
 

ประกาศจังหวัด 

 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา 

เร่ือง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  

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

  ด้วยรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                
มีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสม         
ของท้องถ่ิน ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน  พ .ศ.2542  บัญญัติให้ 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีอ านาจหน้าที่ก าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหาร            
งานบุคคล  ส าหรับพนักงานเทศบาลและลกูจ้างของเทศบาล ให้เหมาะสมกับลกัษณะการบริหาร และ
อ านาจหน้าที่ของเทศบาล  และจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนักงานเทศบาลและลกูจ้างของเทศบาล  ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด 
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 13  ประกอบมาตรา  23  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542    ประกอบกับมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ก าหนด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวดั
นครราชสีมา ในการประชุมครัง้ที่ 9/2545 เมื่อวนัที่ 23 กันยายน 2545 ได้มีมติประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานเทศบาลและลกูจ้างของเทศบาลไว้ดงัต่อไปนี  ้

  ข้อ  1   ประกาศนีเ้รียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  จังหวดันครราชสีมา 
เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล“ 

  ข้อ  2   ประกาศนีใ้ห้ใช้บังคบัตัง้แต่วนัที่  11  พฤศจิกายน 2545 เป็นต้นไป 

  ข้อ  3   ภายใต้บทก าหนดในมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับ             
พนักงานเทศบาลและลกูจ้างของเทศบาล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด บรรดา           
พระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  กฎ ระเบียบ ข้อบังคบั ประกาศ หรือค าสัง่อ่ืนใด ที่เก่ียวกับการ        
บริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลกูจ้างของเทศบาลในส่วนที่มีก าหนดไว้แล้วในประกาศนี ้          
หรือซึง่ขัดหรือแย้งกับบทก าหนดตามประกาศนี ้  ให้ใช้บทก าหนดในประกาศนีแ้ทน 

  ข้อ  4   ในประกาศนี  ้
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  “  ก.ท. “  หมายความว่า  คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล   ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
  “  ก.ท.จ. “  หมายความว่า  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
  “  พนักงานเทศบาล “  หมายความว่า   พนักงานเทศบาลซึง่ได้รับการบรรจุและแต่งตัง้ให้
ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนของเทศบาล  และให้หมายความรวมถึง
พนักงานครูเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลอ่ืนที่ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนนุของ       
รัฐบาลและเทศบาลน ามาจัดเป็นเงินเดือน   
  " พนักงานส่วนท้องถ่ินอ่ืน "  หมายความว่า  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
พนักงานส่วนต าบล   ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพทัยา และข้าราชการหรือพนักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนที่ไม่ใช่พนักงานเทศบาล  โดยมีกฎหมายจัดตัง้ขึน้ ซึง่ได้รับการบรรจุและ 
แต่งตัง้ให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนนุของรัฐบาลที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และองค์กร        
ปกครองส่วนท้องถ่ินน ามาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
  “ ข้าราชการประเภทอ่ืน ” หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือน ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือน และข้าราชการประเภทอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนัน้
นอกจากพนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถ่ินอ่ืน 

  ข้อ  5   ให้ประธานกรรมการพนักงานเทศบาล รักษาการตามประกาศนี ้และให้มีอ านาจ 
ตีความหรือวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี  ้

หมวด  1 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 

  ข้อ  6    ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ต้องมีคณุสมบัติและไม่มีลกัษณะ     
ต้องห้าม  ดงัต่อไปนี  ้

(1) มีสญัชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(3) เป็นผู้ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น           

ประมขุตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสทุธ์ิใจ 
(4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ              

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ   หรือเป็นโรคตามที่ ก.ท. ประกาศก าหนด ดงันี  ้
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(ก) โรคเรือ้นในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สงัคม  
(ข) วณัโรคในระยะอนัตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สงัคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรือ้รัง 

(6)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสัง่ให้พกัราชการหรือถูกสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน             
ตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน  

(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอนัดี จนเป็นที่รังเกียจของสงัคม  
(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
(9)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(10)  ไม่เป็นผู้ เคยต้องรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคกุเพราะกระท า               

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ  
(11) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วย               

งานอ่ืนของรัฐ   
(12) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐาน      

ทัว่ไป หรือหลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน  

(13) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทัว่ไป หรือ            
หลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน  

(14) ไม่เป็นผู้ เคยกระท าการทจุริตในการสอบเข้ารับราชการ                                               

  ข้อ  7    ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ซึง่ขาดคณุสมบัติหรือมีลกัษณะ
ต้องห้ามตามข้อ  6  ก.ท.จ.  อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลได้ ในกรณี    
ดงันี  ้

(1)  ผู้ซึง่ขาดคณุสมบัติตามข้อ  6  (7)  (9)  (10) และ (14) 
(2)  ผู้ซึง่ขาดคณุสมบัติตามข้อ  6 (11)  (12) ซึง่ได้ออกจากงานหรือราชการเกินสองปี    

แล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระท าผิดในกรณีทจุริตต่อหน้าที่  
(3) ผู้ซึง่ขาดคณุสมบัติตามข้อ  6 (13)  ซึง่ได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้ว    

และมิใช่กรณีออกเพราะกระท าผิดในกรณีทจุริตต่อหน้าที่ 
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  ข้อ  8   ผู้ที่เป็นพนักงานเทศบาลต้องมีคณุสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ  6    
ตลอดเวลาที่รับราชการ  เว้นแต่คณุสมบัติตามข้อ  6  (6)  หรือได้รับการยกเว้นในกรณีขาดคณุสมบัติหรือ 
มีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ  7 

  ข้อ  9   การพิจารณายกเว้นกรณีการขาดคณุสมบัติหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ 7            
ของ  ก.ท.จ. ให้พิจารณาถึงความจ าเป็นและประโยชน์ของทางราชการที่จะได้รับ และมติของ  ก .ท.จ. ใน
การประชุมปรึกษายกเว้นคณุสมบัติหรือลกัษณะต้องห้ามดงักล่าว    ให้  ก .ท.จ.  ประชุมพิจารณาลงมติ    
โดยจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของจ านวนกรรมการในที่ประชุม และการลงมติให้กระท า       
โดยลบั 

  ข้อ  10   ในการขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีการขาดคณุสมบัติหรือมี
ลกัษณะต้องห้ามที่  ก.ท.จ.  อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้  สามารถด าเนินการดงันี  ้
            (1)  ผู้ซึง่ขาดคณุสมบัติหรือมีลกัษณะต้องห้าม ในการที่จะเข้ารับราชการเป็น          
พนักงานเทศบาล และเป็นกรณีที่  ก.ท.จ. อาจพิจารณายกเว้นได้  และผู้นัน้ประสงค์จะขอให้ ก.ท.จ.  
พิจารณายกเว้นในกรณีขาดคณุสมบัติหรือมีลกัษณะต้องห้าม เพ่ือจะเข้ารับราชการ โดยมีผู้มีเกียรติอนัควร
เช่ือถือได้ไม่น้อยกว่าสองคนเป็นผู้ รับรองความประพฤติ ให้ย่ืนค าขอ และหนังสือรับรอง ตามแบบท้าย
ประกาศนี ้ พร้อมเอกสารที่เก่ียวข้อง  
 
 
            (2)  การขอให้ ก.ท.จ.พิจารณายกเว้นในกรณีขาดคณุสมบัติหรือมีลกัษณะต้องห้าม
เพ่ือสมัครกลบัเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล จะย่ืนค าขอต่อเลขานกุาร ก .ท.จ.  หรือนายกเทศมนตรี
ของเทศบาลที่ผู้นัน้ประสงค์จะเข้ารับราชการ ก็ได้ 

          (3)  ในกรณีที่มีผู้ ย่ืนค าขอต่อเลขานกุาร ก.ท.จ. ให้ส่งเร่ืองให้นายกเทศมนตรี
พิจารณา หรือ กรณีย่ืนต่อนายกเทศมนตรี ให้นายกเทศมนตรี พิจารณา และถ้าต้องการจะรับผู้ ย่ืนค าขอนัน้
เข้ารับราชการ   ก็ให้ด าเนินการสอบสวนเพ่ือให้ทราบรายละเอียดเก่ียวกับประวัติส่วนตัว ประวติัการรับ 
ราชการ  หรือการท างาน  การประกอบคณุงามความดี  ความผิดหรือความเสื่อมเสีย  และความประพฤติ
ของผู้นัน้ โดยให้สอบสวนจากผู้บังคบับัญชาหรือหัวหน้างาน และผู้มีเกียรติซึง่อยู่ใกล้ชิดอนัควรเช่ือถือได้ 
แล้วพิจารณาอีกชัน้หนึ่งว่ายังต้องการ จะรับผู้นัน้เข้ารับราชการหรือไม่  ถ้าต้องการรับก็ให้แจ้งและส่งเร่ือง
การสอบสวนดงักล่าวพร้อมทัง้เอกสาร หลกัฐานการสอบสวนนัน้ให้เลขานกุาร ก.ท.จ. ด าเนินการต่อไปและ
หากนายกเทศมนตรีไม่ต้องการรับผู้ ย่ืนค าขอนัน้เข้ารับราชการให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ นัน้และเลขานกุาร      
ก.ท.จ. ทราบ 



 5 

            (4)  ในกรณีที่นายกเทศมนตรี ไม่แจ้งผลการพิจารณาตามข้อ (3)   ให้เลขานกุาร  
ก.ท.จ. ทราบภายในหกเดือนนับแต่วันที่เลขานกุาร  ก.ท.จ. ส่งเร่ืองไปให้ ถือว่าเทศบาลนัน้ไม่ต้องการจะรับ
บรรจุ ให้เลขานกุาร ก.ท.จ. ยุติเร่ืองและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบ  
            (5)  เมื่อเลขานกุาร ก.ท.จ. ได้รับเร่ืองการสอบสวนตามข้อ (3)  เห็นว่าข้อเท็จจริง  
และเอกสารหลกัฐานเพียงพอที่จะประกอบการพิจารณาของ  ก.ท.จ.  ก็ให้ด าเนินการน าเสนอ ก.ท.จ. เพ่ือ
พิจารณา 
            (6)  การขอยกเว้นในกรณีที่ขาดคณุสมบัติหรือมีลกัษณะต้องห้าม เพ่ือสมัครสอบ   
แข่งขันหรือเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเทศบาล ให้ผู้ประสงค์จะเข้าเป็นพนักงานเทศบาลย่ืนค าขอ
ต่อเลขานกุาร  ก.ท.จ. ของเทศบาลที่ผู้นัน้มีความประสงค์  และให้เลขานกุาร ก.ท.จ. รวบรวมข้อเท็จจริง
และเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ   ให้เพียงพอที่จะประกอบการพิจารณาของ  ก.ท.จ. แล้วด าเนินการน าเสนอ  
ก.ท.จ. เพ่ือพิจารณาลงมติลบัตามข้อ  (5) 
            (7)  ในกรณีที่  ก.ท.จ. ได้พิจารณาลงมติส าหรับผู้ขอยกเว้นกรณีที่ขาดคณุสมบัติ
หรือลกัษณะต้องห้ามรายใดและผู้นัน้ไม่ได้รับการยกเว้น  การขอให้  ก.ท.จ. พิจารณายกเว้นในกรณีที่ขาด
คณุสมบัติหรือมีลกัษณะต้องห้ามอีก   ผู้นัน้จะขอได้ต่อเมื่อเวลาได้ล่วงเลยไปแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  นับแต่
วนัที่  ก.ท.จ. ลงมติ 
 
 
 
 

หมวด  2 
การก าหนดจ านวนต าแหน่งและอัตราต าแหน่ง 

  ข้อ  11    การก าหนดจ านวนต าแหน่งและอัตราต าแหน่งพนักงานเทศบาลให้ค านึงถึง
ลกัษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คณุภาพและความยากของงาน  ค่าใช้จ่ายของเทศบาลหรือ
ค่าใช้จ่ายของรัฐในหมวดเงินอุดหนนุ  โดยการก าหนดต าแหน่งดงักล่าวจะต้องเทียบได้ในมาตรฐาน         
เดียวกันกับข้าราชการพลเรือนสามญั  ข้าราชการครูหรือข้าราชการอ่ืนแล้วแต่กรณี 

  ข้อ  12.    ต าแหน่งพนักงานเทศบาลมี  3  ประเภท  ดงันี  ้
(1) ต าแหน่งประเภททั่วไป 
(2) ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
(3) ต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสงูหรือบริหารระดบักลาง  

ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะได้แก่ ต าแหน่งตัง้แต่ระดบั 7 ขึน้ไป ดงัต่อไปนี  ้
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   (ก) ต าแหน่งที่มีลกัษณะงานวิชาชีพซึง่ต้องปฏิบัติโดยผู้ส าเร็จการศกึษาในระดบั
ปริญญาที่ไม่อาจมอบหมายให้ผู้มีคณุวุฒิอย่างอ่ืนปฏิบัติงานแทนได้   และเป็นงานที่มีผลกระทบต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนอย่างเห็นได้ชัด  โดยมีองค์กรตามกฏหมายท าหน้าที่ตรวจสอบกลัน่กรองและ
รับรองการประกอบวิชาชีพ รวมทัง้ลงโทษผู้กระท าผิดกฎหมายเก่ียวกับการประกอบอาชีพดงักล่าว  ซึง่
ได้แก่ต าแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพเฉพาะ ดงัต่อไปนี  ้

(1) วิชาชีพเฉพาะกายภาพบ าบัด 
(2) วิชาชีพเฉพาะการทนัตแพทย์ 
(3) วิชาชีพเฉพาะการพยาบาล 
(4) วิชาชีพเฉพาะการแพทย์ 
(5) วิชาชีพเฉพาะการสตัวแพทย์ 
(6) วิชาชีพเฉพาะเภสชักรรม 
(7) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมเคร่ืองกล 
(8) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมไฟฟ้า 
(9) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมโยธา 
(10)วิชาชีพเฉพาะสถาปัตยกรรม 

