
 

  

ประกาศจงัหวดั 

 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  

จังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์ 
เรื�อง  หลักเกณฑ์และเงื�อนไขเกี�ยวกับการบริหารงานบุคคล 

ของเทศบาล 

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

  ด้วยรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยได้บญัญตัิให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ&น                
มีความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบายการบริหารงานบคุคลตามความต้องการและความเหมาะสม         
ของท้องถิ&น ประกอบกบัพระราชบญัญัตริะเบียบบริหารงานบคุคลสว่นท้องถิ&น  พ.ศ.2542  บญัญัตใิห้ 
คณะกรรมการพนกังานเทศบาลมีอํานาจหน้าที&กําหนดหลกัเกณฑ์และเงื&อนไขเกี&ยวกบัการบริหาร            
งานบคุคล  สําหรับพนกังานเทศบาลและลกูจ้างของเทศบาล ให้เหมาะสมกบัลกัษณะการบริหาร และ
อํานาจหน้าที&ของเทศบาล  และจะต้องอยูภ่ายใต้มาตรฐานทั&วไปเกี&ยวกบัการบริหารงานบคุคลสําหรับ
พนกังานเทศบาลและลกูจ้างของเทศบาล  ที&คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกําหนด 
  อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 13  ประกอบมาตรา  :;  แหง่พระราชบญัญัตริะเบียบ
บริหารงานบคุคลสว่นท้องถิ&น พ.ศ. 2542    ประกอบกบัมาตรฐานทั&วไปเกี&ยวกบัการบริหารงานบคุคลของ
เทศบาล ที&คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล กําหนด คณะกรรมการพนกังานเทศบาล จงัหวดั……….. 
ในการประชมุครั =งที& >/2545       เมื&อวนัที&:@ กนัยายน :ABA         ได้มีมตปิระกาศกําหนดหลกัเกณฑ์และ
เงื&อนไขเกี&ยวกบัการบริหารงานบคุคลสําหรับพนกังานเทศบาลและลกูจ้างของเทศบาล  ไว้ดงัตอ่ไปนี = 

  ข้อ  1   ประกาศนี =เรียกวา่ “ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาล  จงัหวดับรีุรัมย์ 
เรื&อง หลกัเกณฑ์และเงื&อนไขเกี&ยวกบัการบริหารงานบคุคลของเทศบาล“ 

  ข้อ  2   ประกาศนี =ให้ใช้บงัคบัตั =งแตว่นัที& 20 กนัยายน :ABA เป็นต้นไป 
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  ข้อ  3   ภายใต้บทกําหนดในมาตรฐานทั&วไปเกี&ยวกบัการบริหารงานบคุคลสําหรับ             
พนกังานเทศบาลและลกูจ้างของเทศบาล ที&คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกําหนด บรรดา           
พระราชบญัญตัิ  พระราชกฤษฎีกา  กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ หรือคําสั&งอื&นใด ที&เกี&ยวกบัการ        
บริหารงานบคุคลของพนกังานเทศบาลและลกูจ้างของเทศบาลในสว่นที&มีกําหนดไว้แล้วในประกาศนี =           
หรือซึ&งขดัหรือแย้งกบับทกําหนดตามประกาศนี =   ให้ใช้บทกําหนดในประกาศนี =แทน 

  ข้อ  4   ในประกาศนี = 
  “  ก.ท. “  หมายความว่า  คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล   ตามกฎหมายวา่ด้วย
ระเบียบบริหารงานบคุคลส่วนท้องถิ&น 
  “  ก.ท.จ. “  หมายความวา่  คณะกรรมการพนกังานเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบคุคลสว่นท้องถิ&น 
  “  พนกังานเทศบาล “  หมายความว่า   พนกังานเทศบาลซึ&งได้รับการบรรจแุละแตง่ตั =งให้
ปฏิบตัริาชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนของเทศบาล  และให้หมายความรวมถึง
พนกังานครูเทศบาลหรือพนกังานเทศบาลอื&นที&ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินอดุหนนุของ       
รัฐบาลและเทศบาลนํามาจดัเป็นเงินเดือน   
  " พนกังานสว่นท้องถิ&นอื&น "  หมายความวา่  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 
พนกังานสว่นตําบล   ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พนกังานเมืองพทัยา และข้าราชการหรือพนกังานของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ&นอื&นที&ไมใ่ชพ่นกังานเทศบาล  โดยมีกฎหมายจดัตั =งขึ =น ซึ&งได้รับการบรรจแุละ 
แตง่ตั =งให้ปฏิบตัริาชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ&น 
หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอดุหนนุของรัฐบาลที&ให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ&น และองค์กร        
ปกครองสว่นท้องถิ&นนํามาจดัเป็นเงินเดือนของข้าราชการหรือพนกังานส่วนท้องถิ&น 
  “ ข้าราชการประเภทอื&น ” หมายความวา่  ข้าราชการพลเรือน ตามกฎหมายวา่ด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือน และข้าราชการประเภทอื&นตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั =น
นอกจากพนกังานเทศบาล และพนกังานสว่นท้องถิ&นอื&น 

  ข้อ  5   ให้ประธานกรรมการพนกังานเทศบาล รักษาการตามประกาศนี = และให้มีอํานาจ 
ตีความหรือวินิจฉยัปัญหาเกี&ยวกบัการปฏิบตัิตามประกาศนี = 
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หมวด  1 
คุณสมบัตแิละลักษณะต้องห้าม 

  ข้อ  6    ผู้ ที&จะเข้ารับราชการเป็นพนกังานเทศบาล ต้องมีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะ     
ต้องห้าม  ดงัตอ่ไปนี = 

(1) มีสญัชาตไิทย 
(2) มีอายไุมตํ่&ากวา่สิบแปดปีบริบรูณ์ 
(3) เป็นผู้ เลื&อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น           

ประมขุตามรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยด้วยความบริสทุธิQใจ 
(4) ไมเ่ป็นผู้ ดํารงตําแหนง่ข้าราชการการเมือง  
(5) ไมเ่ป็นผู้ มีกายทพุพลภาพจนไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าที&ได้ ไร้ความสามารถหรือ              

จิตฟั&นเฟือนไมส่มประกอบ   หรือเป็นโรคตามที& ก.ท. ประกาศกําหนด ดงันี = 
(ก) โรคเรื =อนในระยะติดตอ่หรือในระยะที&ปรากฏอาการเป็นที&รังเกียจแก่สงัคม 
(ข) วณัโรคในระยะอนัตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที&ปรากฏอาการเป็นที&รังเกียจแก่สงัคม 
(ง) โรคตดิยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสรุาเรื =อรัง 

(6)  ไมเ่ป็นผู้อยูใ่นระหวา่งถกูสั&งให้พกัราชการหรือถกูสั&งให้ออกจากราชการไว้ก่อน             
ตามมาตรฐานทั&วไป หรือหลกัเกณฑ์และวิธีการเกี&ยวกบัการบริหารงานบคุคลของพนกังานเทศบาลตาม
กฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารงานบคุคลส่วนท้องถิ&น หรือตามกฎหมายอื&น 

(7) ไมเ่ป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอนัดี จนเป็นที&รังเกียจของสงัคม 
(8) ไมเ่ป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที&ในพรรคการเมือง 
(9)  ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 
(10)  ไมเ่ป็นผู้ เคยต้องรับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงที&สดุให้จําคกุเพราะกระทํา               

ความผิดทางอาญา เว้นแตเ่ป็นโทษสําหรับความผิดที&ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
(11) ไมเ่ป็นผู้ เคยถกูลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไลอ่อกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วย              

งานอื&นของรัฐ   
(12) ไมเ่ป็นผู้ เคยถกูลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินยัตามมาตรฐาน      

ทั&วไป หรือหลกัเกณฑ์และวิธีการเกี&ยวกบัการบริหารงานบคุคลของพนกังานเทศบาล ตามกฎหมายวา่ด้วย
ระเบียบบริหารงานบคุคลส่วนท้องถิ&น หรือตามกฎหมายอื&น  
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(13) ไมเ่ป็นผู้ เคยถกูลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินยัตามมาตรฐานทั&วไป หรือ            
หลกัเกณฑ์และวิธีการเกี&ยวกบัการบริหารงานบคุคลของพนกังานเทศบาลตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบ
บริหารงานบคุคลสว่นท้องถิ&น หรือตามกฎหมายอื&น  

(14) ไมเ่ป็นผู้ เคยกระทําการทจุริตในการสอบเข้ารับราชการ                                               

  ข้อ  7    ผู้ ที&จะเข้ารับราชการเป็นพนกังานเทศบาล ซึ&งขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะ
ต้องห้ามตามข้อ  6  ก.ท.จ.  อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็นพนกังานเทศบาลได้ ในกรณี    
ดงันี = 

(1)  ผู้ซึ&งขาดคณุสมบตัติามข้อ  6  (7)  (9)  (10) และ (14) 
(2)  ผู้ซึ&งขาดคณุสมบตัติามข้อ  6 (11)  (12) ซึ&งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสองปี    

แล้ว และมิใชก่รณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทจุริตตอ่หน้าที& 
(3) ผู้ซึ&งขาดคณุสมบตัิตามข้อ  6 (13)  ซึ&งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้ว    

และมิใชก่รณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทจุริตตอ่หน้าที& 

  ข้อ  8   ผู้ ที&เป็นพนกังานเทศบาลต้องมีคณุสมบตัแิละไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ  6    
ตลอดเวลาที&รับราชการ  เว้นแตค่ณุสมบตัิตามข้อ  6  (6)  หรือได้รับการยกเว้นในกรณีขาดคณุสมบตัหิรือ 
มีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ  7 

  ข้อ  9   การพิจารณายกเว้นกรณีการขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ 7            
ของ  ก.ท.จ. ให้พิจารณาถึงความจําเป็นและประโยชน์ของทางราชการที&จะได้รับ และมตขิอง  ก.ท.จ. ใน
การประชมุปรึกษายกเว้นคณุสมบตัหิรือลกัษณะต้องห้ามดงักลา่ว    ให้  ก.ท.จ.  ประชมุพิจารณาลงมต ิ   
โดยจะต้องได้คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สี&ในห้าของจํานวนกรรมการในที&ประชมุ และการลงมตใิห้กระทํา       
โดยลบั 

  ข้อ  10   ในการขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีการขาดคณุสมบตัิหรือมี
ลกัษณะต้องห้ามที&  ก.ท.จ.  อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้  สามารถดําเนินการดงันี = 
            (1)  ผู้ซึ&งขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้าม ในการที&จะเข้ารับราชการเป็น          
พนกังานเทศบาล และเป็นกรณีที&  ก.ท.จ. อาจพิจารณายกเว้นได้  และผู้นั =นประสงค์จะขอให้ ก.ท.จ.  
พิจารณายกเว้นในกรณีขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้าม เพื&อจะเข้ารับราชการ โดยมีผู้ มีเกียรติอนัควร
เชื&อถือได้ไมน้่อยกวา่สองคนเป็นผู้ รับรองความประพฤต ิให้ยื&นคําขอ และหนงัสือรับรอง ตามแบบท้าย
ประกาศนี =  พร้อมเอกสารที&เกี&ยวข้อง  
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            (2)  การขอให้ ก.ท.จ.พิจารณายกเว้นในกรณีขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้าม
เพื&อสมคัรกลบัเข้ารับราชการเป็นพนกังานเทศบาล จะยื&นคําขอตอ่เลขานกุาร ก.ท.จ.  หรือนายกเทศมนตรี
ของเทศบาลที&ผู้นั =นประสงค์จะเข้ารับราชการ ก็ได้ 

          (3)  ในกรณีที&มีผู้ ยื&นคําขอตอ่เลขานกุาร ก.ท.จ. ให้สง่เรื&องให้นายกเทศมนตรี
พิจารณา หรือ กรณียื&นตอ่นายกเทศมนตรี ให้นายกเทศมนตรี พิจารณา และถ้าต้องการจะรับผู้ ยื&นคําขอนั =น
เข้ารับราชการ   ก็ให้ดําเนินการสอบสวนเพื&อให้ทราบรายละเอียดเกี&ยวกบัประวตัสิ่วนตวั ประวตักิารรับ 
ราชการ  หรือการทํางาน  การประกอบคณุงามความดี  ความผิดหรือความเสื&อมเสีย  และความประพฤติ
ของผู้นั =น โดยให้สอบสวนจากผู้บงัคบับญัชาหรือหวัหน้างาน และผู้ มีเกียรตซิึ&งอยูใ่กล้ชิดอนัควรเชื&อถือได้ 
แล้วพิจารณาอีกชั =นหนึ&งว่ายงัต้องการ จะรับผู้นั =นเข้ารับราชการหรือไม ่ ถ้าต้องการรับก็ให้แจ้งและสง่เรื&อง
การสอบสวนดงักลา่วพร้อมทั =งเอกสาร หลกัฐานการสอบสวนนั =นให้เลขานกุาร ก.ท.จ. ดําเนินการตอ่ไปและ
หากนายกเทศมนตรีไมต้่องการรับผู้ ยื&นคําขอนั =นเข้ารับราชการให้แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้นั =นและเลขานกุาร      
ก.ท.จ. ทราบ 
            (4)  ในกรณีที&นายกเทศมนตรี ไมแ่จ้งผลการพิจารณาตามข้อ (3)   ให้เลขานกุาร  
ก.ท.จ. ทราบภายในหกเดือนนบัแตว่นัที&เลขานกุาร  ก.ท.จ. สง่เรื&องไปให้ ถือว่าเทศบาลนั =นไมต้่องการจะรับ
บรรจ ุให้เลขานกุาร ก.ท.จ. ยตุเิรื&องและแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ยื&นคําขอทราบ 
            (5)  เมื&อเลขานกุาร ก.ท.จ. ได้รับเรื&องการสอบสวนตามข้อ (3)  เห็นวา่ข้อเท็จจริง  
และเอกสารหลกัฐานเพียงพอที&จะประกอบการพิจารณาของ  ก.ท.จ.  ก็ให้ดําเนินการนําเสนอ ก.ท.จ. เพื&อ
พิจารณา 
            (6)  การขอยกเว้นในกรณีที&ขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้าม เพื&อสมคัรสอบ   
แขง่ขนัหรือเพื&อเข้ารับการคดัเลือกเป็นพนกังานเทศบาล ให้ผู้ประสงค์จะเข้าเป็นพนกังานเทศบาลยื&นคําขอ
ตอ่เลขานกุาร  ก.ท.จ. ของเทศบาลที&ผู้นั =นมีความประสงค์  และให้เลขานกุาร ก.ท.จ. รวบรวมข้อเท็จจริง
และเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ   ให้เพียงพอที&จะประกอบการพิจารณาของ  ก.ท.จ. แล้วดําเนินการนําเสนอ  
ก.ท.จ. เพื&อพิจารณาลงมตลิบัตามข้อ  (5) 
            (7)  ในกรณีที&  ก.ท.จ. ได้พิจารณาลงมตสํิาหรับผู้ขอยกเว้นกรณีที&ขาดคณุสมบตัิ
หรือลกัษณะต้องห้ามรายใดและผู้นั =นไมไ่ด้รับการยกเว้น  การขอให้  ก.ท.จ. พิจารณายกเว้นในกรณีที&ขาด
คณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้ามอีก   ผู้นั =นจะขอได้ตอ่เมื&อเวลาได้ล่วงเลยไปแล้วไมน้่อยกว่าหนึ&งปี  นบัแต่
วนัที&  ก.ท.จ. ลงมต ิ    
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หมวด  2 
การกาํหนดจาํนวนตาํแหน่งและอัตราตาํแหน่ง 

  ข้อ  11    การกําหนดจํานวนตําแหนง่และอตัราตําแหนง่พนกังานเทศบาลให้คํานงึถึง
ลกัษณะหน้าที& ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คณุภาพและความยากของงาน  คา่ใช้จ่ายของเทศบาลหรือ
คา่ใช้จา่ยของรัฐในหมวดเงินอดุหนนุ  โดยการกําหนดตําแหนง่ดงักลา่วจะต้องเทียบได้ในมาตรฐาน         
เดียวกนักบัข้าราชการพลเรือนสามญั  ข้าราชการครูหรือข้าราชการอื&นแล้วแตก่รณี 

  ข้อ  W:.    ตําแหนง่พนกังานเทศบาลมี  ;  ประเภท  ดงันี = 
(1) ตําแหนง่ประเภททั&วไป 
(2) ตําแหนง่ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี&ยวชาญเฉพาะ 
(3) ตําแหนง่ประเภทบริหารระดบัสงูหรือบริหารระดบักลาง 

ตําแหนง่ประเภทวิชาชีพเฉพาะได้แก่ ตําแหนง่ตั =งแตร่ะดบั 7 ขึ =นไป ดงัตอ่ไปนี = 
   (ก) ตําแหนง่ที&มีลกัษณะงานวิชาชีพซึ&งต้องปฏิบตัโิดยผู้ สําเร็จการศกึษาในระดบั
ปริญญาที&ไมอ่าจมอบหมายให้ผู้ มีคณุวฒุิอยา่งอื&นปฏิบตัิงานแทนได้   และเป็นงานที&มีผลกระทบตอ่ชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนอยา่งเห็นได้ชดั  โดยมีองค์กรตามกฏหมายทําหน้าที&ตรวจสอบกลั&นกรองและ
รับรองการประกอบวิชาชีพ รวมทั =งลงโทษผู้กระทําผิดกฎหมายเกี&ยวกบัการประกอบอาชีพดงักลา่ว  ซึ&ง
ได้แก่ตําแหนง่ที&ปฏิบตัิหน้าที&ในวิชาชีพเฉพาะ ดงัตอ่ไปนี = 

(1) วิชาชีพเฉพาะกายภาพบําบดั 
(2) วิชาชีพเฉพาะการทนัตแพทย์ 
(3) วิชาชีพเฉพาะการพยาบาล 
(4) วิชาชีพเฉพาะการแพทย์ 
(5) วิชาชีพเฉพาะการสตัวแพทย์ 
(6) วิชาชีพเฉพาะเภสชักรรม 
(7) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมเครื&องกล 
(8) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมไฟฟ้า 
(9) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมโยธา 
(10)วิชาชีพเฉพาะสถาปัตยกรรม 
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(ข) ตําแหนง่ที&มีลกัษณะงานวิชาชีพซึ&งต้องปฎิบตัโิดยผู้ สําเร็จการศกึษาใน         
ระดบัปริญญาที&ไมอ่าจมอบหมายให้ผู้ มีคณุวฒุิอยา่งอื&นปฏิบตัแิทนได้  และเป็นงานที&มีผลกระทบตอ่ชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนอยา่งเห็นได้ชดั อีกทั =งเป็นงานที&ขาดแคลนกําลงัคนในภาคราชการ ซึ&งได้แก่   
ตําแหนง่ที&ปฏิบตัหิน้าที&ในวิชาชีพเฉพาะ  ดงัตอ่ไปนี = 

 (1)  วิชาชีพเฉพาะรังสีการแพทย์ 
 (2)  วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมชลประทาน 
(ค) ตําแหนง่ที&มีลกัษณะงานวิชาชีพซึ&งต้องปฏิบตัโิดยผู้ สําเร็จการศกึษาใน       

ระดบัปริญญาที&ไมอ่าจมอบหมายให้ผู้ มีคณุวฒุิอยา่งอื&นปฏิบตัแิทนได้ และเป็นงานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ&งมีลกัษณะในเชิงวิจยัและพฒันา อีกทั =งเป็นงานขาดแคลนกําลงัคนในภาคราชการซึ&งได้แก่ 
ตําแหนง่ที&ปฏิบตัหิน้าที&ในวิชาชีพเฉพาะ ดงัตอ่ไปนี = 

      (1)  วิชาชีพเฉพาะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ตําแหนง่ประเภทเชี&ยวชาญเฉพาะได้แก่ ตําแหนง่ตั =งแตร่ะดบั 9 ขึ =นไป ซึ&งต้องปฏิบตังิานที& 

เป็นงานหลกัของหนว่ยงาน โดยอาศยัพื =นฐานของความรู้ ประสบการณ์ การฝึกฝนทฤษฎีหรือหลกัวิชา      
อนัเกี&ยวข้องกบังาน และเป็นงานเชิงพฒันาระบบหรือมาตรฐานของงาน งานอนรัุกษ์ตามภารกิจ หรือ           
งานที&ต้องปฏิบตัิโดยผู้ มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์เป็นอยา่งสงูเฉพาะด้านอนัเป็นที&           
ยอมรับในวงการวิชาการหรือวงการด้านนั =น ๆ ซึ&งได้แก่ตําแหนง่ที&ปฎิบตัหิน้าที&ที&ต้องใช้ความเชี&ยวชาญ
เฉพาะด้าน ดงัตอ่ไปนี = 

      (1)  ด้านการผงัเมือง 
      (2)  ด้านการฝึกอบรม 
 (3)  ด้านการสืบสวนสอบสวน 
 (4)  ด้านตรวจสอบบญัชี 
 (5)  ด้านนิติการ 
 (6)  ด้านโบราณคดี 
 (7)  ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 (8)  ด้านวิชาการคลงั 
 (9)  ด้านวิชาการบญัชี 
      (10) ด้านวิชาการพฒันาชมุชน 
      (11) ด้านวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

                  (12) ด้านวิชาการสตัวบาล 
                    (13) ด้านวิชาการสาธารณสขุ 
 



 

 

8

                    (14) ด้านวิชาการสิ&งแวดล้อม 
                    (15) ด้านวิชาการสขุาภิบาล 
         (16) ด้านวิศวกรรม 

                  (17) ด้านอื&นที&คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกําหนด 
ตําแหนง่ประเภทบริหารระดบัสงูหรือบริหารระดบักลาง 

        (ก)  ตําแหนง่ประเภทบริหารระดบัสงู ได้แก่ ตําแหน่งตั =งแตร่ะดบั 9 ขึ =นไปที&มี
ฐานะและหน้าที&ในการบริหารงานเป็น 

(W) ปลดัเทศบาล 
       (:) หวัหน้าสว่นราชการที&สงูกวา่กองในเทศบาล 
 

(ข)  ตําแหนง่ประเภทบริหารระดบักลางได้แก่  ตําแหนง่ระดบั 8 ที&มีฐานะ 
และหน้าที&ในการบริหารงานเป็น 

(W)  ปลดัเทศบาล 
 (:)  รองปลดัเทศบาล 
 (;)  ผู้ อํานวยการกอง หรือ หวัหน้าสว่นราชการที&มีฐานะเป็นกอง 

สําหรับตําแหนง่พนกังานครูเทศบาลให้กําหนดประเภทและสายงานได้  ดงันี = 
  (ก)  ตําแหนง่พนกังานครูเทศบาล  มี  ;  ประเภท  ดงัตอ่ไปนี = 
       (W)  ตําแหนง่ประเภททั&วไป 
       (:)  ตําแหนง่ประเภทเชี&ยวชาญเฉพาะ  (ชช.)  ได้แก่  ตําแหนง่ตั =งแตร่ะดบั Z ขึ =นไป            
ที&ผา่นการประเมินความเชี&ยวชาญและผลงานทางวิชาการเฉพาะตวั  ที&ต้องปฏิบตังิานที&เป็นหลกัของ        
หนว่ยงาน  โดยอาศยัพื =นฐานของความรู้  ประสบการณ์  การฝึกฝนทฤษฎีหรือหลกัวิชาอนัเกี&ยวข้องกบังาน
และเป็นงานเชิงพฒันาระบบหรือมาตรฐานของงาน  หรืองานที&ต้องปฏิบตัิโดยผู้ มีความรู้ความสามารถหรือ
ประสบการณ์เป็นอย่างสงูเฉพาะด้านอนัเป็นที&ยอมรับในวงวิชาการหรือวงการด้านนั =น ๆ  และต้องใช้ความ
เชี&ยวชาญเฉพาะด้านดงัตอ่ไปนี = 
            (W.W)  ด้านนิเทศก์การศกึษา 
            (W.:)  ด้านบริหารสถานศกึษา 
       (;)  ตําแหนง่ประเภทบริหารระดบัสงูหรือบริหารระดบักลาง  ดงันี = 
            (;.W)  ตําแหนง่บริหารระดบัสงู  ได้แก่ตําแหนง่ตั =งแตร่ะดบั Z  ขึ =นไป  ที&มีฐานะและ 
หน้าที&ในการบริหารงานเป็น  หวัหน้าส่วนราชการที&สงูกวา่กองการศกึษาในเทศบาล 
            (;.:)  ตําแหนง่บริหารระดบักลาง  ได้แก่ตําแหนง่ระดบั >  ที&มีฐานะและหน้าที&ใน
การบริหารงาน  ดงัตอ่ไปนี = 
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                      (;.:.W)  ผู้ อํานวยการโรงเรียน  ผู้ อํานวยการวิทยาลยั 
                      (;.:.:)  ผู้ อํานวยการกองการศกึษา 
                      (;.:.;)  ศกึษานิเทศก์ 
  (ข)  สายงานของพนกังานครูเทศบาล  มีดงันี = 
       (W)  สายงานพนกังานครูเทศบาลที&สงักดัสถานศกึษา  ซึ&งได้รับเงินเดือนจาก
งบประมาณหมวดเงินอดุหนนุของรัฐบาลได้แก่สายงานดงัตอ่ไปนี = 
              (W.W)  สายงานผู้บริหารสถานศกึษา  (ครู บ.) 
              (W.:.)  สายงานผู้สนบัสนนุการสอน  (ครู ส.) 
              (W.;)  สายงานผู้สอน  (ครู ป.) 
       (:)  สายงานพนกังานครูเทศบาลที&ไมส่งักดัสถานศกึษา ซึ&งได้รับเงินเดือนจาก
งบประมาณหมวดเงินเดือนของเทศบาล  ได้แก่สายงานดงัตอ่ไปนี = 
              (:.W)  สายงานนกับริหารการศกึษา 
              (:.:)  สายงานศกึษานิเทศก์ 
              (:.;)  สายงานสารวตัรนกัเรียน 
              (:.B)  สายงานเจ้าหน้าที&สนัทนาการ 
              (:.A)  สายงานบรรณารักษ์ 
   (:.[)  สายงานนกัวิชาการศกึษา 
              (:.\)  สายงานเจ้าพนกังานห้องสมดุ 
              (:.>)  สายงานเจ้าพนกังานศนูย์เยาวชน 
              (:.Z)  สายงานเจ้าหน้าที&ห้องสมดุ 

 (:.W@)  สายงานเจ้าหน้าที&ศนูย์เยาวชน 

  ข้อ  W;    ระดบัตําแหนง่พนกังานเทศบาลอาจมีได้ Z  ระดบั  คือ ระดบั W ระดบั : ระดบั ;
ระดบั B  ระดบั A  ระดบั [  ระดบั \  ระดบั >  และระดบั Z  โดยตําแหนง่ระดบั W  เป็นระดบัตํ&าสดุเรียง
สงูขึ =นไปเป็นลําดบัตามความยากและคณุภาพของงานจนถึงตําแหนง่ระดบั Z  เป็นระดบัสงูสดุ 
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  ข้อ  1B    การกําหนดตําแหน่งพนกังานเทศบาลในสว่นราชการวา่จะมีตําแหนง่ใด ระดบั
ใด อยู่ในส่วนราชการใด จํานวนเท่าใด โดยให้เทศบาลจดัทําเป็นแผนอตัรากําลงัของเทศบาล เพื&อเป็นกรอบ
ในการกําหนดตําแหนง่ และการใช้ตําแหนง่พนกังานเทศบาล โดยเสนอให้  ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
  ในการจดัทําแผนอตัรากําลงัของเทศบาลตามวรรคหนึ&ง ให้เทศบาลคํานงึถึงภารกิจ 
อํานาจหน้าที& ความรับผิดชอบ ลกัษณะงานที&ต้องปฏิบตั ิความยากและคณุภาพของงานและปริมาณงาน 
ตลอดทั =งภาระคา่ใช้จา่ยของเทศบาลและของรัฐในหมวดเงินอดุหนนุที&จะต้องจา่ยในด้านบคุคล  

  ข้อ  1A    การกําหนดตําแหน่งพนกังานเทศบาลตําแหนง่ใดเป็นตําแหนง่ระดบัใด ให้
ประเมินความยากและคณุภาพของงานในตําแหนง่นั =นแล้วปรับเทียบกบับรรทดัฐาน  ในมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง่ที&  ก.ท. จดัทําไว้ตามมาตรฐานทั&วไปเกี&ยวกบัอตัราตําแหนง่และมาตรฐานของตําแหนง่  การปรับ
ตําแหนง่เทียบกบับรรทดัฐานในมาตรฐานกําหนดตําแหนง่  ให้จดัตําแหนง่ที&มีลกัษณะงานอยา่งเดียวกนั
เข้าประเภทและสายงานเดียวกนั  และจดัตําแหนง่ในสายงานเดียวกนัที&มีความยากและคณุภาพของงาน
อยูใ่นระดบัเดียวกนัโดยประมาณเข้ากลุม่ตําแหนง่เดียวกนัและระดบัเดียวกนั 

  ข้อ  1[    ในการจดัทําแผนอตัรากําลงัของเทศบาล ให้เทศบาลแตง่ตั =งคณะกรรมการ
จดัทําแผนอตัรากําลงัของเทศบาล  ประกอบด้วย 
      (1)  นายกเทศมนตรี                เป็นประธาน   

(2) ปลดัเทศบาล                 เป็นกรรมการ 
(3) ผู้ อํานวยการสํานกัผู้ อํานวยการกองหรือหวัหน้าสว่นราชการ      เป็นกรรมการ 
(4) พนกังานเทศบาลคนหนึ&งที&ได้รับมอบหมาย        เป็นกรรมการและ 

     เลขานกุาร 

  ข้อ  1\    ให้คณะกรรมการจดัทําแผนอตัรากําลงัของเทศบาล จดัทําแผนอตัรากําลงั  โดย
ให้คํานงึถึงภารกิจ อํานาจหน้าที&ตามกฎหมายว่ากําหนดแผนและขั =นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ&น ตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล ลกัษณะงานที&ต้องปฏิบตั ิความยากและคณุภาพของงาน 
และปริมาณงานของสว่นราชการตา่ง ๆ  ในเทศบาล  ตลอดทั =งภาระคา่ใช้จ่ายของเทศบาลและของรัฐใน
หมวดเงินอดุหนนุที&จะต้องจา่ยในด้านบคุคลและการจดัสรรเงินงบประมาณของเทศบาล โดยกําหนดเป็น
แผนอตัรากําลงัของเทศบาล ในระยะเวลา 3 ปี และแผนอตัรากําลงัดงักลา่วอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
สาระสําคญั  ดงันี = 
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(1) บทศกึษาวิเคราะห์อํานาจหน้าที&และภารกิจความรับผิดชอบของเทศบาลในชว่ง

ระยะเวลา 3  ปี 
(2) บทศกึษาวิเคราะห์ความต้องการกําลงัคนทั =งหมดของเทศบาล ในชว่งระยะเวลา 3 ปี  

วา่ต้องการกําลงัคนประเภทใด  ระดบัใด  จํานวนเท่าใด  จงึจะสามารถปฏิบตังิาน  ตามภารกิจที&อยูใ่น
อํานาจหน้าที&และความรับผิดชอบได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

(3) บทศกึษาวิเคราะห์ประเมินความต้องการกําลงัคนที&มีอยูใ่นปัจจบุนัและกําลงัคนที&ขาด
อยูแ่ละต้องการเพิ&มขึ =น  อตัราความต้องการกําลงัคนเพิ&มขึ =น  เนื&องจากการขยายงานหรือได้รับมอบหมาย
เพิ&มขึ =น  อตัราการสญูเสียกําลงัคนในแตล่ะปี 

(4) บทศกึษาวิเคราะห์การวางแผนการใช้กําลงัคน  เป็นการวางแผนเพื&อให้มีการใช้    
กําลงัคนที&มีอยูใ่นเทศบาลให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยสํารวจและประเมินความรู้ความสามารถของกําลงัคน
ที&มีอยู ่การพฒันาหรือฝึกอบรมกําลงัคนที&มีอยูใ่นมีประสิทธิภาพสงูขึ =น และใช้กําลงัคนที&มีอยูใ่ห้เหมาะสม
กบัความรู้ความสามารถของแตล่ะคน 

(5) การจดัโครงสร้างการแบง่สว่นราชการ  การกําหนดหน้าที&ความรับผิดชอบของแตล่ะ
สว่นราชการ  การแบง่งานภายในสว่นราชการการกําหนดตําแหนง่และระดบัตําแหน่งตา่ง ๆ  โดยมีเกณฑ์
เบื =องต้น  ดงันี = 
              ก โครงสร้างการแบง่สว่นราชการ  เทศบาลใดจะจดัโครงสร้าง  การแบง่สว่นราชการ 
ใดบ้าง  ให้เป็นไปตามกรอบของหลกัเกณฑ์การกําหนดขนาดของเทศบาล 
       ข  การกําหนดตําแหนง่และระดบัตําแหนง่ เทศบาลใดจะมีตําแหนง่ใดอยูใ่นส่วน
ราชการใด  มีระดบัตําแหนง่ใดให้เป็นไปตามแผนอตัรากําลงั ; ปี  ที&เทศบาลจดัทําขึ =น  โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานเทศบาล 

(6) การกําหนดตําแหนง่เพิ&มใหม ่
ก  เกณฑ์เบื =องต้นสําหรับการกําหนดจํานวนตําแหนง่เพิ&มขึ =นใหม ่ ให้เทศบาลคํานงึ 

ถึงอํานาจหน้าที&ปริมาณงานของตําแหนง่นั =น ๆ  ด้วย 
        ข  การกําหนดตําแหนง่เพิ&มขึ =นใหมใ่ห้เทศบาลขอกําหนดเทา่ที&จําเป็นจริง ๆ  โดย
จะต้องจดัสรรงบประมาณตั =งเป็นอตัราเงินเดือนสําหรับตําแหนง่ที&เพิ&มขึ =นใหมด้่วย 
        ค  ให้คณะกรรมการพนกังานเทศบาลเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบการกําหนด
ตําแหนง่เพิ&มขึ =นใหม ่ เว้นแตก่รณีการกําหนดตําแหนง่ในสายงานใหมที่&ยงัไมไ่ด้จดัทํามาตรฐานกําหนด
ตําแหนง่ของตําแหนง่สายงานนั =น  ให้คณะกรรมการพนกังานเทศบาล  เสนอให้คณะกรรมการกลาง
พนกังานเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบและจดัทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง่ก่อน 
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        ง  การขออนมุตักํิาหนดตําแหนง่ใหม่  นอกจากจะพิจารณาเหตผุลด้านปริมาณงาน
และคณุภาพของงานแล้วให้คํานงึถึงจํานวนลกูจ้างทั =งประจําและชั&วคราวที&ปฏิบตังิานในงานนั =นด้วย  ทั =งนี =  
เพื&อมิให้เกิดปัญหาคนล้นงาน  และเป็นการประหยดังบประมาณรายจา่ยด้านบคุคลของเทศบาลและของ
รัฐในหมวดเงินอดุหนนุด้วย 
        จ  การขออนมุตักํิาหนดตําแหนง่ใหมใ่ห้พิจารณาถึงความสําคญั  ความเหมาะสมและ
ความถกูต้องของกรอบตําแหนง่ในงานนั =นด้วย  โดยเฉพาะอยา่งยิ&ง  ควรจะให้ตําแหน่งในงานนั =นสามารถ
รองรับความก้าวหน้าของบคุลากรในงานนั =นได้ 
        ฉ  ก่อนที&เทศบาลจะขออนมุตักํิาหนดตําแหนง่ขึ =นใหม่  ให้เทศบาลพิจารณา
ดําเนินการกบัตําแหนง่ที&ว่างและมีความจําเป็นน้อยเสียก่อน  โดยการตดัโอนหรือปรับปรุงและตดัโอน 
(เกลี&ยตําแหนง่)  ไปไว้ในงานที&มีความสําคญัและจําเป็นเร่งดว่นมากกวา่ 
        ช  การกําหนดตําแหนง่ใหม ่ คณะกรรมการพนกังานเทศบาลต้องทําการวิเคราะห์
ตําแหนง่และจําเป็นต้องใช้ข้อมลูเพื&อประกอบการพิจารณา  ดงันั =น  จงึขอให้เทศบาลได้ให้ความสําคญั      
กบัการเสนอข้อมลู  โดยกรอกเอกสารตามแบบให้ถกูต้อง  กลา่วคือ  จะต้องเป็นข้อมลูที&ตรวจสอบจาก   
เจ้าหน้าที&สํานกังาน ก.ท.จ.และเอกสารต้องครบถ้วนกล่าวคือจะต้องรายงานข้อมลูตามแบบ  W – A  อยา่ง
ครบถ้วน  รายละเอียดตามแบบแนบท้าย 
  ([)  กรณีเทศบาลมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแผนอตัรากําลงั  ;  ปี  ในระหว่างที&ยงัไม่
ครบกําหนดระยะเวลาของแผนให้ทําได้  โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. 

  ข้อ  W>    เมื&อ ก.ท.จ.พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มีตําแหนง่พนกังานเทศบาลตําแหน่งใด  
ระดบัใด  ในสว่นราชการใด  จํานวนเทา่ใด  ตามข้อ  WB  แล้วให้เทศบาลพิจารณาจดัสรรเงินงบประมาณ
เพิ&มในแตล่ะปีสําหรับตั =งเป็นอตัราเงินเดือนของตําแหนง่ดงักลา่วให้สอดคล้องกนั 
  การดําเนินการตามวรรคหนึ&ง  ถ้าใช้งบประมาณในหมวดเงินอดุหนนุให้เทศบาลรายงาน 
ก.ท.จ.  เพื&อจะได้รายงาน ก.ท. เพื&อแจ้งหนว่ยงานที&เกี&ยวข้องประสานกบัสํานกังบประมาณในการจดัสรร
เงินงบประมาณในแตล่ะปี  สําหรับตั =งเป็นอตัราเงินเดือนของตําแหนง่ดงักล่าวให้สอดคล้องกนั  และเมื&อ       
ได้รับจดัสรรงบประมาณสําหรับอตัราเงินเดือนของตําแหน่งดงักลา่วแล้วให้หนว่ยงานที&ได้รับการจดัสรร
อตัราเงินเดือนของตําแหนง่จากสํานกังบประมาณ  เป็นผู้พิจารณาจดัสรรอตัราเงินเดือนของตําแหนง่       
ตามหลกัเกณฑ์ที& ก.ท. กําหนด 
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  ข้อ  WZ    หลกัเกณฑ์การกําหนดตําแหนง่และจํานวนตําแหนง่พนกังานครูเทศบาลที&สงักดั
สถานศกึษา  ให้ดําเนินการ  ดงันี =   

(W)  โรงเรียนมีการจดัการศกึษาระดบัใดระดบัหนึ&งหรือหลายระดบั ดงันี = 
       -  ระดบัก่อนประถมศกึษา   -  ระดบัมธัยมศกึษา 
       -  ระดบัประถมศกึษา    -  ระดบัอาชีวศกึษา 
  (2)  ห้องเรียนกําหนดให้มีนกัเรียนห้องละ 40  คน  เศษที&เหลือถ้าเกิน  10  คนขึ =นไปให้          
จดัเพิ&ม  W  ห้องเรียน  (ยกเว้นระดบัก่อนประถมศกึษา  ให้มีนกัเรียนห้องละ  30  คน) 
  (3)  บคุลากรในโรงเรียนมี  3  สายงาน  คือ 
       -  สายงานผู้บริหารสถานศกึษาได้แก่  ผู้บริหารโรงเรียนและผู้ชว่ยผู้บริหารโรงเรียน   

         (ครู บ.) 
       -  สายงานผู้สนบัสนนุการสอน  (ครู ส.) 
       -  สายงานผู้สอน  (ครู ป.) 

(4)  เกณฑ์การกําหนดตําแหนง่และมาตรฐานอตัรากําลงั 
       (4.1)  ผู้บริหารโรงเรียน 
    -  กําหนดให้มีผู้บริหารโรงเรียน ๆ ละ 1  คน 
    -  ผู้บริหารโรงเรียนทกุคนต้องมีชั&วโมงปฏิบตักิารสอนอย่างน้อยสปัดาห์ละ              
5  ชั&วโมง   ยกเว้นผู้บริหารโรงเรียน  ซึ&งมีจํานวนห้องเรียนรวม  24  ห้องขึ =นไป  ผู้บริหารโรงเรียนไมต้่องมี 
ชั&วโมงทําการสอน 

(4.2)  ผู้ชว่ยผู้บริหารโรงเรียน 
  (4.2.1)  กําหนดให้มีจํานวนผู้ชว่ยผู้บริหาร  ดงันี = 
  -  โรงเรียนที&มีห้องเรียนรวม  11  ห้องเรียนลงมา  ไมมี่ผู้ช่วยผู้บริหาร 
  -  โรงเรียนที&มีห้องเรียนรวมตั =งแต ่12 – 23 ห้องเรียน มีผู้ช่วยฯ  ได้  1  คน 
  -  โรงเรียนที&มีห้องเรียนรวมตั =งแต ่24 – 35  ห้องเรียน มีผู้ช่วยฯ ได้  2  คน 
  -  โรงเรียนที&มีห้องเรียนรวมตั =งแต ่36 – 47  ห้องเรียน มีผู้ช่วยฯ ได้  3  คน 
  -  โรงเรียนที&มีห้องเรียนรวมตั =งแต ่48 ห้องเรียนขึ =นไป มีผู้ช่วยฯ ได้  4  คน 

     (4.2.2)  กําหนดให้ปฏิบตังิานด้านบริหาร  ดงันี = 
    -  โรงเรียนที&มีผู้ชว่ยฯ  1  คน  ผู้ชว่ยฯ  ต้องทําหน้าที&ทกุอย่างในโรงเรียน
ทั =งด้านวิชาการ  บริหาร  ปกครอง  และบริการ 
    -  โรงเรียนที&มีผู้ชว่ยฯ  2  คน  ก็จะแบง่งานเป็น  2  ฝ่าย  คือ ฝ่ายวิชาการ           
กบัฝ่ายบริหาร  ปกครองและบริการ 
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    -  โรงเรียนที&มีผู้ชว่ยฯ  3  คน  ก็จะแบง่งานเป็น  3  ฝ่าย  คือ ฝ่ายวิชาการ         
ฝ่ายบริหารกบัฝ่ายปกครองและบริการ 
    -  โรงเรียนที&มีผู้ชว่ยฯ  4  คน  ก็จะแบง่งานเป็น  4  ฝ่าย  คือ ฝ่ายวิชาการ         
ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายปกครองและฝ่ายบริการ 
     (4.2.3)  ผู้ชว่ยผู้บริหารทกุคนต้องมีชั&วโมงปฏิบตัิการสอนอยา่งน้อยสปัดาห์ละ        
5 ชั&วโมง 
         (4.3)  ครูสนบัสนนุการสอน 
     (4.3.1)  กําหนดให้มีตําแหนง่ครูสนบัสนนุการสอน  9  ตําแหนง่  ดงันี = 
    -  ครูบรรณารักษ์ 
    -  ครูธุรการ 
    -  ครูอนามยัโรงเรียน 
    -  ครูโภชนาการ 
    -  ครูการเงิน 
    -  ครูโสตทศันศกึษา 
    -  ครูแนะแนว 
    -  ครูพสัด ุ
    -  ครูทะเบียนและวดัผล 
     (4.3.2)  กําหนดให้มีจํานวนครูสนบัสนนุการสอน  ดงันี = 
    -  โรงเรียนที&มีห้องเรียน รวม 6 – 11 ห้อง มีครูสนบัสนนุการสอนได้ 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 
 
 



 

 

15 

 
     (4.3.3)  ครูสนบัสนนุการสอนทกุคนต้องมีชั&วโมงปฏิบตัิการสอนอย่างน้อย
สปัดาห์ละ 5  ชั&วโมง   
     (4.3.4)  การที&จะให้มีครูสนบัสนนุการสอนตําแหนง่ใดในโรงเรียนให้ขึ =นอยูก่บั 
ความจําเป็นและความเหมาะสมของแตล่ะโรงเรียน 
    ในกรณีที&โรงเรียนกําหนดให้มีครูสนบัสนนุการสอนมากกวา่  9  คน  ให้
โรงเรียนพิจารณาขอแตง่ตั =งซํ =ากบัตําแหนง่ครูสนบัสนนุการสอนทั =ง  9  ตําแหนง่ข้างต้นได้  เชน่  โรงเรียน ก. 
กําหนดให้มีครู สนบัสนนุการสอนได้  10  คน  เมื&อบรรจ ุ 9  ตําแหนง่  แล้วยงัเหลืออีก  1  คน  ถ้าโรงเรียน
เห็นวา่ครูโภชนาการที&มีอยูต้่องรับผิดชอบปริมาณงานมากก็อาจพิจารณาขอรับการบรรจแุตง่ตั =งครูที&เหลือ  
1  คน  เป็นครูโภชนาการอีก  1  ตําแหนง่ก็ได้ 

  (4.4) ครูปฏิบตัิการสอน  (ผู้สอน) 
    กําหนดให้มีครูปฏิบตัิการสอน (ผู้สอน)  ได้จากการคํานวณ  ดงันี = 

 -  ครูระดบัก่อนประถมศกึษา  อตัราส่วนครู  1  คนตอ่นกัเรียน  23  คน 
 -  ครูระดบัประถมศกึษา         อตัราสว่นครู  1  คนตอ่นกัเรียน  25  คน 
 -  ครูระดบัมธัยมศกึษา        อตัราสว่นครู  1  คนตอ่นกัเรียน  25  คน 
 -  ครูระดบัอาชีวศกึษา         อตัราสว่นครู 1 คนตอ่นกัเรียน  23  คน 

  (A)  การคํานวณอตัรากําลงัพนกังานครูเทศบาลที&สงักดัสถานศกึษาตามหลกัเกณฑ์
ข้างต้นให้เทศบาลใช้แบบรายงานการจดัอตัรากําลงัพนกังานครูเทศบาลที&สงักดัสถานศกึษาตามแบบท้าย
หลกัเกณฑ์นี =  โดยจดัทําเป็นแผนอตัรากําลงั  ;  ปี 

  ข้อ  :@    ให้  ก.ท.จ.  ตรวจสอบการกําหนดตําแหนง่และการใช้ตําแหนง่พนกังานเทศบาล               
ให้เหมาะสม  ในกรณีที&ปรากฏวา่การกําหนดตําแหนง่ใดไมเ่หมาะสมก็ดี  การใช้ตําแหนง่ใดไมเ่หมาะสม
ตามที&  ก.ท.จ.  กําหนดก็ดี  หรือลกัษณะหน้าที& ความรับผิดชอบ ปริมาณและคณุภาพของงานของตําแหนง่
ใดที&  ก.ท.จ.  กําหนดเปลี&ยนแปลงไปก็ดี  ก.ท.จ.  อาจพิจารณาปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่นั =นเสียใหมใ่ห้
เหมาะสม  ทั =งนี =  ก.ท.จ. จะมอบหมายให้เทศบาลดําเนินการแทน ก็ได้ 
  ในการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่ตามวรรคหนึ&ง ก.ท.จ.หรือเทศบาลที& ก.ท.จ.มอบหมาย 
มีอํานาจยบุเลิกตําแหนง่หรือเปลี&ยนแปลงเกี&ยวกบัตําแหน่งพนกังานเทศบาล  โดยให้เทศบาลดําเนินการให้
เป็นไปตามมตหิรือคําสั&งนั =น        
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  กรณีตําแหนง่ใดใช้งบประมาณในหมวดเงินอดุหนนุให้ ก.ท.จ.มีอํานาจยบุเลิกตําแหนง่
หรือตดัโอนตําแหนง่หรือตดัโอนพนกังานเทศบาล  หรือตดัโอนตําแหนง่และตดัโอนพนกังานเทศบาลที&เกิน
อยูใ่นสถานศกึษาหนึ&งไปกําหนดในอีกสถานศกึษาหนึ&งของเทศบาลเดียวกนั  หรือที&เกินอยูใ่นเทศบาลใด  
ไปกําหนดในเทศบาลอื&น  ได้ตามความจําเป็น  เมื&อยบุเลิกตําแหนง่หรือตดัโอนตําแหนง่แล้ว  ให้เทศบาล
รายงาน ก.ท.จ.เพื&อรายงาน ก.ท. ทราบตอ่ไป 
  การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่ของ  ก.ท.จ.  ตามวรรคหนึ&งและวรรคสองต้องได้รับความ
เห็นชอบจาก ก.ท. ก่อน 

  ข้อ  :W   การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่พนกังานเทศบาลตามข้อ  :@  ก.ท.จ. หรือ     
เทศบาลผู้ได้รับมอบหมายมีอํานาจเปลี&ยนแปลงเกี&ยวกบัตําแหนง่พนกังานเทศบาลได้  

  ข้อ  ::    การยบุเลิกตําแหน่งและการเปลี&ยนแปลงเกี&ยวกบัตําแหนง่ของพนกังานเทศบาล
ตามข้อ  :@  ให้ดําเนินการ  ดงันี = 

1) การยบุเลิกตําแหนง่ หมายถึง การยบุเลิกตําแหนง่ที&ว่างและไมมี่ความจําเป็นตอ่ 
เทศบาล 
  2)   การเปลี&ยนแปลงเกี&ยวกบัตําแหนง่ จะต้องดําเนินการเฉพาะตําแหนง่ว่างที&ไมมี่คน 
ครองตําแหนง่เท่านั =นเว้นแตใ่นประกาศนี =จะกําหนดเป็นอยา่งอื&น  ได้แก่ 
   (ก) ปรับปรุงตําแหนง่ หมายถึง การปรับปรุงสายงานของตําแหนง่ แตอ่ยูใ่น               
งานเดมิ สว่นราชการเดมิ เช่น ปรับปรุงตําแหนง่ เจ้าหน้าที&ธุรการ 1-3 (05-1-002) เป็น เจ้าพนกังานธุรการ 
2-4 เลขที&ตําแหนง่เดมิ และงานเดมิ สว่นราชการเดมิ เป็นต้น 
   (ข) ปรับขยายระดบัตําแหนง่  หมายถึง  การปรับขยายระดบัตําแหนง่ในสายงาน
เดมิ สงักดังานและสว่นราชการเดมิ เชน่ ปรับขยายระดบั เจ้าหน้าที&การเงินและบญัชี 1-3 (03-4-003)  เป็น  
เจ้าหน้าที&การเงินและบญัชี 4 เลขที&ตําแหนง่ งานและสว่นราชการเดมิ เป็นต้น 
   (ค) ปรับลดระดบัตําแหนง่  หมายถึง การปรับลดระดบัตําแหนง่ในสายงานเดมิ 
สงักดังานและสว่นราชการเดิม เชน่ ปรับลดระดบั พยาบาลวิชาชีพ 6 (05-6-002) เป็นพยาบาลวิชาชีพ 3-5 
เลขที&ตําแหนง่งานและสว่นราชการเดมิ เป็นต้น 
   (ง)  ตดัโอนตําแหนง่ หมายถึง การตดัโอนตําแหนง่ในสายงานและระดบัเดมิ   
จากงานหนึ&งไปไว้อีกงานหนึ&ง เชน่  ตดัโอนตําแหนง่ ช่างโยธา 1-3 (04-2-002) งานวิศวกรรม กองชา่ง ไปไว้
ในงานแผนที&ภาษี กองคลงั (03-2-02) เป็นต้น 
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   (จ) เปลี&ยนแปลงเลขที&ตําแหนง่ หมายถึง การเปลี&ยนแปลงเลขที&ตําแหนง่ของ
ตําแหนง่เดมิ ในงานเดียวกนั เชน่เปลี&ยนเลขที&ตําแหนง่ของ เจ้าหน้าที&บริหารงานทะเบียนและบตัร 3-5                 
จาก 01-5-002  เป็น 01-5-001 เป็นต้น 
   (ฉ) ปรับปรุงและตดัโอนตําแหนง่ หมายถึง การเกลี&ยตําแหนง่ที&วา่งจากงาน 
หนึ&ง ไปไว้อีกงานหนึ&ง (สว่นราชการเดียวกนัหรือไมก็่ได้) ซึ&งจะเป็นการปรับปรุง ทั =งชื&อตําแหนง่และเลขที&
ตําแหนง่ เชน่ เกลี&ยตําแหนง่นกัวิชาการสขุาภิบาล 3-5 (05-2-002) งานสขุาภิบาลและอนามยัสิ&งแวดล้อม                        
กองสาธารณสขุ และสิ&งแวดล้อมไปเป็นนกัวิชาการคลงั 3-5 (03-2-003) งานแผนที&ภาษี กองคลงั เป็นต้น 

3)   ให้คณะกรรมการพนกังานเทศบาลเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบการยบุเลิก 
ตําแหนง่และเปลี&ยนแปลงเกี&ยวกบัตําแหนง่ตามข้อเสนอของเทศบาลหากคณะกรรมการพนกังานเทศบาล
เห็นชอบตามข้อเสนอของเทศบาลถือได้วา่คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลเห็นชอบแล้ว   หาก         
คณะกรรมการพนกังานเทศบาลไมเ่ห็นด้วยกบัข้อเสนอของเทศบาล  และเทศบาลยืนยนัข้อเสนอนั =นให้
เสนอผา่นคณะกรรมการพนกังานเทศบาลให้คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลเห็นชอบตอ่ไป 

4)   การพิจารณาขออนมุตัยิบุเลิกตําแหนง่ และเปลี&ยนแปลงเกี&ยวกบัตําแหนง่พนกังาน 
ประจําปี ให้ดําเนินการโดยยึดกรอบอตัรากําลงัตามแผนอตัรากําลงั 3 ปี ของเทศบาลเป็นเกณฑ์ หากมี           
เหตผุลและความจําเป็นที&จะขออนมุตันิอกเหนือจากกรอบฯ ก็ให้ขออนมุตัเิป็นกรณีพิเศษ 
  5)   การขออนมุตัยิบุเลิกตําแหนง่และเปลี&ยนแปลงเกี&ยวกบัตําแหนง่ให้พิจารณาถึงเหตผุล
และความจําเป็นในด้านปริมาณงานและ คณุภาพของงานเป็นสําคญั  

6)   การขออนมุตัยิบุเลิกตําแหนง่และเปลี&ยนแปลงเกี&ยวกบัตําแหนง่  นอกจากจะ 
พิจารณาเหตผุลด้านปริมาณงานและคณุภาพของงานแล้ว ให้คํานงึถึงจํานวนของลกูจ้างทั =งประจํา และ
ชั&วคราวที&ปฏิบตังิานในงานนั =นด้วย  ทั =งนี = เพื&อมิให้เกิดปัญหางานล้นมือ   หรือปัญหาอื&นตามมา 
  7)   การขออนมุตัยิบุเลิกตําแหนง่และเปลี&ยนแปลงเกี&ยวกบัตําแหนง่ ให้พิจารณาถึง
ความสําคญักบัความเหมาะสมและถกูต้องของกรอบตําแหนง่ในงานนั =นด้วย  

8)  การขออนมุตัยิบุเลิกตําแหนง่และเปลี&ยนแปลงเกี&ยวกบัตําแหนง่  คณะกรรมการ 
พนกังานเทศบาล  ต้องทําการวิเคราะห์ตําแหนง่ และจําเป็นต้องใช้ข้อมลูเพื&อประกอบการพิจารณา  ดงันั =น 
จงึขอให้เทศบาลได้ให้ความสําคญักบัการเสนอข้อมลู โดยกรอกเอกสารตามแบบให้ถกูต้อง กลา่วคือ 
จะต้องเป็นข้อมลูที&ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที&สํานกังาน ก.ท.จ.และเอกสารต้องครบถ้วน  กลา่วคือ จะต้อง
รายงาน ข้อมลูตามแบบ 1-6 อยา่งครบถ้วน รายละเอียดตามแบบแนบท้าย 
  9)  การเปลี&ยนแปลงเกี&ยวกบัตําแหนง่ในสายงานที&เริ&มต้นจากระดบั 1 หรือ ระดบั 2  ใน
กรณีที&ตําแหนง่นั =นมีผู้ ดํารงตําแหนง่อยู่และผู้ครองตําแหน่งดงักลา่วมีคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะ
สําหรับตําแหนง่ที&จะเลื&อนและแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ที&สงูขึ =นในสายงานที&เริ&มต้นจากระดบั 2  ก็ให้
สามารถปรับปรุงตําแหนง่นั =นได้  
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  ข้อ  :;    การยบุเลิกตําแหน่งและการเปลี&ยนแปลงเกี&ยวกบัตําแหนง่  ตดัโอนตําแหนง่   
ตดัโอนพนกังานครูเทศบาล  ตดัโอนตําแหนง่และตดัโอนพนกังานครูเทศบาลที&สงักดัสถานศกึษาให้       
ดําเนินการ  ดงันี = 

1) การยบุเลิกตําแหนง่  หมายถึง  การยบุเลิกตําแหนง่ที&วา่งและไมมี่ความจําเป็นตอ่        
เทศบาล 

2)   การเปลี&ยนแปลงเกี&ยวกบัตําแหนง่จะต้องดําเนินการเฉพาะตําแหนง่วา่งที&ไมมี่       
ผู้ครองตําแหนง่เท่านั =น  เว้นแตใ่นประกาศที&จะกําหนดเป็นอยา่งอื&น  ได้แก่ 
       (ก)  การปรับปรุงตําแหน่งและระดบั  หมายถึง  การปรับปรุงตําแหนง่และระดบัให้     
สงูขึ =นหรือตํ&าลงในสายงานเดียวกนั  โรงเรียนเดมิ  เชน่  ปรับตําแหนง่ผู้ชว่ยอาจารย์ใหญ่  ระดบั 6  เป็น
ตําแหนง่ผู้ชว่ย  ผู้ อํานวยการโรงเรียน ระดบั 7  หรือปรับปรุงตําแหนง่อาจารย์ 2 ระดบั 7 เป็นตําแหนง่
อาจารย์ 1 ระดบั 3 ตําแหนง่เลขที&และโรงเรียนเดมิ  เป็นต้น 
       (ข)  การปรับขยายระดบัตําแหนง่  หมายถึง  การปรับขยายระดบัควบของตําแหนง่ให้
สงูขึ =น ในสายงานเดมิ  โรงเรียนเดมิ   เชน่   ปรับขยายระดบัตําแหนง่ผู้ชว่ยอาจารย์ใหญ่  ระดบั  5  เป็น
ตําแหนง่ผู้ชว่ยอาจารย์ใหญ่ ระดบั 6 ตําแหนง่เลขที&และโรงเรียนเดมิ  เป็นต้น  รวมทั =งการปรับขยายใน
ระดบัควบเป็นนอกระดบัควบด้วย  เชน่  ปรับขยายระดบัตําแหนง่ผู้ชว่ยอํานวยการโรงเรียน ระดบั 6-7        
เป็นตําแหนง่ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการโรงเรียน ระดบั 8 ตําแหนง่เลขที&และโรงเรียนเดมิ  เป็นต้น 
       (ค)  การปรับลดระดบัตําแหนง่  หมายถึง  การปรับลดระดบัควบของตําแหนง่ให้ตํ&าลง
ในสายงานเดมิ  โรงเรียนเดมิ  เชน่  ปรับลดระดบัตําแหนง่อาจารย์ 2 ระดบั 7 เป็นตําแหนง่ อาจารย์ 2 
ระดบั 6  ตําแหนง่เลขที&และโรงเรียนเดมิ  เป็นต้น  รวมทั =งการปรับลดนอกระดบัควบเป็นตําแหนง่ในระดบั
ควบด้วย  เชน่  ปรับลดระดบัตําแหนง่อาจารย์ 1 ระดบั 6 เป็นตําแหนง่อาจารย์ 1 ระดบั 3-5  ตําแหนง่เลขที&
และโรงเรียนเดมิ  เป็นต้น 
       (ง)  การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่และการเปลี&ยนแปลงเลขที&ตําแหนง่  หมายถึง          
การปรับปรุงตําแหนง่จากสายงานหนึ&ง โรงเรียนเดมิ โดยเปลี&ยนแปลงเลขที&ตําแหนง่ด้วย เชน่ ปรับปรุงการ
กําหนดตําแหนง่ อาจารย์ 2 ระดบั 7 ตําแหนง่เลขที& 0000-2 โรงเรียน ก. เป็นตําแหนง่ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการ
โรงเรียน ระดบั 7ตําแหนง่เลขที& 00002-1 โรงเรียน ก. เป็นต้น  และหมายความรวมทั =งการปรับปรุงการ
กําหนดตําแหนง่ที&มีคนครองตําแหนง่ด้วย 
  3)    การตดัโอนตําแหนง่  หมายถึง  การตดัโอนอตัราวา่งจากที&หนึ&งไปยงัอีกที&หนึ&งภายใน         
เทศบาลหรือระหวา่งเทศบาลในจงัหวดั  หรือระหวา่งเทศบาลตา่งจงัหวดัและรวมทั =งการตดัโอนตําแหนง่
ตา่งประเภทระหว่างพนกังานครูเทศบาลสายงาน ผู้สอนระดบัก่อนประถมศกึษา  ประถมศกึษา  
มธัยมศกึษาและอาชีวศกึษาด้วย 
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  4)    การตดัโอนพนกังานครูเทศบาล  หมายถึง  การย้ายพนกังานครูเทศบาลจากตําแหนง่
หนึ&งไปอีกตําแหนง่หนึ&ง  ภายในเทศบาลหรือการโอน  (ย้าย)  จากเทศบาลหนึ&งไปยงัอีกเทศบาลหนึ&งใน
จงัหวดัเดียวกนั 
  5)    การตดัโอนตําแหนง่และตดัโอนพนกังานครูเทศบาล  หมายถึง  การตดัโอนตําแหนง่
พร้อมตวัผู้ครองตําแหนง่จากที&หนึ&งไปยงัอีกที&หนึ&ง ภายในเทศบาล หรือระหวา่งเทศบาลภายในจงัหวดั
รวมทั =งการตดัโอนตําแหนง่พร้อมตวัผู้ครองตา่งประเภทระหวา่งพนกังานครูเทศบาลสายผู้สอนระดบัก่อน
ประถมศกึษา ประถมศกึษาและมธัยมศกึษาและระดบัอาชีวศกึษาด้วย 
  6)    อตัรากําลงัเกินเกณฑ์  หมายถึง  อตัรากําลงัพนกังานครูเทศบาลที&มีอยูจ่ริงใน
ปัจจบุนัมากกวา่อตัรากําลงัตามเกณฑ์มาตรฐานการกําหนดตําแหนง่ของคณะกรรมการกลางพนกังาน 
เทศบาล 
  7)    อตัรากําลงัตํ&ากวา่เกณฑ์  หมายถึง  อตัรากําลงัพนกังานครูเทศบาลที&มีอยูจ่ริง       
ในปัจจบุนัน้อยกวา่อตัรากําลงัตามเกณฑ์มาตรฐานกําหนดตําแหนง่ของคณะกรรมการกลางพนกังาน         
เทศบาล 
  8)    ให้เทศบาลรายงานและคํานวณอตัรากําลงัพนกังานครูเทศบาลที&สงักดัสถานศกึษา
ตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี =  ให้คณะกรรมการพนกังานเทศบาลทราบภายในเดือนมิถนุายนของทกุปี  ทั =งนี =
หากคํานวณแล้ว  เทศบาลใดมีอตัรากําลงัเกินเกณฑ์และเป็นอตัราว่าง  ห้ามมิให้เทศบาลบรรจแุละแตง่ตั =ง
ตวับคุคลให้ดํารงตําแหนง่ที&ว่างนั =น 
  9)    ให้เทศบาลขอความเห็นชอบการเปลี&ยนแปลงเกี&ยวกบัตําแหนง่ตอ่คณะกรรมการ
พนกังานเทศบาล  ตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี =  หากคณะกรรมการพนกังานเทศบาลเห็นชอบตามข้อเสนอ
ของเทศบาล  ถือได้วา่คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลเห็นชอบแล้ว  หากคณะกรรมการพนกังาน  
เทศบาลไม่เห็นด้วยกบัข้อเสนอของเทศบาล  และเทศบาลยืนยนัตามข้อเสนอเดมิ  ให้เสนอผา่นคณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลให้คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลเห็นชอบตอ่ไป 
  10)    ให้คณะกรรมการพนกังานเทศบาลเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบการตดัโอน
ตําแหนง่ตดัโอนพนกังานครูเทศบาล  ตดัโอนตําแหนง่และตดัโอนพนกังานครูเทศบาล  ที&เกินอยูใ่น
สถานศกึษาหนึ&งไปกําหนดในอีกสถานศกึษาหนึ&งของเทศบาลเดียวกนัหรือที&เกินอยู่ในเทศบาลใดไป
กําหนดในเทศบาลอื&นในจงัหวดัเดียวกนัได้ตามความจําเป็นตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี = 
  11)    ให้หนว่ยงานที&ได้รับการจดัสรรอตัราเงินเดือนของตําแหนง่จากสํานกังบประมาณ
พิจารณา ตดัโอนอตัราวา่งจากเทศบาลที&มีอตัรากําลงัเกินเกณฑ์ไปยงัเทศบาลที&มีอตัรากําลงัตํ&ากวา่เกณฑ์
ที&คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกําหนดได้ 
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  ข้อ  :B    ในระหว่างการประกาศใช้บงัคบัแผนอตัรากําลงัของเทศบาล  หากเทศบาล           
มีเหตผุลความจําเป็นต้องปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่ เพื&อรองรับภารกิจ  หน้าที&ความรับผิดชอบ  
ลกัษณะงาน หรือปริมาณงานที&เพิ&มมากขึ =น  ให้เทศบาลเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่ตอ่  ก.ท.จ. 
เพื&อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  ข้อ  :A    กรณีการขอปรับปรุงกําหนดตําแหนง่ของเทศบาลตามข้อ ::  และข้อ  :;      
เป็นการกําหนดตําแหนง่สายงานใหม ่ซึ&งเป็นสายงานที&  ก.ท. ยงัไมไ่ด้จดัทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง่      
ของตําแหนง่สายงานนั =น  ในการขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่ดงักลา่ว ให้เทศบาล จดัทําร่างมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง่ของตําแหน่งสายงานนั =น เสนอไปพร้อมกนัด้วย  ทั =งนี = เพื&อแสดงให้ทราบถึงประเภท
ตําแหนง่ชื&อตําแหนง่สายงาน ลกัษณะงาน โดยทั&วไป หน้าที&และความรับผิดชอบของตําแหนง่ ลกัษณะงาน
ที&ต้องปฏิบตัิ คณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ และระดบัตําแหนง่   
  ในการพิจารณาของ  ก.ท.จ.  หากมีความเห็นชอบตามที&เทศบาลเสนอ  ให้เสนอเรื&องขอ
ปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่เพิ&มใหม ่ร่างมาตรฐานกําหนดตําแหนง่ พร้อมความเห็นให้ ก.ท. พิจารณาให้
ความเห็นชอบ    
  หาก  ก.ท.จ. มีมตไิมเ่ห็นชอบตามที&เทศบาลเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่เพิ&มใหม ่
ให้นําความที&กําหนดในข้อ :@ มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

  ข้อ  :[   เมื&อเทศบาลได้รับความเห็นชอบในการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่ตามข้อ 2:  
หรือข้อ :3  แล้วแตก่รณี  ให้ถือวา่เป็นการปรับปรุงแผนอตัรากําลงัของเทศบาลนั =น โดยให้เทศบาล
ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอตัรากําลงัของเทศบาลตอ่ไป 
 

หมวด  3 
อัตราเงนิเดือนและวิธีการจ่ายเงนิเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื�น 

ส่วนที� / 
อัตราเงนิเดือนและวิธีการจ่ายเงนิเดือน 

  ข้อ  :\    อตัราเงินเดือน  อตัราเงินประจําตําแหนง่และการรับเงินประจําตําแหนง่ของ       
พนกังานเทศบาล  ให้นํากฎหมายวา่ด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง่ที&กําหนดสําหรับข้าราชการ     
พลเรือนหรือข้าราชการครูแล้วแตก่รณีมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
  การจา่ยเงินเดือน และเงินประจําตําแหนง่ให้แก่พนกังานเทศบาล  ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
หรือระเบียบที&กําหนดไว้สําหรับข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการครูแล้วแตก่รณี โดยอนโุลม 
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  ข้อ  :>   ให้พนกังานเทศบาลได้รับเงินเดือนตามตําแหน่ง ผู้ ได้รับแตง่ตั =งให้ดํารง  ตําแหนง่
ใด  ระดบัใด ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัตามบญัชีอตัราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนท้ายพระราชบญัญัต ิ
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง่  พ.ศ. 2538   ดงันี = 
 (1)  ผู้ ได้รับแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ใดในระดบั  1  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบั  ท 1 
 (2)  ผู้ ได้รับแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ใดในระดบั  2  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบั  ท 2 
 (3)  ผู้ ได้รับแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ใดในระดบั  3  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบั  ท 3 
 (4)  ผู้ ได้รับแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ใดในระดบั  4  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบั  ท 4 
 (5)  ผู้ ได้รับแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ใดในระดบั  5  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบั  ท 5 
 (6)  ผู้ ได้รับแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ใดในระดบั  6  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบั  ท 6 
 (7)  ผู้ ได้รับแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ใดในระดบั  7  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบั  ท 7 
 (8)  ผู้ ได้รับแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ใดในระดบั  8  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบั  ท 8 
 (9)  ผู้ ได้รับแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ใดในระดบั  9  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบั  ท 9 

  ข้อ  :Z    พนกังานเทศบาลผู้ ได้รับแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ใด ระดบัใด  โดยได้รับเงินเดือน
ในอนัดบัใดตามข้อ :>  ให้ได้รับเงินเดือนในขั =นตํ&าของอนัดบัเงินเดือนสําหรับตําแหน่งนั =น  เว้นแต ่

 (1)  ผู้นั =นได้รับเงินเดือนสงูกวา่ขั =นตํ&าของอนัดบันั =นอยูแ่ล้ว  ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดมิ 
  (2)  ผู้นั =นได้รับปริญญาหรือประกาศนียบตัรการศกึษาหรือวิชาชีพ  และ ก.พ., ก.ค. หรือ               
ก.ท.  รับรองวา่ปริญญาหรือประกาศนียบตัรการศกึษาหรือวิชาชีพนั =น เป็นคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับ
ตําแหนง่ที&ได้รับแตง่ตั =ง และกําหนดเงินเดือนที&ควรได้รับในอนัดบัและขั =นใด  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบั   
และขั =นที&ตามที&กําหนดในข้อ ;@ 
  (3)  ผู้นั =นได้รับปริญญาหรือประกาศนียบตัรการศกึษาหรือวิชาชีพเพิ&มขึ =นหรือสงูขึ =น                 
และ ก.พ., ก.ค. หรือ  ก.ท.  รับรองวา่ปริญญาหรือประกาศนียบตัรการศกึษาหรือวิชาชีพที&ได้รับเพิ&มขึ =นหรือ             
สงูขึ =นนั =น เป็นคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ที&ได้รับแตง่ตั =งและกําหนดเงินเดือนที&ควรได้รับในอนัดบั   
และขั =นใด  นายกเทศมนตรีหรือผู้ซึ&งได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีอาจปรับให้ได้รับเงินเดือน         
ในอนัดบัและขั =นที&ตามที&กําหนดในข้อ  ;@          
  (4)  ผู้นั =นได้รับแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ในสายงานใดที&  ก.ท.  กําหนดในมาตรฐาน            
กําหนดตําแหนง่ให้ตําแหนง่ในสายงานนั =น ได้รับเงินเดือนสงูกวา่ขั =นตํ&าของอนัดบัเงินเดือนสําหรับ       
ตําแหนง่ระดบันั =น  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัและขั =นที&  ก.ท. กําหนด 
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  (5)  ผู้ ได้รับแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ใดในระดบัที&ตํ&ากว่าตําแหนง่เดมิ  กรณีที&เป็นการ         
แตง่ตั =งเพื&อประโยชน์ของทางราชการ  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัและขั =นที&ได้รับอยูเ่ดมิ  หากเป็นกรณีที&เป็น
การแตง่ตั =ง  โดยเป็นความประสงค์ของตวัพนกังานเทศบาล  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัเงินเดือนสําหรับ
ตําแหนง่ที&ได้รับแตง่ตั =ง  ในขั =นที&เทียบได้ตรงกนักบัขั =นเงินเดือนของอนัดบัเดมิ    ตามตารางเทียบขั =น
เงินเดือนแตล่ะอนัดบัที&พนกังานเทศบาล จะได้รับเมื&อได้รับแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ท้ายประกาศนี =    แตถ้่า
ผู้นั =นได้รับเงินเดือนสงูกวา่ขั =นสงูของอนัดบัเงินเดือนสําหรับตําแหนง่ที&ได้รับแตง่ตั =งอยู่แล้ว  ให้ได้รับ
เงินเดือนในขั =นสงูของอนัดบัเงินเดือน     สําหรับตําแหนง่ที&ได้รับแตง่ตั =ง 
  (6)  ผู้ ได้รับแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัที&สงูขึ =นตําแหนง่ใด  ถ้าได้รับเงินเดือนสงู              
กวา่ขั =นตํ&าของอนัดบัเงินเดือนสําหรับตําแหนง่ที&ได้รับแตง่ตั =งนั =นอยูแ่ล้ว  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัเงิน     
เดือนสําหรับตําแหนง่ที&ได้รับแตง่ตั =งในขั =นที&เทียบได้ตรงกนักบัขั =นเงินเดือนของอนัดบัเดมิ  ตามตาราง        
เทียบขั =นเงินเดือนและอนัดบัที&พนกังานเทศบาลจะได้รับเมื&อแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ท้ายประกาศนี = 

  ข้อ  ;@    การกําหนดให้ผู้ ที&ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบตัรการศกึษาหรือวิชาชีพ          
ตามข้อ :Z (2) และผู้ ที&ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบตัรการศกึษาหรือวิชาชีพเพิ&มขึ =นหรือสงูขึ =น ตาม          
ข้อ :Z (3) ได้รับเงินเดือนในอนัดบัใด และขั =นใด ให้พิจารณาดําเนินการดงันี = 
  (1)  ปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพที&ได้รับเพิ&มขึ =น หรือสงูขึ =นต้องเป็นปริญญา        
หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ ที& ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรองวา่เป็นคณุสมบตัเิฉพาะตําแหนง่ที&ได้รับแตง่ตั =ง 
โดยให้พิจารณาปรับอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวฒุิได้  ไมว่า่พนกังานเทศบาลผู้นั =นจะได้รับปริญญา
หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพดงักลา่วอยูก่่อน หรือระหวา่งเข้ารับราชการ หรืออยูใ่นระหวา่งทดลองปฏิบตัิ
หน้าที&ราชการ 
  (2)  การปรับอตัราเงินเดือน ให้ได้รับตามคณุวฒุิไมมี่ผลเป็นการปรับปรุงตําแหนง่                  
หรือเปลี&ยนระดบัตําแหนง่ และต้องให้ได้รับเงินเดือนไมส่งูกวา่ระดบัและขั =นของอตัราเงินเดือนที&ควรได้รับ  
ตามตารางกําหนดอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวฒุิ ท้ายประกาศนี =  
  (3)  การปรับอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวฒุิ ต้องให้มีผลไมก่่อนวนัที&พนกังานเทศบาล
ผู้นั =นสําเร็จการศกึษา และไม่ก่อนวนัที&ได้รับการแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ที&จะขอปรับอตัราเงินเดือนให้ได้รับ
ตามคณุวฒุินั =น  รวมถึงไมก่่อนวนัที& ก.พ. ก.ค.  หรือ  ก.ท. ได้กําหนดให้ปริญญาหรือประกาศนียบตัร         
วิชาชีพที&ได้รับมาเป็นคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ที&ได้รับการแตง่ตั =ง 
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  ในกรณีพนกังานเทศบาลผู้ใดได้รับอนญุาตให้ลาศกึษาเพิ&มเตมิตามหลกัเกณฑ์วา่ด้วย
การลาของพนกังานเทศบาลนั =น  การปรับอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวฒุิ ให้มีผลไมก่่อนวนัที&ผู้นั =น      
รายงานตวัตอ่เทศบาลหลงัสําเร็จการศกึษา 
  ในกรณีที&ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพเพิ&มขึ =นหรือสงูขึ =นก่อนวนัที&เข้ารับ               
ราชการ หรืออยูร่ะหวา่งทดลองปฏิบตัิหน้าที&ราชการ การปรับอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวฒุิต้องมี            
ผลไมก่่อนวนัพ้นทดลองปฏิบตัหิน้าที&ในตําแหนง่ที&ได้รับการแตง่ตั =ง 
  ในกรณีที&ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพเพิ&มขึ =น หรือสงูขึ =นหลงัวนัเข้ารับ                          
ราชการและพ้นทดลองปฏิบตัหิน้าที&ราชการแล้วโดยมิได้รับอนญุาตให้ลาศกึษาเพิ&มเตมิตามวรรคสอง              
การปรับอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวฒุิ ให้มีผลไมก่่อนวนัที&ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ
เพิ&มขึ =นหรือสงูขึ =น 
  (4)  การสั&งปรับอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวฒุิ ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั&ง โดยมิให้
ย้อนหลงัข้ามปีงบประมาณ 
  ในกรณีที&ได้เสนอเรื&องราวไว้ก่อนวนัเริ&มต้นปีงบประมาณและไมส่ามารถสั&งปรับให้ใน          
วนัเริ&มต้นปีงบประมาณก็ให้สั&งปรับอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวฒุิได้ตั =งแตว่นัเริ&มต้นปีงบประมาณ           
ทั =งนี =ให้ปรับอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามวฒุิก่อนการพิจารณาเลื&อนขั =นเงินเดือน 

  ข้อ  ;W    พนกังานเทศบาลผู้ ใดได้รับแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ตามที&กําหนดไว้ในหมวดอื&น
แหง่ประกาศนี =  และได้กําหนดการให้ได้รับเงินเดือนเป็นอยา่งอื&นไว้โดยเฉพาะ ให้พนกังานเทศบาลผู้นั =น
ได้รับเงินเดือนตามที&กําหนดในหมวดนั =น 

  ข้อ  ;:    พนกังานครูเทศบาลที&สงักดัสถานศกึษาตําแหน่งใด  ที& ก.ท. กําหนดให้ได้รับ   
เงินเดือนหลายระดบั  (ระดบัควบ)  เมื&อพนกังานครูเทศบาลผู้ ดํารงตําแหนง่นั =นได้รับเงินเดือนถึงขั =นตํ&าของ
ระดบัถดัไปให้นายกเทศมนตรี  โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.สั&งให้ผู้นั =นให้ได้รับเงินเดือนในระดบัถดัไป 

  ข้อ  ;;    กรณีอื&นนอกจากที&ได้กําหนดในหมวดนี =ให้เสนอ  ก.ท.จ. พิจารณาอนมุตั ิ                
เป็นราย ๆ ไป 
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ส่วนที� 0 
ประโยชน์ตอบแทนอื�น 

  ข้อ  ;B    ให้เทศบาลจดัให้มีประโยชน์ตอบแทนอื&นสําหรับพนกังานเทศบาลเพื&อเป็นการ
เสริมสร้างขวญักําลงัใจ แรงจงูใจ และเป็นสวสัดิการตา่ง ๆ ในการปฏิบตัิราชการของพนกังานเทศบาล    ทั =งนี =  
ให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบที&กําหนดไว้สําหรับข้าราชการพลเรือน  หรือข้าราชการครูแล้วแตก่รณี 

  ข้อ  ;A    เทศบาลที&บริหารจดัการการจา่ยเงินเดือน คา่จ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื&น
สําหรับพนกังานเทศบาลและลกูจ้าง ได้ตํ&ากวา่ที&กําหนดในมาตรา 35  แหง่พระราชบญัญตัริะเบียบ
บริหารงานบคุคลสว่นท้องถิ&น พ.ศ. 2542   และเทศบาลได้บริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามเงื&อนไขที& ก.ท. กําหนด  เทศบาลนั =นอาจกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื&นแก่พนกังานและลกูจ้างของ
เทศบาลเพิ&มอีกก็ได้      
  การกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื&นสําหรับพนกังานเทศบาลและลกูจ้างของเทศบาลตามที&
กําหนดในวรรคหนึ&ง ต้องมีลกัษณะเป็นคา่ตอบแทนที&เป็นตวัเงิน และเป็นการจา่ยให้ในลกัษณะของ
สวสัดกิารสําหรับพนกังานเทศบาลและลกูจ้างของเทศบาล  โดยให้นําเงินในสว่นที&เหลือจากกรณีคา่ใช้จา่ย         
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื&นไมส่งูกวา่ร้อยละสี&สิบ  ตามมาตรา  ;A  แหง่พระราชบญัญัตริะเบียบ
บริหารงานบคุคลสว่นท้องถิ&น  พ.ศ. :AB: มาใช้  แตท่ั =งนี =วงเงินคา่ประโยชน์ตอบแทนอื&นของพนกังานหรือ
ลกูจ้างที&ได้รับแตล่ะคนต้องไมเ่กิน  A  เทา่ของอตัราเงินเดือนหรือคา่จ้าง  

  ข้อ  ;[    เทศบาลอาจกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื&นสําหรับพนกังานเทศบาลและลกูจ้าง
ของเทศบาลตามข้อ  ;A ได้ดงัตอ่ไปนี = 
      (1)  กําหนดประโยชน์ตอบแทนอื&นเป็นประเภทเพิ&มขึ =นใหมน่อกเหนือจากประเภทตาม              
ที&คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถิ&นประกาศกําหนด  และกําหนดอตัรา
คา่ตอบแทน  ตลอดทั =งหลกัเกณฑ์และวิธีการจา่ยคา่ตอบแทนสําหรับประโยชน์ตอบแทนอื&นประเภทใหมน่ั =น   
      (2)  กําหนดประโยชน์ตอบแทนอื&นในลกัษณะเป็นเงินเพิ&มพิเศษจากรายการประโยชน์
ตอบแทนอื&นที&คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถิ&นประกาศกําหนด 

  ข้อ  ;\   เมื&อเทศบาลกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื&นตามข้อ   ;[   แล้ว ให้เสนอเรื&องให้   
ก.ท.จ. พิจารณา   ในการพิจารณาของ ก.ท.จ. ให้คํานงึถึงสิทธิ สวสัดกิารของพนกังานเทศบาลและลกูจ้าง
ที&ได้รับความจําเป็น ความเหมาะสม งบประมาณรายได้ของเทศบาล  
  ให้ ก.ท.จ. เสนอเรื&องการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื&นตามวรรคหนึ&ง และความเห็นให้               
ก.ท.  พิจารณา  เมื&อ ก.ท. พจิารณาและมีมตใิห้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกเทศมนตรีประกาศใช้บงัคบั  
ตอ่ไป   
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  ข้อ  ;>    การปรับปรุงการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื&นสําหรับพนกังานเทศบาลหรือ
ลกูจ้างของเทศบาลตามข้อ ;[ (1)  ให้มีอตัราคา่ตอบแทนเพิ&มขึ =นหรือลดลงจากที&กําหนดไว้เดมิ หรือการ     
ยกเลิกการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื&นนั =น ให้เทศบาลดําเนินการตามที&กําหนดไว้ในข้อ ;\  โดยอนโุลม 

  ข้อ  ;Z    การปรับปรุงการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื&นในลกัษณะเป็นเงินเพิ&มพิเศษจาก
รายการประโยชน์ตอบแทนอื&นที&คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถิ&นประกาศกําหนด
ตามข้อ ;[ (2)  ให้มีอตัราคา่ตอบแทนเพิ&มขึ =นหรือลดลงจากที&กําหนดไว้เดมิ ให้เทศบาลดําเนินการตามที&
กําหนดไว้ในข้อ ;\  โดยอนโุลม   เว้นแต ่การกําหนดให้มีอตัราคา่ตอบแทนลดลงตํ&ากวา่อตัราที&กฎหมาย
หรือระเบียบที&กําหนดไว้สําหรับข้าราชการพลเรือนจะได้รับ หรือการยกเลิกการกําหนดประโยชน์ตอบแทน
อื&นนั =น จะกระทํามิได้ 

  ข้อ  B@    ในกรณีที&เทศบาลกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื&นสําหรับพนกังานเทศบาลและ    
ลกูจ้างของเทศบาลตามข้อ  ;[  แล้ว   หากปรากฏวา่เทศบาลนั =นไมส่ามารถบริหารจดัการการจ่ายเงินเดือน   
คา่จ้างและประโยชน์ตอบแทนอื&นให้เป็นไป   ตามที&กฎหมายกําหนดให้เทศบาลพิจารณาดําเนินการปรับปรุง
หรือยกเลิกการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื&นที&กําหนดตามข้อ ;[ (1) และ (2)  เป็นลําดบัแรก  
  การปรับปรุงหรือยกเลิกการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื&นตามวรรคหนึ&ง ให้เทศบาล
ดําเนินการตามที&กําหนดไว้ในข้อ ;>  หรือข้อ  ;Z   โดยอนโุลม 

  ข้อ  BW    พนกังานเทศบาลอาจได้รับเงินเพิ&มสําหรับตําแหนง่ที&มีเหตพุิเศษ ตามที&  ก.ท. 
กําหนด 

  ข้อ  B:    การกําหนดให้พนกังานครูเทศบาลได้รับเงินเดือนเพิ&มสําหรับตําแหนง่ที&มีเหตุ
พิเศษของครูการศกึษาพิเศษและครูการศกึษาพิเศษกรณีเรียนร่วมดําเนินการ  ดงันี = 

1) เงินเพิ&มสําหรับตําแหนง่ที&มีเหตพุิเศษนี =ให้เรียกโดยย่อวา่  เงิน  “พ.ค.ศ.” 
2) คําวา่  เงิน “พ.ค.ศ.”  หมายความว่า  เงินเพิ&มพิเศษที&จ่ายควบกบัเงินเดือนแก่ครู     

การศกึษาพิเศษ  และหรือครูการศกึษาพิเศษกรณีเรียนร่วม 
  “คนพิการ”  หมายความวา่  คนที&มีความผิดปกตหิรือบกพร่องทางร่างกาย  ทางสตปัิญญา  
หรือทางจิตใจ ตามประเภทและหลกัเกณฑ์ที&กําหนดในกฎกระทรวงสาธารณสขุ ออกตามความในมาตรา B  
และมาตรา :@  แหง่พระราชบญัญตัิการฟื=นฟสูมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ. :A;B 
  “ครูการศกึษาพิเศษ”  หมายความว่า  พนกังานครูเทศบาลซึ&งปฏิบตัหิน้าที&เป็นครูสอนคน
พิการตามประเภทที&กําหนดไว้    และได้ปฏิบตัหิน้าที&ทําการสอนในสถานศกึษาที&เปิดสอนเฉพาะคนพิการ
ของทางราชการ  และหรือในความควบคมุของทางราชการ 
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  “ครูการศกึษาพิเศษกรณีเรียนร่วม”  หมายความวา่  พนกังานครูเทศบาลซึ&งปฏิบตัิหน้าที&
เป็นครูสอนคนพิการซึ&งเรียนร่วมในโรงเรียนสอนคนปกติและได้ปฏิบตัิหน้าที&ทําการสอนหรือปฏิบตังิานที&
เกี&ยวข้องกบัการเรียนการสอนในสถานศกึษาของทางราชการ  และหรือในความควบคมุของทางราชการ 
  “ครูประจําชั =นพิเศษ”  หมายความว่า  พนกังานครูเทศบาลซึ&งปฏิบตัหิน้าที&เป็นครูสอน       
คนพิการ  โดยแยกทําการสอนเป็นห้องเดก็พิเศษโดยเฉพาะและทําหน้าที&เป็นครูประจําชั =น 
  “ครูเสริมวิชาการ”  หมายความวา่  พนกังานครูเทศบาลซึ&งปฏิบตัหิน้าที&เป็นครูสอน            
คนพิการอยู่ประจําห้องเสริมวิชาการศกึษาพิเศษ   มีหน้าที&สอนเสริม   ชว่ยเหลือแก้ไขปัญหา   และพฒันา
ทกัษะด้านสติปัญญา   อารมณ์สงัคม   และร่างกายให้แก่คนพิการที&เรียนในชั =นเรียนร่วมกบัคนปกติ 
  “ครูประจําชั =นเรียนร่วม”  หมายความวา่  พนกังานครูเทศบาลซึ&งปฏิบตัหิน้าที&เป็นครูสอน
คนพิการและหรือปฏิบตังิานในชั =นเรียนให้กบัคนปกติที&มีคนพิการเรียนร่วมทําหน้าที&เป็นครูประจําชั =น  และ
ปฏิบตัหิน้าที&ครูเสริมวิชาการให้แก่คนพิการด้วย 
  “ครูเดนิสอน”  หมายความว่า  พนกังานครูเทศบาลซึ&งปฏิบตัหิน้าที&เป็นครูสอนคนพิการอยู่
ประจําศนูย์เสริมวิชาการศกึษาพิเศษ  มีหน้าที&สอนเสริมชว่ยเหลือแก้ไขปัญหา  และพฒันาทกัษะด้าน
สตปัิญญาอารมณ์สงัคมและร่างกายให้แก่คนพิการที&เรียนในชั =นเรียนร่วมกบัคนปกตใินโรงเรียนที&อยูใ่น
บริเวณใกล้เคียงกนั 
  ;)  ครูการศกึษาพิเศษซึ&งอยู่ในเกณฑ์ที&จะได้รับเงิน  “พ.ค.ศ.”  จะต้องมีวฒุิปริญญาทาง
การศกึษาพิเศษหรือเป็นผู้ผ่านการอบรมด้านการศกึษาพิเศษ  ตามหลกัสตูรที&  ก.ค.รับรอง  โดยมีเวลาทํา
การสอน  ดงันี = 
       (ก)  พนกังานครูเทศบาลตําแหนง่ซึ&งมีหน้าที&เป็นผู้สอนในหนว่ยงานทางการศกึษา 
และได้ปฏิบตัิหน้าที&ครูการศกึษาพิเศษ  ต้องมีเวลาทําการสอนไมน้่อยกวา่สปัดาห์ละ  W>  คาบ  (คาบละ  
A@  นาที) 
       (ข)  พนกังานครูเทศบาลตําแหนง่ซึ&งมีหน้าที&เป็นผู้บริหารและให้การศกึษาใน       
หนว่ยงานทางการศกึษาที&ปฏิบตังิานในฐานะผู้ชว่ยหวัหน้าสถานศกึษาในโรงเรียนที&เปิดสอนเฉพาะ          
คนพิการ  และได้ปฏิบตัิหน้าที&ครูการศกึษาพิเศษ  ต้องมีเวลาทําการสอนไมน้่อยกวา่สปัดาห์ละ  >  คาบ  
(คาบละ  A@  นาที) 
       (ค)  พนกังานครูเทศบาลตําแหนง่ซึ&งมีหน้าที&เป็นผู้บริหารและให้การศกึษาใน
หนว่ยงานทางการศกึษาที&ปฏิบตังิานในฐานะหวัหน้าสถานศกึษาในโรงเรียนที&เปิดสอนเฉพาะคนพิการและ
ได้ปฏิบตัิหน้าที&ครูการศกึษาพิเศษต้องมีเวลาทําการสอนไมน้่อยกวา่สปัดาห์ละ  A  คาบ  (คาบละ  A@  
นาที) 
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  B)  ครูการศกึษาพิเศษกรณีเรียนร่วม  ซึ&งอยูใ่นเกณฑ์ที&จะได้รับเงิน  “พ.ค.ศ.”  กรณีเรียน
ร่วม  ได้แก่   ครูการศกึษาพิเศษที&ปฏิบตัิหน้าที&เป็นครูประจําชั =นพิเศษ   ครูเสริมวิชาการ   ครูเดนิสอนที&มี
เวลาทําการสอนและหรือมีเวลาปฏิบตังิานที&เกี&ยวข้องกบัการเรียนการสอนเกี&ยวกบัการศกึษาของคนพิการ
ไมน้่อยกวา่สปัดาห์ละ  W>  คาบ  (คาบละ  A@  นาที)  หรือครูประจําชั =นเรียนร่วมที&มีเวลาทําการสอน    
และหรือมีเวลาปฏิบตังิานที&เกี&ยวกบัการศกึษาให้กบัคนปกตทีิ&มีคนพิการเรียนร่วมตามเวลาปฏิบตังิานปกติ  
ไมน้่อยกวา่  สปัดาห์ละ  W>  คาบ  (คาบละ  A@  นาที)   และต้องปฏิบตัหิน้าที&ครูเสริมวิชาการให้กบัคน
พิการเพิ&มเตมิอีกไมน้่อยกวา่สปัดาห์ละ  A  คาบ  (คาบละ  A@  นาที)  และมีวฒุิปริญญาทางการศกึษา
พิเศษหรือเป็นผู้ผา่นการ อบรมด้านการศกึษาพิเศษหลกัสตูรที& ก.ค. รับรองและจะต้องรับผิดชอบการศกึษา  
ของคนพิการในจํานวนอตัราครู  :  นกัเรียน  ตามหลกัเกณฑ์อยา่งน้อย  ดงันี = 
     ครูประจําชั =นพิเศษกรณีเรียนร่วม  W  คน  :  นกัเรียนไมน้่อยกวา่  [  คน 
     ครูเสริมวิชาการกรณีเรียนร่วม   W  คน :  นกัเรียนไมน้่อยกวา่  [  คน 
      ครูประจําชั =นเรียนร่วมและได้ปฏิบตัหิน้าที&ครูเสริมวิชาการ W คน : นกัเรียนไมน้่อยกวา่ ; คน 
       ครูเดนิสอนกรณีเรียนร่วม    W  คน :  ไมน้่อยกวา่ : โรงเรียน : นกัเรียนไมน้่อยกวา่ ; 
คน 
  A)  เงิน  “พ.ค.ศ.”  ให้จา่ยเดือนละ  :,@@@  บาท 
       ในกรณีปฏิบตัิหน้าที&ครูการศกึษาพิเศษ  และครูการศกึษาพิเศษกรณีเรียนร่วมไมเ่ตม็
เดือนให้จา่ยเงิน  “พ.ค.ศ.”  ตามสว่นจํานวนวนัที&ได้รับเงินเดือนในระหวา่งปฏิบตัิหน้าที&นั =น 
       ในกรณีที&ไมไ่ด้ปฏิบตัิหน้าที&ครูการศกึษาพิเศษและครูการศกึษาพิเศษกรณีเรียนร่วมให้
งดจา่ยเงิน  “พ.ค.ศ.” 

