับพนักงานครูเทศบาลใหสงู ขึ้น
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(ก) สายงานผูสอนและผูสนับสนุนการสอน
(1) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย 1 ระดับ 6
(2) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย 3 ระดับ 9
(ข) สายงานผูบ ริหารสถานศึกษา
(1) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยครูใหญ ระดับ 6
(2) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูใหญและผูชวยอาจารยใหญ ระดับ 7
(3) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารยใหญ ผูชว ยผูอ ํานวยการโรงเรียนและ
ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัย ระดับ 8
(4) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนและผูอ ํานวยการวิทยาลัย
ระดับ 9
ขอ 208 เลือ่ นและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย 1 ระดับ 6
(ก) หลักเกณฑ
(1) ดํารงตําแหนงอาจารย 1 และตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของระดับ 6
ในปงบประมาณที่ขอเลื่อนฯ
(2) จะตองมีผลงานตามหนาที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติเหมาะสมกับ
ระดับตําแหนงที่ขอเลื่อนฯ โดยผานการประเมินคุณภาพงาน ตามเกณฑที่ ก.ท.กําหนด
(ข) วิธกี าร
(1) ผูมีคุณสมบัติครบถวนจัดทํารายงานคุณภาพงานตามแบบทายหลักเกณฑนี้เสนอ
ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นพิจารณาใหความเห็น
(2) ใหผูบังคับบัญชาชั้นตน ไดแก หัวหนาสถานศึกษา ผูอาํ นวยการ/หัวหนากองการ
ศึกษาและปลัดเทศบาล ตามลําดับ เปนผูร ับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ แลวเทศบาลสงเรื่องให ก.ท.จ.พิจารณา
(3) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพงาน จํานวนไมนอยกวา 5 คน
ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ. เปนประธานกรรมการ ผูแทนสวนราชการที่เกีย่ วของ เปนกรรมการ
ประเมินคุณภาพงานตามแบบทายหลักเกณฑนี้ ตามเกณฑที่ ก.ท.กําหนดโดยแยกกันประเมิน แลวสรุป
ผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาตอไป
(ค) การแตงตัง้
ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งและแตงตั้งฯ โดยผานความเห็นชอบ ก.ท.จ.ใหมีผล
ไมกอนวันที่ผา นการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตทั้งนี้ ตองไมยอนหลังขามปงบประมาณ
ขอ 209 เลือ่ นและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย 3 ระดับ 9
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(ก) หลักเกณฑ
(1) ผูดํารงตําแหนงอาจารย 3 นัน้ ตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขัน้ ต่ําของระดับ 9
(2) ผูดํารงตําแหนงอาจารย 3 นัน้ ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานทีเ่ หมาะสมกับตําแหนงอาจารย 3 รับเงินเดือนในระดับ 9 และมีชั่วโมงสอนและปริมาณงาน
ดานอื่นยอนหลัง 3 ป เฉลีย่ ปละไมนอยกวา 1,260 ชั่วโมง
(3) ผูดํารงตําแหนงอาจารย 3 นัน้ มีผลการปฏิบัติงานตามขอ (2) ไดผลดี โดยผานการ
ประเมิน ตามเกณฑที่ ก.ท.กําหนด
(4) ผูดํารงตําแหนงอาจารย 3 นัน้ มีความเชีย่ วชาญตามเกณฑที่ ก.ท.กําหนด รวม 3
รายการ ดังนี้
รายการที่ 1 การพิจารณาความเชี่ยวชาญในการสอนวิชาการสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
โดยพิจารณาจากการวางแผนการสอน เตรียมการสอน ทําการสอน การจัด
ทําผลิตและใชสื่อการเรียนการสอน เครื่องมืออุปกรณอื่น ๆ การวัดผล และประเมินผลการเรียน การสอน
โดยในการปฏิบัติงานนัน้ มีลกั ษณะสามารถริเริ่มสรางสรรค สังเคราะหหรือพัฒนาในงานสอนจนไดผลงาน
ซึ่งมีประโยชนและมีคุณคาดีเดน ปรากฏเปนทีย่ อมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของ และสามารถ
นําไปใชเปนแบบอยางในการปฏิบัติงานไดผลเปนอยางดี
รายการที่ 2 การพิจารณาผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอนักเรียน นักศึกษา
ครู อาจารย ผูรวมงานอืน่ ๆ และประชาชนหรือสาธารณชน
โดยพิจารณาจากผลงานทีป่ รากฏดังตอไปนี้
1. ผลที่ปรากฏตอนักเรียนนักศึกษา โดยพิจารณาจาก
1.1 ผลการสอนที่ประเมินไดวามีผลสัมฤทธิ์สูงมาก โดยผลการเรียนของ
นักเรียนที่รับผิดชอบมีการพัฒนา เชน จากนักเรียนที่มีระดับความรูต่ํากวาเกณฑปานกลาง เปนระดับ
ความรูปานกลาง หรือจากนักเรียนทีม่ ีระดับความรูในเกณฑปานกลาง เปนระดับความรูในเกณฑดีหรือจาก
นักเรียนทีม่ ีระดับความรูในเกณฑดีเปนดียงิ่ ขึ้น และมีหลักฐานเปนที่ปรากฏชัด
1.2 การอบรมดูแลเกี่ยวกับความประพฤติและการรักษาวินัย การปกครอง
ดูแลและการใหคําแนะนําและแนะแนวตาง ๆ แกนกั เรียน นักศึกษา ที่ไดรับมอบหมายไดอยางดีมาก จนมี
ผลใหนักเรียนนักศึกษา มีความประพฤติและวินัยดีขนึ้
2. ผลที่ปรากฏตอครู อาจารย และผูรวมงานอืน่ โดยพิจารณาจากผลงานที่
แสดง ความเชี่ยวชาญ ซึง่ ไดนําไปทําการสอน การใหคาํ แนะนํา ปรึกษา นิเทศ หรือสาธิตแกครู อาจารย
ใหสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางดี เปนที่ยอมรับของครู อาจารย และผูรวมงานอืน่
3. ผลที่ปรากฏตอประชาชน พิจารณาจากความเลื่อมใสของประชาชนใน
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ชุมชนนั้น โดยประชาชนมาปรึกษาหารือในเรื่องการศึกษาเลาเรียน ความประพฤติ คุณธรรม และศีลธรรม
ของนักเรียน นักศึกษา หรือการพัฒนาความเปนอยู หรือการประกอบอาชีพจนประชาชนใหการสนับสนุน
แกกิจการของสถานศึกษา
รายการที่ 3 การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผูเชีย่ วชาญ
โดยพิจารณาจกาารมีสว นรวมและการยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่
เกี่ยวของ โดยพิจารณาวา ผลการปฏิบัตงิ านที่แสดงความเชี่ยวชาญนั้นสามารถประยุกตใชประโยชนใน
การศึกษาไดเปนอยางดี
(5) ผูดํารงตําแหนงอาจารย 3 นั้น มีผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ท.กําหนด คือ จะตอง
มีผลงานทางวิชาการเปนเอกสารเกี่ยวกับการสอนซึง่ แสดงความเชี่ยวชาญในดานนัน้ หรือผลงานทาง
วิชาการในลักษณะ ซึง่ ก.ท.เห็นวา สามารถใชประโยชนในการสอนหรือการศึกษาไดอยางดีมาก โดยมี
รายการพิจารณาดังนี้
รายการที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1. ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ
โดยพิจารณาถึงความถูกตองของเนื้อหา ความสมบูรณครบถวนอยาง
เหมาะสมกับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้ ๆ รวมทัง้ การคนควาอางอิงที่เปนที่เชื่อถือได
2. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
โดยพิจารณาวาผูจ ัดทําไดมีความคิดริเริม่ สรางสรรคจากของเดิมที่มอี ยูและ
นํามาใชประโยชนไดดียิ่งขึน้ หรือจัดทําขึ้นใหม โดยไมมผี ูใดริเริ่มจัดทําขึ้น อนึ่ง ผลงานทางวิชาการนั้น
จะตองจัดทําดวยตนเองหรือเปนผูนาํ ในการจัดทํา โดยมีสวนรวมรับผิดชอบ และมีหลักฐานแสดงได
รายการที่ 2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1. ประโยชนตอ ความกาวหนาทางวิชาการ
โดยพิจารณาวา ผลงานนีจ้ ะมีประโยชนแกความกาวหนาทางวิชาการที่
สามารถใชเปนแหลงอางอิงหรือเปนแนวปฏิบัติอยางไดผลดียิ่ง
2. ประโยชนตอ นักเรียนนักศึกษา
โดยพิจารณาวา ผลงานนีท้ ําใหนกั เรียนนักศึกษาไดรับความรูและพัฒนา
ตนเองในการเรียนรูวิชาการดังกลาวอยางไดผลดียิ่ง และทําใหเกิดประโยชนแกนกั เรียน นักศึกษาในอันที่
จะนําความรูดังกลาวไปใชในการศึกษาเพิม่ เติม การประกอบอาชีพ หรือการดํารงชีพ ไดเปนอยางดียิ่ง
(6) ผูดํารงตําแหนงอาจารย 3 นั้น จะตองไดรับการประเมินโดยไดคะแนนทัง้ ปริมาณงาน
และคุณภาพของงานตามขอ (3) ไมต่ํากวารอยละ 70 และมีผลการประเมินเฉลีย่ ไมต่ํากวารอยละ 75 และ
มีเกณฑการตัดสิน ดังนี้
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รายการประเมิน
1. การประเมินความเชี่ยวชาญ
1.1 ความเชีย่ วชาญในการสอนวิชาการสาขาใดสาขาหนึง่
1.2 ผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอ
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย ผูรวมงานอื่น ๆ ฯลฯ
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูเชี่ยวชาญ
2.1.1 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ
2.1.2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
รายการประเมิน
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ
2.1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ
2.1.1 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ
2.1.2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
2.2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ
2.2.1 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
2.2.2 ประโยชนตอนักเรียนและนักศึกษา
รวม

คะแนนเต็ม
เกณฑการตัดสิน
70
เกณฑผานรอยละ 70 ของคะแนน
(30)
เต็ม 70 คะแนน คือ 49 คะแนน
(30)
(10)

คะแนนเต็ม
เกณฑการตัดสิน
30
เกณฑผานรอยละ 70 ของคะแนน
(15)
เต็ม 30 คะแนน คือ 21 คะแนน