(ข) ต าแหน่งที่มีลกัษณะงานวิชาชีพซึง่ต้องปฎิบัติโดยผู้ส าเร็จการศกึษาใน         
ระดบัปริญญาที่ไม่อาจมอบหมายให้ผู้มีคณุวฒุิอย่างอ่ืนปฏิบัติแทนได้  และเป็นงานที่มีผลกระทบต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนอย่างเห็นได้ชัด อีกทัง้เป็นงานที่ขาดแคลนก าลงัคนในภาคราชการ ซึง่ได้แก่   
ต าแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพเฉพาะ  ดงัต่อไปนี  ้
 

 (1)  วิชาชีพเฉพาะรังสีการแพทย์ 
 (2)  วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมชลประทาน 
(ค) ต าแหน่งที่มีลกัษณะงานวิชาชีพซึง่ต้องปฏิบัติโดยผู้ส าเร็จการศกึษาใน       

ระดบัปริญญาที่ไม่อาจมอบหมายให้ผู้มีคณุวฒุิอย่างอ่ืนปฏิบัติแทนได้ และเป็นงานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึง่มีลกัษณะในเชิงวิจัยและพฒันา อีกทัง้เป็นงานขาดแคลนก าลงัคนในภาคราชการซึง่ได้แก่ 
ต าแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพเฉพาะ ดงัต่อไปนี  ้

      (1)  วิชาชีพเฉพาะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะได้แก่ ต าแหน่งตัง้แต่ระดบั 9 ขึน้ไป ซึง่ต้องปฏิบัติงานที่ 

เป็นงานหลกัของหน่วยงาน โดยอาศยัพืน้ฐานของความรู้ ประสบการณ์ การฝึกฝนทฤษฎีหรือหลกัวิชา      
อนัเก่ียวข้องกับงาน และเป็นงานเชิงพฒันาระบบหรือมาตรฐานของงาน งานอนุรักษ์ตามภารกิจ หรือ           
งานที่ต้องปฏิบัติโดยผู้ มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์เป็นอย่างสงูเฉพาะด้านอนัเป็นที่           
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ยอมรับในวงการวิชาการหรือวงการด้านนัน้ ๆ ซึง่ได้แก่ต าแหน่งที่ปฎิบัติหน้าที่ที่ต้องใช้ความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน ดงัต่อไปนี  ้

      (1)  ด้านการผังเมือง 
      (2)  ด้านการฝึกอบรม 
 (3)  ด้านการสืบสวนสอบสวน 
 (4)  ด้านตรวจสอบบัญชี 
 (5)  ด้านนิติการ 
 (6)  ด้านโบราณคดี 
 (7)  ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 (8)  ด้านวิชาการคลงั 
 (9)  ด้านวิชาการบัญชี 
      (10) ด้านวิชาการพัฒนาชุมชน 
      (11) ด้านวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

                  (12) ด้านวิชาการสตัวบาล 
                    (13) ด้านวิชาการสาธารณสขุ 
                    (14) ด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม 
                    (15) ด้านวิชาการสขุาภิบาล 
         (16) ด้านวิศวกรรม 

                  (17) ด้านอ่ืนที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด 
ต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสงูหรือบริหารระดบักลาง  

        (ก)  ต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสงู ได้แก่ ต าแหน่งตัง้แต่ระดบั 9 ขึน้ไปที่มี
ฐานะและหน้าที่ในการบริหารงานเป็น 

(1) ปลดัเทศบาล 
       (2) หวัหน้าส่วนราชการที่สงูกว่ากองในเทศบาล 
 

(ข)  ต าแหน่งประเภทบริหารระดบักลางได้แก่  ต าแหน่งระดบั 8 ที่มีฐานะ 
และหน้าที่ในการบริหารงานเป็น 

(1)  ปลดัเทศบาล 
 (2)  รองปลดัเทศบาล 
 (3)  ผู้อ านวยการกอง หรือ หวัหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง 

ส าหรับต าแหน่งพนักงานครูเทศบาลให้ก าหนดประเภทและสายงานได้  ดงันี  ้
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  (ก)  ต าแหน่งพนักงานครูเทศบาล  มี  3  ประเภท  ดงัต่อไปนี  ้
       (1)  ต าแหน่งประเภททัว่ไป 
       (2)  ต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ  (ชช.)  ได้แก่  ต าแหน่งตัง้แต่ระดบั 9 ขึน้ไป            
ที่ผ่านการประเมินความเช่ียวชาญและผลงานทางวิชาการเฉพาะตวั  ที่ต้องปฏิบัติงานที่เป็นหลกัของ        
หน่วยงาน  โดยอาศยัพืน้ฐานของความรู้  ประสบการณ์  การฝึกฝนทฤษฎีหรือหลกัวิชาอนัเก่ียวข้องกับงาน
และเป็นงานเชิงพฒันาระบบหรือมาตรฐานของงาน  หรืองานที่ต้องปฏิบัติโดยผู้มีความรู้ความสามารถหรือ
ประสบการณ์เป็นอย่างสงูเฉพาะด้านอนัเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวงการด้านนัน้ ๆ  และต้องใช้ความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้านดงัต่อไปนี ้
            (1.1)  ด้านนิเทศก์การศกึษา 
            (1.2)  ด้านบริหารสถานศกึษา 
       (3)  ต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสงูหรือบริหารระดบักลาง  ดงันี  ้
            (3.1)  ต าแหน่งบริหารระดบัสงู  ได้แก่ต าแหน่งตัง้แต่ระดบั 9  ขึน้ไป  ที่มีฐานะและ 
หน้าที่ในการบริหารงานเป็น  หัวหน้าส่วนราชการที่สงูกว่ากองการศกึษาในเทศบาล  
            (3.2)  ต าแหน่งบริหารระดบักลาง  ได้แก่ต าแหน่งระดบั 8  ที่มีฐานะและหน้าที่ใน
การบริหารงาน  ดงัต่อไปนี  ้
                      (3.2.1)  ผู้ อ านวยการโรงเรียน  ผู้ อ านวยการวิทยาลยั  
                      (3.2.2)  ผู้ อ านวยการกองการศกึษา 
                      (3.2.3)  ศกึษานิเทศก์ 
 
 
  (ข)  สายงานของพนักงานครูเทศบาล  มีดงันี  ้
       (1)  สายงานพนักงานครูเทศบาลที่สงักัดสถานศกึษา  ซึง่ได้รับเงินเดือนจาก
งบประมาณหมวดเงินอุดหนนุของรัฐบาลได้แก่สายงานดงัต่อไปนี  ้
              (1.1)  สายงานผู้บริหารสถานศกึษา  (ครู บ.) 
              (1.2.)  สายงานผู้สนับสนนุการสอน  (ครู ส.) 
              (1.3)  สายงานผู้สอน  (ครู ป.) 
       (2)  สายงานพนักงานครูเทศบาลที่ไม่สงักัดสถานศกึษา ซึง่ได้รับเงินเดือนจาก
งบประมาณหมวดเงินเดือนของเทศบาล  ได้แก่สายงานดงัต่อไปนี  ้
              (2.1)  สายงานนักบริหารการศกึษา 
              (2.2)  สายงานศกึษานิเทศก์ 
              (2.3)  สายงานสารวตัรนักเรียน 
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              (2.4)  สายงานเจ้าหน้าที่สนัทนาการ 
              (2.5)  สายงานบรรณารักษ์ 
   (2.6)  สายงานนักวิชาการศกึษา 
              (2.7)  สายงานเจ้าพนักงานห้องสมดุ 
              (2.8)  สายงานเจ้าพนักงานศนูย์เยาวชน 
              (2.9)  สายงานเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 

 (2.10)  สายงานเจ้าหน้าที่ศนูย์เยาวชน 

  ข้อ  13    ระดบัต าแหน่งพนักงานเทศบาลอาจมีได้ 9  ระดบั  คือ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดับ 3
ระดบั 4  ระดบั 5  ระดบั 6  ระดบั 7  ระดบั 8  และระดบั 9  โดยต าแหน่งระดบั 1  เป็นระดบัต ่าสุดเรียง
สงูขึน้ไปเป็นล าดบัตามความยากและคณุภาพของงานจนถึงต าแหน่งระดบั 9  เป็นระดับสงูสดุ 

  ข้อ  14    การก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลในส่วนราชการว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับ
ใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด โดยให้เทศบาลจัดท าเป็นแผนอตัราก าลงัของเทศบาล เพ่ือเป็นกรอบ
ในการก าหนดต าแหน่ง และการใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาล โดยเสนอให้  ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
  ในการจัดท าแผนอัตราก าลงัของเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให้เทศบาลค านึงถึงภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลกัษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคณุภาพของงานและปริมาณงาน 
ตลอดทัง้ภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลและของรัฐในหมวดเงินอดุหนนุที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล  
 

  ข้อ  15    การก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลต าแหน่งใดเป็นต าแหน่งระดบัใด ให้
ประเมินความยากและคณุภาพของงานในต าแหน่งนัน้แล้วปรับเทียบกับบรรทดัฐาน  ในมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งที่  ก.ท. จัดท าไว้ตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง  การปรับ
ต าแหน่งเทียบกับบรรทดัฐานในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง   ให้จัดต าแหน่งที่มีลกัษณะงานอย่างเดียวกัน
เข้าประเภทและสายงานเดียวกัน  และจัดต าแหน่งในสายงานเดียวกันที่มีความยากและคณุภาพของงาน
อยู่ในระดบัเดียวกันโดยประมาณเข้ากลุ่มต าแหน่งเดียวกันและระดบัเดียวกัน  

  ข้อ  16    ในการจัดท าแผนอัตราก าลงัของเทศบาล ให้เทศบาลแต่งตัง้คณะกรรมการ
จัดท าแผนอัตราก าลงัของเทศบาล  ประกอบด้วย 
      (1)  นายกเทศมนตรี                เป็นประธาน   

(2) ปลดัเทศบาล                 เป็นกรรมการ 
(3) ผู้อ านวยการส านักผู้ อ านวยการกองหรือหวัหน้าส่วนราชการ      เป็นกรรมการ 
(4) พนักงานเทศบาลคนหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย        เป็นกรรมการและ 
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     เลขานกุาร 

  ข้อ  17    ให้คณะกรรมการจัดท าแผนอตัราก าลงัของเทศบาล จัดท าแผนอัตราก าลงั  โดย
ให้ค านึงถึงภารกิจ อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล ลกัษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน 
และปริมาณงานของส่วนราชการต่าง ๆ  ในเทศบาล  ตลอดทัง้ภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลและของรัฐใน
หมวดเงินอดุหนนุที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคลและการจัดสรรเงินงบประมาณของเทศบาล โดยก าหนดเป็น
แผนอตัราก าลงัของเทศบาล ในระยะเวลา 3 ปี และแผนอตัราก าลงัดงักล่าวอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
สาระส าคญั  ดงันี  ้

(1) บทศกึษาวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบของเทศบาลในช่วง
ระยะเวลา 3  ปี 

(2) บทศกึษาวิเคราะห์ความต้องการก าลงัคนทัง้หมดของเทศบาล ในช่วงระยะเวลา 3 ปี  
ว่าต้องการก าลงัคนประเภทใด  ระดบัใด  จ านวนเท่าใด  จึงจะสามารถปฏิบัติงาน  ตามภารกิจที่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) บทศกึษาวิเคราะห์ประเมินความต้องการก าลงัคนที่มีอยู่ในปัจจุบันและก าลงัคนที่ขาด
อยู่และต้องการเพ่ิมขึน้  อตัราความต้องการก าลงัคนเพ่ิมขึน้  เน่ืองจากการขยายงานหรือได้รับมอบหมาย
เพ่ิมขึน้  อัตราการสญูเสียก าลงัคนในแต่ละปี 

(4) บทศกึษาวิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลงัคน  เป็นการวางแผนเพ่ือให้มีการใช้    
ก าลงัคนที่มีอยู่ในเทศบาลให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยส ารวจและประเมินความรู้ความสามารถของก าลงัคน
ที่มีอยู่ การพฒันาหรือฝึกอบรมก าลงัคนที่มีอยู่ในมีประสิทธิภาพสงูขึน้ และใช้ก าลงัคนที่มีอยู่ให้เหมาะสม
กับความรู้ความสามารถของแต่ละคน 

(5) การจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ
ส่วนราชการ  การแบ่งงานภายในส่วนราชการการก าหนดต าแหน่งและระดบัต าแหน่งต่าง ๆ  โดยมีเกณฑ์
เบือ้งต้น  ดงันี ้
              ก โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  เทศบาลใดจะจัดโครงสร้าง  การแบ่งส่วนราชการ 
ใดบ้าง  ให้เป็นไปตามกรอบของหลกัเกณฑ์การก าหนดขนาดของเทศบาล  
       ข  การก าหนดต าแหน่งและระดบัต าแหน่ง เทศบาลใดจะมีต าแหน่งใดอยู่ในส่วน
ราชการใด  มีระดบัต าแหน่งใดให้เป็นไปตามแผนอัตราก าลงั 3 ปี  ที่เทศบาลจัดท าขึน้  โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