6) ให้พนกังานครูเทศบาลที&มีคณุสมบตัิครบถ้วนยื&นคําขอตามแบบท้ายนี =เสนอให้          
ผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัชั =นตรวจสอบและรับรอง  แล้วเสนอให้คณะกรรมการพนกังานเทศบาลพิจารณา
เสนอให้คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

7) ให้หนว่ยงานที&ได้รับการจดัสรรอตัราเงินเดือนของตําแหน่งจากสํานกังบประมาณ 
เป็นผู้ ทําความตกลงกบัสํานกังบประมาณขอเงินเพิ&มสําหรับตําแหนง่ที&มีเหตพุิเศษของครูการศกึษาพิเศษ
และครูการศกึษาพิเศษกรณีเรียนร่วม 

  ข้อ  B;    พนกังานเทศบาลอาจได้รับเงินเพิ&มคา่ครองชีพชั&วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ   
ตามที&  ก.ท. กําหนด 
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  ข้อ  BB    บําเหน็จ บํานาญ ของพนกังานเทศบาล ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสว่นท้องถิ&น   

หมวด 4 
การคัดเลือก 

  ข้อ  45    การคดัเลือก  หมายถึง  การสรรหาบคุคลเพื&อบรรจแุละแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่
พนกังานเทศบาลและการคดัเลือกพนกังานเทศบาลเพื&อแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัที&สงูขึ =น  ให้
ดําเนินการได้  5  วิธี  ดงันี = 

(1) การสอบแขง่ขนั  เพื&อบรรจบุคุคลเข้ารับราชการและแตง่ตั =งให้เป็นพนกังานเทศบาล 
(2) การคดัเลือกกรณีที&มีเหตพุิเศษที&ไมจํ่าเป็นต้องสอบแขง่ขนั  เพื&อบรรจบุคุคลเข้ารับ  

ราชการและแตง่ตั =งให้เป็นพนกังานเทศบาลในเทศบาล 
  (3)  การสอบคดัเลือก  เพื&อแตง่ตั =งพนกังานเทศบาลให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัที&สงูขึ =นใน
สายงานเดียวกนั  หรือแตง่ตั =งพนกังานเทศบาลให้ดํารงตําแหนง่ในตา่งสายงาน  หรือแตง่ตั =งพนกังาน    
เทศบาลตําแหนง่  ผู้ปฏิบตังิานให้ดํารงตําแหนง่บริหารของเทศบาลหรือแตง่ตั =งพนกังานครูเทศบาลให้ดํารง
ตําแหนง่สายงาน ผู้บริหารสถานศกึษาตามหลกัเกณฑ์และเงื&อนไขที&คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล 
กําหนด 
  (4)  การคดัเลือก  เพื&อแตง่ตั =งพนกังานเทศบาลให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัที&สงูขึ =นในระดบั
ควบสําหรับตําแหนง่ที&กําหนดเป็นตําแหนง่ระดบัควบ  หรือแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่สงูขึ =นนอกระดบัควบ
สําหรับตําแหนง่ที&กําหนดเป็นตําแหนง่สําหรับผู้ปฏิบตังิานที&มีประสบการณ์  หรือตําแหนง่ประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี&ยวชาญเฉพาะหรือตําแหนง่ประเภทวิชาการของพนกังานครูเทศบาลหรือแตง่ตั =งพนกังาน     
เทศบาลตําแหนง่บริหารของเทศบาลให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัที&สงูขึ =นหรือการเลื&อนและแตง่ตั =งพนกังานครู
เทศบาลที&สงักดัสถานศกึษาให้ดํารงตําแหนง่และระดบัที&สงูขึ =นตามหลกัเกณฑ์และเงื&อนไขที&คณะกรรมการ
กลางพนกังานเทศบาลกําหนด 
  (5)  การคดัเลือก  เพื&อรับโอนมาแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่บริหารหรือสายงานผู้บริหาร
สถานศกึษา 
  ข้อ  46    การดําเนินการคดัเลือก  โดยการสอบแขง่ขนั  การคดัเลือกกรณีที&มีเหตพุิเศษ         
ที&ไมจํ่าเป็นต้องสอบแขง่ขนั  การสอบคดัเลือก  และการคดัเลือกตามที&กําหนดในหมวดนี =  ก.ท.จ.หรือผู้ ที&     
ได้รับมอบหมายจาก ก.ท.จ.  ให้เป็นผู้ ดําเนินการแทน  ต้องดําเนินการอยา่งเปิดเผย  โปร่งใส  สามารถ
ตรวจสอบได้  โดยคํานงึถึงหลกัวิชาการวดัผล  ความเป็นธรรม  ความเสมอภาค  และต้องเปิดโอกาสให้
พนกังานเทศบาลของเทศบาลอื&น  ที&มีคณุสมบตัิครบถ้วน  และมีความประสงค์สมคัรเข้ารับการคดัเลือก   
มีสิทธิเข้ารับการคดัเลือกด้วย  โดยการประกาศผลการคดัเลือกให้ดําเนินการอยา่งเปิดเผย 
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ส่วนที� 1 
การสอบแข่งขัน 

  ข้อ  47    การสอบแขง่ขนั  เพื&อบรรจบุคุคลเข้าเป็นพนกังานเทศบาลตามข้อ  45 (1)            
ให้ ก.ท.จ.เป็นผู้ ดําเนินการสอบแขง่ขนั  ในกรณีที& ก.ท.จ.เห็นสมควรอาจมอบให้เทศบาลหรือองค์กรใดเป็น
ผู้ ดําเนินการแทนก็ได้ 

  ข้อ  48    การสอบแขง่ขนั  การกําหนดหลกัสตูรวิธีการสอบแขง่ขนั  และวิธีการดําเนินการ
เกี&ยวกบัการสอบแขง่ขนั  ตลอดจนเกณฑ์การตดัสิน  การขึ =นบญัชีสอบแขง่ขนัได้  การนํารายชื&อผู้
สอบแขง่ขนัได้ตําแหนง่หนึ&งไปขึ =นบญัชีเป็นผู้สอบแขง่ขนัได้ในตําแหนง่อื&น  และการยกเลิกบญัชีผู้
สอบแขง่ขนัได้  ให้เป็นไปตามที&กําหนด  ดงัตอ่ไปนี = 

(1) ให้ผู้ ดําเนินการสอบแตง่ตั =งคณะกรรมการดําเนินการสอบแขง่ขนั 
(2) หลกัสตูรและวิธีการสอบแขง่ขนัอยา่งน้อยต้องมี  3  ภาค  คือ 

(ก) ภาคความรู้ความสามารถทั&วไป  ให้ทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียน 
(ข) ภาคความรู้ความสามารถที&ใช้เฉพาะสําหรับตําแหนง่ ให้ทดสอบโดยวิธีสอบ 

ข้อเขียน  หรือวิธีสอบปฏิบตั ิ หรือวิธีอื&นใดวิธีหนึ&งหรือหลายวิธีก็ได้ 
         (ค)  ภาคความเหมาะสมกบัตําแหนง่  ให้ประเมินบคุคลเพื&อพิจารณาความเหมาะสม
กบัตําแหนง่หน้าที& 
  (3)  ผู้สมคัรสอบต้องเป็นผู้ มีคณุสมบตัหิรือไมมี่ลกัษณะต้องห้ามสําหรับพนกังานเทศบาล
หรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ท.จ.  และต้องมีคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง่ที& ก.ท  กําหนด 
  (4)  การประกาศรับสมคัรสอบให้ระบชืุ&อตําแหนง่  คณุสมบตัทิั&วไป  คณุสมบตัเิฉพาะ
สําหรับตําแหนง่  เงินเดือนที&จะได้รับ  วนัเวลาและสถานที&สอบ  เอกสารหลกัฐานที&ใช้ในการสอบ  หลกัสตูร
และวิธีการสอบแขง่ขนั  เกณฑ์การตดัสิน  การขึ =นบญัชี  และการยกเลิกบญัชี 
  (5)  เกณฑ์การตดัสิน  ผู้สอบแขง่ขนัได้ต้องได้คะแนนในแตล่ะภาคที&สอบไมตํ่&ากว่า        
ร้อยละหกสิบ 
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(6) การขึ =นบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ให้เรียงตามลําดบัจากผู้สอบแขง่ขนัได้คะแนนสงูสดุลง 
มาตามลําดบั  และให้บญัชีสอบแขง่ขนัได้ให้ใช้ได้ไมเ่กิน  2  ปี  นบัแตว่นัขึ =นบญัชี  เว้นแตถ้่ามีการสอบ 
แขง่ขนัในตําแหนง่เดียวกนันั =นอีก  และได้ขึ =นบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ใหมแ่ล้วบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ครั =งก่อน
เป็นอนัยกเลิก 

  ข้อ  49    ให้ผู้ ดําเนินการสอบแขง่ขนัแตง่ตั =งคณะกรรมการดําเนินการสอบแขง่ขนัขึ =น 
คณะหนึ&งประกอบด้วย  ผู้ทรงคณุวฒุิ  ผู้แทนหนว่ยราชการ  และผู้แทนพนกังานเทศบาล มีจํานวนไมน้่อย
กวา่ 5 คน  ดงันี = 
  (1)  กรณี ก.ท.จ.  เป็นผู้ ดําเนินการสอบแขง่ขนั  ให้ประธาน ก.ท.จ.แตง่ตั =งผู้ทรงคณุวฒุิใน  
ก.ท.จ.เป็นประธานกรรมการ   
  (2)  กรณีเทศบาล  เป็นผู้ ดําเนินการสอบแขง่ขนั  ให้นายกเทศมนตรีแตง่ตั =งปลดัเทศบาล
เป็นประธานกรรมการ   
  (3)  กรณีองค์กรอื&นนอกเหนือจาก  (1)  และ (2)  เป็นผู้ ดําเนินการสอบแขง่ขนัให้ประธาน 
ก.ท.จ.แตง่ตั =งผู้ทรงคณุวฒุิใน ก.ท.จ.เป็นประธานกรรมการ 

  ข้อ  50    คณะกรรมการดําเนินการสอบแขง่ขนัอาจตั =งกรรมการออกข้อสอบ  กรรมการ
ประเมินความเหมาะสมกบัตําแหนง่  หรือเรื&องอื&นๆ  ที&เกี&ยวกบัการสอบแขง่ขนัได้ตามความจําเป็น 

  ข้อ  51    ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบแขง่ขนักําหนดวนั  เวลา  สถานที&สอบและ
ระเบียบเกี&ยวกบัการสอบได้เทา่ที&จําเป็น  และไมข่ดัตอ่หลกัสตูรและวิธีการสอบแขง่ขนั  แล้วให้ประธาน
กรรมการประกาศก่อนวนัสอบไมน้่อยกวา่  5  วนัทําการ 

  ข้อ  52    หลกัสตูรและวิธีการสอบแขง่ขนัเพื&อบรรจบุคุคลเข้ารับราชการในตําแหนง่ระดบั
ตา่ง ๆ  ให้เป็นไปตามที&กําหนดท้ายประกาศนี = 

  ข้อ  53    ให้ผู้ ดําเนินการสอบแขง่ขนัประกาศรับสมคัรสอบ  โดยระบรุายละเอียดในเรื&อง
ตา่ง ๆ  ดงันี = 

(1) ชื&อตําแหนง่ที&จะบรรจแุละแตง่ตั =ง 
(2) คณุสมบตัทิั&วไปและคณุสมบตัเิฉพาะของผู้ มีสิทธิสมคัรสอบสําหรับตําแหนง่นั =น 
(3) เงินเดือนที&จะได้รับ 
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(4) วนั  เวลา  และสถานที&รับสมคัรสอบ 
(5) เอกสารและหลกัฐานที&ใช้ในการสมคัรสอบ 
(6) หลกัสตูรและวิธีการสอบแขง่ขนั  เกณฑ์การตดัสิน  การขึ =นบญัชี  และการยกเลิก 

บญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ 
(7) เรื&องอื&น ๆ  หรือข้อความอื&นที&ผู้สมคัรสอบควรทราบ 
ประกาศรับสมคัรสอบนั =น  ให้ปิดไว้ในที&เปิดเผย  ณ  สถานที&รับสมคัรสอบก่อนวนัที&เริ&มรับ 

สมคัรสอบ  โดยแจ้งให้ ก.ท.จ. ทกุจงัหวดัและสํานกังาน ก.ท.  และจะประกาศทางวิทยกุระจายเสียงหรือ 
ทางอื&นใดตามความเหมาะสมด้วยก็ได้ 

  ข้อ  54    ให้ผู้ ดําเนินการสอบแขง่ขนัจดัให้มีเจ้าหน้าที&รับสมคัรสอบ  โดยให้มีกําหนดเวลา
รับสมคัรสอบไมน้่อยกว่า  15  วนัทําการ 
  ในกรณีที&มีเหตผุลและความจําเป็นต้องขยายกําหนดเวลารับสมคัรสอบแขง่ขนัตามที& 
คณะกรรมการดําเนินการสอบแขง่ขนัเสนอแนะ  ผู้ ดําเนินการสอบแขง่ขนัอาจประกาศขยายกําหนดเวลารับ
สมคัรสอบได้  แตท่ั =งนี =  เวลาที&จะขยายต้องมีเวลาไมน้่อยกวา่  15  วนัทําการ  นบัตั =งแตว่นัถดัจากวนั
สดุท้ายของการรับสมคัรสอบและจะต้องประกาศการขยายเวลานั =นก่อนวนัปิดรับสมคัรสอบครั =งนั =นด้วย 

  ข้อ  55    ให้ผู้สมคัรสอบเสียคา่ธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนง่ที&สมคัรสอบตามอตัรา   
ดงันี = 

(1) ตําแหนง่ระดบั 1  หรือตําแหนง่ระดบั 2  ตําแหนง่ละไมเ่กิน  100  บาท 
(2) ตําแหนง่ระดบั 3  ขึ =นไป  ตําแหนง่ละไมเ่กิน  200  บาท 
คา่ธรรมเนียมสอบจะไมจ่า่ยคืนให้เมื&อได้ประกาศรายชื&อวา่เป็นผู้ มีสิทธิเข้าสอบแล้ว         

เว้นแต ่ มีการยกเลิกการสอบครั =งนั =นทั =งหมด  เนื&องจากมีการทจุริตหรือส่อไปในทางทจุริตตามข้อ  59  จงึ
ให้จา่ยคืนคา่ธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมคัรสอบเฉพาะผู้ ที&มิได้มีสว่นเกี&ยวข้องกบัการทจุริตหรือส่อไปในทาง
ทจุริตนั =นได้ 
  คา่ธรรมเนียมสอบที&จดัเก็บได้ตามที&กําหนดในวรรคหนึ&ง  ให้ผู้ ดําเนินการสอบแขง่ขนั
สามารถนําไปเป็นคา่ใช้จา่ยในการดําเนินการสอบแขง่ขนัในคราวนั =นได้ 

  ข้อ  56    ให้ผู้ ดําเนินการสอบแขง่ขนัประกาศรายชื&อผู้ มีสิทธิเข้าสอบ  ก่อนวนัสอบไม ่      
น้อยกวา่  10  วนัทําการ 
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  ข้อ  57    การตดัสินวา่ผู้ใดเป็นผู้สอบแขง่ขนัได้ให้ถือเกณฑ์วา่  ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนน
ในแตล่ะภาคที&สอบตามหลกัสตูรไมตํ่&ากวา่ร้อยละหกสิบ  ทั =งนี =  ให้คํานงึถึงหลกัวิชาการวดัผลด้วย 

  ข้อ  58    ในการสอบแขง่ขนั  จะต้องทําการสอบตามหลกัสตูรทกุภาคในการสอบแขง่ขนั  
และคณะกรรมการดําเนินการสอบแขง่ขนัจะกําหนดให้ผู้สมคัรสอบภาคความรู้ความสามารถทั&วไป  หรือ
ภาคความรู้ความสามารถที&ใช้เฉพาะตําแหนง่ก่อน  แล้วจึงให้ผู้ ที&สอบได้คะแนนตามเกณฑ์ที&กําหนดไว้ใน
ข้อ  57  สอบในภาคอื&นตอ่ไปก็ได้ 

  ข้อ  59    กรณีที&ปรากฏวา่มีการทจุริตหรือส่อไปในทางทจุริตอนัอาจทําให้เกิดความไมเ่ป็น
ธรรมในการสอบแขง่ขนั  ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบแขง่ขนัรายงานให้ผู้ ดําเนินการสอบแขง่ขนัทราบ
เพื&อพิจารณาวา่จะสมควรยกเลิกการสอบครั =งนั =นทั =งหมด  หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบเฉพาะวิชาหรือ
เฉพาะภาคที&เกิดการทจุริตหรือสอ่ไปในทางทจุริตตามแตจ่ะเห็นสมควร  ถ้าหากผู้ ดําเนินการสอบแขง่ขนัให้
ยกเลิกการสอบแขง่ขนัเฉพาะวิชาใดหรือเฉพาะภาคใดแล้ว  ก็ให้ดําเนินการสอบแขง่ขนัเฉพาะวิชานั =น   
หรือเฉพาะภาคนั =นใหม ่ สําหรับผู้ ที&มีสว่นเกี&ยวข้องกบัการทจุริตหรือสอ่ไปในทางทจุริตไมมี่สิทธิเข้าสอบ     
อีกตอ่ไป 

  ข้อ  60    เมื&อได้ดําเนินการสอบแขง่ขนัเสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบแขง่ขนั
รายงานผลการสอบตอ่ผู้ ดําเนินการสอบแขง่ขนั  เพื&อผู้ ดําเนินการสอบแขง่ขนัจะได้ประกาศขึ =นบญัชีผู้
สอบแขง่ขนัได้ตอ่ไป 

  ข้อ  61    การขึ =นบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้  ให้เรียงตามลําดบัที&จากผู้สอบได้คะแนนรวมสงูลง
มาตามลําดบั  ในกรณีที&มีผู้สอบได้คะแนนรวมเทา่กนั  ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกบัตําแหนง่
มากกวา่เป็นผู้อยูใ่นลําดบัที&สงูกวา่  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกบัตําแหนง่เท่ากนั  ให้ผู้ ได้คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถที&ใช้เฉพาะตําแหนง่มากกวา่เป็นผู้อยูใ่นลําดบัที&สงูกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที&ใช้เฉพาะตําแหนง่เทา่กนั  ให้ผู้ ได้คะแนนภาษาไทยในภาคความรู้ความสามารถทั&วไป
มากกวา่เป็นผู้อยูใ่นลําดบัที&สงูกวา่  ถ้ายงัคงได้คะแนนเทา่กนัอีก  ก็ให้ผู้ ได้รับเลขประจําตวัสอบก่อนเป็นผู้
อยูใ่นลําดบัที&สงูกวา่ 
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  ข้อ  62    กรณีมีความประสงค์จะขึ =นบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้  ให้ระบรุะยะเวลาในการขึ =น
บญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ในประกาศรับสมคัรสอบแขง่ขนัและในประกาศผลการสอบแขง่ขนั  โดยมีเงื&อนไขให้
ระบรุะยะเวลาการขอใช้บญัชีได้ไมเ่กิน  2  ปี  นบัแตว่นัขึ =นบญัชี  กรณียงัใช้บญัชีไมค่รบตามที&อายุ
ระยะเวลาในประกาศ  แตป่ระสงค์จะสอบแขง่ขนัตําแหนง่เดียวกนันั =นอีก  ต้องเสนอเหตผุลความจําเป็นให้        
ก.ท.จ.พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  หาก  ก.ท.จ.พิจารณา  เห็นชอบและเมื&อได้ขึ =นบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้
ใหมแ่ล้ว  บญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ครั =งก่อนเป็นอนัยกเลิก 
  กรณีบญัชีสอบแขง่ขนัครบกําหนดระยะเวลาตามที&ระบใุห้ถือว่าบญัชีนั =นถกูยกเลิก  กรณี 
ที&ได้มีการเรียกตวัผู้สอบแขง่ขนัได้ผู้ใด  ให้มารายงานตวัเพื&อรับการบรรจไุปแล้วก่อนบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้
จะมีอายคุรบกําหนดระยะเวลาที&ระบ ุ และตอ่มาบญัชีได้ครบระยะเวลาตามที&ระบหุรือก่อนมีการขึ =นบญัชี 
ผู้สอบแขง่ขนัได้ใหม ่ ให้ถือว่าผู้นั =นยงัมีสิทธิได้รับการบรรจแุตง่ตั =ง  แตท่ั =งนี =ต้องไมเ่กิน  30  วนั  นบัแตว่นั
ถดัจากวนัที&บญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้นั =นมีอายคุรบตามระยะเวลาที&กําหนดหรือวนัที&มีการขึ =นบญัชีผู้สอบ       
แขง่ขนัได้ใหมแ่ล้วแตก่รณี 

  ข้อ  63    ให้ผู้ ดําเนินการสอบแขง่ขนั  เป็นเจ้าของบญัชีสอบแขง่ขนัที&ได้ดําเนินการและมี
อํานาจพิจารณาอนญุาตให้เทศบาลอื&น  องค์กรปกครองสว่นท้องถิ&นอื&น  หรือสว่นราชการอื&น  ที&มีความ
ประสงค์จะขอใช้บญัชีสอบแขง่ขนัดงักลา่ว  เพื&อแตง่ตั =งผู้สอบแขง่ขนัได้ให้ดํารงตําแหนง่สายงานเดียวกนัใน
สว่นราชการนั =น  โดยให้เรียกบรรจแุละแตง่ตั =งตามลําดบัที&ที&สอบแขง่ขนัได้ตามบญัชีการสอบนั =น 

  กรณีที& ก.ท.จ.หรือเทศบาลภายในจงัหวดัหรือองค์กรอื&นใดที& ก.ท.จ.มอบให้ดําเนินการ
แล้วแตก่รณีเป็นผู้ ดําเนินการสอบแขง่ขนั  หากเทศบาลภายในจงัหวดันั =น  มีตําแหนง่ว่างและประสงค์จะขอ
ใช้บญัชีเพื&อบรรจแุตง่ตั =งผู้สอบแขง่ขนัได้แทนตําแหนง่ที&ว่างให้ขอใช้บญัชีที& ก.ท.จ.หรือเทศบาลภายใน
จงัหวดัหรือองค์กรอื&นใดที& ก.ท.จ.มอบให้ดําเนินการนั =นก่อนขอใช้บญัชีจาก ก.ท.จ.หรือเทศบาลหรือองค์กร
อื&น  ที&ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการสอบในจงัหวดัอื&น   

  ข้อ  64    กรณีผู้ใดได้ขึ =นบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้  ถ้ามีกรณีอยา่งใดอย่างหนึ&งดงัตอ่ไปนี =ให้
เป็นอนัยกเลิกการขึ =นบญัชีผู้นั =นไว้ในบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้  คือ 

(1) ผู้นั =นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจแุละแตง่ตั =งในตําแหนง่ที&สอบได้ 
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(2) ผู้นั =นไมม่ารายงานตวัเพื&อรับการบรรจเุข้ารับราชการภายในเวลาที&ผู้ ดําเนินการสอบ 

แขง่ขนั  หรือผู้ มีอํานาจสั&งบรรจแุละแตง่ตั =งกําหนด  โดยมีหนงัสือสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบ
กําหนดเวลาลว่งหน้าไมน้่อยกวา่  10  วนั  นบัแตว่นัที&ที&ทําการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
  (3)  ผู้นั =นมีเหตไุมอ่าจเข้าปฏิบตัหิน้าที&ราชการได้ตามกําหนดเวลาที&จะบรรจแุละแตง่ตั =งใน
ตําแหนง่ที&สอบได้ 
  (4)  ผู้นั =นประสงค์จะรับการบรรจแุละแตง่ตั =งในตําแหนง่ที&สอบแขง่ขนัได้โดยการโอนแต่
สว่นราชการที&จะบรรจไุมรั่บโอน  และได้แจ้งให้ทราบลว่งหน้าแล้วว่าจะไมรั่บโอน  ผู้นั =นจงึไมป่ระสงค์จะรับ
การบรรจ ุ
  (5)  ผู้นั =นได้รับการบรรจแุละแตง่ตั =งในตําแหนง่ที&สอบได้ไปแล้ว  ให้ยกเลิกการขึ =นบญัชี        
ผู้นั =นไว้ในบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ทกุบญัชีในการสอบครั =งเดียวกนั 

  ข้อ  65    ผู้ ใดถกูยกเลิกการขึ =นบญัชีผู้นั =นไว้ในบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้บญัชีใดไปแล้ว  ถ้า
บญัชีนั =นยงัไมย่กเลิก  และผู้ ดําเนินการสอบ  พิจารณาเห็นวา่มีเหตอุนัสมควรจะอนมุตัใิห้ขึ =นบญัชีผู้นั =นไว้
ในบญัชีเดมิเป็นลําดบัแรกที&จะบรรจใุนครั =งตอ่ไปตามเดิมก็ได้  สําหรับผู้ซึ&งถกูยกเลิกการขึ =นบญัชี  
เนื&องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ด้วยการรับราชการทหาร  เมื&อออกจากราชการทหารโดยไมมี่
ความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการในตําแหนง่ที&สอบได้  และบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้นั =นยงัไมย่กเลิก
ให้ขึ =นบญัชีผู้นั =นไว้ในบญัชีเดิมเป็นลําดบัแรกที&จะบรรจใุนครั =งตอ่ไป 

  ข้อ  66    ในการดําเนินการสอบแขง่ขนั  ให้ผู้ ดําเนินการสอบแขง่ขนัดําเนินการดงัตอ่ไปนี = 
  (1)  สง่สําเนาคําสั&งแตง่ตั =งคณะกรรมการดําเนินการสอบแขง่ขนั  1  ชดุ  และสําเนา
ประกาศรับสมคัรสอบ  2  ชดุ  ไปยงัสํานกังาน ก.ท. ก่อนเริ&มรับสมคัรสอบไมน้่อยกว่า  7  วนัทําการ 
  (2)  เมื&อการสอบเสร็จสิ =น  ให้ผู้ ดําเนินการสอบแขง่ขนั  ส่งสําเนาบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้
จํานวน  1  ชดุ  ไปยงัสํานกังาน ก.ท. ภายใน  5  วนัทําการ  นบัแตว่นัประกาศผลสอบ   
  (3)  เมื&อมีการยกเลิกการขึ =นบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้  หรือขึ =นบญัชีไว้ตามเดมิให้รายงานไป
ยงัสํานกังาน ก.ท.  ภายใน  7  วนัทําการ  นบัแตว่นั  ยกเลิกหรือขึ =นบญัชีนั =น 
  (4)  หากมีการเปลี&ยนแปลงในการประกาศรับสมคัรสอบ  ประกาศรายชื&อผู้ มีสิทธิเข้าสอบ  
กําหนดวนั  เวลา  และสถานที&สอบ  ประกาศผลสอบและอื&น ๆ  นอกจากที&กําหนดไว้เดมิให้รายงาน        
สํานกังาน ก.ท. ภายใน  3  วนั     

ส่วนที�  2 
การคัดเลือกกรณีที�มีเหตุพเิศษ 
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  ข้อ  67    การคดัเลือก  กรณีที&มีเหตพุิเศษที&ไมจํ่าเป็นต้องสอบแขง่ขนั  เพื&อบรรจบุคุคลเข้า
รับราชการและแตง่ตั =งให้เป็นพนกังานเทศบาล  ในเทศบาลนั =นตามข้อ  45 (2)  ให้ ก.ท.จ.เป็นผู้ ดําเนินการ
คดัเลือก  ในกรณีที& ก.ท.จ.เห็นสมควรอาจมอบให้เทศบาลหรือองค์กรใด  เป็นผู้ ดําเนินการแทนก็ได้ 

  ข้อ  68    การคดัเลือกกรณีที&มีเหตพุิเศษที&ไมจํ่าเป็นต้องสอบแขง่ขนัให้ ก.ท.จ.กําหนด
หลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลือก  อาจพิจารณาดําเนินการโดย  วิธีสมัภาษณ์  วิธีสอบข้อเขียน  วิธีสอบ
ปฏิบตัหิรือวิธีอื&นใดวิธีหนึ&งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม  โดยกําหนดดงัตอ่ไปนี = 

(1) ให้ผู้ ดําเนินการคดัเลือกแตง่ตั =งคณะกรรมการดําเนินการคดัเลือก 
(2) ผู้สมคัรเข้ารับการคดัเลือกต้องเป็นผู้ มีคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับ 

ตําแหนง่ที&กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง่ 

  ข้อ  69    ก.ท.จ. หรือ เทศบาลในกรณีที& ก.ท.จ.มอบหมาย อาจคดัเลือกบคุคลเพื&อบรรจุ
และแตง่ตั =งเป็นพนกังานเทศบาลในกรณีที&มีเหตพุิเศษที&ไมจํ่าเป็นต้องสอบแขง่ขนัได้ในกรณี  ดงันี = 
  (1)  กรณีการบรรจแุละแตง่ตั =งผู้ ได้รับทนุรัฐบาล  ทนุเลา่เรียนหลวงหรือทนุของเทศบาล  
เพื&อการศกึษาวิชาในประเทศหรือตา่งประเทศ 
  (2)  กรณีการบรรจแุละแตง่ตั =งผู้ สําเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรที& ก.ท.จ.อนมุตัใิห้               
สว่นราชการใดจดัให้มีการศกึษาขึ =น  เพื&อเข้ารับราชการในเทศบาลนั =นโดยเฉพาะ   
  (3)  กรณีการบรรจแุละแตง่ตั =งผู้ สําเร็จการศกึษาในคณุวฒุิที& ก.ท. กําหนดให้คดัเลือกเพื&อ
บรรจบุคุคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษได้  ได้แก่คณุวฒุิดงัตอ่ไปนี = 

คณุวฒุิที&กําหนดให้คดัเลือกเพื&อบรรจบุคุคลเข้ารับราชการ 
       (ก)  ระดบัปริญญาเอก      

   (W)  ปริญญาเอกทกุสาขา 
       (ข)  ระดบัปริญญาโท 
   (W)  ปริญญาทางการศกึษาโปรแกรมวิชาการศกึษาพิเศษสาขาตา่ง ๆ   
   (:)  ปริญญาโทศลิปศาสตร์ทางความผิดปกตขิองการสื&อความหมาย 
   (;)  ปริญญาโทอาชญาวิทยา  หรือทณัฑวิทยา 
   (B)  ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ทางเภสชัวิทยา  หรือทางเภสชัศาสตร์ 
    
 

(A)  ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 
   ([)  ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ทางกีฏวิทยา 
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   (\)  ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ทางโรคพืช 
   (>)  ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ทางพืชสวน 
   (Z)  ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ทางปฐพีวิทยา 
   (W@)  ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ทางสตัวศาสตร์ 
       (ค)  ระดบัปริญญาโทหรือปริญญาตรี 
   (W)  ปริญญาแพทยศาสตร์ 
   (:)  ปริญญาสตัวแพทยศาสตร์ 
   (;)  ปริญญาทนัตแพทยศาสตร์ 
   (B)  ปริญญาเภสชัศาสตร์ 
   (A)  ปริญญาวิทยาศาสตร์ทางกายภาพบําบดั 
   ([)  ปริญญาวิทยาศาสตร์ทางกิจกรรมบําบดั 
   (\)  ปริญญาวิทยาศาสตร์ทางรังสีเทคนิค 
   (>)  ปริญญาวิทยาศาสตร์ทางเวชศาสตร์การธนาคารเลือด 
   (Z)  ปริญญาวิทยาศาสตร์ทางเทคนิคการแพทย์ 
   (W@)  ปริญญาวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีการยาง 
   (WW)  ปริญญาวิทยาศาสตร์ทางพฤกษศาสตร์ 
   (W:)  ปริญญาทางผงัเมือง 
   (W;)  ปริญญาทางมณัฑนศิลป์ 
   (WB)  ปริญญาทางประตมิากรรม 
       (ง)  ระดบัประกาศนียบตัร 
   (W)  ประกาศนียบตัรทางดริุยางคศลิป์ชั =นสงู  หรือปริญญาทางดริุยางคศลิป์ 
   (:)  ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพชั =นสงูทางชา่งภาพ 
          หรือทางการถ่ายภาพ 
   (;)  ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพชั =นสงูทางชา่งพิมพ์ 
           หรือทางการพิมพ์ 
    (B)  ประกาศนียบตัรทางวิชากายอปุกรณ์เสริมและเทียม  หรือเทคนิคกาย 
                                            อปุกรณ์ 
 
 

(5) ประกาศนียบตัรหรืออนปุริญญาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  หรือทาง 
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พนกังานวิทยาศาสตร์การแพทย์  หรือทางรังสีเทคนิค  หรือทางรังสี
การแพทย์ 

(6) ประกาศนียบตัรทางเคมีทกุแขนง 
(7) ประกาศนียบตัรทางเภสชักรรม 

ปริญญาหรือประกาศนียบตัรที&กําหนดให้คดัเลือกฯ เฉพาะตําแหนง่ 
       (ก)  ระดบัปริญญาโท 
   (W)  ปริญญาโททางกฎหมายเพื&อเข้ารับราชการในตําแหนง่นิตกิร 
       (ข)  ระดบัปริญญาโทหรือตรี 
   (W)  ปริญญาทางจิตวิทยาคลีนิค  เพื&อเข้ารับราชการในตําแหนง่นกัจิตวิทยา 
       (ค)  ระดบัประกาศนียบตัร 
    (W)  ประกาศนียบตัรทางชา่งทนัตกรรม  เพื&อเข้ารับราชการในตําแหนง่            
 ชา่งทนัตกรรม : 

(2) ประกาศนียบตัรผู้ช่วยทนัตแพทย์  เพื&อเข้ารับราชการในตําแหนง่                     
ผู้ชว่ยทนัตแพทย์ W 

     คณุวฒุิการศกึษาปริญญาเกียรตนิิยมอนัดบัหนึ&งทกุสาขาวิชา จากสถาบนัการ              
ศกึษาที&  ก.พ. รับรอง  เพื&อเข้ารับราชการและแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ในระดบั 3   หรือ ระดบั 4  ซึ&งเป็น      
คณุวฒุิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ที&ได้รับการคดัเลือกนั =น 

  (4)  กรณีการบรรจแุละแตง่ตั =งผู้สอบแขง่ขนัได้  ซึ&งไมส่ามารถรับการบรรจไุด้เมื&อถึงลําดบั
ที&ที&สอบได้  เนื&องจากอยูใ่นระหวา่งการรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ด้วยการรับราชการทหารและได้มา
รายงานตวัขอรับการบรรจ ุ เมื&อบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ที&ผู้นั =นสอบได้ถกูยกเลิกไปแล้ว 
  (5)  กรณีการบรรจแุละแตง่ตั =งผู้สอบแขง่ขนัได้  ซึ&งถกูยกเลิกการขึ =นบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้  
เนื&องจากได้มารายงานตวัเพื&อขอรับการบรรจแุล้ว  แตมี่เหตผุลที&ไมอ่าจเข้าปฏิบตัหิน้าที&ราชการในตําแหนง่
ที&สอบแขง่ขนัได้ตามกําหนดเวลาที&ทางราชการจะบรรจแุละแตง่ตั =ง 
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  (6)  กรณีการบรรจแุละแตง่ตั =งบคุคลที&มีความรู้  ความสามารถและความชํานาญสงูเข้ารับ
ราชการในฐานะผู้ เชี&ยวชาญ  หรือผู้ ชํานาญการ 

  ข้อ  70    การคดัเลือกเพื&อบรรจแุละแตง่ตั =งผู้ ได้รับทนุรัฐบาล  ทนุเลา่เรียนหลวงหรือทนุ
ของเทศบาล  เพื&อศกึษาวิชาในประเทศหรือตา่งประเทศ  ตามข้อ  69 (1)  หรือผู้ สําเร็จการศกึษาตาม
หลกัสตูรที& ก.ท.จ.อนมุตัใิห้ส่วนราชการใดจดัให้มีการศกึษาขึ =น  เพื&อเข้ารับราชการในเทศบาลนั =น
โดยเฉพาะตามข้อ  69 (2)  ให้ผู้ ดําเนินการคดัเลือกดําเนินการ  ดงันี = 
  (1)  ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจ ุ ยื&นใบสมคัรตามแบบที&กําหนด  พร้อมหลกัฐาน
การศกึษาและเอกสารอื&นที&เกี&ยวข้องตามที&คณะกรรมการดําเนินการคดัเลือกกําหนด 
  (2)  ให้ผู้ ดําเนินการคดัเลือก  แตง่ตั =งคณะกรรมการดําเนินการคดัเลือกขึ =นคณะหนึ&ง
จํานวนไมน้่อยกวา่  5  คน  ประกอบด้วย  ผู้ทรงคณุวฒุิใน ก.ท.จ.  เป็นประธาน  ผู้แทนหนว่ยราชการที&
เกี&ยวข้อง  หรือพนกังานเทศบาล  เป็นกรรมการ 
  (3)  ให้คณะกรรมการดําเนินการคดัเลือกพิจารณาคดัเลือกจากใบสมคัร  หลกัฐาน
การศกึษาและเอกสารอื&นที&เกี&ยวข้องตามที&คณะกรรมการดําเนินการคดัเลือกกําหนด  นอกจากนี =อาจใช้วิธี
สมัภาษณ์เพิ&มเตมิอีกก็ได้  และในการจดัลําดบัผู้ ได้รับการคดัเลือกเพื&อบรรจเุข้ารับราชการและแตง่ตั =งให้
ดํารงตําแหนง่ใดในเทศบาล  คณะกรรมการดําเนินการคดัเลือกอาจพิจารณากําหนดให้ผู้ มีคะแนนผล      
การเรียนเฉลี&ยตลอดหลกัสตูรสงูเป็นผู้อยูใ่นลําดบัต้น  สามารถได้รับการบรรจเุข้ารับราชการก่อน  หรือ
พิจารณาบรรจตุามองค์ประกอบอื&นที&คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้ 

  ข้อ  71    การคดัเลือกผู้ สําเร็จการศกึษาในคณุวฒุิที& ก.ท. กําหนดให้คดัเลือกเพื&อบรรจุ
บคุคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษได้  ตามข้อ 69 (3)  ให้ผู้ ดําเนินการคดัเลือกดําเนินการ  ดงันี = 
  (1)  ประกาศรับสมคัรคดัเลือก  ให้ระบรุายละเอียดในเรื&อง  ชื&อตําแหนง่ที&จะบรรจแุละ 
แตง่ตั =ง  คณุสมบตัทิั&วไปและคณุสมบตัเิฉพาะของผู้ มีสิทธิสมคัรเข้ารับคดัเลือกสําหรับตําแหนง่นั =น  
เงินเดือนที&จะได้รับ  วนั  เวลา  และสถานที&รับสมคัร  แบบใบสมคัร  คณุวฒุิการศกึษา  เอกสารและ
หลกัฐานที&ใช้ในการสมคัร  ทั =งนี =  การประกาศรับสมคัรคดัเลือกนั =น  ให้ปิดไว้ในที&เปิดเผย  ณ  สถานที&รับ
สมคัรก่อนวนัที&เริ&มรับสมคัรคดัเลือก  และจะประกาศทางวิทยกุระจายเสียงหรือทางอื&นใดตามความ
เหมาะสมด้วยก็ได้ 
 
 
 
 
 



 

 

39 

  (2)  ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจ ุ ยื&นใบสมคัรตามแบบที&กําหนด  พร้อมหลกัฐาน
การศกึษาและเอกสารอื&นที&เกี&ยวข้องตามที&คณะกรรมการดําเนินการคดัเลือกกําหนด   
  (3)  ให้ผู้ ดําเนินการคดัเลือก  แตง่ตั =งคณะกรรมการดําเนินการคดัเลือกขึ =นคณะหนึ&ง
จํานวนไมน้่อยกวา่  5  คน  ประกอบด้วย  ผู้ทรงคณุวฒุิใน ก.ท.จ.  เป็นประธานกรรมการ  และผู้แทนหน่วย
ราชการที&เกี&ยวข้องหรือพนกังานเทศบาล  เป็นกรรมการ 
  (4)  ให้คณะกรรมการดําเนินการคดัเลือก  อาจพิจารณาคดัเลือกโดยวิธีสมัภาษณ์         
วิธีสอบข้อเขียน  วิธีสอบปฏิบตั ิ หรือวิธีอื&นใด  วิธีหนึ&งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม  ในการนี =       
คณะกรรมการดําเนินการคดัเลือกอาจตั =งกรรมการสมัภาษณ์  กรรมการออกข้อสอบ  หรือกรรมการทดสอบ  
การปฏิบตังิานหรือกรรมการอื&นหรือเจ้าหน้าที&ให้ดําเนินการในเรื&องตา่ง ๆ  ได้ตามความจําเป็น 
  (5)  เมื&อได้ดําเนินการคดัเลือกเสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการดําเนินการคดัเลือกรายงานผล
การคดัเลือกตอ่ผู้ ดําเนินการคดัเลือก  โดยจดัทําบญัชีรายชื&อผู้ ที&ผา่นการคดัเลือกและจดัเรียงลําดบัตามผล
คะแนนตาม (4)  เพื&อผู้ ดําเนินการคดัเลือกจะได้ประกาศผลการคดัเลือก  และบรรจแุละแตง่ตั =งให้ดํารง
ตําแหนง่ที&คดัเลือกตามลําดบัตอ่ไป 
  (6)  ในกรณีที&มีผู้ผ่านการคดัเลือกมากกวา่จํานวนตําแหน่งวา่ง  และภายหลงัมีตําแหน่ง
วา่งเพิ&มอีก  ก็อาจบรรจแุละแตง่ตั =งผู้ผา่นการคดัเลือกที&เหลืออยูใ่นลําดบัที&ถดัไปตามประกาศผลการ
คดัเลือกนั =น  หรืออาจดําเนินการคดัเลือกใหมก็่ได้  ทั =งนี =  ให้อยูใ่นดลุยพินิจของ ก.ท.จ. 

  ข้อ  72    การคดัเลือกผู้สอบแขง่ขนัได้  ซึ&งไมส่ามารถรับการบรรจไุด้เมื&อถึงลําดบัที&         
ที&สอบได้  เนื&องจากอยูใ่นระหวา่งการรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ด้วยการรับราชการทหาร  และ      
ได้มารายงานตวัขอรับการบรรจ ุ เมื&อบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ที&ผู้นั =นสอบได้ถกูยกเลิกไปแล้ว  ตามข้อ  69 (4)  
ให้ ก.ท.จ.มอบให้เทศบาล  เป็นผู้ ดําเนินการคดัเลือก  ดงัตอ่ไปนี = 
  (1)  ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจยืุ&นใบสมคัร  และหนงัสือรับรองประวตักิารรับราชการ
ทหารตามแบบที&กําหนด  พร้อมด้วยสําเนาหลกัฐานการศกึษาและสําเนาหลกัฐานการรับราชการทหารตาม
กฎหมายวา่ด้วยการรับราชการทหาร 
  (2)  เมื&อเทศบาลได้พิจารณาแล้วเห็นวา่  ผู้นั =นพ้นจากราชการทหารโดยไมมี่ความเสียหาย
และมารายงานตวัเพื&อขอรับการบรรจเุข้ารับราชการภายใน  60  วนั  นบัแตว่นัพ้นจากราชการทหาร 
  (3)  หากเทศบาลนั =นมีตําแหนง่ที&ผู้นั =นสอบแขง่ขนัได้ว่างอยู ่ ให้ดําเนินการสั&งบรรจแุละ
แตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่นั =นได้ 
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  ข้อ  73    การคดัเลือกผู้สอบแขง่ขนัได้  ซึ&งถกูยกเลิกการขึ =นบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้เนื&องจาก
ได้มารายงานตวัเพื&อขอรับการบรรจแุล้ว  แตมี่เหตผุลที&ไมอ่าจเข้าปฏิบตัหิน้าที&ราชการในตําแหนง่ที&
สอบแขง่ขนัได้ตามกําหนดเวลาที&ทางราชการจะบรรจแุละแตง่ตั =ง  ตามข้อ  69 (5)  ให้ ก.ท.จ.มอบให้
เทศบาลเป็นผู้ ดําเนินการ  ดงัตอ่ไปนี = 

  (1)  ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจยืุ&นหนงัสือแสดงความจํานงขอบรรจเุข้ารับราชการและ
เข้าปฏิบตัหิน้าที&ราชการภายใน  15  วนั  นบัแตว่นัครบกําหนดเวลาที&ทางราชการจะบรรจแุละแตง่ตั =ง 
  (2)  เมื&อเทศบาลได้พิจารณาแล้ว  เห็นสมควรที&จะบรรจผุู้นั =นเข้ารับราชการ 
  (3)  หากเทศบาลนั =นมีตําแหนง่ที&ผู้นั =นสอบแขง่ขนัได้ว่างอยู ่ ให้ดําเนินการสั&งบรรจแุละ
แตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่นั =นได้ 

  ข้อ  74    การคดัเลือกบคุคลที&มีความรู้  ความสามารถและความชํานาญสงู  เพื&อบรรจเุข้า
รับราชการในฐานะผู้ เชี&ยวชาญ  หรือผู้ ชํานาญการ  ในเทศบาลตามข้อ 69 (6)  ให้ ก.ท.จ.มอบให้เทศบาล
เป็นผู้ ดําเนินการคดัเลือก  โดยดําเนินการตามที&กําหนดประกาศหลกัเกณฑ์และเงื&อนไขการบรรจบุคุคลเข้า
รับราชการในฐานะผู้ เชี&ยวชาญหรือผู้ ชํานาญการของเทศบาล 

  ข้อ  75    เมื&อได้มีการดําเนินการคดัเลือก  ตามที&กําหนดในประกาศนี =  ให้ ก.ท.จ.
ดําเนินการดงัตอ่ไปนี = 
  (1)  สง่สําเนาคําสั&งแตง่ตั =งคณะกรรมการดําเนินการคดัเลือก  1  ชดุ  และสําเนาประกาศ
รับสมคัรคดัเลือก  2  ชดุ  ไปยงัสํานกังาน ก.ท. หรือ ก.ท.จ.ก่อนเริ&มรับสมคัรคดัเลือกไมน้่อยกวา่  7  วนั     
ทําการ 
  (2)  เมื&อการคดัเลือกเสร็จสิ =น  ให้ ก.ท.จ.รายงานไปยงัสํานกังาน ก.ท. ภายใน  5  วนั     
ทําการนบัแตว่นัประกาศผลการคดัเลือก  หรือดําเนินการคดัเลือกแล้วเสร็จ  โดยให้สง่สําเนาบญัชีผู้ ได้รับ
การคดัเลือก  1  ชดุ  หรือรายงานผลการคดัเลือก  1  ชดุ 
  (3)  หากมีการเปลี&ยนแปลงในการประกาศรับสมคัร  ประกาศผลการคดัเลือกและอื&น ๆ  
นอกจากที&กําหนดไว้เดมิให้รายงานสํานกังาน ก.ท. โดยดว่นที&สดุ 
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ส่วนที�  3 
การสอบคัดเลือก 

  ข้อ  76    การสอบคดัเลือกเพื&อแตง่ตั =งพนกังานเทศบาลให้ดํารงตําแหนง่ตามข้อ  45 (3)  
ให้ ก.ท.จ.เป็นผู้ ดําเนินการสอบคดัเลือกในกรณีที& ก.ท.จ.เห็นสมควรอาจมอบให้เทศบาลหรือองค์กรใดเป็น
ผู้ ดําเนินการแทนก็ได้  เว้นแตก่ารสอบคดัเลือกพนกังานเทศบาล  ตําแหนง่ผู้ปฏิบตัเิพื&อแตง่ตั =งให้ดํารง
ตําแหนง่บริหารของเทศบาล  ให้ ก.ท.จ.เป็นผู้ ดําเนินการสอบคดัเลือก 

  ข้อ  77   ให้ผู้ ดําเนินการสอบคดัเลือก  แตง่ตั =งคณะกรรมการสอบคดัเลือกขึ =นคณะหนึ&ง
จํานวนไมน้่อยกวา่  5  คน  ดงันี = 
  (1)  กรณี ก.ท.จ.เป็นผู้ ดําเนินการสอบคดัเลือก  ให้ประธาน ก.ท.จ.แตง่ตั =งกรรมการใน        
ก.ท.จ.เป็นประธานกรรมการ  และผู้แทนหน่วยราชการที&เกี&ยวข้อง  ผู้ทรงคณุวฒุิ  และผู้แทนพนกังาน    
เทศบาล  เป็นกรรมการ 
  (2)  กรณีเทศบาลเป็นผู้ ดําเนินการสอบคดัเลือก  ให้นายกเทศมนตรีแตง่ตั =งปลดัเทศบาล
เป็นประธานกรรมการ  และผู้ทรงคณุวฒุิผู้แทนหนว่ยราชการที&เกี&ยวข้อง  และผู้แทนพนกังานเทศบาลเป็น
กรรมการ 
  (3)  กรณีองค์กรอื&นที&มิใช ่(1)  และ (2)  เป็นผู้ ดําเนินการสอบคดัเลือกให้แตง่ตั =ง
ผู้ทรงคณุวฒุิใน ก.ท.จ.เป็นประธานกรรมการ  และผู้ทรงคณุวฒุิ  ผู้แทนหนว่ยราชการที&เกี&ยวข้อง  และ
ผู้แทนพนกังานเทศบาลเป็นกรรมการ 

  ข้อ  78   คณะกรรมการดําเนินการสอบคดัเลือกอาจตั =งกรรมการออกข้อสอบ  กรรมการ
ประเมินความเหมาะสมกบัตําแหนง่  หรือกรรมการหรือเจ้าหน้าที&ดําเนินการในเรื&องการกรอกคะแนนหรือ
เรื&องอื&น ๆ  ที&เกี&ยวกบัการสอบคดัเลือกได้ตามความจําเป็น 

  ข้อ  79    ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบคดัเลือกกําหนดวนั  เวลา  สถานที&สอบ         
ข้อเขียน  สมัภาษณ์  และระเบียบเกี&ยวกบัการสอบได้เทา่ที&จําเป็น  และไมข่ดัตอ่หลกัสตูรและวิธีการ
ดําเนินการเกี&ยวกบัการสอบคดัเลือกนี =  แล้วให้ประธานกรรมการประกาศก่อนวนัสอบไมน้่อยกวา่  5  วนัทํา
การ 
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  ข้อ  80    หลกัสตูรและวิธีการสอบคดัเลือกและคณุสมบตัิผู้ มีสิทธิสมคัรสอบในแตล่ะ
ตําแหนง่ให้เป็นไปตามที& ก.ท. กําหนดท้ายประกาศ 

  ข้อ  81    ให้ผู้ ดําเนินการสอบคดัเลือกประกาศรับสมคัรสอบ  โดยระบชืุ&อตําแหนง่ที&จะ
แตง่ตั =ง  คณุสมบตัขิองผู้ มีสิทธิสมคัรสอบ  หลกัสตูรและวิธีการสอบคดัเลือก  และข้อความอื&นที&ผู้สมคัร
สอบควรทราบ  โดยปิดประกาศรับสมคัรนั =นไว้ในที&เปิดเผย  ณ สถานที&รับสมคัรและแจ้งให้ ก.ท.จ.อื&นและ
สํานกังาน ก.ท. ทราบก่อนวนัรับสมคัรหรือจะประกาศทางวิทยกุระจายเสียงหรือทางใดตามความเหมาะสม 

  ข้อ  82   ให้ผู้ ดําเนินการสอบคดัเลือกจดัให้มีเจ้าหน้าที&รับสมคัรสอบโดยให้มีกําหนดเวลา
รับใบสมคัรสอบไมน้่อยกวา่  10  วนัทําการ 

  ข้อ  83    ผู้ มีสิทธิสมคัรสอบคดัเลือกจะต้องเป็นผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที&กําหนดใน
ประกาศรับใบสมคัรสอบคดัเลือก  ตามข้อ  81  ในวนัรับสมคัรสอบคดัเลือก 

  ข้อ  84    ให้ผู้ ดําเนินการสอบคดัเลือกประกาศรายชื&อผู้ มีสิทธิเข้าสอบก่อนวนัสอบไม่น้อย
กวา่  10 วนัทําการ 

  ข้อ  85    การตดัสินวา่ผู้ใดเป็นผู้สอบคดัเลือกได้ให้ถือเกณฑ์วา่  ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนน
ในแตล่ะภาคที&สอบตามหลกัสตูรไมตํ่&ากวา่ร้อยละหกสิบ  ทั =งนี =ให้คํานงึถึงหลกัวิชาวดัผลด้วย 

  ข้อ  86  การสอบคดัเลือกจะต้องสอบตามหลกัสตูรทกุภาค  แตค่ณะกรรมการดําเนินการ
สอบคดัเลือกจะกําหนดให้ผู้สมคัรสอบสอบภาคความรู้ความสามารถทั&วไป  หรือภาคความรู้ความสามารถ
ที&ใช้เฉพาะตําแหนง่ก่อนแล้ว  จงึให้ผู้สอบได้คะแนนตามเกณฑ์ที&กําหนดไว้ในข้อ  85  สอบในภาคอื&นตอ่ไป
ก็ได้ 

  ข้อ  87    ในกรณีที&ปรากฏวา่มีการทจุริตหรือส่อไปในทางทจุริตอนัอาจทําให้เกิดความไม่
เป็นธรรมในการสอบคดัเลือก  ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบคดัเลือกรายงานให้  ก.ท.จ.  ทราบเพื&อ
พิจารณาวา่จะสมควรยกเลิกการสอบคดัเลือกครั =งนั =นทั =งหมด  หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที&เกิด
การทจุริตหรือส่อไปในทางทจุริตตามแตจ่ะเห็นสมควร  ถ้าหาก ก.ท.จ.ให้ยกเลิกการสอบคดัเลือกเฉพาะ
ภาคใดแล้ว  ก็ให้ดําเนินการสอบคดัเลือกเฉพาะภาคนั =นใหม ่ สําหรับผู้ ที&มีสว่นเกี&ยวข้องกบัการทจุริตหรือ
สอ่ไปในทางทจุริตไมมี่สิทธิเข้าสอบอีกตอ่ไป 
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  ข้อ  88    เมื&อได้ดําเนินการสอบคดัเลือกเสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบ
คดัเลือกรายงานผลการสอบตอ่ผู้ ดําเนินการสอบคดัเลือก  เพื&อจะได้ประกาศรายชื&อผู้สอบคดัเลือกได้ตอ่ไป 

  ข้อ  89    การขึ =นบญัชีผู้สอบคดัเลือกได้  ให้เรียงลําดบัที&จากผู้สอบได้คะแนนรวมสงูลงมา
ตามลําดบั  ในกรณีที&มีผู้สอบได้คะแนนรวมเทา่กนั  ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกบัตําแหนง่
มากกวา่เป็นผู้อยูใ่นลําดบัที&สงูกวา่  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกบัตําแหนง่เท่ากนั  ให้ผู้ ได้คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถที&ใช้เฉพาะตําแหนง่มากกวา่เป็นผู้อยูใ่นลําดบัที&สงูกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที&ใช้เฉพาะตําแหนง่เทา่กนั  ให้ผู้ ได้รับเลขประจําตวัสอบก่อนเป็นผู้อยูใ่นลําดบัที&สงูกวา่ 

  ข้อ  90    กรณีมีความประสงค์จะขึ =นบญัชีผู้สอบคดัเลือกได้ให้ระบรุะยะเวลาในการขึ =น
บญัชีผู้สอบคดัเลือกได้ในประกาศรับสมคัรสอบคดัเลือก  และในประกาศผลการสอบคดัเลือก  โดยมี         
เงื&อนไข  ให้ใช้บญัชีได้ไมเ่กิน  2  ปี  นบัตั =งแตว่นัขึ =นบญัชี  กรณี  ยงัใช้บญัชีไมค่รบตามที&ระบรุะยะเวลาใน
ประกาศ  แตป่ระสงค์จะสอบคดัเลือกตําแหนง่เดียวกนันั =นอีก  ต้องเสนอเหตผุลความจําเป็นให้  ก.ท.จ.
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  หาก ก.ท.จ.พิจารณาเห็นชอบและได้ขึ =นบญัชีผู้สอบคดัเลือกได้ใหมแ่ล้ว  
บญัชีผู้สอบคดัเลือกได้ครั =งก่อนเป็นอนัยกเลิก 

  ข้อ  91    กรณีที& ก.ท.จ.หรือเทศบาลภายในจงัหวดัหรือองค์กรอื&นใดที& ก.ท.จ.มอบหมาย
ให้เป็นผู้ ดําเนินการสอบคดัเลือกหากเทศบาลภายในจงัหวดัมีตําแหนง่วา่งและประสงค์จะขอใช้บญัชีเพื&อ
แตง่ตั =งผู้สอบคดัเลือกได้แทนตําแหนง่ที&วา่งให้ขอใช้บญัชีที& ก.ท.จ.หรือเทศบาลภายในจงัหวดั  หรือบญัชีที&
องค์กรอื&นใดที& ก.ท.จ.มอบหมายให้ดําเนินการก่อนขอใช้บญัชีจาก ก.ท.จ.หรือเทศบาลหรือองค์กรอื&นใดที&
ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการสอบในจงัหวดัอื&น 

  ข้อ  92    ในการดําเนินการสอบคดัเลือก  ให้ ก.ท.จ.ดําเนินการดงันี = 
  (1)  สง่สําเนาคําสั&งแตง่ตั =งคณะกรรมการดําเนินการสอบคดัเลือก  1  ชดุ  และสําเนา
ประกาศรับสมคัรสอบ  3  ชดุ  ไปยงัสํานกังาน ก.ท. ก่อนวนัเริ&มต้นรับสมคัรสอบไมน้่อยกวา่  7  วนัทําการ 
  (2)  เมื&อการสอบเสร็จสิ =นแล้ว  ให้สําเนาบญัชีผู้สอบคดัเลือกได้  2  ชดุ  ไปยงัสํานกังาน  
ก.ท.  ภายใน  5  วนัทําการนบัตั =งแตว่นัประกาศผลสอบ 
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  (3)  เมื&อมีการยกเลิกการขึ =นบญัชีสอบคดัเลือกได้  หรือขึ =นบญัชีผู้ใดไว้ตามเดมิให้รายงาน
ไปยงัสํานกังาน ก.ท. ภายใน  7  วนัทําการ  นบัตั =งแตว่นัยกเลิกหรือขึ =นบญัชีผู้นั =น 
  (4)  หากมีการเปลี&ยนแปลงในการประกาศรับสมคัรสอบ  ประกาศรายชื&อผู้ มีสิทธิเข้าสอบ 
กําหนดวนั  เวลา  และสถานที&สอบ  ประกาศผลสอบหรืออื&น ๆ  นอกจากที&กําหนดไว้เดมิ  ให้รายงานไปยงั
สํานกังาน ก.ท. ภายใน  3  วนั  

ส่วนที� 4 
การคัดเลือก 

  ข้อ  93    การคดัเลือก  เพื&อแตง่ตั =งพนกังานเทศบาลให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัที&สงูขึ =น  
ตามข้อ 53 (4)  ให้ ก.ท.จ.เป็นผู้ ดําเนินการคดัเลือก  ในกรณีที&  ก.ท.จ.เห็นสมควรอาจมอบให้เทศบาล       
หรือองค์กรใดเป็นผู้ ดําเนินการแทนก็ได้  เว้นแต ่ การคดัเลือกพนกังานเทศบาลตําแหนง่บริหารให้มีระดบั        
ที&สงูขึ =น  ให้ ก.ท.จ.  เป็นผู้ ดําเนินการคดัเลือก 

  ข้อ  94    การคดัเลือกพนกังานเทศบาลเพื&อแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัที&สงูขึ =น          
ให้ดําเนินการได้   6  กรณี  ดงันี = 
  (1)  การคดัเลือกพนกังานเทศบาลเพื&อแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัสงูขึ =นในระดบัควบ  
สําหรับตําแหนง่ที&กําหนดเป็นตําแหนง่ระดบัควบ 
  (2)  การคดัเลือกพนกังานเทศบาล  เพื&อแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัสงูขึ =น               
นอกระดบัควบ  สําหรับตําแหนง่ที&กําหนดเป็นตําแหนง่ผู้ปฏิบตังิานที&มีประสบการณ์ 
  (3)  การคดัเลือกพนกังานเทศบาลเพื&อแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัที&สงูขึ =น                
นอกระดบัควบ  สําหรับตําแหนง่ในสายงานวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี  หรือตําแหนง่วิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี&ยวชาญเฉพาะ 
  (4)  การคดัเลือกพนกังานเทศบาลเพื&อแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัที&สงูขึ =น  สําหรับ
ตําแหนง่ผู้บริหารของเทศบาล 
  (5)  การคดัเลือกพนกังานครูเทศบาลเพื&อเลื&อนและแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัที&    
สงูขึ =นสําหรับตําแหนง่ในสายงานศกึษานิเทศก์ 
  (6)  การคดัเลือกพนกังานครูเทศบาลที&สงักดัสถานศกึษาเพื&อเลื&อนและแตง่ตั =งให้ดํารง
ตําแหนง่และระดบัที&สงูขึ =น 
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  ข้อ  95    การคดัเลือก  เพื&อแตง่ตั =งพนกังานเทศบาลให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัสงูขึ =นใน
ระดบัควบ  สําหรับตําแหนง่ที&กําหนดเป็นตําแหนง่ระดบัควบ  ตามข้อ  94 (1)  ให้ ก.ท.จ.มอบให้เทศบาล
เป็นผู้ ดําเนินการคดัเลือก 
  การคดัเลือกตามวรรคหนึ&ง  ให้เทศบาลดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และเงื&อนไข  ดงันี = 
  (1)  พนกังานผู้นั =นเป็นผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนง่ที&จะแตง่ตั =ง และตามประกาศกําหนดหลกัเกณฑ์การเลื&อนและแตง่ตั =งพนกังาน
เทศบาลให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัที&สงูขึ =น 
  (2)  ให้ดําเนินการคดัเลือกโดยวิธีการประเมินบคุคล  และประเมินผลการปฏิบตังิานที&ผา่น
มาของพนกังานเทศบาลผู้นั =น 
  (3)  ให้เทศบาลกําหนดแบบประเมินบคุคลและประเมินผลการปฏิบตังิานตาม (2)  โดย
ต้องมีรายการดงัตอ่ไปนี = 

(ก) ข้อมลูเกี&ยวกบัผู้ รับการประเมิน 
(ข) หน้าที&ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถที&ต้องการของตําแหนง่          

ที&จะประเมิน 
(ค) การประเมินการปฏิบตังิานและคณุลกัษณะของบคุคลเพื&อเลื&อนตําแหนง่ 
(ง) สรุปความเห็นในการประเมินของผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัชั =น 

(4)  เกณฑ์การตดัสินการประเมินวา่พนกังานเทศบาลที&จะผา่นการประเมินเพื&อแตง่ตั =งให้ 
ดํารงตําแหนง่ในระดบัที&สงูขึ =น  ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไมตํ่&ากว่าที& ก.พ. ก.ค. กําหนดไว้เป็นมาตรฐาน
สําหรับข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการครู 
  (5)  ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัสงูขึ =น  โดยความ
เห็นชอบของ ก.ท.จ. 

  ข้อ  96    การคดัเลือก  เพื&อแตง่ตั =งพนกังานเทศบาลให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัที&สงูขึ =น 
นอกระดบัควบ  สําหรับตําแหนง่ที&กําหนดเป็นตําแหนง่ผู้ปฏิบตังิานที&มีประสบการณ์ตามข้อ  94 (2)          
ให้ ก.ท.จ. เป็นผู้ ดําเนินการ 
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  การคดัเลือกตามวรรคหนึ&ง  ให้ ก.ท.จ.ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และเงื&อนไข  ดงันี =  
  (1)  พนกังานผู้นั =นเป็นผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนง่ที&จะแตง่ตั =งและตามประกาศกําหนดหลกัเกณฑ์การเลื&อนและแตง่ตั =งพนกังาน
เทศบาลให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัที&สงูขึ =น 
  (2)  ให้ ก.ท.จ.แตง่ตั =งคณะกรรมการประเมินผลงาน  จํานวนไมน้่อยกวา่  5  คน  
ประกอบด้วย  กรรมการใน ก.ท.จ.  เป็นประธานกรรมการ  ผู้ทรงคณุวฒุิที&มีความรู้ความสามารถใน
ตําแหนง่นั =น ๆ  หรือมีความรู้ความสามารถและความเชี&ยวชาญในสาขาวิชานั =น ๆ  เป็นกรรมการผู้แทนสว่น
ราชการที&      เกี&ยวข้องเป็นกรรมการ  โดยให้คณะกรรมการพนกังานเทศบาลแตง่ตั =งเลขานกุารหนึ&งคน 
  (3)  ให้ดําเนินการคดัเลือกโดยการพิจารณาคณุสมบตัขิองบคุคล  ประเมินคณุลกัษณะ
ของบคุคล  และประเมินผลงานที&ผา่นมาของพนกังานเทศบาลผู้นั =น 
  (4)  ให้คณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2)  กําหนดแบบและวิธีการประเมินคณุสมบตัิ
ของบคุคลคณุลกัษณะของบคุคล  และประเมินผลงาน  ตาม (3)  โดยต้องมีรายการดงัตอ่ไปนี = 

(ก) ข้อมลูเกี&ยวกบัผู้ รับการประเมิน 
(ข) หน้าที&ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถที&ต้องการของตําแหนง่ที&จะ 

ประเมิน 
(ค) การประเมิน  ผลการปฏิบตังิานและคณุลกัษณะของบคุคลเพื&อเลื&อนตําแหนง่ 
(ง) เอกสารแสดงผลการปฏิบตังิานหรือผลงานทางวิชาการ 
(จ) สรุปความเห็นในการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 

(5) เกณฑ์การตดัสินการประเมินวา่พนกังานเทศบาลที&จะผา่นการประเมินเพื&อแตง่ตั =ง         
ให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัที&สงูขึ =น  ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไมตํ่&ากวา่ที& ก.พ. หรือ ก.ค. กําหนดไว้เป็น       
มาตรฐานสําหรับข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการครู 
  (6)  ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัที&สงูขึ =น  โดยความ
เห็นชอบของ ก.ท.จ. 

  ข้อ  97    การคดัเลือก  เพื&อแตง่ตั =งพนกังานเทศบาลให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัที&สงูขึ =น 
นอกระดบัควบ  สําหรับตําแหนง่ที&กําหนดเป็นตําแหนง่สายงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  และตําแหนง่        
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี&ยวชาญเฉพาะตามข้อ  94 (3) ให้ ก.ท.จ.เป็นผู้ ดําเนินการ 
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  การคดัเลือกตามวรรคหนึ&ง ให้ ก.ท.จ.ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และเงื&อนไข  ดงันี = 
  (1)  พนกังานผู้นั =นเป็นผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนง่ที&จะแตง่ตั =ง  และตามประกาศกําหนดหลกัเกณฑ์การเลื&อนและแตง่ตั =งพนกังาน
ให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัที&สงูขึ =น 
  (2)  ให้แตง่ตั =งคณะกรรมการประเมินผลงาน  จํานวนไมน้่อยกว่า  5  คน 
   (ก)  กรณีเลื&อนและแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หรือตําแหนง่วิชาชีพเฉพาะตั =งแตร่ะดบั 7  ลงมา  ให้แตง่ตั =งคณะกรรมการประเมินผลงาน  ประกอบด้วย   
ผู้ทรงคณุวฒุิใน ก.ท.จ.  เป็นประธานกรรมการ  และผู้แทนสว่นราชการที&เกี&ยวข้อง  หรือผู้ทรงคณุวฒุิอื&น        
ที&มีความรู้ความสามารถในงานด้านวิชาชีพนั =นโดยเฉพาะเป็นกรรมการ  โดยให้ ก.ท.จ.แตง่ตั =งเลขานกุาร        
หนึ&งคน 
   (ข)  กรณีเลื&อนและแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หรือตําแหนง่วิชาชีพเฉพาะระดบั 8  ขึ =นไป  หรือแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่เชี&ยวชาญเฉพาะระดบั 9  ขึ =นไป  
ให้ ก.ท.จ.แตง่ตั =งคณะกรรมการประเมินผลงานประกอบด้วย  ผู้ทรงคณุวฒุิที&มีความรู้ความสามารถในงาน
ด้านวิชาชีพนั =นโดยเฉพาะหรือมีความรู้ความสามารถและความเชี&ยวชาญในงานด้านนั =นโดยเฉพาะ  ตามที& 
ก.ท. ประกาศกําหนด  โดยให้ ก.ท.จ.แตง่ตั =งเลขานกุารหนึ&งคน 
  (3)  ให้ดําเนินการคดัเลือกโดยการพิจารณาคณุสมบตัขิองบคุคล  ประเมินคณุลกัษณะ
ของบคุคล  และประเมินผลงานของพนกังานเทศบาลผู้นั =น 
  (4)  ให้คณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2)  กําหนดแบบ  และวิธีการประเมิน              
คณุสมบตัขิองบคุคล  คณุลกัษณะของบคุคล  และประเมินผลงาน  ตาม (3)  โดยต้องมีรายการดงัตอ่ไปนี = 

(ก) ข้อมลูเกี&ยวกบัผู้ รับการประเมิน 
(ข) หน้าที&ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถที&ต้องการของตําแหนง่         

ที&จะประเมิน 
(ค) การประเมินการปฏิบตังิานและคณุลกัษณะของบคุคลเพื&อเลื&อนตําแหนง่ 
(ง) เอกสารแสดงผลงานทางวิชาการในตําแหนง่สายงานวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีหรือวิชาชีพเฉพาะหรือเชี&ยวชาญเฉพาะและตําแหนง่ทางวิชาการของพนกังนเทศบาล 
   (จ)  สรุปความเห็นในการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 
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  (5)  เกณฑ์การตดัสินการประเมินวา่พนกังานเทศบาลที&จะผา่นการประเมินเพื&อแตง่ตั =งให้
ดํารงตําแหนง่ในระดบัที&สงูขึ =น  ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไมตํ่&ากว่าที&  ก.พ.  กําหนดไว้เป็นมาตรฐานสําหรับ
ข้าราชการพลเรือน 
  (6)  ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัสงูขึ =น  โดยความ
เห็นชอบของ ก.ท.จ. 

  ข้อ  98    การคดัเลือก  เพื&อแตง่ตั =งพนกังานเทศบาลให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัที&สงูขึ =น  
สําหรับตําแหนง่ผู้บริหารของเทศบาล  ตามข้อ  94 (4)  ให้ ก.ท.จ.  เป็นผู้ ดําเนินการคดัเลือก 
  การคดัเลือกตามวรรคหนึ&ง ให้ ก.ท.จ.ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และเงื&อนไข  ดงันี = 
  (1)  พนกังานเทศบาลผู้นั =นเป็นผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วน  ตามคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับ
ตําแหนง่ที&จะแตง่ตั =ง  และตามประกาศกําหนดหลกัเกณฑ์การเลื&อนและแตง่ตั =งพนกังานเทศบาลให้ดํารง
ตําแหนง่ในระดบัที&สงูขึ =น 
  (2)  ให้คณะกรรมการพนกังานเทศบาลแตง่ตั =งคณะกรรมการคดัเลือก  จํานวนไมน้่อย 
กวา่  7  คน  ประกอบด้วย  ผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการพนกังานเทศบาลเป็นประธานกรรมการ           
นายกเทศมนตรีของเทศบาลที&มีตําแหนง่ว่างที&จะทําการคดัเลือก  ผู้แทนสว่นราชการที&เกี&ยวข้อง  และ       
ผู้ทรงคณุวฒุิอื&นเป็นกรรมการ  โดยให้คณะกรรมการพนกังานเทศบาลแตง่ตั =งเลขานกุารคนหนึ&ง 
  (3)  หลกัสตูรและวิธีการคดัเลือก  คณุสมบตัขิองผู้ มีสิทธิเข้ารับการคดัเลือกในแตล่ะ
ตําแหนง่ให้เป็นไปตามเงื&อนไขที&กําหนดท้ายนี = 
  (4)  คณะกรรมการคดัเลือกอาจตั =งกรรมการสมัภาษณ์  กรรมการประเมินความเหมาะสม
กบัตําแหนง่  หรือเรื&องอื&น ๆ  ที&เกี&ยวกบัการคดัเลือกได้ตามความจําเป็น 
  (5)  ให้คณะกรรมการคดัเลือกกําหนดวนั  เวลา  สถานที&ดําเนินการคดัเลือกและระเบียบ
เกี&ยวกบัการคดัเลือกได้เทา่ที&จําเป็น  และไมข่ดัตอ่เกณฑ์และวิธีการคดัเลือกนี =  แล้วให้ประธานกรรมการ
ประกาศก่อนวนัดําเนินการคดัเลือกไมน้่อยกวา่  5  วนัทําการ 
  (6)  ให้คณะกรรมการคดัเลือกประกาศรับสมคัรการคดัเลือก  โดยระบรุายละเอียดในเรื&อง
ชื&อตําแหนง่ที&จะดําเนินการคดัเลือกเพื&อแตง่ตั =ง  คณุสมบตัทิั&วไปและคณุสมบตัเิฉพาะของผู้ มีสิทธิสมคัรเข้า
รับการคดัเลือกสําหรับตําแหนง่นั =น  วนั  เวลา  และสถานที&รับสมคัร  เอกสารและหลกัฐานที&ใช้ในการสมคัร  
เกณฑ์และวิธีการคดัเลือก  การประกาศผลการคดัเลือก  และเรื&องอื&น ๆ  หรือข้อความอื&นที&ผู้สมคัรควร 
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ทราบ  โดยให้ปิดประกาศรับสมคัรการคดัเลือกนั =นไว้ในที&เปิดเผย  ณ  สถานที&รับสมคัร  และให้แจ้ง        
คณะกรรมการพนกังานเทศบาลทกุจงัหวดัและสํานกังาน ก.ท. ทราบ  หรือจะประกาศทาง
วิทยกุระจายเสียงหรือทางอื&นใดตามความเหมาะสมเพื&อประชาสมัพนัธ์ให้ทราบโดยทั&วกนัก่อนวนัที&เริ&มรับ
สมคัร 
  (7)  ให้คณะกรรมการคดัเลือกจดัให้มีเจ้าหน้าที&รับสมคัร  โดยให้มีกําหนดเวลารับสมคัร
เข้ารับการคดัเลือกไมน้่อยกว่า  15  วนัทําการ 
  (8)  ให้คณะกรรมการคดัเลือกประกาศรายชื&อผู้ มีสิทธิเข้ารับการคดัเลือกก่อนวนั
ดําเนินการคดัเลือกไมน้่อยกวา่  10  วนัทําการ 
  (9)  ให้นายกเทศมนตรีแตง่ตั =งผู้ ได้รับคดัเลือก  ให้ดํารงตําแหนง่บริหารของเทศบาล
ตามลําดบัที&ในประกาศผลการคดัเลือก  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานเทศบาล 
  (10)  ในกรณีที&มีผู้ผา่นการคดัเลือกมากกว่าจํานวนตําแหนง่วา่ง  และภายหลงัมีตําแหนง่
วา่งเพิ&มอีก  ก็อาจให้เทศบาลแตง่ตั =งผู้ ได้รับการคดัเลือกที&เหลืออยูใ่นลําดบัที&  ถดัไปตามประกาศผลการ
คดัเลือกนั =นให้ดํารงตําแหนง่ได้  หรืออาจดําเนินการคดัเลือกใหมก็่ได้  ทั =งนี =  ให้อยูใ่นดลุยพินิจของ
คณะกรรมการพนกังานเทศบาล 
  (11)  เมื&อมีการดําเนินการคดัเลือก  ตามที&กําหนดในข้อ  5  นี =  ให้คณะกรรมการพนกังาน
เทศบาล  ดําเนินการดงันี = 
   (11.1)  แจ้งสําเนาประกาศรับสมคัรเข้ารับการคดัเลือกจํานวน  1  ชดุ  ให้
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล  ก่อนวนัเริ&มรับสมคัรไมน้่อยกวา่  7  วนัทําการ 
   (11.2)  เมื&อได้มีการดําเนินการคดัเลือกเสร็จสิ =นแล้วให้แจ้งสําเนาประกาศผลการ
คดัเลือกจํานวน  1  ชดุ  ให้คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลภายใน  5  วนั  นบัแตว่นัประกาศผลการ
คดัเลือก 
   (11.3)  หากมีการเปลี&ยนแปลงในการประกาศรับสมคัรเข้ารับการคดัเลือก
ประกาศรายชื&อผู้ มีสิทธิเข้ารับการคดัเลือก  กําหนดวนั  เวลา  และสถานที&ดําเนินการคดัเลือก  ประกาศผล
การคดัเลือกและอื&น ๆ  นอกจากที&กําหนดไว้เดมิให้รายงานสํานกังาน ก.ท. ภายใน  3  วนั 

  ข้อ  99    การคดัเลือกพนกังานครูเทศบาลเพื&อเลื&อนและแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ในระดบั
ที&สงูขึ =นสําหรับตําแหนง่ในสายงานศกึษานิเทศก์  ตามข้อ  94 (5)  ให้คณะกรรมการพนกังานเทศบาลเป็น
ผู้ ดําเนินการคดัเลือก 
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  การคดัเลือกตามวรรคหนึ&ง  ให้ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และเงื&อนไขที&คณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลกําหนด  ภายใต้กรอบกําหนด  ดงันี = 
  (1)  พนกังานครูเทศบาลผู้นั =นเป็นผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับ
ตําแหนง่ที&จะแตง่ตั =งและตามประกาศกําหนดหลกัเกณฑ์การเลื&อนและแตง่ตั =งพนกังานเทศบาลให้ดํารง
ตําแหนง่ในระดบัที&สงูขึ =น  โดยจดัทําคําขอตามแบบและเสนอให้ผู้บงัคบับญัชารับรองและตรวจสอบ        
คณุสมบตัพิร้อมทั =งผลงานทางวิชาการ  (กรณีตําแหนง่ที&ต้องประเมินผลงานทางวิชาการ) 
  (2)  ให้คณะกรรมการพนกังานเทศบาลแตง่ตั =งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน
และหรือความชํานาญการหรือความเชี&ยวชาญ  และผลงานทางวิชาการ  จํานวนไมน้่อยกว่า  5  คน  ดงันี = 
   (ก)  กรณีการเลื&อนและแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ศกึษานิเทศก์  ตั =งแตร่ะดบั 6           
ลงมาให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน  ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการพนกังาน
เทศบาลเป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนส่วนราชการที&เกี&ยวข้อง  ผู้ทรงคณุวฒุิที&มีความรู้ความสามารถใน
ตําแหนง่นั =น ๆ  หรือมีความรู้ความสามารถความเชี&ยวชาญในสาขาวิชานั =น  หรือวิชาชีพนั =นเป็นกรรมการ 
   (ข)  กรณีการเลื&อนและแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ศกึษานิเทศก์  ตั =งแตร่ะดบั 7          
ขึ =นไป  ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน  ความชํานาญการหรือความเชี&ยวชาญและผลงาน      
ทางวิชาการประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิที&มีความรู้ความสามารถในงานด้านวิชาชีพนั =นโดยเฉพาะหรือมี
ความรู้ความสามารถเชี&ยวชาญในด้านนั =นโดยเฉพาะ  และผู้แทนสว่นราชการที&เกี&ยวข้อง  ตามที&          
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกําหนด  เป็นกรรมการ 
  (3)  ให้คณะกรรมการประเมินฯ  ตามข้อ (2)  ประเมินผลการปฏิบตังิาน  ความชํานาญ
การหรือความเชี&ยวชาญและผลงานทางวิชาการ  ตามแบบที&กําหนดให้ตามประกาศกําหนดหลกัเกณฑ์ 
การเลื&อนและแตง่ตั =งพนกังานเทศบาลให้ดํารงตําแหนง่ที&สงูขึ =น 
  (4)  เกณฑ์การตดัสินการผา่นประเมินฯ  ตามข้อ (3)  เป็นไปตามเกณฑ์ที&กําหนดใน
ประกาศกําหนดหลกัเกณฑ์การเลื&อนและแตง่ตั =งพนกังานเทศบาลให้ดํารงตําแหนง่ที&สงูขึ =น 
  (5)  ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาเลื&อนและแตง่ตั =งพนกังานครูเทศบาล  สายงานศกึษา       
นิเทศก์ให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัที&สงูขึ =น  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานเทศบาล 

  ข้อ  100    การคดัเลือกพนกังานครูเทศบาลที&สงักดัสถานศกึษาเพื&อเลื&อนและแตง่ตั =งให้
ดํารงตําแหนง่และระดบัที&สงูขึ =น  ตามข้อ  94 (6)  ให้คณะกรรมการพนกังานเทศบาลเป็นผู้ ดําเนินการ      
คดัเลือก 
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  การคดัเลือกตามวรรคหนึ&ง  ให้ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และเงื&อนไขที&คณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลกําหนดภายใต้กรอบกําหนด  ดงันี = 
  (1)  การคดัเลือกพนกังานครูเทศบาลที&สงักดัสถานศกึษาสายงานผู้สอนและสายงาน        
ผู้สนบัสนนุการสอนให้ดํารงตําแหนง่และระดบัที&สงูขึ =น 
   (1.1)  พนกังานครูเทศบาลผู้นั =นเป็นผู้ มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามคณุสมบตัเิฉพาะ
สําหรับตําแหนง่ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง่ที&จะแตง่ตั =ง  และตามประกาศกําหนดหลกัเกณฑ์การเลื&อน
และแตง่ตั =งพนกังานครูเทศบาลที&สงักดัสถานศกึษาให้ดํารงตําแหนง่และระดบัที&สงูขึ =น  โดยจดัทําคําขอ
ตามแบบแล้วเสนอให้ผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัชั =นรับรองและตรวจสอบคณุสบตั ิ พร้อมทั =งผลงานทาง       
วิชาการ  (กรณีตําแหนง่ที&จะต้องประเมินผลงานทางวิชาการ) 
   (1.2)  ให้คณะกรรมการพนกังานเทศบาลแตง่ตั =งคณะกรรมการประเมินคณุภาพ
ของงาน  หรือผลการปฏิบตังิาน  ความชํานาญการหรือความเชี&ยวชาญ  และผลงานทางวิชาการไมน้่อย
กวา่  5  คน  ดงันี = 
    (ก)  กรณีการเลื&อนและแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ที&ไมต้่องประเมินผลงาน
ทางวิชาการ  ให้คณะกรรมการประเมินคณุภาพของงาน  ประกอบด้วย  ผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการ
พนกังานเทศบาล  เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนสว่นราชการที&เกี&ยวข้อง  เป็นกรรมการ 
    (ข)  กรณีการเลื&อนและแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ที&จะต้องประเมินผลงาน
ทางวิชาการ  ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน  ความชํานาญการหรือความเชี&ยวชาญ  และ
ผลงานทางวิชาการ  ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิที&มีความรู้ความสามารถในงานด้านวิชาชีพนั =นโดยเฉพาะ
หรือมีความรู้ความสามารถเชี&ยวชาญในด้านนั =นโดยเฉพาะ  และผู้แทนส่วนราชการที&เกี&ยวข้อง  ตามที&             
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกําหนดเป็นกรรมการ 
   (1.3)  ให้คณะกรรมการประเมินตามข้อ  (1.2)  ประเมินคณุภาพของงานหรือ        
ผลการปฏิบตังิาน  ความชํานาญการหรือความเชี&ยวชาญและผลงานทางวิชาการ  ตามแบบที&กําหนดให้
ตามประกาศกําหนดหลกัเกณฑ์การเลื&อนและแตง่ตั =งพนกังานครูเทศบาลที&สงักดัสถานศกึษาให้ดํารง
ตําแหนง่และระดบัที&สงูขึ =น 
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   (1.4)  เกณฑ์การตดัสินการประเมินฯ  ตามข้อ (1.3)  เป็นไปตามเกณฑ์ที&         
กําหนดในประกาศกําหนดหลกัเกณฑ์การเลื&อนและแตง่ตั =งพนกังานครูเทศบาลที&สงักดัสถานศกึษาให้ดํารง
ตําแหนง่และระดบัที&สงูขึ =น 
   (1.5)  ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาเลื&อนและแตง่ตั =งพนกังานครูเทศบาลที&สงักดั
สถานศกึษา  สายงานผู้สอนและผู้สนบัสนนุการสอนให้ดํารงตําแหนง่และระดบัที&สงูขึ =น  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนกังานเทศบาล 
  (2)  การคดัเลือกพนกังานครูเทศบาลที&สงักดัสถานศกึษา  สายงานผู้บริหารสถานศกึษา
ให้ดํารงตําแหนง่และระดบัที&สงูขึ =น 
   (2.1)  พนกังานครูเทศบาลผู้นั =นเป็นผู้ มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามคณุสมบตัเิฉพาะ
สําหรับตําแหนง่  ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง่ที&จะแตง่ตั =งและตามประกาศกําหนดหลกัเกณฑ์การเลื&อน
และแตง่ตั =งพนกังานครูเทศบาลที&สงักดัสถานศกึษาให้ดํารงตําแหนง่และระดบัที&สงูขึ =น  โดยจดัทําขอตาม
แบบหรือแบบรายงานข้อมลูสถานศกึษาแล้วเสนอให้ผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัชั =นรับรองและตรวจสอบ      
คณุสมบตั ิ พร้อมทั =งผลงานทางวิชาการ  (กรณีตําแหนง่ที&จะต้องประเมินผลงานวิชาการ) 
   (2.2)  ให้คณะกรรมการพนกังานเทศบาลแตง่ตั =งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบตังิาน  ความชํานาญการหรือความเชี&ยวชาญ  และผลงานทางวิชาการ  (กรณีการเลื&อนระดบัให้สงูขึ =น)  
และประเมินคณุภาพปริมาณงานและสภาพของงานของในโรงเรียนและประเมินบคุคลผู้ครองตําแหนง่          
(กรณีการเลื&อนตําแหนง่และระดบัสงูขึ =น)  จํานวนไมน้่อยกวา่  5  คน  ดงันี = 
    (ก)  กรณีการเลื&อนและแตง่ตั =งพนกังานครูเทศบาลให้ดํารงตําแหนง่ที&
ต้องประเมินผลงานทางวิชาการ  ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน  ความชํานาญการหรือความ
เชี&ยวชาญและผลงานทางวิชาการ  ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิที&มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพนั =น  
โดยเฉพาะหรือมีความรู้ความสามารถเชี&ยวชาญในด้านนั =นโดยเฉพาะและผู้แทนสว่นราชการที&เกี&ยวข้อง
ตามที&คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกําหนดเป็นกรรมการ 
    (ข)  กรณีการเลื&อนและแตง่ตั =งพนกังานครูเทศบาลให้ดํารงตําแหนง่ที&
ต้องประเมินคณุภาพปริมาณงานของโรงเรียน  ให้คณะกรรมการประเมินคณุภาพปริมาณงานและสภาพ
ของงานของโรงเรียนและประเมินบคุคลผู้ครองตําแหนง่  ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิที&มีความรู้
ความสามารถในวิชาชีพนั =นโดยเฉพาะหรือมีความรู้ความสามารถเชี&ยวชาญในด้านนั =นโดยเฉพาะและ
ผู้แทนสว่นราชการที&เกี&ยวข้อง  ตามที&คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกําหนดเป็นกรรมการ 
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   (2.3)  ให้คณะกรรมการประเมินตามข้อ  (2.2)  ประเมินผลการปฏิบตังิาน   
ความชํานาญการหรือความเชี&ยวชาญและผลงานทางวิชาการ  (กรณีการเลื&อนระดบัให้สงูขึ =น)  และ
ประเมินคณุภาพปริมาณงานและสภาพของงานของโรงเรียน  และประเมินบคุคลผู้ครองตําแหนง่             
(กรณีการเลื&อนตําแหนง่และระดบัที&สงูขึ =น)  ตามแบบที&กําหนดให้ตามประกาศกําหนดหลกัเกณฑ์การเลื&อน
และแตง่ตั =งพนกังานครูเทศบาลที&สงักดัสถานศกึษาให้ดํารงตําแหนง่และระดบัที&สงูขึ =น 
   (2.4)  เกณฑ์การตดัสินการประเมินฯ  ตามข้อ  (2.3)  เป็นไปตามเกณฑ์ที&       
กําหนดไว้ตามประกาศกําหนดหลกัเกณฑ์การเลื&อนและแตง่ตั =งพนกังานครูเทศบาลที&สงักดัสถานศกึษาให้
ดํารงตําแหนง่และระดบัที&สงูขึ =น 
   (2.5)  ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาเลื&อนและแตง่ตั =งพนกังานครูเทศบาลที&สงักดั
สถานศกึษา  สายงานผู้บริหารสถานศกึษา  ให้ดํารงตําแหนง่และระดบัที&สงูขึ =น  โดยความเห็นชอบ            
คณะกรรมการพนกังานเทศบาล 

  ข้อ  101    การดําเนินการตามหมวดนี =  หากเทศบาลใดมีความประสงค์และสามารถที&จะ
ดําเนินการเองได้ก็ให้กระทําได้  โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. 