(15)
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เกณฑผานรอยละ 75

(ข) วิธกี าร
(1) ใหพนักงานครูเทศบาลผูขอฯ จัดทําคําขอตามแบบทายหลักเกณฑนี้เสนอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชัน้ และผลงานทางวิชาการ
(2) หัวหนาสถานศึกษา ผูอํานวยการ/หัวหนากองการศึกษา และปลัดเทศบาล เปน
ผูรับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ แลวเทศบาลสงเรื่องให ก.ท.จ.
พิจารณา
(3) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความเชีย่ วชาญและ
ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวยผูท รงคุณวุฒทิ างดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ของรัฐ และผูแ ทนสวนราชการที่เกี่ยวของตามที่ ก.ท.กําหนด เปนผูประเมินผลการปฏิบัติงาน ความ
เชี่ยวชาญและผลงานทางวิชาการตามแบบทายหลักเกณฑนี้ ตามเกณฑ ที่ ก.ท.กําหนด โดยแยกกัน
ประเมินฯ แลวสรุปผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาตอไป
ในการนี้ ก.ท.อาจแตงตั้งคณะกรรมการตาม (3) ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก
สัมภาษณผูขอฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ดวยก็ได
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(ค) การแตงตัง้
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งฯ โดยผานความเห็นชอบ ก.ท.จ. และใหมีผล
ไมกอนวันที่ผา นการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตทั้งนี้ตองไมยอนหลังขามปงบประมาณ
ขอ 210 การเลื่อนและแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงผูชว ยครูใหญ ระดับ 6
(ก) หลักเกณฑ
(1) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดดํารงตําแหนงผูชว ยครูใหญมาแลวไมนอ ยกวา 2 ป
(2) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของระดับ 6
(3) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติเหมาะสมกับตําแหนง ซึง่ รับเงินเดือนในระดับ 6 และมีผลการปฏิบัติงาน 2 ปการศึกษายอนหลังตาม
เกณฑที่ ก.ท.กําหนด
(4) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีผลการปฏิบัติงานตามขอ (3) ไดผลดีโดยผานการประเมินได
คะแนนเฉลีย่ ไมต่ํากวารอยละ 60
(ข) วิธกี าร
(1) ใหพนักงานครูเทศบาลผูประสงคจะขอกําหนดใหไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึน้
เปนผูจัดทําคําขอตามแบบทายหลักเกณฑนี้ โดยจะตองชี้แจงผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
(2) ใหผบู ังคับบัญชาชัน้ ตน ไดแก ผูบ ริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการ/หัวหนากอง
การศึกษาและปลัดเทศบาล ตามลําดับเปนผูรับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตาม
หลักเกณฑแลวสงเรื่องให ก.ท.จ.พิจารณา
(3) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน จํานวนไมนอยกวา 5 คน
ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒทิ างดานการศึกษาและผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของตามที่ ก.ท.กําหนด เปนผู
ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใหผูประเมินผลการปฏิบตั ิงานพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานตามแบบประเมิน
ทายหลักเกณฑนี้ ตามเกณฑที่ ก.ท.กําหนด โดยแยกกันประเมินแลวสรุปผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.
พิจารณาตอไป
(ค) การแตงตัง้
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งและแตงตั้งฯ โดยผานความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. ใหมีผลไมกอน
วันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตทั้งนี้ตองไมยอนหลังขามปงบประมาณ
ขอ 211 การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูใหญ และผูชวยอาจารยใหญ ระดับ 7
(ก) หลักเกณฑ
(1) ผูดํารงตําแหนงนั้นไดดํารงตําแหนงครูใหญหรือผูชวยอาจารยใหญมาแลวไมนอย
กวา 3 ป
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(2) ผูดาํ รงตําแหนงนัน้ ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่าํ ของระดับ 7
(3) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติเหมาะสมกับตําแหนง ซึง่ รับเงินเดือนในระดับ 7 และมีผลการปฏิบัติงาน 3 ปการศึกษายอนหลัง
ตามเกณฑที่ ก.ท. กําหนด
(4) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีผลการปฏิบัติงานตามขอ (3) ไดผลดีโดยผานการประเมินได
คะแนนเฉลีย่ ไมต่ํากวารอยละ 70
(5) ผูดํารงตําแหนงนั้นมีความชํานาญการในการบริหารสถานศึกษาตามเกณฑที่ ก.ท.
กําหนดรวม 3 รายการ ดังนี้
รายการที่ 1 การพิจารณาความชํานาญการในการบริหารสถานศึกษา โดยพิจารณา
จากการบริหารงานในเรื่องดังตอไปนี้
1. งานดานการปกครอง
2. งานดานวิชาการ
3. งานดานธุรการหรือบริหารทัว่ ไป
4. งานดานความสัมพันธกับชุมชน
หากการบริหารงานทัง้ 4 ดานดังกลาว มีผลใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
มีคุณภาพของการเรียนการสอนตามหลักสูตรไดผลเปนที่ยอมรับ จึงจะถือวาเปนการบริหารสถานศึกษา
ไดผลดีเขาลักษณะผูชํานาญในการบริหารสถานศึกษา
รายการที่ 2 พิจารณาผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอนักเรียน ครู
อาจารย ผูรวมงานอื่น ๆ และประชาชนหรือสาธารณชน
โดยพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏตอไปนี้
1. ผลที่ปรากฏตอนักเรียน โดยพิจารณาจาก
1.1 นักเรียน ไดรับความรูครบถวนตามหลักสูตรอยางไดผล
1.2 นักเรียน ไดมีการพัฒนาการเรียนรูใหดีขึ้น
1.3 นักเรียน มีความประพฤติและอยูในระเบียบวินัยดี
1.4 นักเรียน มีความเปนพลเมืองดี สามารถนําความรูไปใชดําเนินชีวิตหรือ
ประกอบอาชีพได
2. ผลที่ปรากฏตอครู อาจารย โดยพิจารณาจาก
2.1 การพัฒนาการปฏิบตั ิหนาที่ของครู อาจารย โดยใหสามารถปฏิบัติหนาที่
ไดอยางมีคุณภาพ
2.2 การสอนและการอบรมของครู อาจารย เต็มตามหลักสูตรที่กําหนดและ
เปนไป ตามหลักวิชาการศึกษาอยางไดผล
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2.3 ครู อาจารย เอาใจใสรับผิดชอบดูแลการสอนและปกครอง นักเรียน ทั้งเปน
กลุมและเปนรายบุคคล โดยสามารถแกปญ
 หาเกีย่ วกับผลการเรียนและความประพฤติของนักเรียนอยาง
ไดผล
2.4 ครู อาจารย พัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรูความสามารถดีและความ
ประพฤติสามารถถายทอดความรูได
3. ผลที่ปรากฏตอผูรวมงานอืน่ โดยพิจารณาจากการพัฒนาการทํางานของ
เจาหนาทีท่ ุกฝายในสถานศึกษาใหสามารถปฏิบัติหนาทีไ่ ดอยางมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานไดอยางมี
คุณภาพ
4. ผลที่ปรากฏตอประชาชน โดยพิจารณาจากผลงานการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา เปนทีย่ อมรับของประชาชนทัว่ ไป โดยประชาชนใหความเลื่อมใส ศรัทธา และใหความรวมมือ
กับสถาบันการศึกษา
รายการที่ 3 ผลงานในฐานผูชาํ นาญการทางการศึกษาทั่วไป
โดยพิจารณาจากการมีสว นรวมในวงวิชาการหรือวิชาชีพทีเ่ กี่ยวของ โดย
พิจารณาวาผลการปฏิบัติงานที่แสดงความชํานาญการนั้น สามารถประยุกตใชประโยชนในการจัด
การศึกษาได
(6) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ท.กําหนด คือ จะตองมีผลงานทาง
วิชาการเปนเอกสารเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา หรือผลงานทางวิชาการที่ใชในสถานศึกษา ซึง่ ก.ท.
เห็นวาใชประโยชนในการบริหารสถานศึกษาหรือการศึกษาได โดยมีรายการพิจารณา ดังนี้
รายการที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1. ความสมบูรณเนื้อหาสาระ
โดยพิจารณาถึงความถูกตองของเนื้อหา ความสมบูรณครบถวน
อยางเหมาะสมกับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนั้น ๆ รวมทั้งการคนควาอางอิงที่เปนทีเ่ ชื่อถือได
2. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
โดยพิจารณาวาผูจัดทําไดมคี วามคิดริเริ่มสรางสรรคจากของเดิมมีอยูแ ละ
นํามาใชประโยชนไดดียิ่งขึน้ หรือจัดทําขึ้นใหมโดยยังไมมีผูใดริเริ่มจัดทําขึ้น อนึง่ ผลงานทางวิชาการนัน้
จะตองจัดทําดวยตนเองหรือเปนผูนาํ ในการจัดทําโดยมีสวนรวมกันรับผิดชอบ และมีหลักฐานแสดงได
รายการที่ 2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1. ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
โดยพิจารณาวาผลงานนี้จะมีประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการที่
สามารถใชเปนแหลงอางอิงหรือเปนแนวปฏิบัติได
2. ประโยชนตอนักเรียน หรือประโยชนตอการบริหารสถานศึกษา
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โดยพิจารณาวา ผลงานนี้ทาํ ใหนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองในการเรียนรู
เพื่อประโยชนของการศึกษาเพิ่มเติม หรือการประกอบอาชีพ หรือการดํารงชีพไดอยางดี หรือทําใหมี
ประโยชนตอการบริหารสถานศึกษา ทําใหสถานศึกษานัน้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียงิ่ ขึ้น
(7) เกณฑการตัดสิน
รายการประเมิน
คะแนนเต็ม
เกณฑการตัดสิน
1. การประเมินความชํานาญ
เกณฑผานรอยละ 65 ของคะแนน
70
(30)
1.1 ความชํานาญการในการบริหารสถานศึกษา
เต็ม 70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน
1.2 ผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอ
(30)
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย ผูรวมงานอื่น ฯลฯ
(10)
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูชํานาญการ
30
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ
(15)
2.1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ
เกณฑผานรอยละ 65 ของคะแนน
2.1.1 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ
เต็ม 30 คะแนน คือ 19.5 คะแนน
2.1.2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
(15)
2.2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ
2.2.1 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
2.2.2 ประโยชนตอนักเรียนหรือสถานศึกษา
รวม
100
เกณฑผานรอยละ 70
(ข) วิธกี าร
(1) ใหพนักงานครูเทศบาลผูประสงคจะขอกําหนดใหไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึน้
เปนผูจัดทําคําขอตามแบบทายหลักเกณฑนี้ โดยจะตองชี้แจงผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น และผลงาน
ทางวิชาการ
(2) ใหผูบังคับบัญชาชัน้ ตน ไดแก ผูบ ริหารสถานศึกษา (กรณีผูชว ยผูบริหาร
สถานศึกษาเปนผูขอ) ผูอํานวยการ/หัวหนากองการศึกษา และปลัดเทศบาล ตามลําดับ เปนผูรับรองการ
ปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ แลวเทศบาลสงเรื่องให ก.ท.จ.พิจารณา
(3) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความชํานาญการและ
ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวย ผูท รงคุณวุฒทิ างดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของ
รัฐและผูแทนสวนราชการทีเ่ กี่ยวของตามที่ ก.ท.กําหนด เปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานความชํานาญการ
และผลงานทางวิชาการตามแบบทายหลักเกณฑนี้ ตามเกณฑที่ ก.ท.กําหนด โดยแยกกันประเมินแลว
สรุปผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ. พิจารณาตอไป
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ในการนี้ ก.ท.อาจแตงตั้งคณะกรรมการตาม (3) ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก
สัมภาษณผูขอฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ดวยก็ได
(ค) การแตงตัง้
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งฯ โดยผานความเห็นชอบ ก.ท.จ. ใหมีผลไม
กอนวันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตทั้งนี้ตองไมยอนหลังขามปงบประมาณ
ขอ 212 การเลื่อนและแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงอาจารยใหญ ผูชว ยผูอ ํานวยการโรงเรียน
และ ผูชวยผูอาํ นวยการวิทยาลัย ระดับ 8
(ก) หลักเกณฑ
(1) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดดํารงตําแหนงอาจารยใหญ หรือผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน
หรือผูชวยผูอาํ นวยการวิทยาลัย มาแลวไมนอยกวา 3 ป
(2) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของระดับ 8
(3) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่
ปฏิบัติเหมาะสมกับตําแหนง ซึง่ รับเงินเดือนในระดับ 8 และมีผลการปฏิบัติงาน 3 ปการศึกษายอนหลัง
ตามเกณฑที่ ก.ท.กําหนด
(4) ผูดํารงตําแหนงนัน้ มีผลการปฏิบัติงานตามขอ (3) ไดผลดีโดยผานการประเมิน
ไดคะแนนเฉลีย่ ไมต่ํากวารอยละ 70
(5) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีความชํานาญการในการบริหารสถานศึกษาตามเกณฑที่
ก.ท. กําหนด รวม 3 รายการ ดังนี้
รายการที่ 1 พิจารณาความชํานาญการในการบริหารสถานศึกษา
โดยพิจารณาจากการบริหารงานในเรื่องดังตอไปนี้
1. งานดานการปกครอง
2. งานดานวิชาการ
3. งานดานธุรการหรือบริหารทั่วไป
4. งานดานความสัมพันธกบั ชุมชน
หากการบริหารทั้ง 4 ดานดังกลาว มีผลใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ไดผลดี โดยคุณภาพของการเรียนการสอนตามหลักสูตรไดผลสูง เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่
เกี่ยวของจึงจะถือวาเปนการบริหารสถานศึกษาไดผลดีมากเขาลักษณะความชํานาญการในการบริหาร
สถานศึกษา
รายการที่ 2 พิจารณาผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอนักเรียน ครู
อาจารย ผูรวมงานอื่น ๆ และประชาชนหรือสาธารณชน
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โดยพิจารณาจากผลงานทีป่ รากฏ ดังตอไปนี้
1. ผลที่ปรากฏตอนักเรียน โดยพิจารณาจาก
1.1 นักเรียน ไดรับความรูครบถวนตามหลักสูตรอยางไดผลดี
1.2 นักเรียน ไดมีการพัฒนาการเรียนรูใหดีขึ้น
1.3 นักเรียน มีความประพฤติและอยูในระเบียบวินยั ดี
1.4 นักเรียน มีความเปนพลเมืองดี สามารถนําความรูไปใชดําเนินชีวิต
หรือประกอบอาชีพไดดี
2. ผลที่ปรากฏตอครู อาจารย โดยพิจารณาจาก
2.1 การพัฒนาการปฏิบตั ิหนาที่ของครู อาจารย โดยใหสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางมีคุณภาพดี
2.2 การสอนและการอบรมของครู อาจารย เต็มตามหลักสูตรทีก่ ําหนด
และเปนไปตามหลักวิชาการศึกษาอยางไดผลดี
2.3 ครู อาจารย เอาใจใสรับผิดชอบดูแลการสอนและปกครองนักเรียน
ทั้งเปนกลุม และเปนรายบุคคล โดยสามารถแกปญ
 หาเกี่ยวกับผลการเรียนและความประพฤติของนักเรียน
ไดผลดี
2.4 ครู อาจารย พัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรูดีความสามารถและ
ความประพฤติดี สามารถถายทอดความรูไ ดเปนอยางดี
3. ผลที่ปรากฏตอผูรวมงานอื่น โดยพิจารณาจากการพัฒนาการทํางาน
ของเจาหนาทีท่ ุกฝายในสถานศึกษาใหสามารถปฏิบัตหิ นาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพเปนผลดีตองานและ
ปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ
4. ผลที่ปรากฏตอประชาชน โดยพิจารณาจากผลงานการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาไดผลดีเปนที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป โดยประชาชนใหความเลื่อมใสศรัทธาและใหความ
รวมมือกับสถานศึกษาเปนอยางดี
รายการที่ 3 ผลงานในฐานะผูช ํานาญการทางการศึกษาโดยทั่วไป
โดยพิจารณาจากการมีสว นรวมและการยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ
ที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาวา ผลการปฏิบัติงานที่แสดงความเชี่ยวชาญนั้น สามารถประยุกตใชประโยชนใน
การจัดการศึกษาไดเปนอยางดี
(6) ผูดํารงตําแหนงนัน้ มีผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ท.กําหนด คือ จะตองมีผลงานทาง
วิชาการเปนเอกสารเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาหรือผลงานทางวิชาการที่ใชในสถานศึกษา ซึง่ ก.ท.เห็น
วาใชประโยชนในการบริหารสถานศึกษาหรือการศึกษาไดเปนอยางดี โดยมีรายการพิจารณา ดังนี้
รายการที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
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1. ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ
โดยพิจารณาถึงความถูกตองของเนื้อหา ความสมบูรณครบถวนอยาง
เหมาะสมกับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้ ๆ รวมทัง้ การคนควาอางอิงที่เปนที่เชื่อถือได
2. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
โดยพิจารณาวา ผูจัดทําไดมีความคิดริเริ่มสรางสรรคจากของเดิมทีม่ ีอยู
และนํามาใชประโยชนไดดียงิ่ ขึ้น หรือจัดทําขึ้นใหมโดยไมมีผูใดริเริ่มจัดทําขึ้น อนึง่ ผลงานทางวิชาการนั้น
จะตองจัดทําดวยหรือเปนผูน ําในการจัดทํา โดยมีสวนรวมรับผิดชอบและมีหลักฐานแสดงได
รายการที่ 2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1. ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
โดยพิจารณาวา ผลงานนี้จะเปนประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
ที่สามารถใชเปนแหลงอางอิง หรือเปนแนวปฏิบัติอยางไดผลดี
2. ประโยชนตอนักเรียนหรือประโยชนตอการบริหารสถานศึกษา
โดยพิจารณาวา ผลงานนี้ทาํ ใหนักเรียนไดรับความรูแ ละพัฒนาตนเอง
ในการเรียนรูเพื่อประโยชนของการศึกษาเพิ่มเติม หรือประกอบอาชีพ หรือการดํารงชีพไดอยางดี หรือทําให
มีประโยชนตอการบริหารสถานศึกษาทําใหสถานศึกษานั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียงิ่ ขึ้น
(7) เกณฑการตัดสิน
เกณฑการตัดสิน
รายการประเมิน
คะแนนเต็ม
1. การประเมินความชํานาญ
เกณฑผานรอยละ 65 ของคะแนน
70
(30)
1.1 ความชํานาญการในการบริหารสถานศึกษา
เต็ม 70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน
1.2 ผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอ
(30)
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย ผูรวมงานอื่น ฯลฯ
(10)
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูชํานาญการ
30
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ
(15)
2.1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ
เกณฑผานรอยละ 65 ของคะแนน
2.1.1 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ
เต็ม 30 คะแนน คือ 19.5 คะแนน
2.1.2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
(15)
2.2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ
2.2.1 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
2.2.2 ประโยชนตอนักเรียนหรือสถานศึกษา
รวม
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เกณฑผานรอยละ 75
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(ข) วิธกี าร
(1) ใหพนักงานครูเทศบาลผูประสงคจะขอกําหนดใหไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึน้
เปนผูจัดทําคําขอตามแนบทายทายหลักเกณฑนี้ โดยจะตองชี้แจงผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชัน้ และ
ผลงานทางวิชาการ
(2) ใหผบู ังคับบัญชาชัน้ ตน ไดแก ผูบ ริหารสถานศึกษา (กรณีผูชว ยผูบริหาร
สถานศึกษาเปนผูขอ) ผูอํานวยการ/หัวหนากองการศึกษา และปลัดเทศบาล ตามลําดับ เปนผูรับรองการ
ปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ แลวเทศบาลสงเรื่องให ก.ท.จ.พิจารณา
(3) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความชํานาญการและ
ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวยผูท รงคุณวุฒทิ างดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของ
รัฐ และผูแทนสวนราชการทีเ่ กี่ยวของตามที่ ก.ท.กําหนด เปนผูประเมินผลการปฏิบัติงาน ความชํานาญการ
และผลงานทางวิชาการตามแบบทายหลักเกณฑนี้ ตามเกณฑที่ ก.ท.กําหนด โดยแยกกันประเมิน แลว
สรุปผลการพิจารณาให ก.ท.จ.พิจารณาตอไป
ในการนี้ ก.ท.อาจแตงตั้งคณะกรรมการ (3) ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียกสัมภาษณ
ผูขอฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ดวยก็ได
(ค) การแตงตัง้
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งฯ โดยผานความเห็นชอบ ก.ท.จ. ไดมีผลไม
กอนวันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตทั้งนี้ตองไมยอนหลังขามีปงบประมาณ
ขอ 213 การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนและผูอํานวยการ
วิทยาลัย ระดับ 9
(ก) หลักเกณฑ
(1) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดดํารงตําแหนงผูอาํ นวยการโรงเรียนหรือผูอํานวยการ
วิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา 3 ป
(2) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของระดับ 9
(3) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่
ปฏิบัติเหมาะสมกับตําแหนง ซึง่ รับเงินเดือนในระดับ 9 และมีผลการปฏิบัติงาน 3 ปการศึกษายอนหลัง
ตามเกณฑที่ ก.ท.กําหนด
(4) ผูดํารงตําแหนงนัน้ มีผลการปฏิบัติงานตามขอ (3) ไดผลดีโดยผานการประเมินได
คะแนนเฉลีย่ ไมต่ํากวารอยละ 70
(5) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีความเชี่ยวชาญในการบริหารสถานศึกษาตามเกณฑที่ ก.ท.
กําหนด รวม 3 รายการ ดังนี้
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รายการที่ 1 พิจารณาความเชีย่ วชาญในการบริหารสถานศึกษา
โดยพิจารณาจากการบริหารในเรื่องตอไปนี้
1. งานดานการปกครอง
2. งานดานวิชาการ
3. งานดานธุรการหรือบริหารทั่วไป
4. งานดานความสัมพันธกบั ชุมชน
หากการบริหารทั้ง 4 ดานดังกลาว มีผลใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ไดผลดียิ่งขึ้น โดยคุณภาพของการเรียนการสอนตามหลักสูตรไดผลดียิ่งขึ้นเปนทีย่ อมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพทีเ่ กี่ยวของ จึงจะถือวาเปนการบริหารสถานศึกษาไดผลดีมากเปนพิเศษเขาลักษณะความเชี่ยวชาญ
ในการบริหารสถานศึกษา
รายการที่ 2 พิจารณาผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอนักเรียน ครู อาจารย
ผูรวมงานอืน่ ๆ และประชาชนหรือสาธารณชน โดยพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏ ดังตอไปนี้
1. ผลที่ปรากฏตอนักเรียน โดยพิจารณาจาก
1.1 นักเรียน ไดรับความรูครบถวนตามหลักสูตรอยางไดผลดี
1.2 นักเรียน พัฒนาการเรียนรูใหดีขึ้นทุกระดับ เชน จากระดับต่ํากวา
ปานกลาง เปนระดับปานกลาง หรือสูงกวาหรือจากระดับปานกลางเปนระดับดีหรือสูงกวาหรือจากระดับดี
เปนระดับดียิ่งขึ้น
1.3 นักเรียน มีความประพฤติและอยูในระเบียบวินยั ดี
1.4 นักเรียน มีความเปนพลเมืองดี สามารถนําความรูไปใชดําเนินชีวติ หรือ
ประกอบอาชีพไดดี
2. ผลที่ปรากฏตอครู อาจารย โดยพิจารณาจาก
2.1 การพัฒนาการปฏิบตั ิหนาที่ของครู อาจารย โดยใหสามารถปฏิบัติ
หนาที่ ไดอยางมีคุณภาพดียิ่ง
2.2 การสอนและการอบรมของครู อาจารย เต็มตามหลักสูตรทีก่ าํ หนดและ
เปนไปตามหลักสูตรที่กําหนดและเปนไปตามหลักวิชาการศึกษาอยางไดผลดียิ่ง
2.3 ครู อาจารย เอาใจใสรับผิดชอบดูแลการสอนและปกครอง นักเรียน
ทั้งเปนกลุม และเปนรายบุคคล โดยสามารถแกปญหาเกี่ยวกับผลการเรียนและความประพฤติของนักเรียน
อยางไดผลดียงิ่
2.4 ครู อาจารย พัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรูความสามารถและ
ความประพฤติดี สามารถถายทอดความรูไ ดเปนอยางดี
3. ผลที่ปรากฏตอผูรวมงานอื่น โดยพิจารณาจากการพัฒนาการทํางานของ
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เจาหนาทีท่ ุกฝายในสถานศึกษาใหสามารถปฏิบัติหนาทีไ่ ดอยางมีประสิทธิภาพเปนผลดีตองานและ
ปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพดียิ่ง
4. ผลที่ปรากฏตอประชาชน โดยพิจารณาจากผลงานการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาไดผลดียิ่ง เปนที่ยอมรับของประชาชนทัว่ ไป โดยประชาชนใหความเลือ่ มใส ศรัทธา และให
ความรวมมือกับสถาบันการศึกษาเปนอยางดียงิ่
รายการที่ 3 ผลงานในฐานะผูเ ชี่ยวชาญทางการศึกษาโดยทัว่ ไป
โดยพิจารณาจากการมีสวนรวมและการยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ
ที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาวาผลการปฏิบัติงานที่แสดงความเชี่ยวชาญนั้น สามารถประยุกตใชประโยชนใน
การจัดการศึกษาไดเปนอยางดี
(6) ผูดํารงตําแหนงนั้นมีผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ท.กําหนด คือ จะตองมีผลงานทาง
วิชาการเปนเอกสารเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา หรือผลงานทางวิชาการที่ใชในสถานศึกษาที่ ก.ท. เห็น
วาใชประโยชนในการบริหารสถานศึกษาหรือการศึกษาไดเปนอยางดีมาก โดยมีรายการพิจารณา ดังนี้
รายการที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1. ความสมบูรณเนื้อหาสาระ
โดยพิจารณาถึงความถูกตองของเนื้อหา ความสมบูรณครบถวนอยาง
เหมาะสม กับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้ ๆ รวมทัง้ การคนควาอางอิงที่เปนที่เชื่อถือได
2. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
โดยพิจารณาวาผูจ ัดทําไดมคี วามคิดริเริม่ สรางสรรคจากของเดิมมีอยูและ
นํามา ใชประโยชนไดดียิ่งขึน้ หรือจัดทําขึน้ ใหมโดยยังไมมีผูใดริเริ่มจัดทําขึ้น อนึง่ ผลงานทางวิชาการนั้น
จะตองจัดทําดวยตนเองหรือเปนผูนาํ ในการจัดทําโดยมีสวนรวมกันรับผิดชอบและมีหลักฐานแสดงได
รายการที่ 2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
2.1 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
โดยพิจารณาวาผลงานนี้จะเปนประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
ที่สามารถใชเปนแหลงอางอิงหรือเปนแนวปฏิบัติอยางไดผลดียิ่ง
2.2 ประโยชนตอนักเรียนหรือประโยชนตอการบริหารสถานศึกษา
โดยพิจารณาวา ผลงานนี้ทาํ ใหนักเรียนไดรับความรูแ ละพัฒนาตนเอง
ในการเรียนรูเพื่อประโยชนของการศึกษาเพิ่มเติม หรือการประกอบอาชีพ หรือการดํารงชีพไดอยางดียิ่งขึน้
หรือทําใหมีประโยชนตอการบริหารสถานศึกษาทําใหสถานศึกษานั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี
ยิ่งขึ้น
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(7) เกณฑการตัดสิน
รายการประเมิน
คะแนนเต็ม
เกณฑการตัดสิน
1. การประเมินความเชี่ยวชาญ
70
เกณฑผานรอยละ 70 ของคะแนน
1.1 ความชํานาญการในการบริหารสถานศึกษา
(30)
เต็ม 70 คะแนน คือ 49 คะแนน
1.2 ผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอ
(30)
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย ผูรวมงานอื่น ฯลฯ
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูเชี่ยวชาญ
(10)
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ
30
2.1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ
(15)
เกณฑผานรอยละ 70 ของคะแนน
2.1.1 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ
เต็ม 30 คะแนน คือ 21 คะแนน
2.1.2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
2.2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ
(15)
2.2.1 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
2.2.2 ประโยชนตอนักเรียนหรือสถานศึกษา
รวม
100
เกณฑผานรอยละ 75
(ข) วิธกี าร
(1) ใหพนักงานครูเทศบาลผูประสงคจะขอกําหนดใหไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึน้
เปนผูจัดทําคําขอตามแบบทายหลักเกณฑนี้ โดยจะตองชี้แจงผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น และผลงาน
ทางวิชาการ
(2) ใหผูบงั คับบัญชาชัน้ ตน ไดแก ผูอํานวยการ/หัวหนากองการศึกษา และ
ปลัดเทศบาล ตามลําดับ เปนผูรับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ
แลวเทศบาลสงเรื่อง ก.ท.จ.พิจารณา
(3) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงาน ความเชีย่ วชาญและ
ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวยผูท รงคุณวุฒทิ างดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของ
รัฐและผูแทนสวนราชการทีเ่ กี่ยวของ ตามที่ ก.ท.กําหนด เปนผูประเมินผลการปฏิบัติความเชีย่ วชาญ และ
ผลงานทางวิชาการตามแบบทาย หลักเกณฑนี้ ตามเกณฑที่ ก.ท.กําหนด โดยแยกกันประเมิน แลวสรุปผล
การพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาตอไป
ในการนี้ ก.ท.อาจแตงตั้งคณะกรรมการตาม (3) ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก
สัมภาษณผูขอฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ดวยก็ได
(ค) การแตงตัง้
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นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งฯ โดยผานความเห็นชอบ ก.ท.จ. โดยใหมี
ผลไมกอนวันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตทั้งนี้ตอ งไมยอนหลังขามปงบประมาณ
ขอ 214 การเลื่อนตําแหนงและระดับพนักงานครูเทศบาลใหสงู ขึ้น
(ก) สายงานผูสอนและผูสนับสนุนการสอน
(1) เลื่อนผูดํารงตําแหนงครู 1ระดับ (1 – 3) ขึน้ ดํารงตําแหนงครู 2 ระดับ (2 – 4)
(2) เลื่อนผูดํารงตําแหนงครู 2 ระดับ (2 – 4) ขึน้ ดํารงตําแหนงอาจารย 1 ระดับ (3 - 5)
(3) เลื่อนผูดํารงตําแหนงอาจารย 1 ระดับ (3 – 5) ขึ้นดํารงตําแหนงอาจารย 2 ระดับ (6 –
7)
(4) เลื่อนผูดํารงตําแหนงอาจารย 2 ระดับ (6 – 7) ขึ้นดํารงตําแหนงอาจารย 3 ระดับ (6- 8)
(ข) สายงานผูบ ริหารสถานศึกษา
(1) เลื่อนผูดํารงตําแหนงผูชวยครูใหญ ระดับ (4 – 5) ขึ้นดํารงตําแหนงผูชวยอาจารยใหญ
ระดับ (5 – 6) และตําแหนงผูชวยอาจารยใหญ ระดับ (5- 6) ขึ้นดํารงตําแหนงผูชว ยผูอ ํานวยการโรงเรียน
หรือผูชวยผูอาํ นวยการวิทยาลัย ระดับ (6 – 7)
(2) เลื่อนผูดํารงตําแหนงครูใหญ ระดับ (5 – 6) ขึ้นดํารงตําแหนงอาจารยใหญ
ระดับ (6 – 7) และตําแหนงอาจารยใหญ ระดับ (6 – 7) ขึ้นดํารงตําแหนงผูอาํ นวยการโรงเรียนหรือ
ผูอาํ นวยการวิทยาลัย ระดับ (7 – 8)
ขอ 215 เลือ่ นผูดํารงตําแหนงครู 1ระดับ (1 – 3) ขึ้นดํารงตําแหนงครู 2 ระดับ (2 – 4)
(ก) หลักเกณฑ
(1) จะตองเปนผูซงึ่ ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนตามตําแหนง
ครู 2
(2) จะตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงครู 2 ที่จะเลื่อนและแตงตั้ง
(3) จะตองเปนผูท ี่มีผลงานตามหนาที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เหมาะสมกับตําแหนงทีจ่ ะเลื่อน โดยผานการประเมินคุณภาพงานตามเกณฑที่ ก.ท.กําหนด
(ข) วิธกี าร
(1) ผูมีคุณสมบัติครบถวน จัดทํารายงานคุณภาพงานตามแบบทายหลักเกณฑนี้
เสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นเปนผูรบั รองการปฏิบตั ิงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ แลวเทศบาลสงเรื่องให ก.ท.จ.พิจารณา
(2) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวยผูท รง
คุณวุฒิใน ก.ท.จ. เปนประธานกรรมการ ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ เปนกรรมการ ประเมินคุณภาพงาน
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ตามแบบทายหลักเกณฑนี้ ตามเกณฑที่ ก.ท.กําหนด โดยแยกกันประเมิน แลวสรุปผลการพิจารณาเสนอ
ก.ท.จ.พิจารณาตอไป
(ค) การแตงตัง้
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งฯ โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. โดยให
มีผลไมกอนวันที่ผา นการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตทงั้ นี้ตองไมยอนหลังขามปงบประมาณ
ขอ 216 เลื่อนผูดํารงตําแหนงครู 2 ระดับ (2 – 4) ขึ้นดํารงตําแหนงอาจารย 1 ระดับ (3 – 5)
(ก) หลักเกณฑ
(1) จะตองเปนผที่ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่าํ กอนวันเริ่มตนปงบประมาณที่จะเลื่อน
ไมต่ํากวาขั้น 5,180 บาท
(2) จะตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
อาจารย 1 ทีจ่ ะเลื่อนขึ้นแตงตั้ง
(3) จะตองเปนผูท ี่มผี ลงานตามหนาที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เหมาะสมกับตําแหนงทีจ่ ะเลื่อนฯ โดยผานการประเมินคุณภาพงานตามเกณฑที่ ก.ท.กําหนด
(ข) วิธกี าร
(1) ผูมีคุณสมบัติครบถวน จัดทํารายงานคุณภาพงานตามแบบทายหลักเกณฑนเี้ สนอตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชัน้ เปนผูรับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ
แลวเทศบาลสงเรื่องให ก.ท.จ.พิจารณา
(2) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการไมนอ ยกวา 5 คน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิใน
ก.ท.จ.เปนประธานกรรมการ ผูแทนสวนราชการที่เกีย่ วของ เปนกรรมการ ประเมินคุณภาพงานตามแบบ
ทายหลักเกณฑนี้ ตามเกณฑที่ ก.ท.กําหนด โดยแยกกันประเมิน แลวสรุปผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.
พิจารณาตอไป
(ค) การแตงตัง้
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งฯ โดยผานความเห็นของ ก.ท.จ.ใหมีผลไม
กอนวันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตทั้งนี้ตองไมยอนหลังขามปงบประมาณ
ขอ 217 เลือ่ นผูดํารงตําแหนงอาจารย 1ระดับ (3 – 5) ขึ้นดํารงตําแหนงอาจารย 2
ระดับ (6 – 7)
(ก) หลักเกณฑ
(1) จะตองเปนผูซงึ่ ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขัน้ ต่ําของระดับเงินเดือนตามตําแหนง
อาจารย 2
(2) จะตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงพนักงานครู
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เทศบาล ตําแหนงอาจารย 2 ที่จะเลื่อนขึน้ แตงตั้ง
(3) จะตองเปนผูทมี่ ีผลงานตามหนาที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
เหมาะสมกับตําแหนงทีจ่ ะเลื่อน โดยผานการประเมินคุณภาพงานตามเกณฑที่ ก.ท.กําหนด
(ข) วิธกี าร
(1) ผูมีคณ
ุ สมบัติครบถวน จัดทํารายงานคุณภาพงานตามแบบทายหลักเกณฑนี้
เสนอตอผูบังคับบัญชา ตามลําดับชั้นเปนผูรับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตาม
หลักเกณฑแลวเทศบาลสงเรือ่ งให ก.ท.จ.พิจารณา
(2) ให ก.ท.จ.แตงตัง้ คณะกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวย ผูท รงคุณวุฒิ
ใน ก.ท.จ. เปนประธานกรรมการ ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ เปนกรรมการประเมินคุณภาพงานตาม
แบบทายหลักเกณฑนี้ ตามเกณฑที่ ก.ท.กําหนด โดยแยกกันประเมิน แลวสรุปผลการพิจารณาเสนอ
ก.ท.จ.พิจารณาตอไป
(ค) การแตงตัง้
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งฯ โดยผานความเห็นชอบของ ก.ท.จ. และ
ใหมีผลไมกอนวันที่ผา นการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตทั้งนี้ ตองไมยอ นหลังขาม
ปงบประมาณ
ขอ 218 เลือ่ นผูดํารงตําแหนงอาจารย 2 ระดับ (6 – 7) ขึ้นดํารงตําแหนงอาจารย 3
ระดับ (6 – 8)
(ก) หลักเกณฑ
(1) จะตองเปนผูซึ่งไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขัน้ ต่ําของระดับเงินเดือนตามตําแหนง
อาจารย 3
(2) จะตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงพนักงาน
ครูเทศบาล ตําแหนงอาจารย 3 ที่จะเลื่อนขึ้นแตงตั้ง
(3) จะตองมีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งที่ไดกําหนดไวในหลักสูตรและปฏิบัติงาน
อื่นที่เกี่ยวของเฉลียปการศึกษาละไมต่ํากวา 1,260 ช.ม.
(4) จะตองมีผลงานตามหนาที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานทีเ่ หมาะสมกับตําแหนง
อาจารย 3 และผลการปฏิบตั ิยอนหลัง 3 ป โดยผานการประเมินคุณภาพงาน ปริมาณงาน ตามเกณฑ
ที่ ก.ท.กําหนด
(5) ผูดํารงตําแหนงนัน้ มีความชํานาญการตามเกณฑที่ ก.ท.กําหนด รวม 3 รายการ ดังนี้
รายการที่ 1 การพิจารณาความชํานาญการในการสอนวิชาการสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
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โดยพิจารณาจากการวางแผนการสอน เตรียมการสอน ทําการสอน
การจัดทํา ผลิตและใชสื่อการเรียนการสอน เครื่องมืออุปกรณอื่น ๆ การวัดผล และประเมินผลการเรียน
การสอนโดยในการ ปฏิบัติงานนั้น มีลักษณะสามารถริเริ่ม สรางสรรค หรือพัฒนาในงานสอนจนไดผลงาน
ซึ่งมีประโยชนปรากฏเปนทีย่ อมรับ และสามารถนําไปเปนแบบอยางในการปฏิบัติงานได
รายการที่ 2 การพิจารณาผลงานที่ปรากฏในหนาทีค่ วามรับผิดชอบตอนักเรียน ครู
อาจารย ผูรวมงานอื่น ๆ และประชาชนหรือสาธารณชน
โดยพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏดังตอไปนี้
1. ผลที่ปรากฏตอนักเรียน โดยพิจารณาจาก
1.1 ผลการสอนที่ประเมินไดวามีผลสัมฤทธิ์สงู โดยผลการเรียนของ
นักเรียนที่รับผิดชอบ มีการพัฒนา เชน จากนักเรียนที่มีระดับความรูต่ํากวาเกณฑ ปานกลาง เปนระดับ
ความรูปานกลาง หรือจากนักเรียนทีม่ ีระดับความรูในเกณฑปานกลาง เปนระดับความรูในเกณฑดี หรือ
จากนักเรียนทีม่ ีระดับความรูใ น เกณฑดีเปนดียิ่งขึน้ และมีหลักฐานเปนที่ปรากฏชัด
1.2 การอบรมดูแลเกี่ยวกับความประพฤติและการรักษาวินยั การปกครอง
ดูแล และการใหคําแนะนําและแนะแนวตาง ๆ แกนกั เรียนที่ไดรับมอบหมายไดอยางดี จนมีผลใหนกั เรียนมี
ความประพฤติและวินัยดีขนึ้
2. ผลที่ปรากฏตอครู อาจารย และผูรวมงานอืน่ โดยพิจารณาจากผลงานที่
แสดงความชํานาญ ซึ่งไดนาํ ไปทําการสอน การใหคาํ แนะนํา ปรึกษา นิเทศ หรือสาธิตแกครู อาจารย ให
สามารถนําไปปฏิบัติได เปนที่ยอมรับของครู อาจารย และผูรวมงานอืน่
3. ผลที่ปรากฏตอผูปกครองหรือประชาชน พิจารณาจากความเลื่อมใสของ
ผูปกครองหรือประชาชนในชุมชนนั้น ๆ โดยผูปกครองหรือประชาชนมาปรึกษาหารือในเรื่องการศึกษา
เลาเรียน ความประพฤติ คุณธรรม และศีลธรรมของนักเรียน ทั้งนี้ ใหเนนผลที่ปรากฏตอผูปกครองหรือ
ประชาชนในสวนที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอนเทานัน้
รายการที่ 3 การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผูชํานาญการ
โดยพิจารณาจากการมีสวนรวมในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของ โดย
พิจารณาวาผลการปฏิบัติงานที่แสดงความชํานาญการนั้นสามารถประยุกตใชประโยชนในการศึกษาได
(6) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ท.กําหนด คือ จะตองมีผลงานทาง
วิชาการเปนเอกสารเกี่ยวกับการสอน ซึ่งแสดงความชํานาญการในดานนัน้ ๆ หรือผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่น ซึง่ ก.ท. เห็นวาใชประโยชนในการสอนหรือการศึกษาได โดยมีรายการพิจารณา ดังนี้
รายการที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1. ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ
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โดยพิจารณาถึงความถูกตองของเนื้อหา ความสมบูรณครบถวนอยาง
เหมาะสมกับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้ ๆ รวมทัง้ การคนควาอางอิงที่เปนเชื่อถือได
2. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
โดยพิจารณาผูจัดทําไดมีความคิดริเริ่มสรางสรรคจากของเดิมทีม่ ีอยู
และนํามาใชประโยชนไดดียงิ่ ขึ้น หรือจัดทําขึ้นใหม โดยไมมีผูใดเริ่มจัดทําขึ้น อนึง่ ผลงานทางวิชาการนัน้
จะตองจัดทําดวยตนเอง หรือเปนผูนาํ ในการจัดทํา โดยมีสวนรวมรับผิดชอบและมีหลักฐานแสดงได
รายการที่ 2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณา
1. ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
โดยพิจารณาวา ผลงานนี้จะมีประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการที่
สามารถใชเปนแหลงอางอิง หรือเปนแนวทางปฏิบัติได
2. ประโยชนตอนักเรียนนักศึกษา
โดยพิจารณาวา ผลงานนี้ทาํ ใหนักเรียนไดรับความรูแ ละพัฒนาตนเอง
ในการเรียนรู วิชาการดังกลาวอยางไดผลดียิ่ง และทําใหเกิดประโยชนตอนักเรียนในอันที่จะนําความรู
ดังกลาวไปใชในการศึกษาเพิ่มเติม หรือการประกอบอาชีพหรือการดํารงชีพได
(7) จะตองไดรับการประเมินโดยไดคะแนนทั้งปริมาณงานและคุณภาพงานไมต่ํากวารอย
ละ 70 และมีผลการประเมินเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 75 และมีเกณฑการตัดสิน ดังนี้
คะแนนเต็ม
เกณฑการตัดสิน
รายการประเมิน
1. การประเมินความชํานาญ
70
เกณฑผานรอยละ 65 ของคะแนน
1.1 ความชํานาญการในการสอนวิชาการสาขาวิชาใด
(30)
เต็ม 70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน
วิชาหนึง่
1.2 ผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอ
(30)
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย ผูรวมงานอื่น ฯลฯ
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูชํานาญการ
(10)
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ
30
เกณฑผานรอยละ 65 ของคะแนน
2.1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ
(15)
เต็ม 30 คะแนน คือ 19.5 คะแนน
2.1.1 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ
2.1.2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
2.2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ
(15)
2.2.1 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
2.2.2 ประโยชนตอนักเรียนและนักศึกษา
รวม
100
เกณฑผานรอยละ 75
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(ข) วิธกี าร
(1) ใหพนักงานครูเทศบาลผูขอเปนผูจัดทําคําขอตามแบบทายหลักเกณฑนี้ โดย
จะตองชี้แจงผานผูบงั คับบัญชาตามลําดับชั้น และผลงานทางวิชาการ
(2) ใหหวั หนาสถานศึกษา ผูอํานวยการ/หัวหนากองการศึกษา และปลัดเทศบาลเปน
ผูรับรองการปฏิบัติงาน และตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ แลวเทศบาลสงเรื่องให ก.ท.จ.
พิจารณา
(3) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความชํานาญและ
ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวยผูท รงคุณวุฒทิ างดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของ
รัฐและผูแทนสวนราชการทีเ่ กี่ยวของตามที่ ก.ท.กําหนด เปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานความชํานาญการ
และผลงานทางวิชาการตามแบบทายหลักเกณฑนี้ ตามเกณฑที่ ก.ท.กําหนด โดยแยกกันประเมิน แลว
สรุปผลการพิจารณาเสนอให ก.ท.จ.พิจารณาตอไป
ในการนี้ ก.ท.อาจแตงตั้งคณะกรรมการตาม (3) ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก
สัมภาษณผูขอฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ดวยก็ได
(ค) การแตงตัง้
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งฯ โดยผานความเห็นชอบ ก.ท.จ. และ
ไมกอนวันที่ผา นการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตทั้งนี้ตองไมยอนหลังขามปงบประมาณ
ขอ 219 สายงานผูบริหารสถานศึกษา
(ก) หลักเกณฑการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง
(1) การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง มี 2 กรณี คือ
- ตําแหนงผูชวยผูบริหารสถานศึกษา ไดแก ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงผูชวย
ครูใหญ ระดับ (4 – 5) เปนตําแหนงผูชว ยอาจารยใหญ ระดับ (5 – 6) และตําแหนงผูช วยอาจารยใหญ
ระดับ (5 – 6) เปนตําแหนงผูช วยผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัย ระดับ (6 – 7)
- ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ไดแก ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงครูใหญ ระดับ (5 –6)
เปนตําแหนงอาจารยใหญ ระดับ (6 – 7) และตําแหนงอาจารยใหญ ระดับ (6 – 7) เปนตําแหนงผูอาํ นวยการ
โรงเรียนหรือผูอ ํานวยการวิทยาลัย ระดับ (7 – 8)
(2) ผูขอจะสงคําขอไดเมื่อดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่ผูบริหารสถานศึกษาในสถาน
ศึกษาในสถานศึกษานัน้ มาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือไดดํารงและปฏิบัติหนาที่ผูบริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษานัน้ ไมครบ 2 ป แตไดรักษาการและปฏิบัตหิ นาที่ผูบริหารสถานศึกษานัน้ อยูกอนไดรับการ
แตงตั้ง และเมือ่ นําระยะเวลาการรักษาการดังกลาวกับระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสถานศึกษานัน้
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รวมกันแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป และใหขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหเปนตําแหนงสูงขึ้นได
ตามลําดับตําแหนง
ในกรณีที่สถานศึกษานัน้ ไดรับการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนตําแหนงอาจารยใหญ
ตามหลักเกณฑนี้แลว และประสงคจะขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนตําแหนงผูอ ํานวยการโรงเรียน,
ผูอํานวยการวิทยาลัย ผูขอจะตองดํารงตําแหนงอาจารยใหญในสถานศึกษานั้นมาแลวไมนอยกวา 2 ป
สถานศึกษาใดที่ขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ใหเปนตําแหนง
สูงขึ้น หากมีตาํ แหนงผูชว ยผูบ ริหารสถานศึกษา ใหขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงผูช วยผูบริหาร
สถานศึกษานัน้ ในคราวเดียวกัน และหากสถานศึกษาใดมีตําแหนงผูช วยผูบริหารสถานศึกษาไมสอดคลอง
กับตําแหนงผูบ ริหารสถานศึกษา ใหขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงผูช วยผูบริหารสถานศึกษานัน้ ให
สอดคลองกันดวย
(3) สถานศึกษาใดที่ขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงผูบ ริหารสถานศึกษา หากเทศบาล
พิจารณาเห็นวาปริมาณและคุณภาพของงานยังไมสมควรปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหเปนตําแหนง
สูงขึ้น ใหเทศบาลตนสังกัดดําเนินการใหสถานศึกษานัน้ พัฒนาคุณภาพงานตอไปอีกไมนอยกวา 1 ป
แลวจึงสงคําขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงสูงขึ้นอีกครัง้ หนึ่งได
(4) การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหเปนตําแหนงสูงขึน้ ที่ ก.ท.จ.อนุมัติตามหลักเกณฑ
นี้ใหดําเนินการแตงตั้งไดเฉพาะผูขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงสถานศึกษาดังกลาวเทานั้น
(5) หาก ก.ท.จ.ตรวจสอบพบวา ผูขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงมีเจตนารายงานขอมูล
ไมตรงกับความจริง หรือเปลีย่ นแปลงขอมูลใหคลาดเคลือ่ นไปจากความเปนจริง หรือมีเจตนาที่ไมสจุ ริต
อื่นใด ในอันทีจ่ ะทําใหไดรับการปรับปรุงกําหนดตําแหนงสูงขึ้น หามมิใหผูนนั้ ขอปรับปรุงการกําหนด
ตําแหนงสูงขึน้ ไมนอยกวา 5 ป
(6) เกณฑการตัดสิน
(6.1) การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงผูชวยครูใหญ ระดับ (4 – 5) เปนตําแหนงผูช วย
อาจารยใหญ ระดับ (5 – 6) และตําแหนงครูใหญ ระดับ (5 – 6) เปนตําแหนงอาจารยใหญ ระดับ (6 – 7)
จะตองไดคะแนนเฉลีย่ ไมต่ํากวา 665 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน
(6.2) การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงผูชวยอาจารยใหญ ระดับ (5 – 6) เปนตําแหนง
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูชวยผูอาํ นวยการวิทยาลัย ระดับ (6 – 7) และอาจารยใหญ ระดับ (6 – 7)
เปนตําแหนงผูอ ํานวยการโรงเรียนหรือผูอาํ นวยการวิทยาลัย ระดับ (7 – 8) จะตองไดคะแนนเฉลีย่ ไมต่ํากวา
795 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน
(ข) หลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้ง
(1) การเลื่อนและแตงตั้ง มี 2 กรณี
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- เลือ่ นผูดํารงตําแหนงผูช วยครูใหญ ระดับ (4 – 5) ขึน้ ดํารงตําแหนงผูชว ยอาจารยใหญ
ระดับ (5 – 6) และผูชวยอาจารยใหญ ระดับ (5 – 6) ขึ้นดํารงตําแหนงผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน, ผูชวย
ผูอํานวยการวิทยาลัย ระดับ (6 – 7)
- เลื่อนผูดํารงตําแหนงครูใหญ ระดับ (5 – 6) ขึ้นดํารงตําแหนงอาจารยใหญ ระดับ (6 – 7)
และอาจารยใหญ ระดับ (6 – 7) ขึ้นดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูอํานวยการวิทยาลัย ระดับ (7 – 8)
(2) ผูที่จะไดรับการแตงตั้งตองเปนผูขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงและตองมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ
เงินเดือน สําหรับตําแหนงทีจ่ ะเลื่อนฯ และไดดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาหรือผูชวยผูบริหาร
สถานศึกษา แลวแตกรณีในสถานศึกษาแหงนั้นติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป หรือไดดํารงตําแหนง
และปฏิบัติหนาที่ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูชวยผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษานั้นไมครบ 2 ป แตได
รักษาการและปฏิบัติหนาที่ผบู ริหารสถานศึกษาหรือผูชวยผูบริหารสถานศึกษา แลวแตกรณีในสถานศึกษา
นั้นอยูก อนไดรับการแตงตั้ง และเมื่อนําระยะเวลาการรักษาการดังกลาว กับระยะเวลาการดํารงตําแหนงใน
สถานศึกษานัน้ รวมกันแลว เปนเวลาในตําแหนงและสถานศึกษานัน้ ตอไปอีกไมนอยกวา 2 ป
(ค) วิธกี าร
(1) ใหผูบริหารสถานศึกษาที่ขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหเปนตําแหนงสูงขึน้
รายงานขอมูลของสถานศึกษาตามแบบทายหลักเกณฑนี้ จํานวน 2 ชุด โดยเสนอผูบ ังคับบัญชาตามลําดับ
ชั้นตรวจสอบกลั่นกรองขอมูลสถานศึกษาและคุณสมบัติผูขอฯ ตามแบบ แลวเสนอให ก.ท.จ.พิจารณา
และเก็บไวสํานัก/กองการศึกษา จํานวน 1 ชุด และเก็บไวที่สถานศึกษา จํานวน 1 ชุด
(3) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินสถานศึกษา เพือ่ ปรับปรุง
การกําหนดตําแหนงใหสงู ขึ้นและประเมินบุคคลผูครองตําแหนงจํานวนไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒทิ างดานการศึกษาและผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของที่ ก.ท.กําหนด เปนผูประเมินปริมาณงาน
คุณภาพของงานและสภาพที่ตั้งและประเมินบุคคลตามหลักเกณฑที่ ก.ท.กําหนดตามแบบทายหลักเกณฑ
นี้ โดยแยกกันประเมินแลวสรุปผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาตอไป
(ง) การแตงตัง้
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งฯ โดยผานความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
และไมกอนวันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินที่ ก.ท.จ.แตงตั้ง แตทงั้ นีต้ องไมยอนหลังขาม
ปงบประมาณ
ขอ 220 การเลื่อนผูที่ดํารงตําแหนงครู 1 หรือ ครู 2 ขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและ
ระดับที่สูงขึ้น สําหรับผูท ี่อยูในเกณฑ ตอไปนี้
(ก) หลักเกณฑ
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(1) ไดรับวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในระดับทีส่ ูงขึ้น โดยไดรับทุน
รัฐบาล ทุนเลาเรียนหลวง หรือทุนของเทศบาล ตามขอ 11(1) แหงประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ และเงือ่ นไขการคัดเลือกฯ
(2) ไดรับวุฒิที่ ก.ท.กําหนดใหคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนกรณีพิเศษ
ตามขอ 11(2) แหงประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกฯ
(ข) วิธกี าร
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษใหดาํ เนินการตามประกาศหลักเกณฑ
และเงื่อนไขการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไมจําเปนตองสอบแขงขันสําหรับพนักงานเทศบาลที่ ก.ท.กําหนด
(ค) การแตงตัง้
ใหนายกเทศมนตรีเปนผูส ั่งเลื่อนและแตงตั้งฯ โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. แตทั้งนี้
ตองไมยอนหลังขามปงบประมาณ
ขอ 221 การใหไดรับเงินเดือนสําหรับพนักงานเทศบาลที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ใหเปนไปตามหลักเกณฑวาดวยการใหพนักงานเทศบาลไดรับเงินเดือนทีท่ ี่
กําหนดในหมวด 3
ขอ 222 การเลื่อนพนักงานเทศบาลที่สงั กัดสถานศึกษา
(ก) การเลื่อนและแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลทีส่ ังกัดสถานศึกษาใหดํารงตําแหนงใน
ระดับที่สูงขึ้น ในกรณีที่ ก.ท.กําหนดใหตําแหนงใดไดรับเงินเดือนหลายระดับ (ระดับควบ) เมื่อพนักงาน
ครูเทศบาลซึ่งดํารงตําแหนงนั้นไดรับเงินเดือนถึงขัน้ ต่ําของระดับถัดไปตามที่ ก.ท. กําหนดไวสําหรับ
ตําแหนงนัน้ ใหนายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.เปนผูสงั่ เลื่อนฯ โดยไมตองผานการประเมินฯ
(ข) การเลื่อนพนักงานครูเทศบาลที่สงั กัดสถานศึกษาทีม่ ีคําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการ
สอบสวนวากระทําผิดวินยั อยางรายแรง หรือมีคําสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกฟองคดีอาญาขึ้นแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงที่สูงขึน้ ใหเลือ่ นและแตงตั้งไดตั้งแตวันที่ผบู ังคับบัญชาอาจเลื่อนขัน้ เงินเดือนใหแกพนักงาน
ครูเทศบาลผูนนั้ ไดเปนตนไป
(ค) การประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลทีส่ ังกัดสถานศึกษาใหดํารง
ตําแหนงและระดับที่สูงขึน้ เฉพาะตําแหนงที่ตองประเมินผลงานทางวิชาการ หากเทศบาลเจาสังกัด
ตรวจสอบ พบวาพนักงานเทศบาลรายใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวน
การจัดทําผลงาน หรือเรื่องอื่น ๆ เกีย่ วกับการจัดทํา ผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงานหรือ
นําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน ผูอนื่ ทําผลงานใหโดยผลงานทีน่ ํามา
จัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริงของตนใหนายกเทศมนตรีสงั่ ระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอประเมิน
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บุคคลของพนักงานเทศบาลแลวดําเนินการทางวินยั แกพนักงานฯ ดังกลาว รวมทัง้ ผูท ี่ เกี่ยวของตาม
ควรแกกรณีตอไป
(ง) หามมิใหผูขอรับการประเมินบุคคลซึง่ ถูกระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอตาม
ขอ (3) เสนอขอรับการประเมินบุคคล เพือ่ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงและระดับที่สูงขึน้ มีกําหนดเวลาไม
นอยกวา 2 ป นับแตวันถูกระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ
(จ) ใหถือเปนหนาที่ของผูบงั คับบัญชาและเจาหนาทีท่ ี่รบั ผิดชอบในการสงคําขอประเมิน
บุคคลที่จะตองตรวจสอบขอมูลประกอบคําขอประเมินบุคคลใหถูกตอง และในกรณีที่ผูขอรับการประเมิน
หรือผูที่เกีย่ วของมีกรณีสมควรถูกดําเนินการทางวินัยตามที่กาํ หนดในขอ (3) หากผูบังคับบัญชาผูใด
ละเลย ไมดําเนินการทางวินยั ใหถือวาผูบงั คับบัญชานั้นกระทําผิดวินยั ตามขอ 20 แหงประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือ่ ง มาตรฐานทั่วไปเกีย่ วกับวินัยและการรักษาวินยั และการ
ดําเนินการทางวินัย
(ช) ใหเทศบาลพิจารณาตัง้ งบประมาณคาใชจายเปนคาตรวจผลงานของคณะกรรมการ
ในการตรวจและประเมินความชํานาญการหรือความเชีย่ วชาญและผลงานทางวิชาการ โดยประสานงาน
กับ ก.ท.จ.
หมวด 11
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ขอ 223 พนักงานเทศบาลผูใดปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ และปฏิบัติ
ราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนทีพ่ อใจของทางราชการ ถือวาผูน ั้นมีความชอบ
จะไดรับบําเหน็จความชอบซึ่งอาจเปนคําชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ รางวัล หรือการไดเลื่อนขั้นเงินเดือน
ตามควรแกกรณี
ขอ 224 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ใหผูบงั คับบัญชาพิจารณาโดยคํานึงถึง
คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ไดปฏิบัติมา ความสามารถและความ
อุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินยั และการปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเปนพนักงานเทศบาล
ขอ 225 การเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานเทศบาล ทีอ่ ยูในหลักเกณฑตามที่กําหนดใน
หมวดนี้ ใหอยูในดุลพินิจของผูบังคับบัญชาที่จะพิจารณา
ในกรณีที่ไมเลือ่ นขั้นเงินเดือนใหพนักงานเทศบาลผูใด ใหผูบังคับบัญชาแจงใหผูนนั้ ทราบ
พรอมทัง้ เหตุผลที่ไมเลื่อนขัน้ เงินเดือนให
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ขอ 226 ในหมวดนี้
"ป" หมายความวา ปงบประมาณ
"ครึ่งปแรก" หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม
"ครึ่งปหลัง" หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน
"ครึ่งปที่แลวมา" หมายความวา ระยะเวลาครึ่งปแรกหรือครึ่งปหลัง ที่ผานมาแลว
แตกรณี
ขอ 227 ใหผูบังคับบัญชาและผูที่ไดรับมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลปละสองครั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ท.จ.
กําหนดในหมวด 14
ขอ 228 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ใหเลือ่ นปละสองครั้ง ดังนี้
(1) ครั้งที่หนึ่งครึ่งปแรก เลื่อนวันที่ 1 เมษายนของปที่ไดเลื่อน
(2) ครั้งที่สองครึ่งปหลัง เลื่อนวันที่ 1 ตุลาคมของปถดั ไป
ขอ 229 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ใหเลือ่ นไดไมเกินขัน้ สูงของอันดับ
เงินเดือนสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งนัน้
ขอ 230 พนักงานเทศบาลซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลือ่ นขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแตละครั้ง
ตองอยูในหลักเกณฑดงั ตอไปนี้
(1) ในครึ่งปที่แลวมาไดปฏิบัติงานตามหนาทีข่ องตนดวยความสามารถ และดวย
ความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ ซึ่งผูบงั คับบัญชาไดพิจารณาประเมินตามขอ
227 แลวเห็นวาอยูในเกณฑที่สมควรจะไดเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น
(2) ในครึ่งปทแี่ ลวมาจนถึงวันออกคําสัง่ เลือ่ นขั้นเงินเดือนตองไมถกู สั่งลงโทษทางวินยั
ที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ หรือไมถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ หรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนซึ่งมิใชความ
ผิดที่ไดกระทําโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีทพี่ นักงานเทศบาลผูใ ดอยูในหลักเกณฑที่สมควรไดเลื่อนขั้นเงินเดือนและไดถูก
งดเลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในกรณีนั้น
มาแลว ใหผูบงั คับบัญชาเลือ่ นขั้นเงินเดือนประจําครึ่งปตอไปใหผูนั้นตั้งแตวันที่ 1 เมษายน หรือวันที่ 1
ตุลาคม ของครั้งที่จะไดเลื่อนเปนตนไป
(3) ในครึ่งปทแี่ ลวมาตองไมถูกสั่งพักราชการเกินกวาสองเดือน
(4) ในครึ่งปทแี่ ลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
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(5) ในครึ่งปทแี่ ลวมาไดรับบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน
(6) ในครึ่งปทแี่ ลวมาถาเปนผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษาในประเทศ หรือไปศึกษา
อบรม หรือดูงาน ณ ตางประเทศ ตามระเบียบวาดวยการใหขาราชการไปศึกษาฝกอบรม และดูงาน
ณ ตางประเทศ ตองไดปฏิบัติหนาที่ราชการในครึ่งปทแี่ ลวมาเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน
(7) ในครึ่งปทแี่ ลวมาตองไมลา หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่นายกเทศมนตรี
หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายกําหนดเปนหนังสือไวกอนแลว โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพทองที่อันเปน
ที่ตั้งของแตละสวนราชการหรือหนวยงาน
(8) ในครึ่งปทแี่ ลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวนั ลาไมเกินยี่สิบสาม
วัน แตไมรวมถึงวันลาดังตอไปนี้
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
เฉพาะวันลาทีม่ ีสิทธิ์ไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน
(ค) ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราว
รวมกันไมเกินหกสิบวันทําการ
(ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาทีห่ รือในขณะ
เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหนาที่
(จ) ลาพักผอน
(ฉ) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
การนับจํานวนวันลาไมเกินยี่สิบสามวันสําหรับวันลากิจสวนตัวและวันลาปวย
ที่ไมใชวนั ลาปวยตาม (8) (ง) ใหนับเฉพาะวันทําการ
ขอ 231 พนักงานเทศบาลซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลือ่ นขั้นเงินเดือนหนึ่งขัน้ ในแตละ
ครั้งตองเปนผูอ ยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามขอ 230 และอยูใน
หลักเกณฑประการใดประการหนึง่ หรือหลายประการดังตอไปนี้ดวย
(1) ปฏิบัติงานตามหนาที่ไดผลดีเดน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันกอใหเกิด
ประโยชนและผลดียิ่งตอทางราชการและสังคมจนถือเปนตัวอยางที่ดีได
(2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือไดคน ควาหรือประดิษฐ
สิ่งใดสิ่งหนึง่ ซึง่ เปนประโยชนตอทางราชการเปนพิเศษ และทางราชการไดดําเนินการตามความคิดริเริ่ม
หรือไดรับรองใหใชการคนควาหรือสิ่งประดิษฐนนั้
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(3) ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่มีสถานการณตรากตรําเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการ
ตอสูที่เสี่ยงตอความปลอดภัยของชีวิตเปนกรณีพิเศษ
(4) ปฏิบัติงานทีม่ ีภาระหนาที่หนักเกินกวาระดับตําแหนงจนเกิดประโยชนตอทาง
ราชการเปนพิเศษ และปฏิบตั ิงานในตําแหนงหนาที่ของตนเปนผลดีดว ย
(5) ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย ยากลําบากเปน
พิเศษและงานนั้นไดผลดียิ่งเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม
(6) ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึง่ จนสําเร็จเปน
ผลดียิ่งแกประเทศชาติ
ขอ 232 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามขอ 230 และขอ 231
ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนหรือผูไดรับมอบหมายนําผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานที่ไดดําเนินการตามขอ 227 มาเปนหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่หนึง่ และครั้ง
ที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับขอมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตาม
เหมาะสมกับการเปนขาราชการและขอควรพิจารณาอืน่ ๆ ของผูน ั้น แลวรายงานผลการพิจารณานัน้
พรอมดวยขอมูลดังกลาวตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับจนถึงนายกเทศมนตรี
ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือแตละระดับที่ไดรับ
รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกเทศมนตรีดวย
ขอ 233 การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหนับชวงเวลาการ
ปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามขอ 230 (8) (ช) ในครึ่งปที่แลวมาเปน
เกณฑ เวนแต ผูอยูในหลักเกณฑตามขอ 230 (5) หรือ (6) ใหนับชวงเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวา
สี่เดือนเปนเกณฑพิจารณา
ในกรณีทพี่ นักงานเทศบาลผูใ ดโอน เลื่อนตําแหนง ยาย สับเปลี่ยนหนาที่ไปชวยราชการใน
หนวยราชการอื่น ไดรับมอบหมายใหปฏิบตั ิงานนอกเหนือหนาทีห่ รืองานพิเศษ อื่นใด หรือลาไป
ปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามขอ 230 (8) (ช) ในครึ่งปทแี่ ลวมาใหนาํ ผลการปฏิบัติราชการ
และการปฏิบัติงานของผูนนั้ ทุกตําแหนงและทุกแหงมาประกอบการพิจารณาดวย
ขอ 234 ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแตละครั้ง นายกเทศมนตรีพิจารณารายงาน
ผลจากผูบงั คับบัญชาตามขอ 232 ถาเห็นวาพนักงานเทศบาลผูใดอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามขอ 230 และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ ใหเลื่อนขัน้ เงินเดือน
ใหแกผูนนั้ ครึ่งขั้น ถาเห็นวาพนักงานเทศบาลผูนนั้ มีผลการปฏิบัติงานอยูในหลักเกณฑตามขอ 231 ให
เลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผนู ั้นหนึง่ ขั้น
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ในกรณีทพี่ นักงานเทศบาลผูใ ดไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครึ่งปแรกไมถึงหนึง่ ขั้น ถาใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปหลัง นายกเทศมนตรีไดพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานครึง่ ปแรกกับครึ่งป
หลังรวมกันแลวเห็นวามีมาตรฐานสูงกวาการที่จะไดรับการเลื่อนขัน้ เงินเดือนหนึง่ ขัน้ สําหรับปนนั้
นายกเทศมนตรีอาจมีคําสั่งใหเลื่อนขัน้ เงินเดือนรวมทัง้ ปของพนักงานเทศบาลผูนนั้ เปนจํานวนหนึง่ ขั้นครึ่ง
ไดแตผลการปฏิบัติงานทั้งปของขาราชการผูนั้นจะตองอยูในหลักเกณฑประการใดประการหนึ่งหรือหลาย
ประการดังตอไปนี้ดวย
(1) ปฏิบัติงานตามหนาที่ไดผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันกอใหเกิด
ประโยชนและผลดีตอทางราชการและสังคม
(2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือไดคนควา หรือประดิษฐ
สิ่งใดสิ่งหนึง่ ซึง่ เปนประโยชนตอทางราชการ
(3) ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่มีสถานการณตรากตรําเสี่ยงอันตราย หรือมีการตอสูท ี่
เสี่ยงตอความปลอดภัยของชีวิต
(4) ปฏิบัติงานทีม่ ีภาระหนาที่หนักเกินกวาระดับตําแหนงจนเกิดประโยชนตอทาง
ราชการและปฏิบัติงานในตําแหนงหนาทีข่ องตนเปนผลดีดวย
(5) ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย ยากลําบากและ
งานนัน้ ไดผลดีเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม
(6) ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํากิจการอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จเปน
ผลดีแกประเทศชาติ
ในกรณีทพี่ นักงานเทศบาลผูใ ดมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑที่ควรจะไดรับการเลื่อนขั้น
เงินเดือนครึ่งปแรกหนึง่ ขั้น แตไมอาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขัน้ ใหได เพราะมีขอจํากัดเกีย่ วกับจํานวน
เงินที่จะใชเลื่อนขั้นเงินเดือนของสวนราชการนั้น ถาในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปหลัง พนักงานเทศบาล
ผูนั้นมีผลการปฏิบัตงิ านอยูใ นเกณฑไดรบั การเลื่อนขัน้ เงินเดือนหนึง่ ขั้นอีก และไมมีขอจํากัดเกีย่ วกับ
จํานวนเงินที่จะใชเลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนัน้ นายกเทศมนตรีอาจมีคําสั่งใหเลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทัง้ ป
ของพนักงานเทศบาลผูน ั้นเปนจํานวนสองขั้นได
ขอ 235 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปใหแกพนักงานเทศบาล ซึ่งในครึ่งปที่แลว
มาไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามขอ 230 (8)(ช) ใหนายกเทศมนตรี
พิจารณาสัง่ เลือ่ นไดครั้งละไมเกินครึ่งขัน้ เมื่อผูนั้นกลับมาปฏิบัติหนาทีร่ าชการ โดยใหสั่งเลื่อนยอนหลังไป
ในแตละครั้งทีค่ วรจะไดเลื่อน ทัง้ นี้ ใหมกี ารประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่
นายกเทศมนตรีกําหนด
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ขอ 236 ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแตละครั้ง ถานายกเทศมนตรี เห็นสมควรให
พนักงานเทศบาลผูใดไดเลื่อนขั้นเงินเดือน แตปรากฏวาไดมี คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
พนักงานเทศบาลผูนนั้ วากระทําผิดวินัยอยางรายแรงกอนมีคําสัง่ เลื่อนขั้นเงินเดือน ใหนายกเทศมนตรีรอ
การเลื่อนขัน้ เงินเดือนไวกอน และใหกันเงินสําหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนไวดวย เมื่อการสอบสวนและการ
พิจารณาแลวเสร็จ ใหนายกเทศมนตรีพิจารณาดังนี้
(1) ถาผูถกู แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมมีความผิด หรือจะตองถูกลงโทษ
ภาคทัณฑ ใหสั่งเลื่อนขัน้ เงินเดือนที่รอการเลื่อนไวได ถาไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวเกินหนึง่ ครัง้ ใหสงั่
เลื่อนขั้นเงินเดือนยอนหลังไปในแตละครั้งที่ไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว แมวาผูน นั้ จะไดออกจากราชการ
ไปแลวก็ตาม
(2) ถาผูถกู แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะตองถูกลงโทษตัดเงินเดือน หรือลดขั้น
เงินเดือน ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว ถาไดรอการเลื่อนขัน้ เงินเดือนไวเกินหนึง่ ครั้งใหงดเลื่อน
ขั้นเงินเดือนทีร่ อการเลื่อนไวในครั้งที่จะถูกลงโทษ ถาผูน นั้ ไดออกจากราชการไปแลวดวยเหตุอนื่ ทีม่ ิใช
เพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ใหงดเลื่อนขัน้
เงินเดือนในครัง้ ที่จะไดเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดทาย แตถาเปนผูพน จากราชการไปเพราะเกษียณอายุตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ใหงดเลื่อนขัน้ เงินเดือนทีน่ ายกเทศมนตรีไดรอ
การเลื่อนขัน้ เงินเดือนไวในวันที่ 30 กันยายนของครึ่งปสุดทายกอนทีผ่ ูนั้นจะพนจากราชการ สวนในครั้ง
อื่นใหสงั่ เลื่อนขั้นเงินเดือนยอนหลังไปในแตละครั้งที่ไดรอการเลื่อนขัน้ เงินเดือนไว
(3) ถาผูมอี ํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนมีคาํ สั่งลงโทษปลดออก หรือไลออก
จากราชการ หรือมีคําสั่งใหออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมอง ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกครั้งที่
ไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม (1) (2) และ (3) สําหรับผูที่ถกู แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวากระทําผิดวินยั อยางรายแรงหลายกรณี ใหแยกพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป
ขอ 237 ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแตละครั้ง นายกเทศมนตรีเห็นสมควรใหผูใด
ไดเลื่อนขั้นเงินเดือน แตปรากฏวาผูน นั้ ถูกฟองคดีอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือ
ความผิดทีท่ าํ ใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน ซึง่ มิใชความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่พนักงานอัยการรับเปนทนายแกตางให และศาลไดประทับฟอง
คดีน้นั แลวกอนมีคําสัง่ เลื่อนขั้นเงินเดือน ใหนายกเทศมนตรีรอการเลือ่ นขั้นเงินเดือนไวกอน และใหกันเงิน
สําหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนไวดวย เมื่อศาลไดมีคําพิพากษาแลว ใหนายกเทศมนตรีพิจารณา ดังนี้
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(1) ถาศาลพิพากษาวาผูน ั้นไมมีความผิด ใหสงั่ เลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไวได
ถาไดรอการเลือ่ นขั้นเงินเดือนไวเกินหนึง่ ครั้ง ใหสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนยอนหลังไปในแตละครั้งที่ไดรอการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนไว แมวา ผูน ั้นจะไดออกจากราชการไปแลวก็ตาม
(2) ถาศาลพิพากษาใหลงโทษเบากวาโทษจําคุก ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการ
เลื่อนไว ถาไดรอการเลื่อนขัน้ เงินเดือนไวเกินหนึง่ ครั้ง ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไวในครั้งที่ศาล
พิพากษาใหลงโทษ ถาผูน นั้ ไดออกจากราชการไปแลวดวยเหตุอื่นที่มิใชเพราะเหตุเกษียณอายุตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ใหงดเลื่อนขัน้ เงินเดือนในครั้งที่จะไดเลือ่ นขั้น
เงินเดือนครั้งสุดทาย แตถา เปนผูพน จากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่นายกเทศมนตรีไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวใน
วันที่ 30 กันยายนของครึ่งปสุดทายกอนที่ผูนนั้ จะพนจากราชการ สวนในครั้งอื่นใหสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ยอนหลังไปในแตละครั้งที่ไดรอการเลื่อนขัน้ เงินเดือนไว
(3) ถาศาลพิพากษาใหลงโทษจําคุกหรือโทษหนักกวาจําคุก ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือน
ทุกครั้งที่ไดรอการเลื่อนขัน้ เงินเดือนไว
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม (1) (2) และ (3) สําหรับผูที่ถกู ฟองคดีอาญาหลาย
คดีใหแยกพิจารณาเปนคดี ๆ ไป
ขอ 238 ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไดรอการเลื่อนขัน้ เงินเดือนพนักงานเทศบาลผูใดไว
เพราะเหตุถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ 236 และเหตุถูกฟองคดีอาญาตามขอ 237 ใหผูมี
อํานาจดังกลาวรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนผูน ั้นไวจนกวาการสอบสวนและการพิจารณาทางวินัยแลวเสร็จ
และจนกวาศาลมีคําพิพากษาแลวจึงใหผมู อี ํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม
ขอ 236 (1) (2) หรือ (3) หรือตามขอ 215 (1) (2) หรือ (3) แลวแตกรณี ทัง้ นี้ โดยถือเกณฑจาํ นวนครั้งที่
จะตองงดเลื่อนขั้น เงินเดือนที่มากกวาเปนหลักในการพิจารณา เวนแตผูนั้นไดพน จากราชการไปแลวตาม
ผลของการถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ 236 หรือตามผลของการถูกฟองคดีอาญาตามขอ
237 กรณีใดกรณีหนึง่ จึงจะพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไวไดตามผลของกรณีนนั้ โดยไม
ตองรอผลของอีกกรณีหนึง่
ขอ 239 ในกรณีที่นายกเทศมนตรีพจิ ารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงาน
เทศบาลผูใด แตผูนั้นจะตองพนจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ใหนายกเทศมนตรีสั่งเลือ่ นขั้นเงินเดือนเพื่อประโยชนในการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญใหผูนนั้ ใน วันที่ 30 กันยายนของครึ่งปสุดทายกอนทีจ่ ะพนจากราชการ
ขอ 240 ในกรณีที่นายกเทศมนตรีพจิ ารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงาน
เทศบาลผูใด แตผูนั้นไดตายในหรือหลังวันที่ 1 เมษายน หรือวันที่ 1 ตุลาคมหรือออกจากราชการไมวา
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ดวยเหตุใด ๆ หลังวันที่ 1 เมษายนหรือวันที่ 1 ตุลาคม แตกอนที่จะมีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนในแตละครั้ง
ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนจะสัง่ เลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูนนั้ ยอนหลังไปถึงวันที่ 1 เมษายนหรือวันที่ 1
ตุลาคมครึ่งปที่จะไดเลื่อนนัน้ ก็ได แตถา ผูน ั้นไดพน จากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นไปกอนทีจ่ ะมีคําสั่งเลื่อนขัน้ เงินเดือนเพื่อประโยชนในการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญ นายกเทศมนตรีจะสั่งเลือ่ นขั้นเงินเดือนใหผนู ั้นยอนหลังไปถึงวันที่ 30 กันยายนของครึ่งป
สุดทายที่จะไดเลื่อนนัน้ ก็ได
ขอ 241 พนักงานเทศบาลผูใดไมอยูในหลักเกณฑที่จะเลื่อนขั้นเงินเดือนไดครึ่งขั้นตาม
ขอ 230 เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา หรือการมาทํางานสาย
ตามทีก่ ําหนด แตนายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนใหโดยมีเหตุผลเปนกรณีพิเศษให
นายกเทศมนตรีเสนอ ก.ท.จ. เพื่อพิจารณาอนุมัติใหสงั่ เลื่อนขัน้ เงินเดือนเปนการเฉพาะราย
ขอ 242 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ใหดําเนินการตามขอ 224 โดยให
เทศบาลตั้งคณะกรรมการขึน้ คณะหนึ่ง เพือ่ พิจารณาตามหลักเกณฑทกี่ ําหนดในหมวดนี้ และให
นายกเทศมนตรีเปนผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลทุกตําแหนง ตามความเห็นของ
คณะกรรมการ ดังกลาว
สําหรับการเลือ่ นขั้นเงินเดือนของพนักงานครูเทศบาลทีส่ ังกัดสถานศึกษา ใหเทศบาล
แตงตั้งคณะอนุกรรมการระดับโรงเรียนของแตละโรงเรียนขึ้นมาพิจารณากอนเสนอคณะกรรมการฯตาม
วรรคหนึง่ โดยแยกพิจารณาตางหากจากพนักงานเทศบาลแลวรายงานให ก.ท. เพือ่ ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
ขอ 243 ในการกําหนดโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ กําหนดวงเงินที่ใชใน
การเลื่อนขัน้ เงินเดือน และการกําหนดเงินตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานเทศบาล ใหเปนไปตามที่ ก.ท.
กําหนด
ขอ 244 พนักงานเทศบาลผูใดถึงแกความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ใหเทศบาลพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนใหผนู ั้นเปนกรณีพเิ ศษ เพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
ทั้งนี้ ใหนาํ กฎหมายหรือระเบียบที่กาํ หนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนมาใชบงั คับโดยอนุโลม
ขอ 245 ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนของพนักงานเทศบาลผูถึงแกความตายเนื่องจากการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการ เปนผูม ีหนาที่รายงาน และเสนอขอใหพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพเิ ศษ โดย
รวบรวมเอกสารที่เกีย่ วของ แลวเสนอใหผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกเทศมนตรี
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ในการรายงานและการเสนอขอใหพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ ตาม
วรรคหนึง่ ใหกาํ หนดรายละเอียด ดังนี้
(1) ชื่อพนักงานเทศบาลผูถึงแกความตาย และประวัติการรับราชการของพนักงาน
เทศบาลผูถงึ แกความตาย
(2) รายงานเหตุทพี่ นักงานเทศบาลผูนนั้ ถึงแกความตายเนือ่ งจากการปฏิบัติหนาที่
ราชการ
(3) ความเห็นในการเสนอขอใหพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษเพื่อ
ประโยชนในการคํานวณบําเหน็จ
(4) สําเนาเอกสารของทางราชการที่ออกเกี่ยวกับการตาย และสาเหตุการตาย
(5) เอกสารอื่น ๆ ที่มีความจําเปนเพื่อประกอบการพิจารณา
ขอ 246 เมือ่ นายกเทศมนตรีไดรับรายงานดังกลาวแลว ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานเทศบาลผูถ งึ แกความตายเปนกรณีพิเศษเพื่อ
ประโยชนในการคํานวณบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษขึน้ คณะหนึ่ง จํานวนไมเกิน 3 คน ประกอบดวย
ปลัดเทศบาล และผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการ เพื่อพิจารณารายงานการขอเลื่อนขัน้
เงินเดือนกรณีพิเศษของพนักงานผูถงึ แกความตายเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จความชอบ
กรณีพิเศษ
ขอ 247 ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ใหพิจารณารายงานการขอเลื่อนขั้น
เงินเดือนกรณีพิเศษตามขอ 245 โดยใหพจิ ารณา ดังนี้
(1) พนักงานเทศบาลผูนนั้ ถึงแกความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไม
(2) เหตุทที่ ําใหถงึ แกความตายเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูตาย
หรือจากความผิดของผูตายหรือไม
(3) ความเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเปนกรณีพิเศษ เพือ่ ประโยชนในการคํานวณ
บําเหน็จหรือไม
ขอ 248 เมือ่ คณะกรรมการไดพิจารณาตามขอ 247 แลว ใหประชุมพิจารณาและมี
ความเห็นวาสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานเทศบาลผูถึงแกความตายเปนกรณีพิเศษเพื่อประโยชนใน
การคํานวณบําเหน็จ หรือไมหากเห็นวาควรเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษไดจะสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
จํานวนกี่ขั้น ทั้งนี้ใหนํากฎหมายหรือระเบียบที่กาํ หนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนมาใชบงั คับโดยอนุโลม
และเสนอความเห็นในการพิจารณาตอนายกเทศมนตรีพิจารณาตอไป
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ใหนายกเทศมนตรี เสนอเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษและความเห็นตาม
วรรคหนึง่ ให ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบ
ขอ 249 การสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานเทศบาลผูถึงแกความ
ตายเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการดังกลาว ใหนายกเทศมนตรีเปนผูมีอํานาจสัง่ ตามมติของ ก.ท.จ.
ตามขอ 248 โดยใหมีผลเพือ่ ประโยชนในการคํานวณบําเหน็จเทานั้น
ขอ 250 การเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพเิ ศษสําหรับพนักงานครูเทศบาลที่สงั กัด
สถานศึกษาผูถ ึงแกความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการดังกลาวใหนายกเทศมนตรีเปนผูมีอํานาจ
สั่งตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ โดยใหมีผลเพือ่
ประโยชนในการคํานวณบําเหน็จ ความชอบกรณีพิเศษแลวรายงานให ก.ท. ทราบ เพื่อแจงใหหนวยงานที่
ไดรับการจัดสรรอัตราเงินเดือนของตําแหนงจากสํานักงบประมาณทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
ตอไป
หมวด 12
โครงสรางการแบงสวนราชการ
ขอ 251 การกําหนดและการเปลี่ยนแปลงขนาดของเทศบาล กรอบระดับตําแหนง
ผูบริหารของเทศบาล ใหดาํ เนินการได ดังนี้
(1) ใหกาํ หนดขนาดของเทศบาลออกเปน 3 ขนาด ไดแก ขนาดใหญ
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เทศบาลใดจะเปนขนาดใดใหกําหนด ดังนี้
(ก) เทศบาลชัน้ 1
เดิม จัดใหเปนเทศบาลขนาดใหญ
เดิม จัดใหเปนเทศบาลขนาดกลาง
(ข) เทศบาลชัน้ 2 – 6
(ค) เทศบาลชั้น 7
เดิม จัดใหเปนเทศบาลขนาดเล็ก
(2) เทศบาลสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดไดตามความจําเปนและความเหมาะสม
โดยจะตองผานเกณฑเบื้องตนตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กําหนด
(3) คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเปนผูพิจารณาเห็นชอบการกําหนดขนาด
ของเทศบาลเปนขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็กตามที่เทศบาลเสนอ
(4) ใหนาํ การกําหนดขนาดของเทศบาลมาใชในการกําหนดหรือเปลีย่ นแปลง
ระดับตําแหนงผูบริหารของเทศบาล ตามกรอบระดับตําแหนงฯ แนบทายหลักเกณฑนี้
การกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงระดับตําแหนงตามวรรคหนึง่ ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
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(5) การเปลี่ยนแปลงขนาดเทศบาลหรือระดับตําแหนงตามขอ 2 และขอ 4 ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กอน
ขอ 252 ใหเทศบาลกําหนดสวนราชการเพื่อรองรับอํานาจหนาที่ตามทีก่ ําหนดใน
กฎหมายวาดวยเทศบาล กฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ และกฎหมายอื่นทีก่ ําหนดอํานาจหนาที่ใหแกเทศบาล
ในการกําหนดโครงสรางสวนราชการตามวรรคหนึ่ง ใหคาํ นึงถึงความตองการ และ
ความเหมาะสมของเทศบาล โดยใหมีการแบงสวนราชการดังตอไปนี้
(1) สํานักปลัดเทศบาล
(2) กอง หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอืน่
ใหสวนราชการตาม (1) มีฐานะเปนกอง
ขอ 253 ใหเทศบาลประกาศกําหนดกองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอืน่ ตาม
ขอ 252 วรรคสอง (2) ซึ่งถือวาเปนสวนราชการที่มีความจําเปนในการบริหารราชการของเทศบาล ดังนี้
ก. สวนราชการที่เปนสํานักหรือกอง
(1) การคลัง
(2) การชาง
(3) การสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
(4) การการศึกษา
(5) วิชาการและแผนงาน
(6) การประปา
(7) การแพทย
(8) การชางสุขาภิบาล
(9) การสวัสดิการสังคม
ข. หนวยตรวจสอบภายในและแขวง
ขอ 254 ภายใตบังคับขอ 252 เทศบาลอาจประกาศกําหนดกอง หรือสวนราชการอื่น
ไดตามความเหมาะสม และความจําเปนของเทศบาล โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
ขอ 255 ในการประกาศกําหนดกองหรือสวนราชการตามขอ 254 ใหเทศบาลจัดทําเปน
ประกาศเทศบาล โดยใหกาํ หนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของกองหรือสวนราชการที่เรียกชือ่ อยางอืน่
โดยมีแนวทางการกําหนด ดังนี้
(1) สํานักปลัดเทศบาล ใหมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ
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เทศบาล และราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกอง หรือสวนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทัง้
กํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และ
แผนการปฏิบตั ิราชการของเทศบาล
(2) กองวิชาการและแผนงาน มีหนาที่เกี่ยวกับการวิเคราะหนโยบายและแผน
ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกําหนดนโยบายจัดทําแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนและโครงการตาง ๆ ซึง่ อาจเปนนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การบริหารหรือความมัน่ คงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเปนนโยบายแผนงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยาและ
โครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแลวแตกรณี และปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เกี่ยวของ
(3) กองคลัง สํานักการคลังมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจาย การรับ
การนําสงเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเกีย่ วกับ
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ เงินอื่น ๆ งานเกีย่ วกับการจัดทํางบประมาณฐานะทาง
การเงิน การจัดสรรเงินตาง ๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ
การควบคุมการเบิกจาย งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําป งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและ
งานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วของและที่ไดรับมอบหมาย
(4) กองชาง สํานักการชางมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบ
การจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ
การตรวจสอบ การกอสราง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการ
กอสรางและซอมบํารุง การควบคุมการกอสรางและซอมบํารุง งานแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล
การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกล
และยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง
และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย
(5) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
มีหนาที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนสงเสริมสุขภาพและอนามัย กองปองกันโรคติดตอ งานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมและงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการใหบริการดานสาธารณสุข งานสัตวแพทย ในกรณีที่ยงั ไมได
จัดตั้งกองแพทย จะมีงานดานการรักษาพยาบาลในเบือ้ งตนเกีย่ วกับศูนยบริการสาธารณสุขและ
งานทันตสาธารณสุข
(6) กองการศึกษา สํานักการศึกษามีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร
ศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษา
ตามอัธยาศัย เชน การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา
โดยใหมงี าน ธุรการ งานการเจาหนาที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศ งานกิจการ
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นักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝกและสงเสริมอาชีพ งานหองสมุด
พิพิธภัณฑและเครือขายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา สงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬา
และนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามที่
ไดรับมอบหมาย
(7) กองสวัสดิการและสังคม สํานักสวัสดิการสังคมมีหนาที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห การสงเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบ
ชุมชนหนาแน และชุมชนแออัด การจัดใหมีและสนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชน การสงเสริมงานประเพณี
ทองถิน่ และงานสาธารณะ การใหคาํ ปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ
ปฏิบัติงานอืน่ ที่เกี่ยวของ
(8) กองการประปา สํานักการประปามีหนาทีค่ วามรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุม
การผลิตและการจําหนายน้าํ ประปา การติดตั้งประปา การควบคุมการดําเนินการเกีย่ วกับการงบประมาณ
รายได รายจาย การบัญชี พัสดุ การวางแผนปรับปรุงในขอบกพรองตาง ๆ ของการประปา รวมทั้งการ
ปฏิบัติหนาที่อนื่ ๆ ทีเ่ กี่ยวของ
(9) กองการแพทย สํานักการแพทยมหี นาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
พยาบาลและการบริการทางการแพทย งานวิชาการและแผนงานทางดานการแพทยพยาบาลและบริการ
สาธารณสุข งานเภสัชกรรม ทัตนสาธารณสุข งานชันสูตรและรังษีวิทยา งานเวชกรรม งานผูปวยนอก
งานผูปวยในและหองคลอด งานหองผาตัด และวิสัญญี รวมทั้งงานอื่น ๆ ตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
(10) กองชางสุขาภิบาล สํานักการชางสุขาภิบาลมีหนาที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอม ดานวัสดุที่ใชแลว (ขยะ) การจัดการคุณภาพน้ํา การควบคุมออกแบบ
และกอสรางอาคารโรงงาน ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบบําบัด
น้ําเสีย และมลพิษในดานอืน่ ๆ รวมทั้งการปฏิบัติงานตาง ๆ ตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
(11) หนวยตรวจสอบภายใน มีหนาที่ความรับผิดชอบเกีย่ วกับงานการตรวจสอบ
บัญชี เอกสารการเบิกจาย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งาน
ตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพยสินและการทําประโยชนจากทรัพยสนิ เทศบาลและ
งานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วของและที่ไดรับมอบหมาย
(12) แขวง มีหนาที่ความรับผิดชอบกิจการภายในแขวงในสวนที่เปนอํานาจ
หนาที่ของปลัดเทศบาล โดยใหมีสาํ นักงานแขวง งานการศึกษา งานคลัง งานสวัสดิการสังคม งานการ
ประปา งานสาธารณสุข งานชาง อยูในแขวง หรืออาจจะใหมกี ารแบงสวนงานอืน่ ๆ ที่จาํ เปนมาปฏิบัติ
หนาที่ในแขวงนั้น รวมทัง้ ปฏิบัติงานในหนาที่อื่นน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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ขอ 256 สํานักปลัดเทศบาลมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล
และราชการทีม่ ิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสํานัก กอง หรือสวนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทัง้
กํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางและ
แผนการปฏิบตั ิราชการของเทศบาล โดยมีหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลเปนผูปกครองบังคับบัญชาพนักงาน
และลูกจาง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักปลัดเทศบาล
ขอ 257 สํานัก กอง หรือสวนราชการทีเ่ รียกชื่ออยางอื่นตามขอ 252 วรรคสอง (2)
ใหมีหนาที่รับผิดชอบตามทีก่ ําหนดในประกาศเทศบาล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล
ขอ 258 การแบงสวนราชการภายในสํานักปลัดเทศบาล สํานัก กอง หรือสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่นตามขอ 252 ใหกาํ หนดเปนประกาศเทศบาลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล ทัง้ นี้ ใหกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบภายในสวนราชการภายในไวในประกาศ
เทศบาล ดังกลาวดวย
การกําหนดหนาที่รับผิดชอบของสวนราชการที่จดั แบงภายในตามวรรคหนึ่ง ตองเปน
หนาที่ความรับผิดชอบที่อยูใ นขอบเขตของหนาที่ความรับผิดชอบของสวนราชการนัน้
ขอ 259 การจัดตั้ง การปรับปรุง การรวมหรือการยุบเลิกการแบงสวนราชการตาม
ขอ 253 ใหเทศบาลพิจารณาเสนอความเห็นและพิจารณาอัตรากําลัง การจัดสรรงบประมาณให
สอดคลองกันแลวเสนอตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล พิจารณาใหความเห็นชอบ
ในการพิจารณาขอจัดตั้ง ปรับปรุง การรวมหรือการยุบเลิกการแบงสวนราชการตาม
วรรคหนึง่ ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล พิจารณาโดยคํานึงถึงภารกิจอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ
ของเทศบาล ตามทีก่ ฎหมายกําหนด ลักษณะงาน คุณภาพของงาน ปริมาณงาน และความจําเปน
ความเหมาะสม ตลอดทัง้ อัตรากําลังของพนักงานของสวนราชการ และงบประมาณคาใชจายตาง ๆ ของ
เทศบาลประกอบดวย
ขอ 260 การจัดตั้งกองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นขึ้นใหม เพื่อรองรับภารกิจ
หนาที่ของเทศบาล หรือการปรับปรุงการกําหนดสวนราชการของเทศบาล ซึ่งมีการจัดตั้งกอง หรือ
สวนราชการขึน้ ใหม ใหเทศบาล เสนอเหตุผลความจําเปน และรางประกาศเทศบาล กําหนดกองหรือ
สวนราชการขึน้ ใหม เพื่อให ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยใหมีรายการ ดังนี้
(1) เหตุผล ความจําเปนที่ตองจัดตั้งกองหรือสวนราชการขึ้นใหม
(2) ชื่อกองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอืน่
(3) อํานาจหนาทีค่ วามรับผิดชอบของกองหรือสวนราชการ นั้น
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(4) ลักษณะงานทีต่ องปฏิบัติตามขอ (3) คุณภาพและปริมาณงานถึงขนาดตอง
จัดตั้งเปนหนวยงานระดับ กองและกําหนดอัตรากําลังพนักงานเทศบาลในสวนราชการนั้น
(5) รางประกาศเทศบาล กําหนดสวนราชการที่ปรับปรุงใหม โดยกําหนดอํานาจ
หนาที่ความรับผิดชอบของกองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอืน่ และการจัดแบงสวนราชการภายในตาม
ขอ 258
ในการพิจารณาของ ก.ท.จ. ไดคํานึงถึงภารกิจอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของ
เทศบาลตามที่กฎหมายกําหนดลักษณะงานคุณภาพของงาน ปริมาณงาน และความจําเปนความ
เหมาะสม ตลอดทั้งอัตรากําลังของพนักงานเทศบาล และงบประมาณคาใชจายตาง ๆ ของเทศบาล
ขอ 261 เมือ่ ก.ท.จ. ไดพิจารณาการขอจัดตั้งหรือปรับปรุงการกําหนดสวนราชการ
ตามขอ 259 แลว
(1)
มีมติเห็นชอบการจัดตั้งหรือปรับปรุงการกําหนดสวนราชการใหม และอัตรา
กําลังพนักงานเทศบาล ที่กาํ หนดในกองหรือสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม เปนการปรับเกลี่ยมาจากกองหรือ
สวนราชการอืน่ ภายในเทศบาล โดยไมเพิ่มอัตรากําลัง ใหนายกเทศบาลลงนามในประกาศใชบังคับ และ
ดําเนินการตามมติ ก.ท.จ.
(2)
มีมติเห็นชอบการจัดตั้งหรือปรับปรุงการกําหนดสวนราชการใหม และอัตรา
กําลังพนักงานเทศบาล ที่กาํ หนดในกองหรือสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม เปนการกําหนดตําแหนงเพิ่มใหม
ใหเสนอเรื่องการกําหนดตําแหนงเพิม่ ใหมให ก.ท. ใหความเห็นชอบกอน
(3)
มีมติเปนประการอื่นใด ใหเทศบาลดําเนินการตามมติของ ก.ท.จ. นัน้
หมวด 13
วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ขอ 262 ในการบริหารกิจการของเทศบาล คณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีใน
รูปแบบคณะเทศมนตรี อาจมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหนายกเทศมนตรี เทศมนตรี ปลัดเทศบาล
หรือรองปลัดเทศบาลทําการแทนคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีแลวแตกรณีได ทัง้ นี้ ใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยเทศบาล
เทศบาลที่มีการบริหารในรูปแบบเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง การรักษาราชการแทน
หรือการปฏิบตั ิราชการแทนของนายกเทศมนตรีใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยเทศบาล
ขอ 263 ในสํานัก กองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น มีผูอาํ นวยการสํานัก
ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น คนหนึ่งเปนผูปกครองบังคับบัญชา
ขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานัก กอง หรือสวนราชการนัน้
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ขอ 264 ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเกีย่ วกับการวินิจฉัยปญหาและสัง่ การ
ใหใชหลักการแบงอํานาจและหนาที่ตามลักษณะของเรื่องดังตอไปนี้
ปลัดเทศบาล
(1) เรื่องทีน่ ายกเทศมนตรีสั่งการเกี่ยวกับนโยบายของเทศบาล
(2) เรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับระบุใหเปนอํานาจหนาที่ของปลัดเทศบาล
(3) เรื่องซึ่งตกลงกันไมไดระหวางหนวยงานตาง ๆ ภายใตบังคับบัญชา
(4) เรื่องในหนาทีส่ าํ นักงานเทศบาล
(5) เรื่องทีห่ ัวหนาสวนราชการเห็นเปนปญหาและเสนอมาเพื่อรับคําวินิจฉัยหรือในกรณี
พิเศษอื่นใด
(6) เรื่องที่ปลัดเทศบาลสั่งการโดยเฉพาะ
(7) เรื่องทีห่ ัวหนาสวนราชการตาง ๆ เห็นสมควรเสนอเพื่อทราบ
รองปลัดเทศบาล
เรื่องใดที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ระบุใหเปนอํานาจหนาที่ปลัดเทศบาล หาก
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับนั้นมิไดกําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอืน่ ปลัดเทศบาลจะมอบ
อํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนในนามของปลัดเทศบาลก็ได
หัวหนาสวนราชการ
(1) เรื่องใดที่เปนหนาที่ของสวนราชการใดอยูแลว หรือซึ่งจะไดมอบหมายกิจการใหมให
หัวหนาสวนราชการนัน้ เปนผูส ั่งการและรับผิดชอบโดยตรง
(2) เรื่องเขาลักษณะที่จะตองเสนอนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลใหเสนอปลัดเทศบาล
ตามลําดับ เมื่อนายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาลพิจารณาวินิจฉัยสั่งการประการใดแลวใหหัวหนาสวนราชการ
พึงปฏิบัติตามคําสั่งนัน้
(3) การปฏิบตั ิงานภายในสวนราชการนัน้ หัวหนาสวนราชการพึงอนุโลมตามหลักดังกลาว
ขางตนตามลําดับชั้น
ขอ 265 ภายใตบงั คับกฎหมายวาดวยเทศบาล การกําหนดใหพนักงานเทศบาลตําแหนง
ที่มิไดกําหนดไวในประกาศนีบ้ ังคับบัญชาพนักงานเทศบาลในสวนราชการใด ฐานะใด ใหเปนไปตามที่
นายกเทศมนตรีมอบหมาย โดยทําเปนหนังสือ ทัง้ นี้ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
กําหนด
ขอ 266 อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัตกิ ารปฏิบัติราชการหรือการ
ดําเนินการอืน่ ที่ผูดํารงตําแหนงใดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่ง
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ใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งใด หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนัน้ มิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น หรือมิไดหามเรื่องการมอบอํานาจ
ไว
ผูดาํ รงตําแหนงนั้นอาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอืน่ ปฏิบัติราชการแทนได ดังนี้
(1) ปลัดเทศบาลอาจมอบใหรองปลัดเทศบาล ผูอาํ นวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง
หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอืน่
(2) ผูอํานวยการสํานัก ผูอาํ นวยการกอง หรือหัวหนาสวนราชการทีเ่ รียกชื่ออยางอื่นอาจ
มอบใหพนักงานเทศบาลในกองหรือสวนราชการนั้น
การมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนตาม วรรคหนึง่ (1) และ (2) ใหทาํ เปนหนังสือ
ขอ 267 เมือ่ มีการมอบอํานาจตามขอ 266 โดยชอบแลว ผูรับมอบอํานาจมีหนาที่
ตองรับมอบอํานาจนัน้ และจะมอบอํานาจนัน้ ใหแกผดู ํารงตําแหนงอื่นตอไปไมได
ขอ 268 ในการมอบอํานาจตามขอ 266 (1) และ (2) ใหผมู อบอํานาจพิจารณาถึงการ
อํานวยความสะดวกแกประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตาม
สภาพของตําแหนงของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจตองปฏิบัติหนาทีท่ ี่ไดรับมอบอํานาจตาม
วัตถุประสงคของการมอบอํานาจดังกลาว
เมื่อไดมอบอํานาจแลว ผูม อบอํานาจมีหนาที่กาํ กับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผูรับ
มอบอํานาจ และใหมอี ํานาจแนะนําและแกไขการปฏิบัติราชการของผูร ับมอบอํานาจได
ขอ 269 ในกรณีที่ไมมีปลัดเทศบาล หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติราชการได ใหรอง
ปลัดเทศบาลเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองปลัดเทศบาลหลายคน ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งรอง
ปลัดเทศบาลคนหนึง่ เปนผูรกั ษาราชการแทน ถาไมมีผดู ํารงตําแหนงรองปลัดเทศบาล หรือมีแตไมสามารถ
ปฏิบัติราชการได ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งพนักงานเทศบาลในเทศบาลซึ่งดํารงตําแหนงไมตา่ํ กวา
ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการทีเ่ รียกชื่ออยางอื่นเปนผูรักษาราชการแทน
ในกรณีที่ไมมรี องปลัดเทศบาล หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติราชการไดนายกเทศมนตรีจะ
แตงตั้งพนักงานเทศบาลในเทศบาลซึง่ ดํารงตําแหนงไมตา่ํ กวาผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอื่นเปนผูรักษาราชการแทนก็ได
ขอ 270 ในกรณีที่ไมมีผูดาํ รงตําแหนงผูอาํ นวยการสํานัก ผูอาํ นวยการกอง หรือหัวหนา
สวนราชการทีเ่ รียกชื่ออยางอื่น ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งพนักงานเทศบาลในสํานัก กองหรือสวนราชการ
นั้นคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควร ใหเปนผูรักษาราชการแทนได แตเพื่อความเหมาะสมแกการรับผิดชอบ
การปฏิบัติราชการในสํานัก กองหรือสวนราชการนั้นนายกเทศมนตรีอาจจะแตงตั้งพนักงานเทศบาลคนใด
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คนหนึ่งซึง่ ดํารงตําแหนงไมตา่ํ กวา ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชือ่ อยางอืน่ เปนผูรักษา
ราชการแทนก็ได
ขอ 271 ใหผูรักษาราชการแทนมีอํานาจหนาทีเ่ ชนเดียวกับผูซงึ่ ตนแทน
ในกรณีที่มีผูดาํ รงตําแหนงใด หรือผูรักษาราชการแทนผูด ํารงตําแหนงนั้นมอบหมายหรือ
มอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอืน่ ปฏิบัติราชการแทน ใหผูปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับ
ผูซึ่งมอบหมายหรือมอบอํานาจ
ในกรณีที่มกี ฎหมายอื่นแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจหนาที่
อยางใด ใหผรู ักษาราชการแทนหรือผูปฏิบัติราชการแทน มีอํานาจหนาที่เปนกรรมการหรือมีอาํ นาจหนาที่
เชนเดียวกับผูด ํารงตําแหนงนั้นในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนดวย แลวแตกรณี
ขอ 272 การเปนผูรักษาราชการแทนตามที่กาํ หนดในมาตรฐานทัว่ ไปนี้ ไม
กระทบกระเทือนอํานาจนายกเทศมนตรีซงึ่ เปนผูบงั คับบัญชาที่จะแตงตั้งพนักงานเทศบาลอืน่ เปนผูรักษา
ราชการแทนตามอํานาจหนาทีท่ ี่มีอยูตามกฎหมาย
ในกรณีที่มกี ารแตงตั้งผูรักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง ใหผูดาํ รงตําแหนงรอง พนจาก
ความเปนผูรักษาราชการแทนนับแตเวลาทีผ่ ูไดรับการแตงตั้งตามวรรคหนึง่ เขารับหนาที่
ขอ 273 ในกรณีที่ตําแหนงพนักงานเทศบาลตําแหนงอื่นวางลง หรือผูดํารงตําแหนงไม
สามารถปฏิบัติราชการได และเปนกรณีทมี่ ิไดมีการกําหนดไวเกีย่ วกับการปฏิบัติราชการแทนและการรักษา
ราชการแทน ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจสั่งใหพนักงานเทศบาลที่เห็นสมควรใหรักษาการในตําแหนงนั้นได
โดยใหพจิ ารณาถึงความรูค วามสามารถ ความเหมาะสมและเปนประโยชนตอทางราชการสูงสุด สําหรับ
กรณีตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาวางลงหรือผูดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาไมสามารถปฏิบตั ิหนาที่
ราชการไดและมีการแตงตัง้ ผูดํารงตําแหนงผูชวยไว ใหผูดํารงตําแหนงผูชวยเปนผูรกั ษาการในตําแหนง
ถามีผูดํารงตําแหนงผูชวยหลายคน ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงผูชว ย คนหนึ่ง
หรือหลายคนรักษาการในตําแหนงตามลําดับไวเปนการลวงหนาได
ผูรักษาการในตําแหนงตามวรรคหนึง่ ใหมีอํานาจหนาที่ตามตําแหนงที่รักษาการนัน้
ในกรณีที่มกี ฎหมายอื่น กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือ
คําสั่งผูบังคับบัญชาแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงนัน้ เปนกรรมการหรือใหมีอํานาจหนาที่ใด ก็ใหผรู ักษาการ
ในตําแหนงทําหนาทีก่ รรมการหรือมีอํานาจหนาที่อยางนัน้ ในระหวางที่รักษาการในตําแหนง แลวแตกรณี
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หมวด 14
กิจการอันเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล
สวนที่ 1
การสั่งพนักงานประจําเทศบาล
ขอ 274 ใหนายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. มีอํานาจสั่งพนักงาน
เทศบาลใหประจําเทศบาลเปนการชัว่ คราว โดยใหพนจากตําแหนงหนาที่เดิมได ในกรณีที่มเี หตุผล
ความจําเปน ดังตอไปนี้
(1) เมื่อพนักงานเทศบาลมีกรณีถูกกลาวหาหรือมีกรณีเปนทีส่ งสัยวากระทําผิดวินยั
อยางรายแรง หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตเปนความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกรณีที่ถูกฟองนัน้ พนักงานอัยการรับเปนทนายแกตางใหและถา
ใหผูนนั้ คงอยูในตําแหนงหนาที่เดิมตอไปจะเปนอุปสรรคตอการสืบสวนสอบสวน หรืออาจเกิดการเสียหาย
แกราชการ
(2) เมื่อพนักงานเทศบาลกระทําหรือละเวนกระทําการใดจนตองคําพิพากษาถึงที่สุด
วาเปนผูกระทําความผิดอาญา และผูม ีอาํ นาจดังกลาวพิจารณาเห็นวาขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคํา
พิพากษาถึงทีส่ ุดนั้นไดความประจักษชัดอยูแลววาการกระทําหรือละเวนกระทําการนั้นเปนความผิดวินัย
รายแรง
(3) เมื่อพนักงานเทศบาลละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการ และผูบงั คับบัญชาได
ดําเนินการสืบสวนแลวเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร และการละทิง้ หรือทอดทิง้ หนาทีร่ าชการนั้นเปนเหตุให
เสียหายแกราชการอยางรายแรง
(4) เมื่อพนักงานเทศบาลกระทําผิดวินัยอยางรายแรงและไดรับสารภาพเปนหนังสือ
ตอผูบังคับบัญชา หรือใหถอยคํารับสารภาพตอผูมีหนาที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตาม
มาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินยั และการดําเนินการทางวินยั และไดมีการบันทึกถอยคํารับ
สารภาพเปนหนังสือ
(5) เมื่อพนักงานเทศบาลมีกรณีถูกแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น ทําการสอบสวนในกรณี
ถูกกลาวหา หรือมีเหตุอนั ควรสงสัยวาเปนผูขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามสําหรับพนักงาน
เทศบาล
(6) เมื่อพนักงานเทศบาลมีกรณีถูกแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวน หรือมี
การใชสํานวนการสอบสวนพิจารณาดําเนินการในกรณีถูกกลาวหา หรือมีเหตุอนั ควรสงสัยวาหยอน
ความสามารถในอันที่จะปฏิบัติราชการ บกพรองในหนาที่ราชการหรือประพฤติตน ไมเหมาะสมกับ
ตําแหนง หนาที่ราชการหรือมีกรณีที่ปรากฏชัดแจงตามมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินยั และ
การดําเนินการทางวินยั
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(7) เมื่อพนักงานเทศบาลผูดํารงตําแหนงใดมีกรณีถกู กลาวหา หรือมีกรณีเปนทีส่ งสัย
วามีพฤติการณไมเหมาะสมที่จะปฏิบัตหิ นาที่ราชการในตําแหนงนัน้ ซึ่งผูบังคับบัญชาไดสืบสวนแลวเห็นวา
กรณีมีมูล และถาใหผูนนั้ คงอยูในตําแหนงเดิมตอไปอาจเกิดการเสียหายแกราชการ
(8) เมื่อพนักงานเทศบาลไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
(9) เมื่อพนักงานเทศบาลไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรส ซึง่ ไปปฏิบัติหนาที่
ราชการ หรือไปปฏิบัติงานในตางประเทศ
(10) เมื่อพนักงานเทศบาลไดรับทุนรัฐบาลหรือทุนของเทศบาลใหไปศึกษาหรือ
ฝกอบรมในประเทศ หรือตางประเทศ
(11) กรณีอื่นที่มเี หตุผลความจําเปนพิเศษเพื่อประโยชนแกราชการ โดยไดรับความ
เห็นชอบจาก ก.ท.จ.
ขอ 275 ในการเสนอขอให ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบการสั่งพนักงานเทศบาล
ใหประจําเทศบาล ใหแสดงรายละเอียดในคําเสนอขอ ดังตอไปนี้
(1) คําชี้แจง เหตุผลความจําเปนและประโยชนแกราชการ และระยะเวลาที่จะสัง่
พนักงานเทศบาลใหประจําเทศบาล ทั้งนี้ ตองไมเกินหกเดือน เวนแตการสั่งประจําเทศบาลตามขอ 274
(8) (9) และ(10) ใหสงั่ ไดไมเกินระยะเวลาที่ผูนนั้ ไดรับอนุญาตใหลา
(2) หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการที่จะมอบหมายแกผูถูกสัง่ ให
ประจําเทศบาล ยกเวนกรณีตามขอ 274 (8) (9) และ (10)
ขอ 276 การสั่งพนักงานเทศบาลใหประจําเทศบาล ใหนายกเทศมนตรีสั่งไดตามมติ
ของ ก.ท.จ. เปนเวลาไมเกินหกเดือนนับแตวันทีถ่ ูกสั่งใหประจํา เวนแต กรณีสั่งประจําเทศบาลตามขอ
274 (8) (9) และ (10) ใหสงั่ ไดไมเกินระยะเวลาที่ผนู ั้นไดรับอนุญาตใหลา
เมื่อมีการสัง่ พนักงานเทศบาลผูใดใหประจําเทศบาลแลว และถานายกเทศมนตรี เห็นวา
ยังมีเหตุผลความจําเปนพิเศษที่จะตองสั่งใหผูนน้ั ประจําตอไปอีกเกินกําหนดเวลาตามวรรคหนึง่ ใหขอ
ความเห็นชอบขยายเวลาตอ ก.ท.จ. ไดอกี ไมเกินหนึ่งป โดยเมื่อรวมกันแลวใหขยายเวลาสัง่ ประจําเทศบาล
ไดไมเกินหนึ่งปหกเดือน ทัง้ นี้ ใหขอขยายเวลากอนวันครบกําหนดเวลาเดิมไมนอยกวาสามสิบวัน เวนแต
กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนพิเศษ อาจขอความเห็นชอบขยายเวลาตอ ก.ท.จ. กอนวันครบกําหนดเวลาเดิม
นอยกวาสามสิบวันได
การขอความเห็นชอบขยายเวลาตามวรรคสองใหนําความขอ 275 (1) และ (2) มาใช
บังคับโดยอนุโลม
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ขอ 277 ในการเสนอขอให ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบการสั่งพนักงานเทศบาล
ใหประจําเทศบาลสําหรับกรณีมีเหตุผลความจําเปนตามขอ 274 (8) (9) (10) หรือ (11) หากเทศบาล
เห็นวา เพื่อประโยชนตอการบริหารราชการของเทศบาล และใหมีเจาหนาที่ปฏิบัติงานทดแทนในตําแหนง
ผูที่ถูกสัง่ ใหประจําเทศบาล ใหเทศบาลดําเนินการตามขอ 275 (1) และ (2) และใหเสนอขอกําหนด
ตําแหนงประจําเทศบาลเพิม่ ใหม เพื่อรองรับพนักงานเทศบาล ผูถกู สั่งใหประจําดังกลาวเปนการเฉพาะตัว
โดยใหกาํ หนดเปนเงื่อนไขวา หากตําแหนงประจําเทศบาลวางลงใหยุบเลิกตําแหนงได
สําหรับการสั่งประจําเทศบาลตามวรรคหนึง่ เมื่อ ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบแลว
ให ก.ท.จ. เสนอเรื่องการขอกําหนดตําแหนงประจําเทศบาล พรอมดวยเหตุผลความจําเปนในการสั่ง
พนักงานเทศบาลผูนนั้ ประจําเทศบาล ให ก.ท.ใหความเห็นชอบกอน
เมื่อ ก.ท.จ. และ ก.ท. ไดพจิ ารณาใหความเห็นชอบตามวรรคสองแลว ใหนายกเทศมนตรี
สั่งพนักงานเทศบาลผูนนั้ ใหประจําเทศบาล ตามความเห็นชอบของ ก.ท.จ. และใหนาํ ความที่กาํ หนดใน
ขอ 276 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 278 เมือ่ นายกเทศมนตรีสั่งพนักงานเทศบาลผูใดใหประจําเทศบาล โดยมีเหตุผล
ความจําเปนในกรณีใดแลว เมื่อหมดความจําเปนหรือครบกําหนดเวลาตามขอ 276 ใหนายกเทศมนตรี
โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. สั่งใหผูนนั้ ดํารงตําแหนงเดิม หรือแตงตั้ง ใหดาํ รงตําแหนงในระดับเดียวกัน
ที่ผูนนั้ มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนัน้
ขอ 279 หากเปนการสั่งพนักงานเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา ใหสงั่ ประจําสถานศึกษา
เทานั้น
ขอ 280 การใหพนจากตําแหนง การใหไดรับเงินเดือน การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน
การดําเนินการทางวินยั และการออกจากราชการของพนักงานเทศบาลที่ถูกสัง่ ให ประจําเทศบาลใหถือ
เสมือนวาผูถกู สั่งนัน้ ดํารงตําแหนงเดิม
สวนที่ 2
การสั่งพนักงานเทศบาลไปชวยปฏิบัตริ าชการ
ขอ 281