(6) การก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่ 
ก  เกณฑ์เบือ้งต้นส าหรับการก าหนดจ านวนต าแหน่งเพ่ิมขึน้ใหม่  ให้เทศบาลค านึง  
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ถึงอ านาจหน้าที่ปริมาณงานของต าแหน่งนัน้ ๆ  ด้วย  
        ข  การก าหนดต าแหน่งเพ่ิมขึน้ใหม่ให้เทศบาลขอก าหนดเท่าที่จ าเป็นจริง ๆ  โดย
จะต้องจัดสรรงบประมาณตัง้เป็นอตัราเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่เพ่ิมขึน้ใหม่ด้วย 
        ค  ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป็นผู้ พิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนด
ต าแหน่งเพ่ิมขึน้ใหม่  เว้นแต่กรณีการก าหนดต าแหน่งในสายงานใหม่ที่ยังไม่ได้จัดท ามาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของต าแหน่งสายงานนัน้  ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล  เสนอให้คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบและจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งก่อน  
        ง  การขออนมุัติก าหนดต าแหน่งใหม่  นอกจากจะพิจารณาเหตผุลด้านปริมาณงาน
และคณุภาพของงานแล้วให้ค านึงถึงจ านวนลกูจ้างทัง้ประจ าและชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในงานนัน้ด้วย  ทัง้นี ้ 
เพ่ือมิให้เกิดปัญหาคนล้นงาน  และเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้านบุคคลของเทศบาลและของ
รัฐในหมวดเงินอดุหนนุด้วย 
        จ  การขออนมุัติก าหนดต าแหน่งใหม่ให้พิจารณาถึงความส าคญั  ความเหมาะสมและ
ความถูกต้องของกรอบต าแหน่งในงานนัน้ด้วย  โดยเฉพาะอย่างย่ิง  ควรจะให้ต าแหน่งในงานนัน้สามารถ
รองรับความก้าวหน้าของบุคลากรในงานนัน้ได้ 
        ฉ  ก่อนที่เทศบาลจะขออนมุติัก าหนดต าแหน่งขึน้ใหม่  ให้เทศบาลพิจารณา
ด าเนินการกับต าแหน่งที่ว่างและมีความจ าเป็นน้อยเสียก่อน  โดยการตัดโอนหรือปรับปรุงและตดัโอน 
(เกลี่ยต าแหน่ง)  ไปไว้ในงานที่มีความส าคญัและจ าเป็นเร่งด่วนมากกว่า 
        ช  การก าหนดต าแหน่งใหม่  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลต้องท าการวิเคราะห์
ต าแหน่งและจ าเป็นต้องใช้ข้อมลูเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดงันัน้  จึงขอให้เทศบาลได้ให้ความส าคญั      
กับการเสนอข้อมลู  โดยกรอกเอกสารตามแบบให้ถูกต้อง  กล่าวคือ  จะต้องเป็นข้อมลูที่ตรวจสอบจาก   
เจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.ท.จ.และเอกสารต้องครบถ้วนกล่าวคือจะต้องรายงานข้อมลูตามแบบ  1 – 5  อย่าง
ครบถ้วน  รายละเอียดตามแบบแนบท้าย 
  (6)  กรณีเทศบาลมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแผนอัตราก าลงั  3  ปี  ในระหว่างที่ยังไม่
ครบก าหนดระยะเวลาของแผนให้ท าได้  โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. 

  ข้อ  18    เมื่อ ก.ท.จ.พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มีต าแหน่งพนักงานเทศบาลต าแหน่งใด  
ระดบัใด  ในส่วนราชการใด  จ านวนเท่าใด  ตามข้อ  14  แล้วให้เทศบาลพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ
เพ่ิมในแต่ละปีส าหรับตัง้เป็นอตัราเงินเดือนของต าแหน่งดงักล่าวให้สอดคล้องกัน  
  การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ถ้าใช้งบประมาณในหมวดเงินอดุหนนุให้เทศบาลรายงาน 
ก.ท.จ.  เพ่ือจะได้รายงาน ก.ท. เพ่ือแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องประสานกับส านักงบประมาณในการจัดสรร
เงินงบประมาณในแต่ละปี  ส าหรับตัง้เป็นอตัราเงินเดือนของต าแหน่งดงักล่าวให้สอดคล้องกัน  และเมื่อ       
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ได้รับจัดสรรงบประมาณส าหรับอัตราเงินเดือนของต าแหน่งดงักล่าวแล้วให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร
อตัราเงินเดือนของต าแหน่งจากส านักงบประมาณ  เป็นผู้ พิจารณาจัดสรรอัตราเงินเดือนของต าแหน่ง       
ตามหลกัเกณฑ์ที่ ก.ท. ก าหนด 

  ข้อ  19    หลกัเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งพนักงานครูเทศบาลที่สงักัด
สถานศกึษา  ให้ด าเนินการ  ดงันี ้  

(1)  โรงเรียนมีการจัดการศกึษาระดบัใดระดบัหนึ่งหรือหลายระดบั ดงันี  ้
       -  ระดบัก่อนประถมศกึษา   -  ระดบัมธัยมศกึษา 
       -  ระดบัประถมศกึษา    -  ระดบัอาชีวศกึษา 
  (2)  ห้องเรียนก าหนดให้มีนักเรียนห้องละ 40  คน  เศษที่เหลือถ้าเกิน  10  คนขึน้ไปให้          
จัดเพ่ิม  1  ห้องเรียน  (ยกเว้นระดบัก่อนประถมศกึษา  ให้มีนักเรียนห้องละ  30  คน) 
  (3)  บุคลากรในโรงเรียนมี  3  สายงาน  คือ 
       -  สายงานผู้บริหารสถานศกึษาได้แก่  ผู้บริหารโรงเรียนและผู้ ช่วยผู้บริหารโรงเรียน   

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

(4)  เกณฑ์การก าหนดต าแหน่งและมาตรฐานอัตราก าลงั  
       (4.1)  ผู้บริหารโรงเรียน 
    -  ก าหนดให้มีผู้บริหารโรงเรียน ๆ ละ 1  คน 
    -  ผู้บริหารโรงเรียนทกุคนต้องมีชั่วโมงปฏิบัติการสอนอย่างน้อยสปัดาห์ละ              
5  ชั่วโมง   ยกเว้นผู้บริหารโรงเรียน  ซึง่มีจ านวนห้องเรียนรวม  24  ห้องขึน้ไป  ผู้บริหารโรงเรียนไม่ต้องมี 
ชั่วโมงท าการสอน 

(4.2)  ผู้ ช่วยผู้บริหารโรงเรียน 
  (4.2.1)  ก าหนดให้มีจ านวนผู้ ช่วยผู้บริหาร  ดงันี  ้
  -  โรงเรียนที่มีห้องเรียนรวม  11  ห้องเรียนลงมา  ไม่มีผู้ ช่วยผู้บริหาร 
  -  โรงเรียนที่มีห้องเรียนรวมตัง้แต่ 12 – 23 ห้องเรียน มีผู้ ช่วยฯ  ได้  1  คน 
  -  โรงเรียนที่มีห้องเรียนรวมตัง้แต่ 24 – 35  ห้องเรียน มีผู้ ช่วยฯ ได้  2  คน 
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  -  โรงเรียนที่มีห้องเรียนรวมตัง้แต่ 36 – 47  ห้องเรียน มีผู้ ช่วยฯ ได้  3  คน 
  -  โรงเรียนที่มีห้องเรียนรวมตัง้แต่ 48 ห้องเรียนขึน้ไป มีผู้ ช่วยฯ ได้  4  คน 

     (4.2.2)  ก าหนดให้ปฏิบัติงานด้านบริหาร  ดงันี  ้
    -  โรงเรียนที่มีผู้ ช่วยฯ  1  คน  ผู้ ช่วยฯ  ต้องท าหน้าที่ทกุอย่างในโรงเรียน
ทัง้ด้านวิชาการ  บริหาร  ปกครอง  และบริการ 
    -  โรงเรียนที่มีผู้ ช่วยฯ  2  คน  ก็จะแบ่งงานเป็น  2  ฝ่าย  คือ ฝ่ายวิชาการ           
กับฝ่ายบริหาร  ปกครองและบริการ 
    -  โรงเรียนที่มีผู้ ช่วยฯ  3  คน  ก็จะแบ่งงานเป็น  3  ฝ่าย  คือ ฝ่ายวิชาการ         
ฝ่ายบริหารกับฝ่ายปกครองและบริการ 
    -  โรงเรียนที่มีผู้ ช่วยฯ  4  คน  ก็จะแบ่งงานเป็น  4  ฝ่าย  คือ ฝ่ายวิชาการ         
ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายปกครองและฝ่ายบริการ 
     (4.2.3)  ผู้ ช่วยผู้บริหารทกุคนต้องมีชั่วโมงปฏิบัติการสอนอย่างน้อยสปัดาห์ละ        
5 ชั่วโมง 
         (4.3)  ครูสนับสนนุการสอน 
     (4.3.1)  ก าหนดให้มีต าแหน่งครูสนับสนนุการสอน  9  ต าแหน่ง  ดงันี  ้
    -  ครูบรรณารักษ์ 
    -  ครูธุรการ 
    -  ครูอนามยัโรงเรียน 
    -  ครูโภชนาการ 
    -  ครูการเงิน 
    -  ครูโสตทัศนศกึษา 
    -  ครูแนะแนว 
    -  ครูพสัดุ 
    -  ครูทะเบียนและวดัผล 
     (4.3.2)  ก าหนดให้มีจ านวนครูสนับสนนุการสอน  ดงันี  ้
    -  โรงเรียนที่มีห้องเรียน รวม 6 – 11 ห้อง มีครูสนับสนนุการสอนได้ 1 คน 
    - “     12 – 17   “                     2 คน 
    - “     18 – 23  “            3  คน 
    - “      24 – 29  “           4  คน 
    - “      30 – 35  “           5  คน 
    - “      36 – 41  “                     6  คน 
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    - “      42 – 47  “           7  คน 
    - “      48 – 53  “           8  คน 
    - “      54 – 59  “           9  คน 
    - “      60 – 65  “         10  คน 
     (4.3.3)  ครูสนับสนนุการสอนทกุคนต้องมีชั่วโมงปฏิบัติการสอนอย่างน้อย
สปัดาห์ละ 5  ชั่วโมง   
     (4.3.4)  การที่จะให้มีครูสนับสนนุการสอนต าแหน่งใดในโรงเรียนให้ขึน้อยู่กับ 
ความจ าเป็นและความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน 
    ในกรณีที่โรงเรียนก าหนดให้มีครูสนับสนนุการสอนมากกว่า  9  คน  ให้
โรงเรียนพิจารณาขอแต่งตัง้ซ า้กับต าแหน่งครูสนับสนนุการสอนทัง้  9  ต าแหน่งข้างต้นได้  เช่น  โรงเรียน ก. 
ก าหนดให้มีครู สนับสนนุการสอนได้  10  คน  เมื่อบรรจุ  9  ต าแหน่ง  แล้วยังเหลืออีก  1  คน  ถ้าโรงเรียน
เห็นว่าครูโภชนาการที่มีอยู่ต้องรับผิดชอบปริมาณงานมากก็อาจพิจารณาขอรับการบรรจุแต่งตัง้ครูที่เหลือ  
1  คน  เป็นครูโภชนาการอีก  1  ต าแหน่งก็ได้ 

  (4.4) ครูปฏิบัติการสอน  (ผู้สอน) 
    ก าหนดให้มีครูปฏิบัติการสอน (ผู้สอน)  ได้จากการค านวณ  ดงันี  ้

 -  ครูระดบัก่อนประถมศกึษา  อตัราส่วนครู  1  คนต่อนักเรียน  23  คน 
 -  ครูระดบัประถมศกึษา         อตัราส่วนครู  1  คนต่อนักเรียน  25  คน 
 -  ครูระดบัมธัยมศกึษา        อตัราส่วนครู  1  คนต่อนักเรียน  25  คน 
 -  ครูระดบัอาชีวศกึษา         อตัราส่วนครู 1 คนต่อนักเรียน  23  คน 

  (5)  การค านวณอัตราก าลงัพนักงานครูเทศบาลที่สงักัดสถานศกึษาตามหลกัเกณฑ์
ข้างต้นให้เทศบาลใช้แบบรายงานการจัดอัตราก าลงัพนักงานครูเทศบาลที่สงักัดสถานศึกษาตามแบบท้าย
หลกัเกณฑ์นี ้ โดยจัดท าเป็นแผนอัตราก าลงั  3  ปี 

  ข้อ  20    ให้  ก.ท.จ.  ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาล               
ให้เหมาะสม  ในกรณีที่ปรากฏว่าการก าหนดต าแหน่งใดไม่เหมาะสมก็ดี  การใช้ต าแหน่งใดไม่เหมาะสม
ตามที่  ก.ท.จ.  ก าหนดก็ดี  หรือลกัษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณและคณุภาพของงานของต าแหน่ง
ใดที่  ก.ท.จ.  ก าหนดเปลี่ยนแปลงไปก็ดี  ก.ท.จ.  อาจพิจารณาปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งนัน้เสียใหม่ให้
เหมาะสม  ทัง้นี ้ ก.ท.จ. จะมอบหมายให้เทศบาลด าเนินการแทน ก็ได้ 
  ในการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ก.ท.จ.หรือเทศบาลที่ ก.ท.จ.มอบหมาย 
มีอ านาจยุบเลิกต าแหน่งหรือเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับต าแหน่งพนักงานเทศบาล  โดยให้เทศบาลด าเนินการให้
เป็นไปตามมติหรือค าสัง่นัน้    
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  กรณีต าแหน่งใดใช้งบประมาณในหมวดเงินอดุหนุนให้ ก.ท.จ.มีอ านาจยุบเลิกต าแหน่ง
หรือตัดโอนต าแหน่งหรือตดัโอนพนักงานเทศบาล  หรือตดัโอนต าแหน่งและตดัโอนพนักงานเทศบาลที่เกิน
อยู่ในสถานศกึษาหนึ่งไปก าหนดในอีกสถานศกึษาหนึ่งของเทศบาลเดียวกัน  หรือที่เกินอยู่ในเทศบาลใด  
ไปก าหนดในเทศบาลอ่ืน  ได้ตามความจ าเป็น  เมื่อยุบเลิกต าแหน่งหรือตดัโอนต าแหน่งแล้ว  ให้เทศบาล
รายงาน ก.ท.จ.เพ่ือรายงาน ก.ท. ทราบต่อไป 
  การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งของ  ก.ท.จ.  ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องได้รับความ
เห็นชอบจาก ก.ท. ก่อน 