หมวด  5 
การบรรจุและแต่งตั 3ง 

ข้อ  W@:    การบรรจบุคุคลเข้ารับราชการเป็นพนกังานเทศบาล  เพื&อแตง่ตั =งให้ดํารง
ตําแหนง่ใดในเทศบาล  ให้บรรจแุละแตง่ตั =งจากผู้สอบแข่งขนัได้ในตําแหนง่นั =น โดยบรรจแุละแตง่ตั =ง    
ตามลําดบัที&ในบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ 

กรณีเทศบาลไมมี่บญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ในตําแหนง่ใด อาจบรรจแุละแตง่ตั =งผู้สอบแขง่ขนั
ได้โดยขอใช้บญัชีผู้สอบแขง่ขนัของ ก.ท.จ. อื&น เทศบาลอื&น  หรือ คณะกรรมการข้าราชการหรือพนกังาน
สว่นท้องถิ&นอื&น หรือองค์กรปกครองสว่นท้องถิ&น  หรือส่วนราชการอื&นในตําแหนง่เดียวกนักบัตําแหนง่ที&จะ
บรรจเุข้ารับราชการหรือตําแหนง่อื&นที&กําหนดคณุวฒุิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ที&กําหนดใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนง่ของตําแหนง่นั =น  

สําหรับผู้สอบแขง่ขนัได้ตามบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ในบญัชีของคณะกรรมการพนกังาน    
เทศบาลอื&นหรือของเทศบาลอื&นตามวรรคสอง  แตไ่มป่ระสงค์จะไปบรรจแุตง่ตั =งตามที&เทศบาลขอใช้บญัชี  
ยงัถือวา่เป็นผู้สอบแขง่ขนัได้  ตามบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ตามบญัชีคณะกรรมการพนกังานเทศบาลเดมิหรือ
ตามบญัชีของเทศบาลเดมิ 
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มิให้นําความในวรรคหนึ&งมาใช้บงัคบัในกรณี การบรรจแุละแตง่ตั =งตาม ข้อ W@B ข้อ W@A     
ข้อ WW@  ข้อ WW[   และข้อ W:@ 

ข้อ  W@;    ผู้สอบแขง่ขนัได้ ซึ&งอยูใ่นลําดบัที&ที&จะได้รับบรรจ ุและแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่
ใด ถ้าปรากฏวา่ขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้าม โดยไมไ่ด้รับการยกเว้นจาก ก.ท.จ. ในกรณีที&           
ขาดคณุสมบตั ิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามที&กําหนดในหมวด 1 วา่ด้วยคณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้าม
เบื =องต้น หรือขาดคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ โดยไมไ่ด้รับอนมุตัยิกเว้นจาก  ก.ท. อยูก่่อนหรือ      
ภายหลงัการสอบแขง่ขนัจะบรรจแุละแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่นั =นไมไ่ด้ 

  ข้อ  W@B    ในกรณีที&มีเหตผุลและความจําเป็นอยา่งยิ&ง เพื&อประโยชน์แก่ราชการที&จะต้อง
บรรจบุคุคลที&มีความรู้  ความสามารถ  และความชํานาญสงู เข้ารับราชการในฐานะผู้ เชี&ยวชาญหรือ
ผู้ ชํานาญการ  ก.ท.จ.อาจมีมตใิห้ความเห็นชอบ  ตามที&เทศบาลร้องขอให้บรรจแุละแตง่ตั =งจากผู้ได้รับการ
คดัเลือก  สําหรับการกําหนดระดบัของตําแหนง่ที&จะแตง่ตั =งและเงื&อนไขที&จะให้ได้รับ  ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และเงื&อนไขที& ก.ท. กําหนด 

  ข้อ  W@A    เทศบาลที&จะเสนอขอให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื&อบรรจบุคุคลเข้า
รับราชการในฐานะผู้ เชี&ยวชาญ  หรือผู้ ชํานาญการจะต้องมีลกัษณะตอ่ไปนี = 

(1) ลกัษณะหน้าที& ความรับผิดชอบของเทศบาล  มีความจําเป็นที&จะต้องใช้บคุลากร 
ผู้ ที&มีความรู้ ความสามารถและความชํานาญงานในระดบัผู้ เชี&ยวชาญ หรือผู้ ชํานาญการหรือผู้ ที&มีความรู้  
ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ในระดบัเดียวกนั  

(2) มีการกําหนดตําแหนง่ผู้ เชี&ยวชาญ หรือผู้ ชํานาญการ เพื&อรองรับลกัษณะหน้าที& 
ความรับผิดชอบตาม (1)  โดยพิจารณากําหนดระดบัตําแหนง่ ให้เหมาะสมกบัความยากและคณุภาพ         
ของงานในตําแหนง่นั =น ดงันี = 

        (ก)  ตําแหนง่ผู้ เชี&ยวชาญ กําหนดเป็นตําแหนง่ระดบั 9   
          (ข)  ตําแหนง่ผู้ ชํานาญการ  กําหนดเป็นตําแหนง่ระดบั 6  ระดบั 7  หรือระดบั 8   

  ข้อ  W@[    กรณีเทศบาล  มีความจําเป็นอยา่งยิ&งเพื&อประโยชน์แก่ราชการที&จะต้องบรรจุ
บคุคลเข้ารับราชการในฐานะผู้ เชี&ยวชาญ หรือผู้ ชํานาญการในเทศบาล  ให้เสนอเหตผุลและความจําเป็น 
คําชี =แจง ประวตัแิละผลงานของผู้ ที&จะบรรจเุข้ารับราชการ ซึ&งจะต้องเป็นผู้ ที&มีความรู้ ความสามารถและ
ความชํานาญงานสงูในระดบัผู้ เชี&ยวชาญหรือผู้ ชํานาญการ แล้วแตก่รณี และมีความเหมาะสมกบั       
ลกัษณะงานในตําแหนง่ที&ขอบรรจแุละแตง่ตั =ง โดยพิจารณาจากคณุวฒุิการศกึษา  ประวตักิารทํางาน       
และผลงานที&ได้ปฏิบตัมิา ตามแบบที&กําหนดท้ายประกาศนี = ให้ ก.ท.จ. พิจารณา 
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  ในเหตผุลคําชี =แจงตามวรรคหนึ&ง  ให้แสดงรายละเอียด  ดงันี = 
  (1)  บคุคลที&จะบรรจเุข้ารับราชการ คณุวฒุิ  ตําแหนง่ที&จะบรรจ ุและระดบัตําแหนง่  
  (2)  รายละเอียดหน้าที&ความรับผิดชอบ  และปริมาณงานของตําแหนง่ที&จะบรรจ ุ
  (3)  เหตผุลความจําเป็นในการขอบรรจบุคุคลผู้ นี = 
  (4)  ประโยชน์ที&ทางราชการจะได้รับจากการบรรจบุคุคลผู้ นี = 

  ข้อ  W@\    กรณีที&เทศบาลขอบรรจบุคุคลเข้ารับราชการตามข้อ  W@A  แตย่งัไมไ่ด้กําหนด
ตําแหนง่ผู้ เชี&ยวชาญ  หรือผู้ ชํานาญการตามที&กําหนดในข้อ  W@A (:)  ให้เทศบาลเสนอขอกําหนดตําแหนง่
ผู้ เชี&ยวชาญหรือผู้ ชํานาญการให้ ก.ท.จ.พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  โดยกําหนดเป็นตําแหนง่สายงาน
ตามลกัษณะงานและกําหนดระดบัตําแหนง่ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง่ที&  ก.ท. กําหนดแล้วเสนอให้        
ก.ท.พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  สําหรับกรณีการขอกําหนดตําแหนง่ดงักลา่วเป็นการกําหนดตําแหนง่สายงานใหม ่ ซึ&งเป็น
สายงานที& ก.ท. ยงัไมไ่ด้กําหนดมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของสายงานนั =น  ในการขอกําหนดตําแหนง่     
ดงักลา่วให้เทศบาลจดัทําร่างมาตรฐานกําหนดตําแหนง่ของตําแหนง่สายงานนั =นเสนอไปพร้อมกนัด้วย         
ทั =งนี =  เพื&อแสดงให้ทราบถึงประเภทตําแหนง่  ชื&อตําแหนง่สายงานลกัษณะงานโดยทั&วไป  หน้าที&และ    
ความรับผิดชอบของตําแหน่ง  ลกัษณะงานที&ต้องปฏิบตัิ  คณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่และระดบั
ตําแหนง่ 

  ข้อ  W@>    เมื&อ ก.ท.จ.  ได้เห็นชอบการบรรจบุคุคลใดเข้ารับราชการในฐานะผู้ เชี&ยวชาญ 
หรือผู้ ชํานาญการ ในตําแหน่งใด ระดบัใด แล้ว ให้ ก.ท.จ. กําหนดอนัดบัเงินเดือนและขั =นเงินเดือนที&จะให้
ได้รับ  โดยขั =นเงินเดือนที&จะให้ได้รับดงักลา่ว ก.ท.จ. ให้ได้รับในขั =นที&ไม่ตํ&ากว่าจดุกึ&งกลางระหวา่งขั =นสงู 
และขั =นตํ&าของอนัดบัเงินเดือนที&ผู้นั =นได้รับ 

ข้อ  W@Z    ในกรณีที&มีเหตพุิเศษที&  ก.ท.จ. เห็นวา่ ไมจํ่าเป็นต้องดําเนินการสอบแขง่ขนั           
อาจคดัเลือกบรรจบุคุคลเข้ารับราชการและแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ได้ในกรณีดงันี = 

(1) การบรรจแุละแตง่ตั =งผู้ ได้รับทนุรัฐบาล ทนุเลา่เรียนหลวง หรือทนุของเทศบาลเพื&อ 
ศกึษาวิชาในประเทศหรือตา่งประเทศ  

(2)  การบรรจแุละแตง่ตั =งผู้ สําเร็จการศกึษาในคณุวฒุิที&  ก.ท. กําหนดให้คดัเลือกเพื&อ   
บรรจบุคุคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ 
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(3)  การบรรจแุละแตง่ตั =งผู้ สําเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรที&  ก.ท.จ. อนมุตัใิห้                  

สว่นราชการใดจดัให้มีการศกึษาขึ =น เพื&อเข้ารับราชการในเทศบาลโดยเฉพาะ 
(4)  การบรรจแุละแตง่ตั =งผู้สอบแขง่ขนัได้ ซึ&งไมส่ามารถมารับการบรรจไุด้ เมื&อถึง  

ลําดบัที&ที&สอบได้ เนื&องจากอยูใ่นระหวา่งการรับราชการทหาร ตามกฎหมายวา่ด้วยการรับราชการทหาร
และได้มารายงานตวัขอรับการบรรจ ุเมื&อบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ที&ผู้นั =นสอบได้ ถกูยกเลิกไปแล้ว 

(5)  การบรรจแุละแตง่ตั =งผู้สอบแขง่ขนัได้ ซึ&งถกูยกเลิกการขึ =นบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ 
เนื&องจากได้มารายงานตวัเพื&อขอรับการบรรจแุล้ว  แตมี่เหตทีุ&ไมอ่าจเข้าปฏิบตัหิน้าที&ราชการในตําแหนง่ที&
สอบแขง่ขนัได้ตามกําหนดเวลาที&ทางราชการจะบรรจแุละแตง่ตั =ง 

([)  กรณีการบรรจแุละแตง่ตั =งบคุคลที&มีความรู้ความสามารถและความชํานาญสงูเข้า
รับราชการในฐานะผู้ เชี&ยวชาญหรือผู้ ชํานาญการ 

ข้อ  WW@    พนกังานเทศบาลผู้ใดถกูสั&งให้ออกจากราชการเพื&อไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายวา่ด้วยการรับราชการทหาร เมื&อผู้นั =นพ้นจากราชการทหาร โดยมิได้กระทําการใด ๆ  ในระหวา่งรับ
ราชการทหารอนัเสียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรงหรือได้ชื&อวา่เป็นผู้ประพฤตชิั&วอยา่งร้ายแรง และผู้นั =นไม่
เป็นผู้ขาดคณุสมบตัิ และมีลกัษณะต้องห้ามตามที&กําหนดในหมวด 1 หากประสงค์จะเข้ารับราชการเป็น
พนกังานเทศบาลในเทศบาลเดมิ  ภายในกําหนดหนึ&งร้อยแปดสิบวนันบัแตว่นัพ้นจากราชการทหาร  ให้สั&ง
บรรจแุละแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ในเทศบาลได้ 

พนกังานเทศบาล ซึ&งได้รับบรรจเุข้ารับราชการตามวรรคหนึ&ง ให้มีสิทธิได้นบัวนัรับราชการ 
ก่อนถกูสั&งให้ออกจากราชการ รวมกบัวนัรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ด้วยการรับราชการทหารและวนั
รับราชการเมื&อได้รับบรรจกุลบัเข้ารับราชการเป็นเวลาราชการติดตอ่กนัเพื&อประโยชน์ตามประกาศนี = และ
ตามกฎหมายวา่ด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการสว่นท้องถิ&นเสมือน ว่าผู้นั =น มิได้เคยถกูสั&งให้ออกจาก      
ราชการ 

ข้อ  WWW    เมื&อพนกังานเทศบาลผู้ใดออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ 
ด้วยการรับราชการทหาร ให้เทศบาลสงวนตําแหนง่ในระดบัเดียวกนัไว้สําหรับบรรจผุู้นั =นกลบัเข้ารับราชการ 

  ข้อ  WW:    พนกังานเทศบาลผู้ ที&ได้ออกจากราชการไปรับราชการทหาร  ตามข้อ WWW   
หากผู้นั =นประสงค์จะขอกลบัเข้ารับราชการในเทศบาลเดมิจะต้องยื&นคําขอพร้อมด้วยหนงัสือรับรองประวตัิ
การรับราชการทหารตามแบบที&กําหนดท้ายประกาศนี = ภายใน  180 วนั นบัแตว่นัพ้นจากราชการทหาร 
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ข้อ  WW;    ให้เทศบาลตรวจสอบเอกสารและประวตักิารรับราชการทหาร  ตามข้อ WW:   
หากเห็นว่าเป็นเอกสารที&ถกูต้อง และผู้นั =นได้พ้นจากราชการทหารโดยมิได้กระทําการใด ๆ  ในระหว่างรับ
ราชการทหารอนัเสียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง   หรือได้ชื&อวา่เป็นผู้ประพฤตชิั&วอยา่งร้ายแรง  และผู้นั =น
ไมเ่ป็นผู้ขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้าม อีกทั =งได้ผู้นั =นได้ยื&นคําขอบรรจกุลบัเข้ารับราชการภายใน 
180  วนันบัแตว่นัพ้นจากราชการทหาร  ก็ให้นายกเทศมนตรี  โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. สั&งบรรจ ุ         
ผู้นั =นกลบัเข้ารับราชการเป็นพนกังานเทศบาลและแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัเดิมที&สงวนไว้  โดยให้
ได้รับเงินเดือน ดงันี = 

(W)  ในกรณีที&ผู้กลบัจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั =งแต ่[ เดือนขึ =นไป                
แตไ่มถึ่ง W ปี ให้สั&งบรรจผุู้นั =นกลบัเข้ารับราชการเป็นพนกังานเทศบาล โดยให้รับเงินเดือนในอนัดบัเดมิและ
ในขั =นที&สงูกวา่เดมิได้ไมเ่กินครึ&งขั =น 

        ถ้ามีเศษของ 6 เดือนที&ไปรับราชการทหาร เมื&อนําเศษที&เหลือไปรวมกบัระยะ         
เวลาในการปฏิบตังิานของครึ&งปีที&แล้วมาของผู้นั =นก่อนออกไปรับราชการทหารแล้วได้ครบ 6 เดือน ก็ให้        
สั&งบรรจผุู้นั =นกลบัเข้ารับราชการโดยให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัเดมิและในขั =นที&สงูกว่าเดมิได้อีกไมเ่กิน               
ครึ&งขั =น   

(:)  ในกรณีที&ผู้กลบัจากราชการทหาร มีเวลารับราชการทหารครบ W ปี ให้ผู้ มีอํานาจ        
สั&งบรรจผุู้นั =นกลบัเข้ารับราชการเป็นพนกังานเทศบาล  โดยให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัเดมิและในขั =นที&สงู
กวา่เดมิได้ไมเ่กินปีละหนึ&งขั =น 

(;)  ในกรณีที&ผู้กลบัจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั =งแต ่W ปี ขึ =นไปเศษ           
ของปีที&ไปรับราชการทหารที&เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ (:) แล้วหากมีระยะเวลาเหลือครบ  [ 
เดือน ให้สั&งบรรจผุู้นั =นโดยให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัเดมิและในขั =นที&สงูกวา่เดมิ เพิ&มจากข้อ (:) ได้อีก         
ไมเ่กินครึ&งขั =นสําหรับระยะเวลาที&คํานวณได้ครบ [ เดือน และหากยงัมีเศษที&เหลือจากการคํานวณครั =ง      
สดุท้ายแตไ่มค่รบ [ เดือน ให้พิจารณาคํานวณตามเกณฑ์ ข้อ  (W) วรรคสอง 
  ทั =งนี =  การให้ได้รับเงินเดือนสงูกวา่เดมิ  ตามข้อ (W) ข้อ (:) และ ข้อ (;) นั =น  จะต้อง 
ไมไ่ด้รับประโยชน์มากกวา่ผู้ ที&มิได้ออกจากราชการไปรับราชการทหารและต้องไมเ่กินขั =นสงูของอนัดบั        
เงินเดือนสําหรับตําแหนง่ระดบัเดมิ 
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ข้อ  WWB    ในการบรรจผุู้ ไปรับราชการทหารกลบัเข้ารับราชการ หากผู้ใดไมเ่คยได้รับก 
บรรจ ุและแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ในสายงานที&เริ&มต้นจากระดบั ; ขึ =นไป ซึ&งต้องใช้วฒุิปริญญาตรี หรือ
เทียบได้ไมตํ่&ากว่านี =ขึ =นไปเป็นคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่มาก่อน หากจะแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ใน
สายงานดงักล่าว ผู้นั =นจะต้องอยูใ่นเกณฑ์ที&กําหนดในหมวด [ ว่าด้วยการย้ายพนกังานเทศบาล ด้วย 

ข้อ  WWA    พนกังานเทศบาลที&ออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย 
การรับราชการทหาร ก่อนวนัที&ประกาศนี =มีผลใช้บงัคบั หากพ้นจากราชการทหารโดยไมมี่ความเสียหาย
และประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นพนกังานเทศบาลในเทศบาลเดมิ ภายในกําหนดหนึ&งร้อยแปดสิบวนันบั
แตว่นัพ้นจากราชการทหาร  ให้นําความที&กําหนดไว้ในข้อ WWW  ข้อ WW:  มาใช้บงัคบัแก่พนกังานเทศบาล 
ที&กลา่วถึงโดยอนโุลม  

ข้อ  WW[    พนกังานเทศบาลผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว  และไมใ่ช ่เป็นกรณีออกจาก 
ราชการในระหวา่งทดลองปฏิบตัหิน้าที&ราชการ ถ้าสมคัรเข้ารับราชการและเทศบาลต้องการจะรับผู้นั =นเข้า
รับราชการ ให้ผู้สมคัรกลบัเข้ารับราชการต้องยื&นคําขอตามแบบ และเอกสารประกอบ ดงันี = 

(1) ใบรับรองแพทย์ ซึ&งรับรองไว้ไมเ่กิน 60 วนั นบัแตว่นัที&ออกใบรับรองถึงวนัที&ยื&น            
ขอกลบัเข้ารับราชการ 

(2) สําเนาทะเบียนประวตัพินกังานเทศบาล 
(3) หนงัสือรับรองความรู้ ความสามารถ และความประพฤติของผู้บงัคบับญัชาเดมิ           

ซึ&งมีตําแหนง่ตั =งแตร่ะดบัผู้ อํานวยการกองหรือเทียบเทา่ขึ =นไป 
(4) สําเนาปริญญาบตัร หรือประกาศนียบตัรที&เกี&ยวข้องกบัตําแหนง่ที&จะบรรจ ุ
(5) สําเนาทะเบียนบ้าน 
(6) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 
(7) สําเนาหนงัสือสําคญัการสมรส หลกัฐานอนญุาตให้เปลี&ยนชื&อตวั ชื&อสกลุ                  

หรือหนงัสือรับรองวา่เป็นบคุคลคนเดียวกนั (ถ้ามี) 
(8) สําเนาคําสั&งอนญุาตให้ออกจากราชการ 

ข้อ  WW\    ให้เทศบาลตรวจสอบเอกสารตามข้อ WW[ และประวตัิการรับราชการและ        
การทํางานทกุแหง่ของผู้สมคัร และให้สอบถามไปยงัสว่นราชการหรือหนว่ยงานที&เกี&ยวข้องเพื&อให้ได้       
รายละเอียดข้อเท็จจริงมากที&สดุมาประกอบการพิจารณา 

ข้อ  WW>    การพิจารณาเพื&อบรรจผุู้ ที&ออกจากราชการไปแล้วกลบัเข้ารับราชการ ให้      
พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ดงันี = 
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(1) ผู้สมคัรกลบัเข้ารับราชการต้องมีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้าม หรือได้รับ
การยกเว้นในกรณีที&ขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้ามสําหรับพนกังานเทศบาล 

(2) ผู้สมคัรกลบัเข้ารับราชการต้องมีคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ที&จะบรรจ ุ          
และแตง่ตั =งตามที&  ก.ท. กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง่ หรือได้รับอนมุตัจิาก ก.ท.  

(3)  กรณีบรรจแุละแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ที&  ก.ท. กําหนดให้เป็นตําแหนง่ที&มีระดบั
ควบในสายงานใด ต้องไมมี่ผู้สอบแขง่ขนัได้หรือผู้สอบคดัเลือกได้ในตําแหนง่ระดบัใดระดบัหนึ&งที&เป็น    
ระดบัควบในสายงานนั =น ขึ =นบญัชีรอการบรรจหุรือเลื&อนระดบัตําแหนง่อยู ่และกรณีบรรจแุละแตง่ตั =งให้
ดํารงตําแหนง่ที& ก.ท. มิได้กําหนดให้เป็นตําแหนง่ที&มีระดบัควบ ต้องไมมี่ผู้สอบคดัเลือกได้ในตําแหนง่นั =น 
ขึ =นบญัชี รอการเลื&อนระดบัตําแหนง่อยู่   เว้นแต ่ผู้ ที&จะกลบัเข้ารับราชการนั =น เป็นผู้ ที&ออกจากราชการไป
ดํารงตําแหนง่ทางการเมือง หรือสมคัรรับเลือกตั =งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวฒุิสภา สมาชิกสภา
ท้องถิ&น หรือผู้บริหารท้องถิ&น หรือลาออกจากราชการเพื&อตดิตามคูส่มรสไปรับราชการ ณ ตา่งประเทศ          
หรือเป็นผู้ ที&ออกจากราชการไปเพราะถกูยบุเลิกตําแหนง่  

ข้อ  WWZ    การบรรจแุละแตง่ตั =งผู้สมคัรกลบัเข้ารับราชการตามที&ประกาศนี =  ให้นายก                
เทศมนตรี  โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. สั&งบรรจแุละแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัที&ไมส่งูกวา่เดมิ  
และให้ได้รับเงินเดือนไมส่งูกวา่ขั =นที&เคยได้รับอยูเ่ดมิก่อนออกจากราชการ 

ข้อ  W:@    การบรรจแุละแตง่ตั =งจากข้าราชการประเภทอื&น หรือพนกังานสว่นท้องถิ&นอื&น 
ผู้ขอโอนมาเป็นพนกังานเทศบาลให้เป็นไปตามที&กําหนดในหมวด 8 

ข้อ  W:W    ผู้ ได้รับการแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่พนกังานเทศบาล  ตําแหนง่ใดต้องมี        
คณุวฒุิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง่ที& ก.ท. กําหนด 

ปริญญา ประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือคณุวฒุิใดเป็นคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ให้หมายถึงปริญญา ประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือคณุวฒุิที& ก.พ. ก.ค. หรือ  ก.ท. รับรอง 

กรณีมีเหตผุลความจําเป็น  ก.ท.  อาจให้ความเห็นชอบในการกําหนดคณุสมบตัเิฉพาะ
สําหรับตําแหนง่ที&แตกตา่งไปจากคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ตามที&กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง่ก็ได้ 

  ข้อ  W::    ผู้ ได้รับบรรจเุข้ารับราชการเป็นพนกังานเทศบาลและแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่
ใดในเทศบาล   หากภายหลงัปรากฎวา่ขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้ามเบื =องต้นโดยไมไ่ด้รับการ          
ยกเว้นจาก ก.ท.จ.ในกรณีที&ขาดคณุสมบตัิตามที&กําหนดในหมวด 1 วา่ด้วยคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้าม 
หรือขาดคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่นั =นโดยไมไ่ด้รับอนมุตัิยกเว้นจาก ก.ท.อยูก่่อนก็ดี  หรือมีกรณีต้อง
หาอยู่ก่อนและภายหลงัเป็นผู้ขาดคณุสมบตัเินื&องจากกรณีต้องหานั =นก็ดี  ให้นายกเทศมนตรี โดยความ
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เห็นชอบของ  ก.ท.จ.  สั&งให้ผู้นั =นออกจากราชการโดยพลนั แตท่ั =งนี = ไมก่ระทบกระเทือนถึงการใดที&ผู้นั =นได้
ปฏิบตัไิปตามอํานาจและหน้าที& และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื&นใดที&ได้รับ หรือ  มีสิทธิจะได้รับ
จากทางราชการก่อนมีคําสั&งให้ออกนั =น   และถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสจุริตแล้ว  ให้ถือว่า เป็น       
การสั&งให้ออกเพื&อรับบําเหน็จบํานาญเหตทุดแทนตามกฎหมายวา่ด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ          
สว่นท้องถิ&น 

ข้อ  W:;    การบรรจแุละแตง่ตั =งพนกังานเทศบาลให้ดํารงตําแหนง่ที&  ก.ท.  ยงัมิได้กําหนด
ตําแหนง่ จะกระทํามิได้ 

ข้อ  W:B    ผู้ใดได้รับการบรรจเุข้ารับราชการเป็นพนกังานเทศบาล  ให้มีการทดลองปฏิบตัิ
หน้าที&ราชการของพนกังานเทศบาล  โดยให้มีระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 6 เดือน แตไ่มเ่กิน 9 เดือน และการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบตัหิน้าที&ราชการต้องดําเนินการในรูปคณะกรรมการ  และในกรณีที&ไมผ่า่นการ
ประเมินไมค่วรให้รับราชการตอ่ไปก็ให้สั&งให้ผู้นั =นออกจากราชการได้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก  ก.ท.จ.   

ผู้ ใดถกูสั&งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ&งให้ถือเสมือนวา่ ผู้นั =นไมเ่คยเป็นพนกังาน             
เทศบาล แตท่ั =งนี =ไมก่ระทบกระเทือนถึงการปฏิบตัหิน้าที&ราชการ หรือการรับเงินเดือน  หรือผลประโยชน์อื&น
ใดที&ได้รับจากราชการในระหวา่งที&ผู้นั =นอยูร่ะหว่างทดลองปฏิบตัหิน้าที&ราชการ 

ข้อ  W:A    ให้ผู้ ได้รับการบรรจจุากผู้สอบแขง่ขนัได้ หรือผู้ ได้รับคดัเลือกในกรณีที&มีเหต ุ       
พิเศษที&ไมจํ่าเป็นต้องสอบแข่งขนัเข้ารับราชการและแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่พนกังานเทศบาล  และ           
ข้าราชการประเภทอื&น หรือพนกังานสว่นท้องถิ&นอื&นที&อยูใ่นระหวา่งทดลองปฏิบตังิาน   ซึ&งโอนมาบรรจแุละ
แตง่ตั =งเป็นพนกังานเทศบาล ต้องทดลองปฏิบตัิหน้าที&ราชการในตําแหนง่ที&ได้รับแตง่ตั =ง 

  ข้อ  W:[    ภายใต้บงัคบัข้อ  W;A (2)  ให้ผู้ ได้รับบรรจแุละแตง่ตั =งเป็นพนกังานเทศบาล 
ตามข้อ W:A  ทดลองปฏิบตัิหน้าที&ราชการในตําแหนง่ที&ได้รับแตง่ตั =งเป็นเวลาหกเดือนนบัแตว่นัเข้าปฏิบตัิ
หน้าที&ราชการเป็นต้นไป 
  ให้ผู้บงัคบับญัชาพิจารณาดําเนินการในเรื&องการทดลองปฏิบตัหิน้าที&ราชการอยา่ง              
จริงจงั  มีความเที&ยงธรรมและได้มาตรฐานในอนัที&จะให้การทดลองปฏิบตัหิน้าที&ราชการเป็นกระบวน          
การเลือกสรรบคุคลเข้ารับราชการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  ข้อ  W:\    ให้เทศบาลกําหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบตัิหน้าที&ราชการได้ตาม
ความเหมาะสม  แตอ่ยา่งน้อยต้องประกอบด้วยความรู้ที&ใช้ในการปฏิบตัหิน้าที&  ความสามารถในการ
ปฏิบตังิาน ปริมาณงาน คณุภาพของงาน ความอตุสาหะ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการปฏิบตังิาน
ร่วมกบัผู้ อื&น  ความสนใจที&จะพฒันาตนเอง  คณุธรรม  การปฏิบตัตินตามกรอบของจรรยาบรรณและ          
การรักษาวินยั  ความประพฤต ิ การปฏิบตัิตามกฎหมายระเบียบแบบแผนและข้อบงัคบัของทางราชการ 
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  วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบตัหิน้าที&                     
ราชการให้เป็นไปตามที&เทศบาลกําหนด  แล้วรายงานให้ ก.ท.จ.  ทราบ 

  ข้อ  W:>    ให้ผู้บงัคบับญัชาหรือผู้ ที&ได้รับมอบหมายเป็นผู้ มีหน้าที&ดแูลการทดลองปฏิบตั ิ       
หน้าที&ราชการ 
  ให้ผู้ มีหน้าที&ดแูลการทดลองปฏิบตัหิน้าที&ราชการมอบหมายงานให้ผู้ทดลองปฏิบตัิ           
หน้าที&ราชการปฏิบตั ิ และแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบตัหิน้าที&ราชการทราบอยา่งชดัเจนเกี&ยวกบัวิธีการปฏิบตัิ         
งาน การประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการ     
ทดลองปฏิบตัหิน้าที&ราชการ 

  ข้อ  W:Z   ให้ผู้ทดลองปฏิบตัิหน้าที&ราชการทํารายงานการปฏิบตัหิน้าที&ราชการของตน       
เสนอผู้ มีหน้าที&ดแูลการทดลองปฏิบตัิหน้าที&ราชการตามแบบและวิธีการที&เทศบาลกําหนด 

ข้อ  W;@    ให้นายกเทศมนตรีแตง่ตั =งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบตัหิน้าที& 
ราชการ  ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีกจํานวนสองคน  ซึ&งอย่างน้อยต้องแตง่ตั =งจากผู้ มี
หน้าที&ดแูล การทดลองปฏิบตัหิน้าที&ราชการหนึ&งคน  พนกังานเทศบาลผู้ เกี&ยวข้องกบัการปฏิบตังิานของ    
ผู้ทดลองปฏิบตัิหน้าที&ราชการอีกหนึ&งคน 

  ข้อ  W;W    ให้คณะกรรมการทําหน้าที&ประเมินผลการทดลองปฏิบตัิหน้าที&ราชการของ                 
ผู้ทดลองปฏิบตัิหน้าที&ราชการตามรายการประเมิน  วิธีการประเมิน  และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมิน
ที&กําหนดไว้ ในข้อ  W:\  ทําการประเมินสองครั =ง  โดยประเมินครั =งแรกเมื&อทดลองปฏิบตัหิน้าที&ราชการ
มาแล้วเป็นเวลาสามเดือนและประเมินครั =งที&สอง  เมื&อทดลองปฏิบตัหิน้าที&หน้าที&ราชการครบหกเดือน  เว้น
แต ่ คณะกรรมการไมอ่าจประเมินผลการทดลองปฏิบตัหิน้าที&ราชการในแตล่ะครั =งได้อยา่งชดัแจ้ง  
เนื&องจาก   ผู้ทดลองปฏิบตัหิน้าที&ราชการได้ลาคลอดบตุร  ลาป่วยซึ&งจําเป็นต้องรักษาตวัเป็นเวลานาน  ลา
ป่วยเพราะประสบอนัตรายในขณะปฏิบตัิราชการตามหน้าที&หรือในขณะเดนิทางไปหรือกลบัจากปฏิบตัิ
ราชการตามหน้าที&  หรือลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล  คณะกรรมการจะประเมิน
ผลรวมเมื&อทดลองปฏิบตัหิน้าที&ราชการครบหกเดือนแล้วก็ได้ 
  ในกรณีที&มีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบตัหิน้าที&ราชการตามข้อ  W;A (2)  เมื&อครบ
กําหนดระยะเวลาที&ขยายแล้วให้ประเมินอีกครั =งหนึ&ง 

  ข้อ  W;:    ผลการประเมินของคณะกรรมการให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก  และในกรณีมี
กรรมการที&ไมเ่ห็นด้วยอาจทําความเห็นแย้งรวมไว้ก็ได้ 
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  ข้อ  W;;    เมื&อคณะกรรมการได้ดําเนินการตามข้อ  W;W  แล้ว  ให้ประธานกรรมการ   
รายงานผลการประเมินตอ่นายกเทศมนตรีตามแบบรายงานท้ายประกาศนี = 
       (1)  ในกรณีที&ผลการประเมินไมตํ่&ากวา่เกณฑ์หรือมาตรฐานที&กําหนดไว้ในข้อ  W:\                 
ให้รายงานเมื&อทดลองปฏิบตัิหน้าที&ราชการครบหกเดือนแล้ว   หรือเมื&อสิ =นสดุระยะเวลาที&ขยายตาม                     
ข้อ W;A (2)  แล้ว 
       (2)  ในกรณีที&ผลการประเมินตํ&ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที&กําหนดไว้ในข้อ  W:\  ให้          
รายงานเมื&อเสร็จสิ =นการประเมินแตล่ะครั =ง 

ข้อ  W;B    เมื&อนายกเทศมนตรีได้รับรายงานตามข้อ  W;; (1) แล้ว ให้ประกาศวา่ผู้ทดลอง 
ปฏิบตัหิน้าที&ราชการนั =นเป็นผู้ผา่นการทดลองปฏิบตัหิน้าที&ราชการพร้อมแจ้งให้ผู้นั =นทราบ และรายงาน
ตามแบบรายงานท้ายประกาศนี =  ไปยงั ก.ท.จ. ภายในห้าวนัทําการนบัแตว่นัประกาศ 

  ข้อ  W;A    เมื&อนายกเทศมนตรีได้รับรายงานตามข้อ  W;; (2)  ให้ดําเนินการดงันี = 
       (1)  ในกรณีที&เห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบตัิหน้าที&ราชการออกจากราชการให้นายก           
เทศมนตรีแสดงความเห็นในแบบรายงานตามข้อ W;; และมีคําสั&งให้ผู้นั =นออกจากราชการโดยความ          
เห็นชอบของ ก.ท.จ.  ภายในห้าวนัทําการนบัแตว่นัที&ได้รับรายงานพร้อมกบัแจ้งให้ผู้นั =นทราบ  และสง่
สําเนาคําสั&งให้ออกไปยงั ก.ท.จ.  ภายในห้าวนัทําการนบัแตว่นัที&มีคําสั&ง 
       (2)  ในกรณีที&เห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบตัิหน้าที&ราชการทดลองปฏิบตัิหน้าที&ราชการ
ตอ่ไปจนครบหกเดือน  หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบตัหิน้าที&ราชการตอ่ไปอีกระยะหนึ&งเป็นเวลาสาม
เดือน  แล้วแตก่รณี  ให้แสดงความเห็นในแบบรายงาน  แล้วแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบตัหิน้าที&ราชการ ผู้ มีหน้าที&
ดแูลการทดลองปฏิบตัหิน้าที&ราชการ  และคณะกรรมการทราบ  เพื&อทําการทดลองปฏิบตัหิน้าที&ราชการ
และประเมินผลการทดลองปฏิบตัหิน้าที&ราชการตอ่ไป 
       ในกรณีที&ผู้ทดลองปฏิบตัิหน้าที&ราชการได้ทดลองปฏิบตัหิน้าที&ราชการจนสิ =นสดุ
ระยะเวลาที&ขยายแล้ว  และนายกเทศมนตรีได้รับรายงานวา่ผลการทดลองปฏิบตัหิน้าที&ราชการของผู้นั =นยงั
ตํ&ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานอีก    ให้นายกเทศมนตรีมีคําสั&งให้ผู้นั =นออกจากราชการ  โดยนําความใน (1) 
มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

  ข้อ  W;[    การนบัเวลาทดลองปฏิบตัิหน้าที&ราชการเป็นเดือนตามประกาศนี = ให้นบัวนั     
ที&ผู้ทดลองปฏิบตัหิน้าที&ราชการไมไ่ด้มาปฏิบตังิานรวมเป็นเวลาทดลองปฏิบตัหิน้าที&ราชการด้วย  และให้
นบัวนัเข้าปฏิบตัหิน้าที&ราชการวนัแรกเป็นวนัเริ&มต้น  และนบัวนัก่อนหน้าจะถึงวนัที&ตรงกบัวนัเริ&มต้นนั =นของ
เดือนสดุท้ายแหง่ระยะเวลาเป็นวนัสิ =นสดุระยะเวลาถ้าไม่มีวนัตรงกนัในเดือนสดุท้าย  ให้ถือเอาวนัสดุท้าย
ของเดือนนั =นเป็นวนัสิ =นสดุระยะเวลา 
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  ข้อ  W;\    พนกังานเทศบาลซึ&งอยูใ่นระหว่างทดลองปฏิบตัหิน้าที&ราชการ  ผู้ใดได้รับ         
แตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัที&สงูขึ =นตามวฒุิ  ย้าย  โอน  หรือออกจากราชการไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายวา่ด้วยการรับราชการทหารแล้วได้รับบรรจกุลบัเข้ารับราชการเป็นพนกังานเทศบาลอีก  ให้ทดลอง
ปฏิบตัหิน้าที&ราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบตัหิน้าที&ราชการ    ดงันี = 

(1) กรณีได้รับแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัสงูขึ =นในสายงานเดมิตามวฒุิที&ได้รับ 
เพิ&มขึ =นหรือสงูขึ =น  ให้ทดลองปฏิบตัหิน้าที&ราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบตัหิน้าที&ราชการตอ่เนื&องไปกบั
ตําแหนง่เดมิ  ถ้าได้รับแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัสงูขึ =นในตา่งสายงานให้เริ&มทดลองปฏิบตัิหน้าที&         
ราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบตัหิน้าที&ราชการใหม่ 
       (2)  กรณีย้ายไปดํารงตําแหนง่ในสายงานเดมิ  ให้ทดลองปฏิบตัิหน้าที&ราชการและ        
นบัเวลาทดลองปฏิบตัิหน้าที&ราชการตอ่เนื&องกบัตําแหนง่เดมิ  ถ้าย้ายไปดํารงตําแหนง่ในตา่งสายงานให้
เริ&มทดลองปฏิบตัหิน้าที&ราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบตัหิน้าที&ราชการใหม่ 
       (3)  กรณีโอนมาดํารงตําแหนง่ใหม ่ ให้เริ&มทดลองปฏิบตัหิน้าที&ราชการและนบัเวลา
ทดลองปฏิบตัหิน้าที&ราชการใหม ่ เว้นแตก่รณีโอนโดยบทบญัญตัขิองกฎหมายให้ทดลองปฏิบตัิหน้าที&         
ราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบตัหิน้าที&ราชการตอ่เนื&องกบัตําแหนง่เดมิ 
       (4)  กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ด้วยการรับราชการ    
ทหาร  เมื&อได้รับบรรจแุละแตง่ตั =งเป็นพนกังานเทศบาล ไมว่า่ในสายงานเดมิหรือตา่งสายงาน  ให้ทดลอง
ปฏิบตัหิน้าที&ราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบตัหิน้าที&ราชการตอ่เนื&องกบัตําแหนง่เดมิ 

ข้อ  W;>    พนกังานเทศบาลผู้ใดได้รับแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ใดแล้ว    หากภายหลงั
ปรากฏวา่เป็นผู้ มีคณุสมบตัไิมต่รงตามคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่นั =น  ให้นายกเทศมนตรีแตง่ตั =งผู้นั =น
ให้กลบัไปดํารงตําแหนง่เดมิ  หรือตําแหนง่อื&นในระดบัเดียวกบัตําแหนง่เดมิที&ผู้นั =นมีคณุสมบตัิตรงตาม          
คณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่โดยพลนั โดยความเห็นชอบของ  ก.ท.จ. แต ่ทั =งนี =   ไมก่ระทบกระเทือนถึง
การใดที&ผู้นั =นได้ปฏิบตัไิปตามอํานาจหน้าที&  และการรับเงินเดือน   หรือผลประโยชน์อื&นใดที&ได้รับ หรือมี
สิทธิจะได้รับจากทางราชการในระหวา่งที&ได้รับแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ที&  ผู้นั =นมีคณุสมบตัไิมต่รงตาม       
คณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ 

ผู้ ที&ได้รับแตง่ตั =งให้กลบัไปดํารงตําแหนง่เดมิหรือตําแหนง่อื&นตามวรรคหนึ&ง  ให้รับเงิน          
เดือนในขั =นที&พงึจะได้รับตามสถานภาพเดมิ และให้ถือวา่ผู้นั =นไมมี่สถานภาพอยา่งใดในการที&ได้รับแตง่ตั =ง       
ให้ดํารงตําแหนง่ที&ตนมีคณุสมบตัไิมต่รงตามคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่นั =น 
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ข้อ  W;Z    ในกรณีเทศบาลมีตําแหนง่ผู้บริหารและสายงานผู้บริหารสถานศกึษาที&มีผู้ ดํารง 
ตําแหนง่อยูเ่ดมิวา่งลง ให้เทศบาลรายงานตําแหนง่วา่งนั =นให้  ก.ท.จ.  ทราบภายใน  \  วนั และให้  ก.ท.จ. 
ดําเนินการสรรหาบคุคลเพื&อแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ที&ว่างนั =น  ภายใน 90 วนั นบัแตว่นัที&ตําแหนง่นั =นวา่งลง  
กรณีที&เทศบาลไมป่ระสงค์จะบรรจแุละแตง่ตั =งแทนตําแหน่งวา่ง  ให้รายงานเหตผุลความจําเป็นเพื&อขอ
ความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. 
  ในการดําเนินการสรรหาบคุคลเพื&อแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่บริหารและสายงานผู้บริหาร  
สถานศกึษาที&วา่ง ตามวรรคหนึ&ง  ให้  ก.ท.จ. พิจารณาดําเนินการวิธีใดวิธีหนึ&งหรือหลายวิธี  ดงัตอ่ไปนี = 
      (W)  ให้เทศบาลดําเนินการรับโอนพนกังานเทศบาลจากเทศบาลอื&นมาแตง่ตั =งให้ดํารง
ตําแหนง่บริหารและสายงานผู้บริหารสถานศกึษาที&วา่งภายใน  WA  วนั  นบัแตตํ่าแหน่งวา่งตามข้อ WAZ 
      (:)  ให้ประกาศรับสมคัรเพื&อรับโอนพนกังานเทศบาลในตําแหนง่และระดบัเดียวกบั
ตําแหนง่ที&วา่ง  เพื&อให้คณะกรรมการคดัเลือกเพื&อโอนพนกังานเทศบาลอื&นมาแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ที&วา่ง
ตามข้อ  W[@ 
      (;)  ให้ดําเนินการโดยวิธีการสอบคดัเลือก  หรือการคดัเลือกเพื&อเลื&อนระดบัสงูขึ =นแทน
ตําแหนง่ที&วา่งตามหมวด B  วา่ด้วยการคดัเลือก 
      (B)  ให้ดําเนินการเปิดรับสมคัรเพื&อรับโอนพนกังานสว่นท้องถิ&นอื&นหรือข้าราชการ
ประเภทอื&น  ตามข้อ W\W    ทั =งนี =  โดยให้ดําเนินการร่วมกบัการโอน  โดยวิธีการคดัเลือกตาม  (:) ด้วย  และ         
ผู้จะขอให้รับโอนจะต้องมีระดบัตําแหนง่ไมตํ่&ากว่าตําแหนง่ที&จะแตง่ตั =งนั =น 
      กรณีที&ดําเนินการตามวรรคสอง  ภายในระยะเวลาที&กําหนดแล้ว  ยงัไมส่ามารถสรรหา
บคุคลเพื&อแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่วา่งดงักลา่วได้  หากปลอ่ยทิ =งไว้อาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงตอ่
การบริหารงานของเทศบาล  และเพื&อให้พนกังานเทศบาล  แตล่ะแหง่มีโอกาสโอนไปปฏิบตัหิน้าที&ใน
ระหวา่งเทศบาลด้วยกนัได้  เมื&อได้รับรายงานจาก ก.ท.จ.  ให้ ก.ท. พิจารณาและมีมตใิห้โอนพนกังาน         
เทศบาลจากเทศบาลหนึ&งไปแตง่ตั =งเป็นพนกังานเทศบาลของเทศบาลอีกแหง่หนึ&งที&มิได้อยู่ในจงัหวดั
เดียวกนัได้  โดยให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัที&ไมส่งูกวา่เดมิและได้รับเงินเดือนในขั =นที&ไมส่งูกวา่เดมิ 
       ในการพิจารณาของ ก.ท. ตามวรรคสาม  ให้พิจารณาวา่เหตผุลความจําเป็นของ        
เทศบาล  โดยให้ ก.ท.จ.เป็นผู้ รับเรื&องราวและตรวจสอบข้อเท็จจริงดงักลา่ว  เสนอความเห็นให้ ก.ท.
พิจารณา 
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หมวด  6 
การย้าย 

  ข้อ  WB@    การย้ายพนกังานเทศบาลผู้ ดํารงตําแหนง่หนึ&ง ไปแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่อีก
ตําแหนง่หนึ&ง   ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั&งแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัเดียวกนั  โดยความเห็นชอบของ  
ก.ท.จ.  และพนกังานเทศบาลผู้นั =นต้องมีคณุสมบตัติรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่นั =น ตามที&      
ก.ท.กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง่   

  ข้อ  WBW    การย้ายพนกังานเทศบาล ให้พิจารณาถึงเหตผุลความจําเป็นเพื&อประโยชน์
ของทางราชการ  การพฒันาพนกังานเทศบาลเป็นหลกั และอาจพิจารณาความจําเป็นอื&น ๆ  ที&ต้องใช้ใน
การปฏิบตังิานของราชการประกอบด้วย 

  ข้อ  WB:    การย้ายพนกังานเทศบาลผู้ ดํารงตําแหนง่หนึ&งไปแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ใน
สายงานเดมิทั =งสายงานผู้ปฏิบตัแิละสายงานผู้บริหาร ให้สั&งย้ายไปแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัเดมิ 
และให้ได้รับเงินเดือนในขั =นเดมิ 

  ข้อ  WB;    ภายใต้บงัคบัข้อ WBB  ข้อ WBA  และ ข้อ WB\  การย้ายพนกังานเทศบาลผู้ ดํารง
ตําแหนง่ผู้ปฏิบตังิานไปแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ในตา่งสายงาน ให้กระทําได้ในกรณี ดงันี = 
      (1)  กรณีเป็นตําแหนง่สายงานที&เริ&มต้นในระดบัเดียวกนั ให้สั&งย้ายไปดํารงตําแหน่ง     
สายงานอื&นนั =น ในระดบัเดียวกนั และให้ได้รับเงินเดือนในขั =นเดมิ    ทั =งนี =  พนกังานเทศบาลผู้นั =นต้องมี        
คณุสมบตัติรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่นั =นตามที& ก.ท. กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง่  
แตไ่มจํ่าต้องเป็นผู้ ได้ปฏิบตัิราชการเกี&ยวกบังานนั =นหรืองานอื&นที&เกี&ยวข้องมาก่อน  
      (2)  กรณีการย้ายสบัเปลี&ยนสายงานจากตําแหนง่สายงานที&เริ&มต้นจากระดบั W ไปเป็น
ตําแหนง่สายงานที&เริ&มต้นจากระดบั :  ให้ย้ายไปดํารงตําแหนง่ในระดบัเดียวกนัและให้ได้รับเงินเดือนในขั =น
เดมิ  ทั =งนี =  พนกังานเทศบาลผู้นั =นต้องมีคณุสมบตัติรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่นั =น ตามที& ก.ท.
กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง่ แตไ่มจํ่าต้องเป็นผู้ ได้ปฏิบตัิราชการเกี&ยวกบังานนั =นหรืองานอื&นที&
เกี&ยวข้องมาก่อน  และให้ดําเนินการ ดงันี =  
   (ก)  พนกังานเทศบาลผู้จะขอรับการแตง่ตั =งเสนอคําร้องขอย้ายไปดํารงตําแหนง่
ในสายงานอื&นนั =น และให้ใช้แบบประเมินท้ายประกาศนี =   
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(ข)  ให้ผู้บงัคบับญัชาของผู้ขอรับการแตง่ตั =ง ได้แก่ผู้ อํานวยการกองหรือเทียบเทา่  

ปลดัเทศบาล และนายกเทศมนตรี  ประเมินบคุคลเพื&อความเหมาะสมกบัตําแหนง่ของสายงานที&จะแตง่ตั =ง
ใหมต่ามแบบประเมิน 
   (ค)   ผู้ ที&จะได้รับการแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ในสายงานอื&นจะต้องได้คะแนน 
จากผลการประเมินของผู้บงัคบับญัชาแตล่ะทา่นไมตํ่&ากว่าร้อยละหกสิบ สําหรับตําแหนง่ ที&ต้องใช้เทคนิค
เฉพาะให้ทดสอบความรู้ ความสามารถในการปฏิบตังิานด้วย 
              (ง) กรณีมีผู้ขอรับการแตง่ตั =งเกินกวา่จํานวนตําแหนง่วา่งให้นําคะแนนผลการ
ประเมินของผู้บงัคบับญัชาทกุคนรวมกนั  แล้วจดัทําบญัชีเรียงตามลําดบัคะแนนรวม เสนอ ก.ท.จ.ให้ความ
เห็นชอบ หาก ก.ท.จ.เห็นควรกําหนดรายการประเมินเพิ&มเตมิ เชน่ การสมัภาษณ์  การทดสอบ ก็อาจ
พิจารณากําหนดเพิ&มเตมิได้ กรณีมีคะแนนเทา่กนัให้จดัเรียงตามลําดบัอาวโุสในราชการ บญัชีดงักลา่วให้   
มีอาย ุ1 ปี นบัแตว่นัที& ก.ท.จ. เห็นชอบ การแตง่ตั =งให้แตง่ตั =งเรียงลําดบัที&ในบญัชีดงักล่าว 

  ข้อ  WBB    กรณีการย้ายพนกังานเทศบาลที&ได้รับคณุวฒุิเพิ&มขึ =น และไมเ่คยดํารงตําแหนง่
ในสายงานที&เริ&มต้นจากระดบั 3  ขึ =นไปหากจะย้ายข้าราชการผู้นั =นไปแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ในสายงานที&
เริ&มต้นจากระดบั 3  ขึ =นไปผู้นั =นจะต้องเป็นผู้ ที&สอบแขง่ขนัได้หรือสอบคดัเลือกได้ในตําแหนง่ซึ&งอยูใ่น          
สายงานที&จะย้ายและบญัชีการสอบแขง่ขนัได้หรือสอบคดัเลือกได้ยงัไมถ่กูยกเลิกด้วย  เว้นแตผู่้นั =นได้รับ
คณุวฒุิที&ตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ที&จะแตง่ตั =งโดยได้รับทนุรัฐบาล ทนุเลา่เรียนหลวง       
ทนุของเทศบาล หรือเป็นผู้ ได้รับคณุวฒุิที& ก.ท. กําหนดให้คดัเลือกบรรจเุข้ารับราชการได้ 

  ข้อ  WBA    การย้ายพนกังานเทศบาลไปแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ในสายงานที&กําหนด        
เป็นตําแหนง่ผู้ปฏิบตังิานที&มีประสบการณ์หรือตําแหนง่ทางวิชาการ  พนกังานเทศบาลผู้นั =นต้องผา่นการ
ประเมินบคุคล และการปฏิบตังิานหรือผลงาน  ตามที&กําหนดในหมวด 9 วา่ด้วยการเลื&อนและแตง่ตั =ง           
พนกังานเทศบาลให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัที&สงูขึ =นด้วย 
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ข้อ  WB[    การย้ายพนกังานเทศบาลผู้ ดํารงตําแหนง่บริหารของเทศบาลไปแตง่ตั =งให้ดํารง 
ตําแหนง่ในตา่งสายงาน ผู้นั =นจะต้องดํารงตําแหนง่ในระดบัเดียวกบัตําแหนง่ของสายงานที&จะแตง่ตั =งใหม่ 
และต้องมีคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ของตําแหนง่สายงานที&จะแตง่ตั =งใหม ่ โดย
ให้ดําเนินการสอบคดัเลือก  ตามข้อ  W (;)  แหง่ประกาศ ก.ท. เรื&อง  มาตรฐานทั&วไปเกี&ยวกบัหลกัเกณฑ์
และเงื&อนไขการคดัเลือก  การบรรจแุตง่ตั =ง  การย้าย  การโอน  การรับโอน  การเลื&อนระดบัและการเลื&อนขั =น
เงินเดือน 
  การย้ายเพื&อแตง่ตั =งพนกังานเทศบาลผู้ ดํารงตําแหนง่ในสายงานผู้ปฏิบตังิานไปดํารง
ตําแหนง่ในสายผู้บริหาร  หรือการย้ายเพื&อแตง่ตั =งพนกังานครูเทศบาลสายงานผู้บริหารสถานศกึษา  หรือ
การย้ายเพื&อแตง่ตั =งพนกังานเทศบาลผู้ ดํารงตําแหนง่ในสายงานที&เริ&มต้นจากระดบั W  หรือ  ระดบั :  ให้  
ดํารงตําแหนง่ในสายงานที&เริ&มต้นจากระดบั ;  หรือย้ายเพื&อแตง่ตั =งพนกังานครูเทศบาลให้ดํารงตําแหนง่
ศกึษานิเทศก์ ระดบั B ระดบั A หรือระดบั [ ให้ดําเนินการโดยวิธีการสอบคดัเลือกตามข้อ W (;)  แหง่ประกาศ 
ก.ท. เรื&อง  มาตรฐานทั&วไปเกี&ยวกบัหลกัเกณฑ์และเงื&อนไขการคดัเลือก  การบรรจแุตง่ตั =ง  การย้าย  การ
โอน  การรับโอน  การเลื&อนระดบัและการเลื&อนขั =นเงินเดือน 

  ข้อ  WB\    การย้ายพนกังานเทศบาลผู้ ดํารงตําแหนง่ใดไปแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ใน        
สายงานที&ตํ&ากว่าตําแหนง่สายงานเดมิ หรือมีระดบัตํ&ากวา่เดมิ หรือย้ายพนกังานเทศบาลในตําแหนง่         
สายผู้บริหารหรือสายงานผู้บริหารสถานศกึษา  ไปแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่สายผู้ปฏิบตังิาน ให้กระทํา       
ได้ตอ่เมื&อพนกังานเทศบาลผู้นั =นสมคัรใจ และได้รับความเห็นชอบจาก  ก.ท.จ.  
  ในการย้ายพนกังานเทศบาลตามวรรคหนึ&ง  ก.ท.จ. ต้องพิจารณา  โดยคํานงึถึงเหตผุล
ความจําเป็นและประโยชน์ที&ทางราชการจะได้รับ     โดยให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัเงินเดือนสําหรับ
ตําแหนง่ที&ได้รับแตง่ตั =งในขั =นที&เทียบได้ตรงกนักบัขั =นเงินเดือนของอนัดบัเดมิตามตารางเทียบขั =นเงินเดือน 
แตล่ะอนัดบัที&พนกังานจะได้รับเมื&อได้รับแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ท้ายประกาศกําหนด  การให้พนกังาน       
เทศบาลได้รับเงินเดือน   แตถ้่าผู้นั =นได้รับเงินเดือนสงูกว่าขั =นสงูของอนัดบัเงินเดือนสําหรับตําแหนง่ที&ได้รับ
แตง่ตั =งอยูแ่ล้ว  ให้ได้รับเงินเดือนในขั =นสงูของอนัดบัเงินเดือนสําหรับตําแหนง่ที&ได้รับแตง่ตั =ง 
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ข้อ  WB>   ในการสั&งย้ายพนกังานไปแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ในตา่งสายงาน  ให้คํานึงถึง 
โอกาสในความก้าวหน้าของพนกังานในการเลื&อนระดบัสงูขึ =นในตําแหนง่ที&กําหนดสําหรับผู้ปฏิบตังิานที&มี
ประสบการณ์ด้วยซึ&งอาจทําให้พนกังานผู้นั =นมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนง่ในสายงานที&แตง่ตั =งใหมไ่ม่
ครบตามหลกัเกณฑ์การเลื&อนระดบัดงักลา่วได้ 

  ข้อ  WBZ     เมื&อมีคําสั&งย้ายพนกังานเทศบาลไปแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ใดแล้ว  ให้
ผู้บงัคบับญัชาแจ้งหน้าที&  และความรับผิดชอบของตําแหนง่ดงักลา่ว  ให้พนกังานเทศบาลผู้นั =นทราบใน
วนัที&ไปรายงานตวั  รับมอบหน้าที&เพื&อประโยชน์ในการปฏิบตังิาน  ในตําแหนง่นั =นตอ่ไป 

  ข้อ  WA@  การย้ายสบัเปลี&ยนพนกังานครูเทศบาลที&สงักดัสถานศกึษาสายงานผู้บริหาร
สถานศกึษา  ให้ดํารงตําแหน่งแทนที&ซึ&งกนัและกนั  จะต้องเป็นตําแหนง่เดียวกนั  เชน่  ผู้ ดํารงตําแหนง่       
ผู้ชว่ยอาจารย์ใหญ่  กบัผู้ ดํารงตําแหนง่ผู้ชว่ยอาจารย์ใหญ่  หรือผู้ ดํารงตําแหนง่ผู้ อํานวยการโรงเรียน  กบั 
ผู้ ดํารงตําแหนง่ผู้ อํานวยการโรงเรียน  เป็นต้น  โดยให้คงเลขที&ประจําตําแหนง่ไว้ที&เดมิ  สว่นระดบั  
เงินเดือน  ตามตําแหนง่ให้ตามตวับคุคลไปกําหนดตําแหนง่ที&จะแตง่ตั =งใหม ่ ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั&ง
แตง่ตั =ง  โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.  ทั =งนี =ให้หมายความรวมถึงการย้ายสบัเปลี&ยนให้แทนที&อตัราวา่ง
ด้วย 

  ข้อ  WAW    การย้ายสบัเปลี&ยนพนกังานครูเทศบาลที&สงักดัสถานศกึษา  สายงานผู้สอน
และผู้สนบัสนนุการสอน  ให้ดํารงตําแหนง่แทนที&ซึ&งกนัและกนั  จะต้องเป็นตําแหนง่และสาขาวิชาเอก        
เดียวกนั  เชน่  ผู้ ดํารงตําแหนง่อาจารย์ W  สาขาวิชาเอกภาษาองักฤษ  กบัผู้ ดํารงตําแหนง่อาจารย์ W   
สาขาวิชาเอก  ภาษาองักฤษ  หรือผู้ ดํารงตําแหนง่อาจารย์ :  สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์  กบัผู้ ดํารง
ตําแหนง่อาจารย์ :  สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์  เป็นต้น  โดยให้คงเลขที&ประจําตําแหน่งไว้ที&เดมิ  สว่น 
ระดบัเงินเดือนตามตําแหนง่ให้ตามตวับคุคลไปกําหนดตําแหนง่ที&จะแตง่ตั =งใหม ่ โดยให้นายกเทศมนตรี
เป็นผู้สั&งแตง่ตั =ง  โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.ทั =งนี =ให้หมายความรวมถึง  การย้ายสบัเปลี&ยนให้แทนที&
อตัราวา่งด้วย 
  ในกรณีที&มีเหตผุลจําเป็นพิเศษที&ไมอ่าจดําเนินการตามวรรคหนึ&ง  ก.ท.จ.อาจให้ความ       
เห็นชอบในการพิจารณาการย้ายสบัเปลี&ยนพนกังานครูเทศบาล  โดยไมจํ่าเป็นต้องดํารงตําแหนง่หรือจบ
สาขาวิชาเอกเดียวกนัก็ได้ 
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หมวด  7 
การโอน 

  ข้อ  WA:    การโอนพนกังานเทศบาลจากเทศบาลหนึ&งไปแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่พนกังาน
เทศบาลในเทศบาลอีกแหง่หนึ&ง ให้โอนและแตง่ตั =งจากพนกังานเทศบาล  ในกรณีใดกรณีหนึ&ง ดงันี = 
  (W)  ผู้สอบแขง่ขนัได้  หรือผู้สอบคดัเลือกได้ในตําแหนง่ที&จะแตง่ตั =งนั =น หรือผู้ ได้รับ                  
การคดัเลือกเพื&อแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัที&สงูขึ =นนั =น   
  (:)  ผู้ขอโอนตําแหนง่บริหารและสายงานผู้บริหารสถานศกึษาภายใน  WA  วนั นบัแต่
ตําแหนง่ว่าง  ตามข้อ  WAZ 

(;)  ผู้ ได้รับการคดัเลือก โดย ก.ท.จ.ได้มี มตเิห็นชอบให้เทศบาลรับโอนพนกังานเทศบาล 
อื&น มาแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่บริหารหรือสายงานผู้บริหารสถานศกึษาในระดบัที&ไมส่งูกวา่เดมิ                
ตามข้อ W[@ 
  (4)  ผู้ขอโอนโดยการโอนสบัเปลี&ยนตําแหนง่ในตําแหนง่เดียวกนัและระดบัเดียวกนั        
ระหวา่งเทศบาล  หรือผู้ขอโอนมาแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ผู้ปฏิบตังิานในเทศบาล ตามข้อ 167 
  (5)  ผู้ ที& ก.ท.จ.ได้มีมตใิห้โอนจากเทศบาลหนึ&งไปดํารงตําแหนง่ในอีกเทศบาลหนึ&งใน
จงัหวดัเดียวกนั  ตามข้อ  168 
  (6)  ผู้ ที& ก.ท. ได้มีมตใิห้โอนจากเทศบาลหนึ&งไปดํารงตําแหนง่ในอีกเทศบาลหนึ&ง        
ตามข้อ  169 

  ข้อ  153    ในการบรรจแุละแตง่ตั =งผู้สอบแขง่ขนัได้ หรือผู้ ได้รับคดัเลือกในกรณีพิเศษที&             
ไมจํ่าเป็นต้องสอบแขง่ขนัเพื&อเข้ารับราชการเป็นพนกังานเทศบาล หรือการแตง่ตั =งพนกังานเทศบาลผู้สอบ
คดัเลือกได้หรือผู้ ได้รับคดัเลือกให้ดํารงตําแหนง่ใดในเทศบาล  และผู้สอบแขง่ขนัได้ ผู้ ได้รับคดัเลือกกรณีที&
มีเหตพุิเศษที&ไมจํ่าเป็นต้องสอบแขง่ขนั  ผู้สอบคดัเลือกได้ หรือผู้ ได้รับการคดัเลือกนั =นเป็นพนกังานเทศบาล
ในสงักดัเทศบาลอื&น  ให้เทศบาลที&จะบรรจหุรือแตง่ตั =งนั =น เสนอเรื&องการขอรับโอน  พนกังานเทศบาลผู้นั =น
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เพื&อแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ที&สอบแขง่ขนัได้ ได้รับคดัเลือกในกรณีพิเศษที&ไมจํ่าเป็นต้องสอบแขง่ขนั         
สอบคดัเลือกได้ หรือได้รับคดัเลือก แล้วแตก่รณี  ให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

ข้อ  154    ในการโอนพนกังานเทศบาลผู้สอบแขง่ขนัได้ ผู้ ได้รับคดัเลือกในกรณีพิเศษที&  
ไมจํ่าเป็นต้องสอบแขง่ขนั ผู้สอบคดัเลือกได้ หรือผู้ ได้รับคดัเลือก  ให้เทศบาลที&จะรับโอนมีหนงัสือแจ้ง 
ความประสงค์จะรับโอนพร้อมความเห็นชอบของ ก.ท.จ.ที&จะรับโอนให้เทศบาลสงักดัเดมิของผู้ ที&จะ         
โอนทราบ  และให้เทศบาลสงักดัเดมิ ของผู้ ที&จะโอนเสนอเรื&องการให้โอนพนกังานผู้ ที&จะโอนไปนั =นให้         
ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  ข้อ  155    ในการออกคําสั&งรับโอนพนกังานเทศบาลของเทศบาลที&จะรับโอน และ           
การออกคําสั&งให้พนกังานเทศบาลพ้นจากตําแหนง่และหน้าที&ของเทศบาลสงักดัเดมิตามมตขิอง ก.ท.จ. 
ของแตล่ะแหง่ ตามข้อ  153  และข้อ 154  ให้เทศบาลทั =งสองแหง่ประสานกนั เพื&อออกคําสั&งการรับโอน
พนกังานเทศบาล และการให้พนกังานเทศบาลพ้นจากตําแหนง่และหน้าที& โดยกําหนดให้มีผลในวนั
เดียวกนั   

  ข้อ  156    ให้พนกังานเทศบาลที&ได้รับแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ที&สอบแขง่ขนัได้ หรือได้รับ
คดัเลือกในกรณีที&มีเหตพุิเศษที&ไมจํ่าเป็นต้องดําเนินการสอบแขง่ขนั ได้รับเงินเดือน  ดงันี = 
      (1)  กรณีแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัเดมิ  และผู้นั =นได้รับเงินเดือนตํ&ากวา่หรือ      
เทา่คณุวฒุิ  ให้ได้รับเงินเดือนตามวฒุิ  แตห่ากผู้นั =นได้รับเงินเดือนสงูกว่าคณุวฒุิ  ให้ได้รับเงินเดือนในขั =น     
ที&ได้รับอยูเ่ดมิ 
      (2)  กรณีแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัที&สงูกว่าเดมิ  และผู้นั =นได้รับเงินเดือนตํ&า         
กวา่หรือเทา่คณุวฒุิ  ให้ได้รับเงินเดือนตามคณุวฒุิ  แตห่ากผู้นั =นได้รับเงินเดือนสงูกว่าคณุวฒุิ  ให้ได้รับ        
เงินเดือนในอนัดบัเงินเดือนสําหรับตําแหนง่ที&สอบแขง่ขนัได้หรือได้รับคดัเลือกในกรณีที&มีเหตพุิเศษไม่       
จําเป็นต้องดําเนินการสอบแขง่ขนัในขั =นที&เทียบได้ตรงกนักบัขั =นเงินเดือนของอนัดบัเดิม  ตามตารางเทียบ
ขั =นเงินเดือนแตล่ะอนัดบัที&พนกังานจะได้รับเมื&อได้รับการแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ท้ายประกาศนี = 
      (3)  กรณีแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัตํ&ากว่าเดมิ  และผู้นั =นได้รับเงินเดือนสงูกวา่           
คณุวฒุิ  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัเงินเดือนสําหรับตําแหนง่ที&สอบแขง่ขนัได้หรือได้รับคดัเลือกในกรณีที&         
มีเหตพุิเศษที&ไมจํ่าเป็นต้องดําเนินการสอบแขง่ขนัในขั =นที&เทียบได้ตรงกนักบัขั =นเงินเดือนของอนัดบัเดมิ   
ตามตารางเทียบขั =นเงินเดือนแตล่ะอนัดบัที&พนกังานจะได้รับเมื&อได้รับการแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ท้าย
ประกาศนี =  และหากผู้นั =นได้รับเงินเดือนสงูกวา่ขั =นสงูของอนัดบัเงินเดือนสําหรับตําแหน่งที&สอบแขง่ขนัได้
หรือได้รับคดัเลือกในกรณีที&มีเหตพุิเศษ ที&ไมจํ่าเป็นต้องดําเนินการสอบแขง่ขนั  ให้ได้รับเงินเดือนในขั =นสงู
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ของอนัดบัเงินเดือนสําหรับตําแหนง่ที&สอบแขง่ขนัได้ หรือได้รับคดัเลือกในกรณีที&มีเหตพุิเศษที&ไมจํ่าเป็นต้อง
ดําเนินการสอบแขง่ขนันั =น 

  ข้อ  157    ในกรณีที&มีเหตผุลความจําเป็น นายกเทศมนตรีจะดําเนินการ  ให้พนกังาน 
เทศบาลที&ได้รับแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ที&สอบแขง่ขนัได้ หรือได้รับคดัเลือกในกรณีที&มีเหตพุิเศษที&ไม่
จําเป็นต้องดําเนินการสอบแขง่ขนั  ซึ&งได้รับเงินเดือนสงูกวา่คณุวฒุิ  ให้ได้รับเงินเดือนตามคณุวฒุิก็ได้   
หากมี การระบเุงื&อนไขการให้ได้รับเงินเดือนตามคณุวฒุิไว้ในประกาศสอบแขง่ขนั หรือคดัเลือกในกรณีที&มี
เหตพุิเศษที&ไมจํ่าเป็นต้องสอบแขง่ขนัในครั =งนั =น 

  ข้อ  158    ให้พนกังานเทศบาลที&ได้รับการแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ที&สอบคดัเลือกได้ หรือ
ได้รับคดัเลือกที&มิใชก่รณีที&มีเหตพุิเศษที&ไมจํ่าเป็นต้องสอบแขง่ขนั ได้รับเงินเดือน  ตามที&กําหนดในหมวด  3  
วา่ด้วยอตัราเงินเดือนและวิธีการจา่ยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื&น  แล้วแตก่รณี 

ข้อ  159    ภายใต้บงัคบัข้อ 139  และข้อ 152  เพื&อประโยชน์ในการพฒันาพนกังาน          
เทศบาลให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลเป็นสว่นรวม  ก.ท.จ. อาจมีมตใิห้ความเห็นชอบ
ให้รับโอนพนกังานเทศบาลจากเทศบาลอื&นที&ประสงค์ขอโอนมาเป็นพนกังานเทศบาลในตําแหนง่บริหาร
และสายงานผู้บริหารสถานศกึษาที&ว่างของเทศบาลนั =น   โดยนายกเทศมนตรีที&เกี&ยวข้องได้ตกลงยินยอมใน
การโอนนั =นแล้ว  และเทศบาลที&รับโอนได้เสนอขอความเห็นชอบตอ่  ก.ท.จ.ภายใน  15  วนั  นบัแตว่นัที&
ตําแหนง่นั =นวา่งลง  เมื&อ ก.ท.จ.ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้นายกเทศมนตรีออกคําสั&งแตง่ตั =งให้
ดํารงตําแหนง่ในระดบัที&ไมส่งูกวา่เดมิและได้รับเงินเดือนในขั =นที&ไมส่งูกวา่เดมิ 

  ข้อ  160    ในกรณีการโอนพนกังานเทศบาลมาแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่บริหารและสาย
งานผู้บริหารสถานศกึษาที&ว่าง  เมื&อพ้นระยะเวลาตามที&กําหนดไว้ตามข้อ 159  และ ก.ท.จ. พิจารณา
ดําเนินการตามข้อ  139 (2)  หรือ (4)  ให้ ก.ท.จ.แตง่ตั =งคณะกรรมการคดัเลือกเพื&อรับโอน จํานวนไมน้่อย
กวา่ 7 คน   ดงันี = 

(1) ผู้ เหมาะสมใน  ก.ท.จ.    เป็นประธานกรรมการ 
(2) นายกเทศมนตรีในเทศบาลที&มีตําแหนง่ว่าง หรือผู้แทน 1 คน เป็นกรรมการ 
(3) นายกเทศมนตรีที&เป็นผู้แทนใน ก.ท.จ. 1 คน    เป็นกรรมการ 
(4) ผู้แทนหนว่ยราชการที&เกี&ยวข้อง จํานวนไมน้่อยกวา่ 2 คน  เป็นกรรมการ 
(5) ผู้ทรงคณุวฒุิ  จํานวนไมน้่อยกวา่  2  คน    เป็นกรรมการ 

  ให้  ก.ท.จ.  แตง่ตั =งพนกังานเทศบาลคนหนึ&งเป็นเลขานกุาร 
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  ข้อ  161   กรรมการคดัเลือกเพื&อพิจารณารับโอนที&แตง่ตั =งจากผู้แทนเทศบาลตามข้อ           
160 (2)   ให้ ก.ท.จ. แตง่ตั =งจากนายกเทศมนตรี  หรือรองนายกเทศมนตรี หรือเทศมนตรี ผู้ ที&นายก        
เทศมนตรีมอบหมายเป็นกรรมการแทน 
  สว่นกรรมการที&เป็นนายกเทศมนตรีตามข้อ  160 (3)  ให้พิจารณาแตง่ตั =งจากนายก           
เทศมนตรีที&เป็นผู้แทนเทศบาลใน ก.ท.จ.  จํานวน  1  คน 

ข้อ  162    กรรมการคดัเลือกเพื&อพิจารณารับโอนที&แตง่ตั =งจากผู้แทนหน่วยราชการ      
ตามข้อ 160 (4)  ให้ ก.ท.จ.  แตง่ตั =งจากหวัหน้าสว่นราชการประจําจงัหวดั ซึ&งเป็นสว่นราชการที&เกี&ยวข้อง            
กบัการบริหารงานของเทศบาล หรือข้าราชการพลเรือนตั =งแต ่ระดบั 7 ขึ =นไป  ในสงักดัสว่นราชการนั =น
พนกังานซึ&งมีระดบัไมตํ่&ากวา่ระดบัของตําแหนง่ที&จะคดัเลือกเพื&อแตง่ตั =งในตําแหนง่นั =น 

  ข้อ  163    กรรมการคดัเลือกเพื&อพิจารณารับโอนที&แตง่ตั =งจากผู้ทรงคณุวฒุิ  ตามข้อ   
160 (5)  ให้ ก.ท.จ.  แตง่ตั =งจากผู้ทรงคณุวฒุิใน ก.ท.จ.  หรือผู้ทรงคณุวฒุิอื&นที&มีความรู้ ความสามารถใน
ด้านการบริหารงานบคุคล ด้านการบริหารและการจดัการ หรือด้านกฎหมาย ซึ&งอาจเป็นข้าราชการหรือ
บคุคลทั&วไปที&มีความรู้ความสามารถดงักลา่ว 

  ข้อ  164    เลขานกุารคณะกรรมการคดัเลือกเพื&อพิจารณารับโอนตามข้อ 160  วรรคสอง 
ให้  ก.ท.จ. แตง่ตั =งจากปลดัเทศบาล หรือพนกังานเทศบาลตําแหนง่ไมตํ่&ากวา่ผู้ อํานวยการกอง หรือหวัหน้า
สว่นราชการที&เทียบได้ไมตํ่&ากวา่นี = 
  ให้เลขานกุารคณะกรรมการคดัเลือกเพื&อพิจารณารับโอน ทําหน้าที&ในงานด้านธุรการ             
ตา่ง ๆ  ของคณะกรรมการคดัเลือกเพื&อพิจารณารับโอน และงานอื&น ๆ ที&เกี&ยวข้อง และที&ได้รับมอบหมาย 

ข้อ  165    หลกัเกณฑ์การคดัเลือก วิธีการคดัเลือก และการกําหนดคณุสมบตัขิองผู้ ที&มี             
สิทธิเข้ารับการคดัเลือกเพื&อโอนตามข้อ 160  ให้นําหลกัเกณฑ์และวิธีการที&กําหนดไว้สําหรับการคดัเลือก  
ผู้ ดํารงตําแหนง่บริหารเพื&อแตง่ตั =งให้มีระดบัสงูขึ =นตามที&กําหนดในหมวด 4 วา่ด้วยการคดัเลือก มาใช้บงัคบั
โดยอนโุลม 

  ข้อ  166    ให้คณะกรรมการคดัเลือก ดําเนินการคดัเลือกผู้ มีคณุสมบตัิตามที&กําหนดและ     
ได้แจ้งความประสงค์สมคัรเข้ารับการคดัเลือกตามหลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลือก แล้วประกาศผลการ         
คดัเลือกเสนอให้  ก.ท.จ. พิจารณารับโอน 

  ข้อ  W[\    ภายใต้บงัคบัข้อ WA:   เพื&อประโยชน์แก่ราชการ เทศบาล  อาจโอนสบัเปลี&ยน
ตําแหนง่พนกังานเทศบาลในตําแหนง่เดียวกนัได้   โดยความสมคัรใจของพนกังานผู้ โอน   และนายก            
เทศมนตรีของเทศบาลที&เกี&ยวข้องได้ ตกลงยินยอมในการโอนดงักลา่วแล้ว  ให้เทศบาลที&เกี&ยวข้องเสนอขอ
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ความเห็นชอบตอ่ ก.ท.จ.  เมื&อ  ก.ท.จ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้นายกเทศมนตรีออกคําสั&ง 
แตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัที&ไมส่งูกวา่เดมิ และได้รับเงินเดือนในขั =นที&ไมส่งูกวา่เดิม 
  การโอนพนกังานเทศบาลอื&น มาแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ผู้ปฏิบตังิานในเทศบาล อาจกระทํา
ได้โดยความสมคัรใจของผู้จะขอโอน  และได้รับความยินยอมจากนายกเทศมนตรีของเทศบาลที&จะรับโอนนั =น    
เมื&อ ก.ท.จ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้นายกเทศมนตรีออกคําสั&งแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัที&
ไมส่งูกวา่เดมิ และได้รับเงินเดือนในขั =นที&ไมส่งูกวา่เดมิ 
  การโอนพนกังานเทศบาลตามวรรคสองมาดํารงตําแหนง่ในระดบัตํ&ากวา่เดมิอาจกระทําได้
ตอ่เมื&อพนกังานเทศบาลผู้นั =นสมคัรใจและได้รับความเห็นชอบจาก  ก.ท.จ.  ในการนี =  ก.ท.จ. ต้องพิจารณา
โดยคํานงึถึงเหตผุลความจําเป็นและประโยชน์ที&ทางราชการจะได้รับ  โดยกําหนดให้ได้รับเงินเดือนในขั =นที&
เทียบได้ตรงกนักบัขั =นเงินเดือนของอนัดบัเดมิ ตามตารางเปรียบเทียบขั =นเงินเดือนแตล่ะอนัดบัที&พนกังาน       
เทศบาล จะได้รับเมื&อได้รับการแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ท้าย ประกาศนี =  แตห่ากผู้นั =นได้รับเงินเดือนสงูกวา่     
ขั =นสงูของอนัดบัเงินเดือนสําหรับตําแหนง่นั =น ให้ได้รับเงินเดือนในขั =นสงูของอนัดบัสําหรับตําแหนง่นั =น  

ข้อ  168    ภายใต้บงัคบัข้อ  159  และข้อ  167  ในกรณีมีเหตผุลและความจําเป็นที&
สําคญัเป็นประโยชน์ตอ่ราชการของเทศบาล  โดยสว่นรวม  ก.ท.จ.อาจพิจารณาและมีมตใิห้ความเห็นชอบ
ให้โอนพนกังานเทศบาลหนึ&งมาแตง่ตั =งเป็นพนกังานเทศบาลของเทศบาลอีกแหง่หนึ&งในจงัหวดัเดียวกนัได้  
โดยให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัที&ไมส่งูกวา่เดมิ  และได้รับเงินเดือนในขั =นที&ไมส่งูกวา่เดิม 

ข้อ  169    กรณีที&มีปัญหาขดัแย้งระหว่างพนกังานเทศบาลกบันายกเทศมนตรีและไม่
สามารถดําเนินการโอนระหว่างเทศบาลภายในจงัหวดัตามข้อ  168 ได้  ก.ท.จ.จะรับเรื&องราวและ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง  เหตผุลความจําเป็นของเทศบาล  เหตผุลความจําเป็นของนายกเทศมนตรีหรือคําร้อง
ของพนกังานเทศบาลที&ยื&นความประสงค์แล้วแตก่รณี  พร้อมเสนอรายละเอียดหลกัฐานให้ ก.ท. พิจารณา
และ  มีมตเิห็นชอบให้โอนพนกังานเทศบาลระหวา่งเทศบาลในระหว่างจงัหวดัในระดบัเดียวกนัได้  โดย
คํานงึถึงความเหมาะสม  ความจําเป็นเพื&อประโยชน์แก่เทศบาล 

ในกรณีตําแหนง่บริหารและสายงานผู้บริหารสถานศกึษาของเทศบาลว่างลงหลาย
ตําแหนง่พร้อมกนัในหลายเทศบาลในหลายจงัหวดั  เพื&อประโยชน์ในการพฒันาพนกังานเทศบาล                   
ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลเป็นส่วนรวม  ก.ท. จะพิจารณาและมีมตใิห้โอน 
พนกังานเทศบาลในระหวา่งจงัหวดัได้  ทั =งนี =  ตามระยะเวลาที& ก.ท.กําหนด 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ&งและวรรคสองให้  พนกังานเทศบาลยื&นคําร้องและรายงาน
เหตผุลความจําเป็นตอ่ ก.ท.จ. หรือเทศบาลรายงานเหตผุลความจําเป็นของนายกเทศมนตรีตอ่ ก.ท.จ.เมื&อ 
ก.ท.จ.ตรวจสอบข้อเท็จจริงดงักลา่วแล้วเสนอความเห็นให้ ก.ท.พิจารณา 
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ข้อ  170    การโอนพนกังานเทศบาล ตามที&กําหนดในหมวดนี =ให้นายกเทศมนตรีมีคําสั&ง
รับโอนและแตง่ตั =งพนกังานเทศบาล  ดงักลา่วให้ดํารงตําแหนง่ที&สอบแขง่ขนัได้ สอบคดัเลือกได้ หรือได้รับ
คดัเลือก ตามข้อ 152 และ ข้อ 153 หรือตําแหนง่ที& ก.ท.จ. มีมตใิห้ความเห็นชอบให้รับโอนและแตง่ตั =งให้
ดํารงตําแหนง่ใด ตามข้อ 159  ข้อ 167  ข้อ  168  และข้อ  169   ให้นายกเทศมนตรีของเทศบาลสงักดัเดมิ
มีคําสั&งให้พนกังานเทศบาลผู้นั =นพ้นจากตําแหนง่  ทั =งนี = ให้กําหนดวนัที&ในคําสั&งรับโอนและคําสั&ง ให้พ้นจาก
ตําแหนง่ให้มีผลในวนัเดียวกนั 

การสั&งการโอนพนกังานเทศบาล และการสั&งให้พนกังานเทศบาลพ้นจากตําแหนง่ตาม
วรรคหนึ&ง  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก  ก.ท.จ.  
 