ใหประกาศนี้
“การสั่งพนักงานเทศบาลไปชวยปฏิบัติราชการเปนการชั่วคราว” หมายความวา
การใหพนักงานเทศบาลไปชวยปฏิบัติราชการในสวนราชการอื่นภายในเทศบาลเดียวกันหรือตางเทศบาล
หรือสวนราชการอื่น หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอืน่
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ขอ 282 นายกเทศมนตรีมีอํานาจสั่งใหพนักงานเทศบาลในสวนราชการหรือ
สถานศึกษาหนึ่งไปชวยปฏิบัติราชการในอีกสวนราชการหรือสถานศึกษาหนึง่ ในเทศบาลเดียวกันเปนการ
ชั่วคราวไดทกุ ตําแหนง โดยไมขาดจากหนาที่ในตําแหนงเดิม
การสั่งใหพนักงานเทศบาลใหไปชวยปฏิบตั ิราชการตามวรรคหนึง่ ใหคํานึงถึงภารกิจ
หนาทีท่ ี่ตองไปปฏิบัติมีความเหมาะสม สอดคลองกับความรูความสามารถและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงของพนักงานเทศบาลผูนน้ั ดวย
ขอ 283 หามมิใหสงั่ พนักงานเทศบาลไปชวยปฏิบัติราชการในเทศบาลอื่น
สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอืน่ เวนแตกรณีมีความจําเปนและ
สําคัญอยางยิง่ เพื่อประโยชนของทางราชการโดยรวม นายกเทศมนตรีอาจสั่งใหพนักงานเทศบาลไปชวย
ปฏิบัติราชการในเทศบาลอื่น สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอืน่ ได
โดยใหพจิ ารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดความเสียหายกับเทศบาลตนสังกัดเปนหลัก และตองอยูภายใต
เงื่อนไขดังนี้
(1) ใหผูมีอํานาจของหนวยงานอืน่ ที่ประสงคของตัวพนักงานเทศบาลไปชวยปฏิบัติ
ราชการกับนายกเทศมนตรีของเทศบาลตนสังกัด ทําความตกลงกัน โดยมีหนังสือยินยอม
(2) พนักงานเทศบาลผูที่จะถูกสั่งใหไปชวยปฏิบัติราชการจะตองสมัครใจที่จะไปชวย
ปฏิบัติราชการในหนวยราชการอื่นนัน้ และตองเปนผูมีความรูความสามารถในงานตามภารกิจที่ไปชวย
ปฏิบตั ิราชการนั้น และตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของพนักงานผูนั้นดวย
(3) การสั่งพนักงานใหชว ยปฏิบตั ิราชการ ใหสั่งไดเปนการชั่วคราวครั้งละไมเกิน
6 เดือน และในกรณีเดียวกันใหสงั่ ชวยปฏิบัติราชการไดไมเกิน 2 ครั้ง
(4) หากมีเหตุผลความจําเปนตองรีบใหชวยปฏิบัติราชการในกรณีเดียวกันตาม (3)
เกินกวา 2 ครั้ง ใหเทศบาลเสนอเหตุผลความจําเปนตอ ก.ท.จ.เพื่อพิจารณาเมื่อ ก.ท.จ.มีมติเปนประการ
ใดแลวใหเทศบาลปฏิบัติตามนั้น
(5) การสั่งใหพนักงานเทศบาลที่สงั กัดสถานศึกษาไปชวยปฏิบัติราชการตามขอ 282
และขอ 283 ใหกระทําได เพื่อชวยปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในสถานศึกษาเทานัน้
สวนที่ 3
การขอยืมตัวขาราชการ พนักงานหรือลูกจางหนวยงานอื่นมาชวยปฏิบัติงาน
ขอ 284 ในหลักเกณฑนี้
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“การขอยืมตัวขาราชการ” หมายความวา การที่เทศบาลขอยืมตัว ขาราชการ
พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอืน่ ที่มิใช
พนักงานหรือลูกจางเทศบาลมาปฏิบัติงานในเทศบาลเปนการชัว่ คราว”
ขอ 285 เพือ่ ประโยชนแกทางราชการ เทศบาลอาจขอยืมตัวขาราชการ พนักงานหรือ
ลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอืน่ ที่มิใชพนักงานหรือลูกจาง
เทศบาลมาชวยปฏิบัติงานชัว่ คราวได โดยตองพิจารณาตกลงกับหนวยราชการ หนวยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการสวนทองถิ่นอืน่ ที่มิใชเทศบาลนั้นกอน โดยเจาตัวตองสมัครใจและผูมีอํานาจของสังกัดเดิมได
เห็นชอบแลว
การขอยืมตัวขาราชการ พนักงานหรือลูกจาง ตามวรรคหนึง่ ใหคํานึงถึงภารกิจหนาที่ที่
จะขอยืมตัวมาชวยปฏิบัตติ อ งมีความเหมาะสม สอดคลองกับความรูค วามสามารถของผูนั้นดวย
ขอ 286 ระยะเวลาการขอยืมตัวราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นมาชวยปฏิบัติงานชัว่ คราว ใหเปนไปตามที่ผมู ีอํานาจของ
ตนสังกัดเดิมกําหนด
ขอ 287 คาตอบแทนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง ที่เทศบาลขอยืมตัวมาใหเปน
ตามที่ ก.ท. กําหนด
สวนที่ 4
การพัฒนาพนักงานเทศบาล
ขอ 288 ใหเทศบาลมีการพัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการ เปนพนักงานเทศบาล
กอนมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติเพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของ ทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ
บทบาท และหนาที่ของขาราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและ
แนวทางปฏิบัติตนเพื่อเปนขาราชการที่ดี
ขอ 289 การพัฒนาพนักงานเทศบาล ตามขอ 288 ตองกําหนดใหผูไดรับการบรรจุ
เขารับราชการเปนพนักงานเทศบาลทุกคนใหไดรับการพัฒนาและตองดําเนินการพัฒนาใหครบถวนตาม
หลักสูตรที่ ก.ท. กําหนด ดังนี้
1) หลักและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ
2) บทบาทและหนาที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
3) แนวทางปฏิบัติงานเพื่อเปนพนักงานทั่วไป
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4) ความรูพนื้ ฐานในการปฏิบัติราชการสําหรับพนักงานบรรจุใหม และการพัฒนา
เกี่ยวกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบ
หากเทศบาลมีความประสงคจะพัฒนาเพิม่ เติมใหสอดคลองกับความจําเปนในการพัฒนา
ของแตละเทศบาลก็ใหกระทําได ทัง้ นี้ เทศบาลที่จะดําเนินการจะตองใชหลักสูตรที่ ก.ท. กําหนดเปน
หลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจําเปนที่เทศบาลพิจารณาเห็นวามีความเหมาะสมตอไป
ขอ 290 การพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัตงิ านในหนาที่ ใหเทศบาลสามารถเลือกใชวิธีการ
พัฒนาอื่น ๆ ได เชน การพัฒนาโดยการปฐมนิเทศ การพัฒนาในระหวางการปฏิบัติหนาที่ราชการ
การพัฒนาโดยผูบังคับบัญชา การฝกภาคสนาม การพัฒนาเฉพาะดาน
ขอ 291 การพัฒนานี้ อาจกระทําไดโดยสํานักงาน ก.ท. เทศบาลตนสังกัด หรือ
สํานักงาน ก.ท. รวมกับเทศบาลตนสังกัด หรือเทศบาลตนสังกัดรวมกับสวนราชการอื่นก็ได
ขอ 292 การพัฒนาพนักงานเทศบาลบรรจุใหมใหดําเนินการ ดังนี้
(1) การปฐมนิเทศ ใหกระทํากอนมอบหมายหนาที่ปฏิบัติกอนการบรรจุเขารับราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนา ที่ใหเปนไปตามหลักสูตรทีก่ ําหนดตามขอ 289
(3) การเลือกวิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล ใหเลือกวิธีการใดวิธกี ารหนึ่งหรือ หลาย
วิธีการควบคูกนั ไป แลวแตความเหมาะสมของแตละเทศบาล เชน การงบประมาณ สื่อการฝกอบรม
วิทยากร ระยะเวลา กําลังคนที่รับผิดชอบการฝกอบรม และกําหนดกลุมเปาหมายทีจ่ ะเขารับ
การอบรม
(4) ประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา โดยประเมินความรูและทักษะตลอดจน
ทัศนคติของผูเขารับการพัฒนา และติดตามการนําผลไปใชในการปฏิบัติงาน
ขอ 293 การดําเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาลบรรจุใหมนี้ ควรกระทําภายในระยะ
เวลาที่พนักงานเทศบาลผูนนั้ ยังอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ขอ 294 ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่พัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู
ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาทีร่ าชการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอ 295 ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับมีหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและการ
พัฒนาผูใตบังคับบัญชาที่อยูภายใตการบังคับบัญชาโดยตรง รวมทัง้ ผูใตบังคับบัญชาที่เพิ่งยายหรือโอน
มาดํารงตําแหนง ซึง่ อยูภายใตการบังคับบัญชาของตน