  ข้อ  21   การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลตามข้อ  20  ก.ท.จ. หรือ     
เทศบาลผู้ ได้รับมอบหมายมีอ านาจเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับต าแหน่งพนักงานเทศบาลได้  

  ข้อ  22    การยุบเลิกต าแหน่งและการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับต าแหน่งของพนักงานเทศบาล
ตามข้อ  20  ให้ด าเนินการ  ดงันี  ้

1) การยุบเลิกต าแหน่ง หมายถึง การยุบเลิกต าแหน่งที่ว่างและไม่มีความจ าเป็นต่อ  
เทศบาล 
  2)   การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับต าแหน่ง จะต้องด าเนินการเฉพาะต าแหน่งว่างที่ไม่มีคน 
ครองต าแหน่งเท่านัน้เว้นแต่ในประกาศนีจ้ะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน  ได้แก่ 
   (ก) ปรับปรุงต าแหน่ง หมายถึง การปรับปรุงสายงานของต าแหน่ง แต่อยู่ใน               
งานเดิม ส่วนราชการเดิม เช่น ปรับปรุงต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-3 (05-1-002) เป็น เจ้าพนักงานธุรการ 
2-4 เลขที่ต าแหน่งเดิม และงานเดิม ส่วนราชการเดิม เป็นต้น 
   (ข) ปรับขยายระดบัต าแหน่ง  หมายถึง  การปรับขยายระดบัต าแหน่งในสายงาน
เดิม สงักัดงานและส่วนราชการเดิม เช่น ปรับขยายระดบั เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-3 (03-4-003)  เป็น  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4 เลขที่ต าแหน่ง งานและส่วนราชการเดิม เป็นต้น 
   (ค) ปรับลดระดบัต าแหน่ง  หมายถึง การปรับลดระดบัต าแหน่งในสายงานเดิม 
สงักัดงานและส่วนราชการเดิม เช่น ปรับลดระดบั พยาบาลวิชาชีพ 6 (05-6-002) เป็นพยาบาลวิชาชีพ 3-5 
เลขที่ต าแหน่งงานและส่วนราชการเดิม เป็นต้น 
   (ง)  ตัดโอนต าแหน่ง หมายถึง การตัดโอนต าแหน่งในสายงานและระดบัเดิม   
จากงานหนึ่งไปไว้อีกงานหนึ่ง เช่น  ตัดโอนต าแหน่ง ช่างโยธา 1-3 (04-2-002) งานวิศวกรรม กองช่าง ไปไว้
ในงานแผนที่ภาษี กองคลงั (03-2-02) เป็นต้น 
   (จ) เปลี่ยนแปลงเลขที่ต าแหน่ง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเลขที่ต าแหน่งของ
ต าแหน่งเดิม ในงานเดียวกัน เช่นเปลี่ยนเลขที่ต าแหน่งของ เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 3-5                 
จาก 01-5-002  เป็น 01-5-001 เป็นต้น 
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   (ฉ) ปรับปรุงและตดัโอนต าแหน่ง หมายถึง การเกลี่ยต าแหน่งที่ว่างจากงาน  
หนึ่ง ไปไว้อีกงานหนึ่ง (ส่วนราชการเดียวกันหรือไม่ก็ได้) ซึง่จะเป็นการปรับปรุง ทัง้ช่ือต าแหน่งและเลขที่
ต าแหน่ง เช่น เกลี่ยต าแหน่งนักวิชาการสขุาภิบาล 3-5 (05-2-002) งานสขุาภิบาลและอนามยัสิ่งแวดล้อม                        
กองสาธารณสขุ และสิ่งแวดล้อมไปเป็นนักวิชาการคลงั 3-5 (03-2-003) งานแผนที่ภาษี กองคลงั เป็นต้น 

3)   ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป็นผู้ พิจารณาให้ความเห็นชอบการยุบเลิก 
ต าแหน่งและเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับต าแหน่งตามข้อเสนอของเทศบาลหากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
เห็นชอบตามข้อเสนอของเทศบาลถือได้ว่าคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบแล้ว   หาก         
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของเทศบาล  และเทศบาลยืนยันข้อเสนอนัน้ให้
เสนอผ่านคณะกรรมการพนักงานเทศบาลให้คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบต่อไป  

4)   การพิจารณาขออนุมติัยุบเลิกต าแหน่ง และเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับต าแหน่งพนักงาน 
ประจ าปี ให้ด าเนินการโดยยึดกรอบอตัราก าลงัตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี ของเทศบาลเป็นเกณฑ์ หากมี           
เหตผุลและความจ าเป็นที่จะขออนมุัตินอกเหนือจากกรอบฯ ก็ให้ขออนุมติัเป็นกรณีพิเศษ 
  5)   การขออนมุติัยุบเลิกต าแหน่งและเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับต าแหน่งให้พิจารณาถึงเหตุผล
และความจ าเป็นในด้านปริมาณงานและ คณุภาพของงานเป็นส าคญั  

6)   การขออนมุติัยุบเลิกต าแหน่งและเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับต าแหน่ง  นอกจากจะ 
พิจารณาเหตผุลด้านปริมาณงานและคณุภาพของงานแล้ว ให้ค านึงถึงจ านวนของลกูจ้างทัง้ประจ า และ
ชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในงานนัน้ด้วย  ทัง้นี ้เพ่ือมิให้เกิดปัญหางานล้นมือ   หรือปัญหาอ่ืนตามมา 
  7)   การขออนมุติัยุบเลิกต าแหน่งและเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับต าแหน่ง ให้พิจารณาถึง
ความส าคญักับความเหมาะสมและถูกต้องของกรอบต าแหน่งในงานนัน้ด้วย  

8)  การขออนุมติัยุบเลิกต าแหน่งและเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับต าแหน่ง  คณะกรรมการ 
พนักงานเทศบาล  ต้องท าการวิเคราะห์ต าแหน่ง และจ าเป็นต้องใช้ข้อมลูเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดงันัน้ 
จึงขอให้เทศบาลได้ให้ความส าคญักับการเสนอข้อมลู โดยกรอกเอกสารตามแบบให้ถูกต้อง กล่าวคือ 
จะต้องเป็นข้อมลูที่ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ส านักงาน ก .ท.จ.และเอกสารต้องครบถ้วน  กล่าวคือ จะต้อง
รายงาน ข้อมลูตามแบบ 1-6 อย่างครบถ้วน รายละเอียดตามแบบแนบท้าย 
  9)  การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับต าแหน่งในสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 1 หรือ ระดบั 2  ใน
กรณีที่ต าแหน่งนัน้มีผู้ ด ารงต าแหน่งอยู่และผู้ครองต าแหน่งดงักล่าวมีคณุสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งที่จะเลื่อนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งที่สงูขึน้ในสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 2  ก็ให้
สามารถปรับปรุงต าแหน่งนัน้ได้  
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  ข้อ  23    การยุบเลิกต าแหน่งและการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับต าแหน่ง  ตัดโอนต าแหน่ง   
ตดัโอนพนักงานครูเทศบาล  ตดัโอนต าแหน่งและตัดโอนพนักงานครูเทศบาลที่สงักัดสถานศกึษาให้       
ด าเนินการ  ดงันี  ้

1) การยุบเลิกต าแหน่ง  หมายถึง  การยุบเลิกต าแหน่งที่ว่างและไม่มีความจ าเป็นต่อ        
เทศบาล 

2)   การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับต าแหน่งจะต้องด าเนินการเฉพาะต าแหน่งว่างที่ไม่มี       
ผู้ครองต าแหน่งเท่านัน้  เว้นแต่ในประกาศที่จะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน  ได้แก่ 
       (ก)  การปรับปรุงต าแหน่งและระดบั  หมายถึง  การปรับปรุงต าแหน่งและระดบัให้     
สงูขึน้หรือต ่าลงในสายงานเดียวกัน  โรงเรียนเดิม  เช่น  ปรับต าแหน่งผู้ ช่วยอาจารย์ใหญ่  ระดบั 6  เป็น
ต าแหน่งผู้ ช่วย  ผู้ อ านวยการโรงเรียน ระดบั 7  หรือปรับปรุงต าแหน่งอาจารย์ 2 ระดบั 7 เป็นต าแหน่ง
อาจารย์ 1 ระดบั 3 ต าแหน่งเลขที่และโรงเรียนเดิม  เป็นต้น 
       (ข)  การปรับขยายระดบัต าแหน่ง  หมายถึง  การปรับขยายระดบัควบของต าแหน่งให้
สงูขึน้ ในสายงานเดิม  โรงเรียนเดิม   เช่น   ปรับขยายระดบัต าแหน่งผู้ ช่วยอาจารย์ใหญ่  ระดบั  5  เป็น
ต าแหน่งผู้ ช่วยอาจารย์ใหญ่ ระดบั 6 ต าแหน่งเลขที่และโรงเรียนเดิม  เป็นต้น  รวมทัง้การปรับขยายใน
ระดบัควบเป็นนอกระดบัควบด้วย  เช่น  ปรับขยายระดบัต าแหน่งผู้ ช่วยอ านวยการโรงเรียน ระดบั 6-7        
เป็นต าแหน่งผู้ ช่วยผู้ อ านวยการโรงเรียน ระดบั 8 ต าแหน่งเลขที่และโรงเรียนเดิม  เป็นต้น 
       (ค)  การปรับลดระดบัต าแหน่ง  หมายถึง  การปรับลดระดบัควบของต าแหน่งให้ต ่าลง
ในสายงานเดิม  โรงเรียนเดิม  เช่น  ปรับลดระดบัต าแหน่งอาจารย์ 2 ระดบั 7 เป็นต าแหน่ง อาจารย์ 2 
ระดบั 6  ต าแหน่งเลขที่และโรงเรียนเดิม  เป็นต้น  รวมทัง้การปรับลดนอกระดบัควบเป็นต าแหน่งในระดบั
ควบด้วย  เช่น  ปรับลดระดบัต าแหน่งอาจารย์ 1 ระดบั 6 เป็นต าแหน่งอาจารย์ 1 ระดบั 3-5  ต าแหน่งเลขที่
และโรงเรียนเดิม  เป็นต้น 
       (ง)  การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งและการเปลี่ยนแปลงเลขที่ต าแหน่ง  หมายถึง          
การปรับปรุงต าแหน่งจากสายงานหนึ่ง โรงเรียนเดิม โดยเปลี่ยนแปลงเลขที่ต าแหน่งด้วย เช่น ปรับปรุงการ
ก าหนดต าแหน่ง อาจารย์ 2 ระดบั 7 ต าแหน่งเลขที่ 0000-2 โรงเรียน ก. เป็นต าแหน่งผู้ ช่วยผู้อ านวยการ
โรงเรียน ระดบั 7ต าแหน่งเลขที่ 00002-1 โรงเรียน ก. เป็นต้น  และหมายความรวมทัง้การปรับปรุงการ
ก าหนดต าแหน่งที่มีคนครองต าแหน่งด้วย 
  3)    การตัดโอนต าแหน่ง  หมายถึง  การตดัโอนอัตราว่างจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งภายใน         
เทศบาลหรือระหว่างเทศบาลในจังหวัด  หรือระหว่างเทศบาลต่างจังหวัดและรวมทัง้การตดัโอนต าแหน่ง
ต่างประเภทระหว่างพนักงานครูเทศบาลสายงาน ผู้สอนระดบัก่อนประถมศกึษา  ประถมศกึษา  
มธัยมศกึษาและอาชีวศกึษาด้วย 
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  4)    การตัดโอนพนักงานครูเทศบาล  หมายถึง  การย้ายพนักงานครูเทศบาลจากต าแหน่ง
หนึ่งไปอีกต าแหน่งหนึ่ง  ภายในเทศบาลหรือการโอน  (ย้าย)  จากเทศบาลหนึ่งไปยังอีกเทศบาลหนึ่งใน
จังหวดัเดียวกัน 
  5)    การตัดโอนต าแหน่งและตัดโอนพนักงานครูเทศบาล  หมายถึง  การตัดโอนต าแหน่ง
พร้อมตัวผู้ครองต าแหน่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ภายในเทศบาล หรือระหว่างเทศบาลภายในจังหวดั
รวมทัง้การตัดโอนต าแหน่งพร้อมตวัผู้ ครองต่างประเภทระหว่างพนักงานครูเทศบาลสายผู้สอนระดบัก่อน
ประถมศกึษา ประถมศกึษาและมธัยมศกึษาและระดบัอาชีวศกึษาด้วย  
  6)    อตัราก าลงัเกินเกณฑ์  หมายถึง  อัตราก าลงัพนักงานครูเทศบาลที่มีอยู่จริงใน
ปัจจุบันมากกว่าอัตราก าลงัตามเกณฑ์มาตรฐานการก าหนดต าแหน่งของคณะกรรมการกลางพนักงาน 
เทศบาล 
  7)    อตัราก าลงัต ่ากว่าเกณฑ์  หมายถึง  อัตราก าลงัพนักงานครูเทศบาลที่มีอยู่จริง       
ในปัจจุบันน้อยกว่าอตัราก าลงัตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของคณะกรรมการกลางพนักงาน         
เทศบาล 
  8)    ให้เทศบาลรายงานและค านวณอัตราก าลงัพนักงานครูเทศบาลที่สงักัดสถานศกึษา
ตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้ ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลทราบภายในเดือนมิถุนายนของทกุปี  ทัง้นี ้
หากค านวณแล้ว  เทศบาลใดมีอัตราก าลงัเกินเกณฑ์และเป็นอตัราว่าง  ห้ามมิให้เทศบาลบรรจุและแต่งตัง้
ตวับุคคลให้ด ารงต าแหน่งที่ว่างนัน้ 
  9)    ให้เทศบาลขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับต าแหน่งต่อคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล  ตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้ หากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นชอบตามข้อเสนอ
ของเทศบาล  ถือได้ว่าคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบแล้ว  หากคณะกรรมการพนักงาน  
เทศบาลไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของเทศบาล  และเทศบาลยืนยันตามข้อเสนอเดิม  ให้เสนอผ่านคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลให้คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบต่อไป 
  10)    ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป็นผู้ พิจารณาให้ความเห็นชอบการตดัโอน
ต าแหน่งตัดโอนพนักงานครูเทศบาล  ตัดโอนต าแหน่งและตัดโอนพนักงานครูเทศบาล  ที่เกินอยู่ใน
สถานศกึษาหนึ่งไปก าหนดในอีกสถานศกึษาหนึ่งของเทศบาลเดียวกันหรือที่เกินอยู่ในเทศบาลใดไป
ก าหนดในเทศบาลอ่ืนในจังหวัดเดียวกันได้ตามความจ าเป็นตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี  ้
  11)    ให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรอัตราเงินเดือนของต าแหน่งจากส านักงบประมาณ
พิจารณา ตัดโอนอตัราว่างจากเทศบาลที่มีอตัราก าลงัเกินเกณฑ์ไปยังเทศบาลที่มีอตัราก าลงัต ่ากว่าเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนดได้ 
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  ข้อ  24    ในระหว่างการประกาศใช้บังคบัแผนอตัราก าลงัของเทศบาล  หากเทศบาล           
มีเหตผุลความจ าเป็นต้องปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง เพ่ือรองรับภารกิจ  หน้าที่ความรับผิดชอบ  
ลกัษณะงาน หรือปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึน้  ให้เทศบาลเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งต่อ  ก .ท.จ. 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  ข้อ  25    กรณีการขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่งของเทศบาลตามข้อ 22  และข้อ  23      
เป็นการก าหนดต าแหน่งสายงานใหม่ ซึง่เป็นสายงานที่  ก.ท. ยังไม่ได้จัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง      
ของต าแหน่งสายงานนัน้  ในการขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งดงักล่าว ให้เทศบาล จัดท าร่างมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของต าแหน่งสายงานนัน้ เสนอไปพร้อมกันด้วย  ทัง้นี ้เพ่ือแสดงให้ทราบถึงประเภท
ต าแหน่งช่ือต าแหน่งสายงาน ลกัษณะงาน โดยทัว่ไป หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง ลกัษณะงาน
ที่ต้องปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และระดบัต าแหน่ง   
  ในการพิจารณาของ  ก.ท.จ.  หากมีความเห็นชอบตามที่เทศบาลเสนอ  ให้เสนอเร่ืองขอ
ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่ ร่างมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง พร้อมความเห็นให้ ก.ท. พิจารณาให้
ความเห็นชอบ    
  หาก  ก.ท.จ. มีมติไม่เห็นชอบตามที่เทศบาลเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่ 
ให้น าความที่ก าหนดในข้อ 20 มาใช้บังคบัโดยอนโุลม 