 

หมวด  8 
การรับโอน 

ข้อ  171    การรับโอนพนกังานสว่นท้องถิ&นอื&นและการรับโอนข้าราชการประเภทอื&นที&                          
ไมใ่ชข้่าราชการการเมืองหรือข้าราชการวิสามญัมาบรรจแุละแตง่ตั =งเป็นพนกังานเทศบาลให้รับโอนและ
แตง่ตั =งเป็นพนกังานเทศบาลจากผู้สอบแขง่ขนัได้ ผู้ ได้รับการคดัเลือกในตําแหนง่ที&จะแตง่ตั =งโดยกรณีพิเศษ
ตามข้อ 109 (2)  โดยให้ดํารงตําแหนง่ที&สอบแขง่ขนัได้ หรือ  ได้รับการคดัเลือกนั =น และให้ได้รับเงินเดือน
ตามคณุวฒุิสําหรับตําแหนง่นั =น  เว้นแต ่ผู้นั =นได้รับเงินเดือนสงูกวา่คณุวฒุิ ให้ได้รับเงินเดือนเทา่กบั
เงินเดือนที&ได้รับอยูเ่ดมิ แตถ้่าไมมี่ขั =นเงินเดือนเท่ากบัเงินเดือนที&ได้รับอยูเ่ดมิ ให้ได้รับเงินเดือนสําหรับ
ตําแหนง่ที&สอบแขง่ขนัได้ หรือได้รับการคดัเลือกในขั =นที&เทียบได้ตรงกนักบัขั =นเงินเดือนที&ได้รับอยูเ่ดมิตาม
ตารางเปรียบเทียบขั =นเงินเดือนแตล่ะอนัดบัที&ข้าราชการจะได้รับ เมื&อได้รับการแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ท้าย
ประกาศนี =  แตถ้่าผู้นั =นได้รับเงินเดือนสงูกวา่ขั =นสงูของอนัดบัเงินเดือนสําหรับตําแหนง่ที&สอบแขง่ขนัได้หรือ
ได้รับการคดัเลือก ให้ได้รับเงินเดือนในขั =นสงูของอนัดบัเงินเดือนสําหรับตําแหนง่นั =น 
  การรับโอนพนกังานสว่นท้องถิ&นอื&นและการรับโอนข้าราชการประเภทอื&นตามวรรคหนึ&ง   
มาบรรจแุละแตง่ตั =งเป็นพนกังานเทศบาล ในตําแหนง่บริหารและสายงานผู้บริหารสถานศกึษา ให้รับโอน
และแตง่ตั =งเป็นพนกังานเทศบาลจากผู้ได้รับการคดัเลือก  โดยให้ดําเนินการร่วมกบัการคดัเลือกเพื&อโอน
พนกังานเทศบาลตามข้อ  160  และข้อ  165   ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที&กําหนดตาม   ข้อ  139 (4)   
โดยให้มาดํารงตําแหนง่ในระดบัที&ไมส่งูกวา่เดมิ และให้ได้รับเงินเดือน ในขั =นที&ไมส่งูกว่าเดมิ 

ข้อ  W\:    ในกรณีเทศบาลมีเหตผุลและความจําเป็นอย่างยิ&งเพื&อประโยชน์แก่ราชการ   
เทศบาลอาจขอรับโอนพนกังานสว่นท้องถิ&นอื&น หรือข้าราชการประเภทอื&นที&ไมใ่ชข้่าราชการการเมืองหรือ
ข้าราชการวิสามญั ที&มีความประสงค์จะขอโอนมาแตง่ตั =งเป็นพนกังานเทศบาลในตําแหนง่ผู้ปฏิบตังิาน     
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ให้เทศบาล  เสนอ ก.ท.จ.  โดยให้ชี =แจงเหตผุลความจําเป็น ความรู้ ความสามารถ  ประสบการณ์การ
ทํางาน และความชํานาญการของผู้ ที&จะขอโอนและประโยชน์ที&ทางราชการจะได้รับ เมื&อ  ก.ท.จ. ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้นายกเทศมนตรีสั&งรับโอน  และแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่เป็นพนกังาน     
เทศบาล  สว่นจะบรรจแุละแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ระดบัใด และจะให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด  ให้  ก.ท.จ. 
เป็นผู้ กําหนด  แตจ่ะต้องไมส่งูกวา่พนกังานเทศบาลที&มีคณุวฒุิ ความสามารถ และความชํานาญในระดบั
เดียวกนั 
 
 
 
 

ข้อ  173    การรับโอนพนกังานสว่นท้องถิ&นอื&นหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอื&นมา      
บรรจแุละแตง่ตั =งเป็นพนกังานเทศบาลตามข้อ  171  และข้อ  172  ให้นายกเทศมนตรีมีคําสั&งให้รับโอนและ
แตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่พนกังานเทศบาลแล้ว ให้มีหนงัสือแจ้งการรับโอนให้สว่นราชการสงักดัเดมิของผู้ ที&
จะโอนออกคําสั&งให้ผู้นั =นพ้นจากตําแหนง่และหน้าที&  ทั =งนี =    ให้กําหนดวนัที&ในคําสั&งรับโอนและคําสั&งให้พ้น
จากตําแหนง่เป็นวนัเดียวกนั 

การออกคําสั&งรับโอนและแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ในเทศบาลตามวรรคหนึ&งให้  ก.ท.จ. ให้
ความเห็นชอบก่อน 

ข้อ  W\B    การรับโอนพนกังานสว่นท้องถิ&นอื&นหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอื&นมา    
บรรจแุละแตง่ตั =งเป็นพนกังานเทศบาล ต้องอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์ ดงันี = 

    (W)  ตําแหนง่ที&จะนํามาใช้ในการรับโอน ต้องเป็นตําแหนง่วา่งที&มีอตัราเงินเดือน  
    (:)  ผู้ ได้รับการบรรจแุละแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ใด ต้องมีคณุสมบตัติรงตาม                     

คณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ตามที&กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง่นั =น 
    (;)  ผู้ใดที&ดํารงตําแหนง่ไมตํ่&ากว่าระดบั ; หากไมเ่คยได้รับการบรรจแุละแตง่ตั =งให้

ดํารงตําแหนง่ที&ใช้วฒุิตั =งแตร่ะดบัปริญญาตรีหรือเทียบได้ไมตํ่&ากวา่นี =ขึ =นไปเป็นคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับ
ตําแหนง่มาก่อน หรือไมเ่คยได้รับแตง่ตั =งโดยผลการสอบแขง่ขนัหรือการคดัเลือกในกรณีที&มีเหตพุิเศษที&ไม่
จําเป็นต้องสอบแขง่ขนัให้ดํารงตําแหนง่ที&ต้องใช้วฒุิตั =งแตป่ริญญาตรีหรือเทียบได้ไมตํ่&ากวา่นี = เป็น
คณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่มาก่อน   หากจะแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ในสายงานที&เริ&มต้นจากระดบั ;        
ขึ =นไป  ผู้นั =นจะต้องเป็นผู้สอบแขง่ขนัได้ในตําแหนง่สายงานที&จะรับโอน และบญัชีสอบแขง่ขนันั =นยงัไม ่    
ยกเลิก 
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    (B)  การรับโอนเพื&อแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ที&ต้องดําเนินการคดัเลือกหรือต้องประเมิน
บคุคล ผู้ขอโอนจะต้องผา่นการคดัเลือกหรือผ่านการประเมินบคุคลก่อน 

    (A) การรับโอนเพื&อแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ในสายงานใด ของเทศบาลใดต้องไมมี่ผู้สอบ
แขง่ขนัได้ในตําแหนง่สายงานนั =นของเทศบาลนั =น หรือของ ก.ท.จ.นั =น  ขึ =นบญัชีรอการบรรจอุยู ่ หรือไมมี่       
ผู้สอบคดัเลือกได้ หรือผู้ ได้รับคดัเลือกในตําแหนง่สายงานนั =นของเทศบาลนั =น หรือของ ก.ท.จ.นั =น ขึ =นบญัชี     
รอการแตง่ตั =งอยู่ 
 
 
 
 
 

ข้อ  W\A    เพื&อประโยชน์ในการนบัเวลาราชการให้ถือว่าเวลาราชการหรือเวลาทํางานของ      
ผู้ ที&โอนมาตามที&กําหนดในหมวดนี =   ในขณะที&เป็นพนกังานสว่นท้องถิ&นอื&น หรือข้าราชการประเภทอื&นนั =น 
เป็นเวลาราชการของพนกังานเทศบาล 

หมวด  9 
การเลื�อนระดับพนักงานเทศบาล  

(รวมพนักงานครูเทศบาลที�ไม่สังกัดสถานศึกษา) 

ข้อ  176    การเลื&อนพนกังานเทศบาลขึ =นแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัที&สงูขึ =น ให้เลื&อน
และแตง่ตั =งจากผู้สอบแขง่ขนัได้ หรือผู้สอบคดัเลือกเพื&อดํารงตําแหนง่นั =นได้ หรือจากผู้ ได้รับคดัเลือกเพื&อ
ดํารงตําแหนง่นั =น  

ข้อ  177    การเลื&อนและแตง่ตั =งผู้สอบแขง่ขนัได้  ผู้สอบคดัเลือกได้หรือผู้ ได้รับการ           
คดัเลือกให้เลื&อนและแตง่ตั =งตามลําดบัที&ในบญัชีสอบแข่งขนัหรือบญัชีสอบคดัเลือกหรือบญัชีผู้ ได้รับการ 
คดัเลือกนั =น แล้วแตก่รณี  สําหรับการเลื&อนและแตง่ตั =งจากผู้ได้รับคดัเลือกให้เลื&อนและแตง่ตั =งตามความ
เหมาะสมโดยคํานงึถึงความรู้ ความสามารถ  ความประพฤต ิและประวตัิการรับราชการ ซึ&งจะต้องเป็นผู้ มี
ผลงานเป็นที&ประจกัษ์ในความสามารถแล้ว 

ข้อ  178    การเลื&อนและแตง่ตั =งพนกังานเทศบาล ให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัที&สงูขึ =น 
จากผู้สอบแขง่ขนัได้ ให้ได้รับแตง่ตั =งได้  ดงันี = 
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      (1)  เลื&อนผู้ซึ&งได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพ  หรือปริญญาตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะ
สําหรับตําแหนง่ในระดบั 2 ระดบั 3 หรือระดบั 4  และสอบแขง่ขนัเพื&อดํารงตําแหนง่นั =นได้  ขึ =นแตง่ตั =งให้
ดํารงตําแหนง่นั =น 
      (2)  การเลื&อนกรณีดงักลา่ว จะเลื&อนขึ =นแตง่ตั =งได้ตอ่เมื&อถึงลําดบัที&ที&ผู้นั =นสอบแขง่ขนัได้ 
ตามลําดบัที&ในบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ สําหรับเงินเดือนที&ได้รับให้เป็นไปตามคณุวฒุิที&ประกาศรับสมคัร   
      (3)  หลกัสตูรและวิธีการสอบแขง่ขนั  ให้ดําเนินการตามหมวด 4 วา่ด้วยการคดัเลือก  
แหง่ประกาศหลกัเกณฑ์และเงื&อนไขการสอบแขง่ขนัสําหรับพนกังานเทศบาลที& ก.ท. กําหนด  
      (4)  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั&งเลื&อนและแตง่ตั =งตามลําดบัที&ในบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้
โดยความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. 
 
 
 
 

ข้อ  179    การเลื&อนและแตง่ตั =งพนกังานเทศบาล ให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัที&สงูขึ =นจาก       
ผู้สอบคดัเลือกได้ ให้เลื&อนและแตง่ตั =งได้  ดงันี = 

    (1)  เลื&อนและแตง่ตั =งผู้ ดํารงตําแหนง่ในสายงานผู้ปฏิบตังิานให้ดํารงตําแหนง่ใน                    
สายงานผู้บริหารของเทศบาล 
      (2)  เลื&อนและแตง่ตั =งผู้ ดํารงตําแหนง่สายงานที&เริ&มต้นจากระดบั 1 หรือระดบั 2                   
ให้ดํารงตําแหนง่ในสายงานที&เริ&มต้นจากระดบั 3   

    (3)  เลื&อนและแตง่ตั =งพนกังานครูเทศบาลให้ดํารงตําแหนง่สายงานศกึษานิเทศก์ 
    (4)  เป็นผู้ มีคณุสมบตัติรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ที&  ก.ท.กําหนดไว้ใน

มาตรฐานกําหนดตําแหนง่ในระดบัที&จะแตง่ตั =ง และต้องเป็นผู้ ได้รับเงินเดือนไมตํ่&ากวา่ขั =นตํ&าของอนัดบั
เงินเดือนสําหรับตําแหนง่นั =น  

    (5)  หลกัสตูรและวิธีการสอบคดัเลือก ให้ดําเนินการตามหมวด 4 วา่ด้วยการคดัเลือก      
แหง่ประกาศหลกัเกณฑ์และเงื&อนไขการสอบคดัเลือกสําหรับพนกังานเทศบาลที& ก.ท. กําหนด 

   (6)  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั&งเลื&อนและแตง่ตั =งตามลําดบัที&ในบญัชีผู้สอบคดัเลือกได้
โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. 

  ข้อ  180    การเลื&อนและแตง่ตั =งพนกังานเทศบาล ให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัที&สงูขึ =น
สําหรับตําแหนง่ที&กําหนดเป็นตําแหนง่ระดบัควบจากผู้ได้รับการคดัเลือกจากผู้ ที&ได้รับการคดัเลือก   

    (1)  เลื&อนและแตง่ตั =งในระดบัควบขั =นต้น  ได้แก่ เลื&อนและแตง่ตั =งผู้ ที&ได้รับเงินเดือน 
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ยงัไมถึ่งขั =นตํ&าและผู้ ที&ได้รับเงินเดือนไม่ตํ&ากว่าขั =นตํ&าของอนัดบัเงินเดือนสําหรับตําแหน่งที&จะเลื&อนขึ =น            
แตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัที&สงูขึ =นโดยไมเ่ปลี&ยนสายงาน ดงัตอ่ไปนี = 
          (ก)  เลื&อนผู้ ดํารงตําแหนง่ระดบั 1  ของสายงานใดที&เริ&มต้นจากระดบั 1 ขึ =นดํารง
ตําแหนง่ระดบั 2 ของสายงานนั =น                 
          (ข)  เลื&อนผู้ ดํารงตําแหนง่ระดบั 2  ของสายงานใดที&เริ&มต้นจากระดบั 2 ขึ =นดํารง
ตําแหนง่ระดบั 3 ของสายงานนั =น  

         (ค)  เลื&อนผู้ ดํารงตําแหนง่ระดบั 3  ของสายงานใดที&เริ&มต้นจากระดบั 3 ขึ =นดํารง
ตําแหนง่ระดบั 4 ของสายงานนั =น 

        (ง)  เลื&อนผู้ ดํารงตําแหนง่ระดบั 4  ของสายงานแพทย์  สายงานทนัตแพทย์  และ 
สายงานวิชาการสตัวแพทย์  ขึ =นดํารงตําแหนง่ระดบั 5 ของสายงานนั =น 
      (2)  เลื&อนและแตง่ตั =งในระดบัควบขั =นสงู ได้แก่ เลื&อนและแตง่ตั =งผู้ ที&ได้รับเงินเดือนไม ่  
ตํ&ากว่าขั =นตํ&าของอนัดบัเงินเดือนสําหรับตําแหนง่ที&จะเลื&อนขึ =นแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัที&สงูขึ =นโดย
ไมเ่ปลี&ยนสายงาน ดงัตอ่ไปนี = 
          (ก)  เลื&อนผู้ ดํารงตําแหนง่ระดบั 2  ของสายงานใดที&เริ&มต้นจากระดบั 1 ขึ =นดํารง
ตําแหนง่ระดบั 3 ของสายงานนั =น  
          (ข)  เลื&อนผู้ ดํารงตําแหนง่ระดบั 3  ของสายงานใดที&เริ&มต้นจากระดบั 2 ขึ =นดํารง
ตําแหนง่ระดบั 4 ของสายงานนั =น  
          (ค)  เลื&อนผู้ ดํารงตําแหนง่ระดบั 4  ของสายงานใดที&เริ&มต้นจากระดบั 3 ขึ =นดํารง
ตําแหนง่ระดบั 5  ของสายงานนั =น  
          (ง)  เลื&อนผู้ ดํารงตําแหนง่ระดบั 5  ของสายงานแพทย์  สายงานทนัตแพทย์  และ
สายงานวิชาการสตัวแพทย์  ขึ =นดํารงตําแหนง่ระดบั 6 ของสายงานนั =น      

    (3)  เป็นผู้ มีคณุสมบตัติรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ที& ก.ท. กําหนดไว้ใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนง่ในระดบัที&จะแตง่ตั =ง  

    (4)  ให้ดําเนินการคดัเลือกโดยการประเมินบคุคลและการปฏิบตังิานตามวิธีการและ
แบบประเมินท้ายประกาศกําหนดนี = 
      (5)  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั&งเลื&อนและแตง่ตั =งโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.และให้มี
ผลไมก่่อนวนัที&ผู้บงัคบับญัชาชั =นต้นบนัทกึความเห็นวา่ควรเลื&อนระดบัได้ 

  ข้อ  181    การเลื&อนผู้ ที&ดํารงตําแหนง่ระดบั 1 ระดบั  2  ระดบั 3  หรือระดบั 4  ซึ&งเป็นผู้ ที&
ได้รับการคดัเลือกในกรณีที&มีเหตพุิเศษที&ไมจํ่าเป็นต้องสอบแขง่ขนัให้แตง่ตั =งดํารงตําแหนง่ในระดบัสงูขึ =น 
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      (1)  ได้รับวฒุิที&ตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ในระดบัที&สงูขึ =น โดยได้รับ      
ทนุรัฐบาล  ทนุเลา่เรียนหลวง หรือทนุของเทศบาล  ตามข้อ 109 1)  
      (2)  ได้รับวฒุิที& ก.ท.กําหนดให้คดัเลือกเพื&อบรรจบุคุคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
ตามข้อ 109 (2)  

    (3)  หลกัสตูรและวิธีการคดัเลือกให้ดําเนินการตามประกาศหลกัเกณฑ์และเงื&อนไขการ 
คดัเลือกกรณีที&มีเหตพุิเศษที&ไมจํ่าเป็นต้องสอบแขง่ขนัสําหรับพนกังานเทศบาลที& ก.ท. กําหนด  
      (4)  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั&งเลื&อนและแตง่ตั =งโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. 

  ข้อ  182    การเลื&อนและแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัสงูขึ =นสําหรับตําแหนง่ที&กําหนด     
เป็นตําแหนง่ผู้ปฏิบตังิานที&มีประสบการณ์ ในตําแหนง่สายงานที&เริ&มต้นจากระดบั 1 และระดบั 2 
      (1)  ตําแหนง่ในกลุม่งานธุรการหรือบริการทั&วไป และกลุม่งานที&ปฏิบตัภิารกิจหลกั        
ของสว่นราชการ ตามบญัชีรายการจําแนกกลุม่งานตําแหนง่ฯ (บญัชีหมายเลข 1 ท้ายประกาศนี =) ให้
กําหนดตําแหนง่ได้ถึงระดบั 5 หรือ 6 ดงันี = 
          (ก)  ตําแหนง่ในสายงานที&เริ&มต้นจากระดบั 1 กําหนดเป็นตําแหนง่ระดบั 1 – 3     
หรือ 4 สําหรับระดบั 5  ให้มีการประเมินเพื&อปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่  
          (ข)  ตําแหนง่ในสายงานที&เริ&มต้นจากระดบั 2 อาจปรับเป็นตําแหนง่ระดบั 2 – 4  
หรือ 5 สําหรับระดบั 6  ให้มีการประเมินเพื&อปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่  
      (2)  ตําแหนง่ในกลุม่งานเทคนิคเฉพาะด้าน และกลุม่งานที&ใช้ทกัษะและความชํานาญ
เฉพาะตวัตามบญัชีจําแนกกลุม่งานตําแหนง่ฯ (บญัชีหมายเลข 1ท้ายประกาศนี =) ให้กําหนดตําแหนง่ได้ถึง
ระดบั 5 หรือ 6 ดงันี = 
          (ก)  ตําแหนง่ในสายงานที&เริ&มต้นจากระดบั 1 กําหนดเป็นตําแหนง่ระดบั 1 – 3       
หรือ 4 หรือ 5  
          (ข)  ตําแหนง่ในสายงานที&เริ&มต้นจากระดบั 2 กําหนดเป็นตําแหนง่ระดบั 2 – 4            
หรือ 5 หรือ 6 
      ทั =งนี =  การกําหนดตําแหนง่ตามข้อ (1) และ (2) ระดบัตําแหนง่ที&จะปรับปรุงต้องไมส่งู
กวา่ระดบัของตําแหนง่ของหวัหน้าหน่วยงานระดบักองหรือเทียบเทา่ที&ตําแหนง่นั =นสงักดั 
      (3)  ก.ท.จ.เห็นชอบกําหนดตําแหนง่และระดบัตําแหน่งตามข้อ (1) และ (2) ตาม          
กรอบและแผนอตัรากําลงัของพนกังานเทศบาลยกเว้นการจะปรับตําแหนง่ในสายงานที&เริ&มต้นจากระดบั 1 
ให้เป็นระดบั 5 และตําแหนง่ในสายงานที&เริ&มต้นจากระดบั 2 ให้เป็นระดบั 6 ตามข้อ (1) ให้ดําเนินการได้ 
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เมื&อผู้ ดํารงตําแหนง่นั =นเป็นผู้ มีผลงานและมีคณุสมบตัคิรบถ้วนที&จะแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่สงูขึ =นดงักลา่ว 
และลกัษณะหน้าที&ความรับผิดชอบ ปริมาณและคณุภาพของงานของตําแหนง่นั =นเปลี&ยนไปจากเดมิใน
สาระสําคญัถึงขนาดที&จะต้องปรับระดบัตําแหนง่ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง่ที& ก.ท.กําหนด  
      (4)  การปรับระดบัตําแหน่งให้สงูขึ =นให้ดําเนินการได้ครั =งละไมเ่กิน 1 ระดบั  การจะ   
พิจารณาปรับระดบัตําแหนง่ใดให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที&ศกึษาและวิเคราะห์หน้าที&ความรับผิดชอบของ
ตําแหนง่เพื&อเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาโดยใช้แบบประเมินตําแหนง่สําหรับผู้ปฏิบตังิานที&มีประสบการณ์ 
(สายงานที&เริ&มต้นจากระดบั 1 และระดบั 2) ซึ&งใช้สําหรับการปรับระดบัตําแหนง่ของสายงานที&เริ&มต้นจาก 
ระดบั 1 ขึ =นเป็นระดบั 5 และตําแหนง่ของสายงานที&เริ&มต้นจากระดบั 2 ขึ =นเป็นระดบั 6 เทา่นั =น 
      (5)  ในการดําเนินการเพื&อศกึษาวิเคราะห์ดงักลา่ว ในชั =นแรกต้องมีคําบรรยาย 
ลกัษณะงานของตําแหนง่  (Job  Description)  ที&กําหนดไว้เดมิและที&กําหนดใหม่ และหากรายละเอียด
ของข้อมลูไมช่ดัเจน   อาจต้องศกึษาข้อมลูเพิ&มเตมิ โดยการสมัภาษณ์ตวัพนกังานหรือผู้บงัคบับญัชา        
โดยตรงการสงัเกตการทํางานจริงในพื =นที& การศกึษาจากเอกสารตา่ง ๆ ที&เกี&ยวข้องกบังานที&ข้าราชการผู้นั =น
รับผิดชอบ หรือโดยวิธีการอื&น ๆ    
      (6)  หลกัเกณฑ์การเลื&อนและแตง่ตั =ง ให้สามารถดําเนินการได้ ดงันี =  
          (ก)  เลื&อนผู้ ดํารงตําแหนง่ระดบั 3 ของสายงานที&เริ&มต้นจากระดบั 1  ขึ =นดํารง
ตําแหนง่ระดบั 4 ของสายงานนั =น 
          (ข)  เลื&อนผู้ ดํารงตําแหนง่ระดบั 4 ของสายงานที&เริ&มต้นจากระดบั 1   ขึ =นดํารง
ตําแหนง่ระดบั 5 ของสายงานนั =น 
          (ค)  เลื&อนผู้ ดํารงตําแหนง่ระดบั 4 ของสายงานที&เริ&มต้นจากระดบั 2   ขึ =นดํารง
ตําแหนง่ระดบั 5 ของสายงานนั =น 
          (ง)  เลื&อนผู้ ดํารงตําแหนง่ระดบั 5 ของสายงานที&เริ&มต้นจากระดบั 2    ขึ =นดํารง
ตําแหนง่ระดบั 6 ของสายงานนั =น 

    (7)  เป็นผู้ มีคณุสมบตัคิรบถ้วนนบัถึงวนัยื&นแบบประเมิน ดงันี = 
                      (ก)  เป็นผู้ มีคณุวฒุิและคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ที&           
ก.ท. กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง่ในระดบัที&จะแตง่ตั =ง และ 

        (ข)  เป็นผู้ ดํารงตําแหนง่และปฏิบตัหิน้าที&ในตําแหนง่สายงานที&จะเลื&อนขึ =นแตง่ตั =ง   
ในระดบัที&ตํ&ากว่าระดบัของตําแหน่งที&จะเลื&อนขึ =นแตง่ตั =ง 1 ระดบั ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดย      
ไม่อาจนําระยะเวลาดํารงตําแหน่งในสายงานอื&นมานบัเกื =อกูลได้ เช่น จะเลื&อนเป็นนายช่างโยธา 6 ต้อง     
เป็นนายช่างโยธา 5 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี เป็นต้น เว้นแตดํ่ารงตําแหน่งในสายงานที&เริ&มต้นจากระดบั W 
และระดบั : ที&มีลกัษณะงานด้านเดียวกนักบัตําแหนง่ที&จะเลื&อนขึ =นแตง่ตั =ง ตามบญัชีจดักลุ่มงานที&เกี&ยวข้อง
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และเกื =อกลูกนัที&คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกําหนด ในกรณีที&ระยะเวลาติดตอ่กนัไม่ครบ 2 ปี แต่
นบัรวมหลายๆ  ชว่งเวลาแล้วครบ 2 ปี ก.ท.อนโุลมให้นบัเวลาการดํารงตําแหนง่ดงักลา่วได้ และ                     
          (ค)  มีระยะเวลาขั =นตํ&าในการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานที&          
แตง่ตั =งตามคณุวฒุิของบคุคล และระดบัตําแหนง่ที&จะเลื&อนขึ =นแตง่ตั =ง ดงันี = 
 

คณุวฒุิ เลื&อนขึ =นดํารงตําแหนง่   

 ระดบั 4 ระดบั 5 ระดบั 6 
ตําแหนง่ในสายที&เริ&มต้นจากระดบั 1 หรือระดบั 2 
- ม.3 / ม.ศ.3 / ม.6  หรือเทียบได้ไมตํ่&ากวา่นี = 
- ประกาศนียบตัรมธัยมศกึษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1) 
   หรือเทียบได้ไมตํ่&ากวา่นี = 
- ปวช.หรือประกาศนียบตัรมธัยมศกึษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2) 
  หรือเทียบได้ไมตํ่&ากวา่นี = 

 
9 ปี 
8 ปี 

 
6 ปี 

 

 
11 ปี 
10 ปี 

 
8 ปี 

 

 
13 ปี 
12 ปี 

 
10 ปี 

ตําแหนง่ในสายงานที&เริ&มต้นจากระดบั 2 
- ปวท.หรืออนปุริญญา 2 ปี หรือเทียบได้ไมตํ่&ากวา่นี = 
- ปวส.หรืออนปุริญญา 3 ปีหรือเทียบได้ไมตํ่&ากวา่นี = 

7 ปี 
6 ปี 

9 ปี 
8 ปี 

 
                 -  การนบัระยะเวลาตามข้อ (ค) อาจนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนง่หรือ         
เคยดํารงตําแหนง่ในสายงานอื&น ซึ&งเป็นงานที&มีลกัษณะหน้าที&ความรับผิดชอบเกี&ยวข้องและเกื =อกลูกนั         
ตามที& ก.ท.กําหนดมานบัรวมเป็นระยะเวลาขั =นตํ&าดงักล่าวได้ตามบญัชีกําหนดกลุม่ตําแหนง่พนกังาน       
เทศบาลที&มีลกัษณะหน้าที&ความรับผิดชอบเกี&ยวข้องและเกื =อกลูกนั  (ตามบญัชีหมายเลข 2 ท้ายประกาศนี =) 
                          -   การพิจารณาคณุวฒุิตามข้อ (ค) ต้องเป็นคณุวฒุิทางการศกึษาที&ตรงตาม       
คณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ที&จะแตง่ตั =งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง่นั =นเทา่นั =น และให้พิจารณา
จากวฒุิทางการศกึษาที&ระบไุว้ในบตัรประวตัพินกังานเทศบาล เป็นหลกัในกรณีผู้ ได้รับคณุวฒุิเพิ&มเตมิ
ภายหลงัจากการบรรจเุข้ารับราชการจะต้องยื&นขอบนัทกึเพิ&มลงในบตัรประวตัพินกังานเทศบาลก่อนจงึจะ
นําคณุวฒุินั =นมาใช้ในการพิจารณาได้  

          (ง)  ได้รับเงินเดือนไม่ตํ&ากว่าอตัราเงินเดือนดงัตอ่ไปนี = 
  - เลื&อนระดบั 4  ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจบุนัไมตํ่&ากวา่                   

ขั =น 6,700 บาท และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที&แล้วมาไมตํ่&ากว่าขั =น 6,360 บาท 
  - เลื&อนระดบั 5  ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจบุนัไมตํ่&ากวา่                   

ขั =น 8,190 บาท และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที&แล้วมาไมตํ่&ากว่าขั =น 7,780 บาท 
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  - เลื&อนระดบั 6  ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจบุนัไมตํ่&ากวา่                     
ขั =น 10,080 บาท และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที&แล้วมาไมตํ่&ากว่าขั =น 10,080 บาท 
      (8)  วิธีการเลื&อนและแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่สงูขึ =น   
          (ก)  ตําแหนง่ที&ต้องมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่ให้เสนอ ก.ท.จ.เพื&อพิจารณา
อนมุตัิปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่เมื&อผู้ ดํารงตําแหนง่นั =นเป็นผู้ มีผลงานและมีคณุสมบตัิครบถ้วนที&จะ       
แตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่สงูขึ =นดงักลา่วและลกัษณะหน้าที&และความรับผิดชอบ ปริมาณและคณุภาพของ
งานของตําแหนง่นั =นเปลี&ยนไปจากเดมิในสาระสําคญัถึงขนาดที&จะต้องปรับระดบัตําแหนง่ ตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง่ที& ก.ท.กําหนด 

        (ข)  ให้ ก.ท.จ.แตง่ตั =งคณะกรรมการพิจารณาคณุสมบตัแิละประเมินผลงาน
ประกอบดงันี = 

 (1)  ประธานให้แตง่ตั =งจากข้าราชการหรือพนกังานเทศบาล  หรือผู้ ที&เคยเป็น          
ข้าราชการหรือพนกังานเทศบาล  ที&ดํารงตําแหนง่ในสายงานที&จะประเมินสงูกวา่ผู้ขอประเมินอย่างน้อย        
1 ระดบั  หรือผู้ทรงคณุวฒุิเฉพาะด้านที&มีความชํานาญในสายงานนั =น ๆ  ซึ&งไมเ่คยเป็นข้าราชการมาก่อน 
   (2)  กรรมการที&เป็นข้าราชการหรือพนกังานเทศบาล  หรือเคยเป็นข้าราชการหรือ
พนกังานเทศบาลที&เคยดํารงตําแหนง่ในสายงานที&จะประเมินอยา่งน้อยเทา่กบัระดบัตําแหนง่ที&ขอประเมิน
หรือผู้ทรงคณุวฒุิเฉพาะด้านที&มีความชํานาญในสายงานนั =น ๆ  ซึ&งมีผลงานเป็นที&ประจกัษ์ในความสามารถ
จํานวนไมน้่อยกวา่  2   คน  แตไ่มเ่กิน  5  คน 
   (3)  เลขานกุารให้ ก.ท.จ.แตง่ตั =งเลขานกุาร  จํานวน  1  คน  
   คณะกรรมการฯ  ดงักลา่วจะมีกี&คนก็ได้และอาจตั =งเป็นการเฉพาะคราวหรือตั =ง
เป็นการถาวรก็ได้  แล้วแตค่วามเหมาะสมและความจําเป็นของแตล่ะจงัหวดั  โดยให้คณะกรรมการฯมี
อํานาจหน้าที& 

(3.1) พิจารณากําหนดแนวทางในการดําเนินการประเมินผลงาน กําหนด 
ประเภท จํานวนผลงาน ลกัษณะของผลงานและวิธีการสมัภาษณ์ที&จะนํามาใช้ประเมินในแตล่ะตําแหนง่ให้        
สอดคล้องกบัลกัษณะการปฏิบตังิานของตําแหนง่ที&จะได้รับการแตง่ตั =ง 
          (3.2)  พิจารณาคณุสมบตัแิละประเมินผลงานของบคุคลที&จะได้รับการ        
คดัเลือกแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ที&สงูขึ =น     

     (3.3)  ปฏิบตังิานอื&น ๆ ที&เกี&ยวข้องกบัการประเมินบคุคลตามที& ก.ท.จ.          
มอบหมาย 
               (4)  การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่ การประเมินบคุคลและผลงานให้เป็นไป            
ตามวิธีการและแบบประเมินแนบท้ายหลกัเกณฑ์นี =  

(9) ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั&งเลื&อนและแตง่ตั =งโดยผา่นความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.   
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และให้มีผลไมก่่อนวนัที&ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

  ข้อ  183    การเลื&อนและแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัสงูขึ =นสําหรับตําแหนง่ที&กําหนด     
เป็นตําแหนง่ผู้ปฏิบตังิานที&มีประสบการณ์ ในสายงานที&เริ&มต้นจากระดบั 3 
    (1)  ตําแหนง่ในสายงานที&เริ&มต้นจากระดบั 3  กําหนดเป็นตําแหนง่ระดบั 4 – 5  หรือ 6 ว  
หรือ 7 ว  ดงันี = 
      (ก)  ตําแหนง่ในกลุม่งานวิชาการทั&วไป  กําหนดระดบัของตําแหนง่ 3 – 5 หรือ 6 ว หรือ 
7 ว ได้  สําหรับ ระดบั 7วให้มีการประเมินเพื&อปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่ 
      (ข)  ตําแหนง่ในกลุม่งานวิชาชีพและกลุม่งานทกัษะและความชํานาญเฉพาะตวัอาจ
กําหนดระดบัตําแหนง่ 3 – 5 หรือ 6 ว หรือ 7 ว โดยสําหรับ ระดบั 7 วให้มีการประเมินเพื&อปรับปรุงการ
กําหนดตําแหนง่ 
        ทั =งนี =  การกําหนดระดบัตําแหนง่ที&จะปรับปรุงต้องไมส่งูกวา่ระดบัตําแหนง่ของ                  
หวัหน้าหนว่ยงานระดบักองหรือเทียบเทา่ที&ตําแหนง่นั =นสงักดั       
      (2)  ก.ท.จ.เห็นชอบกําหนดตําแหนง่และระดบัตําแหน่งตามข้อ  (1)  ตามกรอบ 
และแผนอตัรากําลงัของพนกังานเทศบาล  ยกเว้นการจะปรับตําแหนง่ใดให้เป็นระดบั 7ว ตามข้อ (ก)         
และ (ข) ให้ดําเนินการได้เมื&อผู้ ดํารงตําแหนง่นั =นเป็นผู้ มีผลงานและมีคณุสมบตัคิรบถ้วนที&จะแตง่ตั =งให้ดํารง 
 
ตําแหนง่สงูขึ =นดงักลา่ว และลกัษณะหน้าที&ความรับผิดชอบ ปริมาณและคณุภาพของงานของตําแหนง่นั =น
เปลี&ยนไปจากเดมิในสาระสําคญัถึงขนาดที&จะต้องปรับระดบัตําแหนง่ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง่ที&     
ก.ท.กําหนด   
      (3)  การปรับระดบัตําแหน่งให้สงูขึ =นให้ดําเนินการได้ครั =งละไมเ่กิน 1 ระดบั การจะ
พิจารณาปรับระดบัตําแหนง่ใด ให้หนว่ยงานการเจ้าหน้าที&ศกึษาและวิเคราะห์หน้าที&ความรับผิดชอบของ
ตําแหนง่ เพื&อเสนอ ก.ท.จ. พิจารณาโดยใช้แบบประเมินตําแหนง่สําหรับผู้ปฏิบตังิานที&มีประสบการณ์       
(สายงานที&เริ&มต้นจากระดบั 3) ซึ&งใช้สําหรับการปรับระดบัตําแหนง่ของสายงานที&เริ&มต้นจากระดบั 3 ขึ =น
เป็นระดบั 7ว เทา่นั =น 
      (4)  ในการดําเนินการเพื&อศกึษาวิเคราะห์ดงักลา่ว ในชั =นแรกต้องมีคําบรรยาย 
ลกัษณะงานของตําแหนง่ (Job  Description)  ที&กําหนดไว้เดมิและที&กําหนดใหม่ และหากรายละเอียดของ
ข้อมลูไมช่ดัเจน  อาจต้องศกึษาข้อมลูเพิ&มเตมิ โดยการสมัภาษณ์ตวัข้าราชการหรือผู้บงัคบับญัชาโดยตรง
การสงัเกตการทํางานจริงในพื =นที& การศกึษาจากเอกสารตา่ง ๆ ที&เกี&ยวข้องกบังานที&ข้าราชการผู้นั =นรับ      
ผิดชอบ หรือโดยวิธีการอื&น ๆ  
      (5)  หลกัเกณฑ์การเลื&อนและแตง่ตั =ง ให้สามารถดําเนินการได้ ดงันี = 
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          (ก)  เลื&อนผู้ ดํารงตําแหนง่ระดบั 5  ของสายงานใดที&เริ&มต้นจากระดบั 3 ขึ =นดํารง
ตําแหนง่ระดบั 6 (ว) ของสายงานนั =น 
          (ข)  เลื&อนผู้ ดํารงตําแหนง่ระดบั 6 ของสายงานใดที&เริ&มต้นจากระดบั 3 ขึ =นดํารง
ตําแหนง่ระดบั 7 (ว) ของสายงานนั =น   

      (6)  เป็นผู้ มีคณุสมบตัคิรบถ้วนนบัถึงวนัยื&นแบบประเมิน ดงันี = 
                      (ก)  เป็นผู้ มีคณุวฒุิและคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ตาม           
ที& ก.ท.กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง่ที&จะแตง่ตั =ง และ 
          (ข)  มีระยะเวลาขั =นตํ&าในการดํารงตําแหนง่หรือเคยดํารงตําแหนง่ในสายงานที&จะ
แตง่ตั =งตามคณุวฒุิและระดบัตําแหนง่ที&จะแตง่ตั =ง  ดงันี = 

คณุวฒุิ เลื&อนขั =นดํารงตําแหนง่  
 ระดบั 6 ระดบั 7 
     - คณุวฒุิปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 
     - คณุวฒุิปริญญาโทหรือเทียบเทา่ 
     - คณุวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ 

6 ปี 
4 ปี 
2 ปี 

7 ปี 
5 ปี 
3 ปี 

 
 
 

    -  การนบัระยะเวลาตามข้อ (ข) อาจนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนง่ หรือ      
เคยดํารงตําแหนง่ในสายงานอื&น ซึ&งเป็นงานที&มีลกัษณะหน้าที&ความรับผิดชอบเกี&ยวข้องและเกื =อกลูกนั 
ตามที& ก.ท.กําหนดมานบัรวมเป็นระยะเวลาขั =นตํ&าดงักล่าวได้ตามบญัชีกําหนดกลุม่ตําแหนง่พนกังาน       
เทศบาลที&มีลกัษณะหน้าที&ความรับผิดชอบเกี&ยวข้องและเกื =อกลูกนั  (บญัชีหมายเลข 4 ท้ายประกาศ)  
        -  การพิจารณาคณุวฒุิตามข้อ (ข) ต้องเป็นคณุวฒุิทางการศกึษาที&ตรงตาม
คณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ที&จะแตง่ตั =งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง่นั =นเทา่นั =นและให้พิจารณาจาก
วฒุิทางการศกึษาที&ระบไุว้ในบตัรประวตัพินกังานเทศบาลเป็นหลกัในกรณีผู้ ได้รับคณุวฒุิเพิ&มเตมิภายหลงั
จากการบรรจเุข้ารับราชการจะต้องยื&นขอบนัทกึเพิ&มลงในบตัรประวตัพินกังานเทศบาลก่อนจงึจะนําวฒุินั =น
มาใช้ในการพิจารณาได้  
          (ค) ได้รับเงินเดือนไม่ตํ&ากวา่อตัราเงินเดือน ดงันี =   
                         -  เลื&อนระดบั 6 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที&แล้วมาไมตํ่&ากว่าขั =น 10,080 บาท 
                         -  เลื&อนระดบั 7 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที&แล้วมาไมตํ่&ากว่าขั =น 12,400 บาท 
      (7)  วิธีการเลื&อนและแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่สงูขึ =น   
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          (ก)  ตําแหนง่ที&ต้องมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่ให้เสนอ ก.ท.จ.เพื&อพิจารณา
อนมุตัิปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่เมื&อผู้ ดํารงตําแหนง่นั =นเป็นผู้ มีผลงานและมีคณุสมบตัิครบถ้วนที&จะ
แตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่สงูขึ =นดงักลา่วและลกัษณะหน้าที&และความรับผิดชอบ ปริมาณและคณุภาพของ
งานของตําแหนง่นั =นเปลี&ยนไปจากเดมิในสาระสําคญัถึงขนาดที&จะต้องปรับระดบัตําแหนง่ ตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง่ที& ก.ท.กําหนด 

        (ข)  ให้ ก.ท.จ.แตง่ตั =งคณะกรรมการพิจารณาคณุสมบตัแิละประเมินผลงาน
ประกอบดงันี = 

 (1)  ประธานให้แตง่ตั =งจากข้าราชการหรือพนกังานเทศบาล  หรือผู้ ที&เคยเป็น         
ข้าราชการหรือพนกังานเทศบาล  ที&ดํารงตําแหนง่ในสายงานที&จะประเมินสงูกวา่ผู้ขอประเมินอย่างน้อย         
1 ระดบั  หรือผู้ทรงคณุวฒุิเฉพาะด้านที&มีความชํานาญในสายงานนั =น ๆ  ซึ&งไมเ่คยเป็นข้าราชการมาก่อน 

 (2)  กรรมการที&เป็นข้าราชการหรือพนกังานเทศบาล  หรือเคยเป็นข้าราชการหรือ
พนกังานเทศบาลที&เคยดํารงตําแหนง่ในสายงานที&จะประเมินอยา่งน้อยเทา่กบัระดบัตําแหนง่ที&ขอประเมิน
หรือผู้ทรงคณุวฒุิเฉพาะด้านที&มีความชํานาญในสายงานนั =น ๆ  ซึ&งมีผลงานเป็นที&ประจกัษ์ในความสามารถ  
จํานวนไมน้่อยกวา่  2  คน  แตไ่มเ่กิน  5  คน 

(3) เลขานกุารให้ ก.ท.จ.แตง่ตั =งเลขานกุาร จํานวน  1  คน 
คณะกรรมการฯ  ดงักลา่วจะมีกี&คนก็ได้และอาจตั =งเป็นการเฉพาะคราวหรือตั =ง 

เป็นการถาวรก็ได้  แล้วแตค่วามเหมาะสมและความจําเป็นของแตล่ะจงัหวดั  โดยให้คณะกรรมการฯ มี
อํานาจหน้าที& 
         (3.1)  พิจารณากําหนดแนวทางในการดําเนินการประเมินผลงาน กําหนด
ประเภท จํานวนผลงาน ลกัษณะของผลงานและวิธีการสมัภาษณ์ที&จะนํามาใช้ประเมินในแตล่ะตําแหนง่ให้              
สอดคล้องกบัลกัษณะการปฏิบตังิานของตําแหนง่ที&จะได้รับการแตง่ตั =ง 

      (3.2)  พิจารณาคณุสมบตัแิละประเมินผลงานของบคุคลที&จะได้รับการ          
คดัเลือกแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ที&สงูขึ =น     
         (3.3)  ปฏิบตังิานอื&น ๆ ที&เกี&ยวข้องกบัการประเมินบคุคลตามที& ก.ท.จ.        
มอบหมาย 
               (4)  การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่ การประเมินบคุคลและผลงานให้เป็นไป            
ตามวิธีการและแบบประเมินแนบท้ายประกาศนี = 
      (8)  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั&งเลื&อนและแตง่ตั =งโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.  และให้
มีผลไมก่่อนวนัที&ผา่นการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 
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  ข้อ  184    การเลื&อนและแตง่ตั =งผู้ ดํารงตําแหนง่บริหารให้ดํารงตําแหนง่บริหารในระดบั               
ที&สงูขึ =นในเทศบาล ให้เลื&อนและแตง่ตั =งได้เมื&อมีตําแหนง่ในระดบันั =นวา่ง  โดยวิธีการคดัเลือกตามที&กําหนด
ในหมวด 4 วา่ด้วยการคดัเลือก 

  ข้อ  185    การเลื&อนและแตง่ตั =งในตําแหนง่สายผู้บริหารตั =งแตร่ะดบั 7   ให้เลื&อนและ        
แตง่ตั =งได้ตามหลกัเกณฑ์  ดงันี =  
      (1)  มีคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ที&จะแตง่ตั =งตามที&           
กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนตําแหนง่ 
      (2)  ต้องได้รับเงินเดือนไม่ตํ&ากว่าขั =นตํ&าของอนัดบัเงินเดือนในระดบั 7 

                 (3)  สอบคดัเลือกหรือคดัเลือกตามหลกัเกณฑ์และเงื&อนไขที& ก.ท.จ.ประกาศกําหนด 
      (4)  ในรอบปีที&แล้วจนถึงวนัแตง่ตั =งต้องไมเ่คยถกูลงโทษทางวินยัที&หนกักวา่โทษ
ภาคทณัฑ์หรืออยูร่ะหว่างถกูตั =งกรรมการสอบสวน 

    (5)  ผา่นการสอบคดัเลือกหรือคดัเลือกที& ก.ท. กําหนด 

  ข้อ  186    การเลื&อนและแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่บริหารระดบั 8   ให้เลื&อนและแตง่ตั =งได้     
ตามหลกัเกณฑ์  ดงันี = 
      (1) มีคณุสมบตัติรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ที&จะแตง่ตั =งตามที&กําหนดไว้
ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
                 (2) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ตํ&ากว่าขั =นตํ&าของอนัดบัเงินเดือนในระดบั 8 
      (3) ในรอบปีที&แล้วจนถึงวนัที&แตง่ตั =งต้องไมเ่คยถกูลงโทษทางวินยัที&หนกักวา่โทษ
ภาคทณัฑ์หรืออยูร่ะหว่างถกูตั =งกรรมการสอบสวน 
      (4) ได้ผา่นการสอบคดัเลือกหรือคดัเลือกตามหลกัเกณฑ์และเงื&อนไขการสอบคดัเลือก
หรือคดัเลือกที& ก.ท. กําหนด 

  ข้อ  187    การเลื&อนและแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่บริหารระดบั 9   ให้เลื&อนและแตง่ตั =งได้     
ตามหลกัเกณฑ์  ดงันี =     
      (1) มีคณุสมบตัติรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ที&จะแตง่ตั =งตามที&กําหนดไว้
ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
      (2) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ตํ&ากว่าขั =นตํ&าของอนัดบัเงินเดือนในระดบั 9 
      (3) ในรอบปีที&แล้วจนถึงวนัแตง่ตั =งต้องไมเ่คยถกูลงโทษทางวินยัที&หนกักวา่โทษ
ภาคทณัฑ์หรืออยูร่ะหว่างถกูตั =งกรรมการสอบสวน 
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      (4) ได้ผา่นการสอบคดัเลือกหรือคดัเลือกตามหลกัเกณฑ์และเงื&อนไขการสอบคดัเลือก
หรือคดัเลือกที& ก.ท. กําหนด 

 ข้อ  188    หลกัสตูรและวิธีการคดัเลือก  ตามข้อ  184  ให้ดําเนินการตามประกาศ         
หลกัเกณฑ์และเงื&อนไขการคดัเลือกสําหรับพนกังานเทศบาลที&กําหนดในหมวด 4  สําหรับการประเมินผล
การปฏิบตังิานให้ใช้แบบประเมินฯ  ตามหลกัเกณฑ์และเงื&อนไขการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบตังิานของพนกังานเทศบาลที&กําหนดในหมวด  14  สว่นที& 5 

ข้อ  189    การแตง่ตั =งผู้ ได้รับการคดัเลือก  ตามข้อ  184  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้ เลื&อน 
และแตง่ตั =งโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.และให้มีผลไมก่่อนวนัที&ผ่านการคดัเลือก 

  ข้อ  190    การเลื&อนระดบัของพนกังานครูเทศบาลสายงานศกึษานิเทศก์เพื&อแตง่ตั =งให้
ดํารงตําแหนง่ในระดบัที&สงูขึ =นที&จะต้องผา่นการประเมินผลการปฏิบตังิานและหรือผลงานทางวิชาการตาม
หลกัเกณฑ์ที&กําหนด  ได้แก่ตําแหนง่ดงัตอ่ไปนี = 

(1) การเลื&อนและแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ศกึษานิเทศก์ 5 
(2) การเลื&อนและแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ศกึษานิเทศก์ 6 
(3) การเลื&อนและแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ศกึษานิเทศก์ 7 
(4) การเลื&อนและแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ศกึษานิเทศก์ 8 
(5) การเลื&อนและแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ศกึษานิเทศก์ 9 

  ข้อ  191    การเลื&อนและแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ศกึษานิเทศก์ 5  ให้เลื&อนและแตง่ตั =งได้
ตามหลกัเกณฑ์  ดงันี = 

(ก.) หลกัเกณฑ์ 
(1) ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =น  มีคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ศกึษานิเทศก์ 5 
(2) ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =น  ได้รับเงินเดือนไม่ตํ&ากว่าขั =นตํ&าของระดบั 5 
(3) ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =น  ได้ปฏิบตังิานตามหน้าที&ความรับผิดชอบและลกัษณะ 

งานที&ปฏิบตัเิหมาะสมกบัตําแหนง่ที&จะเลื&อนขึ =นแตง่ตั =ง  และมีผลการปฏิบตังิาน  2  ปี  การศกึษาย้อนหลงั
ตามหลกัเกณฑ์ที& ก.ท. กําหนด 
   (4)  ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =น มีผลการปฏิบตังิานตามข้อ (3) ได้ผลดี  โดยผา่นการ
ประเมินได้คะแนนเฉลี&ยไมตํ่&ากวา่ร้อยละ  65 
       (ข)  วิธีการ 
   (1)  ให้พนกังานครูเทศบาลผู้ประสงค์จะขอกําหนดให้ได้รับเงินเดือนในระดบัที&
สงูขึ =น  เป็นผู้จดัทําคําขอตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี =  โดยจะต้องชี =แจงผา่นผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัขั =น 
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   (2)  ให้ผู้บงัคบับญัชาชั =นต้น  ได้แก่  ผู้ อํานวยการ / หวัหน้ากองการศกึษาและ
ปลดัเทศบาลตามลําดบั  เป็นผู้ รับรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัใิห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์แล้ว
เสนอ ก.ท.จ.พิจารณา 

(3)  ให้ ก.ท.จ.แตง่ตั =งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิานจํานวนไมน้่อยกวา่   
5  คน  ประกอบด้วย  ผู้ทรงคณุวฒุิใน ก.ท.จ.เป็นประธานกรรมการ  และผู้แทนสว่นราชการที&เกี&ยวข้อง          
ผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านการศกึษาเป็นกรรมการ  โดยให้ผู้ประเมินผลการปฏิบตังิานพิจารณาประเมินผลการ
ปฏิบตังิานตามแบบประเมินท้ายหลกัเกณฑ์นี =  โดยแยกกนัประเมินแล้วสรุปผลการพิจารณาเสนอเพื&อ
ประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ตอ่ไป 
       (ค)  การแตง่ตั =ง 
   นายกเทศมนตรีออกคําสั&งและแตง่ตั =ง  โดยผา่นความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.และให้
มีผลไมก่่อนวนัที&ผา่นการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

  ข้อ  192    การเลื&อนและแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ศกึษานิเทศก์ 6  ให้เลื&อนและแตง่ตั =งได้
ตามหลกัเกณฑ์  ดงันี = 
       (ก)  หลกัเกณฑ์ 

(1) ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =น  มีคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ศกึษานิเทศก์ 6 
(2) ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =น  ได้รับเงินเดือนก่อนวนัเริ&มต้นปีงบประมาณที&ขอเลื&อนฯ  

ไมตํ่&ากวา่ขั =น  10,080  บาท 
   (3)  ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =น  ได้ปฏิบตังิานตามหน้าที&ความรับผิดชอบและลกัษณะ
งานที&ปฏิบตัเิหมาะสมกบัตําแหนง่ที&จะเลื&อนขึ =นแตง่ตั =ง  และมีผลการปฏิบตังิาน  2  ปีการศกึษาย้อนหลงั
ตามเกณฑ์ที& ก.ท. กําหนด 
   (4)  ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =น  มีผลการปฏิบตังิานตามข้อ (3) ได้ผลดี  โดยผา่นการ
ประเมินได้คะแนนเฉลี&ยไมตํ่&ากวา่ร้อยละ 70 
       (ข)  วิธีการ 
   (1)  ให้พนกังานครูเทศบาลผู้ประสงค์จะขอกําหนดให้ได้รับเงินเดือนในระดบัที& 
สงูขึ =นเป็นผู้จดัทําคําขอตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี =  โดยจะต้องชี =แจงผา่นผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัขั =น 
   (2)  ให้ผู้บงัคบับญัชาชั =นต้น  ได้แก่  ผู้ อํานวยการ / หวัหน้ากองการศกึษาและ
ปลดัเทศบาลตามลําดบั  เป็นผู้ รับรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัใิห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์แล้ว
เทศบาลสง่เรื&องให้ ก.ท.จ.พิจารณา 

(3) ให้ ก.ท.จ.แตง่ตั =งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิานจํานวนไมน้่อยกว่า  
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5 คน  ประกอบด้วย  ผู้ทรงคณุวฒุิใน ก.ท.จ.เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนส่วนราชการที&เกี&ยวข้อง  
ผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านการศกึษาเป็นกรรมการ  โดยให้ผู้ประเมินผลการปฏิบตังิานพิจารณาประเมินผลการ 
ปฏิบตังิานตามแบบประเมินท้ายหลกัเกณฑ์  โดยแยกกนัประเมินแล้วสรุปผลการพิจารณาเสนอเพื&อ
ประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ตอ่ไป 
       (ค)  การแตง่ตั =ง 
   นายกเทศมนตรีออกคําสั&งเลื&อนและแตง่ตั =งฯ  โดยผ่านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
และให้มีผลไมก่่อนวนัที&ผ่านการประเมินของคณะกรรมการเป็นผลงานฯ 

  ข้อ  193    การเลื&อนและแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ศกึษานิเทศก์ 7  ให้เลื&อนและแตง่ตั =งได้
ตามหลกัเกณฑ์  ดงันี = 
       (ก)  หลกัเกณฑ์ 

(1) ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =น มีคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ศกึษานิเทศก์ 7 
(2) ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =น  ได้รับเงินเดือนไม่ตํ&ากว่าขั =นตํ&าของระดบั 7 
(3) ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =น  ได้ปฏิบตังิานตามหน้าที&ความรับผิดชอบและ            

ลกัษณะงานที&ปฏิบตัเิหมาะสมกบัตําแหนง่ที&จะเลื&อนขึ =นแตง่ตั =ง  และมีผลการปฏิบตัิงาน  3  ปี  การศกึษา
ย้อนหลงัตามเกณฑ์ที& ก.ท. กําหนด 
   (4)  ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =น  มีผลการปฏิบตังิานตามข้อ (3)  ให้ผลดี  โดยผา่นการ
ประเมินได้คะแนนเฉลี&ยไมตํ่&ากวา่ร้อยละ  70 
   (5)  ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =น  มีความชํานาญการพิเศษตามเกณฑ์ที& ก.ท. กําหนด              
3 รายการ  ดงันี = 
   รายการที& 1  การพิจารณาความชํานาญการพิเศษในการนิเทศการศกึษา 

      โดยพิจารณารายการดงัตอ่ไปนี = 
      1.  งานนิเทศการเรียนการสอน 
      2.  งานพฒันาและปรับปรุงคณุภาพการศกึษา 
      3.  งานพฒันาเทคนิคนิเทศการศกึษา 
หากงานนิเทศการศกึษาเรื&องใดเรื&องหนึ&งหรือทั =ง  3  เรื&อง  ดงักลา่ว 

ได้ปฏิบตัิในลกัษณะผู้ มีความสามารถริเริ&มสร้างสรรค์  หรือพฒันาการทํางานได้ผลงาน  ซึ&งมีประโยชน์
ปรากฏเป็นที&ยอมรับและนําไปเป็นแบบอยา่งในการปฏิบตังิาน  จงึจะถือวา่เป็นการปฏิบตังิานเข้าลกัษณะ
ผู้ ชํานาญการพิเศษในการนิเทศการศกึษา 
   รายการที& 2  การพิจารณาผลงานที&ปรากฏในหน้าที&ความรับผิดชอบตอ่ครู  
อาจารย์  ผู้ ร่วมงานอื&น ๆ  และสถานศกึษา 
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          โดยพิจารณาจากผลงานที&ปรากฏดงัตอ่ไปนี = 
          1.  ผลที&ปรากฏตอ่ครู  อาจารย์  โดยพิจารณาจาก 
     1.1  พฤตกิรรมการเรียนการสอนของครู  ทําการสอนดีขึ =น 
     1.2  ครูกระตือรือร้น  ตืนตวั  ในการที&จะปรับปรุงการเรียน 

        การสอนอยูเ่สมอ 
1.3  ครู – อาจารย์  มีความเลื&อมใสศรัทธา 

          2.  ผลที&ปรากฏตอ่ผู้ ร่วมงานอื&น 
     โดยพิจารณาจากการยอมรับนบัถือจากผู้บริหารสถานศกึษา  
ศกึษานิเทศก์  และบคุลากรทางการศกึษาอื&นที&เกี&ยวข้อง 
          3.  ผลที&ปรากฏตอ่สถานศกึษาหรือหนว่ยงานทางการศกึษา 
     โดยพิจารณาวา่  ชว่ยให้สถานศกึษาหรือหนว่ยงานทาง
การศกึษาสามารถพฒันาการเรียนการสอนได้ตามวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร  และมีผลตอ่การศกึษาโดย  
สว่นรวมได้ตามเป้าหมาย 
   รายการที& 3  การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผู้ ชํานาญการพิเศษ 
          โดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วมและการยอมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพที&เกี&ยวข้อง  โดยพิจารณาวา่ผลการปฏิบตังิานที&แสดงความชํานาญการพิเศษนั =น  สามารถ
ประยกุต์ใช้ประโยชน์ในการศกึษาได้ 
   (6)  ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =น  มีผลงานทางวิชาการตามที& ก.ท. กําหนด  คือ  จะต้องมี
ผลงานทางวิชาการเป็นเอกสารเกี&ยวกบัการนิเทศการศกึษา  ซึ&งแสดงความเชี&ยวชาญในด้านนั =น  ๆ  หรือ
ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื&น  ซึ&ง ก.ท. เห็นวา่ใช้ประโยชน์ในการนิเทศการศกึษาหรือการศกึษาได้เป็น
อยา่งดี  โดยมีรายการพิจารณา  ดงันี = 

รายการที& 1  คณุภาพของผลงานทางวิชาการ  โดยพิจารณาจาก 
          1.  ความสมบรูณ์ของเนื =อหาสาระ 
     โดยพิจารณาถึงความถึงความถกูต้องของเนื =อหาความสมบรูณ์
ครบถ้วนอยา่งเหมาะสมกบัลกัษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนั =น  ๆ  รวมทั =งการค้นคว้าอ้างอิงที&เป็น
ที&เชื&อถือได้ 
          2.  ความคดิริเริ&มสร้างสรรค์ 
     โดยพิจารณาวา่  ผู้จดัทําได้มีความริเริ&มสร้างสรรค์จากของเดมิ 
ที&มีอยูแ่ละนํามาใช้ประโยชน์ได้ดียิ&งขึ =น  หรือจดัทําขึ =นใหม่โดยไมมี่ผู้ใดริเริ&มจดัทําขึ =น   อนึ&ง  ผลงานทาง
วิชาการนั =นจะต้องจดัทําด้วยตนเองหรือเป็นผู้ นํา  โดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบและมีหลกัฐานแสดงได้ 
   รายการที& 2  ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ  โดยพิจารณาจาก 



 

 

91 

          1.  ประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
     โดยพิจารณาวา่  ผลงานนี =จะมีประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทาง
วิชาการที&สามารถใช้เป็นแหลง่อ้างอิงหรือเป็นแนวปฏิบตัิได้ 
          2.  ประโยชน์ตอ่ศกึษานิเทศก์  ครู  อาจารย์  และนกัเรียน                     

โดยพิจารณาวา่  ผลงานนี =ทําให้ศกึษานิเทศก์  ครู  อาจารย์   
และนกัเรียนได้รับความรู้และพฒันาตนเองในการปฏิบตัิงานและการเรียนรู้วิชาการดงักลา่วอย่างได้ผลดียิ&ง  
และทําให้เกิดประโยชน์ตอ่ศกึษานิเทศก์  ครู  อาจารย์  และนกัเรียน  ในอนัที&จะนําความรู้ดงักลา่วไปใช้ใน
การศกึษาเพิ&มเตมิหรือการประกอบอาชีพ  หรือการดํารงชีพได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7)  เกณฑ์การตดัสิน 
รายการประเมิน คะแนน 

เตม็ 
เกณฑ์การตดัสิน 

1.  การประเมินความชํานาญ 
1.1 ความชํานาญการพิเศษในการนิเทศการศกึษา 
1.2 ผลงานที&ปรากฏในหน้าที&ความรับผิดชอบตอ่         

นกัเรียน นกัศกึษา ครู อาจารย์ ผู้ ร่วมงานอื&น ฯลฯ 
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผู้ ชํานาญการพิเศษ 

2.  การประเมินผลงานทางวิชาการ 
     2.1  คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
            2.1.1  ความสมบรูณ์ของเนื =อหาสาระ 
            2.1.2  ความคิดริเริ&มสร้างสรรค์ 
     2.2  ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
            2.2.1  ประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

70 
(30) 
(30) 

 
(10) 
30 

(15) 
 
 

(15) 
 

เกณฑ์ผา่นร้อยละ 65  ของคะแนน 
เตม็ 70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน 
 
 
 
เกณฑ์ผา่นร้อยละ 65 ของคะแนน 
เตม็ 30 คะแนน คือ 19.5 คะแนน 
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            2.2.2  ประโยชน์ตอ่ศกึษานิเทศก์  ครู  อาจารย์ 
                       และนกัศกึษา 

 
 

รวม 100 เกณฑ์ผา่นร้อยละ 70 
       (ข)  วิธีการ 
   (1)  ให้พนกังานครูเทศบาลผู้ประสงค์จะขอกําหนดให้ได้รับเงินเดือนในระดบัที& 
สงูขึ =นเป็นผู้จดัทําคําขอตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี =  โดยจะต้องชี =แจงผา่นผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัชั =น  และ
ผลงานทางวิชาการ 
   (2)  ให้ผู้บงัคบับญัชาชั =นต้น  ได้แก่  ผู้ อํานวยการ / หวัหน้ากองศกึษา  และ        
ปลดัเทศบาล  ตามลําดบั  เป็นผู้ รับรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
แล้วเสนอ ก.ท.จ.พิจารณา 
   (3)  ให้ ก.ท.จ.แตง่ตั =งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิานความชํานาญการ
และผลงานทางวิชาการไมน้่อยกว่า  5  คน  ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านการศกึษาจากมหาวิทยาลยั
ของรัฐและผู้แทนสว่นราชการที&เกี&ยวข้อง ตามที& ก.ท.กําหนดเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบตังิาน ความชํานาญ
การและผลงานทางวิชาการตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี =ตามเกณฑ์ที& ก.ท.กําหนด  โดยแยกกนัประเมินแล้ว
สรุปผลการพิจารณาเสนอให้ ก.ท.จ.พิจารณาตอ่ไป   
 
 

ในการนี = ก.ท. อาจแตง่ตั =งคณะกรรมการตาม  (3)  ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก 
สมัภาษณ์ผู้ขอฯ เพื&อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ด้วย 
       (ค)  การแตง่ตั =ง 
   นายกเทศมนตรีออกคําสั&งเลื&อนและแตง่ตั =งฯ  โดยผ่านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
และให้มีผลไมก่่อนวนัที&ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

  ข้อ  194    การเลื&อนและแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ศกึษานิเทศก์ 8  ให้เลื&อนและแตง่ตั =งได้
ตามหลกัเกณฑ์  ดงันี = 
       (ก)  หลกัเกณฑ์ 

(1) ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =น  มีคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ศกึษานิเทศก์ 8 
(2) ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =น  ได้รับเงินเดือนไม่ตํ&ากว่าขั =นตํ&าของระดบั 8 
(3) ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =น  ได้ปฏิบตังิานตามหน้าที&ความรับผิดชอบและลกัษณะ 

งานที&ปฏิบตัเิหมาะสมกบัตําแหนง่ที&จะเลื&อนขั =นแตง่ตั =ง  และมีผลการปฏิบตังิาน  3  ปีการศกึษาย้อนหลงั
ตามเกณฑ์ที&กําหนด 
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   (4)  ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =น  มีผลการปฏิบตังิานตามข้อ  (3)  ได้ผลดี  โดยผา่นการ
ประเมินได้คะแนนเฉลี&ยไมตํ่&ากวา่ร้อยละ  70 
   (5)  ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =น  มีความเชี&ยวชาญตามเกณฑ์ที& ก.ท. กําหนด  3  รายการ  
ดงันี = 
   รายการที& 1  การพิจารณาความเชี&ยวชาญในการนิเทศการศกึษา  โดยพิจารณา
รายการดงัตอ่ไปนี = 
          1.  งานนิเทศการเรียนการสอน 
          2.  งานพฒันาและปรับปรุงคณุภาพการศกึษา 
          3.  งานพฒันาเทคนิคนิเทศการศกึษา 
          หากงานนิเทศการศกึษาเรื&องใดเรื&องหนึ&งหรือทั =ง  3  เรื&อง  ดงักลา่ว 
ได้ปฏิบตัิในลกัษณะผู้ มีความสามารถริเริ&มสร้างสรรค์  หรือพฒันาการทํางานได้ผลงาน  ซึ&งมีประโยชน์
ปรากฏเป็นที&ยอมรับในสถาบนัวิชาชีพ  และผลงานเป็นที&ยอมรับเพื&อนําไปเป็นแบบอยา่งในการปฏิบตังิาน
ในวงวิชาการหรือวิชาชีพที&เกี&ยข้อง  จงึจะถือวา่เป็นการปฏิบตังิานเข้าลกัษณะผู้ เชี&ยวชาญในการนิเทศ       
การศกึษา 

รายการที& 2  การพิจารณาผลงานที&ปรากฏในหน้าที&ความรับผิดชอบตอ่ครู   
อาจารย์  ผู้ ร่วมงานอื&น ๆ  และสถานศกึษา 
          โดยพิจารณาจากผลงานที&ปรากฏดงัตอ่ไปนี = 
          1.  ผลที&ปรากฏตอ่ครู  อาจารย์  โดยพิจารณาจาก 

1.1 พฤตกิรรมการเรียนการสอนของครู  ทําการสอนดีขึ =น 
1.2 ครูกระตือรือร้น  ตื&นตวัในการที&จะปรับปรุงการเรียน            

การสอนอยูเ่สมอ 
1.3 ครู – อาจารย์ มีความเลื&อนใสศรัทธา 

      2.  ผลที&ปรากฏตอ่ผู้ ร่วมงานอื&น 
     โดยพิจารณาจากการยอมรับนบัถือจากผู้บริหารสถานศกึษา 
ศกึษานิเทศก์  และบคุลากรทางการศกึษาอื&นที&เกี&ยวข้อง 
          3.  ผลที&ปรากฏตอ่สถานศกึษาหรือหนว่ยงานทางการศกึษา   
     โดยพิจารณาวา่  ชว่ยให้สถานศกึษาหรือหนว่ยงานทาง
การศกึษาสามารถพฒันาการเรียนการสอนได้ตามวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร  และมีผลตอ่การศกึษาโดย
สว่นรวมได้ 
   รายการที& 3  การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผู้ เชี&ยวชาญ 
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          โดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วม  และการยอมรับในวงวิชาการหรือ       
วิชาชีพที&เกี&ยวข้อง  โดยพิจารณาวา่  ผลการปฏิบตังิานที&แสดงความเชี&ยวชาญนั =น  สามารถประยกุต์ใช้
ประโยชน์ในการศกึษาได้ 
   (6)  ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =น  มีผลงานทางวิชาการตามที& ก.ท. กําหนด คือ  จะต้อง         
มีผลงานทางวิชาการเป็นเอกสารเกี&ยวกบัการนิเทศการศกึษา  ซึ&งแสดงความเชี&ยวชาญในด้านนั =น  หรือ        
ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื&น  ซึ&ง ก.ท. เห็นวา่ใช้ประโยชน์ในการนิเทศการศกึษาหรือการศกึษาได้    
เป็นอย่างดี  โดยมีรายการพิจารณา  ดงันี = 
   รายการที& 1  คณุภาพของผลงานทางวิชาการ  โดยพิจารณาจาก 
          1.  ความสมบรูณ์ของเนื&องหาสาระ 
     โดยพิจารณาถึงความถึงความถกูต้องของเนื =อหาความสมบรูณ์
ควบถ้วนอยา่งเหมาะสมกบัลกัษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนั =น ๆ  รวมทั =งการค้นคว้าอ้างอิงที&เป็น
ที&เชื&อถือได้ 
 

      2.  ความคดิริเริ&มสร้างสรรค์ 
     โดยพิจารณาวา่  ผู้จดัทําได้มีความคดิริเริ&มสร้างสรรค์จาก
ของเดมิที&มีอยูแ่ละนํามาใช้ประโยชน์ได้ดียิ&งขึ =น  หรือจดัทําขึ =นใหมโ่ดยมิมีผู้ใดริเริ&มจดัทําขึ =น  อนึ&ง  ผลงาน
ทางวิชาการนั =นจะต้องจดัทําด้วยตนเองหรือเป็นผู้ นํา  โดยมีสว่นร่วมรับผิดชอบและมีหลกัฐานแสดงได้ 

รายการที& 2  ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ  โดยพิจารณาจาก 
          1.  ประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการ  โดยพิจารณาวา่                  
ผลงานนี =จะมีประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการที&สามารถใช้เป็นแหลง่อ้างอิงหรือเป็นแนวปฏิบตัิ 
อยา่งได้มีผลดี  
          2.  ประโยชน์ตอ่ศกึษานิเทศก์  ครู  อาจารย์  และนกัเรียน  โดย
พิจารณาวา่  ผลงานนี =ทําให้ศกึษานิเทศก์  ครู  อาจารย์  และนกัเรียน  ได้รับความรู้และพฒันาตนเองใน
การปฏิบตังิานและการเรียนรู้วิชาการดงักลา่วอย่างได้ผลดียิ&ง  และทําให้เกิดประโยชน์ตอ่ศกึษานิเทศก์   
ครู  อาจารย์  และนกัเรียน  ในอนัที&จะนําความรู้ดงักล่าวไปใช้ในการศกึษาเพิ&มเตมิ  หรือการประกอบ
อาชีพหรือการดํารงชีพได้เป็นอยา่งดี 
   (7)  เกณฑ์การตดัสิน 

รายการประเมิน คะแนน 
เตม็ 

เกณฑ์การตดัสิน 

1.  การประเมินความเชี&ยวชาญ 
1.1 ความเชี&ยวชาญในการนิเทศการศกึษา 

70 
(30) 

เกณฑ์ผา่นร้อยละ 65  ของคะแนน 
เตม็  70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน 
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1.2 ผลงานที&ปรากฏในหน้าที&ความรับผิด   
       ชอบตอ่นกัเรียน  นกัศกึษา  ครู  อาจารย์       
       ผู้ ร่วมงานอื&น ฯลฯ   
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผู้ เชี&ยวชาญ 

2.  การประเมินผลงานทางวิชาการ 
     2.1  คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
            2.1.1  ความสมบรูณ์ของเนื =อหาสาระ 
            2.1.2  ความคิดริเริ&มสร้างสรรค์ 
2.2  ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
            2.2.1  ประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทาง   
                       วิชาการ 

(30) 
 
 

(10) 
30 

(15) 
 
 

(15) 

 
 
 
  
เกณฑ์ผา่นร้อยละ  65 ของคะแนน 
เตม็  30  คะแนน คือ 19.5 คะแนน 

รายการประเมิน คะแนน 
เตม็ 

เกณฑ์การตดัสิน 

2.2.2  ประโยชน์ตอ่ศกึษานิเทศก์  ครู 
                       อาจารย์  และนกัศกึษา 

   

รวม 100 เกณฑ์ผา่นร้อยละ  75 
 
       (ข)  วิธีการ 
   (1)  ให้พนกังานครูเทศบาลผู้ประสงค์จะขอกําหนดให้ได้รับเงินเดือนในระดบัที& 
สงูขึ =น  เป็นผู้จดัทําคําขอตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี =  โดยจะต้องชี =แจงผา่นผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัชั =น  
และผลงานทางวิชาการ 
   (2)  ให้ผู้บงัคบับญัชาชั =นต้น  ได้แก่  ผู้ อํานวยการ / หวัหน้ากองการศกึษาและ
ปลดัเทศบาลตามลําดบั  เป็นผู้ รับรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัใิห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์แล้ว
เสนอ ก.ท.จ.พิจารณา 
   (3)  ให้ ก.ท.จ.แตง่ตั =งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิานความเชี&ยวชาญ
และผลงานทางวิชาการไมน้่อยกว่า  5  คน  ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านการศกึษาจากมหาวิทยาลยั
ของรัฐและผู้แทนสว่นราชการที&เกี&ยวข้อง  ตามที& ก.ท. กําหนด  เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบตังิาน  ความ
เชี&ยวชาญและผลงานทางวิชาการ  ตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี =  ตามเกณฑ์ที& ก.ท. กําหนด  โดยแยกกนั
ประเมินแล้วสรุปผลการพิจารณาเสนอให้ ก.ท.จ.พิจารณาตอ่ไป   
       (ค)  การแตง่ตั =ง 
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   นายกเทศมนตรีออกคําสั&งและแตง่ตั =งฯ  โดยผ่านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.และ
ให้มีผลไมก่่อนวนัที&ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

  ข้อ  195    การเลื&อนและแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ศกึษานิเทศก์ 9  ให้เลื&อนและแตง่ตั =งได้
ตามหลกัเกณฑ์  ดงันี = 
       (ก)  หลกัเกณฑ์ 

(1) ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =น  มีคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ศกึษานิเทศก์ 9 
(2) ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =น  ได้รับเงินเดือนไม่ตํ&ากว่าขั =นตํ&าของระดบั 9 
(3) ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =น  ได้ปฏิบตังิานตามหน้าที&ความรับผิดชอบและ           

ลกัษณะงานที&ปฏิบตัเิหมาะสมกบัตําแหนง่ที&จะเลื&อนขึ =นแตง่ตั =ง  และมีผลการปฏิบตัิงาน  3  ปีการศกึษา
ย้อนหลงัตามเกณฑ์ที& ก.ท. กําหนด 
   (4)  ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =น  มีผลการปฏิบตังิานตามข้อ (3) ได้ผลดี  โดยผา่นการ
ประเมินได้คะแนนเฉลี&ยไมตํ่&ากวา่ร้อยละ  70 
   (5)  ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =น  มีความเชี&ยวชาญพิเศษตามเกณฑ์ที& ก.ท.  กําหนด        
3  รายการ  ดงันี = 
   รายการที& 1  การพิจารณาความเชี&ยวชาญพิเศษในการนิเทศการศกึษา                 

      โดยพิจารณารายการดงัตอ่ไปนี =  
      1.  งานนิเทศการเรียนการสอน 
      2.  งานพฒันาและปรับปรุงคณุภาพการศกึษา 
      3.  งานพฒันาเทคนิคนิเทศการศกึษา 
      หากงานนิเทศการศกึษาเรื&องใดเรื&องหนึ&งหรือทั =ง  3  เรื&องดงักลา่ว   

ได้ปฏิบตัิในลกัษณะผู้ มีความสามารถริเริ&มสร้างสรรค์  สงัเคราะห์หรือพฒันาการทํางานได้ผลงาน  ซึ&งมี
ประโยชน์และมีคณุคา่ดีเดน่ปรากฏเป็นที&ยอมรับในสถาบนัวิชาชีพ  และผลงานเป็นที&ยอมรับเพื&อนําไปเป็น
แบบอยา่งในการปฏิบตังิานในวงวิชาการหรือวิชาชีพที&เกี&ยวข้อง  จงึจะถือวา่เป็นการปฏิบตังิานเข้าลกัษณะ
ผู้ เชี&ยวชาญพิเศษในการนิเทศการศกึษา 
   รายการที& 2  การพิจารณาผลงานที&ปรากฏในหน้าที&ความรับผิดชอบตอ่ครู  
อาจารย์  ผู้ ร่วมงานอื&น ๆ  และสถานศกึษา 
          โดยพิจารณาจากผลงานที&ปรากฏดงัตอ่ไปนี = 
          1.  ผลที&ปรากฏตอ่ครู  อาจารย์  โดยพิจารณาจาก 

1.1 พฤตกิรรมการเรียนการสอนของครู  ทําการสอนดีขึ =น 
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1.2 ครูกระตือรือร้น  ตื&นตวัในการที&จะปรับปรุงการเรียน       
การสอนอยูเ่สมอ 

1.3 ครู – อาจารย์  มีความเลื&อมใสศรัทธา 
      2.  ผลที&ปรากฏตอ่ผู้ ร่วมงานอื&น 

โดยพิจารณาจากการยอมรับนบัถือจากผู้บริหารสถานศกึษา   
ศกึษานิเทศก์  และบคุลากรทางการศกึษาอื&นที&เกี&ยวข้อง 
          3.  ผลที&ปรากฏตอ่สถานศกึษาหรือหนว่ยงานทางการศกึษา 
     โดยพิจารณาวา่  ชว่ยให้สถานศกึษาหรือหนว่ยงานทาง
การศกึษาสามารถพฒันาการเรียนการสอนได้ตามวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร  และมีผลตอ่การศกึษา  โดย
สว่นรวมได้ตามเป้าหมาย 
   รายการที& 3  การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผู้ เชี&ยวชาญพิเศษ 
          โดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วม  และการยอมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพที&เกี&ยวข้อง  โดยพิจารณาวา่  ผลการปฏิบตังิานที&แสดงความเชี&ยวชาญพิเศษนั =น  สามารถ
ประยกุต์ใช้ประโยชน์ในการศกึษาได้เป็นอย่างดี 
       (6)  ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =น  มีผลงานทางวิชาการตามที& ก.ท. กําหนด  คือ  จะต้องมี           
ผลงานทางวิชาการเป็นเอกสารเกี&ยวกบัการนิเทศการศกึษา  ซึ&งแสดงความเชี&ยวชาญพิเศษในด้านนั =น ๆ  
หรือผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื&น  ซึ&ง ก.ท. เห็นวา่สามารถใช้ประโยชน์ในการนิเทศการศกึษาหรือ
การศกึษาได้เป็นอยา่งดี  โดยมีรายการพิจารณา  ดงันี = 
   รายการที& 1  คณุภาพของผลงานทางวิชาการ  โดยพิจารณาจาก 
          1.  ความสมบรูณ์ของเนื =อสาระ 
     โดยพิจารณาถึงความถึงความถกูต้องของเนื =อหาความสมบรูณ์
ครบถ้วนอยา่งเหมาะสมกบัลกัษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนั =น ๆ  รวมทั =งการค้นคว้าอ้างอิงที&เป็นที&
เชื&อถือได้ 
          2.  ความคดิริเริ&มสร้างสรรค์ 
     โดยพิจารณาวา่  ผู้จดัทําได้มีความริเริ&มสร้างสรรค์จากของเดมิ 
ที&มีอยูแ่ละนํามาใช้ประโยชน์ได้ดียิ&งขึ =น  หรือจดัทําขึ =นใหม่โดยมิมีผู้ใดริเริ&มจดัทําขึ =น  อนึ&ง  ผลงานทาง
วิชาการนั =น  จะต้องจดัทําด้วยตนเองหรือเป็นผู้ นําในการจดัทําโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบและมีหลกัฐาน
แสดงได้ 
   รายการที& 2  ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ  โดยพิจารณาจาก 
          1.  ประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
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     โดยพิจารณาวา่  ผลงานนี =จะมีประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทาง
วิชาการที&สามารถใช้เป็นแหลง่อ้างอิงหรือเป็นแนวปฏิบตัิอยา่งได้ผลดียิ&ง 

      2.  ประโยชน์ตอ่ศกึษานิเทศก์  ครู  อาจารย์  และนกัเรียน 
     โดยพิจารณาวา่  ผลงานนี =ทําให้ศกึษานิเทศก์  ครู  อาจารย์  
และนกัเรียนได้รับความรู้และพฒันาตนเองในการปฏิบตัิงานและการเรียนรู้วิชาการดงักลา่ว  อยา่งได้ผลดี
ยิ&ง  และทําให้เกิดประโยชน์ตอ่ศกึษานิเทศก์  ครู  อาจารย์  และนกัเรียน  ในอนัที&จะนําความรู้  ดงักลา่วไป
ใช้ในการศกึษาเพิ&มเตมิหรือการประกอบอาชีพ  หรือการดํารงชีพได้เป็นอยา่งดียิ&ง 
       (7)  เกณฑ์การตดัสิน 

รายการประเมิน คะแนน 
เตม็ 

เกณฑ์การตดัสิน 

1.  การประเมินความเชี&ยวชาญพิเศษ 
1.1 ความเชี&ยวชาญในการนิเทศการศกึษา 
1.2 ผลงานที&ปรากฏในหน้าที&ความรับผิดชอบ

ตอ่นกัเรียน  นกัศกึษา  ครู  อาจารย์  
ผู้ ร่วมงานอื&น ฯลฯ 

1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผู้ เชี&ยวชาญพิเศษ 
2.  การประเมินผลงานทางวิชาการ 
     2.1  คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
            2.1.1  ความสมบรูณ์ของเนื =อหาสาระ 
            2.1.2  ความคิดริเริ&มสร้างสรรค์ 
     2.2  ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
            2.2.1  ประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทาง         
                       วิชาการ 
            2.2.2  ประโยชน์ตอ่ศกึษานิเทศก์  ครู   
                       อาจารย์  และนกัศกึษา 

70 
(30) 
(30) 

 
 

(10) 
30 

(15) 
 
 

(15) 
 

เกณฑ์ผา่นร้อยละ  70  ของคะแนน 
เตม็  70  คะแนน  คือ  49  คะแนน 
 
 
 
 
เกณฑ์ผา่นร้อยละ  70  ของคะแนน 
เตม็  30  คะแนน  คือ  21  คะแนน 

รวม 100 เกณฑ์ผา่นร้อยละ  75 
       (ข)  วิธีการ 
   (1)  ให้พนกังานครูเทศบาลผู้ประสงค์จะขอกําหนดให้ได้รับเงินเดือนในระดบัที&
สงูขึ =นเป็นผู้จดัทําคําขอ  ตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี =  โดยจะต้องชี =แจงผา่นผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัชั =น 

(2)  ให้ผู้บงัคบับญัชาชั =นต้น  ได้แก่  ผู้ อํานวย / หวัหน้ากองการศกึษาและปลดั 
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เทศบาลตามลําดบั  เป็นผู้ รับรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัใิห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์แล้ว         
สง่เรื&องให้ ก.ท.จ.พิจารณา 
   (3)  ให้ ก.ท.จ.แตง่ตั =งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน  ความเชี&ยวชาญ
พิเศษและผลงานทางวิชาการไมน้่อยกว่า  5  คน  ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านการศกึษาจาก
มหาวิทยาลยัของรัฐและผู้แทนสว่นราชการที&เกี&ยวข้อง  ตามที& ก.ท.กําหนดเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบตังิาน  
ความเชี&ยวชาญพิเศษและผลงานทางวิชาการ  ตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์  ตามเกณฑ์ที& ก.ท. โดยแยกกนั
ประเมิน  แล้วสรุปผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาตอ่ไป 
   ในการนี =  ก.ท.อาจแตง่ตั =งคณะกรรมการตาม (3)  ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก
สมัภาษณ์ผู้ขอ ฯ  เพื&อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ด้วยก็ได้ 
       (ค)  การแตง่ตั =ง 
   นายกเทศมนตรีออกคําสั&งเลื&อนและแตง่ตั =ง  โดยผ่านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
และให้มีผลไมก่่อนวนัที&ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

  ข้อ  196    เลื&อนและแตง่ตั =งให้พนกังานเทศบาลในสายงานวิทยาศาสตร์  โดยให้
ดําเนินการตามประกาศหลกัเกณฑ์และเงื&อนไขการคดัเลือกสําหรับพนกังานเทศบาล  ข้อ 4  ประกอบ
แนวทาง การเลื&อนเพื&อแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัที&สงูขึ =นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแนบ
ท้ายประกาศกําหนดนี = 

  ข้อ  197    ให้เทศบาลพิจารณาตั =งงบประมาณคา่ใช้จา่ยเป็นคา่ตรวจผลงานของ             
คณะกรรมการฯ  โดยประสานงานกบั ก.ท.จ. 