สมาคมพนักงานเทศบาลแหงประเทศไทย 143

ขอ 296 การพัฒนาผูใตบังคับบัญชานั้น ผูบงั คับบัญชาอาจเปนผูดําเนินการเองหรือ
มอบหมายใหผูที่เหมาะสมดําเนินการ โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนา ผูใตบังคับบัญชาเปน
รายบุคคลหรือเปนกลุม ซึ่งอาจใชวิธกี ารฝกอบรมหรือวิธีการพัฒนาอื่น ๆ โดยพิจารณาดําเนินการ
หาความจําเปนในการพัฒนาจากการวิเคราะหปญหาในการปฏิบัติงาน การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
หรือขอเสนอของผูใตบังคับบัญชาเอง
ขอ 297 การพัฒนาผูใตบังคับบัญชานั้น ตองพัฒนาทัง้ 5 ดาน ไดแก
(1) ดานความรูท ั่วไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัตงิ าน
โดยทั่วไป เชน สถานที่ โครงสรางของงาน นโยบายตาง ๆ
(2) ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ไดแก ความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานของตําแหนงหนึง่ ตําแหนงใดโดยเฉพาะ เชน งานฝกอบรม งานพิมพดีด
งานดานชาง
(3) ดานการบริหาร ไดแก รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริหารคน
เชน ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน
(4) ดานคุณสมบัติสวนตัว ไดแก การชวยเสริมบุคลิกภาพที่ดี สงเสริมใหสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอื่นไดอยางราบรืน่ และมีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัมพันธการทํางาน การสื่อ
ความหมาย การเสริมสรางสุขภาพอนามัย
(5) ดานคุณธรรม และจริยธรรม ไดแก การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เชน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานอยางมีความสุข
ขอ 298 ขั้นตอนการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา แบงไดดังนี้
(1) การเตรียมการและการวางแผน ใหกระทําดังนี้
(ก) การหาความจําเปนในการพัฒนา
การหาความจําเปนในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาแตละคน หมายถึง
การศึกษาวิเคราะหดูวา ผูใตบังคับบัญชาแตละคนสมควรจะตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง จึงจะ
ปฏิบัติงานไดสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานที่กาํ หนดไว
(ข) ประเภทของความจําเปน ไดแก ดานความรูทวั่ ไปในการปฏิบตั ิงาน
ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว และดาน
คุณธรรมและจริยธรรม
(2) การดําเนินการพัฒนา ใหกระทําดังนี้
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(ก) การเลือกวิธีพฒ
ั นาผูใตบังคับบัญชาทีเ่ หมาะสม เมือ่ ผูบังคับบัญชาได
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาจากการหาความ จําเปนในการพัฒนาแลว
ผูบังคับบัญชาควรนําขอมูลเหลานั้นมาพิจารณากําหนดกลุมเปาหมาย และเรื่องทีผ่ ูใตบังคับบัญชา
จําเปนตอง ไดรับการพัฒนา ไดแก ผูใตบังคับบัญชาที่สมควรจะไดรับการพัฒนามีใครบาง และแต
ละคนสมควรจะ ไดรับการพัฒนาในเรื่องอะไร ตอจากนัน้ ก็เลือกวิธกี ารพัฒนาที่เหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย อาจเปนวิธกี ารที่ดําเนินการไดในขณะปฏิบัติงาน เชน การสอนงาน การสับเปลี่ยนงาน
การใหคํา ปรึกษา หรืออาจเปนวิธีการพัฒนาอืน่ ๆ เชน การฝกอบรม การศึกษาดูงาน เปนตน
(ข) วิธีการพัฒนาผูใตบงั คับบัญชา ผูบังคับบัญชาสามารถพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชา โดยเลือกใชวิธีการพัฒนาไดหลายวิธีดว ยกัน เชน การสอนงาน การมอบหมายงาน การ
สับเปลี่ยนโยกยายหนาที่ การรักษาราชการแทนหรือรักษาการในตําแหนง การสงไปศึกษาดูงาน การ
ฝกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร และการสัมมนา เปนตน
(3) ขั้นการทดลองปฏิบัติ ใหกระทําดังนี้
(ก) ใหทดลองปฏิบัติ โดยเริ่มตนจากงานที่งา ย ๆ กอน แลวคอยใหทาํ งานที่
ยากขึน้ ตามลําดับ
(ข) ใหผูบังคับบัญชาทบทวนถึงเหตุผลและขั้นตอนวิธกี ารทํางาน เพือ่ ตรวจสอบ
ดูวาผูใตบังคับบัญชาเขาใจและเรียนรูวธิ ีการทํางานมากนอยเพียงใด
(ค) ชวยแกไขขอบกพรองหรือขอผิดพลาดตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยควรคํานึง
ถึงสิ่งเหลานี้ดว ยคือ หลีกเลีย่ งการวิพากษวิจารณใหยกยองชมเชยกอนที่จะแกขอผิดพลาด ใหผูเขารับ
การสอนแกไขขอผิดพลาดดวยตนเอง อยาแกไขขอผิดพลาดใหเกินขอบเขต อยาแกไขขอผิดพลาดตอหนา
ผูอื่น และอยาดวนตําหนิผเู ขารับการสอนเร็วเกินไป
(ง) กระตุนและใหกาํ ลังใจแกผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหมีกําลังใจและมีความ
เชื่อมั่นในตัวเองที่จะเรียนรูง านตอไป
(จ) ใหดําเนินการสอนตอไปเรื่อย ๆ จนแนใจไดวาผูใตบังคับบัญชาไดเรียนรู
และสามารถปฏิบัติงานนั้นไดถูกตองจึงยุติการสอน
(4) ขั้นตอนติดตามผลใหกระทําดังนี้
(ก) มอบหมายงานใหปฏิบัติดวยตนเอง
(ข) เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยได ในกรณีที่มีปญหา
(ค) ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และคอย ๆ ลดการตรวจสอบลง
เมื่อผูบังคับบัญชาแนใจวา ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ไดรับการสอนไดถูกตอง
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(ง) แจงใหผูบงั คับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทัง้ ในสวนที่ผูใตบงั คับบัญชา
ปฏิบัติไดดี และสวนที่ยงั ตองปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมเพือ่ เสริมสรางความเชื่อมั่นในตัวเอง และแกไขขอ
บกพรองเพื่อใหการปฏิบัติงานสมบูรณยงิ่ ขึ้น
ขอ 299 ใหเทศบาล จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิม่ พูนความรู
ทักษะ ทัศนคติท่ดี ี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติ หนาที่ราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ตองกําหนดตามกรอบของแผนแมบทการ
พัฒนาพนักงานเทศบาลที่ ก.ท. กําหนด โดยใหกําหนดเปนแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลมีระยะเวลา
3 ป ตามรอบของแผนอัตรากําลังของพนักงานเทศบาลนั้น
ขอ 300 ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ใหเทศบาลแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประกอบดวย
เปนประธานกรรมการ
(1) นายกเทศมนตรี
(2) ปลัดเทศบาล
เปนกรรมการ
(3) ผูอํานวยการสํานัก ผูอาํ นวยการกอง และหัวหนาสวนราชการอืน่ เปนกรรมการ
(4) หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลหรือผูที่ไดรับมอบหมาย เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ 301 แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล อยางนอยตองประกอบดวย
(1) หลักการและเหตุผล
(2) เปาหมายการพัฒนา
(3) หลักสูตรการพัฒนา
(4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา
(5) งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
(6) การติดตามและประเมินผล
ขอ 302 หลักการและเหตุผลในการจัดทําแผนการพัฒนา เปนการหาความจําเปนใน
การพัฒนาพนักงานเทศบาล การศึกษาวิเคราะหถงึ ความจําเปนที่จะตองพัฒนาพนักงานเทศบาล
ตําแหนงตางๆ ทัง้ ในฐานะตัวบุคคล และฐานะตําแหนงตามทีก่ ําหนดในสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง
ของเทศบาล ตลอดทั้งความจําเปนในดานความรูความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ดานความรู
ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร และดานคุณธรรมและจริยธรรม
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ขอ 303 เปาหมายในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ตองกําหนดใหมีความชัดเจน และ
ครอบคลุมพนักงานเทศบาลทุกคน และตําแหนงตามแผนอัตรากําลังของเทศบาลทุกตําแหนง โดย
กําหนดใหพนักงานเทศบาลตองไดรับการพัฒนาทุกตําแหนงภายในรอบระยะเวลา 3 ปของแผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาล
ขอ 304 หลักสูตรการพัฒนา สําหรับพนักงานเทศบาลแตละตําแหนงตองไดรับการ
พัฒนาอยางนอยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
(1) หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกีย่ วกับงานในหนาที่รับผิดชอบ
(3) หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
(4) หลักสูตรดานการบริหาร
(5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม
ขอ 305 วิธกี ารพัฒนาพนักงานเทศบาล ใหเทศบาลดําเนินการเอง หรืออาจมอบหมาย
สํานักงาน ก.ท. หรือผูทเี่ หมาะสมดําเนินการ หรือดําเนินการรวมกับสํานักงาน ก.ท. สวนราชการ หรือ
หนวยงานอื่น โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธหี นึง่ หรือหลายวิธีก็ได ตามความจําเปน ความเหมาะสม ดังนี้
(1) การปฐมนิเทศ
(2) การฝกอบรม
(3) การศึกษา หรือดูงาน
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา
(5) การสอนงาน การใหคําปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
ระยะเวลาดําเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล ตองกําหนดใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
ที่เขารับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแตละหลักสูตร
ขอ 306 งบประมาณในการดําเนินการพัฒนาเทศบาลตองจัดสรรงบประมาณสําหรับ
การพัฒนาพนักงานเทศบาล ตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลอยางชัดเจน แนนอน เพื่อใหการพัฒนา
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ขอ 307 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาเทศบาลตองจัดใหมรี ะบบการตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพือ่ ใหทราบถึงความสําเร็จของการพัฒนา ความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผูเขารับการพัฒนา
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ขอ 308 ใหเทศบาลจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามขอ 299 แลวเสนอให
ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบ
ในการพิจารณาของ ก.ท.จ. ตามวรรคหนึ่ง ให ก.ท.จ. พิจารณาถึงความจําเปนในการ
พัฒนา กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา
งบประมาณทีเ่ ทศบาลจัดสรรสําหรับการพัฒนา เมื่อ ก.ท.จ. พิจารณามีมติเห็นชอบแลวใหเทศบาล
ประกาศใชบังคับเปนแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตอไป
เมื่อครบกําหนดรอบระยะเวลาการใชแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ป แลว ให
เทศบาลดําเนินการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามขอ 299 เปนระยะเวลา 3 ป ในรอบถัดไป
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระยะเวลาของแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาลดวย
ขอ 309 ในการพิจารณาของ ก.ท.จ. ตามขอ 308 หาก ก.ท.จ. เห็นวาแผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาลยังไมเหมาะสม ใหเทศบาลดําเนินการปรับปรุง แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลดังกลาว
ตามความเห็นของ ก.ท.จ.
ขอ 310 ให ก.ท.จ. ตรวจสอบและกํากับดูแลใหเทศบาลดําเนินการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล ตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลที่ไดประกาศใชบังคับ ทัง้ นี้ เทศบาลตองจัดสรรงบประมาณ
เพื่อใหสามารถดําเนินการตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอ 311 การพัฒนาพนักงานเทศบาลโดยการใหไปศึกษาเพิม่ เติมในประเทศ หมายถึง
การเพิม่ พูนความรู ดวยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาในประเทศโดยใชเวลาใน
การปฏิบัติราชการ เพื่อใหไดมาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ขอ 312 ผูบงั คับบัญชาผูมอี ํานาจอนุมัตใิ หพนักงานเทศบาลไปศึกษาเพิ่มเติมใน
ประเทศ ใหนายกเทศมนตรีเปนผูมีอํานาจอนุมัติ
การใหพนักงานเทศบาลไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ตามวรรคหนึง่ ใหนายกเทศมนตรี
พิจารณาถึงอัตรากําลังพนักงานเทศบาลทีม่ ีอยู โดยใหมีผูปฏิบัติงานเพียงพอ ไมใหเสียหายแกราชการ
และไมตองตั้งอัตรากําลังเพิม่
ขอ 313 พนักงานเทศบาลที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนผูทพี่ น กําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลว
(2) ผูไปศึกษาขั้นต่ํากวาปริญญาตรี ตองมีอายุไมเกิน 35 ป ผูไปศึกษาขัน้
ปริญญาตรีตองมีอายุไมเกิน 40 ป ผูไปศึกษาขัน้ ที่สงู กวาปริญญาตรี ตองมีอายุไมเกิน45 ปนับถึงวันเริ่ม
ตนเปดภาคการศึกษา เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก ก.ท.จ. เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย

148

(3) เปนผูที่ผบู ังคับบัญชาตั้งแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไปรับรองวาเปน
ผูที่มีความประพฤติดี และตัง้ ใจปฏิบัติหนาที่ราชการ
(4) เปนผูไมอยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟองคดีอาญา
เวนแตกรณีถกู ฟองคดีอาญาในความผิดที่ไมอยูในขายตองรอการเลือ่ นขั้นเงินเดือนตามประกาศ
กําหนดการเลือ่ นขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานเทศบาล
(5) สําหรับผูท ี่เคยไดรับอนุมัติไปศึกษาตามประกาศนี้ หรือระเบียบอื่นมาแลวจะ
ตองกลับมาปฏิบัติราชการภายหลังจากสําเร็จการศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป
ขอ 314 การใหพนักงานเทศบาลไปศึกษาเพิม่ เติมในประเทศ ใหพจิ ารณาตามแนวทาง
ดังตอไปนี้
(1) สาขาวิชาและระดับการศึกษา โดยปกติจะตองสอดคลองหรือเปนประโยชน
กับมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ดํารงอยูตามที่ ก.ท. กําหนด เวนแตพนักงานเทศบาลตองการไปศึกษาเพื่อ
พัฒนาตนเองและนายกเทศมนตรีเห็นชอบดวย
(2) จะตองไปศึกษาในสถาบันการศึกษาทีท่ บวงมหาวิทยาลัยหรือกระทรวง
ศึกษาธิการใหการรับรองมาตรฐานหลักสูตรแลว
ขอ 315 พนักงานเทศบาลที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ จะตองยื่นเอกสาร
ดังตอไปนี้ประกอบการพิจารณาดวย คือ
(1) บันทึกแสดงเหตุผลและความจําเปนที่จะไปศึกษาเพิม่ เติม
(2) หลักสูตรหรือแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา พรอมหนังสือ
ตอบรับจากสถาบันการศึกษานัน้ ๆ
(3) หลักฐานการศึกษาของผูท จี่ ะไปศึกษา
(4) คํารับรองของผูบังคับบัญชาตามขอ 313 (3)
ขอ 316 พนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุมตั ิใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศจะตองศึกษาให
สําเร็จภายในระยะเวลาที่สถาบันการศึกษานัน้ ๆ กําหนดไวในแตละหลักสูตรการศึกษา
หากศึกษาไมสําเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึง่ นายกเทศมนตรีอาจพิจารณาขยาย
เวลาการศึกษาไดตามเหตุผลความจําเปนเฉพาะกรณีครั้งละ 1 ภาคการศึกษา รวมแลวไมเกิน 2 ครั้ง
หรือไมเกิน 1 ปการศึกษา และเมื่อครบกําหนดเวลาที่ขยายดังกลาวแลวหากมีเหตุผลความจําเปน อาจ
ขยายเวลาการศึกษาไดอีกโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
ขอ 317 พนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพิม่ เติมในประเทศจะตองรายงาน
ผลการศึกษาใหผูบังคับบัญชาระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึน้ ไปทราบทุกภาคการศึกษา หาก
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พนักงานเทศบาลไมรายงานผลการศึกษาโดยไมมีเหตุอันสมควร นายกเทศมนตรีอาจพิจารณาใหยุติ
การศึกษา หรือดําเนินการอยางอยางหนึ่ง ตามควรแกกรณีก็ได
ขอ 318 ใหเทศบาล ทําสัญญาใหพนักงานเทศบาลทีไ่ ปศึกษาเพิม่ เติมในประเทศ
กลับมาปฏิบัตริ าชการ เปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ใชในการศึกษา
พนักงานเทศบาลผูใดไมกลับมาปฏิบัติราชการตามสัญญา ตองชดใชใหเงินเดือน ทุนที่
ไดรบั ระหวางศึกษาและเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือ กับใหใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทากับจํานวนเงินเดือน
ทุน และเงินทีท่ างราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกทางราชการอีกดวย
ในกรณีที่ผูไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการไมครบกําหนดตามสัญญา
ก็ใหลดจํานวนเงินที่จะตองชดใชลงตามสวน
การทําสัญญาใหเปนไปตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด ตามระเบียบ
วาดวยการใหพนักงานเทศบาลไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ โดยอนุโลม
ขอ 319 พนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุมตั ิใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ เมื่อครบ
กําหนดเวลาทีไ่ ดรับอนุมัติหรือเสร็จจากการศึกษาแลว จะตองรีบรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการโดยเร็ว
ทั้งนี้ ตองไมเกิน 7 วัน นับตัง้ แตวันถัดจากวันที่สําเร็จการศึกษา หรือวันที่ครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติ
แลวแตกรณี
สําหรับผูท ี่สําเร็จการศึกษาในขั้นที่สูงกวาปริญญาตรี จะตองมอบวิทยานิพนธหรือ
ผลงานวิจยั ใหเทศบาลตนสังกัดดวย
ขอ 320 เมือ่ เทศบาลตนสังกัดมีความจําเปนที่จะตองใหพนักงานเทศบาล เทศบาล
ที่ไปศึกษาเพิม่ เติมในประเทศกลับเขาปฏิบัติราชการกอนครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติไมวา ในกรณีใด ๆ
ใหพนักงานเทศบาลผูนนั้ กลับเขาปฏิบัติราชการตามคําสัง่ ทันที
ขอ 321 การรับเงินเดือนของพนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุมัติไปศึกษา เพิ่มเติมใน
ประเทศใหเปนไปตามกฎหมายที่กาํ หนดไวสําหรับพนักงานเทศบาลพลเรือนมาใชบงั คับโดยอนุโลม
ขอ 322 เทศบาลอาจกําหนดแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑเกี่ยวกับการศึกษาเพิ่มเติม
ในประเทศเพิม่ เติมจากประกาศนี้เพื่อใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของเทศบาลนัน้ ๆ ก็ได ทัง้ นี้ เทาที่ไม
ขัดหรือแยงกับประกาศหลักเกณฑนี้
ขอ 323 พนักงานเทศบาลผูใดไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกอนวันใช
บังคับตามประกาศนี้ ใหเปนอันใชไดและใหถือวาพนักงานเทศบาลผูนั้นไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพิ่มเติม
ตามประกาศนี้
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ขอ 324 การพัฒนาพนักงานเทศบาลโดยใหไปศึกษา ฝกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติการ
วิจัยในตางประเทศ ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการใหพนักงานเทศบาลไปศึกษา ฝกอบรมและดูงาน
ณ ตางประเทศ ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยกําหนดใหสวนราชการที่เปนกรมทีก่ ําหนดไว ในระเบียบ
ดังกลาว ใหหมายความถึงเทศบาลดวย
ขอ 325 ผูบงั คับบัญชาผูมอี ํานาจการอนุมัติใหพนักงานเทศบาล ไปศึกษา ฝกอบรม
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในตางประเทศ ใหเปนอํานาจของนายกเทศมนตรีเปนผูมีอาํ นาจอนุมัติ
ขอ 326 การอนุมัติใหพนักงานเทศบาลผูใดไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน ณ
ตางประเทศ กอน วันประกาศนี้ใชบังคับ หากเปนไปโดยถูกตองตามระเบียบวิธกี ารทีใ่ ชอยูในขณะนั้น ก็ให
เปนอันใชได และใหดําเนินการเรื่องการอยูศ ึกษา ฝกอบรม หรือดูงานตอพนักงานเทศบาลผูนนั้ ตาม
ระเบียบวิธกี ารนั้นตอไป แตทั้งนี้ สําหรับกรณีศึกษาและฝกอบรม ตองอยูในจํานวนอัตรารอยละตามที่
กําหนดในระเบียบวาดวยการใหพนักงานเทศบาลไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด

สวนที่ 5
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ขอ 327 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหผูบงั คับบัญชามีหนาทีป่ ระเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา เพื่อประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน พัฒนา
พนักงานเทศบาล เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมีหนาที่เสริมสรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับ
บัญชาปฏิบัติตน ใหเหมาะสมกับการเปนพนักงานเทศบาล และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหคาํ นึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงานที่ไดปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมี
คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเปนพนักงานเทศบาล โดยจัดทํา
การประเมินอยางนอยปละ 2 ครั้ง และเปดโอกาสใหผถู กู ประเมินชี้แจง หรือขอคําปรึกษาดวย
ขอ 328 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
เทศบาลตามประกาศนี้ มีหลักการทีจ่ ะประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานบนพืน้ ฐาน
ของผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก
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ขอ 329 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานนี้ มีวัตถุประสงค
เพื่อใหผูบงั คับบัญชาใชเปนเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล และนําผลการประเมินไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในเรือ่ งตาง ๆ ดังนี้
(1) การเลือ่ นขั้นเงินเดือน การใหรางวัลประจําป และคาตอบแทนอื่น ๆ
(2) การพัฒนา และการแกไขการปฏิบัติงาน
(3) การแตงตั้งพนักงานเทศบาล
(4) การใหออกจากราชการ
(5) การใหรางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ
ขอ 330 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใหประเมินจากผลงานและคุณ
ลักษณะการปฏิบัติงาน โดยการประเมินผลงานใหพิจารณาจากองคประกอบดังตอไปนี้
(1) ปริมาณงาน
(2) คุณภาพของผลงาน
(3) ความทันเวลา
(4) ผลลัพธ ประโยชนในการนําไปใช และประสิทธิผลของงาน
(5) การประหยัดทรัพยากรหรือความคุมคาของผลงาน
สวนการประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ใหพิจารณาจากองคประกอบดังตอไปนี้
(1) ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน
(2) การรักษาวินัย
(3) การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนพนักงานเทศบาล
เทศบาลอาจกําหนดใหมีองคประกอบการประเมินอืน่ ๆ เพิ่มเติมได ตามความเหมาะสม
ของลักษณะภารกิจและสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในตําแหนงตาง ๆ
ทั้งนี้โดยกําหนดใหมีสัดสวนคะแนนของผลงานไมนอยกวารอยละ 70
สําหรับแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เทศบาลพิจารณาใช
ตามแบบที่กาํ หนดทายประกาศนี้ หรือปรับใชตามความเหมาะสมของลักษณะงานได
ขอ 331 ใหมีการกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูประเมิน
และ ผูรับการประเมิน เชน แผนงาน โครงการ หรือ ผลงานทีก่ ําหนดในการมอบหมายงาน เปนตน ทั้งนี้
ใหพิจารณาจากขอตกลงการบริหารงานของสวนราชการ หรือภารกิจหลักที่ไดมีการกําหนดไวตามที่
ก.ท.จ. กําหนดขึ้นดวย
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ขอ 332 ใหประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ปละ 2 ครั้ง ตามรอบปงบประมาณ คือ
(1) ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปถัดไป
(2) ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปเดียวกัน
ขอ 333 การประเมินครั้งที่ 1 ตามขอ 332 ใหผูบงั คับบัญชาหรือผูประเมินจัดลําดับ
ผลการประเมินเรียงลําดับจากผูทมี่ ีผลการประเมินดีเดน ผลการประเมินเปนทีย่ อมรับไดและผลการ
ประเมินตองปรับปรุงไวใหชดั เจนเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และใหจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีผลการ
ประเมินดีเดน และผลการประเมินเปนทีย่ อมรับไดไว เพื่อประกอบการพิจารณาเลือ่ นขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2
ขอ 334 ใหนําระบบเปดมาใชในการพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี
ที่กําหนดสําหรับขาราชการพลเรือน ทัง้ นี้ ใหนายกเทศมนตรี หรือผูบ ังคับบัญชาทีไ่ ดรับมอบหมาย
ประกาศรายชือ่ ผูที่มีผลการประเมินอยูในระดับดีเดน ในที่เปดเผยใหพนักงานเทศบาลไดทราบโดย
ทั่วกัน

ขอ 335 ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการ พิจารณาเพื่อพิจารณากลัน่ กรอง
ผลการประเมินใหเกิดมาตรฐานและความเปนธรรมในการใชดุลยพินจิ ของผูบังคับบัญชาหรือ ผูป ระเมิน
กอนทีจ่ ะเสนอผลการประเมินตอผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขัน้ เงินเดือน โดยมีองคประกอบตามที่เทศบาลเห็น
สมควร เพื่อใหการพิจารณาเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว
ทั้งนี้ เทศบาลอาจกําหนดใหมีคณะอนุกรรมการชวยพิจารณากลัน่ กรอง เพื่อใหเกิดความ
เปนธรรมในระดับกอง หรือสวนราชการทีเ่ รียกชื่ออยางอื่นในเทศบาลดวยก็ได
ขอ 336 ใหนําผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล ไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องตาง ๆ ที่กาํ หนดในขอ 329 ดวย
ขอ 337 เมือ่ เสร็จสิ้นการประเมินผลการปฏิบัติงานแตละครั้งแลว ผูบังคับบัญชาซึ่งเปน
ผูประเมินตองนําผลการประเมินไปใชประกอบการใหคาํ ปรึกษาแนะนําแกผูรับการประเมิน เพื่อใหมี
การแกไขปรับปรุงการปฏิบตั ิงาน และกําหนดแผนการพัฒนาผูรับการประเมินใหมสี มรรถนะและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานดียงิ่ ขึ้น
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ขอ 338 ใหเทศบาลวางระบบการจัดเก็บผลการประเมินเพื่อนําไปใช ตามวัตถุประสงค
ที่กําหนดไวตอไป เชน ผลการประเมินครั้งที่ 1 เก็บไวที่ผูบังคับบัญชา ผลการประเมิน ครั้งที่ 2 ภายหลัง
จากการใหคําปรึกษาแนะนําแกผูรับการประเมินแลว ใหเก็บสรุปผลการประเมินไวในแฟมประวัติพนักงาน
เทศบาล หรือเทศบาลจะกําหนดรูปแบบการจัดเก็บเปนอยางอืน่ ตามที่เหมาะสมก็ได
ขอ 339 ใหใชการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานตามที่กาํ หนด
นี้ สําหรับพนักงานเทศบาลทุกระดับ สวนแบบประเมินการปฏิบัติงานสําหรับพนักงานเทศบาล ระดับ 9
ใหเปนไปตามแบบประเมินทายประกาศนี้ และเมื่อ ก.ท. ไดกําหนดเรื่องการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของนักบริหารงานระดับสูงแลว ก็ใหใชหลักเกณฑดงั กลาวสําหรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักบริหารงานระดับสูงตอไป
ขอ 340 กรณีอื่น ๆ ที่มเี หตุผลและความจําเปน สํานักงาน ก.ท. และเทศบาล
อาจรวมกันกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการเพิ่มเติมตามลักษณะงาน สภาพการปฏิบัติงานและอืน่ ๆ ได

สวนที่ 6
การลา
ขอ 341 ในสวนนี้
" เขารับการตรวจเลือก " หมายความวา เขารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเปนทหาร
กองประจําการ
" เขารับการเตรียมพล " หมายความวา เขารับการระดมพล เขารับการตรวจสอบพล
เขารับการฝกวิชาทหาร หรือเขารับการทดลองความพรัง่ พรอม ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
" องคการระหวางประเทศ " หมายความวา องคการที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นดวยความ
ตกลงระหวางประเทศทัง้ ในระดับรัฐบาลและระดับเอกชน และสําหรับองคการสหประชาชาติใหหมายความ
รวมถึงทบวงการชํานัญพิเศษและองคการอื่นใดในเครือสหประชาชาติดวย
" องคการตางประเทศ " หมายความวา องคการหรือสถาบันตางประเทศตามที่ผู
รักษาการตามประกาศนี้จะไดประกาศรายชื่อใหทราบ
" การไปปฏิบัติงานองคการระหวางประเทศ " หมายความรวมถึง การไปปฏิบัติงาน
ตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย การไปปฏิบัติงานในองคการตางประเทศ การไปปฏิบัติงานใน
ตางประเทศในลักษณะเดียวกันกับการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ รวมทั้งการไปปฏิบัติงาน
ในหนวยงานขององคการระหวางประเทศ หนวยงานขององคการตางประเทศ หรือหนวยงานของรัฐบาล
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ตางประเทศซึง่ ตั้งอยู ในประเทศไทย โดยไดรับเงินเดือนหรือคาตอบแทนในลักษณะเดียวกันกับเงินเดือน
จากองคการระหวางประเทศ องคการตางประเทศ หนวยงานของรัฐบาลตางประเทศหรือจากประเทศที่ไป
ปฏิบัติงาน แตทั้งนี้ไมรวมถึงการเดินทางไปราชการตามระเบียบวาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการหรือ
การจัดการประชุมของทางราชการ การไปรับราชการประจําในตางประเทศ การไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติการวิจัย ตามระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการใหพนักงานเทศบาลไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน
ณ ตางประเทศ
" ลาติดตามคูสมรส " หมายความวา ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบดวยกฎหมายที่
เปนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไปปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในตางประเทศ
หรือทางราชการสั่งใหไปปฏิบัติงานในตางประเทศตามความตองการของทางราชการตามกฏหมายวาดวย
การกําหนดหลักเกณฑการสั่งใหไปทําการซึ่งใหนับเวลาระหวางนัน้ เหมือนเต็มเวลาราชการหรือเต็มเวลา
ทํางาน ตัง้ แต 1 ปขึ้นไป แตไมรวมถึงกรณีที่คูสมรสไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ
ตางประเทศ
ขอ 342 การลาทุกประเภทตามที่กาํ หนดในสวนนี้ ถามีกฎหมาย ระเบียบ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีกําหนดเกีย่ วกับการลาประเภทใดไวเปนพิเศษ ผูลาและผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการ
ลาจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลาประเภทนั้นดวย
ขอ 343 ผูมอี ํานาจพิจารณาหรืออนุญาต และอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา
สําหรับพนักงานเทศบาล ใหเปนไปตามตารางที่กาํ หนดไวทายประกาศนี้
ในกรณีที่ผูมีอาํ นาจอนุญาตการลาตามประกาศนี้ไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติราชการได
และมีเหตุจําเปนเรงดวนไมอาจรอขออนุญาตจากผูมีอาํ นาจได ใหผลู าเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูม ีอํานาจ
อนุญาตการลาชั้นเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณา และเมื่ออนุญาตแลวใหแจงผูมีอํานาจอนุญาตตามประกาศนี้
ทราบดวย
ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือ
ใหแกผูดํารงตําแหนงใดเปนผูพิจารณาอนุญาตแทนก็ได
ขอ 344 พนักงานเทศบาลผูใดไดรับคําสั่งใหไปชวยราชการ ณ หนวยงานอืน่ ใดของทาง
ราชการหากประสงคจะลาปวย ลาคลอดบุตร ลากิจสวนตัว ลาพักผอน หรือลาเขารับการตรวจเลือก หรือ
เขารับการเตรียมพล ในชวงเวลาที่ไปชวยราชการ ใหเสนอขออนุญาตลาตอผูบังคับบัญชาของหนวยงานที่
ไปชวยราชการ แลวใหหนวยงานนั้นรายงานจํานวนวันลาใหหนวยงานตนสังกัดของผูนนั้ ทราบ อยางนอยป
ละครั้ง
การลาประเภทอื่นนอกจากที่ระบุไวในวรรคหนึง่ ใหเสนอขออนุญาตลาตอสวนราชการ
เจาสังกัดตามหลักเกณฑที่กาํ หนดสําหรับการลาประเภทนัน้
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ขอ 345 การนับวันลาตามประกาศนี้ใหนับตามปงบประมาณ
การนับวันลาเพื่อประโยชนในการเสนอหรือจัดสงใบลา อนุญาตใหลา และคํานวณวันลา
ใหนับตอเนื่องกัน โดยนับวันหยุดราชการทีอ่ ยูในระหวางวันลาประเภทเดียวกัน รวมเปนวันลาดวย เวนแต
การนับเพื่อประโยชนในการคํานวณวันลาสําหรับวันลาปวยทีม่ ิใชวนั ลาปวยตามกฏหมายวาดวยการ
สงเคราะหพนักงานเทศบาลผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบตั ิราชการ วันลากิจสวนตัว
และวันลาพักผอนใหนับเฉพาะวันทําการ
การลาปวยหรือลากิจสวนตัวซึ่งมีระยะเวลาตอเนื่องกัน จะเปนในปเดียวกันหรือไมกต็ าม
ใหนับเปนการลาครั้งหนึ่ง ถาจํานวนวันลาครั้งหนึง่ รวมกันเกินอํานาจของผูมีอํานาจอนุญาตระดับใด ใหนาํ
ใบลาเสนอขึ้นไปตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต
พนักงานเทศบาลที่ถกู เรียกเขามาปฏิบตั ิราชการระหวางการลา ใหถือวาการลาเปนอัน
หมดเขตเพียงวันกอนเดินทางกลับและวันราชการเริ่มตนตั้งแตวันออกเดินทางกลับเปนตนไป
การลาครึ่งวันในตอนเชาหรือตอนบาย ใหนับเปนการลาครึ่งวันตามประเภทของการลา
นั้น ๆ
พนักงานเทศบาลซึ่งไดรับอนุญาตใหลา หากประสงคจะยกเลิกวันลาที่ยังไมไดหยุด
ราชการใหเสนอขอถอนวันลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตใหลา และใหถอื วาการ
ลาเปนอันหมดเขตเพียงวันที่ขอถอนวันลานัน้
ขอ 346 เพือ่ ควบคุมใหเปนไปตามประกาศนี้ ใหเทศบาลจัดทําบัญชีลงเวลาการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานเทศบาลในสังกัด โดยมีสาระสําคัญตามตัวอยางทายประกาศนี้ หรือจะใชเครื่อง
บันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได
ในกรณีจําเปนนายกเทศมนตรีจะกําหนดวิธีลงเวลาปฏิบตั ิราชการ หรือวิธีควบคุมการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษเปนอยางอื่นตามเห็นสมควร
ก็ได แตทั้งนี้ ตองมีหลักฐานใหสามารถตรวจสอบวันลา เวลาการปฏิบัติราชการไดดวย
ขอ 347 การลาใหใชใบลาตามแบบทายประกาศนี้ เวนแตในกรณีจําเปนหรือรีบดวนจะ
ใชใบลาที่มีขอความไมครบถวนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอยางอืน่ ก็ได แตทั้งนี้ ตองสงใบลาตามแบบ
ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ
ขอ 348 พนักงานเทศบาลซึ่งประสงคจะไปตางประเทศในระหวางการลาตามประกาศนี้
หรือ ในระหวางวันหยุดราชการใหเสนอขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูวาราชการจังหวัด
การอนุญาตของผูวาราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่ง เมื่ออนุญาตแลวใหรายงาน
ปลัดกระทรวง มหาดไทยทราบดวย
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ขอ 349 พนักงานเทศบาลผูใดไมสามารถมาปฏิบัติราชการได อันเนื่องมาจาก
พฤติการณพิเศษ ซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปในทองทีน่ ั้น หรือพฤติการณพิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับพนักงานเทศบาล
ผูนั้นและมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลอหรือความผิดของพนักงานเทศบาลผูน ั้นเอง โดยพฤติการณ
พิเศษดังกลาวรายแรงจนเปนเหตุขัดขวางทําใหไมสามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งปกติ ใหพนักงาน
เทศบาลผูน ั้นรีบรายงานพฤติการณที่เกิดขึ้นรวมทัง้ อุปสรรคขัดขวางที่ทาํ ใหมาปฏิบัติราชการไมไดตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกเทศมนตรีทันทีในวันแรกที่สามารถมาปฏิบัติราชการได
ในกรณีทนี่ ายกเทศมนตรีเห็นวาการที่พนักงานเทศบาลผูนั้นมาปฏิบัตริ าชการไมไดเปน
เพราะพฤติการณพิเศษตามวรรคหนึง่ จริง ใหสั่งใหการหยุดราชการของพนักงานเทศบาลผูนนั้ ไมนบั เปน
วันลาตามจํานวนวันที่ไมสามารถมาปฏิบัติราชการไดอันเนื่องมาจากพฤติการณพเิ ศษดังกลาว
ในกรณีทนี่ ายกเทศมนตรี เห็นวาการที่ไมสามารถมาปฏิบัติราชการยังไมสมควรถือเปน
พฤติการณพิเศษตามวรรคหนึง่ ใหถือวาวันที่พนักงานเทศบาลผูน ั้นไมมาปฏิบัติราชการเปนวันลากิจ
สวนตัว
ขอ 350 การลาแบงออกเปน 9 ประเภท คือ
(1)
การลาปวย
(2)
การลาคลอดบุตร
(3)
การลากิจสวนตัว
(4)
การลาพักผอน
(5)
การลาอุปสมบทหรือการลาปประกอบพิธฮี ัจย
(6)
การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
(7)
การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจยั
(8)
การลาไปปฏิบตั ิงานในองคการระหวางประเทศ
(9)
การลาติดตามคูสมรส
ขอ 351 พนักงานเทศบาลซึ่งประสงคจะลาปวยเพื่อรักษาตัว ใหเสนอหรือจัดสงใบลา
ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตในกรณีจําเปนจะเสนอหรือ
จัดสงใบลา ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได
ในกรณีทพี่ นักงานเทศบาลผูข อลามีอาการปวยจนไมสามารถจะลงชื่อในใบลาไดจะให
ผูอื่นลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลวใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว
การลาปวยตั้งแต 30 วันขึ้นไป ตองมีใบรับรองแพทยซึ่งเปนผูที่ไดขึ้นทะเบียนและรับใน
อนุญาตเปนผูป ระกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาดวย ในกรณีจาํ เปนหรือเห็นสมควรผูมีอํานาจ
อนุญาตจะสัง่ ใหใชใบรับรองแพทยซึ่งผูม อี ํานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได
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การลาปวยไมถึง 30 วัน ไมวา จะเปนการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดตอกันถาผูม อี ํานาจ
อนุญาตเห็นสมควร จะสัง่ ใหมีใบรับรองแพทยตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั่งใหผูลาไปรับการตรวจ
จากแพทยของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได
ขอ 352 พนักงานเทศบาลซึ่งประสงคจะลาคลอดบุตร ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอาํ นาจอนุญาตในการ เวนแตไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได จะใหผูอื่น
ลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว และมีสทิ ธิลาคลอดบุตรโดยไดรับ
เงินเดือนครั้งหนึง่ ได 90 วัน โดยไมตองมีใบรับรองแพทย
การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่ลาคลอดกอนหรือหลังวันที่ลาคลอดบุตรก็ได แตเมื่อรวม
วันลาแลวตองไมเกิน 90 วัน
พนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุญาตใหลาคลอดบุตรแลไดหยุดราชการไปแลวแตไมได
คลอดบุตรตามกําหนด หากประสงคจะขอถอนวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ใหผูมีอาํ นาจอนุญาตใหถอน
วันลาคลอดบุตรได โดยใหถือวาวันที่ไดหยุดราชการไปแลวเปนวันลากิจสวนตัว
การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใด ซึ่งยังไมครบกําหนดวันลาของการลา
ประเภทนัน้ ใหถือวาการลาประเภทนัน้ สิน้ สุดลง และใหนับเปนการลาคลอดบุตรตั้งแตวันเริ่มวันลาคลอด
บุตร
ขอ 353 พนักงานเทศบาลซึ่งประสงคจะลากิจสวนตัว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอาํ นาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได เวนแตมี
เหตุจําเปนไมสามารถรอรับอนุญาตไดทันจะเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมดวยเหตุจําเปนไวแลวหยุดราชการ
ไปกอนได แตจะตองชี้แจงเหตุผลใหผูมีอาํ นาจอนุญาตทราบโดยเร็ว
ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึง่ ได ใหเสนอหรือจัดสง
ใบลาพรอมทั้งเหตุผลความจําเปนตอผูบงั คับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมอี ํานาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มา
ปฏิบัติราชการ
ขอ 354 พนักงานเทศบาลที่ลาคลอดบุตรตามขอ 352 แลว หากประสงคจะลาเพื่อ
เลี้ยงดูบุตรเพิม่ อีก ใหมีสทิ ธิลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรโดยไดรับเงินเดือน
ไดอีกไมเกิน 30 วันทําการ
ขอ 355 พนักงานเทศบาลมีสิทธิลากิจสวนตัว รวมทั้งลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ตอเนื่องจากการลาคลอดบุตร โดยไดรับเงินเดือนปละไมเกิน 45 วันทําการ
พนักงานเทศบาลผูที่ไดใชสทิ ธิลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตร
ตามขอ 354 ในปใดแลว ใหมีสิทธิลากิจสวนตัวโดยไดรับเงินเดือนไดอีกตามจํานวนวันที่เหลืออยู
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ขอ 256 พนักงานเทศบาลที่ลาคลอดบุตรและลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจาก
การลาคลอดบุตร โดยมีสิทธิไดรับเงินเดือนตามขอ 354 และขอ 355 แลว หากประสงคจะลากิจสวนตัว
เพื่อเลี้ยงดูบุตรตอไปอีก ใหลาไดไมเกิน 150 วันทําการ โดยไมมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลา
ขอ 357 ผูทไี่ ดรับอนุญาตใหลากิจสวนตัว เวนแตกรณีการลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ตามขอ 354 และขอ 355 ซึ่งไดหยุดราชการไปยังไมครบกําหนด ถามีราชการจําเปนเกิดขึ้น
ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบตั ิราชการก็ได
ขอ 358 พนักงานเทศบาลมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปหนึ่งได 10 วันทําการ เวนแต
พนักงานเทศบาล ดังตอไปนี้ไมมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปที่ไดรับบรรจุเขารับราชการยังไมถึง 6 เดือน
(1) ผูซึ่งไดรับบรรจุเขารับราชการครั้งแรก
(2) ผูซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุสวนตัว แลวตอมาไดบรรจุเขารับราชการอีก
(3) ผูซึ่งลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง
แลวตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีกหลัง 6 เดือน นับแตวันออกจากราชการ
(4) ผูซึ่งถูกสัง่ ใหออกจากราชการในกรณีอื่น นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และในกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการ
แลวตอมาไดรับการบรรจุเขารับราชการอีก
ขอ 359 ถาในปใดพนักงานเทศบาลผูใดมิไดลาพักผอนประจําป หรือลาพักผอน
ประจําปแลวแตไมครบ 10 วันทําการ ใหสะสมวันทีม่ ิไดลาในปนั้นรวมเขากับปตอ ๆ ไปได แตวันลาพักผอน
สะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบนั จะตองไมเกิน 20 วันทําการ
สําหรับผูท ี่ไดรบั ราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 10 ป ใหมีสทิ ธินําวันลาพักผอน
สะสมรวมกับวันลาพักผอนประจําปในปปจจุบันไดไมเกิน 30 วันทําการ
ขอ 360 พนักงานเทศบาลซึ่งประสงคจะลาพักผอน ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอาํ นาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได
ขอ 361 การอนุญาตใหลาพักผอน ผูม อี ํานาจอนุญาตจะอนุญาตใหลาครั้งเดียวหรือ
หลายครัง้ ก็ได โดยมิใหเสียหายแกราชการ
ขอ 362 ผูทไี่ ดรับอนุญาตใหลาพักผอนซึ่งหยุดราชการไปยังไมครบกําหนด ถามี
ราชการจําเปนเกิดขึ้น ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได
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ขอ 363 พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวนั หยุดภาคการศึกษา
หากไดหยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษา เกินกวาวันลาพักผอนตามหมวดนี้แลว ไมมีสิทธิลา
พักผอนตามทีก่ ําหนดไวในสวนนี้
ขอ 364 พนักงานเทศบาลซึ่งประสงคจะลาอุปสมบทในประพุทธศาสนา หรือพนักงาน
เทศบาลที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งประสงคจะลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบ ังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตกอนวัน
อุปสมบทหรือกอนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ไมนอยกวา 60 วัน
ในกรณีมีเหตุพิเศษไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึง่ ใหชี้แจงเหตุผลความ
จําเปนประกอบการลา และใหอยูในดุลยพินิจของผูมีอาํ นาจที่จะพิจารณาใหลาหรือไมก็ได
ขอ 365 พนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุญาตใหลาอุปสมบทหรือไดรับอนุญาตใหลาไป
ประกอบพิธีฮจั ยตามขอ 364 แลว จะตองอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ภายใน 10 วัน
นับแตวันเริ่มลา และจะตองกลับมารายงานตัวเขาปฏิบตั ิราชการภายใน 5 วัน นับแตวันที่ลาสิกขา หรือ
วันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮจั ย
พนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุญาตใหลาอุปสมบทหรือไดรบั อนุญาตใหลาไปประกอบพิธีฮัจย
และไดหยุดราชการไปแลว หากปรากฎวามีปญหาอุปสรรคทําใหไมสามารถอุปสมบทหรือไปประกอบ
พิธีฮัจยตามทีข่ อลาไว เมื่อไดรับรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตามปกติและขอถอนวันลา ใหผูมีอํานาจ
พิจารณาหรืออนุญาต พิจารณาหรืออนุญาตใหถอนวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจยได โดยใหถือวา
วันที่ไดหยุดราชการไปแลวเปนวันลากิจสวนตัว
ขอ 366 พนักงานเทศบาลที่ไดรับหมายเรียกเขารับการตรวจเลือก ใหรายงานผลตอ
ผูบังคับบัญชากอนวันเขารับการตรวจเลือกไมนอยกวา 48 ชั่วโมง สวนพนักงานเทศบาลที่ไดรับ
หมายเรียกเขารับการเตรียมพลใหรายงานลาตอผูบังคับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมง นับแตเวลารับหมายเรียก
เปนตนไป และใหไปเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไม
ตองรอรับคําสั่งอนุญาต และใหผูบังคับบัญชาเสนอไปตามลําดับจนถึงนายกเทศมนตรี
ขอ 367 เมือ่ พนักงานเทศบาลที่ลานัน้ พนจากการเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการ
เตรียมพลแลว ใหมารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตามปกติตอผูบงั คับบัญชาภายใน 7 วัน เวนแต
กรณีที่มีเหตุจาํ เปน นายกเทศมนตรีอาจขยายเวลาใหไดรวมแลวไมเกิน 15 วัน
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ขอ 368 พนักงานเทศบาลซึ่งประสงคจะลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
ณ ตางประเทศ ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณา
อนุญาต
สําหรับการลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศใหเสนอหรือจัดสง
ใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาอนุญาต
ขอ 369 พนักงานเทศบาลซึ่งประสงคจะลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศให
เสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณา โดยถือ
ปฏิบัติตาม หลักเกณฑที่กาํ หนดไวในสวนนี้
ขอ 370 การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศมี 2 ประเภท คือ
" ประเภทที่ 1 " ไดแก การไปปฏิบัติงานในกรณีหนึง่ กรณีใด ดังตอไปนี้
(1) การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ซึง่ ประเทศไทยเปนสมาชิกและเปน
วาระที่ตองสงไปปฏิบัติงานในองคการนัน้
(2) รัฐบาลไทยมีขอผูกพันที่จะตองสงไปปฏิบัติงานตามความตกลงระหวางประเทศ
(3) ประเทศไทยตองสงไปปฏิบัติงานเพื่อพิทักษรักษาผลประโยชนของประเทศตาม
ความตองการของรัฐบาลไทย
" ประเภทที่ 2 " ไดแก การไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากประเภทที่ 1