  ข้อ  26   เมื่อเทศบาลได้รับความเห็นชอบในการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งตามข้อ 22  
หรือข้อ 23  แล้วแต่กรณี  ให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอตัราก าลงัของเทศบาลนัน้ โดยให้เทศบาล
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตราก าลงัของเทศบาลต่อไป 

 

 

 
 

หมวด  3 
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 

ส่วนท่ี 1 
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน 
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  ข้อ  27    อตัราเงินเดือน  อตัราเงินประจ าต าแหน่งและการรับเงินประจ าต าแหน่งของ        
พนักงานเทศบาล  ให้น ากฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งที่ก าหนดส าหรับข้าราชการ     
พลเรือนหรือข้าราชการครูแล้วแต่กรณีมาใช้บังคบัโดยอนโุลม 
  การจ่ายเงินเดือน และเงินประจ าต าแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล  ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
หรือระเบียบที่ก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการครูแล้วแต่กรณี โดยอนโุลม 

  ข้อ  28   ให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือนตามต าแหน่ง ผู้ ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารง  ต าแหน่ง
ใด  ระดบัใด ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนท้ายพระราชบัญญัติ 
เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง  พ.ศ. 2538   ดงันี  ้
 (1)  ผู้ ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งใดในระดบั  1  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบั  ท 1 
 (2)  ผู้ ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งใดในระดบั  2  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบั  ท 2 
 (3)  ผู้ ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งใดในระดบั  3  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบั  ท 3 
 (4)  ผู้ ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งใดในระดบั  4  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบั  ท 4 
 (5)  ผู้ ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งใดในระดบั  5  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบั  ท 5 
 (6)  ผู้ ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งใดในระดบั  6  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบั  ท 6 
 (7)  ผู้ ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งใดในระดบั  7  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบั  ท 7 
 (8)  ผู้ ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งใดในระดบั  8  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบั  ท 8 
 (9)  ผู้ ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งใดในระดบั  9  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบั  ท 9 

  ข้อ  29    พนักงานเทศบาลผู้ ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งใด ระดบัใด  โดยได้รับเงินเดือน
ในอนัดบัใดตามข้อ 28  ให้ได้รับเงินเดือนในขัน้ต ่าของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งนัน้  เว้นแต่ 

 (1)  ผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงูกว่าขัน้ต ่าของอนัดบันัน้อยู่แล้ว  ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม  
  (2)  ผู้นัน้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศกึษาหรือวิชาชีพ  และ ก.พ., ก.ค. หรือ               
ก.ท.  รับรองว่าปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศกึษาหรือวิชาชีพนัน้ เป็นคณุสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่ได้รับแต่งตัง้ และก าหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในอนัดบัและขัน้ใด  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบั    
และขัน้ที่ตามที่ก าหนดในข้อ 30 
  (3)  ผู้นัน้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศกึษาหรือวิชาชีพเพ่ิมขึน้หรือสงูขึน้                 
และ ก.พ., ก.ค. หรือ  ก.ท.  รับรองว่าปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศกึษาหรือวิชาชีพที่ได้รับเพ่ิมขึน้หรือ              
สงูขึน้นัน้ เป็นคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตัง้และก าหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในอนัดบั    
และขัน้ใด  นายกเทศมนตรีหรือผู้ ซึง่ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีอาจปรับให้ได้รับเงินเดือน         
ในอนัดบัและขัน้ที่ตามที่ก าหนดในข้อ  30          
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  (4)  ผู้นัน้ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใดที่  ก.ท.  ก าหนดในมาตรฐาน            
ก าหนดต าแหน่งให้ต าแหน่งในสายงานนัน้ ได้รับเงินเดือนสงูกว่าขัน้ต ่าของอนัดบัเงินเดือนส าหรับ       
ต าแหน่งระดบันัน้  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัและขัน้ที่  ก.ท. ก าหนด 
  (5)  ผู้ ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งใดในระดบัที่ต ่ากว่าต าแหน่งเดิม  กรณีที่เป็นการ         
แต่งตัง้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัและขัน้ที่ได้รับอยู่เดิม  หากเป็นกรณีที่เป็น
การแต่งตัง้  โดยเป็นความประสงค์ของตัวพนักงานเทศบาล  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัเงินเดือนส าหรับ
ต าแหน่งที่ได้รับแต่งตัง้  ในขัน้ที่เทียบได้ตรงกันกับขัน้เงินเดือนของอนัดบัเดิม    ตามตารางเทียบขัน้
เงินเดือนแต่ละอนัดบัที่พนักงานเทศบาล จะได้รับเมื่อได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งท้ายประกาศนี ้   แต่ถ้า
ผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงูกว่าขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตัง้อยู่แล้ว  ให้ได้รับ
เงินเดือนในขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือน     ส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตัง้ 
  (6)  ผู้ ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ต าแหน่งใด  ถ้าได้รับเงินเดือนสงู               
กว่าขัน้ต ่าของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตัง้นัน้อยู่แล้ว  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัเงิน      
เดือนส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตัง้ในขัน้ที่เทียบได้ตรงกันกับขัน้เงินเดือนของอนัดบัเดิม  ตามตาราง         
เทียบขัน้เงินเดือนและอนัดบัที่พนักงานเทศบาลจะได้รับเมื่อแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งท้ายประกาศนี  ้

  ข้อ  30    การก าหนดให้ผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศกึษาหรือวิชาชีพ          
ตามข้อ 29 (2) และผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศกึษาหรือวิชาชีพเพ่ิมขึน้หรือสงูขึน้ ตาม          
ข้อ 29 (3) ได้รับเงินเดือนในอนัดบัใด และขัน้ใด ให้พิจารณาด าเนินการดงันี  ้
  (1)  ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ได้รับเพ่ิมขึน้ หรือสงูขึน้ต้องเป็นปริญญา         
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรองว่าเป็นคณุสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่ได้รับแต่งตัง้ 
โดยให้พิจารณาปรับอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวฒุิได้  ไม่ว่าพนักงานเทศบาลผู้นัน้จะได้รับปริญญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพดงักล่าวอยู่ก่อน หรือระหว่างเข้ารับราชการ หรืออยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 
  (2)  การปรับอตัราเงินเดือน ให้ได้รับตามคณุวฒุิไม่มีผลเป็นการปรับปรุงต าแหน่ง                  
หรือเปลี่ยนระดบัต าแหน่ง และต้องให้ได้รับเงินเดือนไม่สงูกว่าระดบัและขัน้ของอตัราเงินเดือนที่ควรได้รับ   
ตามตารางก าหนดอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวุฒิ ท้ายประกาศนี ้ 
  (3)  การปรับอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวฒุิ ต้องให้มีผลไม่ก่อนวนัที่พนักงานเทศบาล
ผู้นัน้ส าเร็จการศกึษา และไม่ก่อนวนัที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งที่จะขอปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับ
ตามคณุวฒุินัน้  รวมถึงไม่ก่อนวนัที่ ก.พ. ก.ค.  หรือ  ก.ท. ได้ก าหนดให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตร         
วิชาชีพที่ได้รับมาเป็นคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้  
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  ในกรณีพนักงานเทศบาลผู้ ใดได้รับอนญุาตให้ลาศกึษาเพ่ิมเติมตามหลกัเกณฑ์ว่าด้วย
การลาของพนักงานเทศบาลนัน้  การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวุฒิ ให้มีผลไม่ก่อนวนัที่ผู้นัน้      
รายงานตัวต่อเทศบาลหลงัส าเร็จการศกึษา 
  ในกรณีที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพ่ิมขึน้หรือสงูขึน้ก่อนวนัที่เข้ารับ                
ราชการ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การปรับอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวุฒิต้องมี            
ผลไม่ก่อนวนัพ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้  
  ในกรณีที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพ่ิมขึน้ หรือสงูขึน้หลงัวนัเข้ารับ                           
ราชการและพ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วโดยมิได้รับอนญุาตให้ลาศกึษาเพ่ิมเติมตามวรรคสอง              
การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวุฒิ ให้มีผลไม่ก่อนวนัที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เพ่ิมขึน้หรือสงูขึน้ 
  (4)  การสัง่ปรับอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวฒุิ ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สัง่ โดยมิให้
ย้อนหลงัข้ามปีงบประมาณ 
  ในกรณีที่ได้เสนอเร่ืองราวไว้ก่อนวนัเร่ิมต้นปีงบประมาณและไม่สามารถสัง่ปรับให้ใน           
วนัเร่ิมต้นปีงบประมาณก็ให้สัง่ปรับอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวฒุิได้ตัง้แต่วันเร่ิมต้นปีงบประมาณ           
ทัง้นีใ้ห้ปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามวฒุิก่อนการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือน  

  ข้อ  31    พนักงานเทศบาลผู้ ใดได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในหมวดอ่ืน
แห่งประกาศนี ้ และได้ก าหนดการให้ได้รับเงินเดือนเป็นอย่างอ่ืนไว้โดยเฉพาะ ให้พนักงานเทศบาลผู้นัน้
ได้รับเงินเดือนตามที่ก าหนดในหมวดนัน้ 

  ข้อ  32    พนักงานครูเทศบาลที่สงักัดสถานศกึษาต าแหน่งใด  ที่ ก.ท. ก าหนดให้ได้รับ   
เงินเดือนหลายระดบั  (ระดบัควบ)  เมื่อพนักงานครูเทศบาลผู้ ด ารงต าแหน่งนัน้ได้รับเงินเดือนถึงขัน้ต ่าของ
ระดบัถัดไปให้นายกเทศมนตรี  โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.สัง่ให้ผู้นัน้ให้ได้รับเงินเดือนในระดบัถัดไป 

  ข้อ  33    กรณีอ่ืนนอกจากที่ได้ก าหนดในหมวดนีใ้ห้เสนอ  ก.ท.จ. พิจารณาอนมุัติ                 
เป็นราย ๆ ไป 

 

ส่วนท่ี 2 
ประโยชน์ตอบแทนอื่น 
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  ข้อ  34    ให้เทศบาลจัดให้มีประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานเทศบาลเพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างขวญัก าลงัใจ แรงจูงใจ และเป็นสวสัดิการต่าง ๆ ในการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล    ทัง้นี ้ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบที่ก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือน  หรือข้าราชการครูแล้วแต่กรณี 

  ข้อ  35    เทศบาลที่บริหารจัดการการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ส าหรับพนักงานเทศบาลและลกูจ้าง ได้ต ่ากว่าที่ก าหนดในมาตรา 35  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542   และเทศบาลได้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามเง่ือนไขที่ ก.ท. ก าหนด  เทศบาลนัน้อาจก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแก่พนักงานและลกูจ้างของ
เทศบาลเพ่ิมอีกก็ได้      
  การก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานเทศบาลและลกูจ้างของเทศบาลตามที่
ก าหนดในวรรคหนึ่ง ต้องมีลกัษณะเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และเป็นการจ่ายให้ในลกัษณะของ
สวสัดิการส าหรับพนักงานเทศบาลและลกูจ้างของเทศบาล  โดยให้น าเงินในส่วนที่เหลือจากกรณีค่าใช้จ่าย         
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนไม่สงูกว่าร้อยละสี่สิบ  ตามมาตรา  35  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2542 มาใช้  แต่ทัง้นีว้งเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของพนักงานหรือ
ลกูจ้างที่ได้รับแต่ละคนต้องไม่เกิน  5  เท่าของอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้าง  