  ข้อ  198    การประเมินบคุคลเพื&อแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหน่งที&สงูขึ =น  ในตําแหนง่สําหรับ      
ผู้ปฏิบตังิานที&มีประสบการณ์และในตําแหนง่สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และสายงานศกึษา         
นิเทศก์หากเทศบาลเจ้าสงักดัตรวจสอบ  พบวา่พนกังานเทศบาลรายใดแจ้งข้อมลูเกี&ยวกบัเรื&องคณุสมบตัิ
ของบคุคลเรื&องสดัสว่นการจดัทําผลงาน  หรือเรื&องอื&น ๆ  เกี&ยวกบัการจดัทําผลงานเป็นเท็จ  หรือมีการ        
ลอกเลียนผลงานหรือนําผลงานของผู้ อื&นมาใช้เป็นผลงานของตน  หรือมีการจ้างวานผู้ อื&นทําผลงานให้           

โดยผลงานที&นํามาจดัทํานั =นไมใ่ชผ่ลงานที&แท้จริงของตนให้นายกเทศมนตรีสั&งระงบัหรือยกเลิกการ
พิจารณาคําขอประเมินบคุคลของพนกังานเทศบาลแล้วดําเนินการทางวินยัแก่พนกังานฯ  ดงักล่าว           
รวมทั =งผู้ ที&เกี&ยวข้องตามควรแก่กรณีตอ่ไป 

  ข้อ  199    ห้ามมิให้ผู้ขอรับการประเมินบคุคลซึ&งถกูระงบัหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ
ตามข้อ  196  และข้อ  198  เสนอขอรับการประเมินบคุคล  เพื&อแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่สําหรับผู้ปฏิบตังิาน
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ที&มีประสบการณ์และในตําแหนง่สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดบัที&สงูขึ =น  มีกําหนดเวลาไม่
น้อยกวา่  2  ปีนบัแตว่นัถกูระงบัหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ 

  ข้อ  200    ให้ถือเป็นหน้าที&ของผู้บงัคบับญัชาและเจ้าหน้าที&ที&รับผิดชอบในการสิ&งคําขอ
ประเมินบคุคลที&จะต้องตรวจสอบข้อมลูประกอบคําขอประเมินบคุคลให้ถกูต้อง  และในกรณีที&ผู้ขอรับการ
ประเมินหรือผู้ ที&เกี&ยวข้องมีกรณีสมควรถกูดําเนินการทางวินยัตามที&กําหนดในข้อ  194  และ  ข้อ  195  
หากผู้บงัคบับญัชาผู้ใดละเลย  ไมดํ่าเนินการทางวินยั  ให้ถือวา่ผู้บงัคบับญัชานั =นกระทําผิดวินยัตามข้อ  20  
แหง่ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล  เรื&อง  มาตรฐานทั&วไปเกี&ยวกบัวินยัและการรักษาวินยั
และการดําเนินการทางวินยั 

  ข้อ  201    การกําหนดให้ได้รับเงินเดือนสําหรับพนกังานเทศบาลที&ได้รับแตง่ตั =งให้ดํารง
ตําแหนง่ในระดบัที&สงูขึ =นให้เป็นไปตามประกาศหลกัเกณฑ์และเงื&อนไขการให้พนกังานเทศบาลได้รับ           
เงินเดือนที&ที&กําหนดในหมวด 3 

  ข้อ  202    การเลื&อนพนกังานเทศบาลที&มีคําสั&งแตง่ตั =งคณะกรรมการสอบสวนวา่กระทํา
ผิดวินยัอย่างร้ายแรงหรือมีคําสั&งลงโทษทางวินยัหรือถกูฟ้องร้องคดีอาญาขึ =นแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ที&     
สงูขึ =นให้เลื&อนและแตง่ตั =งได้ตั =งแตว่นัที&ผู้บงัคบับญัชาอาจเลื&อนขั =นเงินเดือนให้แก่พนกังานผู้นั =นได้เป็นต้นไป 

หมวด 10 
การเลื�อนระดับพนักงานครูเทศบาลที�สังกัดสถานศึกษา 

 
ข้อ  203    การเลื&อนและแตง่ตั =งพนกังานครูเทศบาลที&สงักดัสถานศกึษาให้ดํารงตําแหนง่ 

และระดบัที&สงูขึ =นให้ดําเนินการได้ดงัตอ่ไปนี =  
(ก) เลื&อนและแตง่ตั =งจากผู้สอบแขง่ขนัได้ 

   (ข) เลื&อนและแตง่ตั =งจากผู้สอบคดัเลือกได้ 
   (ค) เลื&อนและแตง่ตั =งจากผู้ได้รับคดัเลือก 

   ข้อ   204   เลื&อนและแตง่ตั =งจากผู้สอบแขง่ขนัได้ 
    (ก) หลกัเกณฑ์ 

(1) เลื&อนผู้ซึ&งได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือปริญญาตรงตามคณุสมบตัิ 
เฉพาะสําหรับตําแหนง่ครู 2 หรืออาจารย์ 1 และสอบแขง่ขนัเพื&อดํารงตําแหนง่นั =นได้ ขึ =นแตง่ตั =งให้ดํารง
ตําแหนง่นั =น 

(2) การเลื&อนกรณีดงักลา่ว จะเลื&อนขึ =นแตง่ตั =งได้ตอ่เมื&อถึงลําดบัที&ที&ผู้นั =น          
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สอบแขง่ขนัได้ตามลําดบัที&ในบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ สําหรับเงินเดือนที&ได้รับให้เป็นไปตามคณุวฒุิที&ประกาศ
รับสมคัร 

(ข) วิธีการ หลกัสตูรและวิธีการสอบแขง่ขนัให้ดําเนินการตามประกาศหลกัเกณฑ 
และเงื&อนไขการสอบแขง่ขนัสําหรับพนกังานเทศบาลที& ก.ท.กําหนด 

(ค) การแตง่ตั =ง ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั&งเลื&อนและแตง่ตั =งตามลําดบัที&ในบญัชี       
ผู้สอบแขง่ขนัได้โดยผา่นความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.  

ข้อ  205    เลื&อนและแตง่ตั =งจากผู้สอบคดัเลือกได้  ได้แก่ 
เลื&อนและแตง่ตั =งพนกังานครูเทศบาลให้ดํารงตําแหนง่สายงานผู้บริหารสถานศกึษาที&วา่ง    
(ก) หลกัเกณฑ์   

        เป็นผู้ มีคณุสมบตัติรงตามคณุสมบตัเิฉพาะตําแหนง่สําหรับตําแหนง่ที& ก.ท.กําหนดไว้
ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที&จะแตง่ตั =ง และต้องได้รับเงินเดือนไมตํ่&ากวา่ขั =นตํ&าของอนัดบัเงินเดือน 
สําหรับตําแหนง่ที&จะเลื&อนและแตง่ตั =งฯ 

(ข) วิธีการ 
     หลกัสตูรและวิธีการสอบคดัเลือกให้ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และเงื&อนไขการสอบ  

คดัเลือกสําหรับพนกังานเทศบาลที& ก.ท.กําหนด 
(ค) การแตง่ตั =ง 
     ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั&งเลื&อนและแตง่ตั =งตามลําดบัที&ในบญัชีสอบคดัเลือก โดย 

ผา่นความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. 

ข้อ  206    เลื&อนและแตง่ตั =งจากผู้ได้รับการคดัเลือก  ได้แก่ 
(ก)  การเลื&อนระดบัพนกังานครูเทศบาลให้สงูขึ =น 
(ข)  การเลื&อนตําแหนง่และระดบัพนกังานครูเทศบาลให้สงูขึ =น 
(ค) การเลื&อนและแตง่ตั =งผู้ ดํารงตําแหนง่ครู 1 หรือ ครู 2 ให้ดํารงตําแหนง่และระดบัที&         

สงูขึ =น 

ข้อ  207    การเลื&อนระดบัพนกังานครูเทศบาลให้สงูขึ =น 
(ก)  สายงานผู้สอนและผู้สนบัสนนุการสอน 

(1) เลื&อนและแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่อาจารย์ 1 ระดบั 6 
(2) เลื&อนและแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่อาจารย์ 3 ระดบั 9 

(ข)  สายงานผู้บริหารสถานศกึษา 
(1) เลื&อนและแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ผู้ชว่ยครูใหญ่  ระดบั 6 
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(2) เลื&อนและแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ครูใหญ่และผู้ชว่ยอาจารย์ใหญ่ ระดบั 7 
(3) เลื&อนและแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่อาจารย์ใหญ่  ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการโรงเรียนและ        

ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการวิทยาลยั ระดบั 8 
       (4)  เลื&อนและแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ผู้ อํานวยการโรงเรียนและผู้ อํานวยการวิทยาลยั 
ระดบั 9 

ข้อ  208    เลื&อนและแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่อาจารย์ 1 ระดบั 6 
(ก)  หลกัเกณฑ์ 

                              (1) ดํารงตําแหนง่อาจารย์ 1 และต้องได้รับเงินเดือนไมตํ่&ากวา่ขั =นตํ&าของระดบั 6  
ในปีงบประมาณที&ขอเลื&อนฯ 
                              (2) จะต้องมีผลงานตามหน้าที& ความรับผิดชอบและลกัษณะงานที&ปฏิบตัเิหมาะสมกบั
ระดบัตําแหนง่ที&ขอเลื&อนฯ โดยผา่นการประเมินคณุภาพงาน ตามเกณฑ์ที& ก.ท.กําหนด 
   (ข)  วิธีการ 
                             (1) ผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วนจดัทํารายงานคณุภาพงานตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี =เสนอ
ตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัชั =นพิจารณาให้ความเห็น 

     (2) ให้ผู้บงัคบับญัชาชั =นต้น ได้แก่ หวัหน้าสถานศกึษา ผู้ อํานวยการ/หวัหน้ากองการ 
ศกึษาและปลดัเทศบาล ตามลําดบั เป็นผู้ รับรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัใิห้เป็นไปตาม 
หลกัเกณฑ์ แล้วเทศบาลสง่เรื&องให้ ก.ท.จ.พิจารณา  
                              (3) ให้ ก.ท.จ.แตง่ตั =งคณะกรรมการประเมินคณุภาพงาน จํานวนไมน้่อยกวา่ 5 คน 
ประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวฒุิใน ก.ท.จ. เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสว่นราชการที&เกี&ยวข้อง เป็นกรรมการ
ประเมินคณุภาพงานตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี = ตามเกณฑ์ที& ก.ท.กําหนดโดยแยกกนัประเมิน แล้วสรุป      
ผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาตอ่ไป 

(ค)  การแตง่ตั =ง 
                              ให้นายกเทศมนตรีออกคําสั&งและแตง่ตั =งฯ โดยผา่นความเห็นชอบ ก.ท.จ.ให้มีผล      
ไมก่่อนวนัที&ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตท่ั =งนี = ต้องไมย้่อนหลงัข้ามปีงบประมาณ 

ข้อ  209    เลื&อนและแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่อาจารย์ 3 ระดบั 9 
(ก)  หลกัเกณฑ์ 

                             (1) ผู้ ดํารงตําแหนง่อาจารย์ 3 นั =น ต้องได้รับเงินเดือนไมตํ่&ากวา่ขั =นตํ&าของระดบั 9  
                             (2) ผู้ ดํารงตําแหนง่อาจารย์ 3 นั =น ได้ปฏิบตังิานตามหน้าที&ความรับผิดชอบและ
ลกัษณะงานที&เหมาะสมกบัตําแหนง่อาจารย์ 3 รับเงินเดือนในระดบั 9 และมีชั&วโมงสอนและปริมาณงาน
ด้านอื&นย้อนหลงั 3 ปี  เฉลี&ยปีละไมน้่อยกวา่ 1,260 ชั&วโมง 
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                             (3) ผู้ ดํารงตําแหนง่อาจารย์ 3 นั =น มีผลการปฏิบตังิานตามข้อ (2) ได้ผลดี โดยผา่นการ
ประเมิน  ตามเกณฑ์ที& ก.ท.กําหนด 
                             (4) ผู้ ดํารงตําแหนง่อาจารย์ 3 นั =น มีความเชี&ยวชาญตามเกณฑ์ที& ก.ท.กําหนด รวม 3 
รายการ  ดงันี = 
                          รายการที& 1 การพิจารณาความเชี&ยวชาญในการสอนวิชาการสาขาวิชาใดวิชาหนึ&ง 
                                         โดยพิจารณาจากการวางแผนการสอน เตรียมการสอน ทําการสอน การจดั        
ทําผลิตและใช้สื&อการเรียนการสอน เครื&องมืออปุกรณ์อื&น ๆ การวดัผล และประเมินผลการเรียน การสอน 
โดยในการปฏิบตังิานนั =นมีลกัษณะสามารถริเริ&มสร้างสรรค์ สงัเคราะห์หรือพฒันาในงานสอนจนได้ผลงาน
ซึ&งมีประโยชน์และมีคณุคา่ดีเดน่ ปรากฏเป็นที&ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที&เกี&ยวข้อง และสามารถ
นําไปใช้เป็นแบบอยา่งในการปฏิบตังิานได้ผลเป็นอย่างดี 
 
 

รายการที& 2 การพิจารณาผลงานที&ปรากฏในหน้าที&ความรับผิดชอบตอ่นกัเรียน  นกัศกึษา  
ครู  อาจารย์   ผู้ ร่วมงานอื&น ๆ  และประชาชนหรือสาธารณชน 
                                         โดยพิจารณาจากผลงานที&ปรากฏดงัตอ่ไปนี = 
                                         1. ผลที&ปรากฏตอ่นกัเรียนนกัศกึษา  โดยพิจารณาจาก 
                                            1.1 ผลการสอนที&ประเมินได้วา่มีผลสมัฤทธิQสงูมาก โดยผลการเรียนของ                                 
นกัเรียนที&รับผิดชอบมีการพฒันา เชน่ จากนกัเรียนที&มีระดบัความรู้ตํ&ากวา่เกณฑ์ปานกลาง เป็นระดบั
ความรู้ปานกลาง หรือจากนกัเรียนที&มีระดบัความรู้ในเกณฑ์ปานกลาง เป็นระดบัความรู้ในเกณฑ์ดีหรือจาก
นกัเรียนที&มีระดบัความรู้ในเกณฑ์ดีเป็นดียิ&งขึ =น และมีหลกัฐานเป็นที&ปรากฏชดั 
                                            1.2 การอบรมดแูลเกี&ยวกบัความประพฤตแิละการรักษาวินยั   การปกครอง
ดแูลและการให้คําแนะนําและแนะแนวตา่ง ๆ แก่นกัเรียน นกัศกึษา ที&ได้รับมอบหมายได้อย่างดีมาก จนมี
ผลให้นกัเรียนนกัศกึษา  มีความประพฤตแิละวินยัดีขึ =น 
                                         2. ผลที&ปรากฏตอ่ครู อาจารย์ และผู้ ร่วมงานอื&น  โดยพิจารณาจากผลงานที&
แสดง   ความเชี&ยวชาญ ซึ&งได้นําไปทําการสอน การให้คําแนะนํา ปรึกษา นิเทศ หรือสาธิตแก่ครู อาจารย์ 
ให้สามารถนําไปปฏิบตัไิด้อย่างดี เป็นที&ยอมรับของครู อาจารย์ และผู้ ร่วมงานอื&น 
                                         3. ผลที&ปรากฏตอ่ประชาชน  พิจารณาจากความเลื&อมใสของประชาชนใน 
ชมุชนนั =น โดยประชาชนมาปรึกษาหารือในเรื&องการศกึษาเลา่เรียน ความประพฤติ คณุธรรม และศีลธรรม
ของนกัเรียน นกัศกึษา หรือการพฒันาความเป็นอยู ่หรือการประกอบอาชีพจนประชาชนให้การสนบัสนนุ
แก่กิจการของสถานศกึษา 

  รายการที& 3 การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผู้ เชี&ยวชาญ 
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                                         โดยพิจารณาจกาารมีสว่นร่วมและการยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที&       
เกี&ยวข้อง  โดยพิจารณาวา่  ผลการปฏิบตังิานที&แสดงความเชี&ยวชาญนั =นสามารถประยกุต์ใช้ประโยชน์ใน
การศกึษาได้เป็นอยา่งดี 
                  (5) ผู้ ดํารงตําแหนง่อาจารย์ 3 นั =น มีผลงานทางวิชาการตามที& ก.ท.กําหนด คือ จะต้อง
มีผลงานทางวิชาการเป็นเอกสารเกี&ยวกบัการสอนซึ&งแสดงความเชี&ยวชาญในด้านนั =น หรือผลงานทาง
วิชาการในลกัษณะ ซึ&ง ก.ท.เห็นวา่ สามารถใช้ประโยชน์ในการสอนหรือการศกึษาได้อยา่งดีมาก โดยมี
รายการพิจารณาดงันี = 

รายการที& 1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก 
                                         1. ความสมบรูณ์ของเนื =อหาสาระ 
                                             โดยพิจารณาถึงความถกูต้องของเนื =อหา ความสมบรูณ์ครบถ้วนอยา่ง
เหมาะสมกบัลกัษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนั =น ๆ รวมทั =งการค้นคว้าอ้างอิงที&เป็นที&เชื&อถือได้ 
                                         2. ความคดิริเริ&มสร้างสรรค์ 
                                            โดยพิจารณาวา่ผู้จดัทําได้มีความคดิริเริ&มสร้างสรรค์จากของเดมิที&มีอยูแ่ละ
นํามาใช้ประโยชน์ได้ดียิ&งขึ =น หรือจดัทําขึ =นใหม่ โดยไมมี่ผู้ใดริเริ&มจดัทําขึ =น อนึ&ง ผลงานทางวิชาการนั =น
จะต้องจดัทําด้วยตนเองหรือเป็นผู้ นําในการจดัทํา โดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบ และมีหลกัฐานแสดงได้ 
                           รายการที& 2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก 
                                         1. ประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
                                            โดยพิจารณาวา่ ผลงานนี =จะมีประโยชน์แก่ความก้าวหน้าทางวิชาการที&
สามารถใช้เป็นแหลง่อ้างอิงหรือเป็นแนวปฏิบตัิอยา่งได้ผลดียิ&ง 
                                         2. ประโยชน์ตอ่นกัเรียนนกัศกึษา 
                                            โดยพิจารณาวา่  ผลงานนี =ทําให้นกัเรียนนกัศกึษาได้รับความรู้และพฒันา
ตนเองในการเรียนรู้วิชาการดงักลา่วอยา่งได้ผลดียิ&ง และทําให้เกิดประโยชน์แก่นกัเรียน นกัศกึษาในอนัที&
จะนําความรู้ดงักลา่วไปใช้ในการศกึษาเพิ&มเตมิ การประกอบอาชีพ หรือการดํารงชีพ ได้เป็นอยา่งดียิ&ง 
                           (6) ผู้ ดํารงตําแหนง่อาจารย์ 3 นั =น จะต้องได้รับการประเมินโดยได้คะแนนทั =งปริมาณงาน 
และคณุภาพของงานตามข้อ (3) ไมตํ่&ากว่าร้อยละ 70 และมีผลการประเมินเฉลี&ยไมตํ่&ากวา่ร้อยละ 75 และ
มีเกณฑ์การตดัสิน ดงันี = 

รายการประเมิน คะแนนเตม็ เกณฑ์การตดัสิน 

1. การประเมินความเชี&ยวชาญ 
   1.1 ความเชี&ยวชาญในการสอนวิชาการสาขาใดสาขาหนึ&ง 
   1.2 ผลงานที&ปรากฏในหน้าที&ความรับผิดชอบตอ่ 
        นกัเรียน นกัศกึษา ครู อาจารย์ ผู้ ร่วมงานอื&น ๆ ฯลฯ 

70 
(30) 
(30) 

 

เกณฑ์ผา่นร้อยละ 70 ของคะแนน 
เตม็ 70 คะแนน คือ 49 คะแนน 
 
 



 

 

105

   1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผู้ เชี&ยวชาญ 
        2.1.1 ความสมบรูณ์ของเนื =อหาสาระ 
        2.1.2 ความคดิริเริ&มสร้างสรรค์ 

(10) 
 

 

 

 
 
 
 
 

รายการประเมิน คะแนนเตม็ เกณฑ์การตดัสิน 

2. การประเมินผลงานทางวิชาการ 
   2.1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
        2.1.1 ความสมบรูณ์ของเนื =อหาสาระ 
        2.1.2 ความคดิริเริ&มสร้างสรรค์ 
   2.2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
        2.2.1 ประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
        2.2.2 ประโยชน์ตอ่นกัเรียนและนกัศกึษา  

30 
(15) 

 
 

(15) 

เกณฑ์ผา่นร้อยละ 70 ของคะแนน 
เตม็ 30 คะแนน คือ 21 คะแนน 

 รวม 100 เกณฑ์ผา่นร้อยละ 75 

 
(ข)  วิธีการ 

                             (1) ให้พนกังานครูเทศบาลผู้ขอฯ จดัทําคําขอตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี =เสนอ
ผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัชั =นและผลงานทางวิชาการ 
                             (2) หวัหน้าสถานศกึษา ผู้ อํานวยการ/หวัหน้ากองการศกึษา และปลดัเทศบาล เป็น           
ผู้ รับรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัใิห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ แล้วเทศบาลสง่เรื&องให้ ก.ท.จ.
พิจารณา 
                             (3) ให้ ก.ท.จ.แตง่ตั =งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน ความเชี&ยวชาญและ     
ผลงานทางวิชาการไมน้่อยกวา่ 5 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านการศกึษาจากมหาวิทยาลยั       
ของรัฐ และผู้แทนส่วนราชการที&เกี&ยวข้องตามที& ก.ท.กําหนด เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบตังิาน ความ
เชี&ยวชาญและผลงานทางวิชาการตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี = ตามเกณฑ์ ที& ก.ท.กําหนด โดยแยกกนั
ประเมินฯ แล้วสรุปผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาตอ่ไป  
         ในการนี = ก.ท.อาจแตง่ตั =งคณะกรรมการตาม (3) ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก
สมัภาษณ์ผู้ขอฯ เพื&อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ด้วยก็ได้  
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(ค)  การแตง่ตั =ง 
                        นายกเทศมนตรีออกคําสั&งเลื&อนและแตง่ตั =งฯ โดยผา่นความเห็นชอบ ก.ท.จ. และให้มีผล 
ไมก่่อนวนัที&ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตท่ั =งนี =ต้องไมย้่อนหลงัข้ามปีงบประมาณ 

ข้อ  210    การเลื&อนและแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ผู้ชว่ยครูใหญ่ ระดบั 6 
(ก)  หลกัเกณฑ์ 

                             (1) ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =น ได้ดํารงตําแหนง่ผู้ชว่ยครูใหญ่มาแล้วไมน้่อยกว่า 2 ปี 
                             (2) ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =น ได้รับเงินเดือนไมตํ่&ากวา่ขั =นตํ&าของระดบั 6 
                             (3) ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =น ได้ปฏิบตังิานตามหน้าที&ความรับผิดชอบและลกัษณะงานที&
ปฏิบตัเิหมาะสมกบัตําแหนง่ ซึ&งรับเงินเดือนในระดบั 6 และมีผลการปฏิบตังิาน 2 ปีการศกึษาย้อนหลงัตาม
เกณฑ์ที& ก.ท.กําหนด 
                             (4) ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =น มีผลการปฏิบตังิานตามข้อ (3) ได้ผลดีโดยผา่นการประเมินได้
คะแนนเฉลี&ยไมตํ่&ากว่าร้อยละ 60 

(ข)  วิธีการ  
                             (1) ให้พนกังานครูเทศบาลผู้ประสงค์จะขอกําหนดให้ได้รับเงินเดือนในระดบัที&สงูขึ =น
เป็นผู้จดัทําคําขอตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี = โดยจะต้องชี =แจงผา่นผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัชั =น 
                             (2) ให้ผู้บงัคบับญัชาชั =นต้น ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา ผู้ อํานวยการ/หวัหน้ากอง
การศกึษาและปลดัเทศบาล ตามลําดบัเป็นผู้ รับรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัใิห้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์แล้วสง่เรื&องให้ ก.ท.จ.พิจารณา 
                             (3) ให้ ก.ท.จ.แตง่ตั =งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน จํานวนไมน้่อยกวา่ 5 คน 
ประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านการศกึษาและผู้แทนสว่นราชการที&เกี&ยวข้องตามที& ก.ท.กําหนด เป็นผู้
ประเมินผลการปฏิบตังิาน โดยให้ผู้ประเมินผลการปฏิบตังิานพิจารณาผลการปฏิบตัิงานตามแบบประเมิน
ท้ายหลกัเกณฑ์นี = ตามเกณฑ์ที& ก.ท.กําหนด โดยแยกกนัประเมินแล้วสรุปผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.
พิจารณาตอ่ไป  

(ค)  การแตง่ตั =ง 
                        นายกเทศมนตรีออกคําสั&งและแตง่ตั =งฯ โดยผา่นความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. ให้มีผลไมก่่อน
วนัที&ผา่นการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตท่ั =งนี =ต้องไมย้่อนหลงัข้ามปีงบประมาณ 

ข้อ  211    การเลื&อนและแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ครูใหญ่ และผู้ชว่ยอาจารย์ใหญ่ ระดบั 7 
(ก)  หลกัเกณฑ์ 

                             (1) ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =นได้ดํารงตําแหนง่ครูใหญ่หรือผู้ชว่ยอาจารย์ใหญ่มาแล้วไมน้่อย
กวา่ 3 ปี 



 

 

107

    (2)  ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =น ได้รับเงินเดือนไม่ตํ&ากว่าขั =นตํ&าของระดบั 7 
                             (3) ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =น ได้ปฏิบตังิานตามหน้าที&ความรับผิดชอบและลกัษณะงานที&
ปฏิบตัเิหมาะสมกบัตําแหนง่ ซึ&งรับเงินเดือนในระดบั 7 และมีผลการปฏิบตังิาน 3 ปีการศกึษาย้อนหลงั 
ตามเกณฑ์ที& ก.ท. กําหนด 
                             (4) ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =น มีผลการปฏิบตังิานตามข้อ (3) ได้ผลดีโดยผา่นการประเมินได้
คะแนนเฉลี&ยไมตํ่&ากว่าร้อยละ 70 
                             (5) ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =นมีความชํานาญการในการบริหารสถานศกึษาตามเกณฑ์ที& ก.ท.
กําหนดรวม 3 รายการ ดงันี = 
                        รายการที& 1 การพิจารณาความชํานาญการในการบริหารสถานศกึษา โดยพิจารณา
จากการบริหารงานในเรื&องดงัตอ่ไปนี = 
                                      1. งานด้านการปกครอง 
                                      2. งานด้านวิชาการ 
                                      3. งานด้านธุรการหรือบริหารทั&วไป 
                                      4. งานด้านความสมัพนัธ์กบัชมุชน 
                                      หากการบริหารงานทั =ง 4 ด้านดงักลา่ว มีผลให้การจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
มีคณุภาพของการเรียนการสอนตามหลกัสตูรได้ผลเป็นที&ยอมรับ จงึจะถือว่าเป็นการบริหารสถานศกึษา
ได้ผลดีเข้าลกัษณะผู้ ชํานาญในการบริหารสถานศกึษา 
                        รายการที& 2 พิจารณาผลงานที&ปรากฏในหน้าที&ความรับผิดชอบตอ่นกัเรียน ครู 
อาจารย์  ผู้ ร่วมงานอื&น ๆ และประชาชนหรือสาธารณชน 
                                      โดยพิจารณาจากผลงานที&ปรากฏตอ่ไปนี = 
                                      1. ผลที&ปรากฏตอ่นกัเรียน โดยพิจารณาจาก 
                                         1.1 นกัเรียน ได้รับความรู้ครบถ้วนตามหลกัสตูรอยา่งได้ผล 
                                         1.2 นกัเรียน ได้มีการพฒันาการเรียนรู้ให้ดีขึ =น 
                                         1.3 นกัเรียน มีความประพฤตแิละอยู่ในระเบียบวินยัดี 
                                         1.4 นกัเรียน มีความเป็นพลเมืองดี สามารถนําความรู้ไปใช้ดําเนินชีวิตหรือ                      
ประกอบอาชีพได้ 
                                      2. ผลที&ปรากฏตอ่ครู อาจารย์ โดยพิจารณาจาก 

    2.1 การพฒันาการปฏิบตัิหน้าที&ของครู อาจารย์ โดยให้สามารถปฏิบตัิหน้าที& 
ได้อยา่งมีคณุภาพ 
                                         2.2 การสอนและการอบรมของครู อาจารย์ เตม็ตามหลกัสตูรที&กําหนดและ
เป็นไป   ตามหลกัวิชาการศกึษาอยา่งได้ผล 
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                                         2.3 ครู อาจารย์ เอาใจใสรั่บผิดชอบดแูลการสอนและปกครอง นกัเรียน ทั =งเป็น                     
กลุม่และเป็นรายบคุคล โดยสามารถแก้ปัญหาเกี&ยวกบัผลการเรียนและความประพฤตขิองนกัเรียนอยา่ง
ได้ผล 
                                         2.4 ครู อาจารย์ พฒันาตนเองให้เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถดีและความ
ประพฤตสิามารถถ่ายทอดความรู้ได้ 
                                      3. ผลที&ปรากฏตอ่ผู้ ร่วมงานอื&น  โดยพิจารณาจากการพฒันาการทํางานของ
เจ้าหน้าที&ทกุฝ่ายในสถานศกึษาให้สามารถปฏิบตัหิน้าที&ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบตังิานได้อยา่งมี
คณุภาพ 
                                      4. ผลที&ปรากฏตอ่ประชาชน โดยพิจารณาจากผลงานการจดัการศกึษาของ
สถานศกึษา  เป็นที&ยอมรับของประชาชนทั&วไป โดยประชาชนให้ความเลื&อมใส ศรัทธา และให้ความร่วมมือ
กบัสถาบนัการศกึษา 
                        รายการที& 3 ผลงานในฐานะผู้ ชํานาญการทางการศกึษาทั&วไป 
                                      โดยพิจารณาจากการมีสว่นร่วมในวงวิชาการหรือวิชาชีพที&เกี&ยวข้อง โดย
พิจารณาวา่ผลการปฏิบตังิานที&แสดงความชํานาญการนั =น สามารถประยกุต์ใช้ประโยชน์ในการจดั
การศกึษาได้ 
                        (6) ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =น มีผลงานทางวิชาการตามที& ก.ท.กําหนด คือ จะต้องมีผลงานทาง
วิชาการเป็นเอกสารเกี&ยวกบัการบริหารสถานศกึษา หรือผลงานทางวิชาการที&ใช้ในสถานศกึษา ซึ&ง ก.ท.
เห็นวา่ใช้ประโยชน์ในการบริหารสถานศกึษาหรือการศกึษาได้ โดยมีรายการพิจารณา ดงันี = 
                        รายการที& 1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก 
                                      1. ความสมบรูณ์เนื =อหาสาระ 
                                         โดยพิจารณาถึงความถกูต้องของเนื =อหา ความสมบรูณ์ครบถ้วนอย่าง
เหมาะสมกบัลกัษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนั =น ๆ รวมทั =งการค้นคว้าอ้างอิงที&เป็นที&เชื&อถือได้ 

2. ความคดิริเริ&มสร้างสรรค์ 
                                         โดยพิจารณาวา่ผู้จดัทําได้มีความคดิริเริ&มสร้างสรรค์จากของเดมิมีอยูแ่ละ
นํามาใช้ประโยชน์ได้ดียิ&งขึ =น หรือจดัทําขึ =นใหม่โดยยงัไมมี่ผู้ใดริเริ&มจดัทําขึ =น อนึ&ง ผลงานทางวิชาการนั =น
จะต้องจดัทําด้วยตนเองหรือเป็นผู้ นําในการจดัทําโดยมีส่วนร่วมกนัรับผิดชอบ และมีหลกัฐานแสดงได้ 
                       รายการที& 2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก 

                                       1. ประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
                                           โดยพิจารณาว่าผลงานนี =จะมีประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการที&
สามารถใช้เป็นแหลง่อ้างอิงหรือเป็นแนวปฏิบตัไิด้ 
                                       2. ประโยชน์ตอ่นกัเรียน หรือประโยชน์ตอ่การบริหารสถานศกึษา 
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                                           โดยพิจารณาว่า ผลงานนี =ทําให้นกัเรียนสามารถพฒันาตนเองในการเรียนรู้ 
เพื&อประโยชน์ของการศกึษาเพิ&มเตมิ หรือการประกอบอาชีพ หรือการดํารงชีพได้อยา่งดี หรือทําให้มี
ประโยชน์ตอ่การบริหารสถานศกึษา ทําให้สถานศกึษานั =นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ&งขึ =น 
                   (7) เกณฑ์การตดัสิน 
  

  รายการประเมิน คะแนนเตม็ เกณฑ์การตดัสิน 

1. การประเมินความชํานาญ        
   1.1 ความชํานาญการในการบริหารสถานศกึษา        
   1.2 ผลงานที&ปรากฏในหน้าที&ความรับผิดชอบตอ่ 
        นกัเรียน นกัศกึษา ครู อาจารย์ ผู้ ร่วมงานอื&น ฯลฯ 
   1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผู้ ชํานาญการ     
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ 
   2.1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
        2.1.1 ความสมบรูณ์ของเนื =อหาสาระ 
        2.1.2 ความคดิริเริ&มสร้างสรรค์ 
   2.2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
        2.2.1 ประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
        2.2.2 ประโยชน์ตอ่นกัเรียนหรือสถานศกึษา   

70 
(30) 

 
(30) 
(10) 
30 

(15) 
 
 

(15) 
 
 
 

เกณฑ์ผา่นร้อยละ 65 ของคะแนน
เตม็ 70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน 
 
 
 
 
เกณฑ์ผา่นร้อยละ 65 ของคะแนน
เตม็ 30 คะแนน คือ 19.5 คะแนน 

รวม 100 เกณฑ์ผา่นร้อยละ 70 

 
(ข)  วิธีการ 

                              (1) ให้พนกังานครูเทศบาลผู้ประสงค์จะขอกําหนดให้ได้รับเงินเดือนในระดบัที&สงูขึ =น 
เป็นผู้จดัทําคําขอตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี = โดยจะต้องชี =แจงผา่นผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัชั =น และผลงาน
ทางวิชาการ 
                              (2) ให้ผู้บงัคบับญัชาชั =นต้น ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา (กรณีผู้ชว่ยผู้บริหาร
สถานศกึษาเป็นผู้ขอ) ผู้ อํานวยการ/หวัหน้ากองการศกึษา และปลดัเทศบาล ตามลําดบั เป็นผู้ รับรองการ
ปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัใิห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ แล้วเทศบาลสง่เรื&องให้ ก.ท.จ.พิจารณา 
                              (3) ให้ ก.ท.จ.แตง่ตั =งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน ความชํานาญการและ
ผลงานทางวิชาการไมน้่อยกวา่ 5 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านการศกึษาจากมหาวิทยาลยัของ
รัฐและผู้แทนสว่นราชการที&เกี&ยวข้องตามที& ก.ท.กําหนด เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบตังิานความชํานาญการ
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และผลงานทางวิชาการตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี = ตามเกณฑ์ที& ก.ท.กําหนด โดยแยกกนัประเมินแล้ว
สรุปผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ. พิจารณาตอ่ไป 
                              ในการนี = ก.ท.อาจแตง่ตั =งคณะกรรมการตาม (3) ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก
สมัภาษณ์ผู้ขอฯ เพื&อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ด้วยก็ได้  

 
(ค)  การแตง่ตั =ง 

                             นายกเทศมนตรีออกคําสั&งเลื&อนและแตง่ตั =งฯ โดยผา่นความเห็นชอบ ก.ท.จ. ให้มีผลไม่
ก่อนวนัที&ผา่นการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตท่ั =งนี =ต้องไมย้่อนหลงัข้ามปีงบประมาณ 

ข้อ  212    การเลื&อนและแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่อาจารย์ใหญ่ ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการโรงเรียน 
และ ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการวิทยาลยั ระดบั 8 

(ก)  หลกัเกณฑ์ 
                              (1) ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =น ได้ดํารงตําแหนง่อาจารย์ใหญ่ หรือผู้ชว่ยผู้ อํานวยการโรงเรียน 
หรือผู้ชว่ยผู้ อํานวยการวิทยาลยั มาแล้วไมน้่อยกว่า 3 ปี 
                              (2) ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =น ได้รับเงินเดือนไมตํ่&ากวา่ขั =นตํ&าของระดบั 8 
                              (3) ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =น ได้ปฏิบตังิานตามหน้าที&ความรับผิดชอบ และลกัษณะงานที&
ปฏิบตัเิหมาะสมกบัตําแหนง่ ซึ&งรับเงินเดือนในระดบั 8 และมีผลการปฏิบตังิาน 3 ปีการศกึษาย้อนหลงั 
ตามเกณฑ์ที& ก.ท.กําหนด 

     (4) ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =นมีผลการปฏิบตังิานตามข้อ (3) ได้ผลดีโดยผา่นการประเมิน 
ได้คะแนนเฉลี&ยไมตํ่&ากวา่ร้อยละ 70 
                              (5) ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =น มีความชํานาญการในการบริหารสถานศกึษาตามเกณฑ์ที&       
ก.ท. กําหนด รวม 3 รายการ ดงันี = 
                              รายการที& 1 พิจารณาความชํานาญการในการบริหารสถานศกึษา 
                                            โดยพิจารณาจากการบริหารงานในเรื&องดงัตอ่ไปนี = 
                                            1. งานด้านการปกครอง 
                                            2. งานด้านวิชาการ 
                                            3. งานด้านธุรการหรือบริหารทั&วไป 
                                            4. งานด้านความสมัพนัธ์กบัชมุชน 
                                            หากการบริหารทั =ง 4 ด้านดงักลา่ว มีผลให้การจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
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ได้ผลดี โดยคณุภาพของการเรียนการสอนตามหลกัสตูรได้ผลสงู เป็นที&ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที&
เกี&ยวข้องจงึจะถือวา่เป็นการบริหารสถานศกึษาได้ผลดีมากเข้าลกัษณะความชํานาญการในการบริหาร
สถานศกึษา 
                              รายการที& 2 พิจารณาผลงานที&ปรากฏในหน้าที&ความรับผิดชอบตอ่นกัเรียน ครู 
อาจารย์  ผู้ ร่วมงานอื&น ๆ และประชาชนหรือสาธารณชน 
                                            โดยพิจารณาจากผลงานที&ปรากฏ ดงัตอ่ไปนี = 
                                            1. ผลที&ปรากฏตอ่นกัเรียน โดยพิจารณาจาก 
                                               1.1 นกัเรียน ได้รับความรู้ครบถ้วนตามหลกัสตูรอยา่งได้ผลดี 
                                               1.2 นกัเรียน ได้มีการพฒันาการเรียนรู้ให้ดีขึ =น 
                                               1.3 นกัเรียน มีความประพฤตแิละอยูใ่นระเบียบวินยัดี 
                                               1.4 นกัเรียน มีความเป็นพลเมืองดี สามารถนําความรู้ไปใช้ดําเนินชีวิต 
หรือประกอบอาชีพได้ดี 
                                            2. ผลที&ปรากฏตอ่ครู อาจารย์  โดยพิจารณาจาก 
                                               2.1 การพฒันาการปฏิบตัหิน้าที&ของครู อาจารย์ โดยให้สามารถปฏิบตัิ 
หน้าที&ได้อยา่งมีคณุภาพดี 

          2.2 การสอนและการอบรมของครู อาจารย์ เตม็ตามหลกัสตูรที&กําหนด 
และเป็นไปตามหลกัวิชาการศกึษาอย่างได้ผลดี 
                                               2.3 ครู อาจารย์ เอาใจใส่รับผิดชอบดแูลการสอนและปกครองนกัเรียน 
ทั =งเป็นกลุม่ และเป็นรายบคุคล โดยสามารถแก้ปัญหาเกี&ยวกบัผลการเรียนและความประพฤตขิองนกัเรียน
ได้ผลดี 
                                               2.4 ครู อาจารย์ พฒันาตนเองให้เป็นผู้ มีความรู้ดีความสามารถและ 
ความประพฤติดี สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอยา่งดี  
                                            3. ผลที&ปรากฏตอ่ผู้ ร่วมงานอื&น  โดยพิจารณาจากการพฒันาการทํางาน 
ของเจ้าหน้าที&ทกุฝ่ายในสถานศกึษาให้สามารถปฏิบตัหิน้าที&ได้อยา่งมีประสิทธิภาพเป็นผลดีตอ่งานและ
ปฏิบตังิานได้อยา่งมีคณุภาพ 
                                            4. ผลที&ปรากฏตอ่ประชาชน  โดยพิจารณาจากผลงานการจดัการศกึษาของ 
สถานศกึษาได้ผลดีเป็นที&ยอมรับของประชาชนทั&วไป โดยประชาชนให้ความเลื&อมใสศรัทธาและให้ความ
ร่วมมือกบัสถานศกึษาเป็นอยา่งดี 
                              รายการที& 3 ผลงานในฐานะผู้ ชํานาญการทางการศกึษาโดยทั&วไป 
                                            โดยพิจารณาจากการมีสว่นร่วมและการยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ 
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ที&เกี&ยวข้อง โดยพิจารณาวา่ ผลการปฏิบตังิานที&แสดงความเชี&ยวชาญนั =น สามารถประยกุต์ใช้ประโยชน์ใน
การจดัการศกึษาได้เป็นอย่างดี 
                  (6) ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =นมีผลงานทางวิชาการตามที& ก.ท.กําหนด คือ จะต้องมีผลงานทาง
วิชาการเป็นเอกสารเกี&ยวกบัการบริหารสถานศกึษาหรือผลงานทางวิชาการที&ใช้ในสถานศกึษา ซึ&ง ก.ท.เห็น
วา่ใช้ประโยชน์ในการบริหารสถานศกึษาหรือการศกึษาได้เป็นอยา่งดี โดยมีรายการพิจารณา ดงันี = 
                             รายการที& 1  คณุภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก 
                                            1. ความสมบรูณ์ของเนื =อหาสาระ 
                                               โดยพิจารณาถึงความถกูต้องของเนื =อหา ความสมบรูณ์ครบถ้วนอยา่ง 
เหมาะสมกบัลกัษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนั =น ๆ รวมทั =งการค้นคว้าอ้างอิงที&เป็นที&เชื&อถือได้ 
                                            2. ความคิดริเริ&มสร้างสรรค์ 
                                               โดยพิจารณาว่า ผู้จดัทําได้มีความคิดริเริ&มสร้างสรรค์จากของเดมิที&มีอยู่ 
และนํามาใช้ประโยชน์ได้ดียิ&งขึ =น หรือจดัทําขึ =นใหมโ่ดยไมมี่ผู้ใดริเริ&มจดัทําขึ =น อนึ&ง ผลงานทางวิชาการนั =น
จะต้องจดัทําด้วยหรือเป็นผู้ นําในการจดัทํา โดยมีสว่นร่วมรับผิดชอบและมีหลกัฐานแสดงได้ 

      รายการที& 2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก 
                                             1. ประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
                                                 โดยพิจารณาวา่ ผลงานนี =จะเป็นประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
ที&สามารถใช้เป็นแหลง่อ้างอิง หรือเป็นแนวปฏิบตัิอยา่งได้ผลดี 
                                             2. ประโยชน์ตอ่นกัเรียนหรือประโยชน์ตอ่การบริหารสถานศกึษา 
                                                 โดยพิจารณาวา่ ผลงานนี =ทําให้นกัเรียนได้รับความรู้และพฒันาตนเอง 
ในการเรียนรู้เพื&อประโยชน์ของการศกึษาเพิ&มเตมิ หรือประกอบอาชีพ หรือการดํารงชีพได้อยา่งดี หรือทําให้
มีประโยชน์ตอ่การบริหารสถานศกึษาทําให้สถานศกึษานั =นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ&งขึ =น                               
                   (7) เกณฑ์การตดัสิน  

  รายการประเมิน คะแนนเตม็ เกณฑ์การตดัสิน 

1. การประเมินความชํานาญ        
   1.1 ความชํานาญการในการบริหารสถานศกึษา        
   1.2 ผลงานที&ปรากฏในหน้าที&ความรับผิดชอบตอ่ 
        นกัเรียน นกัศกึษา ครู อาจารย์ ผู้ ร่วมงานอื&น ฯลฯ 
   1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผู้ ชํานาญการ     
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ 
   2.1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
        2.1.1 ความสมบรูณ์ของเนื =อหาสาระ 

70 
(30) 

 
(30) 
(10) 
30 

(15) 
 

เกณฑ์ผา่นร้อยละ 65 ของคะแนน
เตม็ 70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน 
 
 
 
 
เกณฑ์ผา่นร้อยละ 65 ของคะแนน
เตม็ 30 คะแนน คือ 19.5 คะแนน 
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  รายการประเมิน คะแนนเตม็ เกณฑ์การตดัสิน 

        2.1.2 ความคดิริเริ&มสร้างสรรค์ 
   2.2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
        2.2.1 ประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
        2.2.2 ประโยชน์ตอ่นกัเรียนหรือสถานศกึษา   

 
(15) 

 
 
 

รวม 100 เกณฑ์ผา่นร้อยละ 75 

 
 

(ข)  วิธีการ 
                             (1) ให้พนกังานครูเทศบาลผู้ประสงค์จะขอกําหนดให้ได้รับเงินเดือนในระดบัที&สงูขึ =น 
เป็นผู้จดัทําคําขอตามแนบท้ายท้ายหลกัเกณฑ์นี = โดยจะต้องชี =แจงผา่นผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัชั =น และ
ผลงานทางวิชาการ 
                             (2) ให้ผู้บงัคบับญัชาชั =นต้น ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา (กรณีผู้ชว่ยผู้บริหาร
สถานศกึษาเป็นผู้ขอ) ผู้ อํานวยการ/หวัหน้ากองการศกึษา และปลดัเทศบาล ตามลําดบั เป็นผู้ รับรองการ
ปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัใิห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ แล้วเทศบาลสง่เรื&องให้ ก.ท.จ.พิจารณา 
                             (3) ให้ ก.ท.จ.แตง่ตั =งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน ความชํานาญการและ
ผลงานทางวิชาการไมน้่อยกวา่ 5 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านการศกึษาจากมหาวิทยาลยัของ
รัฐ และผู้แทนสว่นราชการที&เกี&ยวข้องตามที& ก.ท.กําหนด เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบตังิาน ความชํานาญการ
และผลงานทางวิชาการตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี = ตามเกณฑ์ที& ก.ท.กําหนด โดยแยกกนัประเมิน แล้ว
สรุปผลการพิจารณาให้ ก.ท.จ.พิจารณาตอ่ไป 
                    ในการนี = ก.ท.อาจแตง่ตั =งคณะกรรมการ (3) ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียกสมัภาษณ์
ผู้ขอฯ เพื&อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ด้วยก็ได้ 
    (ค)  การแตง่ตั =ง 
                             นายกเทศมนตรีออกคําสั&งเลื&อนและแตง่ตั =งฯ โดยผา่นความเห็นชอบ ก.ท.จ. ได้มีผลไม่
ก่อนวนัที&ผา่นการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตท่ั =งนี =ต้องไมย้่อนหลงัข้ามีปีงบประมาณ 

ข้อ  213    การเลื&อนและแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ผู้ อํานวยการโรงเรียนและผู้ อํานวยการ 
วิทยาลยั ระดบั 9           

(ก)  หลกัเกณฑ์ 
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                              (1) ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =น ได้ดํารงตําแหนง่ผู้ อํานวยการโรงเรียนหรือผู้ อํานวยการ
วิทยาลยัมาแล้วไมน้่อยกวา่ 3 ปี 
                              (2) ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =น ได้รับเงินเดือนไมตํ่&ากวา่ขั =นตํ&าของระดบั 9 
                              (3) ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =น ได้ปฏิบตังิานตามหน้าที&ความรับผิดชอบ และลกัษณะงานที&
ปฏิบตัเิหมาะสมกบัตําแหนง่ ซึ&งรับเงินเดือนในระดบั 9 และมีผลการปฏิบตังิาน 3 ปีการศกึษาย้อนหลงั 
ตามเกณฑ์ที& ก.ท.กําหนด 
 
 

(4) ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =นมีผลการปฏิบตังิานตามข้อ (3) ได้ผลดีโดยผา่นการประเมินได้               
คะแนนเฉลี&ยไมตํ่&ากว่าร้อยละ 70 
                              (5) ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =น มีความเชี&ยวชาญในการบริหารสถานศกึษาตามเกณฑ์ที& ก.ท.
กําหนด   รวม 3 รายการ ดงันี = 
                             รายการที& 1 พิจารณาความเชี&ยวชาญในการบริหารสถานศกึษา 
                                           โดยพิจารณาจากการบริหารในเรื&องตอ่ไปนี = 
                                           1. งานด้านการปกครอง 
                                           2. งานด้านวิชาการ 
                                           3. งานด้านธุรการหรือบริหารทั&วไป 
                                           4. งานด้านความสมัพนัธ์กบัชมุชน 
                                           หากการบริหารทั =ง 4 ด้านดงักลา่ว มีผลให้การจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
ได้ผลดียิ&งขึ =น โดยคณุภาพของการเรียนการสอนตามหลกัสตูรได้ผลดียิ&งขึ =นเป็นที&ยอมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพที&เกี&ยวข้อง จงึจะถือว่าเป็นการบริหารสถานศกึษาได้ผลดีมากเป็นพิเศษเข้าลกัษณะความเชี&ยวชาญ
ในการบริหารสถานศกึษา 
                            รายการที& 2 พิจารณาผลงานที&ปรากฏในหน้าที&ความรับผิดชอบตอ่นกัเรียน ครู อาจารย์  

ผู้ ร่วมงานอื&น ๆ และประชาชนหรือสาธารณชน โดยพิจารณาจากผลงานที&ปรากฏ ดงัตอ่ไปนี = 
                                           1. ผลที&ปรากฏตอ่นกัเรียน โดยพิจารณาจาก  
                                              1.1 นกัเรียน ได้รับความรู้ครบถ้วนตามหลกัสตูรอยา่งได้ผลดี  
                                              1.2 นกัเรียน พฒันาการเรียนรู้ให้ดีขึ =นทกุระดบั เชน่ จากระดบัตํ&ากวา่  
ปานกลาง เป็นระดบัปานกลาง หรือสงูกว่าหรือจากระดบัปานกลางเป็นระดบัดีหรือสงูกวา่หรือจากระดบัดี
เป็นระดบัดียิ&งขึ =น  
                                              1.3 นกัเรียน มีความประพฤตแิละอยูใ่นระเบียบวินยัดี  
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                                              1.4 นกัเรียน มีความเป็นพลเมืองดี สามารถนําความรู้ไปใช้ดําเนินชีวิตหรือ                 
ประกอบอาชีพได้ดี  
                                           2. ผลที&ปรากฏตอ่ครู อาจารย์ โดยพิจารณาจาก  
                                              2.1 การพฒันาการปฏิบตัิหน้าที&ของครู อาจารย์ โดยให้สามารถปฏิบตัิ
หน้าที& ได้อย่างมีคณุภาพดียิ&ง  

         2.2 การสอนและการอบรมของครู อาจารย์ เตม็ตามหลกัสตูรที&กําหนดและ 
เป็นไปตามหลกัสตูรที&กําหนดและเป็นไปตามหลกัวิชาการศกึษาอยา่งได้ผลดียิ&ง  
                                              2.3 ครู อาจารย์ เอาใจใส่รับผิดชอบดแูลการสอนและปกครอง นกัเรียน 
ทั =งเป็นกลุม่และเป็นรายบคุคล โดยสามารถแก้ปัญหาเกี&ยวกบัผลการเรียนและความประพฤตขิองนกัเรียน
อยา่งได้ผลดียิ&ง 
                                             
   2.4 ครู อาจารย์ พฒันาตนเองให้เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถและ 
ความประพฤติดี สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอยา่งดี  
                                           3. ผลที&ปรากฏตอ่ผู้ ร่วมงานอื&น โดยพิจารณาจากการพฒันาการทํางานของ 
เจ้าหน้าที&ทกุฝ่ายในสถานศกึษาให้สามารถปฏิบตัหิน้าที&ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นผลดีตอ่งานและ
ปฏิบตังิานได้อยา่งมีคณุภาพดียิ&ง  
                                           4. ผลที&ปรากฏตอ่ประชาชน โดยพิจารณาจากผลงานการจดัการศกึษาของ 
สถานศกึษาได้ผลดียิ&ง เป็นที&ยอมรับของประชาชนทั&วไป โดยประชาชนให้ความเลื&อมใส ศรัทธา และให้
ความร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษาเป็นอยา่งดียิ&ง  
                             รายการที& 3 ผลงานในฐานะผู้ เชี&ยวชาญทางการศกึษาโดยทั&วไป  
                                           โดยพิจารณาจากการมีสว่นร่วมและการยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ 
ที&เกี&ยวข้อง โดยพิจารณาวา่ผลการปฏิบตังิานที&แสดงความเชี&ยวชาญนั =น สามารถประยกุต์ใช้ประโยชน์ใน
การจดัการศกึษาได้เป็นอย่างดี  
                       (6) ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =นมีผลงานทางวิชาการตามที& ก.ท.กําหนด คือ จะต้องมีผลงานทาง
วิชาการเป็นเอกสารเกี&ยวกบัการบริหารสถานศกึษา หรือผลงานทางวิชาการที&ใช้ในสถานศกึษาที& ก.ท. เห็น
วา่ใช้ประโยชน์ในการบริหารสถานศกึษาหรือการศกึษาได้เป็นอยา่งดีมาก โดยมีรายการพิจารณา ดงันี =  
                            รายการที& 1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก  
                                          1. ความสมบรูณ์เนื =อหาสาระ  
                                             โดยพิจารณาถึงความถกูต้องของเนื =อหา ความสมบรูณ์ครบถ้วนอยา่ง
เหมาะสม  กบัลกัษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนั =น ๆ รวมทั =งการค้นคว้าอ้างอิงที&เป็นที&เชื&อถือได้  
                                          2. ความคิดริเริ&มสร้างสรรค์  
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                                             โดยพิจารณาวา่ผู้จดัทําได้มีความคิดริเริ&มสร้างสรรค์จากของเดมิมีอยูแ่ละ
นํามา  ใช้ประโยชน์ได้ดียิ&งขึ =น หรือจดัทําขึ =นใหมโ่ดยยงัไมมี่ผู้ใดริเริ&มจดัทําขึ =น อนึ&ง ผลงานทางวิชาการนั =น
จะต้องจดัทําด้วยตนเองหรือเป็นผู้ นําในการจดัทําโดยมีส่วนร่วมกนัรับผิดชอบและมีหลกัฐานแสดงได้ 

     รายการที& 2  ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก  
                                            2.1 ประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการ  
                                                โดยพิจารณาวา่ผลงานนี =จะเป็นประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
ที&สามารถใช้เป็นแหลง่อ้างอิงหรือเป็นแนวปฏิบตัิอยา่งได้ผลดียิ&ง  
                                           2.2 ประโยชน์ตอ่นกัเรียนหรือประโยชน์ตอ่การบริหารสถานศกึษา  
                                                โดยพิจารณาวา่ ผลงานนี =ทําให้นกัเรียนได้รับความรู้และพฒันาตนเอง 
ในการเรียนรู้เพื&อประโยชน์ของการศกึษาเพิ&มเตมิ หรือการประกอบอาชีพ หรือการดํารงชีพได้อยา่งดียิ&งขึ =น
หรือทําให้มีประโยชน์ตอ่การบริหารสถานศกึษาทําให้สถานศกึษานั =นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี
ยิ&งขึ =น              
  (7) เกณฑ์การตดัสิน 

รายการประเมิน คะแนนเตม็ เกณฑ์การตดัสิน 

1. การประเมินความเชี&ยวชาญ 
   1.1 ความชํานาญการในการบริหารสถานศกึษา 
   1.2 ผลงานที&ปรากฏในหน้าที&ความรับผิดชอบตอ่ 
        นกัเรียน นกัศกึษา ครู อาจารย์ ผู้ ร่วมงานอื&น ฯลฯ 
   1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผู้ เชี&ยวชาญ 
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ 
   2.1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
        2.1.1 ความสมบรูณ์ของเนื =อหาสาระ 
        2.1.2 ความคดิริเริ&มสร้างสรรค์ 
   2.2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
        2.2.1 ประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
        2.2.2 ประโยชน์ตอ่นกัเรียนหรือสถานศกึษา  

70 
(30) 
(30) 

 
(10) 
30 

(15) 
 
 

(15) 

เกณฑ์ผา่นร้อยละ 70 ของคะแนน
เตม็ 70 คะแนน คือ 49 คะแนน 
 
 
 
 
เกณฑ์ผา่นร้อยละ 70 ของคะแนน
เตม็ 30 คะแนน คือ 21 คะแนน 

รวม 100 เกณฑ์ผา่นร้อยละ 75 

 
(ข)  วิธีการ 

                            (1) ให้พนกังานครูเทศบาลผู้ประสงค์จะขอกําหนดให้ได้รับเงินเดือนในระดบัที&สงูขึ =น 
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เป็นผู้จดัทําคําขอตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี = โดยจะต้องชี =แจงผา่นผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัชั =น และผลงาน
ทางวิชาการ 
                            (2) ให้ผู้บงัคบับญัชาชั =นต้น ได้แก่ ผู้ อํานวยการ/หวัหน้ากองการศกึษา และ              
ปลดัเทศบาล ตามลําดบั เป็นผู้ รับรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัใิห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
แล้วเทศบาลสง่เรื&อง ก.ท.จ.พิจารณา 
                            (3) ให้ ก.ท.จ.แตง่ตั =งคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบตังิาน ความเชี&ยวชาญและ         
ผลงานทางวิชาการไมน้่อยกวา่ 5 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านการศกึษาจากมหาวิทยาลยัของ
รัฐและผู้แทนสว่นราชการที&เกี&ยวข้อง ตามที& ก.ท.กําหนด เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบตัิความเชี&ยวชาญ และ
ผลงานทางวิชาการตามแบบท้าย  หลกัเกณฑ์นี = ตามเกณฑ์ที& ก.ท.กําหนด โดยแยกกนัประเมิน แล้วสรุปผล
การพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาตอ่ไป 
                          ในการนี = ก.ท.อาจแตง่ตั =งคณะกรรมการตาม (3) ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก
สมัภาษณ์ผู้ขอฯ เพื&อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ด้วยก็ได้ 

(ค)  การแตง่ตั =ง 
                              นายกเทศมนตรีออกคําสั&งเลื&อนและแตง่ตั =งฯ โดยผา่นความเห็นชอบ ก.ท.จ. โดยให้มี
ผลไมก่่อนวนัที&ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตท่ั =งนี =ต้องไมย้่อนหลงัข้ามปีงบประมาณ 

ข้อ  214    การเลื&อนตําแหน่งและระดบัพนกังานครูเทศบาลให้สงูขึ =น 
(ก)  สายงานผู้สอนและผู้สนบัสนนุการสอน 

(1) เลื&อนผู้ ดํารงตําแหนง่ครู 1ระดบั (1 – 3)  ขึ =นดํารงตําแหน่งครู 2 ระดบั (2 – 4) 
(2) เลื&อนผู้ ดํารงตําแหนง่ครู 2 ระดบั (2 – 4) ขึ =นดํารงตําแหน่งอาจารย์ 1 ระดบั (3 - 5) 
(3) เลื&อนผู้ ดํารงตําแหนง่อาจารย์ 1 ระดบั (3 – 5) ขึ =นดํารงตําแหนง่อาจารย์ 2 ระดบั (6 – 

7) 
(4) เลื&อนผู้ ดํารงตําแหนง่อาจารย์ 2 ระดบั (6 – 7) ขึ =นดํารงตําแหนง่อาจารย์ 3 ระดบั (6- 8) 

(ข)  สายงานผู้บริหารสถานศกึษา 
(1) เลื&อนผู้ ดํารงตําแหนง่ผู้ชว่ยครูใหญ่ ระดบั (4 – 5) ขึ =นดํารงตําแหนง่ผู้ชว่ยอาจารย์ใหญ่  

ระดบั (5 – 6)  และตําแหนง่ผู้ชว่ยอาจารย์ใหญ่ ระดบั (5- 6) ขึ =นดํารงตําแหนง่ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการโรงเรียน
หรือผู้ชว่ยผู้ อํานวยการวิทยาลยั ระดบั (6 – 7) 

(2) เลื&อนผู้ ดํารงตําแหนง่ครูใหญ่ ระดบั (5 – 6) ขึ =นดํารงตําแหนง่อาจารย์ใหญ่           
ระดบั (6 – 7) และตําแหนง่อาจารย์ใหญ่ ระดบั (6 – 7) ขึ =นดํารงตําแหนง่ผู้ อํานวยการโรงเรียนหรือ              
ผู้ อํานวยการวิทยาลยั ระดบั (7 – 8) 

ข้อ  215    เลื&อนผู้ ดํารงตําแหนง่ครู 1ระดบั (1 – 3) ขึ =นดํารงตําแหนง่ครู 2 ระดบั (2 – 4) 
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(ก)  หลกัเกณฑ์  
                              (1) จะต้องเป็นผู้ซึ&งได้รับเงินเดือนไมตํ่&ากว่าขั =นตํ&าของอนัดบัเงินเดือนตามตําแหนง่        
ครู 2 
                              (2) จะต้องมีคณุสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนง่สําหรับตําแหนง่ตามมาตรฐานกําหนด            
ตําแหนง่ครู 2  ที&จะเลื&อนและแตง่ตั =ง  
                              (3) จะต้องเป็นผู้ ที&มีผลงานตามหน้าที& ความรับผิดชอบและลกัษณะงานที&ปฏิบตัิ
เหมาะสมกบัตําแหนง่ที&จะเลื&อน โดยผ่านการประเมินคณุภาพงานตามเกณฑ์ที& ก.ท.กําหนด  

 
 
 
(ข)  วิธีการ  

                              (1) ผู้ มีคณุสมบตัคิรบถ้วน จดัทํารายงานคณุภาพงานตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี = 
เสนอตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัชั =นเป็นผู้ รับรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัใิห้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ แล้วเทศบาลสง่เรื&องให้ ก.ท.จ.พิจารณา 
                             (2) ให้ ก.ท.จ.แตง่ตั =งคณะกรรมการจํานวนไมน้่อยกวา่ 5 คน ประกอบด้วยผู้ทรง        
คณุวฒุิใน ก.ท.จ. เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสว่นราชการที&เกี&ยวข้อง เป็นกรรมการ ประเมินคณุภาพงาน
ตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี = ตามเกณฑ์ที& ก.ท.กําหนด โดยแยกกนัประเมิน แล้วสรุปผลการพิจารณาเสนอ 
ก.ท.จ.พิจารณาตอ่ไป 

(ค)  การแตง่ตั =ง  
                              นายกเทศมนตรีออกคําสั&งเลื&อนและแตง่ตั =งฯ โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. โดยให้       
มีผลไมก่่อนวนัที&ผา่นการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตท่ั =งนี =ต้องไมย้่อนหลงัข้ามปีงบประมาณ               

ข้อ  216    เลื&อนผู้ ดํารงตําแหนง่ครู 2 ระดบั (2 – 4) ขึ =นดํารงตําแหนง่อาจารย์ 1 ระดบั (3 – 5) 
(ก)  หลกัเกณฑ์ 

                         (1) จะต้องเป็นผ้ที&ได้รับเงินเดือนไมตํ่&ากวา่ขั =นตํ&าก่อนวนัเริ&มต้นปีงบประมาณที&จะเลื&อน      
ไมตํ่&ากวา่ขั =น 5,180 บาท 
                         (2) จะต้องมีคณุสมบตัเิฉพาะตําแหนง่สําหรับตําแหนง่ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง่
อาจารย์ 1  ที&จะเลื&อนขึ =นแตง่ตั =ง 

            (3) จะต้องเป็นผู้ ที&มีผลงานตามหน้าที& ความรับผิดชอบและลกัษณะงานที&ปฏิบตั ิ         
เหมาะสมกบัตําแหนง่ที&จะเลื&อนฯ โดยผา่นการประเมินคณุภาพงานตามเกณฑ์ที& ก.ท.กําหนด 

(ข)  วิธีการ 
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                         (1) ผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วน จดัทํารายงานคณุภาพงานตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี =เสนอตอ่
ผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัชั =นเป็นผู้ รับรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
แล้วเทศบาลสง่เรื&องให้ ก.ท.จ.พิจารณา 
                         (2) ให้ ก.ท.จ.แตง่ตั =งคณะกรรมการไมน้่อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวฒุิใน         
ก.ท.จ.เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสว่นราชการที&เกี&ยวข้อง เป็นกรรมการ ประเมินคณุภาพงานตามแบบ
ท้ายหลกัเกณฑ์นี = ตามเกณฑ์ที& ก.ท.กําหนด โดยแยกกนัประเมิน แล้วสรุปผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.
พิจารณาตอ่ไป 

(ค)  การแตง่ตั =ง 
                             นายกเทศมนตรีออกคําสั&งเลื&อนและแตง่ตั =งฯ โดยผา่นความเห็นของ ก.ท.จ.ให้มีผลไม่
ก่อนวนัที&ผา่นการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตท่ั =งนี =ต้องไมย้่อนหลงัข้ามปีงบประมาณ 

ข้อ  217    เลื&อนผู้ ดํารงตําแหนง่อาจารย์ 1ระดบั (3 – 5) ขึ =นดํารงตําแหนง่อาจารย์ 2  
ระดบั (6 – 7) 

(ก)  หลกัเกณฑ์ 
                          (1) จะต้องเป็นผู้ซึ&งได้รับเงินเดือนไมตํ่&ากวา่ขั =นตํ&าของระดบัเงินเดือนตามตําแหนง่
อาจารย์ 2  
                          (2) จะต้องมีคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง่พนกังานครู 
เทศบาล ตําแหนง่อาจารย์ 2 ที&จะเลื&อนขึ =นแตง่ตั =ง  
                          (3) จะต้องเป็นผู้ ที&มีผลงานตามหน้าที& ความรับผิดชอบและลกัษณะงานที&ปฏิบตั ิ         
เหมาะสมกบัตําแหนง่ที&จะเลื&อน โดยผ่านการประเมินคณุภาพงานตามเกณฑ์ที& ก.ท.กําหนด 

(ข)  วิธีการ 
                           (1) ผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วน จดัทํารายงานคณุภาพงานตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี =        
เสนอตอ่ผู้บงัคบับญัชา ตามลําดบัชั =นเป็นผู้ รับรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัใิห้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์แล้วเทศบาลสง่เรื&องให้ ก.ท.จ.พิจารณา 

    (2) ให้ ก.ท.จ.แตง่ตั =งคณะกรรมการจํานวนไมน้่อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวฒุิ 
ใน ก.ท.จ. เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสว่นราชการที&เกี&ยวข้อง เป็นกรรมการประเมินคณุภาพงานตาม
แบบท้ายหลกัเกณฑ์นี = ตามเกณฑ์ที& ก.ท.กําหนด โดยแยกกนัประเมิน แล้วสรุปผลการพิจารณาเสนอ            
ก.ท.จ.พิจารณาตอ่ไป 

(ค)  การแตง่ตั =ง 
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                              นายกเทศมนตรีออกคําสั&งเลื&อนและแตง่ตั =งฯ โดยผา่นความเห็นชอบของ ก.ท.จ. และ
ให้มีผลไมก่่อนวนัที&ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตท่ั =งนี = ต้องไมย้่อนหลงัข้าม
ปีงบประมาณ 

ข้อ  218    เลื&อนผู้ ดํารงตําแหนง่อาจารย์ 2 ระดบั (6 – 7) ขึ =นดํารงตําแหนง่อาจารย์ 3  
ระดบั (6 – 8) 
   (ก)  หลกัเกณฑ์  
                         (1) จะต้องเป็นผู้ซึ&งได้รับเงินเดือนไม่ตํ&ากวา่ขั =นตํ&าของระดบัเงินเดือนตามตําแหนง่ 
อาจารย์ 3  
                         (2) จะต้องมีคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง่พนกังาน 
ครูเทศบาล ตําแหนง่อาจารย์ 3 ที&จะเลื&อนขึ =นแตง่ตั =ง  
                         (3) จะต้องมีชั&วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ&งที&ได้กําหนดไว้ในหลกัสตูรและปฏิบตังิาน
อื&นที&เกี&ยวข้องเฉลียปีการศกึษาละไมตํ่&ากว่า 1,260 ช.ม.  
                         (4) จะต้องมีผลงานตามหน้าที& ความรับผิดชอบและลกัษณะงานที&เหมาะสมกบัตําแหนง่ 
อาจารย์ 3 และผลการปฏิบตัิย้อนหลงั 3 ปี โดยผ่านการประเมินคณุภาพงาน ปริมาณงาน ตามเกณฑ์        
ที& ก.ท.กําหนด  
                         (5) ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =น มีความชํานาญการตามเกณฑ์ที& ก.ท.กําหนด รวม 3 รายการ ดงันี =  
                             รายการที& 1 การพิจารณาความชํานาญการในการสอนวิชาการสาขาวิชาใดวิชาหนึ&ง  
                                           โดยพิจารณาจากการวางแผนการสอน เตรียมการสอน ทําการสอน          
การจดัทํา ผลิตและใช้สื&อการเรียนการสอน เครื&องมืออปุกรณ์อื&น ๆ การวดัผล และประเมินผลการเรียน     
การสอนโดยในการ ปฏิบตังิานนั =น  มีลกัษณะสามารถริเริ&ม สร้างสรรค์ หรือพฒันาในงานสอนจนได้ผลงาน 
ซึ&งมีประโยชน์ปรากฏเป็นที&ยอมรับ และสามารถนําไปเป็นแบบอยา่งในการปฏิบตังิานได้  
                             รายการที& 2 การพิจารณาผลงานที&ปรากฏในหน้าที&ความรับผิดชอบตอ่นกัเรียน ครู 
อาจารย์ ผู้ ร่วมงานอื&น ๆ และประชาชนหรือสาธารณชน 

      โดยพิจารณาจากผลงานที&ปรากฏดงัตอ่ไปนี =  
                                            1. ผลที&ปรากฏตอ่นกัเรียน โดยพิจารณาจาก  
                                               1.1 ผลการสอนที&ประเมินได้วา่มีผลสมัฤทธิQสงู โดยผลการเรียนของ       
นกัเรียนที&รับผิดชอบ มีการพฒันา เชน่ จากนกัเรียนที&มีระดบัความรู้ตํ&ากวา่เกณฑ์ ปานกลาง เป็นระดบั
ความรู้ปานกลาง หรือจากนกัเรียนที&มีระดบัความรู้ในเกณฑ์ปานกลาง เป็นระดบัความรู้ในเกณฑ์ดี หรือ
จากนกัเรียนที&มีระดบัความรู้ใน เกณฑ์ดีเป็นดียิ&งขึ =นและมีหลกัฐานเป็นที&ปรากฏชดั  
                                               1.2 การอบรมดแูลเกี&ยวกบัความประพฤตแิละการรักษาวินยั การปกครอง 
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ดแูล และการให้คําแนะนําและแนะแนวตา่ง ๆ แก่นกัเรียนที&ได้รับมอบหมายได้อยา่งดี จนมีผลให้นกัเรียนมี 
ความประพฤตแิละวินยัดีขึ =น  
                                           2. ผลที&ปรากฏตอ่ครู อาจารย์ และผู้ ร่วมงานอื&น โดยพิจารณาจากผลงานที&
แสดงความชํานาญ ซึ&งได้นําไปทําการสอน การให้คําแนะนํา ปรึกษา นิเทศ หรือสาธิตแก่ครู อาจารย์ ให้
สามารถนําไปปฏิบตัไิด้ เป็นที&ยอมรับของครู อาจารย์ และผู้ ร่วมงานอื&น  
                                           3. ผลที&ปรากฏตอ่ผู้ปกครองหรือประชาชน พิจารณาจากความเลื&อมใสของ 
ผู้ปกครองหรือประชาชนในชมุชนนั =น ๆ โดยผู้ปกครองหรือประชาชนมาปรึกษาหารือในเรื&องการศกึษา         
เลา่เรียน ความประพฤติ คณุธรรม และศีลธรรมของนกัเรียน ทั =งนี = ให้เน้นผลที&ปรากฏตอ่ผู้ปกครองหรือ
ประชาชนในสว่นที&เป็นประโยชน์ตอ่การเรียนการสอนเทา่นั =น  
                             รายการที& 3 การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผู้ ชํานาญการ  
                                           โดยพิจารณาจากการมีสว่นร่วมในวงวิชาการหรือวิชาชีพที&เกี&ยวข้อง โดย
พิจารณาวา่ผลการปฏิบตังิานที&แสดงความชํานาญการนั =นสามารถประยกุต์ใช้ประโยชน์ในการศกึษาได้                          
                       (6)  ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =น มีผลงานทางวิชาการตามที& ก.ท.กําหนด คือ จะต้องมีผลงานทาง
วิชาการเป็นเอกสารเกี&ยวกบัการสอน ซึ&งแสดงความชํานาญการในด้านนั =น ๆ หรือผลงานทางวิชาการใน
ลกัษณะอื&น ซึ&ง ก.ท. เห็นวา่ใช้ประโยชน์ในการสอนหรือการศกึษาได้ โดยมีรายการพิจารณา ดงันี =  
                             รายการที& 1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก  
                                           1. ความสมบรูณ์ของเนื =อหาสาระ  
                                              โดยพิจารณาถึงความถกูต้องของเนื =อหา ความสมบรูณ์ครบถ้วนอยา่ง
เหมาะสมกบัลกัษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนั =น ๆ รวมทั =งการค้นคว้าอ้างอิงที&เป็นเชื&อถือได้  

    2. ความคิดริเริ&มสร้างสรรค์  
                                             โดยพิจารณาผู้จดัทําได้มีความคิดริเริ&มสร้างสรรค์จากของเดมิที&มีอยู ่ 
และนํามาใช้ประโยชน์ได้ดียิ&งขึ =น หรือจดัทําขึ =นใหม ่โดยไมมี่ผู้ใดเริ&มจดัทําขึ =น อนึ&ง ผลงานทางวิชาการนั =น
จะต้องจดัทําด้วยตนเอง หรือเป็นผู้ นําในการจดัทํา โดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบและมีหลกัฐานแสดงได้  
                             รายการที& 2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณา  
                                           1. ประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการ  
                                              โดยพิจารณาวา่ ผลงานนี =จะมีประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการที&
สามารถใช้เป็นแหลง่อ้างอิง หรือเป็นแนวทางปฏิบตัไิด้  
                                           2. ประโยชน์ตอ่นกัเรียนนกัศกึษา  
                                              โดยพิจารณาวา่ ผลงานนี =ทําให้นกัเรียนได้รับความรู้และพฒันาตนเอง 
ในการเรียนรู้ วิชาการดงักลา่วอยา่งได้ผลดียิ&ง และทําให้เกิดประโยชน์ตอ่นกัเรียนในอนัที&จะนําความรู้
ดงักลา่วไปใช้ในการศกึษาเพิ&มเตมิ หรือการประกอบอาชีพหรือการดํารงชีพได้  
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  (7) จะต้องได้รับการประเมินโดยได้คะแนนทั =งปริมาณงานและคณุภาพงานไมตํ่&ากวา่ร้อย
ละ 70 และมีผลการประเมินเฉลี&ยไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 และมีเกณฑ์การตดัสิน ดงันี = 

รายการประเมิน คะแนนเตม็ เกณฑ์การตดัสิน 

1. การประเมินความชํานาญ 
   1.1 ความชํานาญการในการสอนวิชาการสาขาวิชาใด  
        วิชาหนึ&ง  
   1.2 ผลงานที&ปรากฏในหน้าที&ความรับผิดชอบตอ่ 
        นกัเรียน นกัศกึษา ครู อาจารย์ ผู้ ร่วมงานอื&น ฯลฯ 
   1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผู้ ชํานาญการ 
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ 
   2.1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
        2.1.1 ความสมบรูณ์ของเนื =อหาสาระ 
        2.1.2 ความคดิริเริ&มสร้างสรรค์ 
   2.2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
        2.2.1 ประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
        2.2.2 ประโยชน์ตอ่นกัเรียนและนกัศกึษา  

70 
(30) 

 
(30) 

 
(10) 
30 

(15) 
 
 

(15) 

เกณฑ์ผา่นร้อยละ 65 ของคะแนน
เตม็ 70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน 
 
 
 
 
เกณฑ์ผา่นร้อยละ 65 ของคะแนน
เตม็ 30 คะแนน คือ 19.5 คะแนน 

รวม 100 เกณฑ์ผา่นร้อยละ 75 

 
(ข)  วิธีการ  

                              (1) ให้พนกังานครูเทศบาลผู้ขอเป็นผู้จดัทําคําขอตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี = โดย
จะต้องชี =แจงผา่นผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัชั =น และผลงานทางวิชาการ 
                              (2) ให้หวัหน้าสถานศกึษา ผู้ อํานวยการ/หวัหน้ากองการศกึษา และปลดัเทศบาลเป็น 
ผู้ รับรองการปฏิบตังิาน และตรวจสอบคณุสมบตัใิห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ แล้วเทศบาลสง่เรื&องให้ ก.ท.จ.
พิจารณา 
                              (3) ให้ ก.ท.จ.แตง่ตั =งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน ความชํานาญและ       
ผลงานทางวิชาการไมน้่อยกวา่ 5 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านการศกึษาจากมหาวิทยาลยัของ
รัฐและผู้แทนสว่นราชการที&เกี&ยวข้องตามที& ก.ท.กําหนด เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบตังิานความชํานาญการ
และผลงานทางวิชาการตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี = ตามเกณฑ์ที& ก.ท.กําหนด โดยแยกกนัประเมิน แล้ว
สรุปผลการพิจารณาเสนอให้ ก.ท.จ.พิจารณาตอ่ไป 
                             ในการนี = ก.ท.อาจแตง่ตั =งคณะกรรมการตาม (3) ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก
สมัภาษณ์ผู้ขอฯ เพื&อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ด้วยก็ได้ 
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(ค)  การแตง่ตั =ง  
                              นายกเทศมนตรีออกคําสั&งเลื&อนและแตง่ตั =งฯ โดยผา่นความเห็นชอบ ก.ท.จ. และ       
ไมก่่อนวนัที&ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตท่ั =งนี =ต้องไมย้่อนหลงัข้ามปีงบประมาณ  

ข้อ  219    สายงานผู้บริหารสถานศกึษา 
(ก)  หลกัเกณฑ์การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่ 

               (1) การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่ มี 2 กรณี คือ 
                        -  ตําแหนง่ผู้ชว่ยผู้บริหารสถานศกึษา ได้แก่ ปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่ผู้ชว่ย          
ครูใหญ่ ระดบั (4 – 5) เป็นตําแหนง่ผู้ชว่ยอาจารย์ใหญ่ ระดบั (5 – 6) และตําแหนง่ผู้ชว่ยอาจารย์ใหญ่ 
ระดบั (5 – 6) เป็นตําแหนง่ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการโรงเรียนหรือผู้ชว่ยผู้ อํานวยการวิทยาลยั ระดบั (6 – 7) 
                        -  ตําแหนง่ผู้บริหารสถานศกึษา ได้แก่ ปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่ครูใหญ่ ระดบั (5 –6)
เป็นตําแหนง่อาจารย์ใหญ่ ระดบั (6 – 7) และตําแหนง่อาจารย์ใหญ่ ระดบั (6 – 7) เป็นตําแหนง่ผู้ อํานวยการ
โรงเรียนหรือผู้ อํานวยการวิทยาลยั ระดบั (7 – 8) 

(2) ผู้ขอจะสง่คําขอได้เมื&อดํารงตําแหนง่และปฏิบตัหิน้าที&ผู้บริหารสถานศกึษาในสถาน 
ศกึษาในสถานศกึษานั =นมาแล้วไมน้่อยกว่า 2 ปี หรือได้ดํารงและปฏิบตัิหน้าที&ผู้บริหารสถานศกึษาใน
สถานศกึษานั =นไมค่รบ 2 ปี แตไ่ด้รักษาการและปฏิบตัหิน้าที&ผู้บริหารสถานศกึษานั =นอยูก่่อนได้รับการ
แตง่ตั =ง และเมื&อนําระยะเวลาการรักษาการดงักลา่วกบัระยะเวลาการดํารงตําแหนง่ในสถานศกึษานั =น 
รวมกนัแล้วเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 2 ปี และให้ขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่ให้เป็นตําแหนง่สงูขึ =นได้
ตามลําดบัตําแหนง่ 
                   ในกรณีที&สถานศกึษานั =นได้รับการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่เป็นตําแหนง่อาจารย์ใหญ่  
ตามหลกัเกณฑ์นี =แล้ว และประสงค์จะขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่เป็นตําแหนง่ผู้ อํานวยการโรงเรียน, 
ผู้ อํานวยการวิทยาลยั ผู้ขอจะต้องดํารงตําแหนง่อาจารย์ใหญ่ในสถานศกึษานั =นมาแล้วไมน้่อยกว่า 2 ปี 
                   สถานศกึษาใดที&ขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่ผู้บริหารสถานศกึษา ให้เป็นตําแหนง่        
สงูขึ =น หากมีตําแหนง่ผู้ชว่ยผู้บริหารสถานศกึษา ให้ขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่ผู้ชว่ยผู้บริหาร
สถานศกึษานั =นในคราวเดียวกนั และหากสถานศกึษาใดมีตําแหนง่ผู้ชว่ยผู้บริหารสถานศกึษาไมส่อดคล้อง
กบัตําแหนง่ผู้บริหารสถานศกึษา ให้ขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศกึษานั =นให้
สอดคล้องกนัด้วย 
              (3) สถานศกึษาใดที&ขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่ผู้บริหารสถานศกึษา หากเทศบาล
พิจารณาเห็นวา่ปริมาณและคณุภาพของงานยงัไมส่มควรปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งให้เป็นตําแหนง่        
สงูขึ =น ให้เทศบาลต้นสงักดัดําเนินการให้สถานศกึษานั =น พฒันาคณุภาพงานตอ่ไปอีกไมน้่อยกวา่ 1 ปี        
แล้วจงึสง่คําขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่สงูขึ =นอีกครั =งหนึ&งได้ 
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              (4) การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่ให้เป็นตําแหนง่สงูขึ =นที& ก.ท.จ.อนมุตัิตามหลกัเกณฑ์
นี =ให้ดําเนินการแตง่ตั =งได้เฉพาะผู้ขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่สถานศกึษาดงักลา่วเทา่นั =น 
              (5) หาก ก.ท.จ.ตรวจสอบพบวา่ ผู้ขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่มีเจตนารายงานข้อมลู
ไมต่รงกบัความจริง หรือเปลี&ยนแปลงข้อมลูให้คลาดเคลื&อนไปจากความเป็นจริง หรือมีเจตนาที&ไมส่จุริต       
อื&นใด ในอนัที&จะทําให้ได้รับการปรับปรุงกําหนดตําแหนง่สงูขึ =น ห้ามมิให้ผู้นั =นขอปรับปรุงการกําหนด
ตําแหนง่สงูขึ =นไมน้่อยกว่า 5 ปี 
 
 
 
 

           (6) เกณฑ์การตดัสิน 
                      (6.1) การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่ผู้ชว่ยครูใหญ่ ระดบั (4 – 5) เป็นตําแหนง่ผู้ชว่ย
อาจารย์ใหญ่ ระดบั (5 – 6) และตําแหนง่ครูใหญ่ ระดบั (5 – 6) เป็นตําแหนง่อาจารย์ใหญ่ ระดบั (6 – 7) 
จะต้องได้คะแนนเฉลี&ยไมตํ่&ากวา่ 665 คะแนน จากคะแนนเตม็ 1,000 คะแนน 
                      (6.2) การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่ผู้ชว่ยอาจารย์ใหญ่ ระดบั (5 – 6)  เป็นตําแหนง่ 
ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการโรงเรียนหรือผู้ชว่ยผู้ อํานวยการวิทยาลยั ระดบั (6 – 7)  และอาจารย์ใหญ่ ระดบั (6 – 7)
เป็นตําแหนง่ผู้ อํานวยการโรงเรียนหรือผู้ อํานวยการวิทยาลยั ระดบั (7 – 8) จะต้องได้คะแนนเฉลี&ยไมตํ่&ากวา่ 
795 คะแนน จากคะแนนเตม็ 1,000 คะแนน 

(ข)  หลกัเกณฑ์การเลื&อนและแตง่ตั =ง 
               (1) การเลื&อนและแตง่ตั =ง มี 2 กรณี 
                        -  เลื&อนผู้ ดํารงตําแหนง่ผู้ช่วยครูใหญ่ ระดบั (4 – 5) ขึ =นดํารงตําแหนง่ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
ระดบั (5 – 6) และผู้ชว่ยอาจารย์ใหญ่ ระดบั (5 – 6) ขึ =นดํารงตําแหนง่ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการโรงเรียน, ผู้ชว่ย    
ผู้ อํานวยการวิทยาลยั ระดบั (6 – 7) 
                        -  เลื&อนผู้ ดํารงตําแหนง่ครูใหญ่ ระดบั (5 – 6) ขึ =นดํารงตําแหนง่อาจารย์ใหญ่ ระดบั (6 – 7)
และอาจารย์ใหญ่ ระดบั (6 – 7)  ขึ =นดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการโรงเรียนหรือผู้ อํานวยการวิทยาลยั ระดบั (7 – 8) 
               (2) ผู้ ที&จะได้รับการแตง่ตั =งต้องเป็นผู้ขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่และต้องมี
คณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง่ ได้รับเงินเดือนไมตํ่&ากวา่ขั =นตํ&าของอนัดบั
เงินเดือน สําหรับตําแหนง่ที&จะเลื&อนฯ และได้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศกึษาหรือผู้ช่วยผู้บริหาร
สถานศกึษา แล้วแตก่รณีในสถานศกึษาแหง่นั =นติดตอ่กนัเป็นเวลาไมน้่อยกว่า 2 ปี หรือได้ดํารงตําแหนง่
และปฏิบตัหิน้าที&ผู้บริหารสถานศกึษาหรือผู้ชว่ยผู้บริหารสถานศกึษาในสถานศกึษานั =นไมค่รบ 2 ปี แตไ่ด้
รักษาการและปฏิบตัหิน้าที&ผู้บริหารสถานศกึษาหรือผู้ช่วยผู้บริหารสถานศกึษา แล้วแตก่รณีในสถานศกึษา
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นั =นอยู่ก่อนได้รับการแตง่ตั =ง และเมื&อนําระยะเวลาการรักษาการดงักลา่ว กบัระยะเวลาการดํารงตําแหนง่ใน
สถานศกึษานั =นรวมกนัแล้ว เป็นเวลาในตําแหนง่และสถานศกึษานั =นตอ่ไปอีกไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

(ค)  วิธีการ  
                        (1) ให้ผู้บริหารสถานศกึษาที&ขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่ให้เป็นตําแหนง่สงูขึ =น 
รายงานข้อมลูของสถานศกึษาตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี = จํานวน 2 ชดุ โดยเสนอผู้บงัคบับญัชาตามลําดบั
ชั =นตรวจสอบกลั&นกรองข้อมลูสถานศกึษาและคณุสมบตัิผู้ขอฯ ตามแบบ แล้วเสนอให้ ก.ท.จ.พิจารณา  
และเก็บไว้สํานกั/กองการศกึษา   จํานวน 1 ชดุ และเก็บไว้ที&สถานศกึษา จํานวน 1 ชดุ 
 
 
 

(3) ให้ ก.ท.จ.แตง่ตั =งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินสถานศกึษา เพื&อปรับปรุง  
การกําหนดตําแหนง่ให้สงูขึ =นและประเมินบคุคลผู้ครองตําแหนง่จํานวนไมน้่อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย      
ผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านการศกึษาและผู้แทนสว่นราชการที&เกี&ยวข้องที& ก.ท.กําหนด เป็นผู้ประเมินปริมาณงาน 
คณุภาพของงานและสภาพที&ตั =งและประเมินบคุคลตามหลกัเกณฑ์ที& ก.ท.กําหนดตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์
นี = โดยแยกกนัประเมินแล้วสรุปผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาตอ่ไป 

(ง)  การแตง่ตั =ง   
     นายกเทศมนตรีออกคําสั&งเลื&อนและแตง่ตั =งฯ โดยผา่นความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.          