ขอ 371 พนักงานเทศบาลที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตองมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้
(1) เปนพนักงานเทศบาลประจําตลอดมาเปนระยะเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาปกอน
ถึงวันที่ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงาน เวนแตผูที่ไมปฏิบัติงานในองคการสหประชาชาติกําหนดเวลาหาปให
ลดลงเปนสองป
สําหรับผูที่เคยไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทที่ 2 มาแลวจะตองมี
เวลาปฏิบัติราชการในสวนราชการไมนอยกวาสองป นับแตวันเริ่มกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ หลังจากที่
เดินทางกลับจากราชการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทที่ 2 ครั้งสุดทาย
(2) ผูที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทที่ 2 ตองมีอายุไมเกินหาสิบป
บริบูรณ นับถึงวันที่ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงาน
(3) เปนผูปฏิบัติหนาที่ราชการมีความรูค วามสามารถเหมาะสม มีความประพฤติ
เรียบรอยและไมอยูในระหวางถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัย
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การขอยอเวนหรือผอนผันคุณสมบัติตาม (1) วรรคสอง และ (2) ใหเสนอเหตุผลความ
จําเปนตอปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาเปนราย ๆ ไป
ขอ 372 ใหพนักงานเทศบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไปปฏิบัติงานในองคการระหวาง
ประเทศยืน่ ใบลาตอผูบังคับบัญชาไปตามลําดับเพื่อพิจารณาอนุญาต และมีคําสั่งใหพนักงานเทศบาล
ผูนั้นลาไปปฏิบัติงานไดโดยถือวาเปนการไปทําการใด ๆ อันจะนับเวลาระหวางนัน้ เหมือนเต็มเวลา
ราชการ มีกําหนดเวลาไมเกินสี่ปสาํ หรับการไปปฏิบัติงานประเภทที่ 1 หรือมีกาํ หนดเวลาไมเกินหนึง่ ป
สําหรับการไปปฏิบัติงานประเภทที่ 2 โดยไมไดรับเงินเดือนเวนแตอัตราเงินเดือนที่ไดรับจากองคการ
ระหวางประเทศต่ํากวาอัตราเงินเดือนของทางราชการทีผ่ ูนั้นไดรับอยูในขณะนัน้ ใหมสี ิทธิไดรับเงินเดือน
จากทางราชการสมทบ ซึ่งเมื่อรวมกับเงินเดือนจากองคการระหวางประเทศแลวไมเกินอัตราเงินเดือนของ
ทางราชการทีพ่ นักงานเทศบาลผูนนั้ ไดรับอยูในขณะนัน้
ขอ 373 พนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
หากประสงคจะอยูปฏิบัติงานตอ ใหยื่นเรือ่ งราวพรอมทัง้ เหตุผลความจําเปนและประโยชนทางราชการจะ
ไดรับตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงปลัดประทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาอนุญาต และมีคําสั่งให
พนักงานเทศบาลผูนนั้ ไปปฏิบัติงานโดยถือวาเปนการไปทําการใด ๆ อันจะนับเวลาระหวางนัน้ เหมือนเต็ม
เวลาราชการ ตามกฎหมายวาดวยกําหนดหลักเกณฑการสั่งใหพนักงานเทศบาลไปทําการนัน้ เหมือนเต็ม
เวลาราชการไดอีกแตเมื่อรวมแลวตองไมเกินสี่ป
การอนุญาตใหพนักงานเทศบาลผูใดไปปฏิบัติงานประเภทที่ 2 เกินกวาหนึ่งป ให
ผูบังคับบัญชาสั่งใหผนู ั้นออกจากราชการในชวงเวลาที่ไปปฏิบัติงานเกินหนึง่ ปดวย
ขอ 374 เมือ่ เทศบาลไดมคี ําสั่งใหพนักงานเทศบาลไปปฏิบัติงานตามขอ 372 หรือให
ไปปฏิบตั ิงานตอหรือใหออกจากราชการตามขอ 373 แลวใหเทศบาลรายงานและสงสําเนาคําสั่งดังกลาว
ใหสํานักงาน ก.ท. ทราบ
ขอ 375 ใหเทศบาลจัดทําสัญญาผูกมัดพนักงานเทศบาลที่ไปปฏิบตั ิงานในองคการ
ระหวางประเทศประเภทที่ 2 ใหกลับมารับราชการในสวนราชการเปนเวลาหนึ่งเทาของระยะเวลาที่ไป
ปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาลผูใดปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศแลวไมกลับมารับราชการหรือ
กลับมารับราชการไมครบกําหนดตามสัญญา ใหชดใชเงินเบี้ยปรับแกทางราชการ ดังนี้
(1) ไมกลับเขารับราชการเลย ใหชดใชเปนจํานวนเทากับเงินเดือนเดือนสุดทายทีไ่ ดรับ
คูณดวยเวลาที่ไปปฏิบัติงานที่คิดเปนเดือน เศษของเดือน ถาเกินสิบหาวันใหคิดเปนหนึง่ เดือน
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(2) กลับมารับราชการไมครบกําหนดตามสัญญา ใหชดใชเบี้ยปรับตาม (1) ลดลงตาม
สวนการทําสัญญาตามวรรคหนึง่ ใหเปนไปตามแบบและวิธกี ารที่กาํ หนดเมื่อจัดทําแลวใหสงใหสาํ นักงาน
ก.ท. จํานวน 1 ชุด
ขอ 376 พนักงานเทศบาลที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ เมื่อปฏิบัติงาน
แลวเสร็จใหรายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่ภายในสิบวัน นับแตวันถัดจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานและให
รายงานผลการไปปฏิบัติงานใหปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่กลับมาปฏิบัติ
หนาที่ราชการ
การรายงานผลการไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึง่ ใหใชแบบรายงานการไปปฏิบัติงานใน
องคการระหวางประเทศ ตามที่กาํ หนดไวทายประกาศนี้
ขอ 377 พนักงานเทศบาลซึ่งประสงคจะลาติดตามคูส มรส ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับเพือ่ พิจารณาอนุญาตใหลาไดไมเกินสองป และในกรณีจําเปนอาจอนุญาตใหลา
ตอไดอีกสองป แตเมื่อรวมแลวตองไมเกินสี่ป ถาเกินสีป่ ใหลาออกจาก ราชการ
ขอ 378 การพิจารณาอนุญาตใหพนักงานเทศบาลลาติดตามคูสมรส ผูมีอํานาจ
อนุญาตจะ อนุญาตใหลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ไดโดยมิใหเสียหายแกราชการ แตเมื่อรวมแลวจะตองไม
เกินระยะเวลาตามทีก่ ําหนดในขอ 377 และจะตองเปนกรณีที่คูสมรสอยูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือ
ปฏิบัติงานในตางประเทศเปนระยะเวลาติดตอกันไมวา จะอยูปฏิบัตหิ นาที่ราชการหรือปฏบัติงานใน
ประเทศเดียวกันหรือไม
ขอ 379 พนักงานเทศบาลที่ไดลาติดตามคูสมรสครบกําหนดระยะเวลาตามขอ 377
ในชวงเวลาทีค่ ูสมรสอยูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือปฏิบตั ิงานในตางประเทศติดตอกันคราวหนึง่ แลว ไมมี
สิทธิขอลาติดตามคูสมรสอีก เวนแตคูสมรสจะไดกลับมาปฏิบัติหนาทีร่ าชการหรือปฏิบัติงานประจําใน
ประเทศไทยตอมาไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในตางประเทศอีกในชวงเวลาใหม
จึงจะมีสทิ ธิขอลาติดตามคูสมรสตามขอ 377 ไดใหม
ขอ 380 กรณีมีเหตุพิเศษ สมควรยกเวนการปฏิบัติตามที่กาํ หนดในสวนนี้ใหนําเสนอ
ก.ท.จ. เพื่อพิจารณาเปน ราย ๆ ไป

สวนที่ 7
เบ็ดเตล็ด
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ขอ 381 วัน เวลาทํางาน วันหยุดตามประเพณี วันหยุดประจําปของพนักงานเทศบาล
ใหเทศบาลประกาศกําหนดโดยใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดสําหรับขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม
ขอ 382 เครื่องแบบและระเบียบการแตงเครื่องแบบของขาราชการใหเปนไปตาม
กฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนัน้
ขอ 383 ใหเทศบาลจัดใหมีประกาศกําหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับ
พนักงานเทศบาล เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติตนของพนักงานเทศบาล โดยใหติด
ประกาศไวอยางเปดเผยในสํานักงานของเทศบาล
ขอ 384 ในการจัดทํามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมตามขอ 383 ใหเทศบาลแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขึ้น ประกอบดวยผูแทนทุกฝายของเทศบาล
ขอ 385 ใหเทศบาลรายงานเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย
การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ตลอดจนการรายงานเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลง
ลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงและสวนราชการ การเปลี่ยนแปลงการใชตําแหนง การทะเบียน
ประวัติของพนักงานเทศบาล และอัตรากําลังของพนักงานเทศบาล และการปฏิบัติการอื่น ไปยัง ก.ท.
ขอ 386 เมือ่ เทศบาลไดมคี ําสั่ง หรือประกาศเกีย่ วกับพนักงานเทศบาล หรือตามที่
กําหนดในประกาศนี้ มาตรฐานทั่วไปเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล และตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ดังตอไปนี้
(1) การสั่งบรรจุและแตงตั้ง ซึ่งหมายถึง การสั่งบรรจุเขารับราชการและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาล ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การ
บรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขัน้ เงินเดือน สําหรับ
พนักงานเทศบาล
(2) การสั่งแตงตัง้ ซึ่งหมายถึง การสั่งยาย โอน รับโอน เลื่อนระดับ ตามมาตรฐาน
ทั่วไปเกีย่ วกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน
การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน สําหรับพนักงานเทศบาล
(3) การสั่งใหไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง การใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
การไดรับประโยชนตอบแทนอื่น และการเลือ่ นขั้นเงินเดือน ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอืน่
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(4) การสั่งประจําเทศบาล การสั่งผูประจําเทศบาลใหดาํ รงตําแหนงเดิมหรือตําแหนง
อื่น และการสัง่ ใหชว ยปฏิบตั ิราชการ ตามมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ วิธกี าร
บริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล
(5) การสั่งใหออกจากราชการตามมาตรฐานทั่วไปเกีย่ วกับการใหออกจากราชการ
(6) การประกาศการพนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญพนักงาน
สวนทองถิ่น
(7) การประกาศกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการ การกําหนดอํานาจหนาที่
การแบงสวนราชการภายใน การจัดตั้ง การปรับปรุง การรวมหรือการยุบเลิกการจัดแบงสวนราชการของ
เทศบาล ตามมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ วิธกี ารบริหารและการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล
(8) การประกาศกําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากําลังของเทศบาล
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกีย่ วกับตําแหนง แผนอัตรากําลังของเทศบาล ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนงสําหรับพนักงานเทศบาล
ใหเทศบาลที่ออกคําสั่งหรือประกาศดังกลาว รายงานไปยัง ก.ท. โดยสงสําเนาคําสั่ง
หรือประกาศนัน้ อยางละ 3 ฉบับ ไปใหภายในหาวันทําการนับแตวนั ที่ออกคําสัง่ หรือประกาศ และ
สําหรับกรณีการบรรจุและแตงตั้งตาม (1) ใหสงทะเบียนประวัตพิ นักงานเทศบาล ตามขอ 388 ของผูไดรับ
การบรรจุและแตงตั้งที่ไดกรอกรายการและตรวจสอบถูกตองแลวไปพรอมกันดวย
ขอ 387 เมือ่ ก.ท.จ. หรือเทศบาล กําหนดใหมีการประกาศเกีย่ วกับการคัดเลือก
ตามทีก่ ําหนดในประกาศนี้ ดังตอไปนี้
(1) การสอบแขงขัน เพือ่ บรรจุบุคคลเขารับราชการ
(2) การคัดเลือกกรณีทมี่ ีเหตุพเิ ศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน
(3) การสอบคัดเลือก เพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาล ใหดาํ รงตําแหนงในระดับทีส่ ูงขึ้น
(4) การคัดเลือก เพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลตําแหนงบริหารใหดํารงตําแหนงใน
ระดับที่สูงขึ้น
ใหเลขานุการ ก.ท.จ. รายงานไปยัง ก.ท. โดยสงสําเนาประกาศเกีย่ วกับการคัดเลือกนั้น
อยางละ 3 ฉบับ ไปใหภายใน หาวันทําการนับแตวนั ที่ประกาศ
ขอ 388 ใหเทศบาลจัดใหมีทะเบียนประวัติของพนักงานเทศบาลทุกคน โดยจัดเก็บไวที่
เทศบาล 1 ฉบับ และสงให ก.ท. เก็บไว 1 ฉบับ
การจัดทําทะเบียนประวัติของพนักงานเทศบาล ลักษณะ รูปแบบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
ทะเบียนประวัติ วิธกี ารบันทึกรายการในทะเบียนประวัติ และการจัดทําแฟมประวัติพนักงานเทศบาล
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ใหนาํ กฎหมายหรือระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีทกี่ ําหนดไวสําหรับพนักงานเทศบาลพลเรือนมาใชบังคับ
โดยอนุโลม
ขอ 389 พนักงานเทศบาล ผูใดไดรับอนุญาตใหไปศึกษาฝกอบรมดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจยั ในประเทศ หรือตางประเทศ ไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
หรือลาติดตามคูสมรสตามระเบียบวาดวยการลาของพนักงานเทศบาล ไดรับวุฒิเพิม่ ขึ้นหรือสูงขึน้ สมรส
หยา เปลี่ยนชือ่ ตัวหรือชื่อสกุล หรือตาย ใหเทศบาลที่อนุญาตหรือไดรับแจง รายงานไปยัง ก.ท. ภายในหา
วัน ทําการนับแตวันอนุญาตหรือวันไดรับแจง แลวแตกรณี
ขอ 390 ใหเทศบาลคํานวณอัตรากําลังพนักงานครูเทศบาลที่สงั กัดสถานศึกษา
ตามเกณฑที่ ก.ท. กําหนด แลวรายงาน ก.ท. ทราบตามแบบทีร่ ายงานให ก.ท.จ.ทราบในขอ 23 (8) ภายใน
เดือนมิถนุ ายน ของทุกป
หมวด 15
การบริหารงานบุคคลของลูกจาง
ขอ 391 ในหมวดนี้
“สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการที่เทศบาลประกาศจัดตั้งขึน้ ตามมาตรฐาน
ทั่วไปเกีย่ วกับโครงสรางการแบงสวนราชการของเทศบาล และใหรวมถึงโรงเรียนหรือหนวยงานอืน่ ที่อยู
สังกัดในเทศบาลดวย
“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว และลูกจางลักษณะ
ผูชาํ นาญงานของเทศบาล โดยไมรวมถึงลูกจางของสถานธนานุบาลของเทศบาล
“ลูกจางประจํา” หมายความวา ลูกจางรายเดือน รายวัน และรายชัว่ โมงที่จา งไว
ปฏิบัติงานที่มลี ักษณะประจําโดยไมมีกาํ หนดเวลาการจางตามอัตราและจํานวนทีก่ าํ หนดไวและรับเงิน
คาจางจากงบประมาณหมวดคาจางประจําของเทศบาล หรือหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลดวย
“ลูกจางชั่วคราว” หมายความวา ลูกจางรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมงที่จา งไว
ปฏิบัติงานที่มลี ักษณะชั่วคราว และหรือมีกําหนดเวลาจาง แตทั้งนี้ ระยะเวลาการจางตองไมเกินป
งบประมาณและรับเงินคาจางจากงบประมาณหมวดคาจางชัว่ คราวหรือจากยอดเงินอื่นใด
“ลูกจางลักษณะผูชํานาญงาน” หมายความวา ลูกจางซึ่งมีความรูความชํานาญใน
งานเฉพาะอยาง ที่จะตองปฏิบัติเปนอยางดี ทัง้ เคยปฏิบัติงานชนิดนัน้ มานานไมนอ ยกวา 5 ป โดยมี
ใบรับรองความรูความชํานาญและความสามารถในการทํางานจากสถานที่ทาํ งานเดิมที่ผูนนั้ เคยปฏิบัติ
งานมาแลว
“เวลาทํางานปกติ” หมายความวา เวลาทํางานของทางราชการ หรือเวลาอืน่ ใดที่
นายกเทศมนตรีกําหนดตามลักษณะงานใหเปนเวลาทํางานปกติ
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“วันหยุดประจําสัปดาห” หมายความวา วันอาทิตย หรือวันอืน่ ใดทีน่ ายกเทศมนตรี
กําหนดขึ้นเพือ่ ความเหมาะสมตามลักษณะงานของเทศบาล โดยอาจกําหนดวันหยุดประจําสัปดาห เปน
สองวัน ก็ได
“วันหยุดพิเศษ” หมายความวา วันหยุดทีท่ างราชการประกาศเปนวันหยุดราชการ
นอกจากวันหยุดประจําสัปดาห
“คาจางอัตราปกติ” หมายความวา คาจางรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง รวมถึง
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบตามอัตราทีก่ ําหนดจายใหลูกจางสําหรับการปฏิบัติงานปกติ
“คาจางรายเดือน” หมายความวา คาจางที่กําหนดอัตราจายเปนรายเดือน รวมถึง
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ
“คาจางรายวัน” หมายความวา คาจางทีก่ ําหนดอัตราจายเปนรายวันในวันทํางาน
ปกติ รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ
“คาจางรายชัว่ โมง” หมายความวา คาจางที่กําหนดอัตราจายเปนรายชั่วโมงในวัน
ทํางานปกติ รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ
“คาจางนอกเวลา” หมายความวา คาจางที่กําหนดจายใหแกลูกจางรายวันและราย
ชั่วโมง เนื่องจากตองปฏิบัตริ าชการนอกเวลาทํางานปกติ
“คาจางในวันหยุด” หมายความวา คาจางที่กําหนดจายใหแกลูกจางรายวันและ
รายชั่วโมง กรณีสั่งใหปฏิบัตริ าชการในวันหยุดประจําสัปดาหหรือวันหยุดพิเศษ
“คาอาหารทําการนอกเวลา” หมายความวา คาอาหารทีก่ ําหนดจายใหแกลูกจาง
รายเดือน เนือ่ งในการปฏิบัติราชการนอกเวลาทําการปกติหรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจําสัปดาห
หรือวันหยุดพิเศษ
“เงินชวยพิเศษ” หมายความวา เงินชวยเหลือคาทําศพของลูกจางที่จา ยในกรณี
ลูกจางถึงแกความตายในระหวางรับราชการ
“ทองถิน่ อืน่ ” หมายความวา ทองถิน่ ที่ลูกจางตองเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกเขต
เทศบาลที่ตนสังกัด
“ฝกอบรม” หมายความวา การเพิ่มพูนความรูความชํานาญ หรือประสบการณ
ดวยการเรียน การวิจยั การอบรม การสัมมนา หรือการปฏิบัติงานโดยไมมีการรับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพตาม กฎ ก.พ. วาดวยการนัน้ และหมายความรวมตลอดถึงการฝกฝนภาษา
และการรับคําแนะนํากอนเขาฝกอบรมหรือการดูงานที่เปนสวนหนึง่ ของการฝกอบรม หรือตอจากการ
ฝกอบรมนัน้ ดวย
“ดูงาน” หมายความวา การเพิ่มพูนความรูห รือประสบการณดวยการสังเกตการณ
“ป” หมายความวา ปงบประมาณ
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สวนที่ 1
คุณสมบัตขิ องลูกจาง
ขอ 392 ผูทจี่ ะเขารับราชการเปนลูกจาง อยางนอยจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามเบื้องตน ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหาสิบหาป
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
(5) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือ
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนทีร่ ังเกียจแกสงั คม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รงั เกียจแกสังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(จ) โรคพิษสุราเรือ้ รัง
(6) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอืน่
(7) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเปนที่รงั เกียจของสังคม
(8) ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(9) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(10) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
(12) ไมเปนผูเ คยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินยั ตามมาตรฐาน
ทั่วไป หลักเกณฑและวิธกี ารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ หรือตามกฎหมายอื่น
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(13) ไมเปนผูเ คยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินยั ตามมาตรฐานทัว่ ไป หลักเกณฑ
และวิธีการเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ
ขอ 393 ก.ท.จ. มีอํานาจพิจารณายกเวนสําหรับลูกจางผูท ี่ขาดคุณสมบัติตามขอ
392 (2) เปนรายบุคคลได แตอายุไมต่ํากวาสิบแปดป และไมเกินหกสิบป หรือการจางลูกจางลักษณะ
ผูชํานาญงาน มีอํานาจพิจารณายกเวนสําหรับลูกจางผูท ี่ขาดคุณสมบัติตามขอ 392 (2) และ (10)
เปนรายบุคคลได
ผูที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ 392 (7) (9) (10) หรือ(14) ก.ท.จ.
อาจพิจารณายกเวน ใหเขารับราชการได หรือผูที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ 392 (11)
หรือ (12) ถาผูนั้นไดออกจากงานหรือราชการไปเกินสองปแลว หรือผูที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามตามขอ 392 (13) ถาผูนนั้ ไดออกจากงานหรือราชการไปเกินสามปแลว และมิใชเปนกรณีออกจาก
งานหรือราชการเพราะกระทําผิดในกรณีทจุ ริตตอหนาที่ ก.ท.จ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได
สําหรับการขอยกเวนและการพิจารณายกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม ใหนาํ
ขั้นตอนและวิธีการทีก่ ําหนดสําหรับพนักงานเทศบาลมาใชบังคับโดยอนุโลม

สวนที่ 2
การกําหนดตําแหนง การจาง อัตราคาจาง และการแตงตั้ง
ขอ 394 มาตรฐานตําแหนงลูกจาง และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของลูกจาง
ใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด ทายประกาศนี้
ขอ 395 ตําแหนงลูกจางของเทศบาลที่มอี ยูในปจจุบนั ซึ่งกําหนด ตําแหนง
นอกเหนือจากตําแหนง ที่ ก.ท. กําหนดตามขอ 394 หากตําแหนงวางลงใหยุบเลิก หรือปรับแกไขให
สอดคลองตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ตามขอ 394
ขอ 396 ลูกจางชัว่ คราวซึง่ มีลักษณะงานในหนาทีเ่ หมือนกับพนักงานเทศบาลหรือ
ขาราชการพลเรือนในสายผูป ฏิบัติงานใหกําหนดตําแหนง ดังนี้
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(1) กําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเหมือนตําแหนงพนักงานเทศบาลหรือ
ขาราชการพลเรือนตําแหนงนั้น และกําหนดคุณวุฒิที่ไมสูงเกินความจําเปนตอหนาที่ความรับผิดชอบ
(2) กําหนดชื่อตําแหนงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และไมใหซ้ําหรือเหมือนกับชือ่
ตําแหนงพนักงานเทศบาล
ขอ 397 ลูกจางชัว่ คราวซึง่ มีลักษณะงานในหนาทีเ่ หมือนกับลูกจางตามระเบียบ
กระทรวงการคลังใหกาํ หนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและชื่อตําแหนงเหมือนตําแหนงลูกจางตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังตําแหนงนั้น
ขอ 398 การจางลูกจางชัว่ คราวใหกําหนดระยะเวลาการจางใหสอดคลองกับระยะเวลา
ที่จําเปนตองมีผูปฏิบัติงานและใหมีภารกิจปริมาณงานทีต่ องปฏิบัติตอเนื่อง แตทงั้ นีร้ ะยะเวลาการจางตอง
ไมเกิน ปงบประมาณ
ขอ 399 การกําหนดจํานวนตําแหนงลูกจางของเทศบาล ยกเวนลูกจางที่รับคาจางจาก
เงินอุดหนุนของรัฐบาล ให ก.ท.จ. กําหนดวาจะมีตาํ แหนงใดในหนวยงานหรือสวนราชการใด จํานวน
เทาใด โดยใหเทศบาลจัดทําแผนอัตรากําลังของลูกจาง เพื่อใชในการกําหนดตําแหนงโดยความเห็นชอบ
ของ ก.ท.จ.
ขอ 400 กําหนดให ก.ท.จ. มีอํานาจกําหนดตําแหนงลูกจางเทศบาลในสวนราชการ
ตาง ๆ ของเทศบาล โดยใหคํานึงถึงภารกิจ อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความ
ยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทัง้ ภาระคาใชจายของเทศบาลที่ตอ งจายในดานบุคคล
ขอ 401 การกําหนดตําแหนงลูกจางเทศบาลในสวนราชการตาง ๆ ของเทศบาล ให
เทศบาลจัดทําเปนแผนอัตรากําลังของเทศบาล เพื่อเปนกรอบในการกําหนดตําแหนง และการใชตําแหนง
ลูกจางเทศบาลแลวเสนอให ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยใหจัดทําและกําหนดรวมไวในแผน
อัตรากําลังพนักงานเทศบาล
ขอ 402 ในการจัดทําแผนอัตรากําลังลูกจางเทศบาล การกําหนดตําแหนงลูกจาง การ
ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงลูกจาง ใหนาํ แนวทางและวิธีการที่กาํ หนดไวสําหรับพนักงานเทศบาลมาใช
บังคับโดยอนุโลม
ขอ 403 เพือ่ เปนการประหยัดงบประมาณของทองถิน่ และไมใหมภี าระผูกพันดาน
สวัสดิการของลูกจางมากเกินไป โดยใหพจิ ารณาปรับใชอัตรากําลังลูกจางประจําทีม่ อี ยูเดิมกอน หากมี
ความจําเปนตองจางลูกจางใหพิจารณาจางลูกจางชั่วคราวกอน หรือพิจารณาจางเหมาบริการ และควร
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จางลูกจางประจําใหนอยทีส่ ุด โดยใหคํานึงถึงการควบคุมงบประมาณรายจายเกี่ยวกับเงินเดือน ประโยชน
ตอบแทนอื่น และคาจางของพนักงานเทศบาล ไมใหสงู กวารอยละสี่สบิ ของเงินงบประมาณรายจาย
ประจําป ตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ.2542
ขอ 404 ตําแหนงลูกจางทีร่ ับคาจางจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลจะมีตําแหนงใด ใน
หนวยงานหรือสวนราชการใดของเทศบาล และมีจํานวนเทาใด ใหเปนไปตามความตกลงกับสํานัก
งบประมาณ
ขอ 405 การจางลูกจาง ใหเทศบาลดําเนินการโดยวิธกี ารคัดเลือกโดยใหแตงตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกไมนอยกวา 3 คน เพื่อดําเนินการคัดเลือก
การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง อาจดําเนินการโดยวิธีสัมภาษณ สอบขอเขียน สอบปฏิบัติ
วิธีใดวิธหี นึง่ หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม
ขอ 406 อัตราคาจางลูกจางประจําใหเปนไปตามบัญชีกําหนดอัตราคาจางลูกจาง
ของเทศบาลทายประกาศนี้
นายกเทศมนตรีเปนผูมีอํานาจสั่งจางลูกจาง ในอัตราคาจางขั้นต่ําสุดของตําแหนง
ขอ 407 การใหลูกจางประจําไดรับคาจางใหเปนไปตามบัญชีกาํ หนดอัตราคาจาง
ขั้นต่ําและขั้นสูงของลูกจางประจําของเทศบาลทายประกาศนี้
ขอ 408 การเพิ่มคาจางลูกจางประจําของเทศบาล ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขการเลือ่ นขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานเทศบาล
ขอ 409 การใหลูกจางประจําไดรับคาจางเพื่อการแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงสูงขึ้นให
เปนไปตามบัญชีเปรียบเทียบขั้นคาจางแตละกลุม กรณีลูกจางประจําไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
สูงขึ้นทายประกาศนี้
ขอ 410 อัตราคาจางลูกจางชัว่ คราว
(1) ลูกจางชั่วคราวซึง่ มีลกั ษณะงานในหนาที่เหมือนกับตําแหนงลูกจางใหไดรับ
อัตราคาจางในอัตราคาจางขั้นต่ําของลูกจางนั้น
(2) ลูกจางชั่วคราวซึง่ มีลกั ษณะงานในหนาที่เหมือนกับตําแหนงขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิน่ หรือขาราชการพลเรือนใหไดรับอัตราคาจางในอัตราเงินเดือนขัน้ ต่ําของตําแหนง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิน่ หรือขาราชการพลเรือนตําแหนงนั้น
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(3) ผูชํานาญงานใหไดรับอัตราคาจางตามบัญชีกาํ หนดอัตราคาจางขั้นต่ําและขั้นสูง
ลูกจางของเทศบาล ตามลําดับและอัตราที่ ก.ท.จ.เห็นสมควร
ขอ 411 การจางลูกจางทีม่ ีเงื่อนไขใหจา งจากผูมีคุณวุฒิ ใหจางในอัตราคาจางตาม
วุฒิและเงื่อนไขที่กําหนดไว ในกรณีจางผูท ี่สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศใหถืออัตราคาจางตามอัตรา
เงินเดือนที่ ก.ท.จ. กําหนด
ขอ 412 การจางลูกจาง ใหดําเนินการจางจากบัญชีผไู ดรับการคัดเลือกตามลําดับที่
ของผูไดรับการคัดเลือก ตามขอ 405
ขอ 413 การจางลูกจางลักษณะผูชํานาญงาน ให ก.ท.จ. กําหนดอัตราคาจางตาม
ที่เห็นสมควรตามบัญชีกาํ หนดอัตราคาจางตามขอ 410 (3)
ขอ 414 การจางและแตงตั้งลูกจางใหดาํ รงตําแหนงใด ใหนายกเทศมนตรีเปนผูแ ตงตั้ง
โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
ขอ 415 การโอนลูกจางประจําระหวางเทศบาล หรือกับหนวยราชการอื่นอาจกระทําได
ในกรณีเจาตัวสมัครใจและผูมีอํานาจจางทัง้ สองฝายตกลงยินยอม ทั้งนี้ ในการแตงตั้งหรือใหพนจาก
ตําแหนงแลวแตกรณี ตองไดรับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. โดยแตงตั้งให ดํารงตําแหนงและไดรับคาจาง
ในอัตราที่ไมสงู กวาเดิม และใหนับเวลาการทํางานตอเนือ่ งกัน
ขอ 416 ลูกจางประจําผูใดออกจากราชการไปแลว ประสงคจะกลับเขารับราชการ
หากเทศบาลตองการจะรับผูนั้นเขารับราชการ ใหนายกเทศมนตรีสั่งจางและแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนง และ
รับคาจางตามหลักเกณฑและวิธีการทีก่ ําหนดไวสําหรับพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม
ขอ 417 ลูกจางประจําผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ
ทหาร และพนจากราชการทหารโดยไมมีความเสียหาย ถาประสงคจะเขารับราชการเปนลูกจางประจํา
ในเทศบาลเดิมภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันพนจากราชการทหาร ใหนายกเทศมนตรีสั่งจาง
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและรับคาจาง ตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่กําหนดไวสาํ หรับพนักงานเทศบาล
โดยอนุโลม
ขอ 418 การแตงตั้งลูกจางประจําผูดาํ รงตําแหนงใดไปดํารงตําแหนงใหม ผูน ั้นตอง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงใหมทกี่ ําหนดในขอ 394
สวนที่ 3
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วินัยและการรักษาวินัย
ขอ 419 ลูกจางตองรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
ถือวาผูน ั้นกระทําผิดวินัย จักตองไดรับโทษตามที่กําหนดไว
ขอ 420 วินยั ของลูกจาง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกีย่ วกับวินยั และ
การรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัยของพนักงานเทศบาลซึง่ นํามาใชบังคับโดยอนุโลม
สวนที่ 4
การออกจากราชการ

ขอ 421 ลูกจางออกจากราชการ เมื่อ
(1) ตาย
(2) พนจากราชการตามระเบียบวาดวยบําเหน็จลูกจางของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น
(3) ไดรับอนุญาตใหลาออก
(4) ถูกสั่งใหออกจากราชการตามขอ 424 (3) (4)
(5) ครบกําหนดการจาง
(6) ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออก
(7) ขาดคุณสมบัติตามขอ 350
วันออกจากราชการตาม (6) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกีย่ วกับการใหออก
จากราชการของพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม
ขอ 422 การลาออกของลูกจาง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให
ออกจากราชการของพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม
ขอ 423 ลูกจางผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
ใหนายกเทศมนตรีสั่งใหผนู ั้นออกจากราชการ
วันออกจากราชการตามขอนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กาํ หนดไวสําหรับ
พนักงานเทศบาลโดยอนุโลม
ขอ 424 นายกเทศมนตรีมีอํานาจสั่งใหลูกจางออกจากราชการโดยความเห็นชอบของ
ก.ท.จ. เมื่อปรากฏวา
(1) ลูกจางผูใดขาดคุณสมบัติตามขอ 392
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(2) ลูกจางผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติราชการในหนาที่ของตนไดโดยสม่ําเสมอ
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการของตนไดอันเปนผลเนื่องมาจากตองตกอยูในภยันตรายใด ๆ และเวลา
ไดลวงพนไปเกินหกสิบวัน ยังไมมีผูใดพบเห็น
(3) ลูกจางผูใดหยอนความสามารถดวยเหตุใดในอันทีจ่ ะปฏิบัติหนาที่ของตน
หรือประพฤติหนาที่ของตน หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาทีห่ รือบกพรองในหนาทีด่ วย
เหตุอันใด และนายกเทศมนตรีเห็นวา ถาใหผนู ั้นรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ก็ให
นายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนโดยไมชักชา สําหรับหลักเกณฑและวิธีการ
สอบสวนใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัย
ของพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม
(4) ลูกจางผูใดถูกกลาวหาวากระทําผิดวินยั อยางรายแรงและไดมีการสอบสวนตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกีย่ วกับวินยั และการรักษาวินยั และการดําเนินการทางวินยั ของพนักงานเทศบาล
แลว การสอบสวนไมไดความวากระทําผิดที่จะถูกลงโทษ ปลดออก หรือไลออก แตมีมลทินหรือมัวหมองใน
กรณีที่ถูกสอบสวน ซึ่งจะใหปฏิบัติราชการตอไปอาจจะเปนการเสียหายแกราชการ
(5) ลูกจางผูใดตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกในความผิดที่ได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไมถงึ กับจะตองลงโทษปลดออกหรือไลออก
(6) ลูกจางผูใดขาดราชการบอยครั้ง ซึ่งยังไมถงึ กับจะตองถูกลงโทษปลดออก หรือ
ไลออก
(7) ยุบเลิกตําแหนง
วันออกจากราชการตามขอนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกีย่ วกับการใหออก
จากราชการของพนักงานเทศบาลมาใชบงั คับโดยอนุโลม
การใหออกจากราชการตามขอนี้ไมถือเปนโทษทางวินัย

สวนที่ 5
การอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณ และการรองทุกข
ขอ 425 ลูกจางผูใดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งใหออกจากราชการตามขอ 424 ตาม
ประกาศนี้ดว ยเหตุใด ๆ ใหผูนั้นมีสทิ ธิอทุ ธรณคําสั่งหรือมีสิทธิรองทุกข ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณ และการรองทุกขของพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม

174

สวนที่ 6
การลา

ขอ 426 การลาปวยของลูกจางกําหนดไวดังนี้
(1) การลาปวยกรณีปกติ
(ก) ในปหนึ่งลูกจางประจํามีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาได
ไมเกินหกสิบวัน แตถานายกเทศมนตรีเห็นสมควรจะใหลาโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาตอไปอีก
ก็ได แตไมเกินหกสิบวัน
(ข) ลูกจางชัว่ คราวที่มรี ะยะเวลาการจางหนึง่ ป มีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางอัตรา
ปกติระหวางลา ในชวงระยะเวลาการจางไมเกินสิบหาวันทําการ ในกรณีที่มีระยะเวลาการจางตัง้ แต
เกาเดือนขึน้ ไปแตไมถึงหนึ่งปมีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาในชวงระยะเวลาการจาง
ไมเกินแปดวันทําการ ในกรณีมีระยะเวลาการจางตั้งแตหกเดือนขึน้ ไปแตไมถึงเกาเดือน มีสิทธิลาปวยโดย
ไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลา ในชวงระยะเวลาการจางไมเกินหกวันทําการ ในกรณีที่มีระยะเวลา
การจางต่ํากวาหกเดือนมีสทิ ธิลาปวยโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลา ในชวงระยะเวลาการจางไม
เกินสีว่ ันทําการ
(2) การลาปวยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัตงิ านในหนาที่
(ก) ลูกจางประจําปวย เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาที่ หรือเนื่องจากการปฏิบัติ
ราชการในหนาที่ หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําตามหนาที่ ถาลาปวยครบตาม (1) (ก) แลวยังไม
หาย และแพทยของทางราชการลงความเห็นวามีทางทีจ่ ะรักษาพยาบาลใหหายและสามารถทํางานไดก็ให
ลาปวยเพื่อรักษาพยาบาล เทาที่นายกเทศมนตรีเห็นสมควรอนุญาตใหลาโดยไดรับคาจางอัตราปกติ ทั้งนี้
ถาเปนลูกจางประจํารายวันและรายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห แตถาแพทยลง
ความเห็นวาไมมีทางที่จะรักษาพยาบาลใหหายได ก็ใหพิจารณาสัง่ ใหออกจาก ราชการเพื่อรับบําเหน็จ
ตอไป
(ข) ถาอันตรายหรือการเจ็บปวย หรือการถูกประทุษรายอันเกิดจากกรณีดังกลาว
ใน (ก) ทําใหลูกจางประจําผูใดตกเปนผูทพุ พลภาพหรือพิการ อันเปนเหตุจะตองสัง่ ใหออกจากราชการ
ตามมาตรฐานทัว่ ไปนี้ หากผูบังคับบัญชาเจาสังกัดของลูกจางประจําผูนนั้ พิจารณา เห็นวาลูกจางประจํา
ผูนั้นยังอาจปฏิบัติหนาที่อื่นใดที่เหมาะสมได และเมื่อลูกจางประจําผูน ั้นสมัครใจจะปฏิบัติหนาที่ตอ ไป ให
ยายลูกจางประจําผูนนั้ ไปปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอื่นที่เหมาะสมโดยไมตองสั่งใหออกจากราชการก็ได
โดยใหอยูในดุลยพินจิ ของนายกเทศมนตรี
(ค) ลูกจางชัว่ คราวปวยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาที่ หรือเนื่องจากการปฏิบตั ิงาน
ในหนาที่ หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําตามหนาที่ ถาลาปวยครบตาม (1) (ข) แลวยังไมหายและ
แพทยของทางราชการลงความเห็นวามีทางที่จะรักษาพยาบาลใหหายและสามารถทํางานได ใหนายก
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เทศมนตรีมีอาํ นาจอนุญาตใหลาปวยเพื่อรักษาพยาบาล โดยไดรับคาจางอัตราปกติไดตามที่เห็นสมควร
แตตองไมเกินหกสิบวัน ทั้งนี้ ถาเปนลูกจางชัว่ คราวรายวันและรายชัว่ โมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุด
ประจําสัปดาห และถาแพทยลงความเห็นวาไมมีทางทีจ่ ะรักษาใหหายได ใหพิจารณาสั่งใหออกจาก
ราชการ
ลูกจางผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติงานได ใหยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชากอนหรือใน
วันที่ลาเวนแตกรณีจําเปนจะเสนอหรือจัดสงใบลาในวันแรกที่มาปฏิบตั ิราชการก็ได
การลาปวยเกินสามวัน ตองมีใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชัน้ หนึง่ สงพรอมกับใบลา
ดวย เวนแตผูมีอํานาจอนุญาตใหลาจะเห็นสมควรเปนอยางอืน่
ขอ 427 ในปหนึง่ ลูกจางประจํามีสทิ ธิลากิจสวนตัว รวมทั้งลาไปตางประเทศ โดย
ไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาไมเกินสีส่ ิบหาวันทําการ แตในปแรกที่ไดรับการบรรจุเปนลูกจางประจํา
ให ไดรับคาจางระหวางลาไมเกินสิบหาวัน ลูกจางประจํารายวันและรายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางใน
วันหยุดประจําสัปดาห แตถานายกเทศมนตรีเห็นสมควรจะใหลาโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาตอไป
อีกก็ได
ลูกจางประจําผูใดประสงคจะลากิจสวนตัว ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได เวนแตมีเหตุจําเปนไมสามารถขอรับอนุญาตไดทนั จะเสนอ
ใบลา พรอมระบุเหตุจาํ เปนไวแลวหยุดราชการไปกอนก็ได แตจะตองชี้แจงเหตุผลใหผูบังคับบัญชาทราบ
โดยเร็ว
ขอ 428 การลาพักผอนประจําปของลูกจางประจํา ใหเปนไปตามที่กาํ หนดสําหรับ
พนักงานเทศบาลโดยอนุโลม
ขอ 429 ลูกจางประจํามีสทิ ธิลาคลอดบุตรโดยไดรับคาจางนับรวมวันหยุดประจํา
สัปดาหและวันหยุดพิเศษในระหวางลาไมเกินเกาสิบวัน ลูกจางประจํารายวันและรายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับ
คาจางในวันหยุดประจําสัปดาห
ลูกจางประจําที่ลาคลอดบุตรตามวรรคแรก หากประสงคจะลาเพื่อเลีย้ งดูบุตรเพิ่มอีก
ใหมีสิทธิลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตร โดยไดรับคาจางระหวางลาไดอีกไมเกิน
สามสิบวันทําการ และใหนบั รวมในวันลากิจสวนตัวสี่สบิ หาวันทําการดวย
ลูกจางชั่วคราวรายเดือนที่จา งไวปฏิบัติงานตอเนื่อง มีสทิ ธิลาเนื่องจากการคลอดบุตรป
หนึง่ ไมเกินเกาสิบวัน โดยมีสิทธิไดรับคาจางระหวางลาจากสวนราชการไมเกินสี่สิบหาวัน เวนแต กรณีที่เริ่ม
เขาปฏิบัติงานในปแรกไมครบเจ็ดเดือน ไมอยูในขายไดรบั สิทธิดังกลาว
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ขอ 430 ลูกจางประจําทีย่ งั ไมเคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือยังไมเคยไป
ประกอบพิธีฮจั ย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประสงคจะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบ
พิธีฮัจยแลวแตกรณี มีสทิ ธิลาโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน ในปแรกที่
เริ่มเขาปฏิบัติงานเปนลูกจางประจําจะไมไดรับคาจางระหวางลา ลูกจางประจํารายวันและรายชัว่ โมง
ไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห
ผูประสงคจะลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชัน้ กอนอุปสมบท หรือวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยไมนอยกวาหกสิบวัน เวนแตมีเหตุผลอัน
สมควรจะเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชานอยกวาหกสิบวันก็ได
อํานาจการอนุญาตใหลาเปนของนายกเทศมนตรี
ขอ 431 การลาเพื่อตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหาร เขารับการระดมพล เขารับการ
ฝกวิชาการทหาร เขารับการทดลองความพรั่งพรอมใหถอื ปฏิบัติดังนี้
(1) ลูกจางมีสิทธิลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพื่อเขารับราชการทหารตามกฎหมาย
วาดวยการรับราชการทหารโดยไดรับคาจางอัตราปกติในระหวางนั้น การลาดังกลาวจะตองใหผูลาแสดง
จํานวนวันที่ตอ งเดินทางไปกลับ และวันที่ตองอยูเพื่อตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหารเทาที่จาํ เปนเพื่อ
ประกอบการพิจารณา ลูกจางประจํารายวันและรายชัว่ โมงไมมีสิทธิไดรับคาจาง ในวันหยุดประจํา
สัปดาห
(2) ลูกจางประจํามีสิทธิลาเขารับการระดมพล หรือเขารับการฝกวิชาการทหาร
หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอม โดยใหไดรับคาจางอัตราปกติในระหวางการระดมพลหรือเขารับ
การฝกวิชาการทหาร หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอมนั้น แตถา พนระยะเวลาของการดังกลาวแลว
ไมมารายงานตัวเพื่อเขาปฏิบัติงานภายในเจ็ดวัน ใหงดจายคาจางหลังจากนัน้ ไวจนถึงวันเขาปฏิบัติงาน
เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปน นายกเทศมนตรีจะใหจายคาจางระหวางนั้นตอไปอีกก็ไดแตตองไมเกินเจ็ดวัน
ลูกจางประจํารายวันและรายชั่วโมงไมมีสทิ ธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห
(3) ในกรณีลกู จางชั่วคราว ลาเขารับการฝกวิชาการทหาร ใหไดรับคาจางอัตราปกติ
ไมเกินหกสิบวัน สวนการลาเพื่อเขารับการระดมพล หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอมแลวแตกรณีให
ไดรับคาจางอัตราปกติไมเกินสามสิบวัน ลูกจางชั่วคราวรายวันและรายวันชัว่ โมงไมมีสิทธิไดรับคาจางใน
วันหยุดประจําสัปดาห
ในกรณีการลาตาม (2) และ (3) หากลูกจางไดรับเงินเดือนตามชัน้ ยศของตนทาง
กระทรวงกลาโหมแลว ไมมสี ิทธิไดรับคาจางของเทศบาล
อํานาจการอนุญาตใหลาเปนของนายกเทศมนตรี
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ขอ 432 การลาครึ่งวันในตอนเชาหรือตอนบายของลูกจาง ใหนับเปนการลาครึ่งวัน
ตามประเภทการลานัน้ ๆ
ขอ 433 การลาและการจายคาจางระหวางลานอกเหนือจากทีก่ าํ หนดไวในประกาศนี้
ใหอยูในดุลยพินิจของนายกเทศมนตรี
อํานาจการอนุญาตในการลาตามขอ 426 ขอ 427 ขอ 428 และขอ 429 ใหเปนไป
ตามที่ ก.ท. กําหนด ตามตารางแนบทาย
สวนที่ 7
การจายคาจางและทะเบียนลูกจาง
ขอ 434 หามสั่งลูกจางไปปฏิบัติราชการในทองถิน่ อื่น เวนแตในกรณีจําเปนแทจริงที่
ตองใชความรูค วามชํานาญพิเศษ หรือความไววางใจในลูกจางนัน้ และไมอาจหาจางไดในทองถิน่ นัน้
ขอ 435 การปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติ หรือการปฏิบัติราชการในวันหยุด
ประจําสัปดาห หรือในวันหยุดพิเศษซึง่ จะตองจายคาจางนอกเวลาหรือคาจางในวันหยุด หรือคาอาหาร
ทําการนอกเวลาใหกระทําไดในกรณีที่จําเปนหรือรีบดวน โดยมีคําสัง่ ของผูบังคับบัญชาที่มีอาํ นาจเปน
หลักฐาน
ขอ 436 การจายคาจางในวันทํางานปกติ คาอาหารทําการนอกเวลา คาจางลูกจาง
รายวัน และรายชั่วโมง คาจางนอกเวลา และกําหนดเวลาทํางานใหเปนไปดังตอไปนี้
(1) ลูกจางรายเดือน
(ก) กําหนดใหจายคาจางเดือนละครัง้ ตามเดือนปฏิทนิ โดยปกติใหจายในวันสิน้
เดือน ถาวันสิน้ เดือนตรงกับวันหยุดราชการก็ใหจายไดในวันเปดทําการกอนวันสิ้นเดือน ในกรณีทมี่ ีความ
จําเปนที่จะกําหนดวันจายคาจางเปนวันอื่นของเดือนถัดไป จะตองไดรับอนุมัติจากนายกเทศมนตรี
(ข) กําหนดเวลาทํางานปกติ ใหเปนไปตามเวลาทํางานของทางราชการ เวนแต
ถามีงานเปนลักษณะพิเศษทีจ่ ะเขาทํางานและเลิกงานตามปกติไมได ใหหวั หนาสวราชการเปนผูกาํ หนด
โดยจะตองมีเวลาทํางานไมนอยกวาวันละเจ็ดชั่วโมง แตสัปดาหละไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง ไมรวมเวลา
หยุดพัก
(ค) การปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติ หรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจํา
สัปดาห หรือวันหยุดพิเศษแลวแตกรณี ใหเปนไปตามระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับการจายเงินคาอาหาร
ทําการนอกเวลา
(2) ลูกจางรายวันและรายชั่วโมง
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(ก) กําหนดใหจายคาจางเดือนละครั้ง ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายคาจาง
มากกวาเดือนละครั้ง จะตองไดรับอนุมัติจากนายกเทศมนตรี
ในกรณีจายคาจางเดือนละครั้ง โดยปกติใหจายในวันถัดจากวันสุดทายของ
เดือน หนวยงานใดมีความจําเปนที่จะกําหนดวันเริ่มจายเปนวันอื่นของเดือนถัดไป จะตองไดรับอนุมัติ
จากนายกเทศมนตรี
ในกรณีจายคาจางมากกวาเดือนละครั้ง ใหหนวยงานกําหนดวันจายเงิน
คาจางตามความเหมาะสมไดโดยขออนุมตั ิจากนายกเทศมนตรี
(ข) กําหนดเวลาทํางานปกติ ใหเปนไปตามเวลาทํางานของทางราชการ เวนแต
ถามีงานเปนลักษณะพิเศษทีจ่ ะเขาทํางานและเลิกงานตามปกติไมได ใหนายกเทศมนตรีเปนผูกาํ หนดโดย
จะตองมีเวลาทํางานวันละไมนอยกวาเจ็ดชั่วโมง แตสัปดาหละไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง ไมรวมเวลาหยุดพัก
(ค) การปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติติดตอกันเกินสามชัว่ โมงขึน้ ไป ใหจาย
คาจางไดในอัตราหนึง่ เทาครึ่งของคาจางอัตราปกติ
ขอ 437 การจายคาจางในกรณีวนั หยุดประจําสัปดาห สําหรับลูกจางรายเดือนไมหัก
คาจาง ลูกจางรายวันและรายชั่วโมงไมจา ยคาจาง
สําหรับการจายคาจางในกรณีสั่งใหมาปฏิบัติงานในวันหยุดประจําสัปดาห ใหถือปฏิบัติ
ดังนี้
(1) ลูกจางรายเดือน จายตามขอ 436 (1) (ค)
(2) ลูกจางรายวันและรายชั่วโมง จายคาจางใหสองเทาของคาจางอัตราปกติตาม
ระยะเวลาทํางาน
ขอ 438 การจายคาจางในกรณีในวันหยุดพิเศษ สําหรับลูกจางรายเดือนไมหกั คาจาง
ลูกจางรายวันและรายชั่วโมงจายคาจางอัตราปกติ
สําหรับการจายคาจางในกรณีสั่งใหมาทํางานในวันหยุดพิเศษ ใหถือปฏิบัติดังนี้
(1) ลูกจางรายเดือน จายตามขอ 436 (1) (ค)
(2) ลูกจางรายวันและรายชั่วโมง จายคาจางเพิ่มใหอกี หนึ่งเทาของคาจางอัตรา
ปกติตามระยะเวลาทํางาน
ขอ 439 การจายคาจางในกรณีลูกจางถูกสั่งใหไปปฏิบัติงานในทองถิ่นอื่นตามขอ 434
ใหถือปฏิบัติดังนี้
(1) ลูกจางรายเดือนใหจายคาจางรายเดือนตามปกติตลอดระยะเวลาที่ไปราชการ
โดยไมมีสิทธิไดรับคาอาหารทําการนอกเวลา
(2) ลูกจางรายวันและรายชั่วโมงใหถือปฏิบัติดังนี้
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(ก) ในระยะเวลาระหวางเดินทางไปปฏิบัติงาน หรือเดินทางกลับสํานักงานที่ตั้ง
ปกติหรือสถานที่อยู ไมวาจะเปนวันทํางานปกติหรือนอกเวลาหรือวันหยุดประจําสัปดาหหรือวันหยุดพิเศษ
ใหจายคาจางอัตราปกติ ไมมีการจายคาจางนอกเวลาหรือคาจางในวันหยุดตามขอ 436 และขอ 437
(ข) ลูกจางซึง่ ทําหนาที่คนรถหรือคนเรือ ซึ่งไดปฏิบัติหนาที่ในขณะเดินทางครบ
กําหนดเวลาทํางานปกติประจําวันแลว หากยังคงตองปฏิบัติหนาที่ดังกลาวตอไปอีกสําหรับวันนั้นใหจาย
คาจางนอกเวลาไดตามเกณฑทกี่ ําหนดไวในขอ 436 (1) (ค)
การปฏิบัติงานในวันทํางานปกติ การปฏิบัติงานนอกเวลา การปฏิบตั ิงานในวันหยุด
หรือในกรณีในวันหยุดพิเศษ ใหจายคาจางไดตามเกณฑที่เคยจาย เสมือนปฏิบัติงานในสํานักงานที่ตงั้
ปกติ เวนแตในกรณีวนั หยุดประจําสัปดาหซึ่งปกติไมจายคาจางให ใหจายคาจางอัตราปกติ
ขอ 440 ลูกจางผูใดตายในระหวางรับราชการ ใหจา ยคาจางจนถึงวันทีถ่ ึงแกความตาย
หรือเพียงวันทีม่ ีสิทธิไดรับคาจางกอนวันถึงแกความตาย และใหจา ยเงินชวยพิเศษจํานวนสามเทาของ
อัตราคาจางปกติทั้งเดือนในเดือนสุดทายกอนวันถึงแกความตาย ในกรณีลูกจางรายวันและรายชัว่ โมง
ใหถือเสมือนวาลูกจางผูน ั้นมาปฏิบัติงานเต็มเดือนเปนเกณฑคํานวณเงินชวยพิเศษ
ขอ 441 ลูกจางประจําซึง่ ถูกสั่งพักราชการผูใดถึงแกความตาย ผูมอี ํานาจไดวินิจฉัย
ตามขอ 445 แลวสั่งจายคาจางเปนจํานวนเทาใด ใหจา ยคาจางตามจํานวนที่วนิ ิจฉัยใหจนถึงวันที่ถึงแก
ความตายหรือเพียงวันทีม่ ีสทิ ธิไดรบั คาจางกอนวันถึงแกความตาย นอกจากนี้ใหจา ยเงินชวยพิเศษอีก
จํานวนหนึ่งเปนจํานวนสามเทาของจํานวนคาจางนัน้
ถาผูมีอาํ นาจวินิจฉัยแลวสัง่ ไมจายคาจาง ใหจายคาจางใหเพียงวันสุดทายที่ผนู ั้นมา
ปฏิบัติงานและไมมีการจายเงินชวยพิเศษ
ขอ 442 ลูกจางที่ขาดหรือหนีราชการ หามมิใหจายคาจางสําหรับวันที่ขาดหรือหนี
ราชการนั้น
ลูกจางผูใดตายในระหวางขาดราชการ ใหจายคาจางใหเพียงวันสุดทายที่ผนู นั้ มา
ปฏิบัติงานและไมมีการจายเงินชวยพิเศษ
ขอ 443 คาจางที่จายตามขอ 440 ถึงขอ 442 เปนทรัพยสินของผูต ายในขณะตาย
และใหจายแกผูมีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวา ดวยมรดก
เงินชวยพิเศษตามขอ 440 หรือขอ 441 ใหจายแกบุคคลซึ่งลูกจางไดแสดงเจตนา
ระบุไวเปนหนังสือตามแบบที่แนบทายประกาศนี้
ถาลูกจางผูตายมิไดแสดงเจตนาระบุไวตามวรรคสอง หรือบุคคลซึ่งลูกจางผูตายไดแสดง
เจตนาระบุไวไดตายไปเสียกอน ใหจา ยแกบุคคลตามลําดับกอนหลัง ดังตอไปนี้
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(1) คูสมรส
(2) บุตร
(3) บิดามารดา
(4) ผูที่ไดอยูในอุปการะของผูตายตลอดมา โดยจําเปนตองมีผูอุปการะและความ
ตายของผูนนั้ ทําใหไดรับความเดือดรอนเพราะขาดความอุปการะ ซึง่ นายกเทศมนตรีเห็นวามีหลักฐาน
แสดงไดวา เปนผูอยูในอุปการะของผูตาย
(5) ผูที่อุปการะเลี้ยงดูใหการศึกษาผูต ายมาแตเยาว ซึ่งนายกเทศมนตรีเห็นวามี
หลักฐานแสดงไดวาเปนผูอปุ การะผูตาย
เมื่อปรากฏวา มีบุคคลในลําดับกอนดังกลาวในวรรคสามบุคคลนัน้ มีสิทธิรับเงินชวย
พิเศษแตในลําดับเดียว ผูที่อยูในลําดับถัดไปไมมีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษ
ถาบุคคลดังกลาวขางตนไมมีตัวมาขอรับภายในระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่ลกู จางผูน ั้น
ถึงแกความตาย การจายเงินชวยพิเศษก็เปนอันไมตองจาย
ในกรณีที่เทศบาลมีความจําเปนตองเขาเปนผูจัดการศพลูกจางผูถงึ แกความตาย เพราะ
ไมมีผูใดเขาจัดการศพในเวลาอันควร ก็ใหเทศบาลหักคาใชจายจากเงินชวยพิเศษที่ตองจายตามมาตรฐาน
นี้ไดเทาที่จา ยจริง และมอบสวนที่เหลือใหแกผูมีสิทธิไดรับ
ขอ 444 เทศบาลใดมีความจําเปนที่จะตองสั่งใหลกู จางประจําไปฝกอบรม หรือดูงาน
เกี่ยวกับหนาทีท่ ี่ลูกจางประจํานัน้ ปฏิบตั ิอยู ณ ตางประเทศ หรือภายในประเทศโดยใหไดรับคาจางอัตรา
ปกติตลอดระยะเวลาที่ไปฝกอบรมหรือดูงานนั้น ใหนายกเทศมนตรีเปนผูอนุมัติลูกจางประจํารายวันและ
รายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห
ขอ 445 ลูกจางประจําทีถ่ กู กลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตัง้ กรรมการ
สอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญา และถูกสั่งพักราชการไวกอนจนกวา
คดีหรือกรณีถึงที่สุด การจายคาจางระหวางพักราชการ ใหถือปฏิบัตดิ ังนี้
(1) ลูกจางประจําผูใดถูกสั่งพักราชการ ใหงดการเบิกจายคาจางตัง้ แตวันที่ถูกสัง่ พัก
ราชการไวกอน เวนแตลูกจางผูน ั้นไดปฏิบัติราชการตามหนาที่ลวงเลยวันใหพกั ราชการ เพราะมิไดทราบ
คําสั่ง ใหเบิกจายคาจางใหถึงวันที่ทราบ หรือควรไดรับทราบคําสัง่ นัน้
(2) ถาปรากฏวาลูกจางประจําผูถูกสัง่ พักราชการไวกอ น มิไดกระทําความผิดและ
ไมมีมลทินหรือมัวหมอง ใหจายคาจางใหเต็มอัตราปกติ
(3) ถาปรากฏวาลูกจางประจําผูถูกสัง่ พักราชการไวกอ น มิไดกระทําความผิดแตมี
มลทินหรือมัวหมอง หรือกระทําความผิด แตถูกลงโทษไมถึงปลดออก หรือไลออก ใหจายคาจางได
ครึ่งหนึง่ ของคาจางอัตราปกติ
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(4) ถาปรากฏวาลูกจางประจําผูถูกสัง่ พักราชการไวกอ น ไดกระทําความผิดและถูก
ลงโทษถึงปลดออก หรือไลออก หามจายคาจาง
(5) ในกรณีลูกจางประจําซึ่งถูกสัง่ พักราชการไวกอน ผูใดถึงแกความตายกอนคดี
หรือกรณีถึงทีส่ ุด ใหนายกเทศมนตรีพจิ ารณาวินิจฉัยตอไปดวยวาควรจะจายคาจางระหวางเวลานั้น
หรือไมเพียงใด โดยอนุโลม (2) (3) และ (4) ทั้งนี้ใหจายคาจางตามจํานวนที่วนิ ิจฉัยใหจนถึงวันทีถ่ ึงแก
ความตายหรือเพียงวันทีม่ ีสทิ ธิไดรับคาจางกอนถึงแกความตาย
กรณีใหออกจากราชการไวกอ น ใหถือปฏิบัติทํานองเดียวกับการจายคาจางระหวาง
พักราชการ
ลูกจางชั่วคราวไมมีสิทธิไดรับคาจางระหวางถูกสั่งใหพกั ราชการ หรือถูกสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอน เวนแตลูกจางผูน ั้นไดปฏิบัติราชการตามหนาที่ลวงเลยวันใหพกั ราชการไวกอน เพราะมิได
ทราบคําสัง่ ใหเบิกจายคาจางใหถึงวันทีท่ ราบหรือควรไดรับทราบคําสั่งนัน้
อัตราลูกจางระหวางพักราชการ ไมถือเปนอัตราวาง
ขอ 446 ใหนําความในขอ 445 มาใชบงั คับแกการจายคาจางลูกจางประจําระหวาง
อุทธรณหรือรองทุกขคาํ สัง่ ลงโทษปลดออก หรือถูกควบคุมตัวตามคําพิพากษาของศาลโดยอนุโลม
ขอ 447 การจายคาจางของผูซึ่งถูกลงโทษตัดคาจาง ถาภายหลังผูน ั้นไดรับการ
แตงตั้งหรือปรับคาจาง โดยไดรับคาจางตางจากเดิมและยังไมพนโทษตัดคาจาง ใหคงตัดคาจางตอไป
ตามจํานวนเดิม

การจายคาจางในกรณี
(1) ลาออก ใหจายใหถงึ วันกอนถึงกําหนดลาออก แตถาถึงกําหนดลาออกแลวยัง
ไมไดรับทราบคําสั่งอนุญาตใหลาออก และลูกจางผูนนั้ ยังคงปฏิบัติราชการตอมา ใหจายไดถึงวันทราบ
คําสั่งหรือควรไดรับทราบคําสั่ง
(2) ปลดออก หรือไลออก ใหจายไดถงึ วันกอนระบุในคําสั่ง แตถา ยังไมรับทราบ
คําสั่งและลูกจางผูน ั้นยังคงปฏิบัติราชการตอมา ใหจา ยไดถึงวันทราบคําสั่งหรือควรไดรับทราบคําสั่ง
(3) พนจากราชการเพราะเกษียณอายุ ใหจา ยไดถึงวันสิ้นป
การจายคาจางลูกจางผูท ี่มิไดมาปฏิบัติราชการนอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้
และเปนกรณีเดียวกับที่กฎหมายวาดวยการนั้นบัญญัติสทิ ธิไวสาํ หรับขาราชการ หรือคณะรัฐมนตรีกําหนด
สิทธิใหจายเงินเดือนขาราชการไวแลว ให ก.ท.จ. กําหนดหลักเกณฑการจายคาจางลูกจางใหสอดคลอง
กับกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว โดยไมขัดหรือแยงกับประกาศนี้
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ขอ 448 ลูกจางมีสทิ ธิไดรบั เงินทําขวัญตามระเบียบหรือกฎหมายเกีย่ วกับการจายเงิน
ทําขวัญขาราชการและลูกจางซึง่ ไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหนาที่
ขอ 449 ใหสํานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เปนหนวยงานกลางทะเบียน
ลูกจางประจําของเทศบาล ดําเนินการจัดทําทะเบียนลูกจางประจําของเทศบาลแกไขและเปลี่ยนแปลง
รายการตาง ๆ ใหเปนปจจุบนั เสมอ และเก็บรักษาไว ณ สํานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
เมื่อมีคําสั่งแตงตั้งลูกจางประจําผูใดไปตางสังกัด ใหสวนราชการเดิมมอบทะเบียน
ลูกจางประจําใหลูกจางผูน ั้นนําไปมอบแกสวนราชการทีส่ ังกัดใหมทุกครั้ง
ทะเบียนลูกจางประจําของเทศบาล ถือเปนเอกสารลับของทางราชการไมพึงเปดเผยตอ
ผูอื่น การขอคัดทะเบียนลูกจางประจําของเทศบาล หรือตรวจสอบรายการใหดาํ เนินการขออนุมตั ิตาม
ระเบียบของทางราชการ
ขอ 450 การเปลี่ยนอัตราคาจางลูกจางประจํารายวันเปนอัตราคาจางรายเดือนใหเอา
ยี่สิบหกวันทําการคูณดวยอัตราคาจางรายวันที่ลูกจางผูนั้นไดรับในปจจุบัน โดยปดเศษขึ้นเปน เกณฑ
พิจารณาแตตอ งไมเกินกวาอัตราคาจางขัน้ สูงของตําแหนงนั้น
ขอ 451 ใหลูกจางของเทศบาลปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติ
ตนตามประกาศกําหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่กําหนดไวสําหรับพนักงานเทศบาล ตามที่
เทศบาลกําหนด

บทเฉพาะกาล
ขอ 452 ผูใดเปนพนักงานเทศบาล และไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานใดอยู
กอนวันที่ประกาศนีม้ ีผลใชบังคับ ใหผนู นั้ เปนพนักงานเทศบาลและดํารงตําแหนงในสายงานนั้นตาม
ประกาศนี้ตอไป โดยใหไดรับเงินเดือนและสิทธิประโยชนเชนเดิม
ขอ 453 ผูใดเปนลูกจางของเทศบาล และไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดอยูกอนวันที่
ประกาศนีม้ ีผลใชบังคับ ใหผูนั้นเปนลูกจางของเทศบาลและดํารงตําแหนงนัน้ ตามประกาศนี้ตอไป โดย
ใหไดรับคาจาง และสิทธิประโยชน ตลอดจนระยะเวลาการจางเชนเดิม
ขอ 454 การใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลที่อยูระหวางการดําเนินการ
ตามพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2519 ซึ่งใชบงั คับอยูกอนที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ
ใหดําเนินการตอไปตามที่ ก.ท.จ. กําหนด ทัง้ นี้ ตองไมขัดหรือแยงกับมาตรฐานทัว่ ไปที่ ก.ท. กําหนด
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ขอ 455 การใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของลูกจางของเทศบาลที่มิไดกาํ หนดไว
ในประกาศนี้ ใหนําแนวทาง หลักเกณฑและเงื่อนไข หรือวิธีการที่กาํ หนดสําหรับพนักงานเทศบาลมาใช
บังคับโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ................................. พ.ศ. 2545
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