  ข้อ  36    เทศบาลอาจก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานเทศบาลและลกูจ้าง
ของเทศบาลตามข้อ  35 ได้ดงัต่อไปนี  ้
      (1)  ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นประเภทเพ่ิมขึน้ใหม่นอกเหนือจากประเภทตาม              
ที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินประกาศก าหนด  และก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทน  ตลอดทัง้หลกัเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับประโยชน์ตอบแทนอ่ืนประเภทใหม่นัน้   
      (2)  ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนในลกัษณะเป็นเงินเพ่ิมพิเศษจากรายการประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินประกาศก าหนด  

  ข้อ  37   เมื่อเทศบาลก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามข้อ   36   แล้ว ให้เสนอเร่ืองให้   
ก.ท.จ. พิจารณา   ในการพิจารณาของ ก.ท.จ. ให้ค านึงถึงสิทธิ สวสัดิการของพนักงานเทศบาลและลกูจ้าง
ที่ได้รับความจ าเป็น ความเหมาะสม งบประมาณรายได้ของเทศบาล  
  ให้ ก.ท.จ. เสนอเร่ืองการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามวรรคหนึ่ง และความเห็นให้               
ก.ท.  พิจารณา  เมื่อ ก.ท. พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกเทศมนตรีประกาศใช้บังคบั  
ต่อไป   
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  ข้อ  38    การปรับปรุงการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานเทศบาลหรือ
ลกูจ้างของเทศบาลตามข้อ 36 (1)  ให้มีอัตราค่าตอบแทนเพ่ิมขึน้หรือลดลงจากที่ก าหนดไว้เดิม หรือการ     
ยกเลิกการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนนัน้ ให้เทศบาลด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 37  โดยอนโุลม 

  ข้อ  39    การปรับปรุงการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนในลกัษณะเป็นเงินเพ่ิมพิเศษจาก
รายการประโยชน์ตอบแทนอ่ืนที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินประกาศก าหนด
ตามข้อ 36 (2)  ให้มีอัตราค่าตอบแทนเพ่ิมขึน้หรือลดลงจากที่ก าหนดไว้เดิม ให้เทศบาลด าเนินการตามที่
ก าหนดไว้ในข้อ 37  โดยอนโุลม   เว้นแต่ การก าหนดให้มีอตัราค่าตอบแทนลดลงต ่ากว่าอตัราที่กฎหมาย
หรือระเบียบที่ก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือนจะได้รับ หรือการยกเลิกการก าหนดประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนนัน้ จะกระท ามิได้ 

  ข้อ  40    ในกรณีที่เทศบาลก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานเทศบาลและ    
ลกูจ้างของเทศบาลตามข้อ  36  แล้ว   หากปรากฏว่าเทศบาลนัน้ไม่สามารถบริหารจัดการการจ่ายเงินเดือน   
ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนให้เป็นไป   ตามที่กฎหมายก าหนดให้เทศบาลพิจารณาด าเนินการปรับปรุง
หรือยกเลิกการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนที่ก าหนดตามข้อ 36 (1) และ (2)  เป็นล าดบัแรก  
  การปรับปรุงหรือยกเลิกการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามวรรคหนึ่ง ให้เทศบาล
ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 38  หรือข้อ  39   โดยอนโุลม 

  ข้อ  41    พนักงานเทศบาลอาจได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตามที่  ก.ท. 
ก าหนด 

  ข้อ  42    การก าหนดให้พนักงานครูเทศบาลได้รับเงินเดือนเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษของครูการศกึษาพิเศษและครูการศกึษาพิเศษกรณีเรียนร่วมด าเนินการ  ดงันี  ้

1) เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษนีใ้ห้เรียกโดยย่อว่า  เงิน  “พ.ค.ศ.” 
2) ค าว่า  เงิน “พ.ค.ศ.”  หมายความว่า  เงินเพ่ิมพิเศษที่จ่ายควบกับเงินเดือนแก่ครู     

การศกึษาพิเศษ  และหรือครูการศกึษาพิเศษกรณีเรียนร่วม 
  “คนพิการ”  หมายความว่า  คนที่มีความผิดปกติหรือบกพร่องทางร่างกาย  ทางสติปัญญา  
หรือทางจิตใจ ตามประเภทและหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงสาธารณสขุ ออกตามความในมาตรา 4  
และมาตรา 20  แห่งพระราชบัญญัติการฟืน้ฟสูมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ. 2534 
  “ครูการศกึษาพิเศษ”  หมายความว่า  พนักงานครูเทศบาลซึง่ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูสอนคน
พิการตามประเภทที่ก าหนดไว้    และได้ปฏิบัติหน้าที่ท าการสอนในสถานศกึษาที่เปิดสอนเฉพาะคนพิการ
ของทางราชการ  และหรือในความควบคมุของทางราชการ 
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  “ครูการศกึษาพิเศษกรณีเรียนร่วม”  หมายความว่า  พนักงานครูเทศบาลซึง่ปฏิบัติหน้าที่
เป็นครูสอนคนพิการซึง่เรียนร่วมในโรงเรียนสอนคนปกติและได้ปฏิบัติหน้าที่ท าการสอนหรือปฏิบัติงานที่
เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนในสถานศกึษาของทางราชการ  และหรือในความควบคุมของทางราชการ 
  “ครูประจ าชัน้พิเศษ”  หมายความว่า  พนักงานครูเทศบาลซึง่ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูสอน       
คนพิการ  โดยแยกท าการสอนเป็นห้องเด็กพิเศษโดยเฉพาะและท าหน้าที่เป็นครูประจ าชัน้  
  “ครูเสริมวิชาการ”  หมายความว่า  พนักงานครูเทศบาลซึง่ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูสอน            
คนพิการอยู่ประจ าห้องเสริมวิชาการศกึษาพิเศษ   มีหน้าที่สอนเสริม   ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา   และพฒันา
ทกัษะด้านสติปัญญา   อารมณ์สงัคม   และร่างกายให้แก่คนพิการที่เรียนในชัน้เรียนร่วมกับคนปกติ  
  “ครูประจ าชัน้เรียนร่วม”  หมายความว่า  พนักงานครูเทศบาลซึง่ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูสอน
คนพิการและหรือปฏิบัติงานในชัน้เรียนให้กับคนปกติที่มีคนพิการเรียนร่วมท าหน้าที่เป็นครูประจ าชัน้  และ
ปฏิบัติหน้าที่ครูเสริมวิชาการให้แก่คนพิการด้วย 
  “ครูเดินสอน”  หมายความว่า  พนักงานครูเทศบาลซึง่ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูสอนคนพิการอยู่
ประจ าศนูย์เสริมวิชาการศกึษาพิเศษ  มีหน้าที่สอนเสริมช่วยเหลือแก้ไขปัญหา  และพัฒนาทกัษะด้าน
สติปัญญาอารมณ์สงัคมและร่างกายให้แก่คนพิการที่เรียนในชัน้เรียนร่วมกับคนปกติในโรงเรียนที่อยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงกัน 
  3)  ครูการศกึษาพิเศษซึง่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเงิน  “พ.ค.ศ.”  จะต้องมีวฒุิปริญญาทาง
การศกึษาพิเศษหรือเป็นผู้ ผ่านการอบรมด้านการศกึษาพิเศษ  ตามหลกัสตูรที่  ก.ค.รับรอง  โดยมีเวลาท า
การสอน  ดงันี  ้
       (ก)  พนักงานครูเทศบาลต าแหน่งซึง่มีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานทางการศกึษา 
และได้ปฏิบัติหน้าที่ครูการศกึษาพิเศษ  ต้องมีเวลาท าการสอนไม่น้อยกว่าสปัดาห์ละ  18  คาบ  (คาบละ  
50  นาที) 
       (ข)  พนักงานครูเทศบาลต าแหน่งซึง่มีหน้าที่เป็นผู้บริหารและให้การศกึษาใน       
หน่วยงานทางการศกึษาที่ปฏิบัติงานในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าสถานศกึษาในโรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะ          
คนพิการ  และได้ปฏิบัติหน้าที่ครูการศกึษาพิเศษ  ต้องมีเวลาท าการสอนไม่น้อยกว่าสปัดาห์ละ  8  คาบ  
(คาบละ  50  นาที) 
       (ค)  พนักงานครูเทศบาลต าแหน่งซึง่มีหน้าที่เป็นผู้บริหารและให้การศกึษาใน
หน่วยงานทางการศกึษาที่ปฏิบัติงานในฐานะหวัหน้าสถานศกึษาในโรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะคนพิการและ
ได้ปฏิบัติหน้าที่ครูการศกึษาพิเศษต้องมีเวลาท าการสอนไม่น้อยกว่าสปัดาห์ละ  5  คาบ  (คาบละ  50  
นาที) 
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  4)  ครูการศกึษาพิเศษกรณีเรียนร่วม  ซึง่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเงิน  “พ.ค.ศ.”  กรณีเรียน
ร่วม  ได้แก่   ครูการศกึษาพิเศษที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูประจ าชัน้พิเศษ   ครูเสริมวิชาการ   ครูเดินสอนที่มี
เวลาท าการสอนและหรือมีเวลาปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนเก่ียวกับการศกึษาของคนพิการ
ไม่น้อยกว่าสปัดาห์ละ  18  คาบ  (คาบละ  50  นาที)  หรือครูประจ าชัน้เรียนร่วมที่มีเวลาท าการสอน    
และหรือมีเวลาปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการศกึษาให้กับคนปกติที่มีคนพิการเรียนร่วมตามเวลาปฏิบัติงานปกติ  
ไม่น้อยกว่า  สปัดาห์ละ  18  คาบ  (คาบละ  50  นาที)   และต้องปฏิบัติหน้าที่ครูเสริมวิชาการให้กับคน
พิการเพ่ิมเติมอีกไม่น้อยกว่าสปัดาห์ละ  5  คาบ  (คาบละ  50  นาที)  และมีวฒุิปริญญาทางการศกึษา
พิเศษหรือเป็นผู้ ผ่านการ อบรมด้านการศกึษาพิเศษหลกัสตูรที่ ก.ค. รับรองและจะต้องรับผิดชอบการศกึษา  
ของคนพิการในจ านวนอตัราครู  :  นักเรียน  ตามหลกัเกณฑ์อย่างน้อย  ดงันี  ้
     ครูประจ าชัน้พิเศษกรณีเรียนร่วม  1  คน  :  นักเรียนไม่น้อยกว่า  6  คน 
     ครูเสริมวิชาการกรณีเรียนร่วม   1  คน :  นักเรียนไม่น้อยกว่า  6  คน 
      ครูประจ าชัน้เรียนร่วมและได้ปฏิบัติหน้าที่ครูเสริมวิชาการ 1 คน : นักเรียนไม่น้อยกว่า 3 คน 
       ครูเดินสอนกรณีเรียนร่วม    1  คน :  ไม่น้อยกว่า 2 โรงเรียน : นักเรียนไม่น้อยกว่า 3 
คน 
  5)  เงิน  “พ.ค.ศ.”  ให้จ่ายเดือนละ  2,000  บาท 
       ในกรณีปฏิบัติหน้าที่ครูการศกึษาพิเศษ  และครูการศกึษาพิเศษกรณีเรียนร่วมไม่เต็ม
เดือนให้จ่ายเงิน  “พ.ค.ศ.”  ตามส่วนจ านวนวนัที่ได้รับเงินเดือนในระหว่างปฏิบัติหน้าที่นัน้ 
       ในกรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ครูการศกึษาพิเศษและครูการศกึษาพิเศษกรณีเรียนร่วมให้
งดจ่ายเงิน  “พ.ค.ศ.” 