และไมก่่อนวนัที&ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินที& ก.ท.จ.แตง่ตั =ง แตท่ั =งนี =ต้องไมย้่อนหลงัข้าม     
ปีงบประมาณ 

ข้อ  220    การเลื&อนผู้ ที&ดํารงตําแหนง่ครู 1 หรือ ครู 2 ขึ =นแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่และ  
ระดบัที&สงูขึ =น สําหรับผู้ ที&อยูใ่นเกณฑ์ ตอ่ไปนี = 

(ก)  หลกัเกณฑ์ 
               (1) ได้รับวฒุิที&ตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ในระดบัที&สงูขึ =น โดยได้รับทนุ
รัฐบาล ทนุเล่าเรียนหลวง หรือทนุของเทศบาล ตามข้อ 11(1) แหง่ประกาศ ก.ท. เรื&อง มาตรฐานทั&วไป
เกี&ยวกบัหลกัเกณฑ์  และเงื&อนไขการคดัเลือกฯ 
               (2) ได้รับวฒุิที& ก.ท.กําหนดให้คดัเลือกเพื&อบรรจบุคุคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ 
ตามข้อ 11(2) แหง่ประกาศ ก.ท. เรื&อง มาตรฐานทั&วไปเกี&ยวกบัหลกัเกณฑ์และเงื&อนไขการคดัเลือกฯ 

(ข)  วิธีการ 
     หลกัสตูรและวิธีการคดัเลือกกรณีที&มีเหตพุิเศษให้ดําเนินการตามประกาศหลกัเกณฑ์ 

และเงื&อนไขการคดัเลือกกรณีมีเหตพุิเศษไมจํ่าเป็นต้องสอบแขง่ขนัสําหรับพนกังานเทศบาลที& ก.ท.กําหนด 
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(ค)  การแตง่ตั =ง 
     ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั&งเลื&อนและแตง่ตั =งฯ โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. แตท่ั =งนี = 

 ต้องไมย้่อนหลงัข้ามปีงบประมาณ 
   ข้อ  221    การให้ได้รับเงินเดือนสําหรับพนกังานเทศบาลที&ได้รับการแตง่ตั =งให้ดํารง 
ตําแหนง่ในระดบัที&สงูขึ =น ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์วา่ด้วยการให้พนกังานเทศบาลได้รับเงินเดือนที&ที&
กําหนดในหมวด 3 

ข้อ  222    การเลื&อนพนกังานเทศบาลที&สงักดัสถานศกึษา 
(ก) การเลื&อนและแตง่ตั =งพนกังานครูเทศบาลที&สงักดัสถานศกึษาให้ดํารงตําแหนง่ใน 

ระดบัที&สงูขึ =น  ในกรณีที& ก.ท.กําหนดให้ตําแหนง่ใดได้รับเงินเดือนหลายระดบั  (ระดบัควบ)  เมื&อพนกังาน
ครูเทศบาลซึ&งดํารงตําแหนง่นั =นได้รับเงินเดือนถึงขั =นตํ&าของระดบัถดัไปตามที& ก.ท. กําหนดไว้สําหรับ
ตําแหนง่นั =น ให้นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.เป็นผู้สั&งเลื&อนฯ  โดยไม่ต้องผา่นการประเมินฯ  
    (ข)  การเลื&อนพนกังานครูเทศบาลที&สงักดัสถานศกึษาที&มีคําสั&งแตง่ตั =งคณะกรรมการ      
สอบสวนวา่กระทําผิดวินยัอยา่งร้ายแรง   หรือมีคําสั&งลงโทษทางวินยัหรือถกูฟ้องคดีอาญาขึ =นแตง่ตั =งให้
ดํารงตําแหนง่ที&สงูขึ =น  ให้เลื&อนและแตง่ตั =งได้ตั =งแตว่นัที&ผู้บงัคบับญัชาอาจเลื&อนขั =นเงินเดือนให้แก่พนกังาน
ครูเทศบาลผู้นั =นได้เป็นต้นไป 
    (ค)  การประเมินบคุคลเพื&อแตง่ตั =งพนกังานครูเทศบาลที&สงักดัสถานศกึษาให้ดํารง
ตําแหนง่และระดบัที&สงูขึ =นเฉพาะตําแหนง่ที&ต้องประเมินผลงานทางวิชาการ  หากเทศบาลเจ้าสงักดั        
ตรวจสอบ  พบวา่พนกังานเทศบาลรายใดแจ้งข้อมลูเกี&ยวกบัเรื&องคณุสมบตัขิองบคุคล  เรื&องสดัส่วน      
การจดัทําผลงาน  หรือเรื&องอื&น ๆ  เกี&ยวกบัการจดัทํา ผลงานเป็นเท็จ  หรือมีการลอกเลียนผลงานหรือ            
นําผลงานของผู้ อื&นมาใช้เป็นผลงานของตน  หรือมีการจ้างวาน  ผู้ อื&นทําผลงานให้โดยผลงานที&นํามา         
จดัทํานั =นไมใ่ชผ่ลงานที&แท้จริงของตนให้นายกเทศมนตรีสั&งระงบัหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอประเมิน
บคุคลของพนกังานเทศบาลแล้วดําเนินการทางวินยัแก่พนกังานฯ  ดงักลา่ว  รวมทั =งผู้ ที& เกี&ยวข้องตาม          
ควรแก่กรณีตอ่ไป 
    (ง)  ห้ามมิให้ผู้ขอรับการประเมินบคุคลซึ&งถกูระงบัหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอตาม         
ข้อ  (ค)  เสนอขอรับการประเมินบคุคล  เพื&อแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่และระดบัที&สงูขึ =น  มีกําหนดเวลาไม่
น้อยกวา่  2  ปี  นบัแตว่นัถกูระงบัหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ 
    (จ)  ให้ถือเป็นหน้าที&ของผู้บงัคบับญัชาและเจ้าหน้าที&ที&รับผิดชอบในการสง่คําขอประเมิน
บคุคลที&จะต้องตรวจสอบข้อมลูประกอบคําขอประเมินบคุคลให้ถกูต้อง  และในกรณีที&ผู้ขอรับการประเมิน
หรือผู้ ที&เกี&ยวข้องมีกรณีสมควรถกูดําเนินการทางวินยัตามที&กําหนดในข้อ  (3)  หากผู้บงัคบับญัชาผู้ใด          
ละเลย  ไมดํ่าเนินการทางวินยั  ให้ถือว่าผู้บงัคบับญัชานั =นกระทําผิดวินยัตามข้อ  20  แหง่ประกาศ           
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คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล  เรื&อง  มาตรฐานทั&วไปเกี&ยวกบัวินยัและการรักษาวินยัและการ
ดําเนินการทางวินยั 

(ช)  ให้เทศบาลพิจารณาตั =งงบประมาณคา่ใช้จา่ยเป็นคา่ตรวจผลงานของคณะกรรมการ 
ในการตรวจและประเมินความชํานาญการหรือความเชี&ยวชาญและผลงานทางวิชาการ  โดยประสานงาน
กบั ก.ท.จ. 

 
 
 
 
 
 

หมวด  11 
การเลื�อนขั 3นเงินเดือน 

  ข้อ  223    พนกังานเทศบาลผู้ใดปฏิบตัตินเหมาะสมกบัการเป็นข้าราชการ และปฏิบตัิ
ราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดบัอนัเป็นที&พอใจของทางราชการ ถือวา่ผู้นั =นมีความชอบ 
จะได้รับบําเหน็จความชอบซึ&งอาจเป็นคําชมเชย เครื&องเชิดชเูกียรต ิรางวลั หรือการได้เลื&อนขั =นเงินเดือน 
ตามควรแก่กรณี 

  ข้อ  224    การเลื&อนขั =นเงินเดือนพนกังานเทศบาล ให้ผู้บงัคบับญัชาพิจารณาโดยคํานึงถึง
คณุภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที&ได้ปฏิบตัมิา ความสามารถและความ
อตุสาหะในการปฏิบตังิาน ความมีคณุธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนการรักษาวินยั และการปฏิบตัติน
เหมาะสมกบัการเป็นพนกังานเทศบาล    

  ข้อ  225    การเลื&อนขั =นเงินเดือนให้พนกังานเทศบาล ที&อยูใ่นหลกัเกณฑ์ตามที&กําหนดใน
หมวดนี =  ให้อยูใ่นดลุพินิจของผู้บงัคบับญัชาที&จะพิจารณา 
  ในกรณีที&ไมเ่ลื&อนขั =นเงินเดือนให้พนกังานเทศบาลผู้ ใด ให้ผู้บงัคบับญัชาแจ้งให้ผู้นั =นทราบ
พร้อมทั =งเหตผุลที&ไมเ่ลื&อนขั =นเงินเดือนให้ 

  ข้อ  226    ในหมวดนี = 
      "ปี"  หมายความวา่  ปีงบประมาณ 
      "ครึ&งปีแรก"  หมายความว่า  ระยะเวลาตั =งแตว่นัที&  1  ตลุาคม  ถึงวนัที&  31  มีนาคม 
      "ครึ&งปีหลงั"  หมายความว่า  ระยะเวลาตั =งแตว่นัที&  1  เมษายน  ถึงวนัที& 30 กนัยายน 
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      "ครึ&งปีที&แล้วมา"  หมายความวา่  ระยะเวลาครึ&งปีแรกหรือครึ&งปีหลงั  ที&ผ่านมาแล้ว                 
แตก่รณี 
 
 

 

 

 

 

 

  ข้อ  2:\    ให้ผู้บงัคบับญัชาและผู้ ที&ได้รับมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและ            
ประสิทธิผลการปฏิบตังิานของพนกังานเทศบาลปีละสองครั =ง ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที&  ก.ท.จ.  
กําหนดในหมวด 1B 

  ข้อ  2:>    การเลื&อนขั =นเงินเดือนพนกังานเทศบาล  ให้เลื&อนปีละสองครั =ง ดงันี = 
      (1)  ครั =งที&หนึ&งครึ&งปีแรก  เลื&อนวนัที& 1 เมษายนของปีที&ได้เลื&อน 
      (2)  ครั =งที&สองครึ&งปีหลงั  เลื&อนวนัที& 1 ตลุาคมของปีถดัไป 

  ข้อ  2:Z    การเลื&อนขั =นเงินเดือนพนกังานเทศบาล  ให้เลื&อนได้ไมเ่กินขั =นสงูของอนัดบั
เงินเดือนสําหรับตําแหนง่ที&ได้รับแตง่ตั =งนั =น  

  ข้อ  2;@    พนกังานเทศบาลซึ&งจะได้รับการพิจารณาเลื&อนขั =นเงินเดือนครึ&งขั =นในแตล่ะครั =ง
ต้องอยูใ่นหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี = 

(1) ในครึ&งปีที&แล้วมาได้ปฏิบตังิานตามหน้าที&ของตนด้วยความสามารถ และด้วย
ความอตุสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ  ซึ&งผู้บงัคบับญัชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ  
2:\ แล้วเห็นวา่อยูใ่นเกณฑ์ที&สมควรจะได้เลื&อนขั =นเงินเดือนครึ&งขั =น  

(2)  ในครึ&งปีที&แล้วมาจนถึงวนัออกคําสั&งเลื&อนขั =นเงินเดือนต้องไมถ่กูสั&งลงโทษทางวินยั          
ที&หนกักวา่โทษภาคทณัฑ์  หรือไมถ่กูศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที&เกี&ยวกบัการปฏิบตัิ
หน้าที&ราชการ  หรือความผิดที&ทําให้เสื&อมเสียเกียรติศกัดิQของตําแหนง่หน้าที&ราชการของตนซึ&งมิใชค่วาม   
ผิดที&ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
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ในกรณีที&พนกังานเทศบาลผู้ ใดอยูใ่นหลกัเกณฑ์ที&สมควรได้เลื&อนขั =นเงินเดือนและได้ถกู
งดเลื&อนขั =นเงินเดือนเพราะถกูสั&งลงโทษทางวินยัหรือถกูศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในกรณีนั =น
มาแล้ว  ให้ผู้บงัคบับญัชาเลื&อนขั =นเงินเดือนประจําครึ&งปีตอ่ไปให้ผู้นั =นตั =งแตว่นัที& 1 เมษายน  หรือวนัที& 1 
ตลุาคม ของครั =งที&จะได้เลื&อนเป็นต้นไป 

(3)  ในครึ&งปีที&แล้วมาต้องไม่ถกูสั&งพกัราชการเกินกวา่สองเดือน 
(4)  ในครึ&งปีที&แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไมมี่เหตผุลอนัสมควร 
(5)  ในครึ&งปีที&แล้วมาได้รับบรรจเุข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไมน้่อยกวา่สี&เดือน 
 
 
 
 
 
(6)  ในครึ&งปีที&แล้วมาถ้าเป็นผู้ ได้รับอนญุาตให้ไปศกึษาในประเทศ  หรือไปศกึษา     

อบรม  หรือดงูาน ณ ตา่งประเทศ  ตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศกึษาฝึกอบรม  และดงูาน      
ณ  ตา่งประเทศ  ต้องได้ปฏิบตัหิน้าที&ราชการในครึ&งปีที&แล้วมาเป็นเวลาไมน้่อยกวา่สี&เดือน 

(7)  ในครึ&งปีที&แล้วมาต้องไม่ลา  หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั =งที&นายกเทศมนตรี
หรือผู้ซึ&งได้รับมอบหมายกําหนดเป็นหนงัสือไว้ก่อนแล้ว  โดยคํานงึถึงลกัษณะงานและสภาพท้องที&อนัเป็น
ที&ตั =งของแตล่ะสว่นราชการหรือหนว่ยงาน 

(8)  ในครึ&งปีที&แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบตัริาชการหกเดือน  โดยมีวนัลาไมเ่กินยี&สิบสาม
วนั  แตไ่มร่วมถึงวนัลาดงัตอ่ไปนี = 
         (ก)  ลาอปุสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮจัย์ ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอดุิอาระเบีย  
เฉพาะวนัลาที&มีสิทธิQได้รับเงินเดือนระหวา่งลาตามกฎหมายวา่ด้วยการจา่ยเงินเดือน 
         (ข)  ลาคลอดบตุรไมเ่กินเก้าสิบวนั 
         (ค)  ลาป่วยซึ&งจําเป็นต้องรักษาตวัเป็นเวลานานไมว่่าคราวเดียวหรือหลายคราว           
รวมกนัไมเ่กินหกสิบวนัทําการ 
         (ง)  ลาป่วยเพราะประสบอนัตรายในขณะปฏิบตัริาชการตามหน้าที&หรือในขณะ          
เดนิทางไปหรือกลบัจากปฏิบตัริาชการตามหน้าที& 
         (จ)  ลาพกัผอ่น 
         (ฉ)  ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
         (ช)  ลาไปปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศ 

การนบัจํานวนวนัลาไมเ่กินยี&สิบสามวนัสําหรับวนัลากิจส่วนตวัและวนัลาป่วย             
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ที&ไมใ่ชว่นัลาป่วยตาม (8) (ง)  ให้นบัเฉพาะวนัทําการ 

  ข้อ  2;W    พนกังานเทศบาลซึ&งจะได้รับการพิจารณาเลื&อนขั =นเงินเดือนหนึ&งขั =นในแตล่ะ
ครั =งต้องเป็นผู้อยูใ่นหลกัเกณฑ์ที&จะได้รับการพิจารณาเลื&อนขั =นเงินเดือนครึ&งขั =นตามข้อ 2;@  และอยูใ่น 
หลกัเกณฑ์ประการใดประการหนึ&งหรือหลายประการดงัตอ่ไปนี =ด้วย 
      (1)  ปฏิบตังิานตามหน้าที&ได้ผลดีเดน่  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อนัก่อให้เกิด
ประโยชน์และผลดียิ&งตอ่ทางราชการและสงัคมจนถือเป็นตวัอยา่งที&ดีได้ 
 
 
 
 
 
      (2)  ปฏิบตังิานโดยมีความคดิริเริ&มในเรื&องใดเรื&องหนึ&ง  หรือได้ค้นคว้าหรือประดษิฐ์          
สิ&งใดสิ&งหนึ&งซึ&งเป็นประโยชน์ตอ่ทางราชการเป็นพิเศษ  และทางราชการได้ดําเนินการตามความคิดริเริ&ม
หรือได้รับรองให้ใช้การค้นคว้าหรือสิ&งประดษิฐ์นั =น 
      (3)  ปฏิบตังิานตามหน้าที&ที&มีสถานการณ์ตรากตรําเสี&ยงอนัตรายมาก  หรือมีการ               
ตอ่สู้ ที&เสี&ยงตอ่ความปลอดภยัของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 
      (4)  ปฏิบตังิานที&มีภาระหน้าที&หนกัเกินกว่าระดบัตําแหนง่จนเกิดประโยชน์ตอ่ทาง          
ราชการเป็นพิเศษ  และปฏิบตังิานในตําแหนง่หน้าที&ของตนเป็นผลดีด้วย 
      (5)  ปฏิบตังิานตามตําแหนง่หน้าที&ด้วยความตรากตรําเหน็ดเหนื&อย ยากลําบากเป็น
พิเศษและงานนั =นได้ผลดียิ&งเป็นประโยชน์ตอ่ทางราชการและสงัคม 
      (6)  ปฏิบตังิานที&ได้รับมอบหมายให้กระทํากิจกรรมอย่างใดอยา่งหนึ&งจนสําเร็จเป็น
ผลดียิ&งแก่ประเทศชาติ 

  ข้อ  2;:    การพิจารณาเลื&อนขั =นเงินเดือนพนกังานเทศบาลตามข้อ  2;@  และข้อ 2;W  
ให้ผู้บงัคบับญัชาชั =นต้นหรือผู้ ได้รับมอบหมายนําผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบตังิานที&ได้ดําเนินการตามข้อ  2:\   มาเป็นหลกัในการพิจารณาเลื&อนขั =นเงินเดือน   ครั =งที&หนึ&งและครั =ง
ที&สอง  โดยพิจารณาประกอบกบัข้อมลูการลา  พฤตกิรรมการมาทํางาน  การรักษาวินยั  การปฏิบตัิตาม
เหมาะสมกบัการเป็นข้าราชการและข้อควรพิจารณาอื&น ๆ  ของผู้นั =น แล้วรายงานผลการพิจารณานั =น  
พร้อมด้วยข้อมลูดงักลา่วตอ่ผู้บงัคบับญัชาชั =นเหนือขึ =นไปตามลําดบัจนถึงนายกเทศมนตรี 
  ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ&ง  ให้ผู้บงัคบับญัชาชั =นเหนือแตล่ะระดบัที&ได้รับ          
รายงานเสนอความเห็นเพื&อประกอบการพิจารณาของนายกเทศมนตรีด้วย 
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  ข้อ  2;;    การพิจารณาผลการปฏิบตังิานและผลสมัฤทธิQของงาน  ให้นบัชว่งเวลาการ               
ปฏิบตัริาชการและการปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศตามข้อ  2;@ (8) (ช)  ในครึ&งปีที&แล้วมาเป็น
เกณฑ์ เว้นแต ่ ผู้อยูใ่นหลกัเกณฑ์ตามข้อ :;@ (5) หรือ (6)  ให้นบัชว่งเวลาปฏิบตัริาชการไมน้่อยกวา่        
สี&เดือนเป็นเกณฑ์พิจารณา 
  ในกรณีที&พนกังานเทศบาลผู้ ใดโอน เลื&อนตําแหนง่ ย้าย สบัเปลี&ยนหน้าที&ไปช่วยราชการใน
หนว่ยราชการอื&น ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตังิานนอกเหนือหน้าที&หรืองานพิเศษ     อื&นใด หรือลาไป
ปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศตามข้อ  :;@ (8) (ช)  ในครึ&งปีที&แล้วมาให้นําผลการปฏิบตัริาชการ
และการปฏิบตังิานของผู้นั =นทกุตําแหนง่และทกุแหง่มาประกอบการพิจารณาด้วย 
 
 

  ข้อ  :;B    ในการพิจารณาเลื&อนขั =นเงินเดือนแตล่ะครั =ง  นายกเทศมนตรีพิจารณารายงาน
ผลจากผู้บงัคบับญัชาตามข้อ :;:  ถ้าเห็นวา่พนกังานเทศบาลผู้ใดอยูใ่นหลกัเกณฑ์ที&จะได้รับการพิจารณา
เลื&อนขั =นเงินเดือนครึ&งขั =นตามข้อ  :;@  และปฏิบตัิตนเหมาะสมกบัการเป็นข้าราชการ  ให้เลื&อนขั =นเงินเดือน
ให้แก่ผู้นั =นครึ&งขั =น  ถ้าเห็นวา่พนกังานเทศบาลผู้นั =นมีผลการปฏิบตังิานอยูใ่นหลกัเกณฑ์ตามข้อ  :;W  ให้
เลื&อนขั =นเงินเดือนให้แก่ผู้นั =นหนึ&งขั =น 
  ในกรณีที&พนกังานเทศบาลผู้ ใดได้รับการเลื&อนขั =นเงินเดือน ครึ&งปีแรกไมถึ่งหนึ&งขั =น  ถ้าใน
การพิจารณาเลื&อนขั =นเงินเดือนครึ&งปีหลงั  นายกเทศมนตรีได้พิจารณาผลการปฏิบตัิงานครึ&งปีแรกกบัครึ&งปี
หลงัรวมกนัแล้วเห็นวา่มีมาตรฐานสงูกวา่การที&จะได้รับการเลื&อนขั =นเงินเดือนหนึ&งขั =นสําหรับปีนั =น  
นายกเทศมนตรีอาจมีคําสั&งให้เลื&อนขั =นเงินเดือนรวมทั =งปีของพนกังานเทศบาลผู้นั =นเป็นจํานวนหนึ&งขั =นครึ&ง
ได้แตผ่ลการปฏิบตังิานทั =งปีของข้าราชการผู้นั =นจะต้องอยูใ่นหลกัเกณฑ์ประการใดประการหนึ&งหรือหลาย
ประการดงัตอ่ไปนี =ด้วย 
      (1)  ปฏิบตังิานตามหน้าที&ได้ผลดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อนัก่อให้เกิด
ประโยชน์และผลดีตอ่ทางราชการและสงัคม 
      (2)  ปฏิบตังิานโดยมีความคดิริเริ&มในเรื&องใดเรื&องหนึ&ง  หรือได้ค้นคว้า  หรือประดษิฐ์    
สิ&งใดสิ&งหนึ&งซึ&งเป็นประโยชน์ตอ่ทางราชการ 
      (3)  ปฏิบตังิานตามหน้าที&ที&มีสถานการณ์ตรากตรําเสี&ยงอนัตราย  หรือมีการตอ่สู้ ที&
เสี&ยงตอ่ความปลอดภยัของชีวิต 
      (4)  ปฏิบตังิานที&มีภาระหน้าที&หนกัเกินกว่าระดบัตําแหนง่จนเกิดประโยชน์ตอ่ทาง             
ราชการและปฏิบตังิานในตําแหนง่หน้าที&ของตนเป็นผลดีด้วย 
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     (5)  ปฏิบตังิานตามตําแหนง่หน้าที&ด้วยความตรากตรําเหน็ดเหนื&อย  ยากลําบากและ
งานนั =นได้ผลดีเป็นประโยชน์ตอ่ทางราชการและสงัคม 
      (6)  ปฏิบตังิานที&ได้รับมอบหมายให้กระทํากิจการอยา่งใดอย่างหนึ&งจนสําเร็จเป็น                   
ผลดีแก่ประเทศชาติ 
  ในกรณีที&พนกังานเทศบาลผู้ ใดมีผลการปฏิบตังิานอยูใ่นเกณฑ์ที&ควรจะได้รับการเลื&อนขั =น
เงินเดือนครึ&งปีแรกหนึ&งขั =น  แตไ่มอ่าจสั&งเลื&อนขั =นเงินเดือนหนึ&งขั =นให้ได้  เพราะมีข้อจํากดัเกี&ยวกบัจํานวน
เงินที&จะใช้เลื&อนขั =นเงินเดือนของสว่นราชการนั =น  ถ้าในการเลื&อนขั =นเงินเดือนครึ&งปีหลงั  พนกังานเทศบาล 
ผู้นั =นมีผลการปฏิบตังิานอยูใ่นเกณฑ์ได้รับการเลื&อนขั =นเงินเดือนหนึ&งขั =นอีก  และไมมี่ข้อจํากดัเกี&ยวกบั
จํานวนเงินที&จะใช้เลื&อนขั =นเงินเดือนในคราวนั =น  นายกเทศมนตรีอาจมีคําสั&งให้เลื&อนขั =นเงินเดือนรวมทั =งปี
ของพนกังานเทศบาลผู้นั =นเป็นจํานวนสองขั =นได้ 

  ข้อ  :;A    การพิจารณาเลื&อนขั =นเงินเดือนครึ&งปีให้แก่พนกังานเทศบาล ซึ&งในครึ&งปีที&แล้ว
มาได้รับอนญุาตให้ลาไปปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศตามข้อ :;@ (8)(ช) ให้นายกเทศมนตรี
พิจารณาสั&งเลื&อนได้ครั =งละไมเ่กินครึ&งขั =นเมื&อผู้นั =นกลบัมาปฏิบตัหิน้าที&ราชการ  โดยให้สั&งเลื&อนย้อนหลงัไป
ในแตล่ะครั =งที&ควรจะได้เลื&อน  ทั =งนี =  ให้มีการประเมินผลการปฏิบตังิานตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที&
นายกเทศมนตรีกําหนด 

  ข้อ  :;[    ในการพิจารณาเลื&อนขั =นเงินเดือนแตล่ะครั =ง  ถ้านายกเทศมนตรี เห็นสมควรให้
พนกังานเทศบาลผู้ใดได้เลื&อนขั =นเงินเดือน  แตป่รากฏวา่ได้มี   คําสั&งแตง่ตั =งคณะกรรมการสอบสวน
พนกังานเทศบาลผู้นั =นวา่กระทําผิดวินยัอยา่งร้ายแรงก่อนมีคําสั&งเลื&อนขั =นเงินเดือน ให้นายกเทศมนตรีรอ
การเลื&อนขั =นเงินเดือนไว้ก่อน  และให้กนัเงินสําหรับเลื&อนขั =นเงินเดือนไว้ด้วย  เมื&อการสอบสวนและการ
พิจารณาแล้วเสร็จ  ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาดงันี = 
      (1)  ถ้าผู้ถกูแตง่ตั =งคณะกรรมการสอบสวนไมมี่ความผิด  หรือจะต้องถกูลงโทษ
ภาคทณัฑ์  ให้สั&งเลื&อนขั =นเงินเดือนที&รอการเลื&อนไว้ได้  ถ้าได้รอการเลื&อนขั =นเงินเดือนไว้เกินหนึ&งครั =งให้สั&ง
เลื&อนขั =นเงินเดือนย้อนหลงัไปในแตล่ะครั =งที&ได้รอการเลื&อนขั =นเงินเดือนไว้ แม้วา่ผู้นั =นจะได้ออกจากราชการ
ไปแล้วก็ตาม 
      (2)  ถ้าผู้ถกูแตง่ตั =งคณะกรรมการสอบสวนจะต้องถกูลงโทษตดัเงินเดือน  หรือลดขั =น
เงินเดือน  ให้งดเลื&อนขั =นเงินเดือนที&รอการเลื&อนไว้  ถ้าได้รอการเลื&อนขั =นเงินเดือนไว้เกินหนึ&งครั =งให้งดเลื&อน
ขั =นเงินเดือนที&รอการเลื&อนไว้ในครั =งที&จะถกูลงโทษ  ถ้าผู้นั =นได้ออกจากราชการไปแล้วด้วยเหตอืุ&นที&มิใช่
เพราะเหตเุกษียณอายตุามกฎหมายวา่ด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการสว่นท้องถิ&น   ให้งดเลื&อนขั =น
เงินเดือนในครั =งที&จะได้เลื&อนขั =นเงินเดือนครั =งสดุท้าย  แตถ้่าเป็นผู้ พ้นจากราชการไปเพราะเกษียณอายตุาม 
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กฎหมายวา่ด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการสว่นท้องถิ&น   ให้งดเลื&อนขั =นเงินเดือนที&นายกเทศมนตรีได้รอ
การเลื&อนขั =นเงินเดือนไว้ในวนัที&  30  กนัยายนของครึ&งปีสดุท้ายก่อนที&ผู้นั =นจะพ้นจากราชการ  สว่นในครั =ง
อื&นให้สั&งเลื&อนขั =นเงินเดือนย้อนหลงัไปในแตล่ะครั =งที&ได้รอการเลื&อนขั =นเงินเดือนไว้ 
      (3)  ถ้าผู้ มีอํานาจแตง่ตั =งคณะกรรมการสอบสวนมีคําสั&งลงโทษปลดออก หรือไลอ่อก 
จากราชการ หรือมีคําสั&งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมวัหมอง  ให้งดเลื&อนขั =นเงินเดือนทกุครั =งที&        
ได้รอการเลื&อนขั =นเงินเดือนไว้ 
  การพิจารณาเลื&อนขั =นเงินเดือนตาม (1) (2) และ (3)  สําหรับผู้ ที&ถกูแตง่ตั =งคณะกรรมการ
สอบสวนวา่กระทําผิดวินยัอยา่งร้ายแรงหลายกรณี  ให้แยกพิจารณาเป็นกรณี ๆ  ไป 

  ข้อ  :;\   ในการพิจารณาเลื&อนขั =นเงินเดือนแตล่ะครั =ง  นายกเทศมนตรีเห็นสมควรให้ผู้ใด 
ได้เลื&อนขั =นเงินเดือน  แตป่รากฏวา่ผู้นั =นถกูฟ้องคดีอาญาในความผิดที&เกี&ยวกบัการปฏิบตัหิน้าที&ราชการหรือ
ความผิดที&ทําให้เสื&อมเสียเกียรติศกัดิQของตําแหนง่หน้าที&ราชการของตน  ซึ&งมิใชค่วามผิดที&ได้กระทําโดย
ประมาท ความผิดลหโุทษ หรือความผิดที&พนกังานอยัการรับเป็นทนายแก้ตา่งให้  และศาลได้ประทบัฟ้อง
คดีนั =นแล้วก่อนมีคําสั&งเลื&อนขั =นเงินเดือน  ให้นายกเทศมนตรีรอการเลื&อนขั =นเงินเดือนไว้ก่อน  และให้กนัเงิน
สําหรับเลื&อนขั =นเงินเดือนไว้ด้วย  เมื&อศาลได้มีคําพิพากษาแล้ว ให้นายกเทศมนตรีพิจารณา  ดงันี = 
      (1)  ถ้าศาลพิพากษาวา่ผู้นั =นไมมี่ความผิด  ให้สั&งเลื&อนขั =นเงินเดือนที&รอการเลื&อนไว้ได้           
ถ้าได้รอการเลื&อนขั =นเงินเดือนไว้เกินหนึ&งครั =ง  ให้สั&งเลื&อนขั =นเงินเดือนย้อนหลงัไปในแตล่ะครั =งที&ได้รอการ
เลื&อนขั =นเงินเดือนไว้  แม้วา่ผู้นั =นจะได้ออกจากราชการไปแล้วก็ตาม 
      (2)  ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษเบากวา่โทษจําคกุ  ให้งดเลื&อนขั =นเงินเดือนที&รอการ    
เลื&อนไว้  ถ้าได้รอการเลื&อนขั =นเงินเดือนไว้เกินหนึ&งครั =ง  ให้งดเลื&อนขั =นเงินเดือนที&รอการเลื&อนไว้ในครั =งที&ศาล
พิพากษาให้ลงโทษ  ถ้าผู้นั =นได้ออกจากราชการไปแล้วด้วยเหตอืุ&นที&มิใชเ่พราะเหตเุกษียณอายตุาม
กฎหมายวา่ด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการสว่นท้องถิ&น  ให้งดเลื&อนขั =นเงินเดือนในครั =งที&จะได้เลื&อนขั =น
เงินเดือนครั =งสดุท้าย  แตถ้่าเป็นผู้ พ้นจากราชการไปเพราะเหตเุกษียณอายตุามกฎหมายวา่ด้วยบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสว่นท้องถิ&น  ให้งดเลื&อนขั =นเงินเดือนที&นายกเทศมนตรีได้รอการเลื&อนขั =นเงินเดือนไว้ใน
วนัที&  30  กนัยายนของครึ&งปีสดุท้ายก่อนที&ผู้นั =นจะพ้นจากราชการ  สว่นในครั =งอื&นให้สั&งเลื&อนขั =นเงินเดือน
ย้อนหลงัไปในแตล่ะครั =งที&ได้รอการเลื&อนขั =นเงินเดือนไว้ 
      (3)  ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษจําคกุหรือโทษหนกักวา่จําคกุ  ให้งดเลื&อนขั =นเงินเดือน  
ทกุครั =งที&ได้รอการเลื&อนขั =นเงินเดือนไว้ 
  การพิจารณาเลื&อนขั =นเงินเดือนตาม (1) (2) และ (3)  สําหรับผู้ ที&ถกูฟ้องคดีอาญาหลาย    
คดีให้แยกพิจารณาเป็นคดี ๆ  ไป 
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  ข้อ  :;>   ในกรณีที&นายกเทศมนตรีได้รอการเลื&อนขั =นเงินเดือนพนกังานเทศบาลผู้ใดไว้ 
เพราะเหตถุกูแตง่ตั =งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ :;[  และเหตถุกูฟ้องคดีอาญาตามข้อ  :;\   ให้ผู้ มี
อํานาจดงักลา่วรอการเลื&อนขั =นเงินเดือนผู้นั =นไว้จนกวา่การสอบสวนและการพิจารณาทางวินยัแล้วเสร็จ   
และจนกวา่ศาลมีคําพิพากษาแล้วจงึให้ผู้ มีอํานาจสั&งเลื&อนขั =นเงินเดือนพิจารณาการเลื&อนขั =นเงินเดือนตาม
ข้อ :;[ (1) (2) หรือ (3)  หรือตามข้อ :;\ (1) (2) หรือ (3)  แล้วแตก่รณี  ทั =งนี =  โดยถือเกณฑ์จํานวนครั =งที&
จะต้องงดเลื&อนขั =น เงินเดือนที&มากกว่าเป็นหลกัในการพิจารณา  เว้นแตผู่้นั =นได้พ้นจากราชการไปแล้วตาม
ผลของการถกูแตง่ตั =งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ  :;[  หรือตามผลของการถกูฟ้องคดีอาญาตามข้อ  
:;\  กรณีใดกรณีหนึ&ง  จงึจะพิจารณาการเลื&อนขั =นเงินเดือนที&รอการเลื&อนไว้ได้ตามผลของกรณีนั =นโดยไม่
ต้องรอผลของอีกกรณีหนึ&ง  

 ข้อ  2;Z    ในกรณีที&นายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นสมควรเลื&อนขั =นเงินเดือนให้พนกังาน
เทศบาลผู้ ใด  แตผู่้นั =นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตเุกษียณอายตุามกฎหมายวา่ด้วยบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสว่นท้องถิ&น  ให้นายกเทศมนตรีสั&งเลื&อนขั =นเงินเดือนเพื&อประโยชน์ในการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญให้ผู้นั =นใน วนัที&  30  กนัยายนของครึ&งปีสดุท้ายก่อนที&จะพ้นจากราชการ 
  ข้อ  :B@    ในกรณีที&นายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นสมควรเลื&อนขั =นเงินเดือนให้พนกังาน
เทศบาลผู้ ใด  แตผู่้นั =นได้ตายในหรือหลงัวนัที& 1 เมษายน  หรือวนัที& 1 ตลุาคมหรือออกจากราชการไมว่า่
ด้วยเหตใุด ๆ  หลงัวนัที& 1 เมษายนหรือวนัที& 1 ตลุาคม  แตก่่อนที&จะมีคําสั&งเลื&อนขั =นเงินเดือนในแตล่ะครั =ง  
ผู้ มีอํานาจสั&งเลื&อนขั =นเงินเดือนจะสั&งเลื&อนขั =นเงินเดือนให้ผู้นั =นย้อนหลงัไปถึงวนัที& 1 เมษายนหรือวนัที& 1 
ตลุาคมครึ&งปีที&จะได้เลื&อนนั =นก็ได้  แตถ้่าผู้นั =นได้พ้นจากราชการเพราะเหตเุกษียณอายตุามกฎหมายวา่ด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ&นไปก่อนที&จะมีคําสั&งเลื&อนขั =นเงินเดือนเพื&อประโยชน์ในการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญ  นายกเทศมนตรีจะสั&งเลื&อนขั =นเงินเดือนให้ผู้นั =นย้อนหลงัไปถึงวนัที& 30 กนัยายนของครึ&งปี
สดุท้ายที&จะได้เลื&อนนั =นก็ได้ 

  ข้อ  :BW    พนกังานเทศบาลผู้ใดไมอ่ยูใ่นหลกัเกณฑ์ที&จะเลื&อนขั =นเงินเดือนได้ครึ&งขั =นตาม
ข้อ :;@ เนื&องจากขาดคณุสมบตัเิกี&ยวกบัระยะเวลาการปฏิบตัริาชการ  การลา  หรือการมาทํางานสาย
ตามที&กําหนด  แตน่ายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นสมควรเลื&อนขั =นเงินเดือนให้โดยมีเหตผุลเป็นกรณีพิเศษให้
นายกเทศมนตรีเสนอ  ก.ท.จ.  เพื&อพิจารณาอนมุตัใิห้สั&งเลื&อนขั =นเงินเดือนเป็นการเฉพาะราย 

  ข้อ  :B:    การเลื&อนขั =นเงินเดือนพนกังานเทศบาล ให้ดําเนินการตามข้อ  ::B  โดยให้ 
เทศบาลตั =งคณะกรรมการขึ =นคณะหนึ&ง เพื&อพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ที&กําหนดในหมวดนี =   และให้
นายกเทศมนตรีเป็นผู้ มีอํานาจสั&งเลื&อนขั =นเงินเดือนพนกังานเทศบาลทกุตําแหนง่  ตามความเห็นของ
คณะกรรมการ  ดงักลา่ว 
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  สําหรับการเลื&อนขั =นเงินเดือนของพนกังานครูเทศบาลที&สงักดัสถานศกึษา  ให้เทศบาล 
แตง่ตั =งคณะอนกุรรมการระดบัโรงเรียนของแตล่ะโรงเรียนขึ =นมาพิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการฯตาม
วรรคหนึ&ง  โดยแยกพิจารณาตา่งหากจากพนกังานเทศบาลแล้วรายงานให้ ก.ท. เพื&อตรวจสอบอีกครั =งหนึ&ง 

ข้อ  :B;    ในการกําหนดโควตาการเลื&อนขั =นเงินเดือนกรณีพิเศษ กําหนดวงเงินที&ใช้ใน                
การเลื&อนขั =นเงินเดือน และการกําหนดเงินตอบแทนพิเศษสําหรับพนกังานเทศบาล ให้เป็นไปตามที&  ก.ท. 
กําหนด  

  ข้อ  :BB    พนกังานเทศบาลผู้ใดถึงแก่ความตาย เนื&องจากการปฏิบตัหิน้าที&ราชการ      
ให้เทศบาลพิจารณาเลื&อนขั =นเงินเดือนให้ผู้นั =นเป็นกรณีพิเศษ เพื&อประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ    
ทั =งนี = ให้นํากฎหมายหรือระเบียบที&กําหนดไว้สําหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม  

  ข้อ  :BA    ให้ผู้บงัคบับญัชาชั =นต้นของพนกังานเทศบาลผู้ ถึงแก่ความตายเนื&องจากการ
ปฏิบตัหิน้าที&ราชการ เป็นผู้ มีหน้าที&รายงาน และเสนอขอให้พิจารณาเลื&อนขั =นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ โดย
รวบรวมเอกสารที&เกี&ยวข้อง  แล้วเสนอให้ผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัจนถึงนายกเทศมนตรี 
  ในการรายงานและการเสนอขอให้พิจารณาเลื&อนขั =นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ตาม                     
วรรคหนึ&ง ให้กําหนดรายละเอียด ดงันี = 

(1) ชื&อพนกังานเทศบาลผู้ ถึงแก่ความตาย และประวตักิารรับราชการของพนกังาน 
เทศบาลผู้ ถึงแก่ความตาย 

(2) รายงานเหตทีุ&พนกังานเทศบาลผู้นั =นถึงแก่ความตายเนื&องจากการปฏิบตัิหน้าที& 
ราชการ 

(3) ความเห็นในการเสนอขอให้พิจารณาเลื&อนขั =นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเพื&อ
ประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จ 

(4) สําเนาเอกสารของทางราชการที&ออกเกี&ยวกบัการตาย และสาเหตกุารตาย 
(5) เอกสารอื&น ๆ ที&มีความจําเป็นเพื&อประกอบการพิจารณา  

  ข้อ  :B[    เมื&อนายกเทศมนตรีได้รับรายงานดงักล่าวแล้ว  ให้นายกเทศมนตรีแตง่ตั =ง 
คณะกรรมการพิจารณาเลื&อนขั =นเงินเดือนสําหรับพนกังานเทศบาลผู้ ถึงแก่ความตายเป็นกรณีพิเศษเพื&อ
ประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษขึ =นคณะหนึ&ง จํานวนไมเ่กิน 3  คน  ประกอบด้วย 
ปลดัเทศบาล  และผู้ อํานวยการกองหรือหวัหน้าส่วนราชการ   เพื&อพิจารณารายงานการขอเลื&อนขั =น       
เงินเดือนกรณีพิเศษของพนกังานผู้ ถึงแก่ความตายเพื&อประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จความชอบ          
กรณีพิเศษ 
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  ข้อ  :B\    ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ให้พิจารณารายงานการขอเลื&อนขั =น
เงินเดือนกรณีพิเศษตามข้อ  2BA โดยให้พิจารณา ดงันี = 

(1) พนกังานเทศบาลผู้นั =นถึงแก่ความตาย เนื&องจากการปฏิบตัหิน้าที&ราชการหรือไม ่
(2) เหตทีุ&ทําให้ถึงแก่ความตายเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ตาย 

หรือจากความผิดของผู้ตายหรือไม ่
(3) ความเห็นสมควรเลื&อนขั =นเงินเดือนให้เป็นกรณีพิเศษ เพื&อประโยชน์ในการคํานวณ

บําเหน็จหรือไม ่

ข้อ  :B>    เมื&อคณะกรรมการได้พิจารณาตามข้อ :B\  แล้ว ให้ประชมุพิจารณาและมี
ความเห็นวา่สมควรเลื&อนขั =นเงินเดือนให้พนกังานเทศบาลผู้ ถึงแก่ความตายเป็นกรณีพิเศษเพื&อประโยชน์ใน
การคํานวณบําเหน็จ หรือไม่หากเห็นว่าควรเลื&อนขั =นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษได้จะสมควรเลื&อนขั =นเงินเดือน
จํานวนกี&ขั =น  ทั =งนี =ให้นํากฎหมายหรือระเบียบที&กําหนดไว้สําหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม
และเสนอความเห็นในการพิจารณาตอ่นายกเทศมนตรีพิจารณาตอ่ไป   
  ให้นายกเทศมนตรี เสนอเรื&องการพิจารณาเลื&อนขั =นเงินเดือนกรณีพิเศษและความเห็นตาม
วรรคหนึ&ง ให้  ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  ข้อ  :BZ    การสั&งเลื&อนขั =นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนกังานเทศบาลผู้ ถึงแก่ความ
ตายเนื&องจากการปฏิบตัหิน้าที&ราชการดงักลา่ว  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้ มีอํานาจสั&งตามมตขิอง  ก.ท.จ. 
ตามข้อ  :B> โดยให้มีผลเพื&อประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จเทา่นั =น 

  ข้อ  :A@   การเลื&อนขั =นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนกังานครูเทศบาลที&สงักดั
สถานศกึษาผู้ ถึงแก่ความตาย  เนื&องจากการปฏิบตัหิน้าที&ราชการดงักลา่วให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้ มีอํานาจ
สั&งตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาการเลื&อนขั =นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ  โดยให้มีผลเพื&อ
ประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จ  ความชอบกรณีพิเศษแล้วรายงานให้ ก.ท. ทราบ  เพื&อแจ้งให้หนว่ยงานที&
ได้รับการจดัสรรอตัราเงินเดือนของตําแหนง่จากสํานกังบประมาณทําความตกลงกบัสํานกังบประมาณ
ตอ่ไป 

หมวด  10 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

  ข้อ  :AW    การกําหนดและการเปลี&ยนแปลงขนาดของเทศบาล  กรอบระดบัตําแหนง่      
ผู้บริหารของเทศบาล  ให้ดําเนินการได้  ดงันี = 



 

 

137

   (W)  ให้กําหนดขนาดของเทศบาลออกเป็น  ;  ขนาด  ได้แก่  ขนาดใหญ่            
ขนาดกลาง  และขนาดเล็ก  เทศบาลใดจะเป็นขนาดใดให้กําหนด  ดงันี = 
    (ก)  เทศบาลชั =น W  เดมิ จดัให้เป็นเทศบาลขนาดใหญ่ 
    (ข)  เทศบาลชั =น : – [  เดมิ จดัให้เป็นเทศบาลขนาดกลาง 
    (ค)  เทศบาลชั =น \  เดมิ จดัให้เป็นเทศบาลขนาดเล็ก 
   (:)  เทศบาลสามารถเปลี&ยนแปลงขนาดได้ตามความจําเป็นและความเหมาะสม
โดยจะต้องผา่นเกณฑ์เบื =องต้นตามที&คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล  กําหนด 
   (;)  คณะกรรมการพนกังานเทศบาลเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบการกําหนดขนาด
ของเทศบาลเป็นขนาดใหญ่  ขนาดกลาง  และขนาดเล็กตามที&เทศบาลเสนอ 
   (B)  ให้นําการกําหนดขนาดของเทศบาลมาใช้ในการกําหนดหรือเปลี&ยนแปลง
ระดบัตําแหนง่ผู้บริหารของเทศบาล  ตามกรอบระดบัตําแหนง่ฯ  แนบท้ายหลกัเกณฑ์นี = 
 
 
 
 
          การกําหนดหรือเปลี&ยนแปลงระดบัตําแหนง่ตามวรรคหนึ&ง  ให้เป็นไปตามที&
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกําหนด 
   (A)  การเปลี&ยนแปลงขนาดเทศบาลหรือระดบัตําแหนง่ตามข้อ :  และข้อ  B  ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล ก่อน 

  ข้อ  :A:    ให้เทศบาลกําหนดสว่นราชการเพื&อรองรับอํานาจหน้าที&ตามที&กําหนดใน
กฎหมายวา่ด้วยเทศบาล กฎหมายวา่ด้วยการกําหนดแผนและขั =นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร     
ปกครองสว่นท้องถิ&น  และกฎหมายอื&นที&กําหนดอํานาจหน้าที&ให้แก่เทศบาล 
  ในการกําหนดโครงสร้างสว่นราชการตามวรรคหนึ&ง ให้คํานงึถึงความต้องการ และ               
ความเหมาะสมของเทศบาล  โดยให้มีการแบง่สว่นราชการดงัตอ่ไปนี = 

    (1)  สํานกัปลดัเทศบาล 
    (2)  กอง หรือส่วนราชการที&เรียกชื&ออย่างอื&น 

  ให้สว่นราชการตาม (W)  มีฐานะเป็นกอง 

ข้อ  :A;    ให้เทศบาลประกาศกําหนดกองหรือสว่นราชการที&เรียกชื&ออยา่งอื&นตาม       
ข้อ :A:  วรรคสอง (2)   ซึ&งถือวา่เป็นสว่นราชการที&มีความจําเป็นในการบริหารราชการของเทศบาล ดงันี = 

ก.  สว่นราชการที&เป็นสํานกัหรือกอง 
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(1) การคลงั 
(2) การชา่ง 
(3) การสาธารณสขุและสิ&งแวดล้อม 
(4) การการศกึษา 
(5) วิชาการและแผนงาน 
(6) การประปา 
(7) การแพทย์ 
(8) การชา่งสขุาภิบาล 
(9) การสวสัดกิารสงัคม 

ข. หนว่ยตรวจสอบภายในและแขวง 
 
 
 
 
 

ข้อ  :AB    ภายใต้บงัคบัข้อ :A:  เทศบาลอาจประกาศกําหนดกอง  หรือส่วนราชการอื&น
ได้ตามความเหมาะสม และความจําเป็นของเทศบาล  โดยความเห็นชอบของ  ก.ท.จ.  
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ข้อ  :AA    ในการประกาศกําหนดกองหรือสว่นราชการตามข้อ :AB ให้เทศบาลจดัทําเป็น
ประกาศเทศบาล โดยให้กําหนดอํานาจหน้าที&ความรับผิดชอบของกองหรือสว่นราชการที&เรียกชื&ออย่างอื&น
โดยมีแนวทางการกําหนด ดงันี = 

(1) สํานกัปลดัเทศบาล ให้มีหน้าที&ความรับผิดชอบเกี&ยวกบัราชการทั&วไปของ  
เทศบาล และราชการที&มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที&ของกอง  หรือสว่นราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั =ง
กํากบัและเร่งรัดการปฏิบตัริาชการของสว่นราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และ
แผนการปฏิบตัริาชการของเทศบาล 

(2) กองวิชาการและแผนงาน  มีหน้าที&เกี&ยวกบัการวิเคราะห์นโยบายและแผน   
ซึ&งมีลกัษณะเพื&อประกอบการกําหนดนโยบายจดัทําแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนและโครงการตา่ง ๆ  ซึ&ง  อาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สงัคม  การเมือง  
การบริหารหรือความมั&นคงของประเทศ  ทั =งนี =  อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลหรือเมืองพทัยาและ
โครงการระดบัชาต ิ ระดบักระทรวง  ระดบักรม  หรือระดบัจงัหวดัแล้วแตก่รณี  และปฏิบตัหิน้าที&อื&นที&      
เกี&ยวข้อง 

(;)  กองคลงั สํานกัการคลงัมีหน้าที&ความรับผิดชอบเกี&ยวกบังานการจา่ย การรับ  
การนําสง่เงิน  การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคญั ฎีกา งานเกี&ยวกบั               
เงินเดือน  คา่จ้าง คา่ตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ เงินอื&น ๆ งานเกี&ยวกบัการจดัทํางบประมาณฐานะทาง
การเงิน การจดัสรรเงินตา่ง ๆ  การจดัทําบญัชีทกุประเภท ทะเบียนคมุเงินรายได้และรายจา่ยตา่ง ๆ           
การควบคมุการเบกิจา่ย งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําปี งานเกี&ยวกบัการพสัดขุองเทศบาลและ 
งานอื&น ๆ ที&เกี&ยวข้องและที&ได้รับมอบหมาย 
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(B)  กองชา่ง สํานกัการชา่งมีหน้าที&ความรับผิดชอบเกี&ยวกบัการสํารวจ ออกแบบ  
การจดัทําข้อมลูทางด้านวิศวกรรม การจดัเก็บและทดสอบคณุภาพวสัด ุงานออกแบบและเขียนแบบ        
การตรวจสอบ  การก่อสร้าง งานการควบคมุอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบตังิานการ        
ก่อสร้างและซอ่มบํารุง การควบคมุการก่อสร้างและซอ่มบํารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื&องจกัรกล  
การรวบรวมประวตัิตดิตาม ควบคมุการปฏิบตังิานเครื&องจกัรกล การควบคมุ การบํารุงรักษาเครื&องจกัรกล
และยานพาหนะงานเกี&ยวกบัแผนงาน ควบคมุ เก็บรักษา การเบกิจ่ายวสัด ุอปุกรณ์ อะไหล ่นํ =ามนัเชื =อเพลิง 
และงานอื&น ๆ ที&เกี&ยวข้องและที&ได้รับมอบหมาย 

(A)  กองสาธารณสขุและสิ&งแวดล้อม  สํานกัการสาธารณสขุและสิ&งแวดล้อม           
มีหน้าที&เกี&ยวกบัสาธารณสขุชมุชนสง่เสริมสขุภาพและอนามยั  กองป้องกนัโรคตดิตอ่  งานสขุาภิบาล          
สิ&งแวดล้อมและงานอื&น ๆ  เกี&ยวกบัการให้บริการด้านสาธารณสขุ  งานสตัวแพทย์  ในกรณีที&ยงัไมไ่ด้         
จดัตั =งกองแพทย์  จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื =องต้นเกี&ยวกบัศนูย์บริการสาธารณสขุและ             
งานทนัตสาธารณสขุ 

([)  กองการศกึษา  สํานกัการศกึษามีหน้าที&ความรับผิดชอบเกี&ยวกบัการบริหาร 
ศกึษาและพฒันาการศกึษา  ทั =งการศกึษาในระบบการศกึษา  การศกึษานอกระบบการศกึษาและการศกึษา
ตามอธัยาศยั  เชน่  การจดัการศกึษาปฐมวยั  อนบุาลศกึษา  ประถมศกึษา  มธัยมศกึษาและอาชีวศกึษา  
โดยให้มีงาน ธุรการ  งานการเจ้าหน้าที&  งานบริหารวิชาการ  งานโรงเรียน  งานศกึษานิเทศ  งานกิจการ        
นกัเรียน   งานการศกึษาปฐมวยั  งานขยายโอกาสทางการศกึษา  งานฝึกและสง่เสริมอาชีพ  งานห้องสมดุ  
พิพิธภณัฑ์และเครือขา่ยทางการศกึษา  งานกิจการศาสนา  สง่เสริมประเพณี  ศลิปวฒันธรรม  งานกีฬา
และนนัทนาการ งานกิจกรรมเดก็เยาวชนและการศกึษานอกโรงเรียน  และงานอื&น ๆ  ที&เกี&ยวข้องตามที&
ได้รับมอบหมาย 

(\)  กองสวสัดกิารและสงัคม  สํานกัสวสัดิการสงัคมมีหน้าที&ความรับผิดชอบ 
เกี&ยวกบัการสงัคมสงเคราะห์  การสง่เสริมสวสัดกิารเดก็และเยาวชน   การพฒันาชมุชน  การจดัระเบียบ
ชมุชนหนาแนน่  และชมุชนแออดั  การจดัให้มีและสนบัสนนุกิจกรรมศนูย์เยาวชน  การส่งเสริมงานประเพณี    
ท้องถิ&น  และงานสาธารณะ  การให้คําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเกี&ยวกบังานสวสัดิการสงัคมและ
ปฏิบตังิานอื&นที&เกี&ยวข้อง 

(8)  กองการประปา  สํานกัการประปามีหน้าที&ความรับผิดชอบเกี&ยวกบัการควบคมุ 
การผลิตและการจําหน่ายนํ =าประปา  การติดตั =งประปา  การควบคมุการดําเนินการเกี&ยวกบัการงบประมาณ
รายได้  รายจา่ย  การบญัชี  พสัด ุ การวางแผนปรับปรุงในข้อบกพร่องตา่ง ๆ  ของการประปา  รวมทั =งการ
ปฏิบตัหิน้าที&อื&น ๆ  ที&เกี&ยวข้อง 

(9) กองการแพทย์  สํานกัการแพทย์มีหน้าที&ความรับผิดชอบเกี&ยวกบัการ 
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พยาบาลและการบริการทางการแพทย์  งานวิชาการและแผนงานทางด้านการแพทย์พยาบาลและบริการ
สาธารณสขุ  งานเภสชักรรม  ทตันสาธารณสขุ  งานชนัสตูรและรังษีวิทยา  งานเวชกรรม  งานผู้ ป่วยนอก  
งานผู้ ป่วยในและห้องคลอด  งานห้องผา่ตดั  และวิสญัญี  รวมทั =งงานอื&น ๆ  ตามที&ได้รับมอบหมาย 

(W@)  กองชา่งสขุาภิบาล  สํานกัการชา่งสขุาภิบาลมีหน้าที&ความรับผิดชอบ        
เกี&ยวกบัการจดัการสิ&งแวดล้อม  ด้านวสัดทีุ&ใช้แล้ว (ขยะ)  การจดัการคณุภาพนํ =า  การควบคมุออกแบบ
และก่อสร้างอาคารโรงงาน  ที&มีผลกระทบตอ่สิ&งแวดล้อม  การควบคมุดแูลรักษาตรวจสอบระบบบําบดั      
นํ =าเสีย  และมลพิษในด้านอื&น ๆ  รวมทั =งการปฏิบตังิานตา่ง ๆ  ตามที&ได้รับมอบหมาย 
 

(WW)  หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที&ความรับผิดชอบเกี&ยวกบังานการตรวจสอบ      
บญัชี เอกสารการเบกิจ่าย เอกสารการรับเงินทกุประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลกัฐานการบญัชี งาน
ตรวจสอบพสัดแุละการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทําประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาลและ
งานอื&น ๆ ที&เกี&ยวข้องและที&ได้รับมอบหมาย 
  (W:) แขวง  มีหน้าที&ความรับผิดชอบกิจการภายในแขวงในสว่นที&เป็นอํานาจ       
หน้าที&ของปลดัเทศบาล  โดยให้มีสํานกังานแขวง  งานการศกึษา  งานคลงั  งานสวสัดิการสงัคม  งานการ
ประปา  งานสาธารณสขุ  งานชา่ง  อยูใ่นแขวง  หรืออาจจะให้มีการแบง่สว่นงานอื&น ๆ  ที&จําเป็นมาปฏิบตัิ
หน้าที&ในแขวงนั =น  รวมทั =งปฏิบตังิานในหน้าที&อื&นน ๆ  ตามที&ได้รับมอบหมาย 

ข้อ  :A[    สํานกัปลดัเทศบาลมีหน้าที&ความรับผิดชอบเกี&ยวกบัราชการทั&วไปของเทศบาล
และราชการที&มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที&ของสํานกั  กอง  หรือสว่นราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ  รวมทั =ง
กํากบัและเร่งรัดการปฏิบตัริาชการของสว่นราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและ
แผนการปฏิบตัริาชการของเทศบาล  โดยมีหวัหน้าสํานกัปลดัเทศบาลเป็นผู้ปกครองบงัคบับญัชาพนกังาน
และลกูจ้าง  และรับผิดชอบในการปฏิบตัริาชการของสํานกัปลดัเทศบาล 

ข้อ  :A\    สํานกั  กอง หรือสว่นราชการที&เรียกชื&ออยา่งอื&นตามข้อ  :A:  วรรคสอง (:)   
ให้มีหน้าที&รับผิดชอบตามที&กําหนดในประกาศเทศบาล  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังาน 
เทศบาล 

ข้อ  :A>    การแบง่สว่นราชการภายในสํานกัปลดัเทศบาล  สํานกั  กอง  หรือสว่นราชการ
ที&เรียกชื&ออย่างอื&นตามข้อ  :A:  ให้กําหนดเป็นประกาศเทศบาลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนกังานเทศบาล  ทั =งนี =  ให้กําหนดอํานาจหน้าที&ความรับผิดชอบภายในสว่นราชการภายในไว้ในประกาศ
เทศบาล  ดงักลา่วด้วย 
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การกําหนดหน้าที&รับผิดชอบของสว่นราชการที&จดัแบง่ภายในตามวรรคหนึ&ง  ต้องเป็น
หน้าที&ความรับผิดชอบที&อยูใ่นขอบเขตของหน้าที&ความรับผิดชอบของสว่นราชการนั =น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ  :AZ  การจดัตั =ง  การปรับปรุง  การรวมหรือการยบุเลิกการแบง่สว่นราชการตาม          
ข้อ :A;  ให้เทศบาลพิจารณาเสนอความเห็นและพิจารณาอตัรากําลงั  การจดัสรรงบประมาณให้         
สอดคล้องกนัแล้วเสนอตอ่คณะกรรมการพนกังานเทศบาล  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

 

 
ในการพิจารณาขอจดัตั =ง  ปรับปรุง  การรวมหรือการยบุเลิกการแบง่สว่นราชการตาม 

วรรคหนึ&ง  ให้คณะกรรมการพนกังานเทศบาล  พิจารณาโดยคํานงึถึงภารกิจอํานาจหน้าที&ความรับผิดชอบ
ของเทศบาล  ตามที&กฎหมายกําหนด  ลกัษณะงาน  คณุภาพของงาน  ปริมาณงาน  และความจําเป็น
ความเหมาะสม  ตลอดทั =งอตัรากําลงัของพนกังานของส่วนราชการ  และงบประมาณคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ  ของ
เทศบาลประกอบด้วย   

ข้อ  :[@    การจดัตั =งกองหรือสว่นราชการที&เรียกชื&ออย่างอื&นขึ =นใหม ่เพื&อรองรับภารกิจ
หน้าที&ของเทศบาล หรือการปรับปรุงการกําหนดสว่นราชการของเทศบาล    ซึ&งมีการจดัตั =งกอง หรือ            
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สว่นราชการขึ =นใหม ่ให้เทศบาล เสนอเหตผุลความจําเป็น และร่างประกาศเทศบาล กําหนดกองหรือ    
สว่นราชการขึ =นใหม ่เพื&อให้  ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้มีรายการ ดงันี = 

(1) เหตผุล ความจําเป็นที&ต้องจดัตั =งกองหรือส่วนราชการขึ =นใหม ่
(2) ชื&อกองหรือสว่นราชการที&เรียกชื&ออยา่งอื&น 
(3) อํานาจหน้าที&ความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการ นั =น 
(4) ลกัษณะงานที&ต้องปฏิบตัิตามข้อ (3) คณุภาพและปริมาณงานถึงขนาดต้อง             

จดัตั =งเป็นหนว่ยงานระดบั กองและกําหนดอตัรากําลงัพนกังานเทศบาลในสว่นราชการนั =น 
(5) ร่างประกาศเทศบาล กําหนดสว่นราชการที&ปรับปรุงใหม่ โดยกําหนดอํานาจ    

หน้าที&ความรับผิดชอบของกองหรือสว่นราชการที&เรียกชื&ออยา่งอื&นและการจดัแบง่สว่นราชการภายในตาม
ข้อ :A> 
  ในการพิจารณาของ  ก.ท.จ.  ให้คํานงึถึงภารกิจอํานาจหน้าที&ความรับผิดชอบของ               
เทศบาลตามที&กฎหมายกําหนดลกัษณะงานคณุภาพของงาน ปริมาณงาน และความจําเป็นความ        
เหมาะสม ตลอดทั =งอตัรากําลงัของพนกังานเทศบาล และงบประมาณคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ของเทศบาล 

ข้อ  :[W    เมื&อ  ก.ท.จ.   ได้พิจารณาการขอจดัตั =งหรือปรับปรุงการกําหนดสว่นราชการ
ตามข้อ  :AZ แล้ว 

(1) มีมตเิห็นชอบการจดัตั =งหรือปรับปรุงการกําหนดสว่นราชการใหม ่และอตัรา            
กําลงัพนกังานเทศบาล ที&กําหนดในกองหรือสว่นราชการที&จดัตั =งขึ =นใหม ่เป็นการปรับเกลี&ยมาจากกองหรือ
สว่นราชการอื&นภายในเทศบาล โดยไมเ่พิ&มอตัรากําลงั ให้นายกเทศบาลลงนามในประกาศใช้บงัคบั และ
ดําเนินการตามมต ิ ก.ท.จ.  
 
 
 
 

(2) มีมตเิห็นชอบการจดัตั =งหรือปรับปรุงการกําหนดสว่นราชการใหม ่ และอตัรา               
กําลงัพนกังานเทศบาล ที&กําหนดในกองหรือสว่นราชการที&จดัตั =งขึ =นใหม ่เป็นการกําหนดตําแหนง่เพิ&มใหม ่
ให้เสนอเรื&องการกําหนดตําแหนง่เพิ&มใหมใ่ห้  ก.ท. ให้ความเห็นชอบก่อน 

(3) มีมตเิป็นประการอื&นใด ให้เทศบาลดําเนินการตามมตขิอง ก.ท.จ. นั =น 

หมวด  1> 
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วิธีการบริหารและการปฏิบัตงิานของพนักงานเทศบาล 

  ข้อ  :[:    ในการบริหารกิจการของเทศบาล  คณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีใน          
รูปแบบคณะเทศมนตรี  อาจมอบอํานาจโดยทําเป็นหนงัสือให้นายกเทศมนตรี  เทศมนตรี  ปลดัเทศบาล
หรือรองปลดัเทศบาลทําการแทนคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีแล้วแตก่รณีได้  ทั =งนี =  ให้เป็นไปตาม
กฎหมายวา่ด้วยเทศบาล 
  เทศบาลที&มีการบริหารในรูปแบบเลือกตั =งนายกเทศมนตรีโดยตรง  การรักษาราชการแทน  
หรือการปฏิบตัริาชการแทนของนายกเทศมนตรีให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยเทศบาล 

  ข้อ  :[;   ในสํานกั  กองหรือสว่นราชการที&เรียกชื&ออยา่งอื&น  มีผู้ อํานวยการสํานกั           
ผู้ อํานวยการกอง  หรือหวัหน้าสว่นราชการที&เรียกชื&ออยา่งอื&น  คนหนึ&งเป็นผู้ปกครองบงัคบับญัชา
ข้าราชการ  และรับผิดชอบในการปฏิบตัริาชการของสํานกั  กอง  หรือสว่นราชการนั =น 

  ข้อ  :[B    ในการปฏิบตังิานของพนกังานเทศบาลเกี&ยวกบัการวินิจฉยัปัญหาและสั&งการ
ให้ใช้หลกัการแบง่อํานาจและหน้าที&ตามลกัษณะของเรื&องดงัตอ่ไปนี = 
  ปลดัเทศบาล 

(1) เรื&องที&นายกเทศมนตรีสั&งการเกี&ยวกบันโยบายของเทศบาล 
(2) เรื&องที&กฎหมายหรือระเบียบข้อบงัคบัระบใุห้เป็นอํานาจหน้าที&ของปลดัเทศบาล 
(3) เรื&องซึ&งตกลงกนัไมไ่ด้ระหวา่งหนว่ยงานตา่ง ๆ  ภายใต้บงัคบับญัชา 
(4) เรื&องในหน้าที&สํานกังานเทศบาล 
(5) เรื&องที&หวัหน้าสว่นราชการเห็นเป็นปัญหาและเสนอมาเพื&อรับคําวินิจฉัยหรือในกรณี 

พิเศษอื&นใด 
(6) เรื&องที&ปลดัเทศบาลสั&งการโดยเฉพาะ 
(7) เรื&องที&หวัหน้าสว่นราชการตา่ง ๆ  เห็นสมควรเสนอเพื&อทราบ 
รองปลดัเทศบาล 
 
เรื&องใดที&มีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบงัคบั  ระบใุห้เป็นอํานาจหน้าที&ปลดัเทศบาล  หาก   

กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบงัคบันั =นมิได้กําหนดในเรื&องการมอบอํานาจไว้เป็นอยา่งอื&น  ปลดัเทศบาลจะมอบ
อํานาจโดยทําเป็นหนงัสือให้รองปลดัเทศบาลปฏิบตัริาชการแทนในนามของปลดัเทศบาลก็ได้ 
  หวัหน้าสว่นราชการ 
  (W)  เรื&องใดที&เป็นหน้าที&ของสว่นราชการใดอยูแ่ล้ว  หรือซึ&งจะได้มอบหมายกิจการใหมใ่ห้
หวัหน้าสว่นราชการนั =นเป็นผู้สั&งการและรับผิดชอบโดยตรง 



 

 

145

  (:)  เรื&องเข้าลกัษณะที&จะต้องเสนอนายกเทศมนตรี  หรือปลดัเทศบาลให้เสนอปลดัเทศบาล
ตามลําดบั  เมื&อนายกเทศมนตรีหรือปลดัเทศบาลพิจารณาวินิจฉยัสั&งการประการใดแล้วให้หวัหน้าสว่นราชการ
พงึปฏิบตัติามคําสั&งนั =น 
  (;)  การปฏิบตังิานภายในสว่นราชการนั =น  หวัหน้าสว่นราชการพงึอนโุลมตามหลกัดงักลา่ว
ข้างต้นตามลําดบัชั =น 

  ข้อ  :[A    ภายใต้บงัคบักฎหมายวา่ด้วยเทศบาล  การกําหนดให้พนกังานเทศบาลตําแหนง่
ที&มิได้กําหนดไว้ในประกาศนี =บงัคบับญัชาพนกังานเทศบาลในสว่นราชการใด  ฐานะใด  ให้เป็นไปตามที&
นายกเทศมนตรีมอบหมาย  โดยทําเป็นหนงัสือ  ทั =งนี =ตามหลกัเกณฑ์ที&คณะกรรมการพนกังานเทศบาล
กําหนด 

  ข้อ  :[[    อํานาจในการสั&ง  การอนญุาต  การอนมุตัิการปฏิบตัริาชการหรือการ
ดําเนินการอื&นที&ผู้ ดํารงตําแหนง่ใดจะพงึปฏิบตัหิรือดําเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบงัคบั  หรือคําสั&ง
ใด  หรือมตขิองคณะรัฐมนตรีในเรื&องใด  ถ้ากฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบงัคบั  หรือคําสั&งใด  หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื&องนั =นมิได้กําหนดเรื&องการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอื&น  หรือมิได้ห้ามเรื&องการมอบอํานาจ
ไว้           ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =นอาจมอบอํานาจให้ผู้ ดํารงตําแหนง่อื&นปฏิบตัริาชการแทนได้  ดงันี = 
  (W)  ปลดัเทศบาลอาจมอบให้รองปลดัเทศบาล  ผู้ อํานวยการสํานกั  ผู้ อํานวยการกอง  
หรือหวัหน้าสว่นราชการที&เรียกชื&ออยา่งอื&น 
  (:)  ผู้ อํานวยการสํานกั  ผู้ อํานวยการกอง  หรือหวัหน้าสว่นราชการที&เรียกชื&ออยา่งอื&นอาจ
มอบให้พนกังานเทศบาลในกองหรือส่วนราชการนั =น 
  การมอบอํานาจให้ปฏิบตัริาชการแทนตาม  วรรคหนึ&ง (W)  และ (:)  ให้ทําเป็นหนงัสือ 

  ข้อ  :[\    เมื&อมีการมอบอํานาจตามข้อ  :[[  โดยชอบแล้ว  ผู้ รับมอบอํานาจมีหน้าที&
ต้องรับมอบอํานาจนั =น  และจะมอบอํานาจนั =นให้แก่ผู้ ดํารงตําแหนง่อื&นตอ่ไปไมไ่ด้ 

 

 

  ข้อ  :[>    ในการมอบอํานาจตามข้อ  :[[ (W)  และ (:)  ให้ผู้มอบอํานาจพิจารณาถึงการ
อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน  ความรวดเร็วในการปฏิบตัริาชการ  การกระจายความรับผิดชอบตาม
สภาพของตําแหนง่ของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจต้องปฏิบตัหิน้าที&ที&ได้รับมอบอํานาจตาม
วตัถปุระสงค์ของการมอบอํานาจดงักลา่ว 
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  เมื&อได้มอบอํานาจแล้ว  ผู้มอบอํานาจมีหน้าที&กํากบัติดตามผลการปฏิบตัริาชการของผู้ รับ
มอบอํานาจ  และให้มีอํานาจแนะนําและแก้ไขการปฏิบตัิราชการของผู้ รับมอบอํานาจได้ 

  ข้อ  :[Z    ในกรณีที&ไมมี่ปลดัเทศบาล  หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัริาชการได้  ให้รอง
ปลดัเทศบาลเป็นผู้ รักษาราชการแทน  ถ้ามีรองปลดัเทศบาลหลายคน  ให้นายกเทศมนตรีแตง่ตั =งรอง
ปลดัเทศบาลคนหนึ&งเป็นผู้ รักษาราชการแทน  ถ้าไมมี่ผู้ ดํารงตําแหน่งรองปลดัเทศบาล  หรือมีแตไ่ม่สามารถ
ปฏิบตัริาชการได้  ให้นายกเทศมนตรีแตง่ตั =งพนกังานเทศบาลในเทศบาลซึ&งดํารงตําแหนง่ไมตํ่&ากว่า
ผู้ อํานวยการกองหรือหวัหน้าสว่นราชการที&เรียกชื&ออยา่งอื&นเป็นผู้ รักษาราชการแทน 
  ในกรณีที&ไมมี่รองปลดัเทศบาล  หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัริาชการได้นายกเทศมนตรีจะ
แตง่ตั =งพนกังานเทศบาลในเทศบาลซึ&งดํารงตําแหนง่ไมตํ่&ากวา่ผู้ อํานวยการกองหรือหวัหน้าสว่นราชการที&
เรียกชื&ออยา่งอื&นเป็นผู้ รักษาราชการแทนก็ได้ 

  ข้อ  :\@   ในกรณีที&ไมมี่ผู้ ดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการสํานกั  ผู้ อํานวยการกอง  หรือหวัหน้า
สว่นราชการที&เรียกชื&ออยา่งอื&น  ให้นายกเทศมนตรีแตง่ตั =งพนกังานเทศบาลในสํานกั  กองหรือส่วนราชการ
นั =นคนใดคนหนึ&งที&เห็นสมควร  ให้เป็นผู้ รักษาราชการแทนได้  แตเ่พื&อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบ       
การปฏิบตัริาชการในสํานกั  กองหรือส่วนราชการนั =นนายกเทศมนตรีอาจจะแตง่ตั =งพนกังานเทศบาลคนใด
คนหนึ&งซึ&งดํารงตําแหนง่ไมตํ่&ากวา่  ผู้ อํานวยการกองหรือหวัหน้าสว่นราชการที&เรียกชื&ออย่างอื&นเป็นผู้ รักษา
ราชการแทนก็ได้ 

  ข้อ  :\W   ให้ผู้ รักษาราชการแทนมีอํานาจหน้าที&เช่นเดียวกบัผู้ซึ&งตนแทน 
  ในกรณีที&มีผู้ ดํารงตําแหนง่ใด  หรือผู้ รักษาราชการแทนผู้ ดํารงตําแหนง่นั =นมอบหมายหรือ
มอบอํานาจให้ผู้ ดํารงตําแหน่งอื&นปฏิบตัริาชการแทน  ให้ผู้ปฏิบตัริาชการแทนมีอํานาจหน้าที&เชน่เดียวกบั    
ผู้ซึ&งมอบหมายหรือมอบอํานาจ 
  ในกรณีที&มีกฎหมายอื&นแตง่ตั =งให้ผู้ ดํารงตําแหนง่ใดเป็นกรรมการหรือให้มีอํานาจหน้าที&
อยา่งใด  ให้ผู้ รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบตัิราชการแทน  มีอํานาจหน้าที&เป็นกรรมการหรือมีอํานาจหน้าที&
เชน่เดียวกบัผู้ ดํารงตําแหนง่นั =นในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบตัริาชการแทนด้วย  แล้วแตก่รณี 

  ข้อ  :\:    การเป็นผู้ รักษาราชการแทนตามที&กําหนดในมาตรฐานทั&วไปนี =  ไม่
กระทบกระเทือนอํานาจนายกเทศมนตรีซึ&งเป็นผู้บงัคบับญัชาที&จะแตง่ตั =งพนกังานเทศบาลอื&นเป็นผู้ รักษา
ราชการแทนตามอํานาจหน้าที&ที&มีอยู่ตามกฎหมาย 
  ในกรณีที&มีการแตง่ตั =งผู้ รักษาราชการแทนตามวรรคหนึ&ง  ให้ผู้ ดํารงตําแหนง่รอง  พ้นจาก
ความเป็นผู้ รักษาราชการแทนนบัแตเ่วลาที&ผู้ ได้รับการแตง่ตั =งตามวรรคหนึ&งเข้ารับหน้าที& 
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  ข้อ  :\;    ในกรณีที&ตําแหน่งพนกังานเทศบาลตําแหนง่อื&นวา่งลง  หรือผู้ ดํารงตําแหน่งไม่
สามารถปฏิบตัิราชการได้  และเป็นกรณีที&มิได้มีการกําหนดไว้เกี&ยวกบัการปฏิบตัริาชการแทนและการรักษา
ราชการแทน  ให้นายกเทศมนตรีมีอํานาจสั&งให้พนกังานเทศบาลที&เห็นสมควรให้รักษาการในตําแหนง่นั =นได้  
โดยให้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ  ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ตอ่ทางราชการสงูสดุ  สําหรับ
กรณีตําแหนง่ผู้บริหารสถานศกึษาวา่งลงหรือผู้ ดํารงตําแหนง่ผู้บริหารสถานศกึษาไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าที&
ราชการได้และมีการแตง่ตั =งผู้ ดํารงตําแหนง่ผู้ชว่ยไว้  ให้ผู้ ดํารงตําแหนง่ผู้ชว่ยเป็นผู้ รักษาการในตําแหนง่       
ถ้ามีผู้ ดํารงตําแหนง่ผู้ชว่ยหลายคน  ให้นายกเทศมนตรีมีอํานาจแตง่ตั =งให้ผู้ ดํารงตําแหนง่ผู้ชว่ย  คนหนึ&ง
หรือหลายคนรักษาการในตําแหนง่ตามลําดบัไว้เป็นการล่วงหน้าได้ 
  ผู้ รักษาการในตําแหนง่ตามวรรคหนึ&ง  ให้มีอํานาจหน้าที&ตามตําแหนง่ที&รักษาการนั =น        
ในกรณีที&มีกฎหมายอื&น  กฎ  ระเบียบ  ข้อบงัคบั  มติคณะรัฐมนตรี  มตคิณะกรรมการตามกฎหมาย  หรือ  
คําสั&งผู้บงัคบับญัชาแตง่ตั =งให้ผู้ ดํารงตําแหนง่นั =น  เป็นกรรมการหรือให้มีอํานาจหน้าที&ใด  ก็ให้ผู้ รักษาการ
ในตําแหนง่ทําหน้าที&กรรมการหรือมีอํานาจหน้าที&อยา่งนั =น  ในระหว่างที&รักษาการในตําแหนง่  แล้วแตก่รณี 

หมวด /@ 
กิจการอันเกี�ยวกับการบริหารงานบุคคล 

ส่วนที� / 
การสั�งพนักงานประจาํเทศบาล 

  ข้อ  :\B    ให้นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.   มีอํานาจสั&งพนกังาน      
เทศบาลให้ประจําเทศบาลเป็นการชั&วคราว  โดยให้พ้นจากตําแหนง่หน้าที&เดมิได้  ในกรณีที&มีเหตผุล       
ความจําเป็น  ดงัตอ่ไปนี = 

(1) เมื&อพนกังานเทศบาลมีกรณีถกูกลา่วหาหรือมีกรณีเป็นที&สงสยัวา่กระทําผิดวินยั 
อยา่งร้ายแรง หรือถกูฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาวา่กระทําความผิดอาญา  เว้นแตเ่ป็นความผิดที&ได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ  หรือกรณีที&ถกูฟ้องนั =น  พนกังานอยัการรับเป็นทนายแก้ตา่งให้และถ้า 
ให้ผู้นั =นคงอยูใ่นตําแหนง่หน้าที&เดมิตอ่ไปจะเป็นอปุสรรคตอ่การสืบสวนสอบสวน  หรืออาจเกิดการเสียหาย
แก่ราชการ 
       (:)  เมื&อพนกังานเทศบาลกระทําหรือละเว้นกระทําการใดจนต้องคําพิพากษาถึงที&สดุ
วา่เป็นผู้กระทําความผิดอาญา  และผู้ มีอํานาจดงักลา่วพิจารณาเห็นวา่ข้อเท็จจริงที&ปรากฏตามคํา
พิพากษาถึงที&สดุนั =นได้ความประจกัษ์ชดัอยู่แล้ววา่การกระทําหรือละเว้นกระทําการนั =นเป็นความผิดวินยั
ร้ายแรง 



 

 

148

       (;)  เมื&อพนกังานเทศบาลละทิ =งหรือทอดทิ =งหน้าที&ราชการ  และผู้บงัคบับญัชาได้
ดําเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไมมี่เหตผุลอนัสมควร  และการละทิ =งหรือทอดทิ =งหน้าที&ราชการนั =นเป็นเหตใุห้
เสียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง 
       (B)  เมื&อพนกังานเทศบาลกระทําผิดวินยัอยา่งร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนงัสือ
ตอ่ผู้บงัคบับญัชา  หรือให้ถ้อยคํารับสารภาพตอ่ผู้ มีหน้าที&สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตาม
มาตรฐานทั&วไปเกี&ยวกบัวินยั  การรักษาวินยัและการดําเนินการทางวินยัและได้มีการบนัทกึถ้อยคํารับ
สารภาพเป็นหนงัสือ 
       (A)  เมื&อพนกังานเทศบาลมีกรณีถกูแตง่ตั =งคณะกรรมการขึ =น  ทําการสอบสวนในกรณี
ถกูกลา่วหา  หรือมีเหตอุนัควรสงสยัวา่เป็นผู้ขาดคณุสมบตั ิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามสําหรับพนกังาน          
เทศบาล 
       ([)  เมื&อพนกังานเทศบาลมีกรณีถกูแตง่ตั =งคณะกรรมการขึ =นทําการสอบสวน  หรือมี
การใช้สํานวนการสอบสวนพิจารณาดําเนินการในกรณีถกูกลา่วหา  หรือมีเหตอุนัควรสงสยัวา่หย่อน
ความสามารถในอนัที&จะปฏิบตัริาชการ บกพร่องในหน้าที&ราชการหรือประพฤติตน  ไมเ่หมาะสมกบั
ตําแหนง่ หน้าที&ราชการหรือมีกรณีที&ปรากฏชดัแจ้งตามมาตรฐานทั&วไปเกี&ยวกบัวินยั การรักษาวินยั  และ
การดําเนินการทางวินยั 
       (\)  เมื&อพนกังานเทศบาลผู้ ดํารงตําแหนง่ใดมีกรณีถกูกลา่วหา  หรือมีกรณีเป็นที&สงสยั
วา่มีพฤตกิารณ์ไมเ่หมาะสมที&จะปฏิบตัหิน้าที&ราชการในตําแหนง่นั =นซึ&งผู้บงัคบับญัชาได้สืบสวนแล้วเห็นว่า
กรณีมีมลู  และถ้าให้ผู้นั =นคงอยูใ่นตําแหนง่เดมิตอ่ไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ 
       (>)  เมื&อพนกังานเทศบาลได้รับอนญุาตให้ลาไปปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศ 
       (Z)  เมื&อพนกังานเทศบาลได้รับอนญุาตให้ลาตดิตามคูส่มรส  ซึ&งไปปฏิบตัหิน้าที&       
ราชการ  หรือไปปฏิบตังิานในตา่งประเทศ 
 
 
 
 
 