6) ให้พนักงานครูเทศบาลที่มีคณุสมบัติครบถ้วนย่ืนค าขอตามแบบท้ายนีเ้สนอให้          
ผู้บังคบับัญชาตามล าดบัชัน้ตรวจสอบและรับรอง  แล้วเสนอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณา
เสนอให้คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

7) ให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรอตัราเงินเดือนของต าแหน่งจากส านักงบประมาณ  
เป็นผู้ท าความตกลงกับส านักงบประมาณขอเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศกึษาพิเศษ
และครูการศกึษาพิเศษกรณีเรียนร่วม 

  ข้อ  43    พนักงานเทศบาลอาจได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ    
ตามที่  ก.ท. ก าหนด 

  ข้อ  44    บ าเหน็จ บ านาญ ของพนักงานเทศบาล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน   
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หมวด 4 
การคัดเลือก 

  ข้อ  45    การคัดเลือก  หมายถึง  การสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง
พนักงานเทศบาลและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้  ให้
ด าเนินการได้  5  วิธี  ดงันี  ้

(1) การสอบแข่งขัน  เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตัง้ให้เป็นพนักงานเทศบาล  
(2) การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน  เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับ  

ราชการและแต่งตัง้ให้เป็นพนักงานเทศบาลในเทศบาล  
  (3)  การสอบคัดเลือก  เพ่ือแต่งตัง้พนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ใน
สายงานเดียวกัน  หรือแต่งตัง้พนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในต่างสายงาน  หรือแต่งตัง้พนักงาน    
เทศบาลต าแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้ด ารงต าแหน่งบริหารของเทศบาล หรือแต่งตัง้พนักงานครูเทศบาลให้ด ารง
ต าแหน่งสายงาน ผู้บริหารสถานศกึษาตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
ก าหนด 
  (4)  การคดัเลือก  เพ่ือแต่งตัง้พนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ในระดับ
ควบส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งระดบัควบ  หรือแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งสงูขึน้นอกระดบัควบ
ส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  หรือต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะหรือต าแหน่งประเภทวิชาการของพนักงานครูเทศบาลหรือแต่งตัง้พนักงาน     
เทศบาลต าแหน่งบริหารของเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้หรือการเลื่อนและแต่งตัง้พนักงานครู
เทศบาลที่สงักัดสถานศกึษาให้ด ารงต าแหน่งและระดบัที่สงูขึน้ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาลก าหนด 
  (5)  การคดัเลือก  เพ่ือรับโอนมาแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งบริหารหรือสายงานผู้บริหาร
สถานศกึษา 
  ข้อ  46    การด าเนินการคดัเลือก  โดยการสอบแข่งขัน  การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ         
ที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน  การสอบคัดเลือก  และการคดัเลือกตามที่ก าหนดในหมวดนี ้ ก.ท.จ.หรือผู้ที่     
ได้รับมอบหมายจาก ก.ท.จ.  ให้เป็นผู้ด าเนินการแทน  ต้องด าเนินการอย่างเปิดเผย  โปร่งใส  สามารถ
ตรวจสอบได้  โดยค านึงถึงหลกัวิชาการวัดผล  ความเป็นธรรม  ความเสมอภาค  และต้องเปิดโอกาสให้
พนักงานเทศบาลของเทศบาลอ่ืน  ที่มีคณุสมบัติครบถ้วน  และมีความประสงค์สมัครเข้ารับการคดัเลือก   
มีสิทธิเข้ารับการคดัเลือกด้วย  โดยการประกาศผลการคัดเลือกให้ด าเนินการอย่างเปิดเผย  
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ส่วนท่ี 1 
การสอบแข่งขัน 

  ข้อ  47    การสอบแข่งขัน  เพ่ือบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานเทศบาลตามข้อ  45 (1)            
ให้ ก.ท.จ.เป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน  ในกรณีที่ ก.ท.จ.เห็นสมควรอาจมอบให้เทศบาลหรือองค์กรใดเป็น
ผู้ด าเนินการแทนก็ได้ 

  ข้อ  48    การสอบแข่งขัน  การก าหนดหลกัสตูรวิธีการสอบแข่งขัน  และวิธีการด าเนินการ
เก่ียวกับการสอบแข่งขัน  ตลอดจนเกณฑ์การตดัสิน  การขึน้บัญชีสอบแข่งขันได้  การน ารายช่ือผู้
สอบแข่งขันได้ต าแหน่งหนึ่งไปขึน้บัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งอ่ืน  และการยกเลิกบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้  ให้เป็นไปตามที่ก าหนด  ดงัต่อไปนี  ้

(1) ให้ผู้ด าเนินการสอบแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขัน 
(2) หลกัสตูรและวิธีการสอบแข่งขันอย่างน้อยต้องมี  3  ภาค  คือ 

(ก) ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป  ให้ทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียน 
(ข) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง ให้ทดสอบโดยวิธีสอบ 

ข้อเขียน  หรือวิธีสอบปฏิบัติ  หรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ 
         (ค)  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  ให้ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
กับต าแหน่งหน้าที่ 
  (3)  ผู้สมคัรสอบต้องเป็นผู้มีคณุสมบัติหรือไม่มีลกัษณะต้องห้ามส าหรับพนักงานเทศบาล
หรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ท.จ.  และต้องมีคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งที่ ก.ท  ก าหนด 
  (4)  การประกาศรับสมคัรสอบให้ระบุช่ือต าแหน่ง  คณุสมบัติทั่วไป  คณุสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง  เงินเดือนที่จะได้รับ  วนัเวลาและสถานที่สอบ  เอกสารหลกัฐานที่ใช้ในการสอบ  หลกัสตูร
และวิธีการสอบแข่งขัน  เกณฑ์การตัดสิน  การขึน้บัญชี  และการยกเลิกบัญชี 
  (5)  เกณฑ์การตัดสิน  ผู้สอบแข่งขันได้ต้องได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบไม่ต ่ากว่า        
ร้อยละหกสิบ 

(6) การขึน้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้เรียงตามล าดบัจากผู้สอบแข่งขันได้คะแนนสงูสุดลง  
มาตามล าดบั  และให้บัญชีสอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน  2  ปี  นับแต่วนัขึน้บัญชี  เว้นแต่ถ้ามีการสอบ 
แข่งขันในต าแหน่งเดียวกันนัน้อีก  และได้ขึน้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครัง้ก่อน
เป็นอนัยกเลิก 
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  ข้อ  49    ให้ผู้ด าเนินการสอบแข่งขันแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันขึน้ 
คณะหนึ่งประกอบด้วย  ผู้ทรงคณุวฒุิ  ผู้แทนหน่วยราชการ  และผู้แทนพนักงานเทศบาล มีจ านวนไม่น้อย
กว่า 5 คน  ดงันี  ้
  (1)  กรณี ก.ท.จ.  เป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน  ให้ประธาน ก .ท.จ.แต่งตัง้ผู้ทรงคณุวุฒิใน  
ก.ท.จ.เป็นประธานกรรมการ   
  (2)  กรณีเทศบาล  เป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน  ให้นายกเทศมนตรีแต่งตัง้ปลดัเทศบาล
เป็นประธานกรรมการ   
  (3)  กรณีองค์กรอ่ืนนอกเหนือจาก  (1)  และ (2)  เป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขันให้ประธาน 
ก.ท.จ.แต่งตัง้ผู้ทรงคณุวฒุิใน ก.ท.จ.เป็นประธานกรรมการ 

  ข้อ  50    คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันอาจตัง้กรรมการออกข้อสอบ  กรรมการ
ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง  หรือเร่ืองอ่ืนๆ  ที่เก่ียวกับการสอบแข่งขันได้ตามความจ าเป็น 

  ข้อ  51    ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันก าหนดวนั  เวลา  สถานที่สอบและ
ระเบียบเก่ียวกับการสอบได้เท่าที่จ าเป็น  และไม่ขัดต่อหลกัสตูรและวิธีการสอบแข่งขัน  แล้วให้ประธาน
กรรมการประกาศก่อนวนัสอบไม่น้อยกว่า  5  วนัท าการ 

  ข้อ  52    หลกัสตูรและวิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งระดับ
ต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดท้ายประกาศนี  ้

  ข้อ  53    ให้ผู้ด าเนินการสอบแข่งขันประกาศรับสมคัรสอบ  โดยระบุรายละเอียดในเร่ือง
ต่าง ๆ  ดงันี  ้

(1) ช่ือต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตัง้ 
(2) คณุสมบัติทั่วไปและคณุสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบส าหรับต าแหน่งนัน้  
(3) เงินเดือนที่จะได้รับ 
(4) วนั  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบ 
(5) เอกสารและหลกัฐานที่ใช้ในการสมคัรสอบ 
(6) หลกัสตูรและวิธีการสอบแข่งขัน  เกณฑ์การตัดสิน  การขึน้บัญชี  และการยกเลิก  

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
(7) เร่ืองอ่ืน ๆ  หรือข้อความอ่ืนที่ผู้สมัครสอบควรทราบ  
ประกาศรับสมัครสอบนัน้  ให้ปิดไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สถานที่รับสมัครสอบก่อนวนัที่เร่ิมรับ  

สมคัรสอบ  โดยแจ้งให้ ก.ท.จ. ทกุจังหวดัและส านักงาน ก.ท.  และจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือ 
ทางอ่ืนใดตามความเหมาะสมด้วยก็ได้ 
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  ข้อ  54    ให้ผู้ด าเนินการสอบแข่งขันจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ  โดยให้มีก าหนดเวลา
รับสมคัรสอบไม่น้อยกว่า  15  วนัท าการ 
  ในกรณีที่มีเหตผุลและความจ าเป็นต้องขยายก าหนดเวลารับสมคัรสอบแข่งขันตามที่ 
คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันเสนอแนะ  ผู้ด าเนินการสอบแข่งขันอาจประกาศขยายก าหนดเวลารับ
สมคัรสอบได้  แต่ทัง้นี ้ เวลาที่จะขยายต้องมีเวลาไม่น้อยกว่า  15  วนัท าการ  นับตัง้แต่วนัถัดจากวนั
สดุท้ายของการรับสมคัรสอบและจะต้องประกาศการขยายเวลานัน้ก่อนวนัปิดรับสมัครสอบครัง้นัน้ด้วย  

  ข้อ  55    ให้ผู้สมคัรสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งที่สมคัรสอบตามอตัรา   
ดงันี  ้

(1) ต าแหน่งระดบั 1  หรือต าแหน่งระดบั 2  ต าแหน่งละไม่เกิน  100  บาท 
(2) ต าแหน่งระดบั 3  ขึน้ไป  ต าแหน่งละไม่เกิน  200  บาท 
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายช่ือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้ว         

เว้นแต่  มีการยกเลิกการสอบครัง้นัน้ทัง้หมด  เน่ืองจากมีการทจุริตหรือส่อไปในทางทจุริตตามข้อ  59  จึง
ให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมคัรสอบเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเก่ียวข้องกับการทจุริตหรือส่อไปในทาง
ทจุริตนัน้ได้ 
  ค่าธรรมเนียมสอบที่จัดเก็บได้ตามที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ ด าเนินการสอบแข่งขัน
สามารถน าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสอบแข่งขันในคราวนัน้ได้ 

  ข้อ  56    ให้ผู้ด าเนินการสอบแข่งขันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ  ก่อนวนัสอบไม่       
น้อยกว่า  10  วนัท าการ 

  ข้อ  57    การตัดสินว่าผู้ ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ให้ถือเกณฑ์ว่า  ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนน
ในแต่ละภาคที่สอบตามหลกัสตูรไม่ต ่ากว่าร้อยละหกสิบ  ทัง้นี ้ ให้ค านึงถึงหลกัวิชาการวดัผลด้วย  

  ข้อ  58    ในการสอบแข่งขัน  จะต้องท าการสอบตามหลกัสูตรทกุภาคในการสอบแข่งขัน  
และคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันจะก าหนดให้ผู้สมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป  หรือ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งก่อน  แล้วจึงให้ผู้ที่สอบได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
ข้อ  57  สอบในภาคอ่ืนต่อไปก็ได้ 

  ข้อ  59    กรณีที่ปรากฏว่ามีการทจุริตหรือส่อไปในทางทจุริตอนัอาจท าให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมในการสอบแข่งขัน  ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันรายงานให้ผู้ ด าเนินการสอบแข่งขันทราบ
เพ่ือพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบครัง้นัน้ทัง้หมด  หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบเฉพาะวิชาหรือ
เฉพาะภาคที่เกิดการทจุริตหรือส่อไปในทางทจุริตตามแต่จะเห็นสมควร  ถ้าหากผู้ด าเนินการสอบแข่งขันให้
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ยกเลิกการสอบแข่งขันเฉพาะวิชาใดหรือเฉพาะภาคใดแล้ว  ก็ให้ด าเนินการสอบแข่งขันเฉพาะวิชานัน้   
หรือเฉพาะภาคนัน้ใหม่  ส าหรับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการทจุริตหรือส่อไปในทางทจุริตไม่มีสิทธิเข้าสอบ     
อีกต่อไป 

  ข้อ  60    เมื่อได้ด าเนินการสอบแข่งขันเสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขัน
รายงานผลการสอบต่อผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน  เพ่ือผู้ ด าเนินการสอบแข่งขันจะได้ประกาศขึน้บัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ต่อไป 

  ข้อ  61    การขึน้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ให้เรียงตามล าดบัที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสงูลง
มาตามล าดบั  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดบัที่สงูกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ ได้คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดบัที่สงูกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ ได้คะแนนภาษาไทยในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดบัที่สงูกว่า  ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก  ก็ให้ผู้ ได้รับเลขประจ าตวัสอบก่อนเป็นผู้
อยู่ในล าดบัที่สงูกว่า 

  ข้อ  62    กรณีมีความประสงค์จะขึน้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ให้ระบุระยะเวลาในการขึน้
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและในประกาศผลการสอบแข่งขัน  โดยมีเง่ือนไขให้
ระบุระยะเวลาการขอใช้บัญชีได้ไม่เกิน  2  ปี  นับแต่วนัขึน้บัญชี  กรณียังใช้บัญชีไม่ครบตามที่อายุ
ระยะเวลาในประกาศ  แต่ประสงค์จะสอบแข่งขันต าแหน่งเดียวกันนัน้อีก  ต้องเสนอเหตผุลความจ าเป็นให้        
ก.ท.จ.พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  หาก  ก.ท.จ.พิจารณา  เห็นชอบและเมื่อได้ขึน้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ใหม่แล้ว  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครัง้ก่อนเป็นอนัยกเลิก 
  กรณีบัญชีสอบแข่งขันครบก าหนดระยะเวลาตามที่ระบุให้ถือว่าบัญชีนัน้ถูกยกเลิก  กรณี 
ที่ได้มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผู้ ใด  ให้มารายงานตวัเพ่ือรับการบรรจุไปแล้วก่อนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
จะมีอายุครบก าหนดระยะเวลาที่ระบุ  และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุหรือก่อนมีการขึน้บัญชี 
ผู้สอบแข่งขันได้ใหม่  ให้ถือว่าผู้นัน้ยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตัง้  แต่ทัง้นีต้้องไม่เกิน  30  วนั  นับแต่วนั
ถัดจากวนัที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นัน้มีอายุครบตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือวนัที่มีการขึน้บัญชีผู้สอบ       
แข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี 