       (W@)  เมื&อพนกังานเทศบาลได้รับทนุรัฐบาลหรือทนุของเทศบาลให้ไปศกึษาหรือ             
ฝึกอบรมในประเทศ  หรือตา่งประเทศ 
       (WW)  กรณีอื&นที&มีเหตผุลความจําเป็นพิเศษเพื&อประโยชน์แก่ราชการ โดยได้รับความ 
เห็นชอบจาก  ก.ท.จ. 
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  ข้อ  :\A    ในการเสนอขอให้  ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบการสั&งพนกังานเทศบาล
ให้ประจําเทศบาล  ให้แสดงรายละเอียดในคําเสนอขอ  ดงัตอ่ไปนี = 
      (W)  คําชี =แจง  เหตผุลความจําเป็นและประโยชน์แก่ราชการ  และระยะเวลาที&จะสั&ง          
พนกังานเทศบาลให้ประจําเทศบาล  ทั =งนี =  ต้องไมเ่กินหกเดือน เว้นแตก่ารสั&งประจําเทศบาลตามข้อ  :\B 
(>) (Z) และ(W@)  ให้สั&งได้ไมเ่กินระยะเวลาที&ผู้นั =นได้รับอนญุาตให้ลา 
      (:)  หน้าที&และความรับผิดชอบในการปฏิบตัริาชการที&จะมอบหมายแก่ผู้ถกูสั&งให้   
ประจําเทศบาล  ยกเว้นกรณีตามข้อ  :\B (>) (Z) และ (W@) 

  ข้อ  :\[    การสั&งพนกังานเทศบาลให้ประจําเทศบาล    ให้นายกเทศมนตรีสั&งได้ตามมติ
ของ ก.ท.จ.  เป็นเวลาไมเ่กินหกเดือนนบัแตว่นัที&ถกูสั&งให้ประจํา  เว้นแต ่กรณีสั&งประจําเทศบาลตามข้อ 
:\B (>) (Z) และ (W@)  ให้สั&งได้ไมเ่กินระยะเวลาที&ผู้นั =นได้รับอนญุาตให้ลา 
  เมื&อมีการสั&งพนกังานเทศบาลผู้ใดให้ประจําเทศบาลแล้ว  และถ้านายกเทศมนตรี เห็นวา่
ยงัมีเหตผุลความจําเป็นพิเศษที&จะต้องสั&งให้ผู้นั =นประจําตอ่ไปอีกเกินกําหนดเวลาตามวรรคหนึ&ง ให้ขอ
ความเห็นชอบขยายเวลาตอ่  ก.ท.จ. ได้อีกไมเ่กินหนึ&งปี  โดยเมื&อรวมกนัแล้วให้ขยายเวลาสั&งประจําเทศบาล 
ได้ไมเ่กินหนึ&งปีหกเดือน  ทั =งนี = ให้ขอขยายเวลาก่อนวนัครบกําหนดเวลาเดมิไมน้่อยกว่าสามสิบวนั  เว้นแต่
กรณีที&มีเหตผุลความจําเป็นพิเศษ อาจขอความเห็นชอบขยายเวลาตอ่ ก.ท.จ. ก่อนวนัครบกําหนดเวลาเดมิ
น้อยกวา่สามสิบวนัได้ 
  การขอความเห็นชอบขยายเวลาตามวรรคสองให้นําความข้อ :\A (1) และ (2) มาใช้              
บงัคบัโดยอนโุลม 

  ข้อ  :\\    ในการเสนอขอให้  ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบการสั&งพนกังานเทศบาล
ให้ประจําเทศบาลสําหรับกรณีมีเหตผุลความจําเป็นตามข้อ :\B (>) (Z) (W@) หรือ (WW) หากเทศบาล          
เห็นวา่ เพื&อประโยชน์ตอ่การบริหารราชการของเทศบาล และให้มีเจ้าหน้าที&ปฏิบตังิานทดแทนในตําแหนง่       
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ผู้ ที&ถกูสั&งให้ประจําเทศบาล  ให้เทศบาลดําเนินการตามข้อ :\A (1) และ (2)  และให้เสนอขอกําหนด
ตําแหนง่ประจําเทศบาลเพิ&มใหม ่ เพื&อรองรับพนกังานเทศบาล ผู้ถกูสั&งให้ประจําดงักลา่วเป็นการเฉพาะตวั 
โดยให้กําหนดเป็นเงื&อนไขว่า หากตําแหนง่ประจําเทศบาลวา่งลงให้ยบุเลิกตําแหนง่ได้   
  สําหรับการสั&งประจําเทศบาลตามวรรคหนึ&ง  เมื&อ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว    
ให้ ก.ท.จ. เสนอเรื&องการขอกําหนดตําแหนง่ประจําเทศบาล  พร้อมด้วยเหตผุลความจําเป็นในการสั&ง
พนกังานเทศบาลผู้นั =นประจําเทศบาล  ให้ ก.ท.ให้ความเห็นชอบก่อน   
  เมื&อ  ก.ท.จ. และ ก.ท. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามวรรคสองแล้ว ให้นายกเทศมนตรี
สั&งพนกังานเทศบาลผู้นั =นให้ประจําเทศบาล ตามความเห็นชอบของ ก.ท.จ. และให้นําความที&กําหนดใน     
ข้อ :\[  มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

  ข้อ  :\>    เมื&อนายกเทศมนตรีสั&งพนกังานเทศบาลผู้ ใดให้ประจําเทศบาล  โดยมีเหตผุล
ความจําเป็นในกรณีใดแล้ว    เมื&อหมดความจําเป็นหรือครบกําหนดเวลาตามข้อ :\[  ให้นายกเทศมนตรี
โดยความเห็นชอบของ  ก.ท.จ. สั&งให้ผู้นั =นดํารงตําแหนง่เดมิ หรือแตง่ตั =ง ให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัเดียวกนั
ที&ผู้นั =นมีคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่นั =น 

  ข้อ  :\Z    หากเป็นการสั&งพนกังานเทศบาลที&สงักดัสถานศกึษา  ให้สั&งประจําสถานศกึษา
เทา่นั =น 

  ข้อ  :>@    การให้พ้นจากตําแหนง่ การให้ได้รับเงินเดือน การแตง่ตั =ง การเลื&อนขั =นเงินเดือน    
การดําเนินการทางวินยั  และการออกจากราชการของพนกังานเทศบาลที&ถกูสั&งให้  ประจําเทศบาลให้ถือ
เสมือนวา่ผู้ถกูสั&งนั =นดํารงตําแหนง่เดมิ 

ส่วนที� 0 
การสั�งพนักงานเทศบาลไปช่วยปฏิบัตริาชการ 

  ข้อ  :>W      ในประกาศนี = 
   “การสั&งพนกังานเทศบาลไปชว่ยปฏิบตัริาชการเป็นการชั&วคราว”  หมายความวา่  
การให้พนกังานเทศบาลไปช่วยปฏิบตัริาชการในสว่นราชการอื&นภายในเทศบาลเดียวกนัหรือตา่งเทศบาล
หรือสว่นราชการอื&น  หนว่ยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสว่นท้องถิ&นอื&น 
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  ข้อ  :>:    นายกเทศมนตรีมีอํานาจสั&งให้พนกังานเทศบาลในสว่นราชการหรือ
สถานศกึษาหนึ&งไปชว่ยปฏิบตัริาชการในอีกสว่นราชการหรือสถานศกึษาหนึ&งในเทศบาลเดียวกนัเป็นการ
ชั&วคราวได้ทกุตําแหนง่ โดยไมข่าดจากหน้าที&ในตําแหนง่เดมิ 
  การสั&งให้พนกังานเทศบาลให้ไปชว่ยปฏิบตัริาชการตามวรรคหนึ&ง  ให้คํานงึถึงภารกิจ 
หน้าที&ที&ต้องไปปฏิบตัมีิความเหมาะสม สอดคล้องกบัความรู้ความสามารถและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง่ของพนกังานเทศบาลผู้นั =นด้วย 

  ข้อ  :>;    ห้ามมิให้สั&งพนกังานเทศบาลไปชว่ยปฏิบตัริาชการในเทศบาลอื&น               
สว่นราชการ หนว่ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ&นอื&น  เว้นแตก่รณีมีความจําเป็นและ
สําคญัอยา่งยิ&ง เพื&อประโยชน์ของทางราชการโดยรวม  นายกเทศมนตรีอาจสั&งให้พนกังานเทศบาลไปชว่ย
ปฏิบตัริาชการในเทศบาลอื&น  สว่นราชการ หนว่ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ&นอื&นได้ 
โดยให้พิจารณาถึงผลกระทบที&อาจเกิดความเสียหายกบัเทศบาลต้นสงักดัเป็นหลกั และต้องอยูภ่ายใต้
เงื&อนไขดงันี = 

(1) ให้ผู้ มีอํานาจของหนว่ยงานอื&นที&ประสงค์ของตวัพนกังานเทศบาลไปชว่ยปฏิบตัิ
ราชการกบันายกเทศมนตรีของเทศบาลต้นสงักดั  ทําความตกลงกนั  โดยมีหนงัสือยินยอม 

(2) พนกังานเทศบาลผู้ ที&จะถกูสั&งให้ไปชว่ยปฏิบตัริาชการจะต้องสมคัรใจที&จะไปชว่ย
ปฏิบตัริาชการในหนว่ยราชการอื&นนั =น และต้องเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถในงานตามภารกิจที&ไปชว่ย
ปฏิบตัริาชการนั =น  และตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของพนกังานผู้นั =นด้วย 

(3) การสั&งพนกังานให้ชว่ยปฏิบตัริาชการ  ให้สั&งได้เป็นการชั&วคราวครั =งละไมเ่กิน                  
6  เดือน และในกรณีเดียวกนัให้สั&งชว่ยปฏิบตัริาชการได้ไมเ่กิน 2 ครั =ง  

    (B)  หากมีเหตผุลความจําเป็นต้องรีบให้ช่วยปฏิบตัริาชการในกรณีเดียวกนัตาม (;)    
เกินกวา่  :  ครั =ง  ให้เทศบาลเสนอเหตผุลความจําเป็นตอ่ ก.ท.จ.เพื&อพิจารณาเมื&อ ก.ท.จ.มีมตเิป็นประการ
ใดแล้วให้เทศบาลปฏิบตัิตามนั =น 
      (A)  การสั&งให้พนกังานเทศบาลที&สงักดัสถานศกึษาไปชว่ยปฏิบตัริาชการตามข้อ  :>:  
และข้อ  :>;  ให้กระทําได้  เพื&อชว่ยปฏิบตัหิน้าที&เกี&ยวกบัการเรียนการสอนในสถานศกึษาเทา่นั =น 
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ส่วนที� > 
การขอยืมตัวข้าราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานอื�นมาช่วยปฏิบัตงิาน 

 
  ข้อ  :>B    ในหลกัเกณฑ์นี = 
   “การขอยืมตวัข้าราชการ”  หมายความวา่  การที&เทศบาลขอยืมตวั  ข้าราชการ
พนกังานหรือลกูจ้างของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสว่นท้องถิ&นอื&นที&มิใช่
พนกังานหรือลกูจ้างเทศบาลมาปฏิบตังิานในเทศบาลเป็นการชั&วคราว” 

  ข้อ  :>A    เพื&อประโยชน์แก่ทางราชการ  เทศบาลอาจขอยืมตวัข้าราชการ  พนกังานหรือ
ลกูจ้างของหนว่ยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ&นอื&นที&มิใชพ่นกังานหรือลกูจ้าง
เทศบาลมาชว่ยปฏิบตังิานชั&วคราวได้  โดยต้องพิจารณาตกลงกบัหนว่ยราชการ  หนว่ยงานรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือราชการสว่นท้องถิ&นอื&นที&มิใชเ่ทศบาลนั =นก่อน   โดยเจ้าตวัต้องสมคัรใจและผู้ มีอํานาจของสงักดัเดมิได้
เห็นชอบแล้ว 
  การขอยืมตวัข้าราชการ  พนกังานหรือลกูจ้าง  ตามวรรคหนึ&ง  ให้คํานงึถึงภารกิจหน้าที&ที&
จะขอยืมตวัมาชว่ยปฏิบตัิต้องมีความเหมาะสม  สอดคล้องกบัความรู้ความสามารถของผู้นั =นด้วย 

  ข้อ  :>[    ระยะเวลาการขอยืมตวัราชการ  พนกังานหรือลกูจ้างของหน่วยราชการ  หน่วยงาน
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสว่นท้องถิ&นอื&นมาชว่ยปฏิบตังิานชั&วคราว  ให้เป็นไปตามที&ผู้ มีอํานาจของ
ต้นสงักดัเดมิกําหนด 

  ข้อ  :>\    คา่ตอบแทนข้าราชการ  พนกังาน  หรือลกูจ้าง  ที&เทศบาลขอยืมตวัมาให้เป็น
ตามที& ก.ท. กําหนด 

ส่วนที� @ 
การพัฒนาพนักงานเทศบาล 

ข้อ  :>>    ให้เทศบาลมีการพฒันาผู้ได้รับการบรรจเุข้ารับราชการ   เป็นพนกังานเทศบาล
ก่อนมอบหมายหน้าที&ให้ปฏิบตัเิพื&อให้รู้ระเบียบแบบแผนของ    ทางราชการ    หลกัและวิธีปฏิบตัริาชการ         
บทบาท และหน้าที&ของข้าราชการในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุและ        
แนวทางปฏิบตัิตนเพื&อเป็นข้าราชการที&ดี  
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  ข้อ  :>Z    การพฒันาพนกังานเทศบาล  ตามข้อ :>>  ต้องกําหนดให้ผู้ ได้รับการบรรจ ุ
เข้ารับราชการเป็นพนกังานเทศบาลทกุคนให้ได้รับการพฒันาและต้องดําเนินการพฒันาให้ครบถ้วนตาม
หลกัสตูรที&  ก.ท. กําหนด  ดงันี = 

1) หลกัและระเบียบวิธีปฏิบตัริาชการ 
2) บทบาทและหน้าที&ของพนกังานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมขุ 
3) แนวทางปฏิบตังิานเพื&อเป็นพนกังานทั&วไป 
4) ความรู้พื =นฐานในการปฏิบตัิราชการสําหรับพนกังานบรรจใุหม ่ และการพฒันา          

เกี&ยวกบังานในหน้าที&ความรับผิดชอบ  
 หากเทศบาลมีความประสงค์จะพฒันาเพิ&มเตมิให้สอดคล้องกบัความจําเป็นในการพฒันา

ของแตล่ะเทศบาลก็ให้กระทําได้    ทั =งนี =  เทศบาลที&จะดําเนินการจะต้องใช้หลกัสตูรที&  ก.ท. กําหนดเป็น
หลกัสตูรหลกั และเพิ&มเตมิหลกัสตูรตามความจําเป็นที&เทศบาลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมตอ่ไป 

  ข้อ  :Z@    การพฒันาเกี&ยวกบัการปฏิบตังิานในหน้าที&  ให้เทศบาลสามารถเลือกใช้วิธีการ
พฒันาอื&น ๆ  ได้  เชน่  การพฒันาโดยการปฐมนิเทศ  การพฒันาในระหวา่งการปฏิบตัิหน้าที&ราชการ         
การพฒันาโดยผู้บงัคบับญัชา  การฝึกภาคสนาม  การพฒันาเฉพาะด้าน 

 ข้อ  :ZW    การพฒันานี =  อาจกระทําได้โดยสํานกังาน ก.ท. สํานกังาน ก.ท.จ. เทศบาลต้น
สงักดั หรือ      สํานกังาน ก.ท. หรือเทศบาลต้นสงักดัร่วมกบั สํานกังาน ก.ท.จ.ร่วมกบัเทศบาลต้นสงักดั 
หรือเทศบาลต้นสงักดัร่วมกบัสว่นราชการอื&นก็ได้ 

 ข้อ  :Z:    การพฒันาพนกังานเทศบาลบรรจใุหมใ่ห้ดําเนินการ  ดงันี = 
      (1)  การปฐมนิเทศ  ให้กระทําก่อนมอบหมายหน้าที&ปฏิบตัก่ิอนการบรรจเุข้ารับราชการ 
      (2)  หลกัสตูรการพฒันา  ที&ให้เป็นไปตามหลกัสตูรที&กําหนดตามข้อ  :>Z       
          (3)  การเลือกวิธีการพฒันาพนกังานเทศบาล  ให้เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ&งหรือ หลาย
วิธีการควบคูก่นัไป  แล้วแตค่วามเหมาะสมของแตล่ะเทศบาล เชน่ การงบประมาณ   สื&อการฝึกอบรม  
วิทยากร  ระยะเวลา  กําลงัคนที&รับผิดชอบการฝึกอบรม  และกําหนดกลุม่เป้าหมายที&จะเข้ารับ                 
การอบรม 
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      (4)  ประเมินผลและตดิตามผลการพฒันา    โดยประเมินความรู้และทกัษะตลอดจน                
ทศันคตขิองผู้ เข้ารับการพฒันา  และตดิตามการนําผลไปใช้ในการปฏิบตังิาน 

ข้อ  :Z;    การดําเนินการพฒันาพนกังานเทศบาลบรรจใุหมนี่ =  ควรกระทําภายในระยะ 
เวลาที&พนกังานเทศบาลผู้นั =นยงัอยูใ่นระหวา่งทดลองปฏิบตัหิน้าที&ราชการ 

  ข้อ  :ZB    ให้ผู้บงัคบับญัชามีหน้าที&พฒันาผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชา  เพื&อเพิ&มพนูความรู้           
ทกัษะ  ทศันคติที&ดี  คณุธรรม  และจริยธรรม  อนัจะทําให้ปฏิบตัิหน้าที&ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

 ข้อ  :ZA    ให้ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบัมีหน้าที&รับผิดชอบในการควบคมุดแูลและการ
พฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชาที&อยู่ภายใต้การบงัคบับญัชาโดยตรง  รวมทั =งผู้ใต้บงัคบับญัชาที&เพิ&งย้ายหรือโอน
มาดํารงตําแหนง่  ซึ&งอยูภ่ายใต้การบงัคบับญัชาของตน 

  ข้อ  :Z[    การพฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชานั =น  ผู้บงัคบับญัชาอาจเป็นผู้ ดําเนินการเองหรือ         
มอบหมายให้ผู้ ที&เหมาะสมดําเนินการ โดยเลือกวิธีที&เหมาะสมกบัการพฒันา  ผู้ใต้บงัคบับญัชาเป็น           
รายบคุคลหรือเป็นกลุม่ ซึ&งอาจใช้วิธีการฝึกอบรมหรือวิธีการพฒันาอื&น ๆ   โดยพิจารณาดําเนินการ             
หาความจําเป็นในการพฒันาจากการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบตังิาน  การจดัทําแผนพฒันารายบคุคล
หรือข้อเสนอของผู้ใต้บงัคบับญัชาเอง 

  ข้อ  :Z\    การพฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชานั =น  ต้องพฒันาทั =ง  5  ด้าน  ได้แก่ 
      (1)  ด้านความรู้ทั&วไปในการปฏิบตังิาน  ได้แก่  ความรู้ที&เกี&ยวข้องกบัการปฏิบตังิาน    
โดยทั&วไป  เช่น  สถานที&  โครงสร้างของงาน  นโยบายตา่ง ๆ  
      (2)  ด้านความรู้และทกัษะเฉพาะของงานในแตล่ะตําแหนง่  ได้แก่  ความรู้
ความสามารถในการปฏิบตังิานของตําแหนง่หนึ&งตําแหนง่ใดโดยเฉพาะ  เชน่  งานฝึกอบรม  งานพิมพ์ดีด               
งานด้านชา่ง   
      (3)  ด้านการบริหาร  ได้แก่  รายละเอียดที&เกี&ยวกบัการบริหารงานและการบริหารคน    
เชน่  ในเรื&องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจงูใจ  การประสานงาน 
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      (4)  ด้านคณุสมบตัสิว่นตวั  ได้แก่  การชว่ยเสริมบคุลิกภาพที&ดี  สง่เสริมให้สามารถ      
ปฏิบตังิานร่วมกบับคุคลอื&นได้อย่างราบรื&น และมีประสิทธิภาพ เชน่ มนษุยสมัพนัธ์การทํางาน การสื&อ
ความหมาย  การเสริมสร้างสขุภาพอนามยั 
      (5)  ด้านคณุธรรม  และจริยธรรม  ได้แก่  การพฒันาคณุธรรมและจริยธรรมในการ             
ปฏิบตังิาน  เชน่  จริยธรรมในการปฏิบตังิาน  การพฒันาคณุภาพชีวิต  เพื&อประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน  
การปฏิบตังิานอยา่งมีความสขุ 

  ข้อ  :Z>    ขั =นตอนการพฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชา  แบง่ได้ดงันี = 
       (1)  การเตรียมการและการวางแผน  ให้กระทําดงันี = 

     (ก)  การหาความจําเป็นในการพฒันา 
               การหาความจําเป็นในการพฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชาแตล่ะคน  หมายถึง              
การศกึษาวิเคราะห์ดวู่า ผู้ใต้บงัคบับญัชาแตล่ะคนสมควรจะต้องได้รับการพฒันาด้านใดบ้าง จงึจะ
ปฏิบตังิานได้สําเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพและปฏิบตังิานได้ตามมาตรฐานที&กําหนดไว้ 
   (ข)  ประเภทของความจําเป็น  ได้แก่  ด้านความรู้ทั&วไปในการปฏิบตังิาน            
ด้านความรู้และทกัษะเฉพาะของงานในแตล่ะตําแหนง่ ด้านการบริหาร ด้านคณุสมบตัสิว่นตวั และด้าน 
คณุธรรมและจริยธรรม 
      (2)  การดําเนินการพฒันา  ให้กระทําดงันี = 
   (ก)  การเลือกวิธีพฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชาที&เหมาะสม  เมื&อผู้บงัคบับญัชาได้        
ข้อมลูที&เป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชาจากการหาความ จําเป็นในการพฒันาแล้ว  
ผู้บงัคบับญัชาควรนําข้อมลูเหลา่นั =นมาพิจารณากําหนดกลุม่เป้าหมาย  และเรื&องที&ผู้ ใต้บงัคบับญัชา
จําเป็นต้อง        ได้รับการพฒันา  ได้แก่  ผู้ใต้บงัคบับญัชาที&สมควรจะได้รับการพฒันามีใครบ้าง  และแต่
ละคนสมควรจะ     ได้รับการพฒันาในเรื&องอะไร  ตอ่จากนั =นก็เลือกวิธีการพฒันาที&เหมาะสมกบั
กลุม่เป้าหมาย อาจเป็นวิธีการที&ดําเนินการได้ในขณะปฏิบตังิาน  เชน่  การสอนงาน  การสบัเปลี&ยนงาน  
การให้คํา  ปรึกษา  หรืออาจเป็นวิธีการพฒันาอื&น ๆ  เชน่  การฝึกอบรม  การศกึษาดงูาน  เป็นต้น 
   (ข)  วิธีการพฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชา  ผู้บงัคบับญัชาสามารถพฒันา
ผู้ใต้บงัคบับญัชา โดยเลือกใช้วิธีการพฒันาได้หลายวิธีด้วยกนั เชน่ การสอนงาน การมอบหมายงาน การ
สบัเปลี&ยนโยกย้ายหน้าที&  การรักษาราชการแทนหรือรักษาการในตําแหนง่ การสง่ไปศกึษาดงูาน การ
ฝึกอบรม ประชมุเชิงปฏิบตักิาร และการสมัมนา  เป็นต้น 
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      (3)  ขั =นการทดลองปฏิบตั ิ ให้กระทําดงันี = 
   (ก)  ให้ทดลองปฏิบตั ิ โดยเริ&มต้นจากงานที&ง่าย ๆ  ก่อน  แล้วคอ่ยให้ทํางานที& 
ยากขึ =นตามลําดบั 
   (ข)  ให้ผู้บงัคบับญัชาทบทวนถึงเหตผุลและขั =นตอนวิธีการทํางาน เพื&อตรวจสอบ              
ดวูา่ผู้ใต้บงัคบับญัชาเข้าใจและเรียนรู้วิธีการทํางานมากน้อยเพียงใด 
   (ค)  ชว่ยแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดตา่ง ๆ  ที&อาจเกิดขึ =น  โดยควรคํานงึ   
ถึงสิ&งเหลา่นี =ด้วยคือ  หลีกเลี&ยงการวิพากษ์วิจารณ์ให้ยกยอ่งชมเชยก่อนที&จะแก้ข้อผิดพลาด  ให้ผู้ เข้ารับ    
การสอนแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเอง  อยา่แก้ไขข้อผิดพลาดให้เกินขอบเขต  อยา่แก้ไขข้อผิดพลาดตอ่หน้า 
ผู้ อื&น และอยา่ดว่นตําหนิผู้ เข้ารับการสอนเร็วเกินไป 
   (ง)  กระตุ้นและให้กําลงัใจแก่ผู้ใต้บงัคบับญัชา  เพื&อให้มีกําลงัใจและมีความ                   
เชื&อมั&นในตวัเองที&จะเรียนรู้งานตอ่ไป 
   (จ)  ให้ดําเนินการสอนตอ่ไปเรื&อย ๆ  จนแนใ่จได้วา่ผู้ใต้บงัคบับญัชาได้เรียนรู้              
และสามารถปฏิบตังิานนั =นได้ถกูต้องจงึยตุกิารสอน 
      (4)  ขั =นตอนตดิตามผลให้กระทําดงันี = 
   (ก)  มอบหมายงานให้ปฏิบตัิด้วยตนเอง  
   (ข)  เปิดโอกาสให้ซกัถามข้อสงสยัได้  ในกรณีที&มีปัญหา 
   (ค)  ตรวจสอบผลการปฏิบตัิงานในระยะเริ&มแรก และคอ่ย ๆ ลดการตรวจสอบลง  
เมื&อผู้บงัคบับญัชาแนใ่จวา่  ผู้ใต้บงัคบับญัชาปฏิบตังิานตามที&ได้รับการสอนได้ถกูต้อง 
   (ง)  แจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาทราบถึงผลการปฏิบตังิาน ทั =งในสว่นที&ผู้ ใต้บงัคบับญัชา
ปฏิบตัไิด้ดี  และสว่นที&ยงัต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ&มเตมิเพื&อเสริมสร้างความเชื&อมั&นในตวัเอง   และแก้ไขข้อ              
บกพร่องเพื&อให้การปฏิบตังิานสมบรูณ์ยิ&งขึ =น 

  ข้อ  :ZZ    ให้เทศบาล จดัทําแผนการพฒันาพนกังานเทศบาล เพื&อเพิ&มพนูความรู้         
ทกัษะ  ทศันคติที&ดี  คณุธรรมและจริยธรรม  อนัจะทําให้ปฏิบตั ิหน้าที&ราชการในตําแหนง่นั =นได้อยา่งมี    
ประสิทธิภาพ 
    ในการจดัทําแผนการพฒันาพนกังานเทศบาล  ต้องกําหนดตามกรอบของแผนแมบ่ทการ
พฒันาพนกังานเทศบาลที&  ก.ท. กําหนด โดยให้กําหนดเป็นแผนการพฒันาพนกังานเทศบาลมีระยะเวลา  
3 ปี ตามรอบของแผนอตัรากําลงัของพนกังานเทศบาลนั =น 
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  ข้อ  ;@@    ในการจดัทําแผนการพฒันาพนกังานเทศบาล ให้เทศบาลแตง่ตั =ง                   
คณะกรรมการจดัทําแผนการพฒันาพนกังานเทศบาล ประกอบด้วย 

(1) นายกเทศมนตรี      เป็นประธานกรรมการ 
(2) ปลดัเทศบาล      เป็นกรรมการ 
(3) ผู้ อํานวยการสํานกั  ผู้ อํานวยการกอง และหวัหน้าสว่นราชการอื&น   เป็นกรรมการ 
(4) หวัหน้าสํานกัปลดัเทศบาลหรือผู้ ที&ได้รับมอบหมาย   เป็นกรรมการและเลขานกุาร 

ข้อ  ;@W    แผนการพฒันาพนกังานเทศบาล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(1) หลกัการและเหตผุล 
(2) เป้าหมายการพฒันา 
(3) หลกัสตูรการพฒันา 
(4) วิธีการพฒันาและระยะเวลาดําเนินการพฒันา 
(5) งบประมาณในการดําเนินการพฒันา 
(6) การติดตามและประเมินผล 

ข้อ  ;@:    หลกัการและเหตผุลในการจดัทําแผนการพฒันา เป็นการหาความจําเป็นใน     
การพฒันาพนกังานเทศบาล   การศกึษาวิเคราะห์ถึงความจําเป็นที&จะต้องพฒันาพนกังานเทศบาล
ตําแหนง่ตา่งๆ   ทั =งในฐานะตวับคุคล  และฐานะตําแหน่งตามที&กําหนดในสว่นราชการตามแผนอตัรากําลงั
ของเทศบาล ตลอดทั =งความจําเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั&วไปในการปฏิบตังิาน ด้านความรู้
ความสามารถและทกัษะเฉพาะของงานในแตล่ะตําแหนง่ ด้านการบริหาร และด้านคณุธรรมและจริยธรรม  

ข้อ  ;@;    เป้าหมายในการพฒันาพนกังานเทศบาล  ต้องกําหนดให้มีความชดัเจน และ
ครอบคลมุพนกังานเทศบาลทกุคน และตําแหนง่ตามแผนอตัรากําลงัของเทศบาลทกุตําแหนง่ โดย
กําหนดให้พนกังานเทศบาลต้องได้รับการพฒันาทกุตําแหนง่ภายในรอบระยะเวลา 3 ปีของแผนการพฒันา
พนกังานเทศบาล 
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  ข้อ  ;@B    หลกัสตูรการพฒันา สําหรับพนกังานเทศบาลแตล่ะตําแหนง่ต้องได้รับการ
พฒันาอยา่งน้อยในหลกัสตูรหนึ&งหรือหลายหลกัสตูร  ดงันี = 

(1) หลกัสตูรความรู้พื =นฐานในการปฏิบตัริาชการ 
(2) หลกัสตูรการพฒันาเกี&ยวกบังานในหน้าที&รับผิดชอบ 
(3) หลกัสตูรความรู้และทกัษะเฉพาะของงานในแตล่ะตําแหน่ง 
(4) หลกัสตูรด้านการบริหาร 
(5) หลกัสตูรด้านคณุธรรมและจริยธรรม 

  ข้อ  ;@A    วิธีการพฒันาพนกังานเทศบาล ให้เทศบาลดําเนินการเอง หรืออาจมอบหมาย
สํานกังาน ก.ท. สํานกังาน ก.ท.จ. หรือผู้ ที&เหมาะสมดําเนินการ  หรือดําเนินการร่วมกบัสํานกังาน ก.ท. 
สํานกังาน ก.ท.จ. สว่นราชการ หรือหนว่ยงานอื&น   โดยวิธีการพฒันาวิธีใดวิธีหนึ&ง หรือหลายวิธีก็ได้ ตาม
ความจําเป็น ความเหมาะสม ดงันี = 

(1) การปฐมนิเทศ 
(2) การฝึกอบรม  
(3) การศกึษา หรือดงูาน 
(4) การประชมุเชิงปฏิบตักิาร หรือการสมัมนา 
(5) การสอนงาน การให้คําปรึกษาหรือวิธีการอื&นที&เหมาะสม 

  ระยะเวลาดําเนินการพฒันาพนกังานเทศบาล ต้องกําหนดให้เหมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย
ที&เข้ารับการพฒันา วิธีการพฒันา และหลกัสตูรการพฒันาแตล่ะหลกัสตูร 

  ข้อ  ;@[    งบประมาณในการดําเนินการพฒันาเทศบาลต้องจดัสรรงบประมาณสําหรับ
การพฒันาพนกังานเทศบาล ตามแผนการพฒันาพนกังานเทศบาลอยา่งชดัเจน แนน่อน เพื&อให้การพฒันา
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  ข้อ  ;@\    การตดิตามและประเมินผลการพฒันาเทศบาลต้องจดัให้มีระบบการตรวจสอบ 
ตดิตามและประเมินผลการพฒันาพนกังานเทศบาล  เพื&อให้ทราบถึงความสําเร็จของการพฒันา ความรู้
ความสามารถในการปฏิบตังิาน และผลการปฏิบตังิานของผู้ เข้ารับการพฒันา  

  ข้อ  ;@>    ให้เทศบาลจดัทําแผนการพฒันาพนกังานเทศบาลตามข้อ  :ZZ  แล้วเสนอให้ 
ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
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ในการพิจารณาของ  ก.ท.จ. ตามวรรคหนึ&ง  ให้ ก.ท.จ. พจิารณาถึงความจําเป็นในการ

พฒันา กลุม่เป้าหมายที&เข้ารับการพฒันา หลกัสตูรการพฒันา วิธีการพฒันาและระยะเวลาการพฒันา      
งบประมาณที&เทศบาลจดัสรรสําหรับการพฒันา เมื&อ ก.ท.จ. พิจารณามีมตเิห็นชอบแล้วให้เทศบาล
ประกาศใช้บงัคบัเป็นแผนการพฒันาพนกังานเทศบาลตอ่ไป 
  เมื&อครบกําหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนการพฒันาพนกังานเทศบาล  3 ปี แล้ว ให้        
เทศบาลดําเนินการจดัทําแผนการพฒันาพนกังานเทศบาลตามข้อ  :ZZ  เป็นระยะเวลา 3 ปี ในรอบถดัไป  
ทั =งนี = ให้เป็นไปตามระยะเวลาของแผนอตัรากําลงัพนกังานเทศบาลด้วย 

  ข้อ  ;@Z    ในการพิจารณาของ  ก.ท.จ. ตามข้อ  ;@> หาก  ก.ท.จ.  เห็นวา่แผนการพฒันา                   
พนกังานเทศบาลยงัไมเ่หมาะสม ให้เทศบาลดําเนินการปรับปรุง แผนการพฒันาพนกังานเทศบาลดงักล่าว
ตามความเห็นของ  ก.ท.จ.   

  ข้อ  ;W@    ให้  ก.ท.จ. ตรวจสอบและกํากบัดแูลให้เทศบาลดําเนินการพฒันาพนกังาน 
เทศบาล ตามแผนการพฒันาพนกังานเทศบาลที&ได้ประกาศใช้บงัคบั ทั =งนี =  เทศบาลต้องจดัสรรงบประมาณ
เพื&อให้สามารถดําเนินการตามแผนการพฒันาพนกังานเทศบาลดงักลา่วได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

  ข้อ  ;WW    การพฒันาพนกังานเทศบาลโดยการให้ไปศกึษาเพิ&มเตมิในประเทศ หมายถึง 
การเพิ&มพนูความรู้ ด้วยการเรียนหรือการวิจยัตามหลกัสตูรของสถาบนัการศกึษาในประเทศโดยใช้เวลาใน
การปฏิบตัริาชการ เพื&อให้ได้มาซึ&งปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

  ข้อ  ;W:    ผู้บงัคบับญัชาผู้ มีอํานาจอนมุตัใิห้พนกังานเทศบาลไปศกึษาเพิ&มเตมิใน
ประเทศ ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้ มีอํานาจอนมุตัิ 
  การให้พนกังานเทศบาลไปศกึษาเพิ&มเตมิในประเทศ ตามวรรคหนึ&ง   ให้นายกเทศมนตรี
พิจารณาถึงอตัรากําลงัพนกังานเทศบาลที&มีอยู ่  โดยให้มีผู้ปฏิบตังิานเพียงพอ ไมใ่ห้เสียหายแก่ราชการ
และไมต้่องตั =งอตัรากําลงัเพิ&ม 

  ข้อ  ;W;    พนกังานเทศบาลที&จะไปศกึษาเพิ&มเตมิในประเทศ ต้องมีคณุสมบตัิดงันี = 
(1) เป็นผู้ ที&พ้นกําหนดเวลาทดลองปฏิบตัิหน้าที&ราชการแล้ว 
(2) ผู้ไปศกึษาขั =นตํ&ากวา่ปริญญาตรี ต้องมีอายไุมเ่กิน 35 ปี ผู้ ไปศกึษาขั =น 
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ปริญญาตรีต้องมีอายไุมเ่กิน 40 ปี ผู้ ไปศกึษาขั =นที&สงูกวา่ปริญญาตรี ต้องมีอายไุมเ่กิน45 ปีนบัถึงวนัเริ&ม   
ต้นเปิดภาคการศกึษา เว้นแตจ่ะได้รับอนมุตัจิาก ก.ท.จ. เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

(3) เป็นผู้ ที&ผู้บงัคบับญัชาตั =งแตผู่้ อํานวยการกองหรือเทียบเทา่ขึ =นไปรับรองวา่เป็น               
ผู้ ที&มีความประพฤติดี และตั =งใจปฏิบตัหิน้าที&ราชการ 

(4) เป็นผู้ ไมอ่ยูใ่นระหวา่งถกูตั =งกรรมการสอบสวนทางวินยัหรือถกูฟ้องคดีอาญา  
เว้นแตก่รณีถกูฟ้องคดีอาญาในความผิดที&ไมอ่ยูใ่นขา่ยต้องรอการเลื&อนขั =นเงินเดือนตามประกาศ
กําหนดการเลื&อนขั =นเงินเดือนสําหรับพนกังานเทศบาล 

(5) สําหรับผู้ ที&เคยได้รับอนมุตัไิปศกึษาตามประกาศนี = หรือระเบียบอื&นมาแล้วจะ 
ต้องกลบัมาปฏิบตัริาชการภายหลงัจากสําเร็จการศกึษามาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ปี 

  ข้อ  ;WB    การให้พนกังานเทศบาลไปศกึษาเพิ&มเตมิในประเทศ ให้พิจารณาตามแนวทาง
ดงัตอ่ไปนี = 

(1) สาขาวิชาและระดบัการศกึษา โดยปกตจิะต้องสอดคล้องหรือเป็นประโยชน์ 
กบัมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที&ดํารงอยูต่ามที& ก.ท. กําหนด  เว้นแตพ่นกังานเทศบาลต้องการไปศกึษาเพื&อ
พฒันาตนเองและนายกเทศมนตรีเห็นชอบด้วย 

(2) จะต้องไปศกึษาในสถาบนัการศกึษาที&ทบวงมหาวิทยาลยัหรือกระทรวง 
ศกึษาธิการให้การรับรองมาตรฐานหลกัสตูรแล้ว 

  ข้อ  ;WA    พนกังานเทศบาลที&จะไปศกึษาเพิ&มเตมิในประเทศ จะต้องยื&นเอกสาร           
ดงัตอ่ไปนี =ประกอบการพิจารณาด้วย คือ 

(1) บนัทกึแสดงเหตผุลและความจําเป็นที&จะไปศกึษาเพิ&มเติม 
(2) หลกัสตูรหรือแนวการศกึษาของสถาบนัการศกึษาที&จะไปศกึษา พร้อมหนงัสือ

ตอบรับจากสถาบนัการศกึษานั =น ๆ  
(3) หลกัฐานการศกึษาของผู้ ที&จะไปศกึษา 
(4) คํารับรองของผู้บงัคบับญัชาตามข้อ ;W; (3) 

ข้อ  ;W[    พนกังานเทศบาลที&ได้รับอนมุตัใิห้ไปศกึษาเพิ&มเตมิในประเทศจะต้องศกึษาให้
สําเร็จภายในระยะเวลาที&สถาบนัการศกึษานั =น ๆ กําหนดไว้ในแตล่ะหลกัสตูรการศกึษา 
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  หากศกึษาไมสํ่าเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ&ง นายกเทศมนตรีอาจพิจารณาขยาย
เวลาการศกึษาได้ตามเหตผุลความจําเป็นเฉพาะกรณีครั =งละ 1 ภาคการศกึษา รวมแล้วไมเ่กิน 2 ครั =ง
หรือไมเ่กิน 1 ปีการศกึษา และเมื&อครบกําหนดเวลาที&ขยายดงักลา่วแล้วหากมีเหตผุลความจําเป็น อาจ
ขยายเวลาการศกึษาได้อีกโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. 

  ข้อ  ;W\   พนกังานเทศบาลที&ได้รับอนมุตัใิห้ไปศกึษาเพิ&มเตมิในประเทศจะต้องรายงาน
ผลการศกึษาให้ผู้บงัคบับญัชาระดบัผู้ อํานวยการกองหรือเทียบเทา่ขึ =นไปทราบทกุภาคการศกึษา    หาก
พนกังานเทศบาลไมร่ายงานผลการศกึษาโดยไมมี่เหตอุนัสมควร นายกเทศมนตรีอาจพิจารณาให้ยตุิ
การศกึษา หรือดําเนินการอย่างใดอยา่งหนึ&ง   ตามควรแก่กรณีก็ได้ 

  ข้อ  ;W>    ให้เทศบาล ทําสญัญาให้พนกังานเทศบาลที&ไปศกึษาเพิ&มเตมิในประเทศ
กลบัมาปฏิบตัริาชการ เป็นเวลาไมน้่อยกว่าระยะเวลาที&ใช้ในการศกึษา 
  พนกังานเทศบาลผู้ใดไมก่ลบัมาปฏิบตัริาชการตามสญัญา ต้องชดใช้เงินเดือน ทนุที&ได้รับ
ระหวา่งศกึษาและเงินที&ทางราชการจา่ยช่วยเหลือ กบัให้ใช้เงินอีกจํานวนหนึ&งเทา่กบัจํานวนเงินเดือน ทนุ 
และเงินที&ทางราชการจ่ายชว่ยเหลือดงักลา่วให้เป็นเบี =ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย 
  ในกรณีที&ผู้ ไปศกึษาเพิ&มเตมิในประเทศกลบัมาปฏิบตัริาชการไมค่รบกําหนดตามสญัญา  
ก็ให้ลดจํานวนเงินที&จะต้องชดใช้ลงตามสว่น 
  การทําสญัญาให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที&กระทรวงการคลงักําหนด  ตามระเบียบ        
วา่ด้วยการให้พนกังานเทศบาลไปศกึษา ฝึกอบรม ปฏิบตัิการวิจยั และดงูาน ณ ตา่งประเทศ โดยอนโุลม 

  ข้อ  ;WZ    พนกังานเทศบาลที&ได้รับอนมุตัใิห้ไปศกึษาเพิ&มเตมิในประเทศ เมื&อครบ
กําหนดเวลาที&ได้รับอนมุตัิหรือเสร็จจากการศกึษาแล้ว จะต้องรีบรายงานตวักลบัเข้าปฏิบตัริาชการโดยเร็ว     
ทั =งนี =  ต้องไมเ่กิน 7 วนั นบัตั =งแตว่นัถดัจากวนัที&สําเร็จการศกึษา หรือวนัที&ครบกําหนดเวลาที&ได้รับอนมุตั ิ
แล้วแตก่รณี 
  สําหรับผู้ ที&สําเร็จการศกึษาในขั =นที&สงูกวา่ปริญญาตรี จะต้องมอบวิทยานิพนธ์หรือ                         
ผลงานวิจยัให้เทศบาลต้นสงักดัด้วย 
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ข้อ  ;:@    เมื&อเทศบาลต้นสงักดัมีความจําเป็นที&จะต้องให้พนกังานเทศบาล     เทศบาล  
ที&ไปศกึษาเพิ&มเตมิในประเทศกลบัเข้าปฏิบตัริาชการก่อนครบกําหนดเวลาที&ได้รับอนมุตัไิมว่า่ในกรณีใด ๆ 
ให้พนกังานเทศบาลผู้นั =นกลบัเข้าปฏิบตัริาชการตามคําสั&งทนัที 

  ข้อ  ;:W    การรับเงินเดือนของพนกังานเทศบาลที&ได้รับอนมุตัไิปศกึษา    เพิ&มเตมิใน
ประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายที&กําหนดไว้สําหรับพนกังานเทศบาลพลเรือนมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

  ข้อ  ;::    เทศบาลอาจกําหนดแนวทางปฏิบตัแิละหลกัเกณฑ์เกี&ยวกบัการศกึษาเพิ&มเตมิ
ในประเทศเพิ&มเตมิจากประกาศนี =เพื&อให้เหมาะสมกบัการปฏิบตังิานของเทศบาลนั =น ๆ  ก็ได้  ทั =งนี =  เท่าที&ไม่
ขดัหรือแย้งกบัประกาศหลกัเกณฑ์นี = 

  ข้อ  ;:;    พนกังานเทศบาลผู้ใดได้รับอนมุตัใิห้ไปศกึษาเพิ&มเตมิในประเทศก่อนวนัใช้
บงัคบัตามประกาศนี =   ให้เป็นอนัใช้ได้และให้ถือวา่พนกังานเทศบาลผู้นั =นได้รับอนมุตัิให้ไปศกึษาเพิ&มเตมิ
ตามประกาศนี = 

  ข้อ  ;:B    การพฒันาพนกังานเทศบาลโดยให้ไปศกึษา ฝึกอบรมดงูาน หรือปฏิบตักิาร
วิจยัในตา่งประเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบวา่ด้วยการให้พนกังานเทศบาลไปศกึษา ฝึกอบรมและดงูาน    
ณ ตา่งประเทศ ที&คณะรัฐมนตรีกําหนด     โดยกําหนดให้สว่นราชการที&เป็นกรมที&กําหนดไว้  ในระเบียบ      
ดงักลา่ว ให้หมายความถึงเทศบาลด้วย  

  ข้อ  ;:A    ผู้บงัคบับญัชาผู้ มีอํานาจการอนมุตัใิห้พนกังานเทศบาล  ไปศกึษา ฝึกอบรม        
ดงูาน หรือปฏิบตัิการวิจยัในตา่งประเทศ ให้เป็นอํานาจของนายกเทศมนตรีเป็นผู้ มีอํานาจอนมุตัิ 

  ข้อ  ;:[    การอนมุตัใิห้พนกังานเทศบาลผู้ใดไปศกึษา ฝึกอบรม หรือดงูาน ณ                   
ตา่งประเทศ ก่อน  วนัประกาศนี =ใช้บงัคบั หากเป็นไปโดยถกูต้องตามระเบียบวิธีการที&ใช้อยูใ่นขณะนั =น ก็ให้
เป็นอนัใช้ได้ และให้ดําเนินการเรื&องการอยู่ศกึษา ฝึกอบรม หรือดงูานตอ่พนกังานเทศบาลผู้นั =นตาม
ระเบียบวิธีการนั =นตอ่ไป แตท่ั =งนี = สําหรับกรณีศกึษาและฝึกอบรม ต้องอยูใ่นจํานวนอตัราร้อยละตามที&
กําหนดในระเบียบว่าด้วยการให้พนกังานเทศบาลไปศกึษา ฝึกอบรม และดงูาน ณ ตา่งประเทศ               
ที&คณะรัฐมนตรีกําหนด  
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ส่วนที� B 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตงิาน 

  ข้อ  ;:\    การประเมินผลการปฏิบตังิาน  ให้ผู้บงัคบับญัชามีหน้าที&ประเมินผลการ            
ปฏิบตัริาชการของผู้ใต้บงัคบับญัชา   เพื&อประกอบการพิจารณาแตง่ตั =ง  เลื&อนขั =นเงินเดือน  พฒันา                  
พนกังานเทศบาล   เพิ&มพนูประสิทธิภาพในการปฏิบตัริาชการ และมีหน้าที&เสริมสร้างแรงจงูใจให้ผู้ใต้บงัคบั    
บญัชาปฏิบตัิตน ให้เหมาะสมกบัการเป็นพนกังานเทศบาล และปฏิบตัิราชการมีประสิทธิภาพและเกิด      
ประสิทธิผล      
  การประเมินผลการปฏิบตังิาน ให้คํานงึถึงคณุภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพ                  
และประสิทธิผลของงานที&ได้ปฏิบตัมิา ความสามารถและความอตุสาหะในการปฏิบตัิงาน ความมี                
คณุธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินยัที&เหมาะสมกบัการเป็นพนกังานเทศบาล   โดยจดัทํา      
การประเมินอยา่งน้อยปีละ 2 ครั =ง และเปิดโอกาสให้ผู้ถกูประเมินชี =แจง หรือขอคําปรึกษาด้วย   

  ข้อ  ;:>    การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตังิานของพนกังานเทศบาล                   
เทศบาลตามประกาศนี =    มีหลกัการที&จะประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตังิานบนพื =นฐาน
ของผลสําเร็จและผลสมัฤทธิQของงานเป็นหลกั   

  ข้อ  ;:Z   การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตังิานนี =  มีวตัถปุระสงค์            
เพื&อให้ผู้บงัคบับญัชาใช้เป็นเครื&องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตังิานของ           
พนกังานเทศบาล และนําผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาในเรื&องตา่ง ๆ ดงันี = 
      (1)  การเลื&อนขั =นเงินเดือน  การให้รางวลัประจําปี  และคา่ตอบแทนอื&น ๆ  
      (2)  การพฒันา  และการแก้ไขการปฏิบตังิาน 
      (3)  การแตง่ตั =งพนกังานเทศบาล 
      (4)  การให้ออกจากราชการ 
      (5)  การให้รางวลัจงูใจ  และการบริหารงานบคุคลเรื&องอื&น ๆ 

  ข้อ  ;;@    การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ให้ประเมินจากผลงานและคณุ  
ลกัษณะการปฏิบตังิาน  โดยการประเมินผลงานให้พิจารณาจากองค์ประกอบดงัตอ่ไปนี = 
       (1)  ปริมาณงาน 
       (2)  คณุภาพของผลงาน 
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       (3)  ความทนัเวลา 
 
       (4)  ผลลพัธ์  ประโยชน์ในการนําไปใช้  และประสิทธิผลของงาน 
       (5)  การประหยดัทรัพยากรหรือความคุ้มคา่ของผลงาน 
  สว่นการประเมินคณุลกัษณะการปฏิบตังิาน  ให้พิจารณาจากองค์ประกอบดงัตอ่ไปนี = 
       (1)  ความสามารถและความอตุสาหะในการปฏิบตังิาน 
       (2)  การรักษาวินยั 
       (3)  การปฏิบตัตินเหมาะสมกบัการเป็นพนกังานเทศบาล 
  เทศบาลอาจกําหนดให้มีองค์ประกอบการประเมินอื&น  ๆ  เพิ&มเตมิได้  ตามความเหมาะสม
ของลกัษณะภารกิจและสภาพการปฏิบตังิานของพนกังานเทศบาลในตําแหนง่ตา่ง ๆ   
  ทั =งนี =โดยกําหนดให้มีสดัสว่นคะแนนของผลงานไมน้่อยกว่าร้อยละ  70   
  สําหรับแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตังิาน  เทศบาลพิจารณาใช้
ตามแบบที&กําหนดท้ายประกาศนี = หรือปรับใช้ตามความเหมาะสมของลกัษณะงานได้ 

  ข้อ  ;;W    ให้มีการกําหนดข้อตกลงเกี&ยวกบัผลการปฏิบตังิานร่วมกนัระหวา่งผู้ประเมิน
และ ผู้ รับการประเมิน  เชน่   แผนงาน  โครงการ  หรือ  ผลงานที&กําหนดในการมอบหมายงาน เป็นต้น  ทั =งนี =         
ให้พิจารณาจากข้อตกลงการบริหารงานของสว่นราชการ  หรือภารกิจหลกัที&ได้มีการกําหนดไว้ตามที&              
ก.ท.จ.  กําหนดขึ =นด้วย  

  ข้อ  ;;:    ให้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตังิานของพนกังานเทศบาล  
ปีละ  2  ครั =ง  ตามรอบปีงบประมาณ  คือ 
       (1)  ครั =งที&  1  ระหวา่งวนัที&  1  ตลุาคม  ถึง  31  มีนาคม  ของปีถดัไป 
       (2)  ครั =งที&  2  ระหวา่งวนัที&  1  เมษายน  ถึง  30  กนัยายน  ของปีเดียวกนั 

  ข้อ  ;;;    การประเมินครั =งที&  1  ตามข้อ  ;;:  ให้ผู้บงัคบับญัชาหรือผู้ประเมินจดัลําดบั
ผลการประเมินเรียงลําดบัจากผู้ ที&มีผลการประเมินดีเดน่  ผลการประเมินเป็นที&ยอมรับได้และผลการ
ประเมินต้องปรับปรุงไว้ให้ชดัเจนเพื&อพิจารณาเลื&อนขั =นเงินเดือน  และให้จดัทําบญัชีรายชื&อผู้ มีผลการ
ประเมินดีเดน่  และผลการประเมินเป็นที&ยอมรับได้ไว้  เพื&อประกอบการพิจารณาเลื&อนขั =นเงินเดือนครั =งที&  2 

  ข้อ  ;;B    ให้นําระบบเปิดมาใช้ในการพิจารณาเลื&อนขั =นเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี             
ที&กําหนดสําหรับข้าราชการพลเรือน   ทั =งนี = ให้นายกเทศมนตรี หรือผู้บงัคบับญัชาที&ได้รับมอบหมาย
ประกาศรายชื&อผู้ ที&มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีเดน่ ในที&เปิดเผยให้พนกังานเทศบาลได้ทราบโดย            
ทั&วกนั 
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  ข้อ  ;;A    ให้นายกเทศมนตรีแตง่ตั =งคณะกรรมการ พิจารณาเพื&อพิจารณากลั&นกรอง         
ผลการประเมินให้เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรมในการใช้ดลุยพินิจของผู้บงัคบับญัชาหรือ  ผู้ประเมิน
ก่อนที&จะเสนอผลการประเมินตอ่ผู้ มีอํานาจสั&งเลื&อนขั =นเงินเดือน  โดยมีองค์ประกอบตามที&เทศบาลเห็น         
สมควร  เพื&อให้การพิจารณาเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ดงักลา่ว 
  ทั =งนี =  เทศบาลอาจกําหนดให้มีคณะอนกุรรมการช่วยพิจารณากลั&นกรอง เพื&อให้เกิดความ
เป็นธรรมในระดบักอง หรือส่วนราชการที&เรียกชื&ออยา่งอื&นในเทศบาลด้วยก็ได้ 

  ข้อ  ;;[    ให้นําผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตังิานของ          
พนกังานเทศบาล ไปใช้เป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาในเรื&องตา่ง ๆ ที&กําหนดในข้อ ;:Z  ด้วย 

  ข้อ  ;;\    เมื&อเสร็จสิ =นการประเมินผลการปฏิบตังิานแตล่ะครั =งแล้ว  ผู้บงัคบับญัชาซึ&งเป็น                
ผู้ประเมินต้องนําผลการประเมินไปใช้ประกอบการให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้ รับการประเมิน   เพื&อให้มี             
การแก้ไขปรับปรุงการปฏิบตัิงาน  และกําหนดแผนการพฒันาผู้ รับการประเมินให้มีสมรรถนะและ
ผลสมัฤทธิQของงานดียิ&งขึ =น 

  ข้อ  ;;>   ให้เทศบาลวางระบบการจดัเก็บผลการประเมินเพื&อนําไปใช้  ตามวตัถปุระสงค์
ที&กําหนดไว้ตอ่ไป  เชน่  ผลการประเมินครั =งที&  1  เก็บไว้ที&ผู้บงัคบับญัชา ผลการประเมิน ครั =งที&  2  ภายหลงั
จากการให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้ รับการประเมินแล้ว  ให้เก็บสรุปผลการประเมินไว้ในแฟ้มประวตัพินกังาน
เทศบาล หรือเทศบาลจะกําหนดรูปแบบการจดัเก็บเป็นอยา่งอื&นตามที&เหมาะสมก็ได้ 

  ข้อ  ;;Z    ให้ใช้การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตังิานตามที&กําหนด      
นี = สําหรับพนกังานเทศบาลทกุระดบั  สว่นแบบประเมินการปฏิบตังิานสําหรับพนกังานเทศบาล ระดบั Z  
ให้เป็นไปตามแบบประเมินท้ายประกาศนี =  และเมื&อ ก.ท. ได้กําหนดเรื&องการประเมินประสิทธิภาพและ        
ประสิทธิผลการปฏิบตังิานของนกับริหารงานระดบัสงูแล้ว ก็ให้ใช้หลกัเกณฑ์ดงักลา่วสําหรับการ
ประเมินผลการปฏิบตังิานของนกับริหารงานระดบัสงูตอ่ไป  

  ข้อ  ;B@    กรณีอื&น ๆ  ที&มีเหตผุลและความจําเป็น สํานกังาน  ก.ท. และเทศบาล                  
อาจร่วมกนักําหนดหลกัเกณฑ์หรือวิธีการเพิ&มเตมิตามลกัษณะงาน สภาพการปฏิบตังิานและอื&น ๆ  ได้ 
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ส่วนที�  E 
การลา 

  ข้อ  ;BW    ในสว่นนี = 
      " เข้ารับการตรวจเลือก "   หมายความวา่ เข้ารับการตรวจเลือกเพื&อรับราชการเป็นทหาร
กองประจําการ 
      " เข้ารับการเตรียมพล "   หมายความวา่ เข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบพล             
เข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั&งพร้อม ตามกฎหมายวา่ด้วยการรับราชการทหาร 
      " องค์การระหวา่งประเทศ "  หมายความวา่ องค์การที&ได้รับการจดัตั =งขึ =นด้วยความ   
ตกลงระหวา่งประเทศทั =งในระดบัรัฐบาลและระดบัเอกชน และสําหรับองค์การสหประชาชาตใิห้หมายความ
รวมถึงทบวงการชํานญัพิเศษและองค์การอื&นใดในเครือสหประชาชาตด้ิวย 
      " องค์การตา่งประเทศ "  หมายความวา่ องค์การหรือสถาบนัตา่งประเทศตามที&ผู้
รักษาการตามประกาศนี =จะได้ประกาศรายชื&อให้ทราบ 
      " การไปปฏิบตังิานองค์การระหวา่งประเทศ "  หมายความรวมถึง การไปปฏิบตังิาน
ตามโครงการแลกเปลี&ยนอาจารย์ การไปปฏิบตังิานในองค์การตา่งประเทศ การไปปฏิบตังิานใน
ตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนักบัการไปปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศ รวมทั =งการไปปฏิบตังิาน
ในหนว่ยงานขององค์การระหวา่งประเทศ หน่วยงานขององค์การตา่งประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐบาล
ตา่งประเทศซึ&งตั =งอยู่  ในประเทศไทย   โดยได้รับเงินเดือนหรือคา่ตอบแทนในลกัษณะเดียวกนักบัเงินเดือน
จากองค์การระหวา่งประเทศ องค์การตา่งประเทศ หน่วยงานของรัฐบาลตา่งประเทศหรือจากประเทศที&ไป
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ปฏิบตังิาน แตท่ั =งนี =ไมร่วมถึงการเดนิทางไปราชการตามระเบียบว่าด้วยการอนมุตัใิห้เดนิทางไปราชการหรือ
การจดัการประชมุของทางราชการ การไปรับราชการประจําในตา่งประเทศ การไปศกึษา ฝึกอบรม ดงูาน
หรือปฏิบตักิารวิจยั ตามระเบียบหรือข้อบงัคบัว่าด้วยการให้พนกังานเทศบาลไปศกึษา ฝึกอบรม และดงูาน 
ณ ตา่งประเทศ 
      " ลาตดิตามคูส่มรส "  หมายความวา่ ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที&    
เป็นพนกังานเทศบาลหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ ซึ&งไปปฏิบตัหิน้าที&ราชการหรือไปปฏิบตังิานในตา่งประเทศ 
หรือทางราชการสั&งให้ไปปฏิบตังิานในตา่งประเทศตามความต้องการของทางราชการตามกฏหมายวา่ด้วย
การกําหนดหลกัเกณฑ์การสั&งให้ไปทําการซึ&งให้นบัเวลาระหวา่งนั =นเหมือนเตม็เวลาราชการหรือเตม็เวลา
ทํางาน ตั =งแต ่1 ปีขึ =นไป  แตไ่มร่วมถึงกรณีที&คูส่มรสไปศกึษา ฝึกอบรม ดงูาน หรือปฏิบตักิารวิจยั ณ 
ตา่งประเทศ 
 
 
 
  ข้อ  ;B:    การลาทกุประเภทตามที&กําหนดในสว่นนี = ถ้ามีกฎหมาย ระเบียบ หรือมต ิ  
คณะรัฐมนตรีกําหนดเกี&ยวกบัการลาประเภทใดไว้เป็นพิเศษ ผู้ลาและผู้ มีอํานาจพิจารณาหรืออนญุาตการ
ลาจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีเกี&ยวกบัการลาประเภทนั =นด้วย 

  ข้อ  ;B;    ผู้ มีอํานาจพิจารณาหรืออนญุาต  และอํานาจพิจารณาหรืออนญุาตการลา
สําหรับพนกังานเทศบาล ให้เป็นไปตามตารางที&กําหนดไว้ท้ายประกาศนี = 

ในกรณีที&ผู้ มีอํานาจอนญุาตการลาตามประกาศนี =ไมอ่ยู่ หรือไมส่ามารถปฏิบตัริาชการได้  
และมีเหตจํุาเป็นเร่งดว่นไมอ่าจรอขออนญุาตจากผู้ มีอํานาจได้ ให้ผู้ลาเสนอหรือจดัสง่ใบลาตอ่ผู้ มีอํานาจ
อนญุาตการลาชั =นเหนือขึ =นไปเพื&อพิจารณา และเมื&ออนญุาตแล้วให้แจ้งผู้ มีอํานาจอนญุาตตามประกาศนี =   
ทราบด้วย 
  ผู้ มีอํานาจพิจารณาหรืออนญุาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเป็นหนงัสือ               
ให้แก่ผู้ ดํารงตําแหนง่ใดเป็นผู้พิจารณาอนญุาตแทนก็ได้ 
  ข้อ  ;BB    พนกังานเทศบาลผู้ใดได้รับคําสั&งให้ไปชว่ยราชการ ณ หนว่ยงานอื&นใดของทาง      
ราชการหากประสงค์จะลาป่วย ลาคลอดบตุร ลากิจสว่นตวั ลาพกัผ่อน หรือลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือ
เข้ารับการเตรียมพล ในชว่งเวลาที&ไปชว่ยราชการ ให้เสนอขออนญุาตลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาของหนว่ยงานที&
ไปชว่ยราชการ แล้วให้หนว่ยงานนั =นรายงานจํานวนวนัลาให้หนว่ยงานต้นสงักดัของผู้นั =นทราบ อยา่งน้อยปี
ละครั =ง 
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  การลาประเภทอื&นนอกจากที&ระบไุว้ในวรรคหนึ&ง   ให้เสนอขออนญุาตลาตอ่สว่นราชการ                    
เจ้าสงักดัตามหลกัเกณฑ์ที&กําหนดสําหรับการลาประเภทนั =น 

  ข้อ  ;BA    การนบัวนัลาตามประกาศนี =ให้นบัตามปีงบประมาณ 
  การนบัวนัลาเพื&อประโยชน์ในการเสนอหรือจดัสง่ใบลา อนญุาตให้ลา และคํานวณวนัลา       
ให้นบัตอ่เนื&องกนั โดยนบัวนัหยดุราชการที&อยูใ่นระหวา่งวนัลาประเภทเดียวกนั รวมเป็นวนัลาด้วย เว้นแต่
การนบัเพื&อประโยชน์ในการคํานวณวนัลาสําหรับวนัลาป่วยที&มิใชว่นัลาป่วยตามกฏหมายวา่ด้วยการ
สงเคราะห์พนกังานเทศบาลผู้ได้รับอนัตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตปุฏิบตัริาชการ  วนัลากิจสว่นตวั  
และวนัลาพกัผอ่นให้นบัเฉพาะวนัทําการ 
  การลาป่วยหรือลากิจสว่นตวัซึ&งมีระยะเวลาตอ่เนื&องกนั จะเป็นในปีเดียวกนัหรือไมก็่ตาม         
ให้นบัเป็นการลาครั =งหนึ&ง ถ้าจํานวนวนัลาครั =งหนึ&งรวมกนัเกินอํานาจของผู้ มีอํานาจอนญุาตระดบัใด ให้นํา          
ใบลาเสนอขึ =นไปตามลําดบัจนถึงผู้ มีอํานาจอนญุาต 
 
 
 
 
  พนกังานเทศบาลที&ถกูเรียกเข้ามาปฏิบตัริาชการระหว่างการลา ให้ถือวา่การลาเป็นอนั
หมดเขตเพียงวนัก่อนเดนิทางกลบัและวนัราชการเริ&มต้นตั =งแตว่นัออกเดินทางกลบัเป็นต้นไป 
  การลาครึ&งวนัในตอนเช้าหรือตอนบา่ย ให้นบัเป็นการลาครึ&งวนัตามประเภทของการลา 
นั =น ๆ 
  พนกังานเทศบาลซึ&งได้รับอนญุาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวนัลาที&ยงัไมไ่ด้หยดุ
ราชการให้เสนอขอถอนวนัลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัจนถึงผู้ มีอํานาจอนญุาตให้ลา และให้ถือวา่การ
ลาเป็นอนัหมดเขตเพียงวนัที&ขอถอนวนัลานั =น 

  ข้อ  ;B[    เพื&อควบคมุให้เป็นไปตามประกาศนี = ให้เทศบาลจดัทําบญัชีลงเวลาการปฏิบตัิ
ราชการของพนกังานเทศบาลในสงักดั โดยมีสาระสําคญัตามตวัอย่างท้ายประกาศนี = หรือจะใช้เครื&อง
บนัทกึเวลาการปฏิบตัริาชการแทนก็ได้ 
  ในกรณีจําเป็นนายกเทศมนตรีจะกําหนดวิธีลงเวลาปฏิบตัริาชการ หรือวิธีควบคมุการ
ปฏิบตัริาชการของพนกังานเทศบาลที&มีการปฏิบตัริาชการในลกัษณะพิเศษเป็นอยา่งอื&นตามเห็นสมควร   
ก็ได้ แตท่ั =งนี = ต้องมีหลกัฐานให้สามารถตรวจสอบวนัลา เวลาการปฏิบตัริาชการได้ด้วย 
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  ข้อ  ;B\    การลาให้ใช้ใบลาตามแบบท้ายประกาศนี =  เว้นแตใ่นกรณีจําเป็นหรือรีบดว่นจะ
ใช้ใบลาที&มีข้อความไมค่รบถ้วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอยา่งอื&นก็ได้   แตท่ั =งนี = ต้องสง่ใบลาตามแบบ
ในวนัแรกที&มาปฏิบตัริาชการ 

  ข้อ  ;B>   พนกังานเทศบาลซึ&งประสงค์จะไปตา่งประเทศในระหวา่งการลาตามประกาศนี = 
หรือ   ในระหวา่งวนัหยดุราชการให้เสนอขออนญุาตตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัจนถึงผู้วา่ราชการจงัหวดั 
  การอนญุาตของผู้วา่ราชการจงัหวดัตามวรรคหนึ&ง เมื&ออนญุาตแล้วให้รายงาน
ปลดักระทรวง มหาดไทยทราบด้วย 

  ข้อ  ;BZ    พนกังานเทศบาลผู้ใดไมส่ามารถมาปฏิบตัิราชการได้ อนัเนื&องมาจาก
พฤตกิารณ์พิเศษ ซึ&งเกิดขึ =นกบับคุคลทั&วไปในท้องที&นั =น หรือพฤติการณ์พิเศษซึ&งเกิดขึ =นกบัพนกังานเทศบาล
ผู้นั =นและมิได้เกิดจากความประมาทเลินเลอ่หรือความผิดของพนกังานเทศบาลผู้นั =นเอง โดยพฤตกิารณ์
พิเศษดงักล่าวร้ายแรงจนเป็นเหตขุดัขวางทําให้ไมส่ามารถมาปฏิบตัริาชการ ณ สถานที&ตั =งปกต ิให้พนกังาน
เทศบาลผู้นั =นรีบรายงานพฤติการณ์ที&เกิดขึ =นรวมทั =งอปุสรรคขดัขวางที&ทําให้มาปฏิบตัริาชการไมไ่ด้ตอ่
ผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัจนถึงนายกเทศมนตรีทนัทีในวนัแรกที&สามารถมาปฏิบตัริาชการได้ 

 

 
  ในกรณีที&นายกเทศมนตรีเห็นวา่การที&พนกังานเทศบาลผู้นั =นมาปฏิบตัริาชการไมไ่ด้เป็น
เพราะพฤตกิารณ์พิเศษตามวรรคหนึ&งจริง ให้สั&งให้การหยดุราชการของพนกังานเทศบาลผู้นั =นไมน่บัเป็น          
วนัลาตามจํานวนวนัที&ไมส่ามารถมาปฏิบตัริาชการได้อนัเนื&องมาจากพฤตกิารณ์พิเศษดงักลา่ว 
  ในกรณีที&นายกเทศมนตรี เห็นวา่การที&ไมส่ามารถมาปฏิบตัริาชการยงัไมส่มควรถือเป็น
พฤตกิารณ์พิเศษตามวรรคหนึ&ง ให้ถือวา่วนัที&พนกังานเทศบาลผู้นั =นไมม่าปฏิบตัริาชการเป็นวนัลากิจ    
สว่นตวั 

  ข้อ  ;A@    การลาแบง่ออกเป็น 9 ประเภท คือ 
(1) การลาป่วย 
(2) การลาคลอดบตุร 
(3) การลากิจส่วนตวั 
(4) การลาพกัผ่อน 
(5) การลาอปุสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮจัย์ 
(6) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
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(7) การลาไปศกึษา ฝึกอบรม ดงูาน หรือปฏิบตักิารวิจยั 
(8) การลาไปปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศ 
(9) การลาตดิตามคูส่มรส 

  ข้อ  ;AW    พนกังานเทศบาลซึ&งประสงค์จะลาป่วยเพื&อรักษาตวั ให้เสนอหรือจดัสง่ใบลา
ตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัจนถึงผู้ มีอํานาจอนญุาตก่อนหรือในวนัที&ลา เว้นแตใ่นกรณีจําเป็นจะเสนอหรือ
จดัสง่ใบลา ในวนัแรกที&มาปฏิบตัริาชการก็ได้ 
  ในกรณีที&พนกังานเทศบาลผู้ขอลามีอาการป่วยจนไมส่ามารถจะลงชื&อในใบลาได้จะให้
ผู้ อื&นลาแทนก็ได้ แตเ่มื&อสามารถลงชื&อได้แล้วให้เสนอหรือจดัสง่ใบลาโดยเร็ว 
  การลาป่วยตั =งแต ่3 วนัขึ =นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ&งเป็นผู้ ที&ได้ขึ =นทะเบียนและรับใน
อนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกบัใบลาด้วย ในกรณีจําเป็นหรือเห็นสมควรผู้ มีอํานาจ
อนญุาตจะสั&งให้ใช้ใบรับรองแพทย์ซึ&งผู้ มีอํานาจอนญุาตเห็นชอบแทนก็ได้ 
 
 
 
 
 
 
  การลาป่วยไมถึ่ง 3 วนั ไมว่า่จะเป็นการลาครั =งเดียวหรือหลายครั =งตดิตอ่กนัถ้าผู้ มีอํานาจ
อนญุาตเห็นสมควร จะสั&งให้มีใบรับรองแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั&งให้ผู้ลาไปรับการตรวจ
จากแพทย์ของทางราชการเพื&อประกอบการพิจารณาอนญุาตก็ได้ 

  ข้อ  ;A:    พนกังานเทศบาลซึ&งประสงค์จะลาคลอดบตุร ให้เสนอหรือจดัสง่ใบลาตอ่
ผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัจนถึงผู้ มีอํานาจอนญุาตก่อนหรือในวนัที&ลา เว้นแตไ่มส่ามารถจะลงชื&อในใบลาได้ 
จะให้ผู้ อื&นลาแทนก็ได้ แตเ่มื&อสามารถลงชื&อได้แล้ว ให้เสนอหรือจดัสง่ใบลาโดยเร็ว และมีสิทธิลาคลอดบตุร
โดยได้รับเงินเดือนครั =งหนึ&งได้ 90 วนั โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ 
  การลาคลอดบตุรจะลาในวนัที&ลาคลอดก่อนหรือหลงัวนัที&ลาคลอดบตุรก็ได้  แตเ่มื&อรวม
วนัลาแล้วต้องไมเ่กิน  Z@  วนั 
  พนกังานเทศบาลที&ได้รับอนญุาตให้ลาคลอดบตุรและได้หยดุราชการไปแล้วแตไ่มไ่ด้        
คลอดบตุรตามกําหนด  หากประสงค์จะขอถอนวนัลาคลอดบตุรที&หยดุไป  ให้ผู้ มีอํานาจอนญุาตให้ถอน       
วนัลาคลอดบตุรได้  โดยให้ถือวา่วนัที&ได้หยดุราชการไปแล้วเป็นวนัลากิจสว่นตวั 
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  การลาคลอดบตุรคาบเกี&ยวกบัการลาประเภทใด  ซึ&งยงัไมค่รบกําหนดวนัลาของการลา  
ประเภทนั =น ให้ถือว่าการลาประเภทนั =นสิ =นสดุลง และให้นบัเป็นการลาคลอดบตุรตั =งแตว่นัเริ&มวนัลาคลอด
บตุร 

  ข้อ  ;A;    พนกังานเทศบาลซึ&งประสงค์จะลากิจสว่นตวั ให้เสนอหรือจดัสง่ใบลาตอ่
ผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัจนถึงผู้ มีอํานาจอนญุาต และเมื&อได้รับอนญุาตแล้วจงึจะหยดุราชการได้ เว้นแตมี่
เหตจํุาเป็นไมส่ามารถรอรับอนญุาตได้ทนัจะเสนอหรือจดัสง่ใบลาพร้อมด้วยเหตจํุาเป็นไว้แล้วหยดุราชการ
ไปก่อนได้ แตจ่ะต้องชี =แจงเหตผุลให้ผู้ มีอํานาจอนญุาตทราบโดยเร็ว 
  ในกรณีมีเหตพุิเศษที&ไมอ่าจเสนอหรือจดัสง่ใบลาก่อนตามวรรคหนึ&งได้ ให้เสนอหรือจดัสง่              
ใบลาพร้อมทั =งเหตผุลความจําเป็นตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัจนถึงผู้ มีอํานาจอนญุาตทนัทีในวนัแรกที&มา
ปฏิบตัริาชการ 

  ข้อ  ;AB    พนกังานเทศบาลที&ลาคลอดบตุรตามข้อ  ;A: แล้ว  หากประสงค์จะลาเพื&อ
เลี =ยงดบูตุรเพิ&มอีก  ให้มีสิทธิลากิจสว่นตวัเพื&อเลี =ยงดบูตุรตอ่เนื&องจากการลาคลอดบตุรโดยได้รับเงินเดือน
ได้อีกไมเ่กิน 30 วนัทําการ 
 
 
 
 
  ข้อ  ;AA   พนกังานเทศบาลมีสิทธิลากิจสว่นตวั รวมทั =งลากิจสว่นตวัเพื&อเลี =ยงดบูตุร
ตอ่เนื&องจากการลาคลอดบตุร โดยได้รับเงินเดือนปีละไมเ่กิน 45 วนัทําการ 
  พนกังานเทศบาลผู้ ที&ได้ใช้สิทธิลากิจสว่นตวัเพื&อเลี =ยงดบูตุรตอ่เนื&องจากการลาคลอดบตุร
ตามข้อ  ;AB  ในปีใดแล้ว ให้มีสิทธิลากิจสว่นตวัโดยได้รับเงินเดือนได้อีกตามจํานวนวนัที&เหลืออยู่ 

  ข้อ  :A[    พนกังานเทศบาลที&ลาคลอดบตุรและลากิจสว่นตวัเพื&อเลี =ยงดบูตุรตอ่เนื&องจาก
การลาคลอดบตุร โดยมีสิทธิได้รับเงินเดือนตามข้อ  ;AB  และข้อ  ;AA  แล้ว หากประสงค์จะลากิจสว่นตวั
เพื&อเลี =ยงดบูตุรตอ่ไปอีก ให้ลาได้ไมเ่กิน 150 วนัทําการ โดยไมมี่สิทธิได้รับเงินเดือนระหวา่งลา 

  ข้อ  ;A\    ผู้ ที&ได้รับอนญุาตให้ลากิจสว่นตวั เว้นแตก่รณีการลากิจส่วนตวัเพื&อเลี =ยงดบูตุร        
ตามข้อ  ;AB  และข้อ  ;AA  ซึ&งได้หยดุราชการไปยงัไมค่รบกําหนด ถ้ามีราชการจําเป็นเกิดขึ =น 
ผู้บงัคบับญัชาหรือผู้ มีอํานาจอนญุาตจะเรียกตวัมาปฏิบตัิราชการก็ได้ 
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  ข้อ  ;A>    พนกังานเทศบาลมีสิทธิลาพกัผอ่นประจําปีในปีหนึ&งได้ 10 วนัทําการ เว้นแต ่          
พนกังานเทศบาล ดงัตอ่ไปนี =ไมมี่สิทธิลาพกัผอ่นประจําปีในปีที&ได้รับบรรจเุข้ารับราชการยงัไมถึ่ง 6 เดือน 

(1) ผู้ซึ&งได้รับบรรจเุข้ารับราชการครั =งแรก 
(2) ผู้ซึ&งลาออกจากราชการเพราะเหตสุว่นตวั แล้วตอ่มาได้บรรจเุข้ารับราชการอีก 
(3) ผู้ซึ&งลาออกจากราชการเพื&อดํารงตําแหนง่ทางการเมืองหรือเพื&อสมคัรรับเลือกตั =ง                  

แล้วตอ่มาได้รับบรรจเุข้ารับราชการอีกหลงั 6 เดือน นบัแตว่นัออกจากราชการ 
(4) ผู้ซึ&งถกูสั&งให้ออกจากราชการในกรณีอื&น นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตาม

กฎหมายวา่ด้วยการรับราชการทหาร และในกรณีไปปฏิบตังิานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ
แล้วตอ่มาได้รับการบรรจเุข้ารับราชการอีก 

  ข้อ  ;AZ    ถ้าในปีใดพนกังานเทศบาลผู้ใดมิได้ลาพกัผอ่นประจําปี หรือลาพกัผอ่น
ประจําปีแล้วแตไ่มค่รบ 10 วนัทําการ ให้สะสมวนัที&มิได้ลาในปีนั =นรวมเข้ากบัปีตอ่ ๆ ไปได้ แตว่นัลาพกัผอ่น
สะสมรวมกบัวนัลาพกัผอ่นในปีปัจจบุนัจะต้องไมเ่กิน 20 วนัทําการ 
  สําหรับผู้ ที&ได้รับราชการตดิตอ่กนัมาแล้วไมน้่อยกวา่ 10 ปี ให้มีสิทธินําวนัลาพกัผ่อน
สะสมรวมกบัวนัลาพกัผอ่นประจําปีในปีปัจจบุนัได้ไมเ่กิน 30 วนัทําการ 

 

 

 

  ข้อ  ;[@    พนกังานเทศบาลซึ&งประสงค์จะลาพกัผอ่น ให้เสนอหรือจดัสง่ใบลาตอ่
ผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัจนถึงผู้ มีอํานาจอนญุาต และเมื&อได้รับอนญุาตแล้วจงึจะหยดุราชการได้ 

  ข้อ  ;[W    การอนญุาตให้ลาพกัผอ่น ผู้ มีอํานาจอนญุาตจะอนญุาตให้ลาครั =งเดียวหรือ
หลายครั =งก็ได้ โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ 

  ข้อ  ;[:    ผู้ ที&ได้รับอนญุาตให้ลาพกัผอ่นซึ&งหยดุราชการไปยงัไมค่รบกําหนด ถ้ามี      
ราชการจําเป็นเกิดขึ =น ผู้บงัคบับญัชาหรือผู้ มีอํานาจอนญุาตจะเรียกตวัมาปฏิบตัริาชการก็ได้ 

  ข้อ  ;[;    พนกังานเทศบาลที&ปฏิบตังิานในสถานศกึษาและมีวนัหยดุภาคการศกึษา  
หากได้หยดุราชการตามวนัหยดุภาคการศกึษา  เกินกว่าวนัลาพกัผอ่นตามหมวดนี =แล้ว  ไมมี่สิทธิลา        
พกัผอ่นตามที&กําหนดไว้ในส่วนนี = 
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  ข้อ  ;[B   พนกังานเทศบาลซึ&งประสงค์จะลาอปุสมบทในพระพทุธศาสนา หรือพนกังาน
เทศบาลที&นบัถือศาสนาอิสลามซึ&งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮจัย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอดุิอาระเบีย 
ให้เสนอหรือจดัสง่ใบลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัจนถึงผู้ มีอํานาจพิจารณาหรืออนญุาตก่อนวนั
อปุสมบทหรือก่อนวนัเดนิทางไปประกอบพิธีฮจัย์ ไมน้่อยกวา่ 60 วนั 
  ในกรณีมีเหตพุิเศษไมอ่าจเสนอหรือจดัสง่ใบลาก่อนตามวรรคหนึ&ง ให้ชี =แจงเหตผุลความ                
จําเป็นประกอบการลา และให้อยูใ่นดลุยพินิจของผู้ มีอํานาจที&จะพิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได้ 

  ข้อ  ;[A    พนกังานเทศบาลที&ได้รับอนญุาตให้ลาอปุสมบทหรือได้รับอนญุาตให้ลาไป
ประกอบพิธีฮจัย์ตามข้อ  ;[B  แล้ว จะต้องอปุสมบทหรือออกเดนิทางไปประกอบพิธีฮจัย์  ภายใน 10 วนั 
นบัแตว่นัเริ&มลา และจะต้องกลบัมารายงานตวัเข้าปฏิบตัิราชการภายใน 5 วนั   นบัแตว่นัที&ลาสิกขา หรือ 
วนัที&เดนิทางกลบัถึงประเทศไทยหลงัจากการเดนิทางไปประกอบพิธีฮจัย์ 
  พนกังานเทศบาลที&ได้รับอนญุาตให้ลาอปุสมบทหรือได้รับอนญุาตให้ลาไปประกอบพิธีฮจัย์
และได้หยดุราชการไปแล้ว หากปรากฎวา่มีปัญหาอปุสรรคทําให้ไมส่ามารถอปุสมบทหรือไปประกอบ          
พิธีฮจัย์ตามที&ขอลาไว้ เมื&อได้รับรายงานตวักลบัเข้าปฏิบตัิราชการตามปกตแิละขอถอนวนัลา ให้ผู้ มีอํานาจ
พิจารณาหรืออนญุาต พิจารณาหรืออนญุาตให้ถอนวนัลาอปุสมบทหรือไปประกอบพิธีฮจัย์ได้ โดยให้ถือว่า
วนัที&ได้หยดุราชการไปแล้วเป็นวนัลากิจสว่นตวั 

 

 

 

  ข้อ  ;[[    พนกังานเทศบาลที&ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานผลตอ่
ผู้บงัคบับญัชาก่อนวนัเข้ารับการตรวจเลือกไม้น้อยกวา่ 48 ชั&วโมง   สว่นพนกังานเทศบาลที&ได้รับ
หมายเรียกเข้ารับการเตรียมพลให้รายงานลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาภายใน 48 ชั&วโมง นบัแตเ่วลารับหมายเรียก
เป็นต้นไป และให้ไปเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลตามวนัเวลาในหมายเรียกนั =นโดยไม่
ต้องรอรับคําสั&งอนญุาต และให้ผู้บงัคบับญัชาเสนอไปตามลําดบัจนถึงนายกเทศมนตรี 

  ข้อ  ;[\    เมื&อพนกังานเทศบาลที&ลานั =นพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการ
เตรียมพลแล้ว  ให้มารายงานตวักลบัเข้าปฏิบตัิราชการตามปกตติอ่ผู้บงัคบับญัชาภายใน 7 วนั   เว้นแต่
กรณีที&มีเหตจํุาเป็น  นายกเทศมนตรีอาจขยายเวลาให้ได้รวมแล้วไมเ่กิน 15 วนั 
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  ข้อ  ;[>    พนกังานเทศบาลซึ&งประสงค์จะลาไปศกึษา ฝึกอบรม ดงูานหรือปฏิบตักิารวิจยั  
ณ   ตา่งประเทศ ให้เสนอหรือจดัสง่ใบลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัจนถึงนายกเทศมนตรีเพื&อพิจารณา
อนญุาต 
  สําหรับการลาไปศกึษา ฝึกอบรม ดงูานหรือปฏิบตักิารวิจยัในประเทศให้เสนอหรือจดัสง่              
ใบลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัจนถึงนายกเทศมนตรีเพื&อพิจารณาอนญุาต 

  ข้อ  ;[Z    พนกังานเทศบาลซึ&งประสงค์จะลาไปปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศให้
เสนอหรือจดัสง่ใบลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัจนถึงปลดักระทรวงมหาดไทยเพื&อพิจารณา โดยถือ
ปฏิบตัิตาม  หลกัเกณฑ์ที&กําหนดไว้ในสว่นนี = 

  ข้อ  ;\@    การไปปฏิบตังิานในองค์การระหว่างประเทศมี 2 ประเภท คือ 
      " ประเภทที& 1 "    ได้แก่ การไปปฏิบตังิานในกรณีหนึ&งกรณีใด ดงัตอ่ไปนี = 
          (1) การไปปฏิบตังิานในองค์การระหว่างประเทศ ซึ&งประเทศไทยเป็นสมาชิกและเป็น    
วาระที&ต้องสง่ไปปฏิบตังิานในองค์การนั =น 
          (2) รัฐบาลไทยมีข้อผกูพนัที&จะต้องสง่ไปปฏิบตังิานตามความตกลงระหวา่งประเทศ 
          (3) ประเทศไทยต้องสง่ไปปฏิบตังิานเพื&อพิทกัษ์รักษาผลประโยชน์ของประเทศตาม
ความต้องการของรัฐบาลไทย 
      " ประเภทที& 2 "    ได้แก่ การไปปฏิบตังิานนอกเหนือจากประเภทที& 1 

 

 

 

  ข้อ  ;\W    พนกังานเทศบาลที&ไปปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศต้องมีคณุสมบตัิ
ดงัตอ่ไปนี = 
      (1) เป็นพนกังานเทศบาลประจําตลอดมาเป็นระยะเวลาตดิตอ่กนัไมน้่อยกว่าห้าปีก่อน
ถึงวนัที&ได้รับอนญุาตให้ไปปฏิบตังิาน เว้นแตผู่้ ที&ไมป่ฏิบตัิงานในองค์การสหประชาชาตกํิาหนดเวลาห้าปีให้
ลดลงเป็นสองปี 
      สําหรับผู้ ที&เคยไปปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศประเภทที& 2 มาแล้วจะต้องมี
เวลาปฏิบตัริาชการในสว่นราชการไมน้่อยกวา่สองปี นบัแตว่นัเริ&มกลบัเข้าปฏิบตัิหน้าที&ราชการ หลงัจากที&
เดนิทางกลบัจากราชการไปปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศประเภทที& 2 ครั =งสดุท้าย 
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      (2) ผู้ ที&ไปปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศประเภทที& 2   ต้องมีอายไุมเ่กินห้าสิบปี
บริบรูณ์ นบัถึงวนัที&ได้รับอนญุาตให้ไปปฏิบตังิาน 
      (3) เป็นผู้ปฏิบตัหิน้าที&ราชการมีความรู้ความสามารถเหมาะสม มีความประพฤติ
เรียบร้อยและไมอ่ยูใ่นระหวา่งถกูสอบสวนวา่กระทําผิดวินยั 
  การขอยอเว้นหรือผอ่นผนัคณุสมบตัิตาม (1) วรรคสอง และ (2) ให้เสนอเหตผุลความ
จําเป็นตอ่ปลดักระทรวงมหาดไทย เพื&อพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

  ข้อ  ;\:    ให้พนกังานเทศบาลที&ได้รับการคดัเลือกให้ไปปฏิบตังิานในองค์การระหวา่ง
ประเทศยื&นใบลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาไปตามลําดบัเพื&อพิจารณาอนญุาต  และมีคําสั&งให้พนกังานเทศบาล     
ผู้นั =นลาไปปฏิบตังิานได้โดยถือวา่เป็นการไปทําการใด ๆ  อนัจะนบัเวลาระหว่างนั =น เหมือนเตม็เวลา        
ราชการ มีกําหนดเวลาไมเ่กินสี&ปีสําหรับการไปปฏิบตังิานประเภทที& 1 หรือมีกําหนดเวลาไมเ่กินหนึ&งปี
สําหรับการไปปฏิบตังิานประเภทที& 2   โดยไมไ่ด้รับเงินเดือนเว้นแตอ่ตัราเงินเดือนที&ได้รับจากองค์การ
ระหวา่งประเทศตํ&ากวา่อตัราเงินเดือนของทางราชการที&ผู้นั =นได้รับอยูใ่นขณะนั =นให้มีสิทธิได้รับเงินเดือน
จากทางราชการสมทบ    ซึ&งเมื&อรวมกบัเงินเดือนจากองค์การระหวา่งประเทศแล้วไมเ่กินอตัราเงินเดือนของ
ทางราชการที&พนกังานเทศบาลผู้นั =นได้รับอยู่ในขณะนั =น 

  ข้อ  ;\;    พนกังานเทศบาลที&ได้รับอนญุาตให้ไปปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศ  
หากประสงค์จะอยู่ปฏิบตังิานตอ่ ให้ยื&นเรื&องราวพร้อมทั =งเหตผุลความจําเป็นและประโยชน์ทางราชการจะ
ได้รับตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัจนถึงปลดัประทรวงมหาดไทยเพื&อพิจารณาอนญุาต   และมีคําสั&งให้
พนกังานเทศบาลผู้นั =นไปปฏิบตังิานโดยถือวา่เป็นการไปทําการใด ๆ   อนัจะนบัเวลาระหวา่งนั =นเหมือนเตม็ 

 

 

เวลาราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยกําหนดหลกัเกณฑ์การสั&งให้พนกังานเทศบาลไปทําการนั =นเหมือนเตม็
เวลาราชการได้อีกแตเ่มื&อรวมแล้วต้องไมเ่กินสี&ปี 
  การอนญุาตให้พนกังานเทศบาลผู้ใดไปปฏิบตังิานประเภทที& 2 เกินกวา่หนึ&งปี ให้
ผู้บงัคบับญัชาสั&งให้ผู้นั =นออกจากราชการในชว่งเวลาที&ไปปฏิบตังิานเกินหนึ&งปีด้วย 

  ข้อ  ;\B    เมื&อเทศบาลได้มีคําสั&งให้พนกังานเทศบาลไปปฏิบตังิานตามข้อ  ;\:  หรือให้
ไปปฏิบตังิานตอ่หรือให้ออกจากราชการตามข้อ  ;\; แล้วให้เทศบาลรายงานและสง่สําเนาคําสั&งดงักลา่ว
ให้สํานกังาน ก.ท. ทราบ 
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  ข้อ  ;\A    ให้เทศบาลจดัทําสญัญาผกูมดัพนกังานเทศบาลที&ไปปฏิบตังิานในองค์การ
ระหวา่งประเทศประเภทที& 2   ให้กลบัมารับราชการในสว่นราชการเป็นเวลาหนึ&งเทา่ของระยะเวลาที&ไป
ปฏิบตังิาน   พนกังานเทศบาลผู้ใดปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศแล้วไมก่ลบัมารับราชการหรือ
กลบัมารับราชการไมค่รบกําหนดตามสญัญา ให้ชดใช้เงินเบี =ยปรับแก่ทางราชการ ดงันี = 
      (1) ไมก่ลบัเข้ารับราชการเลย ให้ชดใช้เป็นจํานวนเทา่กบัเงินเดือนเดือนสดุท้ายที&ได้รับ        
คณูด้วยเวลาที&ไปปฏิบตังิานที&คดิเป็นเดือน เศษของเดือน ถ้าเกินสิบห้าวนัให้คดิเป็นหนึ&งเดือน 
      (2) กลบัมารับราชการไมค่รบกําหนดตามสญัญา ให้ชดใช้เบี =ยปรับตาม (1) ลดลงตาม     
สว่นการทําสญัญาตามวรรคหนึ&งให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที&กําหนดเมื&อจดัทําแล้วให้สง่ให้สํานกังาน 
ก.ท. จํานวน 1 ชดุ 

  ข้อ  ;\[    พนกังานเทศบาลที&ไปปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศ เมื&อปฏิบตังิาน
แล้วเสร็จให้รายงานตวัเข้าปฏิบตัหิน้าที&ภายในสิบวนั นบัแตว่นัถดัจากเสร็จสิ =นการปฏิบตังิานและให้
รายงานผลการไปปฏิบตังิานให้ปลดักระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในสามสิบวนั นบัแตว่นัที&กลบัมาปฏิบตัิ
หน้าที&ราชการ 
  การรายงานผลการไปปฏิบตัิงานตามวรรคหนึ&ง ให้ใช้แบบรายงานการไปปฏิบตังิานใน              
องค์การระหวา่งประเทศ ตามที&กําหนดไว้ท้ายประกาศนี =   

 

 

 

 

 

  ข้อ  ;\\    พนกังานเทศบาลซึ&งประสงค์จะลาติดตามคูส่มรส ให้เสนอหรือจดัสง่ใบลาตอ่ 
ผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัเพื&อพิจารณาอนญุาตให้ลาได้ไมเ่กินสองปี และในกรณีจําเป็นอาจอนญุาตให้ลา
ตอ่ได้อีกสองปี แตเ่มื&อรวมแล้วต้องไมเ่กินสี&ปี ถ้าเกินสี&ปีให้ลาออกจาก     ราชการ 

  ข้อ  ;\>    การพิจารณาอนญุาตให้พนกังานเทศบาลลาตดิตามคูส่มรส   ผู้ มีอํานาจ
อนญุาตจะ  อนญุาตให้ลาครั =งเดียวหรือหลายครั =งก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ แตเ่มื&อรวมแล้วจะต้องไม่
เกินระยะเวลาตามที&กําหนดในข้อ  ;\\  และจะต้องเป็นกรณีที&คูส่มรสอยู่ปฏิบตัิหน้าที&ราชการหรือ



 

 

177

ปฏิบตังิานในตา่งประเทศเป็นระยะเวลาติดตอ่กนัไมว่า่จะอยูป่ฏิบตัหิน้าที&ราชการหรือปฏบตังิานใน
ประเทศเดียวกนัหรือไม ่

  ข้อ  ;\Z    พนกังานเทศบาลที&ได้ลาติดตามคูส่มรสครบกําหนดระยะเวลาตามข้อ  ;\\   
ในชว่งเวลาที&คูส่มรสอยู่ปฏิบตัหิน้าที&ราชการหรือปฏิบตังิานในตา่งประเทศติดตอ่กนัคราวหนึ&งแล้ว ไมมี่
สิทธิขอลาตดิตามคูส่มรสอีก เว้นแตคู่ส่มรสจะได้กลบัมาปฏิบตัหิน้าที&ราชการหรือปฏิบตังิานประจําใน
ประเทศไทยตอ่มาได้รับคําสั&งให้ไปปฏิบตัิหน้าที&ราชการหรือไปปฏิบตังิานในตา่งประเทศอีกในชว่งเวลาใหม ่
จงึจะมีสิทธิขอลาติดตามคูส่มรสตามข้อ  ;\\  ได้ใหม ่

  ข้อ  ;>@    กรณีมีเหตพุิเศษ สมควรยกเว้นการปฏิบตัิตามที&กําหนดในสว่นนี =ให้นําเสนอ    
ก.ท.จ.  เพื&อพิจารณาเป็น ราย ๆ ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที� F 
เบ็ดเตล็ด 

  ข้อ  ;>W    วนั เวลาทํางาน  วนัหยดุตามประเพณี  วนัหยดุประจําปีของพนกังานเทศบาล                              
ให้เทศบาลประกาศกําหนดโดยให้เป็นไปตามที&คณะรัฐมนตรีกําหนดสําหรับข้าราชการพลเรือนโดยอนโุลม 
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  ข้อ  ;>:    เครื&องแบบและระเบียบการแตง่เครื&องแบบของพนกังานเทศบาลให้เป็นไปตาม
กฎหมายหรือระเบียบวา่ด้วยการนั =น 

  ข้อ  ;>;    ให้เทศบาลจดัให้มีประกาศกําหนดมาตรฐานคณุธรรมและจริยธรรมสําหรับ
พนกังานเทศบาล    เพื&อเป็นแนวทางการปฏิบตัริาชการและการปฏิบตัตินของพนกังานเทศบาล โดยให้ติด
ประกาศไว้อย่างเปิดเผยในสํานกังานของเทศบาล 

  ข้อ  ;>B    ในการจดัทํามาตรฐานคณุธรรมและจริยธรรมตามข้อ  ;>; ให้เทศบาลแตง่ตั =ง
คณะกรรมการจดัทํามาตรฐานคณุธรรมและจริยธรรมขึ =น ประกอบด้วยผู้แทนทกุฝ่ายของเทศบาล  

  ข้อ  ;>A    ให้เทศบาลรายงานเกี&ยวกบัการคดัเลือก การบรรจแุละแตง่ตั =ง การย้าย       
การโอน  การรับโอน  การเลื&อนระดบั การเลื&อนขั =นเงินเดือน ตลอดจนการรายงานเกี&ยวกบัการเปลี&ยนแปลง
ลกัษณะหน้าที&ความรับผิดชอบของตําแหนง่และสว่นราชการ การเปลี&ยนแปลงการใช้ตําแหนง่ การทะเบียน
ประวตัขิองพนกังานเทศบาล  และอตัรากําลงัของพนกังานเทศบาล  และการปฏิบตัิการอื&น ไปยงั  ก.ท.จ. 
และ ก.ท.      

  ข้อ  ;>[    เมื&อเทศบาลได้มีคําสั&ง หรือประกาศเกี&ยวกบัพนกังานเทศบาล หรือตามที&
กําหนดในประกาศนี = มาตรฐานทั&วไปเกี&ยวกบัการบริหารงานบคุคลของพนกังานเทศบาล  และตาม
กฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารงานบคุคลส่วนท้องถิ&น  ดงัตอ่ไปนี = 

(1) การสั&งบรรจแุละแตง่ตั =ง  ซึ&งหมายถึง  การสั&งบรรจเุข้ารับราชการและแตง่ตั =ง              
ให้ดํารงตําแหนง่พนกังานเทศบาล  ตามมาตรฐานทั&วไปเกี&ยวกบัหลกัเกณฑ์และเงื&อนไขการคดัเลือก  การ
บรรจแุละแตง่ตั =ง  การย้าย  การโอน  การรับโอน  การเลื&อนระดบัและการเลื&อนขั =นเงินเดือน  สําหรับ
พนกังานเทศบาล   

(2) การสั&งแตง่ตั =ง  ซึ&งหมายถึง  การสั&งย้าย โอน รับโอน เลื&อนระดบั  ตามมาตรฐาน 
ทั&วไปเกี&ยวกบัหลกัเกณฑ์และเงื&อนไขการคดัเลือก  การบรรจแุละแตง่ตั =ง  การย้าย  การโอน  การรับโอน  
การเลื&อนระดบัและการเลื&อนขั =นเงินเดือน  สําหรับพนกังานเทศบาล 



 

 

179

(3)  การสั&งให้ได้รับเงินเดือน  เงินประจําตําแหนง่  การให้ได้รับเงินเดือนตามคณุวฒุิ 
การได้รับประโยชน์ตอบแทนอื&น และการเลื&อนขั =นเงินเดือน  ตามมาตรฐานทั&วไปเกี&ยวกบัอตัราเงินเดือน
และวิธีการจา่ยเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื&น 

 
 
 
 
(4)  การสั&งประจําเทศบาล  การสั&งผู้ประจําเทศบาลให้ดํารงตําแหนง่เดมิหรือตําแหน่ง

อื&น และการสั&งให้ชว่ยปฏิบตัิราชการ  ตามมาตรฐานทั&วไปเกี&ยวกบัโครงสร้างการแบง่สว่นราชการ  วิธีการ
บริหารและการปฏิบตังิานของพนกังานเทศบาลและกิจการอนัเกี&ยวกบัการบริหารงานบคุคลในเทศบาล  

(5)  การสั&งให้ออกจากราชการตามมาตรฐานทั&วไปเกี&ยวกบัการให้ออกจากราชการ   
(6)  การประกาศการพ้นจากราชการตามกฎหมายวา่ด้วยบําเหน็จบํานาญพนกังาน  

สว่นท้องถิ&น 
(7)  การประกาศกําหนดโครงสร้างการแบง่สว่นราชการ  การกําหนดอํานาจหน้าที&             

การแบง่สว่นราชการภายใน  การจดัตั =ง  การปรับปรุง  การรวมหรือการยบุเลิกการจดัแบง่สว่นราชการของ
เทศบาล  ตามมาตรฐานทั&วไปเกี&ยวกบัโครงสร้างการแบง่สว่นราชการ  วิธีการบริหารและการปฏิบตังิาน
ของพนกังานเทศบาลและกิจการอนัเกี&ยวกบัการบริหารงานบคุคลในเทศบาล 

(8)  การประกาศกําหนดตําแหนง่พนกังานเทศบาล  ตามแผนอตัรากําลงัของเทศบาล  
การปรับปรุงเปลี&ยนแปลงเกี&ยวกบัตําแหนง่  แผนอตัรากําลงัของเทศบาล  ตามมาตรฐานทั&วไปเกี&ยวกบั
อตัราตําแหนง่และมาตรฐานของตําแหนง่สําหรับพนกังานเทศบาล 

ให้เทศบาลที&ออกคําสั&งหรือประกาศดงักลา่ว  รายงานไปยงั   ก.ท.   โดยสง่สําเนาคําสั&ง  
หรือประกาศนั =นอยา่งละ  3  ฉบบั  ไปให้ภายในห้าวนัทําการนบัแตว่นัที&ออกคําสั&งหรือประกาศ  และ
สําหรับกรณีการบรรจแุละแตง่ตั =งตาม (1)  ให้สง่ทะเบียนประวตัพินกังานเทศบาล  ตามข้อ ;>> ของผู้ ได้รับ
การบรรจแุละแตง่ตั =งที&ได้กรอกรายการและตรวจสอบถกูต้องแล้วไปพร้อมกนัด้วย 

  ข้อ  ;>\    เมื&อ  ก.ท.จ.   หรือเทศบาล กําหนดให้มีการประกาศเกี&ยวกบัการคดัเลือก  
ตามที&กําหนดในประกาศนี =  ดงัตอ่ไปนี = 
       (1)  การสอบแขง่ขนั  เพื&อบรรจบุคุคลเข้ารับราชการ 
       (2)  การคดัเลือกกรณีที&มีเหตพุิเศษที&ไมจํ่าเป็นต้องสอบแขง่ขนั 
       (3)  การสอบคดัเลือก  เพื&อแตง่ตั =งพนกังานเทศบาล  ให้ดํารงตําแหนง่ในระดบัที&สงูขึ =น 
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       (4)  การคดัเลือก  เพื&อแตง่ตั =งพนกังานเทศบาลตําแหน่งบริหารให้ดํารงตําแหนง่ใน
ระดบัที&สงูขึ =น 
  ให้เลขานกุาร  ก.ท.จ.   รายงานไปยงั  ก.ท. โดยสง่สําเนาประกาศเกี&ยวกบัการคดัเลือกนั =น          
อยา่งละ  3  ฉบบั  ไปให้ภายใน ห้าวนัทําการนบัแตว่นัที&ประกาศ 

  ข้อ  ;>>    ให้เทศบาลจดัให้มีทะเบียนประวตัขิองพนกังานเทศบาลทกุคน โดยจดัเก็บไว้ที&
เทศบาล 1 ฉบบั ก.ท.จ. W ฉบบั และสง่ให้  ก.ท. เก็บไว้ 1 ฉบบั 
 
 
 
  การจดัทําทะเบียนประวตัขิองพนกังานเทศบาล  ลกัษณะ รูปแบบ วิธีปฏิบตัเิกี&ยวกบั
ทะเบียนประวตัิ  วิธีการบนัทึกรายการในทะเบียนประวตัิ   และการจดัทําแฟ้มประวตัิพนกังานเทศบาล   
ให้นํากฎหมายหรือระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีที&กําหนดไว้สําหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บงัคบัโดย
อนโุลม 

  ข้อ  ;>Z    พนกังานเทศบาล  ผู้ใดได้รับอนญุาตให้ไปศกึษาฝึกอบรมดงูาน  หรือ
ปฏิบตัิการวิจยัในประเทศ  หรือตา่งประเทศ  ได้รับอนญุาตให้ลาไปปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศ  
หรือลาตดิตามคูส่มรสตามระเบียบว่าด้วยการลาของพนกังานเทศบาล  ได้รับวฒุิเพิ&มขึ =นหรือสงูขึ =น  สมรส  
หยา่  เปลี&ยนชื&อตวัหรือชื&อสกลุ หรือตาย ให้เทศบาลที&อนญุาตหรือได้รับแจ้ง รายงานไปยงั ก.ท.จ.และ  
ก.ท.   ภายในห้าวนั ทําการนบัแตว่นัอนญุาตหรือวนัได้รับแจ้ง แล้วแตก่รณี 

  ข้อ  ;Z@    ให้เทศบาลคํานวณอตัรากําลงัพนกังานครูเทศบาลที&สงักดัสถานศกึษา          
ตามเกณฑ์ที& ก.ท. กําหนด  แล้วรายงาน ก.ท. ทราบตามแบบที&รายงานให้ ก.ท.จ.ทราบในข้อ :; (>) ภายใน
เดือนมิถนุายน  ของทกุปี 

หมวด  1B 
การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง 

  ข้อ  ;ZW    ในหมวดนี = 
  “สว่นราชการ”   หมายความวา่  สว่นราชการที&เทศบาลประกาศจดัตั =งขึ =น ตามมาตรฐาน
ทั&วไปเกี&ยวกบัโครงสร้างการแบง่สว่นราชการของเทศบาล และให้รวมถึงโรงเรียนหรือหนว่ยงานอื&นที&อยู่
สงักดัในเทศบาลด้วย 
  “ลกูจ้าง”   หมายความวา่  ลกูจ้างประจํา  ลกูจ้างชั&วคราว  และลกูจ้างลกัษณะ                           
ผู้ ชํานาญงานของเทศบาล  โดยไมร่วมถึงลกูจ้างของสถานธนานบุาลของเทศบาล 
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  “ลกูจ้างประจํา” หมายความวา่  ลกูจ้างรายเดือน  รายวนั  และรายชั&วโมงที&จ้างไว้            
ปฏิบตังิานที&มีลกัษณะประจําโดยไมมี่กําหนดเวลาการจ้างตามอตัราและจํานวนที&กําหนดไว้และรับเงิน         
คา่จ้างจากงบประมาณหมวดคา่จ้างประจําของเทศบาล หรือหมวดเงินอดุหนนุของรัฐบาลด้วย 
  “ลกูจ้างชั&วคราว” หมายความวา่  ลกูจ้างรายเดือน  รายวนั  และรายชั&วโมงที&จ้างไว้               
ปฏิบตังิานที&มีลกัษณะชั&วคราว   และหรือมีกําหนดเวลาจ้าง   แตท่ั =งนี = ระยะเวลาการจ้างต้องไมเ่กินปี                 
งบประมาณและรับเงินคา่จ้างจากงบประมาณหมวดคา่จ้างชั&วคราวหรือจากยอดเงินอื&นใด 
 
 
 
 
 
  “ลกูจ้างลกัษณะผู้ ชํานาญงาน” หมายความว่า   ลกูจ้างซึ&งมีความรู้ความชํานาญใน      
งานเฉพาะอยา่ง ที&จะต้องปฏิบตัเิป็นอยา่งดี  ทั =งเคยปฏิบตังิานชนิดนั =นมานานไมน้่อยกวา่ 5 ปี  โดยมี            
ใบรับรองความรู้ความชํานาญและความสามารถในการทํางานจากสถานที&ทํางานเดิมที&ผู้นั =นเคยปฏิบตัิ     
งานมาแล้ว 
  “เวลาทํางานปกติ” หมายความวา่  เวลาทํางานของทางราชการ  หรือเวลาอื&นใดที&                  
นายกเทศมนตรีกําหนดตามลกัษณะงานให้เป็นเวลาทํางานปกต ิ
  “วนัหยดุประจําสปัดาห์” หมายความวา่  วนัอาทิตย์ หรือวนัอื&นใดที&นายกเทศมนตรี
กําหนดขึ =นเพื&อความเหมาะสมตามลกัษณะงานของเทศบาล โดยอาจกําหนดวนัหยดุประจําสปัดาห์ เป็น
สองวนั ก็ได้ 
  “วนัหยดุพิเศษ”  หมายความวา่  วนัหยดุที&ทางราชการประกาศเป็นวนัหยดุราชการ   
นอกจากวนัหยดุประจําสปัดาห์ 
  “คา่จ้างอตัราปกติ” หมายความวา่  คา่จ้างรายเดือน รายวนั และรายชั&วโมง รวมถึง 
เงินเพิ&มพิเศษสําหรับการสู้รบตามอตัราที&กําหนดจา่ยให้ลกูจ้างสําหรับการปฏิบตังิานปกติ 
  “คา่จ้างรายเดือน” หมายความวา่  คา่จ้างที&กําหนดอตัราจา่ยเป็นรายเดือน  รวมถึง                 
เงินเพิ&มพิเศษสําหรับการสู้รบ 
  “คา่จ้างรายวนั” หมายความวา่  คา่จ้างที&กําหนดอตัราจา่ยเป็นรายวนัในวนัทํางาน              
ปกติ  รวมถึงเงินเพิ&มพิเศษสําหรับการสู้รบ 
  “คา่จ้างรายชั&วโมง” หมายความวา่  คา่จ้างที&กําหนดอตัราจา่ยเป็นรายชั&วโมงในวนั              
ทํางานปกต ิ รวมถึงเงินเพิ&มพิเศษสําหรับการสู้ รบ 
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  “ค้าจ้างนอกเวลา” หมายความวา่ คา่จ้างที&กําหนดจา่ยให้แก่ลกูจ้างรายวนัและราย                
ชั&วโมง  เนื&องจากต้องปฏิบตัิราชการนอกเวลาทํางานปกติ 
  “คา่จ้างในวนัหยดุ” หมายความวา่ คา่จ้างที&กําหนดจา่ยให้แก่ลกูจ้างรายวนัและ                 
รายชั&วโมง  กรณีสั&งให้ปฏิบตัิราชการในวนัหยดุประจําสปัดาห์หรือวนัหยดุพิเศษ 

“คา่อาหารทําการนอกเวลา” หมายความวา่  คา่อาหารที&กําหนดจา่ยให้แก่ลกูจ้าง                 
รายเดือน  เนื&องในการปฏิบตัริาชการนอกเวลาทําการปกตหิรือปฏิบตัริาชการในวนัหยดุประจําสปัดาห์           
หรือวนัหยดุพิเศษ 

“เงินชว่ยพิเศษ” หมายความวา่  เงินชว่ยเหลือคา่ทําศพของลกูจ้างที&จา่ยในกรณี                                
ลกูจ้างถึงแก่ความตายในระหวา่งรับราชการ 

 
 

“ท้องถิ&นอื&น” หมายความวา่ ท้องถิ&นที&ลกูจ้างต้องเดนิทางไปปฏิบตัริาชการนอกเขต                 
เทศบาลที&ตนสงักดั 

“ฝึกอบรม” หมายความว่า   การเพิ&มพนูความรู้ความชํานาญ หรือประสบการณ์                        
ด้วยการเรียน  การวิจยั  การอบรม  การสมัมนา  หรือการปฏิบตังิานโดยไมมี่การรับปริญญา หรือ                  
ประกาศนียบตัรวิชาชีพตาม กฎ ก.พ. วา่ด้วยการนั =น   และหมายความรวมตลอดถึงการฝึกฝนภาษา              
และการรับคําแนะนําก่อนเข้าฝึกอบรมหรือการดงูานที&เป็นสว่นหนึ&งของการฝึกอบรม หรือตอ่จากการ              
ฝึกอบรมนั =นด้วย 
  “ดงูาน” หมายความวา่ การเพิ&มพนูความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสงัเกตการณ์ 
  “ปี” หมายความวา่  ปีงบประมาณ 

ส่วนที� 1 
คุณสมบัตขิองลูกจ้าง 

  ข้อ  ;Z:    ผู้ ที&จะเข้ารับราชการเป็นลกูจ้าง อย่างน้อยจะต้องมีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะ    
ต้องห้ามเบื =องต้น  ดงันี = 

(1) มีสญัชาตไิทย 
(2) มีอายไุมตํ่&ากวา่สิบแปดปีบริบรูณ์ และไมเ่กินห้าสิบห้าปี 
(3) เป็นผู้ เลื&อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น   

ประมขุตามรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยด้วยความบริสทุธิQใจ 
(4) ไมเ่ป็นผู้ ดํารงตําแหนง่ข้าราชการการเมือง 
(5) ไมเ่ป็นผู้ มีกายทพุพลภาพจนไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าที&ได้    ไร้ความสามารถหรือ 
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จิตฟั&นเฟือนไมส่มประกอบ  หรือเป็นโรคตามที&คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกําหนด  ดงันี = 
(ก) โรคเรื =อนในระยะติดตอ่หรือในระยะที&ปรากฏอาการเป็นที&รังเกียจแก่สงัคม 
(ข) วณัโรคในระยะอนัตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที&ปรากฏอาการเป็นที&รังเกียจแก่สงัคม 
(ง) โรคตดิยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสรุาเรื =อรัง 

 
 
 
 
  (6)  ไมเ่ป็นผู้อยูใ่นระหวา่งถกูสั&งให้พกัราชการหรือถกูสั&งให้ออกจากราชการไว้ก่อน           
ตามมาตรฐานทั&วไป หลกัเกณฑ์และวิธีการเกี&ยวกบัการบริหารงานบคุคลของพนกังานเทศบาล  ตาม
กฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารงานบคุคลส่วนท้องถิ&น  หรือตามกฎหมายอื&น 
  (7)  ไมเ่ป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอนัดี  จนเป็นที&รังเกียจของสงัคม 

(8) ไมเ่ป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที&ในพรรคการเมือง 
(9) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 
(10)  ไมเ่ป็นผู้ เคยต้องรับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงที&สดุให้จําคกุเพราะกระทํา                   

ความผิดทางอาญา  เว้นแตเ่ป็นโทษสําหรับความผิดที&ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
  (11) ไมเ่ป็นผู้ เคยถกูลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไลอ่อกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ                       
หนว่ยงานอื&นของรัฐ   
  (12) ไมเ่ป็นผู้ เคยถกูลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระทําผิดวินยัตามมาตรฐาน             
ทั&วไป หลกัเกณฑ์และวิธีการเกี&ยวกบัการบริหารงานบคุคลของพนกังานเทศบาล ตามกฎหมายวา่ด้วย
ระเบียบบริหารงานบคุคลส่วนท้องถิ&น หรือตามกฎหมายอื&น   
  (13) ไมเ่ป็นผู้ เคยถกูลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินยัตามมาตรฐานทั&วไป หลกัเกณฑ์   
และวิธีการเกี&ยวกบัการบริหารงานบคุคลของพนกังานเทศบาล ตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารงาน
บคุคลส่วนท้องถิ&น หรือตามกฎหมายอื&น  
  (14) ไมเ่ป็นผู้ เคยกระทําการทจุริตในการสอบเข้ารับราชการ 

  ข้อ  ;Z;    ก.ท.จ. มีอํานาจพิจารณายกเว้นสําหรับลกูจ้างผู้ ที&ขาดคณุสมบตัติามข้อ     
;Z: (2)  เป็นรายบคุคลได้ แตอ่ายไุมตํ่&ากวา่สิบแปดปี และไมเ่กินหกสิบปี หรือการจ้างลกูจ้างลกัษณะ      
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ผู้ ชํานาญงาน  มีอํานาจพิจารณายกเว้นสําหรับลกูจ้างผู้ ที&ขาดคณุสมบตัติามข้อ ;Z: (2) และ (10)       
เป็นรายบคุคลได้                
  ผู้ ที&ขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ  ;Z: (7)  (9)  (10)  หรือ(14)   ก.ท.จ.                            
อาจพิจารณายกเว้น ให้เข้ารับราชการได้ หรือผู้ ที&ขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ ;Z: (11)       
หรือ (12)  ถ้าผู้นั =นได้ออกจากงานหรือราชการไปเกินสองปีแล้ว   หรือผู้ ที&ขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะ     
ต้องห้ามตามข้อ ;Z: (13)  ถ้าผู้นั =นได้ออกจากงานหรือราชการไปเกินสามปีแล้ว และมิใชเ่ป็นกรณีออกจาก
งานหรือราชการเพราะกระทําผิดในกรณีทจุริตตอ่หน้าที&  ก.ท.จ.  อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้   
สําหรับการขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีที&ขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้าม  ให้นํา         
ขั =นตอนและวิธีการที&กําหนดสําหรับพนกังานเทศบาลมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
 
 
 

ส่วนที�  2 
การกาํหนดตาํแหน่ง การจ้าง อัตราค่าจ้าง และการแต่งตั 3ง 

  ข้อ  ;ZB    มาตรฐานตําแหน่งลกูจ้าง และคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ของลกูจ้าง               
ให้เป็นไปตามที&  ก.ท. กําหนด  ท้ายประกาศนี = 

ข้อ  ;ZA    ตําแหนง่ลกูจ้างของเทศบาลที&มีอยูใ่นปัจจบุนัซึ&งกําหนด ตําแหนง่
นอกเหนือจากตําแหนง่ ที& ก.ท. กําหนดตามข้อ ;ZB หากตําแหนง่ว่างลงให้ยบุเลิก หรือปรับแก้ไขให้
สอดคล้องตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง่ ตามข้อ  ;ZB 

  ข้อ  ;Z[   ลกูจ้างชั&วคราวซึ&งมีลกัษณะงานในหน้าที&เหมือนกบัพนกังานเทศบาลหรือ       
ข้าราชการพลเรือนในสายผู้ปฏิบตังิานให้กําหนดตําแหน่ง ดงันี = 

      (1)  กําหนดคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่เหมือนตําแหนง่พนกังานเทศบาลหรือ   
ข้าราชการพลเรือนตําแหนง่นั =น  และกําหนดคณุวฒุิที&ไมส่งูเกินความจําเป็นตอ่หน้าที&ความรับผิดชอบ 

    (2)  กําหนดชื&อตําแหนง่ตามลกัษณะงานที&ปฏิบตัิ และไมใ่ห้ซํ =าหรือเหมือนกบัชื&อ 
ตําแหนง่พนกังานเทศบาล  

  ข้อ  ;Z\    ลกูจ้างชั&วคราวซึ&งมีลกัษณะงานในหน้าที&เหมือนกบัลกูจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัให้กําหนดคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่และชื&อตําแหนง่เหมือนตําแหนง่ลกูจ้างตาม
ระเบียบกระทรวงการคลงัตําแหนง่นั =น 
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ข้อ  ;Z>    การจ้างลกูจ้างชั&วคราวให้กําหนดระยะเวลาการจ้างให้สอดคล้องกบัระยะเวลา          
ที&จําเป็นต้องมีผู้ปฏิบตังิานและให้มีภารกิจปริมาณงานที&ต้องปฏิบตัิตอ่เนื&อง  แตท่ั =งนี =ระยะเวลาการจ้างต้อง
ไมเ่กิน ปีงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 ข้อ  ;ZZ    การกําหนดจํานวนตําแหนง่ลกูจ้างของเทศบาล  ยกเว้นลกูจ้างที&รับคา่จ้างจาก
เงินอดุหนนุของรัฐบาล ให้  ก.ท.จ. กําหนดวา่จะมีตําแหน่งใดในหนว่ยงานหรือสว่นราชการใด  จํานวน  
เทา่ใด   โดยให้เทศบาลจดัทําแผนอตัรากําลงัของลกูจ้าง เพื&อใช้ในการกําหนดตําแหน่งโดยความเห็นชอบ
ของ  ก.ท.จ.     

  ข้อ  B@@    กําหนดให้  ก.ท.จ. มีอํานาจกําหนดตําแหนง่ลกูจ้างเทศบาลในสว่นราชการ
ตา่ง ๆ ของเทศบาล โดยให้คํานงึถึงภารกิจ อํานาจหน้าที& ความรับผิดชอบ ลกัษณะงานที&ต้องปฏิบตัิ ความ
ยากและคณุภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั =งภาระคา่ใช้จา่ยของเทศบาลที&ต้องจา่ยในด้านบคุคล 

  ข้อ  B@W    การกําหนดตําแหนง่ลกูจ้างเทศบาลในสว่นราชการตา่ง ๆ  ของเทศบาล ให้ 
เทศบาลจดัทําเป็นแผนอตัรากําลงัของเทศบาล เพื&อเป็นกรอบในการกําหนดตําแหนง่ และการใช้ตําแหนง่
ลกูจ้างเทศบาลแล้วเสนอให้  ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ    โดยให้จดัทําและกําหนดรวมไว้ในแผน
อตัรากําลงัพนกังานเทศบาล 

  ข้อ  B@:    ในการจดัทําแผนอตัรากําลงัลกูจ้างเทศบาล การกําหนดตําแหนง่ลกูจ้าง การ
ปรับปรุงการกําหนดตําแหนง่ลกูจ้าง  ให้นําแนวทางและวิธีการที&กําหนดไว้สําหรับพนกังานเทศบาลมาใช้
บงัคบัโดยอนโุลม 

  ข้อ  B@;    เพื&อเป็นการประหยดังบประมาณของท้องถิ&นและไมใ่ห้มีภาระผกูพนัด้าน               
สวสัดกิารของลกูจ้างมากเกินไป โดยให้พิจารณาปรับใช้อตัรากําลงัลกูจ้างประจําที&มีอยูเ่ดมิก่อน หากมี       
ความจําเป็นต้องจ้างลกูจ้างให้พิจารณาจ้างลกูจ้างชั&วคราวก่อน  หรือพิจารณาจ้างเหมาบริการ และควร
จ้างลกูจ้างประจําให้น้อยที&สดุ โดยให้คํานงึถึงการควบคมุงบประมาณรายจา่ยเกี&ยวกบัเงินเดือน ประโยชน์
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ตอบแทนอื&น และคา่จ้างของพนกังานเทศบาล ไมใ่ห้สงูกว่าร้อยละสี&สิบของเงินงบประมาณรายจา่ย      
ประจําปี ตามมาตรา 35  แห่งพระราชบญัญตัริะเบียบบริหารงานบคุคลส่วนท้องถิ&น พ.ศ.2542 

ข้อ  B@B    ตําแหนง่ลกูจ้างที&รับคา่จ้างจากเงินอดุหนนุของรัฐบาลจะมีตําแหนง่ใด ใน
หนว่ยงานหรือสว่นราชการใดของเทศบาล และมีจํานวนเทา่ใด  ให้เป็นไปตามความตกลงกบัสํานกั         
งบประมาณ 

 

 

 

 

  ข้อ  B@A    การจ้างลกูจ้าง  ให้เทศบาลดําเนินการโดยวิธีการคดัเลือกโดยให้แตง่ตั =ง
คณะกรรมการคดัเลือกไมน้่อยกวา่  3  คน  เพื&อดําเนินการคดัเลือก 
  การคดัเลือกตามวรรคหนึ&ง  อาจดําเนินการโดยวิธีสมัภาษณ์ สอบข้อเขียน สอบปฏิบตัิ 
วิธีใดวิธีหนึ&ง  หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม 

  ข้อ  B@[    อตัราคา่จ้างลกูจ้างประจําให้เป็นไปตามบญัชีกําหนดอตัราคา่จ้างลกูจ้าง           
ของเทศบาลท้ายประกาศนี = 
  นายกเทศมนตรีเป็นผู้ มีอํานาจสั&งจ้างลกูจ้าง  ในอตัราคา่จ้างขั =นตํ&าสดุของตําแหนง่ 

ข้อ  B@\    การให้ลกูจ้างประจําได้รับคา่จ้างให้เป็นไปตามบญัชีกําหนดอตัราคา่จ้าง             
ขั =นตํ&าและขั =นสงูของลกูจ้างประจําของเทศบาลท้ายประกาศนี = 

  ข้อ  B@>    การเพิ&มคา่จ้างลกูจ้างประจําของเทศบาล ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ     
เงื&อนไขการเลื&อนขั =นเงินเดือนสําหรับพนกังานเทศบาล   

ข้อ  B@Z    การให้ลกูจ้างประจําได้รับคา่จ้างเพื&อการแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่สงูขึ =นให้        
เป็นไปตามบญัชีเปรียบเทียบขั =นคา่จ้างแตล่ะกลุม่ กรณีลกูจ้างประจําได้รับการแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่           
สงูขึ =นท้ายประกาศนี = 

  ข้อ  BW@    อตัราคา่จ้างลกูจ้างชั&วคราว 
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    (1)  ลกูจ้างชั&วคราวซึ&งมีลกัษณะงานในหน้าที&เหมือนกบัตําแหนง่ลกูจ้างให้ได้รับ              
อตัราคา่จ้างในอตัราคา่จ้างขั =นตํ&าของลกูจ้างนั =น   
      (2)  ลกูจ้างชั&วคราวซึ&งมีลกัษณะงานในหน้าที&เหมือนกบัตําแหนง่ข้าราชการหรือ
พนกังานสว่นท้องถิ&น หรือข้าราชการพลเรือนให้ได้รับอตัราคา่จ้างในอตัราเงินเดือนขั =นตํ&าของตําแหนง่            
ข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถิ&นหรือข้าราชการพลเรือนตําแหนง่นั =น 
      (3)  ผู้ ชํานาญงานให้ได้รับอตัราคา่จ้างตามบญัชีกําหนดอตัราคา่จ้างขั =นตํ&าและขั =นสงู    
ลกูจ้างของเทศบาล ตามลําดบัและอตัราที& ก.ท.จ.เห็นสมควร 

 

 

 

  ข้อ  BWW    การจ้างลกูจ้างที&มีเงื&อนไขให้จ้างจากผู้ มีคณุวฒุิ  ให้จ้างในอตัราคา่จ้างตาม    
วฒุิและเงื&อนไขที&กําหนดไว้    ในกรณีจ้างผู้ ที&สําเร็จการศกึษาจากตา่งประเทศให้ถืออตัราคา่จ้างตามอตัรา             
เงินเดือนที&  ก.ท.จ. กําหนด 

  ข้อ  BW:    การจ้างลกูจ้าง ให้ดําเนินการจ้างจากบญัชีผู้ ได้รับการคดัเลือกตามลําดบัที&             
ของผู้ ได้รับการคดัเลือก  ตามข้อ  B@A  

  ข้อ  BW;    การจ้างลกูจ้างลกัษณะผู้ ชํานาญงาน  ให้ ก.ท.จ. กําหนดอตัราคา่จ้างตาม                     
ที&เห็นสมควรตามบญัชีกําหนดอตัราคา่จ้างตามข้อ  BW@ (3)   

  ข้อ  BWB    การจ้างและแตง่ตั =งลกูจ้างให้ดํารงตําแหนง่ใด  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้แตง่ตั =ง 
โดยความเห็นชอบของ  ก.ท.จ.  

  ข้อ  BWA    การโอนลกูจ้างประจําระหวา่งเทศบาล หรือกบัหนว่ยราชการอื&นอาจกระทําได้ 
ในกรณีเจ้าตวัสมคัรใจและผู้ มีอํานาจจ้างทั =งสองฝ่ายตกลงยินยอม  ทั =งนี =  ในการแตง่ตั =งหรือให้พ้นจาก
ตําแหนง่แล้วแตก่รณี ต้องได้รับความเห็นชอบจาก  ก.ท.จ.  โดยแตง่ตั =งให้  ดํารงตําแหนง่และได้รับคา่จ้าง
ในอตัราที&ไมส่งูกวา่เดมิ และให้นบัเวลาการทํางานตอ่เนื&องกนั 

ข้อ  BW[    ลกูจ้างประจําผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว ประสงค์จะกลบัเข้ารับราชการ   
หากเทศบาลต้องการจะรับผู้นั =นเข้ารับราชการ  ให้นายกเทศมนตรีสั&งจ้างและแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่  และ
รับคา่จ้างตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที&กําหนดไว้สําหรับพนกังานเทศบาลโดยอนโุลม 
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ข้อ  BW\    ลกูจ้างประจําผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ด้วยการรับราชการ              
ทหาร และพ้นจากราชการทหารโดยไมมี่ความเสียหาย  ถ้าประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นลกูจ้างประจํา           
ในเทศบาลเดมิภายในกําหนดหนึ&งร้อยแปดสิบวนันบัแตว่นัพ้นจากราชการทหาร ให้นายกเทศมนตรีสั&งจ้าง
และแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่และรับคา่จ้าง  ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที&กําหนดไว้สําหรับพนกังานเทศบาล
โดยอนโุลม 

ข้อ  BW>    การแตง่ตั =งลกูจ้างประจําผู้ ดํารงตําแหนง่ใดไปดํารงตําแหนง่ใหม ่ ผู้นั =นต้อง                   
มีคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ใหมที่&กําหนดในข้อ  ;ZB 

 

 

 

ส่วนที� 3 
วินัยและการรักษาวินัย 

  ข้อ  BWZ   ลกูจ้างต้องรักษาวินยัโดยเคร่งครัดอยูเ่สมอ  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัติาม           
ถือวา่ผู้นั =นกระทําผิดวินยั  จกัต้องได้รับโทษตามที&กําหนดไว้ 

  ข้อ  B:@    วินยัของลกูจ้าง  ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื&อนไขเกี&ยวกบัวินยัและ                  
การรักษาวินยัและการดําเนินการทางวินยัของพนกังานเทศบาลซึ&งนํามาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

ส่วนที� 4 
การออกจากราชการ 

  ข้อ  B:W    ลกูจ้างออกจากราชการ  เมื&อ 
(1) ตาย 
(2) พ้นจากราชการตามระเบียบวา่ด้วยบําเหน็จลกูจ้างของหนว่ยการบริหาร                        

ราชการสว่นท้องถิ&น 
(3) ได้รับอนญุาตให้ลาออก 
(4) ถกูสั&งให้ออกจากราชการตามข้อ  B:B (3) (4) 
(5) ครบกําหนดการจ้าง 
(6) ถกูสั&งลงโทษปลดออก  หรือไลอ่อก 
(7) ขาดคณุสมบตัติามข้อ  ;Z: 
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วนัออกจากราชการตาม (6) ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื&อนไขเกี&ยวกบัการให้ออก         
จากราชการของพนกังานเทศบาลโดยอนโุลม 

  ข้อ  B::    การลาออกของลกูจ้าง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื&อนไขเกี&ยวกบัการให้  
ออกจากราชการของพนกังานเทศบาลโดยอนโุลม  

ข้อ  B:;    ลกูจ้างผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร                     
ให้นายกเทศมนตรีสั&งให้ผู้นั =นออกจากราชการ 
  วนัออกจากราชการตามข้อนี =  ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื&อนไขที&กําหนดไว้สําหรับ      
พนกังานเทศบาลโดยอนโุลม 
 
 
 

ข้อ  B:B    นายกเทศมนตรีมีอํานาจสั&งให้ลกูจ้างออกจากราชการโดยความเห็นชอบของ  
ก.ท.จ. เมื&อปรากฏวา่ 

(1) ลกูจ้างผู้ใดขาดคณุสมบตัติามข้อ  ;Z: 
(2) ลกูจ้างผู้ใดเจ็บป่วยไมอ่าจปฏิบตัริาชการในหน้าที&ของตนได้โดยสมํ&าเสมอ             

หรือไมอ่าจปฏิบตัิหน้าที&ราชการของตนได้อนัเป็นผลเนื&องมาจากต้องตกอยูใ่นภยนัตรายใด ๆ และเวลา        
ได้ลว่งพ้นไปเกินหกสิบวนั  ยงัไมมี่ผู้ใดพบเห็น 

(3) ลกูจ้างผู้ใดหย่อนความสามารถด้วยเหตใุดในอนัที&จะปฏิบตัหิน้าที&ของตน             
หรือประพฤตหิน้าที&ของตน หรือประพฤติตนไมเ่หมาะสมกบัตําแหนง่หน้าที&หรือบกพร่องในหน้าที&ด้วย        
เหตอุนัใด  และนายกเทศมนตรีเห็นว่า  ถ้าให้ผู้นั =นรับราชการตอ่ไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ  ก็ให้
นายกเทศมนตรีแตง่ตั =งคณะกรรมการขึ =นทําการสอบสวนโดยไมช่กัช้า สําหรับหลกัเกณฑ์และวิธีการ
สอบสวนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื&อนไขเกี&ยวกบัวินยัและการรักษาวินยัและการดําเนินการทางวินยั
ของพนกังานเทศบาลโดยอนโุลม 

(4) ลกูจ้างผู้ใดถกูกลา่วหาว่ากระทําผิดวินยัอยา่งร้ายแรงและได้มีการสอบสวนตาม   
หลกัเกณฑ์และเงื&อนไขเกี&ยวกบัวินยัและการรักษาวินยัและการดําเนินการทางวินยัของพนกังานเทศบาล
แล้ว  การสอบสวนไมไ่ด้ความวา่กระทําผิดที&จะถกูลงโทษ ปลดออก หรือไลอ่อก แตมี่มลทินหรือมวัหมองใน
กรณีที&ถกูสอบสวน ซึ&งจะให้ปฏิบตัริาชการตอ่ไปอาจจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 

(5) ลกูจ้างผู้ใดต้องรับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงที&สดุ  ให้จําคกุในความผิดที&ได้         
กระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหโุทษ  ซึ&งยงัไมถึ่งกบัจะต้องลงโทษปลดออกหรือไลอ่อก 
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(6) ลกูจ้างผู้ใดขาดราชการบอ่ยครั =ง ซึ&งยงัไมถึ่งกบัจะต้องถกูลงโทษปลดออก หรือ          
ไลอ่อก 

(7) ยบุเลิกตําแหนง่ 
วนัออกจากราชการตามข้อนี =  ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื&อนไขเกี&ยวกบัการให้ออก   

จากราชการของพนกังานเทศบาลมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
การให้ออกจากราชการตามข้อนี =ไมถื่อเป็นโทษทางวินยั 

 

 

 

 

 

ส่วนที�  5 
การอุทธรณ์  การพจิารณาอุทธรณ์  และการร้องทุกข์ 

  ข้อ  B:A    ลกูจ้างผู้ใดถกูสั&งลงโทษหรือถกูสั&งให้ออกจากราชการตามข้อ  B:B  ตาม    
ประกาศนี =ด้วยเหตใุด ๆ  ให้ผู้นั =นมีสิทธิอทุธรณ์คําสั&งหรือมีสิทธิร้องทกุข์  ตามหลกัเกณฑ์และเงื&อนไข
เกี&ยวกบัสิทธิการอทุธรณ์ การพิจารณาอทุธรณ์ และการร้องทกุข์ของพนกังานเทศบาลโดยอนโุลม 

 
ส่วนที�  6 

การลา 

  ข้อ  B:[      การลาป่วยของลกูจ้างกําหนดไว้ดงันี = 
      (1)  การลาป่วยกรณีปกติ 

(ก)  ในปีหนึ&งลกูจ้างประจํามีสิทธิลาป่วยโดยได้รับคา่จ้างอตัราปกตริะหว่างลาได้      
ไมเ่กินหกสิบวนั  แตถ้่านายกเทศมนตรีเห็นสมควรจะให้ลาโดยได้รับคา่จ้างอตัราปกตริะหวา่งลาตอ่ไปอีก  
ก็ได้  แตไ่มเ่กินหกสิบวนั 
         (ข)  ลกูจ้างชั&วคราวที&มีระยะเวลาการจ้างหนึ&งปี  มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับคา่จ้างอตัรา
ปกติระหวา่งลา  ในชว่งระยะเวลาการจ้างไมเ่กินสิบห้าวนัทําการ  ในกรณีที&มีระยะเวลาการจ้างตั =งแต ่     
เก้าเดือนขึ =นไปแตไ่มถึ่งหนึ&งปีมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับคา่จ้างอตัราปกตริะหว่างลาในชว่งระยะเวลาการจ้าง
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ไมเ่กินแปดวนัทําการ  ในกรณีมีระยะเวลาการจ้างตั =งแตห่กเดือนขึ =นไปแตไ่มถึ่งเก้าเดือน  มีสิทธิลาป่วยโดย
ได้รับคา่จ้างอตัราปกตริะหว่างลา  ในชว่งระยะเวลาการจ้างไมเ่กินหกวนัทําการ  ในกรณีที&มีระยะเวลา   
การจ้างตํ&ากวา่หกเดือนมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับคา่จ้างอตัราปกตริะหว่างลา  ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่
เกินสี&วนัทําการ 
      (2)  การลาป่วยกรณีประสบอนัตรายเพราะเหตปุฏิบตัิงานในหน้าที& 
         (ก)  ลกูจ้างประจําป่วย  เพราะเหตปุฏิบตัริาชการในหน้าที& หรือเนื&องจากการปฏิบตัิ
ราชการในหน้าที&  หรือถกูประทษุร้ายเพราะเหตกุระทําตามหน้าที&   ถ้าลาป่วยครบตาม (1) (ก)  แล้วยงัไม่
หาย และแพทย์ของทางราชการลงความเห็นวา่มีทางที&จะรักษาพยาบาลให้หายและสามารถทํางานได้ก็ให้
ลาป่วยเพื&อรักษาพยาบาล  เทา่ที&นายกเทศมนตรีเห็นสมควรอนญุาตให้ลาโดยได้รับคา่จ้างอตัราปกต ิ ทั =งนี =   
 
 
 
 
 
ถ้าเป็นลกูจ้างประจํารายวนัและรายชั&วโมงไมมี่สิทธิได้รับคา่จ้างในวนัหยดุประจําสปัดาห์  แตถ้่าแพทย์ลง
ความเห็นวา่ไมมี่ทางที&จะรักษาพยาบาลให้หายได้  ก็ให้พิจารณาสั&งให้ออกจาก    ราชการเพื&อรับบําเหน็จ
ตอ่ไป 
         (ข)  ถ้าอนัตรายหรือการเจ็บป่วย  หรือการถกูประทษุร้ายอนัเกิดจากกรณีดงักลา่ว      
ใน (ก)  ทําให้ลกูจ้างประจําผู้ ใดตกเป็นผู้ทพุพลภาพหรือพิการ  อนัเป็นเหตจุะต้องสั&งให้ออกจากราชการ
ตามมาตรฐานทั&วไปนี =  หากผู้บงัคบับญัชาเจ้าสงักดัของลกูจ้างประจําผู้นั =นพิจารณา  เห็นวา่ลกูจ้างประจํา
ผู้นั =นยงัอาจปฏิบตัิหน้าที&อื&นใดที&เหมาะสมได้  และเมื&อลกูจ้างประจําผู้นั =นสมคัรใจจะปฏิบตัหิน้าที&ตอ่ไป ให้
ย้ายลกูจ้างประจําผู้นั =นไปปฏิบตัหิน้าที&ในตําแหนง่อื&นที&เหมาะสมโดยไม่ต้องสั&งให้ออกจากราชการก็ได้  
โดยให้อยู่ในดลุยพินิจของนายกเทศมนตรี 
         (ค)  ลกูจ้างชั&วคราวป่วยเพราะเหตปุฏิบตังิานในหน้าที& หรือเนื&องจากการปฏิบตังิาน
ในหน้าที&  หรือถกูประทษุร้ายเพราะเหตกุระทําตามหน้าที&  ถ้าลาป่วยครบตาม (1) (ข)  แล้วยงัไมห่ายและ
แพทย์ของทางราชการลงความเห็นวา่มีทางที&จะรักษาพยาบาลให้หายและสามารถทํางานได้  ให้นายก 
เทศมนตรีมีอํานาจอนญุาตให้ลาป่วยเพื&อรักษาพยาบาล  โดยได้รับคา่จ้างอตัราปกตไิด้ตามที&เห็นสมควร  
แตต้่องไมเ่กินหกสิบวนั  ทั =งนี =  ถ้าเป็นลกูจ้างชั&วคราวรายวนัและรายชั&วโมงไมมี่สิทธิได้รับคา่จ้างในวนัหยดุ
ประจําสปัดาห์  และถ้าแพทย์ลงความเห็นวา่ไมมี่ทางที&จะรักษาให้หายได้  ให้พิจารณาสั&งให้ออกจาก    
ราชการ 
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         ลกูจ้างผู้ใดเจ็บป่วยไมอ่าจปฏิบตังิานได้  ให้ยื&นใบลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาก่อนหรือใน   
วนัที&ลาเว้นแตก่รณีจําเป็นจะเสนอหรือจดัสง่ใบลาในวนัแรกที&มาปฏิบตัริาชการก็ได้ 
         การลาป่วยเกินสามวนั  ต้องมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจบุนัชั =นหนึ&งสง่พร้อมกบัใบลา
ด้วย  เว้นแตผู่้ มีอํานาจอนญุาตให้ลาจะเห็นสมควรเป็นอยา่งอื&น 

  ข้อ  B:\    ในปีหนึ&งลกูจ้างประจํามีสิทธิลากิจสว่นตวั  รวมทั =งลาไปตา่งประเทศ  โดย
ได้รับคา่จ้างอตัราปกตริะหว่างลาไมเ่กินสี&สิบห้าวนัทําการ    แตใ่นปีแรกที&ได้รับการบรรจเุป็นลกูจ้างประจํา
ให้   ได้รับคา่จ้างระหวา่งลาไมเ่กินสิบห้าวนั ลกูจ้างประจํารายวนัและรายชั&วโมงไมมี่สิทธิได้รับคา่จ้างใน
วนัหยดุประจําสปัดาห์  แตถ้่านายกเทศมนตรีเห็นสมควรจะให้ลาโดยได้รับคา่จ้างอตัราปกตริะหว่างลาตอ่ไป
อีกก็ได้ 
 
 
  ลกูจ้างประจําผู้ใดประสงค์จะลากิจสว่นตวั  ให้เสนอใบลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัชั =น 
และเมื&อได้รับอนญุาตแล้วจงึจะหยดุราชการได้  เว้นแตมี่เหตจํุาเป็นไมส่ามารถขอรับอนญุาตได้ทนัจะเสนอ
ใบลา พร้อมระบเุหตจํุาเป็นไว้แล้วหยดุราชการไปก่อนก็ได้  แตจ่ะต้องชี =แจงเหตผุลให้ผู้บงัคบับญัชาทราบ
โดยเร็ว 

  ข้อ  B:>    การลาพกัผ่อนประจําปีของลกูจ้างประจํา ให้เป็นไปตามที&กําหนดสําหรับ                  
พนกังานเทศบาลโดยอนโุลม 

  ข้อ  B:Z   ลกูจ้างประจํามีสิทธิลาคลอดบตุรโดยได้รับคา่จ้างนบัรวมวนัหยดุประจํา
สปัดาห์และวนัหยดุพิเศษในระหวา่งลาไมเ่กินเก้าสิบวนั  ลกูจ้างประจํารายวนัและรายชั&วโมงไมมี่สิทธิได้รับ
คา่จ้างในวนัหยดุประจําสปัดาห์ 
  ลกูจ้างประจําที&ลาคลอดบตุรตามวรรคแรก หากประสงค์จะลาเพื&อเลี =ยงดบูตุรเพิ&มอีก         
ให้มีสิทธิลากิจสว่นตวัเพื&อเลี =ยงดบูตุรตอ่เนื&องจากการลาคลอดบตุร โดยได้รับคา่จ้างระหวา่งลาได้อีกไมเ่กิน 
สามสิบวนัทําการ และให้นบัรวมในวนัลากิจสว่นตวัสี&สิบห้าวนัทําการด้วย 
  ลกูจ้างชั&วคราวรายเดือนที&จ้างไว้ปฏิบตังิานตอ่เนื&อง มีสิทธิลาเนื&องจากการคลอดบตุรปี
หนึ&งไมเ่กินเก้าสิบวนั โดยมีสิทธิได้รับคา่จ้างระหว่างลาจากสว่นราชการไมเ่กินสี&สิบห้าวนั เว้นแต ่กรณีที&เริ&ม
เข้าปฏิบตังิานในปีแรกไมค่รบเจ็ดเดือน ไม่อยูใ่นข่ายได้รับสิทธิดงักลา่ว 

  ข้อ  B;@    ลกูจ้างประจําที&ยงัไมเ่คยอปุสมบทในพระพทุธศาสนา หรือยงัไมเ่คยไป
ประกอบพิธีฮจัย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอดุอิาระเบีย  ประสงค์จะลาอปุสมบทหรือลาไปประกอบ     
พิธีฮจัย์แล้วแตก่รณี  มีสิทธิลาโดยได้รับคา่จ้างอตัราปกตริะหวา่งลาไมเ่กินหนึ&งร้อยยี&สิบวนั  ในปีแรกที&    
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เริ&มเข้าปฏิบตังิานเป็นลกูจ้างประจําจะไมไ่ด้รับคา่จ้างระหวา่งลา  ลกูจ้างประจํารายวนัและรายชั&วโมง       
ไมมี่สิทธิได้รับคา่จ้างในวนัหยดุประจําสปัดาห์ 
  ผู้ประสงค์จะลาอปุสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮจัย์  ให้เสนอใบลาตอ่ผู้บงัคบับญัชา
ตามลําดบัชั =นก่อนอปุสมบท  หรือวนัเดนิทางไปประกอบพิธีฮจัย์ไมน้่อยกวา่หกสิบวนั  เว้นแตมี่เหตผุลอนั
สมควรจะเสนอใบลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาน้อยกวา่หกสิบวนัก็ได้ 
  อํานาจการอนญุาตให้ลาเป็นของนายกเทศมนตรี 

 

 

 

  ข้อ  B;W    การลาเพื&อตรวจคดัเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพล เข้ารับการ      
ฝึกวิชาการทหาร เข้ารับการทดลองความพรั&งพร้อมให้ถือปฏิบตัิดงันี = 

(1) ลกูจ้างมีสิทธิลาไปรับการตรวจคดัเลือกเพื&อเข้ารับราชการทหารตามกฎหมาย 
วา่ด้วยการรับราชการทหารโดยได้รับคา่จ้างอตัราปกตใินระหวา่งนั =น  การลาดงักลา่วจะต้องให้ผู้ลาแสดง
จํานวนวนัที&ต้องเดนิทางไปกลบั  และวนัที&ต้องอยูเ่พื&อตรวจคดัเลือกเข้ารับราชการทหารเทา่ที&จําเป็นเพื&อ
ประกอบการพิจารณา  ลกูจ้างประจํารายวนัและรายชั&วโมงไมมี่สิทธิได้รับคา่จ้าง   ในวนัหยดุประจํา
สปัดาห์ 

(2) ลกูจ้างประจํามีสิทธิลาเข้ารับการระดมพล  หรือเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร   
หรือเข้ารับการทดลองความพรั&งพร้อม  โดยให้ได้รับคา่จ้างอตัราปกตใินระหวา่งการระดมพลหรือเข้ารับ  
การฝึกวิชาการทหาร  หรือเข้ารับการทดลองความพรั&งพร้อมนั =น  แตถ้่าพ้นระยะเวลาของการดงักลา่วแล้ว  
ไมม่ารายงานตวัเพื&อเข้าปฏิบตังิานภายในเจ็ดวนั  ให้งดจา่ยคา่จ้างหลงัจากนั =นไว้จนถึงวนัเข้าปฏิบตังิาน
เว้นแตใ่นกรณีที&มีเหตจํุาเป็น นายกเทศมนตรีจะให้จา่ยคา่จ้างระหวา่งนั =นตอ่ไปอีกก็ได้แตต้่องไมเ่กินเจ็ดวนั  
ลกูจ้างประจํารายวนัและรายชั&วโมงไมมี่สิทธิได้รับคา่จ้างในวนัหยดุประจําสปัดาห์ 

(3)  ในกรณีลกูจ้างชั&วคราว  ลาเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร  ให้ได้รับคา่จ้างอตัราปกติ
ไมเ่กินหกสิบวนั  สว่นการลาเพื&อเข้ารับการระดมพล หรือเข้ารับการทดลองความพรั&งพร้อมแล้วแตก่รณีให้
ได้รับคา่จ้างอตัราปกตไิมเ่กินสามสิบวนั  ลกูจ้างชั&วคราวรายวนัและรายวนัชั&วโมงไมมี่สิทธิได้รับคา่จ้างใน
วนัหยดุประจําสปัดาห์ 
  ในกรณีการลาตาม  (2)  และ  (3)  หากลกูจ้างได้รับเงินเดือนตามชั =นยศของตนทาง
กระทรวงกลาโหมแล้ว  ไมมี่สิทธิได้รับคา่จ้างของเทศบาล 

อํานาจการอนญุาตให้ลาเป็นของนายกเทศมนตรี 
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ข้อ  B;:    การลาครึ&งวนัในตอนเช้าหรือตอนบา่ยของลกูจ้าง  ให้นบัเป็นการลาครึ&งวนั  
ตามประเภทการลานั =น ๆ  

ข้อ  B;;    การลาและการจ่ายคา่จ้างระหว่างลานอกเหนือจากที&กําหนดไว้ในประกาศนี =              
ให้อยูใ่นดลุยพินิจของนายกเทศมนตรี   
  อํานาจการอนญุาตในการลาตามข้อ B:[  ข้อ B:\  ข้อ B:>  และข้อ B:Z  ให้เป็นไป            
ตามที&  ก.ท. กําหนด  ตามตารางแนบท้าย 
 
 
 

ส่วนที�  7 
การจ่ายค่าจ้างและทะเบียนลูกจ้าง 

  ข้อ  B;B    ห้ามสั&งลกูจ้างไปปฏิบตัริาชการในท้องถิ&นอื&น  เว้นแตใ่นกรณีจําเป็นแท้จริงที&
ต้องใช้ความรู้ความชํานาญพิเศษ  หรือความไว้วางใจในลกูจ้างนั =น  และไมอ่าจหาจ้างได้ในท้องถิ&นนั =น 

  ข้อ  B;A    การปฏิบตัริาชการนอกเวลาทํางานปกต ิ หรือการปฏิบตัริาชการในวนัหยดุ
ประจําสปัดาห์  หรือในวนัหยดุพิเศษซึ&งจะต้องจา่ยคา่จ้างนอกเวลาหรือคา่จ้างในวนัหยดุ  หรือคา่อาหาร     
ทําการนอกเวลาให้กระทําได้ในกรณีที&จําเป็นหรือรีบดว่น  โดยมีคําสั&งของผู้บงัคบับญัชาที&มีอํานาจเป็น      
หลกัฐาน 

  ข้อ  B;[    การจา่ยคา่จ้างในวนัทํางานปกต ิ คา่อาหารทําการนอกเวลา  คา่จ้างลกูจ้าง              
รายวนั และรายชั&วโมง  คา่จ้างนอกเวลา  และกําหนดเวลาทํางานให้เป็นไปดงัตอ่ไปนี = 

(1) ลกูจ้างรายเดือน 
(ก)  กําหนดให้จ่ายคา่จ้างเดือนละครั =งตามเดือนปฏิทิน  โดยปกตใิห้จ่ายในวนัสิ =น 

เดือน  ถ้าวนัสิ =นเดือนตรงกบัวนัหยดุราชการก็ให้จ่ายได้ในวนัเปิดทําการก่อนวนัสิ =นเดือน ในกรณีที&มีความ
จําเป็นที&จะกําหนดวนัจา่ยคา่จ้างเป็นวนัอื&นของเดือนถดัไป  จะต้องได้รับอนมุตัจิากนายกเทศมนตรี 
           (ข) กําหนดเวลาทํางานปกต ิ ให้เป็นไปตามเวลาทํางานของทางราชการ  เว้นแต ่
ถ้ามีงานเป็นลกัษณะพิเศษที&จะเข้าทํางานและเลิกงานตามปกตไิมไ่ด้  ให้หวัหน้าสว่ราชการเป็นผู้ กําหนด
โดยจะต้องมีเวลาทํางานไมน้่อยกว่าวนัละเจ็ดชั&วโมง  แตส่ปัดาห์ละไมเ่กินสี&สิบแปดชั&วโมง  ไมร่วมเวลา
หยดุพกั 
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            (ค)  การปฏิบตัริาชการนอกเวลาทํางานปกต ิ หรือปฏิบตัริาชการในวนัหยดุประจํา
สปัดาห์  หรือวนัหยดุพิเศษแล้วแตก่รณี  ให้เป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมายเกี&ยวกบัการจา่ยเงินคา่อาหาร
ทําการนอกเวลา 
      (2)  ลกูจ้างรายวนัและรายชั&วโมง 
           (ก)  กําหนดให้จา่ยคา่จ้างเดือนละครั =ง  ในกรณีที&มีความจําเป็นต้องจา่ยคา่จ้าง    
มากกวา่เดือนละครั =ง  จะต้องได้รับอนมุตัจิากนายกเทศมนตรี 
       ในกรณีจา่ยคา่จ้างเดือนละครั =ง  โดยปกตใิห้จา่ยในวนัถดัจากวนัสดุท้ายของ
เดือน  หนว่ยงานใดมีความจําเป็นที&จะกําหนดวนัเริ&มจา่ยเป็นวนัอื&นของเดือนถดัไป  จะต้องได้รับอนมุตัิ      
จากนายกเทศมนตรี 
 
 
 
        ในกรณีจา่ยคา่จ้างมากกว่าเดือนละครั =ง  ให้หนว่ยงานกําหนดวนัจา่ยเงิน                
คา่จ้างตามความเหมาะสมได้โดยขออนมุตัจิากนายกเทศมนตรี 
           (ข)  กําหนดเวลาทํางานปกต ิ ให้เป็นไปตามเวลาทํางานของทางราชการ  เว้นแต ่ 
ถ้ามีงานเป็นลกัษณะพิเศษที&จะเข้าทํางานและเลิกงานตามปกตไิมไ่ด้  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้ กําหนดโดย
จะต้องมีเวลาทํางานวนัละไมน้่อยกวา่เจ็ดชั&วโมง  แตส่ปัดาห์ละไมเ่กินสี&สิบแปดชั&วโมง  ไมร่วมเวลาหยดุพกั 
           (ค)  การปฏิบตัริาชการนอกเวลาทํางานปกตติิดตอ่กนัเกินสามชั&วโมงขึ =นไป  ให้จา่ย
คา่จ้างได้ในอตัราหนึ&งเทา่ครึ&งของคา่จ้างอตัราปกติ 

  ข้อ  B;\    การจา่ยคา่จ้างในกรณีวนัหยดุประจําสปัดาห์  สําหรับลกูจ้างรายเดือนไมห่กั     
คา่จ้าง  ลกูจ้างรายวนัและรายชั&วโมงไมจ่า่ยคา่จ้าง 
  สําหรับการจา่ยคา่จ้างในกรณีสั&งให้มาปฏิบตังิานในวนัหยดุประจําสปัดาห์ ให้ถือปฏิบตัิ
ดงันี = 
      (1)    ลกูจ้างรายเดือน  จ่ายตามข้อ  B;[  (1) (ค) 
      (2)  ลกูจ้างรายวนัและรายชั&วโมง  จา่ยคา่จ้างให้สองเทา่ของคา่จ้างอตัราปกตติาม
ระยะเวลาทํางาน 

ข้อ  B;>    การจา่ยคา่จ้างในกรณีในวนัหยดุพิเศษ  สําหรับลกูจ้างรายเดือนไมห่กัคา่จ้าง 
ลกูจ้างรายวนัและรายชั&วโมงจา่ยคา่จ้างอตัราปกติ 
  สําหรับการจา่ยคา่จ้างในกรณีสั&งให้มาทํางานในวนัหยดุพิเศษ  ให้ถือปฏิบตัดิงันี = 

(1) ลกูจ้างรายเดือน  จา่ยตามข้อ  B;[  (1)  (ค) 
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(2) ลกูจ้างรายวนัและรายชั&วโมง  จา่ยคา่จ้างเพิ&มให้อีกหนึ&งเทา่ของคา่จ้างอตัรา               
ปกติตามระยะเวลาทํางาน 

  ข้อ  B;Z    การจา่ยคา่จ้างในกรณีลกูจ้างถกูสั&งให้ไปปฏิบตังิานในท้องถิ&นอื&นตามข้อ B;B         
ให้ถือปฏิบตัิดงันี = 
    (1)  ลกูจ้างรายเดือนให้จ่ายคา่จ้างรายเดือนตามปกติตลอดระยะเวลาที&ไปราชการ     
โดยไมมี่สิทธิได้รับคา่อาหารทําการนอกเวลา 
    (2)  ลกูจ้างรายวนัและรายชั&วโมงให้ถือปฏิบตัดิงันี = 
 
 
 
 
 
           (ก)  ในระยะเวลาระหวา่งเดนิทางไปปฏิบตังิาน  หรือเดนิทางกลบัสํานกังานที&ตั =ง
ปกติหรือสถานที&อยู ่ ไมว่า่จะเป็นวนัทํางานปกตหิรือนอกเวลาหรือวนัหยดุประจําสปัดาห์หรือวนัหยดุพิเศษ
ให้จา่ยคา่จ้างอตัราปกต ิ ไม่มีการจา่ยคา่จ้างนอกเวลาหรือคา่จ้างในวนัหยดุตามข้อ B;[ และข้อ  B;\ 
           (ข)  ลกูจ้างซึ&งทําหน้าที&คนรถหรือคนเรือ  ซึ&งได้ปฏิบตัหิน้าที&ในขณะเดนิทางครบ
กําหนดเวลาทํางานปกติประจําวนัแล้ว  หากยงัคงต้องปฏิบตัหิน้าที&ดงักลา่วตอ่ไปอีกสําหรับวนันั =นให้จา่ย
คา่จ้างนอกเวลาได้ตามเกณฑ์ที&กําหนดไว้ในข้อ  B;[  (1)  (ค) 
  การปฏิบตังิานในวนัทํางานปกติ  การปฏิบตังิานนอกเวลา  การปฏิบตังิานในวนัหยดุ   
หรือในกรณีในวนัหยดุพิเศษ  ให้จา่ยคา่จ้างได้ตามเกณฑ์ที&เคยจา่ย  เสมือนปฏิบตังิานในสํานกังานที&ตั =ง
ปกติ  เว้นแตใ่นกรณีวนัหยดุประจําสปัดาห์ซึ&งปกตไิมจ่า่ยคา่จ้างให้  ให้จา่ยคา่จ้างอตัราปกติ 

  ข้อ  BB@    ลกูจ้างผู้ใดตายในระหวา่งรับราชการ ให้จา่ยคา่จ้างจนถึงวนัที&ถึงแก่ความตาย
หรือเพียงวนัที&มีสิทธิได้รับคา่จ้างก่อนวนัถึงแก่ความตาย  และให้จา่ยเงินชว่ยพิเศษจํานวนสามเทา่ของ
อตัราคา่จ้างปกตทิั =งเดือนในเดือนสดุท้ายก่อนวนัถึงแก่ความตาย  ในกรณีลกูจ้างรายวนัและรายชั&วโมง   
ให้ถือเสมือนวา่ลกูจ้างผู้นั =นมาปฏิบตังิานเตม็เดือนเป็นเกณฑ์คํานวณเงินชว่ยพิเศษ 

  ข้อ  BBW    ลกูจ้างประจําซึ&งถกูสั&งพกัราชการผู้ใดถึงแก่ความตาย  ผู้ มีอํานาจได้วินิจฉัย
ตามข้อ  BBA  แล้วสั&งจา่ยคา่จ้างเป็นจํานวนเทา่ใด  ให้จ่ายคา่จ้างตามจํานวนที&วินิจฉัยให้จนถึงวนัที&ถึงแก่
ความตายหรือเพียงวนัที&มีสิทธิได้รับคา่จ้างก่อนวนัถึงแก่ความตาย  นอกจากนี =ให้จา่ยเงินชว่ยพิเศษอีก
จํานวนหนึ&งเป็นจํานวนสามเทา่ของจํานวนคา่จ้างนั =น 
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  ถ้าผู้ มีอํานาจวินิจฉยัแล้วสั&งไมจ่า่ยคา่จ้าง  ให้จา่ยคา่จ้างให้เพียงวนัสดุท้ายที&ผู้นั =นมา
ปฏิบตังิานและไมมี่การจา่ยเงินชว่ยพิเศษ 

  ข้อ  BB:    ลกูจ้างที&ขาดหรือหนีราชการ  ห้ามมิให้จา่ยคา่จ้างสําหรับวนัที&ขาดหรือหนี                   
ราชการนั =น 
  ลกูจ้างผู้ใดตายในระหวา่งขาดราชการ  ให้จ่ายคา่จ้างให้เพียงวนัสดุท้ายที&ผู้นั =นมา
ปฏิบตังิานและไมมี่การจา่ยเงินชว่ยพิเศษ 

  ข้อ  BB;    คา่จ้างที&จ่ายตามข้อ  BB@  ถึงข้อ  BB: เป็นทรัพย์สินของผู้ตายในขณะตาย   
และให้จา่ยแก่ผู้ มีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์วา่ด้วยมรดก 
 
 
 
 
  เงินชว่ยพิเศษตามข้อ  BB@  หรือข้อ  BBW  ให้จา่ยแก่บคุคลซึ&งลกูจ้างได้แสดงเจตนา              
ระบไุว้เป็นหนงัสือตามแบบที&แนบท้ายประกาศนี = 
  ถ้าลกูจ้างผู้ตายมิได้แสดงเจตนาระบไุว้ตามวรรคสอง  หรือบคุคลซึ&งลกูจ้างผู้ตายได้แสดง
เจตนาระบไุว้ได้ตายไปเสียก่อน  ให้จา่ยแก่บคุคลตามลําดบัก่อนหลงั  ดงัตอ่ไปนี = 
      (1)  คูส่มรส 
      (2)  บตุร 
      (3)  บดิามารดา 
      (4)  ผู้ ที&ได้อยูใ่นอปุการะของผู้ตายตลอดมา  โดยจําเป็นต้องมีผู้อปุการะและความ        
ตายของผู้นั =นทําให้ได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดความอปุการะ  ซึ&งนายกเทศมนตรีเห็นวา่มีหลกัฐาน
แสดงได้วา่ เป็นผู้อยูใ่นอปุการะของผู้ตาย 
      (5)  ผู้ ที&อปุการะเลี =ยงดใูห้การศกึษาผู้ตายมาแตเ่ยาว์  ซึ&งนายกเทศมนตรีเห็นวา่มี    
หลกัฐานแสดงได้วา่เป็นผู้อปุการะผู้ตาย 
  เมื&อปรากฏวา่  มีบคุคลในลําดบัก่อนดงักลา่วในวรรคสามบคุคลนั =นมีสิทธิรับเงินชว่ย
พิเศษแตใ่นลําดบัเดียว  ผู้ ที&อยูใ่นลําดบัถดัไปไมมี่สิทธิได้รับเงินชว่ยพิเศษ 
  ถ้าบคุคลดงักลา่วข้างต้นไมมี่ตวัมาขอรับภายในระยะเวลา  1  ปี  นบัแตว่นัที&ลกูจ้างผู้นั =น
ถึงแก่ความตาย  การจา่ยเงินชว่ยพิเศษก็เป็นอนัไมต้่องจา่ย 
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  ในกรณีที&เทศบาลมีความจําเป็นต้องเข้าเป็นผู้จดัการศพลกูจ้างผู้ ถึงแก่ความตาย เพราะ
ไมมี่ผู้ใดเข้าจดัการศพในเวลาอนัควร  ก็ให้เทศบาลหกัคา่ใช้จา่ยจากเงินชว่ยพิเศษที&ต้องจา่ยตามมาตรฐาน
นี =ได้เทา่ที&จา่ยจริง  และมอบสว่นที&เหลือให้แก่ผู้ มีสิทธิได้รับ 

  ข้อ  BBB    เทศบาลใดมีความจําเป็นที&จะต้องสั&งให้ลกูจ้างประจําไปฝึกอบรม  หรือดงูาน 
เกี&ยวกบัหน้าที&ที&ลกูจ้างประจํานั =นปฏิบตัอิยู ่ ณ  ตา่งประเทศ  หรือภายในประเทศโดยให้ได้รับคา่จ้างอตัรา
ปกติตลอดระยะเวลาที&ไปฝึกอบรมหรือดงูานนั =น  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้อนมุตัลิกูจ้างประจํารายวนัและ
รายชั&วโมงไมมี่สิทธิได้รับคา่จ้างในวนัหยดุประจําสปัดาห์ 

  ข้อ  BBA    ลกูจ้างประจําที&ถกูกลา่วหาวา่กระทําผิดวินยัอยา่งร้ายแรงจนถกูตั =งกรรมการ      
สอบสวน หรือถกูฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาวา่กระทําความผิดอาญา  และถกูสั&งพกัราชการไว้ก่อนจนกว่า
คดีหรือกรณีถึงที&สดุ  การจา่ยคา่จ้างระหวา่งพกัราชการ  ให้ถือปฏิบตัิดงันี = 
 
 
 
 
      (1)  ลกูจ้างประจําผู้ ใดถกูสั&งพกัราชการ  ให้งดการเบิกจา่ยคา่จ้างตั =งแตว่นัที&ถกูสั&งพกั   
ราชการไว้ก่อน  เว้นแตล่กูจ้างผู้นั =นได้ปฏิบตัริาชการตามหน้าที&ลว่งเลยวนัให้พกัราชการ  เพราะมิได้ทราบ
คําสั&ง  ให้เบกิจา่ยคา่จ้างให้ถึงวนัที&ทราบ  หรือควรได้รับทราบคําสั&งนั =น 
      (2)  ถ้าปรากฏว่าลกูจ้างประจําผู้ถกูสั&งพกัราชการไว้ก่อน  มิได้กระทําความผิดและ            
ไมมี่มลทินหรือมวัหมอง  ให้จา่ยคา่จ้างให้เตม็อตัราปกติ 
      (3)  ถ้าปรากฏว่าลกูจ้างประจําผู้ถกูสั&งพกัราชการไว้ก่อน  มิได้กระทําความผิดแตมี่
มลทินหรือมวัหมอง  หรือกระทําความผิด  แตถ่กูลงโทษไมถึ่งปลดออก  หรือไลอ่อก  ให้จา่ยคา่จ้างได้     
ครึ&งหนึ&งของคา่จ้างอตัราปกติ 
      (4)  ถ้าปรากฏว่าลกูจ้างประจําผู้ถกูสั&งพกัราชการไว้ก่อน  ได้กระทําความผิดและถกู      
ลงโทษถึงปลดออก  หรือไลอ่อก  ห้ามจา่ยคา่จ้าง 
      (5)  ในกรณีลกูจ้างประจําซึ&งถกูสั&งพกัราชการไว้ก่อน  ผู้ใดถึงแก่ความตายก่อนคดี          
หรือกรณีถึงที&สดุ  ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาวินิจฉัยตอ่ไปด้วยวา่ควรจะจา่ยคา่จ้างระหวา่งเวลานั =น
หรือไมเ่พียงใด  โดยอนโุลม  (2) (3) และ (4)  ทั =งนี =ให้จา่ยคา่จ้างตามจํานวนที&วินิจฉยัให้จนถึงวนัที&ถึงแก่    
ความตายหรือเพียงวนัที&มีสิทธิได้รับคา่จ้างก่อนถึงแก่ความตาย 
  กรณีให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ให้ถือปฏิบตัทํิานองเดียวกบัการจา่ยคา่จ้างระหวา่ง      
พกัราชการ 
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  ลกูจ้างชั&วคราวไมมี่สิทธิได้รับคา่จ้างระหวา่งถกูสั&งให้พกัราชการ  หรือถกูสั&งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน  เว้นแตล่กูจ้างผู้นั =นได้ปฏิบตัริาชการตามหน้าที&ลว่งเลยวนัให้พกัราชการไว้ก่อน  เพราะมิได้
ทราบคําสั&ง  ให้เบกิจา่ยคา่จ้างให้ถึงวนัที&ทราบหรือควรได้รับทราบคําสั&งนั =น 
  อตัราลกูจ้างระหว่างพกัราชการ  ไมถื่อเป็นอตัราวา่ง 

  ข้อ  BB[    ให้นําความในข้อ  BBA  มาใช้บงัคบัแก่การจ่ายคา่จ้างลกูจ้างประจําระหว่าง
อทุธรณ์หรือร้องทกุข์คําสั&งลงโทษปลดออก  หรือถกูควบคมุตวัตามคําพิพากษาของศาลโดยอนโุลม 

  ข้อ  BB\   การจา่ยคา่จ้างของผู้ซึ&งถกูลงโทษตดัคา่จ้าง  ถ้าภายหลงัผู้นั =นได้รับการ                 
แตง่ตั =งหรือปรับคา่จ้าง  โดยได้รับคา่จ้างตา่งจากเดมิและยงัไมพ้่นโทษตดัคา่จ้าง  ให้คงตดัคา่จ้างตอ่ไป   
ตามจํานวนเดมิ 
 
 
 
 
 
  การจา่ยคา่จ้างในกรณี 
      (1)  ลาออก  ให้จา่ยให้ถึงวนัก่อนถึงกําหนดลาออก แตถ้่าถึงกําหนดลาออกแล้วยงั
ไมไ่ด้รับทราบคําสั&งอนญุาตให้ลาออก  และลกูจ้างผู้นั =นยงัคงปฏิบตัริาชการตอ่มา ให้จา่ยได้ถึงวนัทราบ
คําสั&งหรือควรได้รับทราบคําสั&ง 
      (2)  ปลดออก  หรือไล่ออก  ให้จา่ยได้ถึงวนัก่อนระบใุนคําสั&ง  แตถ้่ายงัไมรั่บทราบ           
คําสั&งและลกูจ้างผู้นั =นยงัคงปฏิบตัริาชการตอ่มา  ให้จา่ยได้ถึงวนัทราบคําสั&งหรือควรได้รับทราบคําสั&ง 
      (3)  พ้นจากราชการเพราะเกษียณอาย ุ ให้จา่ยได้ถึงวนัสิ =นปี 
  การจา่ยคา่จ้างลกูจ้างผู้ ที&มิได้มาปฏิบตัริาชการนอกเหนือจากที&กําหนดไว้ในประกาศนี =  
และเป็นกรณีเดียวกบัที&กฎหมายวา่ด้วยการนั =นบญัญัตสิิทธิไว้สําหรับข้าราชการ หรือคณะรัฐมนตรีกําหนด
สิทธิให้จา่ยเงินเดือนข้าราชการไว้แล้ว  ให้  ก.ท.จ. กําหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่จ้างลกูจ้างให้สอดคล้อง
กบักฎหมาย  หรือมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าว โดยไมข่ดัหรือแย้งกบัประกาศนี = 

  ข้อ  BB>    ลกูจ้างมีสิทธิได้รับเงินทําขวญัตามระเบียบหรือกฎหมายเกี&ยวกบัการจา่ยเงิน 
ทําขวญัข้าราชการและลกูจ้างซึ&งได้รับอนัตรายหรือป่วยเจ็บเพราะการปฏิบตังิานในหน้าที& 
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  ข้อ  BBZ    ให้สํานกังานคณะกรรมการพนกังานเทศบาล  เป็นหน่วยงานกลางทะเบียน  
ลกูจ้างประจําของเทศบาล  ดําเนินการจดัทําทะเบียนลกูจ้างประจําของเทศบาลแก้ไขและเปลี&ยนแปลง 
รายการตา่ง ๆ  ให้เป็นปัจจบุนัเสมอ  และเก็บรักษาไว้  ณ  สํานกังานคณะกรรมการพนกังานเทศบาล   
  เมื&อมีคําสั&งแตง่ตั =งลกูจ้างประจําผู้ใดไปตา่งสงักดั  ให้สว่นราชการเดมิมอบทะเบียน
ลกูจ้างประจําให้ลกูจ้างผู้นั =นนําไปมอบแก่สว่นราชการที&สงักดัใหมท่กุครั =ง 
  ทะเบียนลกูจ้างประจําของเทศบาล  ถือเป็นเอกสารลบัของทางราชการไมพ่งึเปิดเผยตอ่  
ผู้ อื&น  การขอคดัทะเบียนลกูจ้างประจําของเทศบาล  หรือตรวจสอบรายการให้ดําเนินการขออนมุตัติาม
ระเบียบของทางราชการ 

  ข้อ  BA@    การเปลี&ยนอตัราคา่จ้างลกูจ้างประจํารายวนัเป็นอตัราคา่จ้างรายเดือนให้เอา   
ยี&สิบหกวนัทําการคณูด้วยอตัราคา่จ้างรายวนัที&ลกูจ้างผู้นั =นได้รับในปัจจบุนั  โดยปัดเศษขึ =นเป็น เกณฑ์
พิจารณาแตต้่องไมเ่กินกวา่อตัราคา่จ้างขั =นสงูของตําแหน่งนั =น 

  ข้อ  BAW    ให้ลกูจ้างของเทศบาลปฏิบตัิตามแนวทางการปฏิบตัริาชการ และการปฏิบตัิ
ตนตามประกาศกําหนดมาตรฐานคณุธรรมและจริยธรรมที&กําหนดไว้สําหรับพนกังานเทศบาล ตามที&        
เทศบาลกําหนด 

 

บทเฉพาะกาล 

  ข้อ  BA:   ผู้ใดเป็นพนกังานเทศบาล และได้รับแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ในสายงานใดอยู่
ก่อนวนัที&ประกาศนี =มีผลใช้บงัคบั ให้ผู้นั =นเป็นพนกังานเทศบาลและดํารงตําแหนง่ในสายงานนั =นตาม
ประกาศนี =ตอ่ไป  โดยให้ได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์เชน่เดมิ      

  ข้อ  BA;    ผู้ใดเป็นลกูจ้างของเทศบาล และได้รับแตง่ตั =งให้ดํารงตําแหนง่ใดอยูก่่อนวนัที&
ประกาศนี =มีผลใช้บงัคบั ให้ผู้นั =นเป็นลกูจ้างของเทศบาลและดํารงตําแหนง่นั =นตามประกาศนี =ตอ่ไป  โดย   
ให้ได้รับคา่จ้าง และสิทธิประโยชน์ ตลอดจนระยะเวลาการจ้างเชน่เดมิ 

  ข้อ  BAB    การใดที&เกี&ยวกบัการบริหารงานบคุคลของเทศบาลที&อยู่ระหวา่งการดําเนินการ
ตามพระราชกฤษฎีการะเบียบพนกังานเทศบาล พ.ศ. :AWZ ซึ&งใช้บงัคบัอยู่ก่อนที&ประกาศนี =มีผลใช้บงัคบั  
ให้ดําเนินการตอ่ไปตามที& ก.ท.จ. กําหนด  ทั =งนี =  ต้องไมข่ดัหรือแย้งกบัมาตรฐานทั&วไปที&  ก.ท. กําหนด 
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  ข้อ  BAA    การใดที&เกี&ยวกบัการบริหารงานบคุคลของลกูจ้างของเทศบาลที&มิได้กําหนดไว้
ในประกาศนี =   ให้นําแนวทาง หลกัเกณฑ์และเงื&อนไข หรือวิธีการที&กําหนดสําหรับพนกังานเทศบาลมาใช้
บงัคบัโดยอนโุลม 

  ประกาศ  ณ  วนัที& 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 
 
 
       นายสวุฒัน์  ตนัตพิฒัน์ 
      (นายสวุฒัน์  ตนัตพิฒัน์) 

           ผู้วา่ราชการจงัหวดับรีุรัมย์ 
                   ประธานกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดั บรีุรัมย์ 

 

 

 

 

 