  ข้อ  63    ให้ผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน  เป็นเจ้าของบัญชีสอบแข่งขันที่ได้ด าเนินการและมี
อ านาจพิจารณาอนญุาตให้เทศบาลอ่ืน  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน  หรือส่วนราชการอ่ืน  ที่มีความ
ประสงค์จะขอใช้บัญชีสอบแข่งขันดงักล่าว  เพ่ือแต่งตัง้ผู้สอบแข่งขันได้ให้ด ารงต าแหน่งสายงานเดียวกันใน
ส่วนราชการนัน้  โดยให้เรียกบรรจุและแต่งตัง้ตามล าดบัที่ที่สอบแข่งขันได้ตามบัญชีการสอบนัน้  
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  กรณีที่ ก.ท.จ.หรือเทศบาลภายในจังหวดัหรือองค์กรอ่ืนใดที่ ก .ท.จ.มอบให้ด าเนินการ
แล้วแต่กรณีเป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน  หากเทศบาลภายในจังหวัดนัน้  มีต าแหน่งว่างและประสงค์จะขอ
ใช้บัญชีเพ่ือบรรจุแต่งตัง้ผู้สอบแข่งขันได้แทนต าแหน่งที่ว่างให้ขอใช้บัญชีที่ ก .ท.จ.หรือเทศบาลภายใน
จังหวดัหรือองค์กรอ่ืนใดที่ ก.ท.จ.มอบให้ด าเนินการนัน้ก่อนขอใช้บัญชีจาก ก.ท.จ.หรือเทศบาลหรือองค์กร
อ่ืน  ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการสอบในจังหวัดอ่ืน   

  ข้อ  64    กรณีผู้ ใดได้ขึน้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนีใ้ห้
เป็นอนัยกเลิกการขึน้บัญชีผู้นัน้ไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  คือ  

(1) ผู้นัน้ได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตัง้ในต าแหน่งที่สอบได้  
(2) ผู้นัน้ไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่ผู้ ด าเนินการสอบ 

แข่งขัน  หรือผู้มีอ านาจสัง่บรรจุและแต่งตัง้ก าหนด  โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบ
ก าหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  10  วนั  นับแต่วนัที่ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
  (3)  ผู้นัน้มีเหตไุม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตัง้ใน
ต าแหน่งที่สอบได้ 
  (4)  ผู้นัน้ประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตัง้ในต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอนแต่
ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน  และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน  ผู้นัน้จึงไม่ประสงค์จะรับ
การบรรจุ 
  (5)  ผู้นัน้ได้รับการบรรจุและแต่งตัง้ในต าแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว  ให้ยกเลิกการขึน้บัญชี        
ผู้นัน้ไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทกุบัญชีในการสอบครัง้เดียวกัน  

  ข้อ  65    ผู้ ใดถูกยกเลิกการขึน้บัญชีผู้นัน้ไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บัญชีใดไปแล้ว  ถ้า
บัญชีนัน้ยังไม่ยกเลิก  และผู้ด าเนินการสอบ  พิจารณาเห็นว่ามีเหตุอนัสมควรจะอนมุัติให้ขึน้บัญชีผู้นัน้ไว้
ในบัญชีเดิมเป็นล าดบัแรกที่จะบรรจุในครัง้ต่อไปตามเดิมก็ได้  ส าหรับผู้ซึง่ถูกยกเลิกการขึน้บัญชี  
เน่ืองจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  เมื่อออกจากราชการทหารโดยไม่มี
ความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการในต าแหน่งที่สอบได้  และบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นัน้ยังไม่ยกเลิก
ให้ขึน้บัญชีผู้นัน้ไว้ในบัญชีเดิมเป็นล าดบัแรกที่จะบรรจุในครัง้ต่อไป  

  ข้อ  66    ในการด าเนินการสอบแข่งขัน  ให้ผู้ด าเนินการสอบแข่งขันด าเนินการดงัต่อไปนี  ้
  (1)  ส่งส าเนาค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขัน  1  ชุด  และส าเนา
ประกาศรับสมัครสอบ  2  ชุด  ไปยังส านักงาน ก.ท. ก่อนเร่ิมรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า  7  วนัท าการ 
  (2)  เมื่อการสอบเสร็จสิน้  ให้ผู้ ด าเนินการสอบแข่งขัน  ส่งส าเนาบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
จ านวน  1  ชุด  ไปยังส านักงาน ก.ท. ภายใน  5  วนัท าการ  นับแต่วนัประกาศผลสอบ   
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  (3)  เมื่อมีการยกเลิกการขึน้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้  หรือขึน้บัญชีไว้ตามเดิมให้รายงานไป
ยังส านักงาน ก.ท.  ภายใน  7  วนัท าการ  นับแต่วนั  ยกเลิกหรือขึน้บัญชีนัน้ 
  (4)  หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ  
ก าหนดวนั  เวลา  และสถานที่สอบ  ประกาศผลสอบและอ่ืน ๆ  นอกจากที่ก าหนดไว้เดิมให้รายงาน        
ส านักงาน ก.ท. ภายใน  3  วนั     

 

ส่วนท่ี  2 
การคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษ 

  ข้อ  67    การคัดเลือก  กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน  เพ่ือบรรจุบุคคลเข้า
รับราชการและแต่งตัง้ให้เป็นพนักงานเทศบาล  ในเทศบาลนัน้ตามข้อ  45 (2)  ให้ ก.ท.จ.เป็นผู้ด าเนินการ
คดัเลือก  ในกรณีที่ ก.ท.จ.เห็นสมควรอาจมอบให้เทศบาลหรือองค์กรใด  เป็นผู้ด าเนินการแทนก็ได้ 

  ข้อ  68    การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันให้ ก.ท.จ.ก าหนด
หลกัเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก  อาจพิจารณาด าเนินการโดย  วิธีสมัภาษณ์  วิธีสอบข้อเขียน  วิธีสอบ
ปฏิบัติหรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม  โดยก าหนดดงัต่อไปนี  ้

(1) ให้ผู้ด าเนินการคดัเลือกแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือก 
(2) ผู้สมคัรเข้ารับการคดัเลือกต้องเป็นผู้มีคณุสมบัติตรงตามคณุสมบัติเฉพาะส าหรับ  

ต าแหน่งที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

  ข้อ  69    ก.ท.จ. หรือ เทศบาลในกรณีที่ ก.ท.จ.มอบหมาย อาจคดัเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ
และแต่งตัง้เป็นพนักงานเทศบาลในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันได้ในกรณี  ดงันี  ้
  (1)  กรณีการบรรจุและแต่งตัง้ผู้ ได้รับทนุรัฐบาล  ทนุเล่าเรียนหลวงหรือทนุของเทศบาล  
เพ่ือการศกึษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ 
  (2)  กรณีการบรรจุและแต่งตัง้ผู้ส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรที่ ก.ท.จ.อนมุติัให้               
ส่วนราชการใดจัดให้มีการศกึษาขึน้  เพ่ือเข้ารับราชการในเทศบาลนัน้โดยเฉพาะ   
  (3)  กรณีการบรรจุและแต่งตัง้ผู้ส าเร็จการศกึษาในคณุวฒุิที่ ก .ท. ก าหนดให้คัดเลือกเพ่ือ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษได้  ได้แก่คณุวฒุิดงัต่อไปนี  ้

คณุวฒุิที่ก าหนดให้คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
       (ก)  ระดบัปริญญาเอก      
   (1)  ปริญญาเอกทกุสาขา 



 34 

       (ข)  ระดบัปริญญาโท 
   (1)  ปริญญาทางการศกึษาโปรแกรมวิชาการศกึษาพิเศษสาขาต่าง ๆ   
   (2)  ปริญญาโทศิลปศาสตร์ทางความผิดปกติของการสื่อความหมาย  
   (3)  ปริญญาโทอาชญาวิทยา  หรือทณัฑวิทยา 
   (4)  ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ทางเภสชัวิทยา  หรือทางเภสชัศาสตร์ 

(5)  ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 
   (6)  ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ทางกีฏวิทยา 
   (7)  ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ทางโรคพืช 
   (8)  ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ทางพืชสวน 
   (9)  ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ทางปฐพีวิทยา 
   (10)  ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ทางสตัวศาสตร์ 
       (ค)  ระดบัปริญญาโทหรือปริญญาตรี 
   (1)  ปริญญาแพทยศาสตร์ 
   (2)  ปริญญาสตัวแพทยศาสตร์ 
   (3)  ปริญญาทนัตแพทยศาสตร์ 
   (4)  ปริญญาเภสชัศาสตร์ 
   (5)  ปริญญาวิทยาศาสตร์ทางกายภาพบ าบัด 
   (6)  ปริญญาวิทยาศาสตร์ทางกิจกรรมบ าบัด 
   (7)  ปริญญาวิทยาศาสตร์ทางรังสีเทคนิค 
   (8)  ปริญญาวิทยาศาสตร์ทางเวชศาสตร์การธนาคารเลือด 
   (9)  ปริญญาวิทยาศาสตร์ทางเทคนิคการแพทย์ 
   (10)  ปริญญาวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีการยาง 
   (11)  ปริญญาวิทยาศาสตร์ทางพฤกษศาสตร์ 
   (12)  ปริญญาทางผังเมือง 
   (13)  ปริญญาทางมณัฑนศิลป์ 
   (14)  ปริญญาทางประติมากรรม 
       (ง)  ระดบัประกาศนียบัตร 
   (1)  ประกาศนียบัตรทางดริุยางคศิลป์ชัน้สงู  หรือปริญญาทางดริุยางคศิลป์ 
   (2)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สงูทางช่างภาพ 
          หรือทางการถ่ายภาพ 
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   (3)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สงูทางช่างพิมพ์ 
           หรือทางการพิมพ์ 
    (4)  ประกาศนียบัตรทางวิชากายอปุกรณ์เสริมและเทียม  หรือเทคนิคกาย  
                                            อปุกรณ์ 

(5) ประกาศนียบัตรหรืออนปุริญญาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  หรือทาง  
พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  หรือทางรังสีเทคนิค  หรือทางรังสี
การแพทย์ 

(6) ประกาศนียบัตรทางเคมีทกุแขนง 
(7) ประกาศนียบัตรทางเภสชักรรม 

ปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่ก าหนดให้คดัเลือกฯ เฉพาะต าแหน่ง 
       (ก)  ระดบัปริญญาโท 
   (1)  ปริญญาโททางกฎหมายเพ่ือเข้ารับราชการในต าแหน่งนิติกร 
       (ข)  ระดบัปริญญาโทหรือตรี 
   (1)  ปริญญาทางจิตวิทยาคลีนิค  เพ่ือเข้ารับราชการในต าแหน่งนักจิตวิทยา 
       (ค)  ระดบัประกาศนียบัตร 
    (1)  ประกาศนียบัตรทางช่างทนัตกรรม  เพ่ือเข้ารับราชการในต าแหน่ง            
 ช่างทนัตกรรม 2 

(2) ประกาศนียบัตรผู้ ช่วยทนัตแพทย์  เพ่ือเข้ารับราชการในต าแหน่ง                     
ผู้ ช่วยทนัตแพทย์ 1 

     คณุวุฒิการศกึษาปริญญาเกียรตินิยมอนัดบัหนึ่งทกุสาขาวิชา จากสถาบันการ              
ศกึษาที่  ก.พ. รับรอง  เพ่ือเข้ารับราชการและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบั 3   หรือ ระดบั 4  ซึง่เป็น      
คณุวฒุิตรงตามคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกนัน้ 

  (4)  กรณีการบรรจุและแต่งตัง้ผู้สอบแข่งขันได้  ซึง่ไม่สามารถรับการบรรจุได้เมื่อถึงล าดับ
ที่ที่สอบได้  เน่ืองจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและได้มา
รายงานตัวของรับการบรรจุ  เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นัน้สอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว  
  (5)  กรณีการบรรจุและแต่งตัง้ผู้สอบแข่งขันได้  ซึง่ถูกยกเลิกการขึน้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
เน่ืองจากได้มารายงานตวัเพ่ือขอรับการบรรจุแล้ว  แต่มีเหตผุลที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่ง
ที่สอบแข่งขันได้ตามก าหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตัง้  
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  (6)  กรณีการบรรจุและแต่งตัง้บุคคลที่มีความรู้  ความสามารถและความช านาญสงูเข้ารับ
ราชการในฐานะผู้ เช่ียวชาญ  หรือผู้ช านาญการ 

  ข้อ  70    การคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตัง้ผู้ ได้รับทนุรัฐบาล  ทนุเล่าเรียนหลวงหรือทนุ
ของเทศบาล  เพ่ือศกึษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ  ตามข้อ  69 (1)  หรือผู้ส าเร็จการศกึษาตาม
หลกัสตูรที่ ก.ท.จ.อนมุติัให้ส่วนราชการใดจัดให้มีการศกึษาขึน้  เพ่ือเข้ารับราชการในเทศบาลนัน้
โดยเฉพาะตามข้อ  69 (2)  ให้ผู้ด าเนินการคัดเลือกด าเนินการ  ดงันี  ้
  (1)  ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุ  ย่ืนใบสมคัรตามแบบที่ก าหนด  พร้อมหลกัฐาน
การศกึษาและเอกสารอ่ืนที่เก่ียวข้องตามที่คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกก าหนด 
  (2)  ให้ผู้ด าเนินการคัดเลือก  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกขึน้คณะหนึ่ง
จ านวนไม่น้อยกว่า  5  คน  ประกอบด้วย  ผู้ทรงคณุวฒุิใน ก.ท.จ.  เป็นประธาน  ผู้แทนหน่วยราชการที่
เก่ียวข้อง  หรือพนักงานเทศบาล  เป็นกรรมการ 
  (3)  ให้คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบสมคัร  หลกัฐาน
การศกึษาและเอกสารอ่ืนที่เก่ียวข้องตามที่คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกก าหนด  นอกจากนีอ้าจใช้วิธี
สมัภาษณ์เพ่ิมเติมอีกก็ได้  และในการจัดล าดบัผู้ ได้รับการคดัเลือกเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตัง้ให้
ด ารงต าแหน่งใดในเทศบาล  คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกอาจพิจารณาก าหนดให้ผู้มีคะแนนผล      
การเรียนเฉลี่ยตลอดหลกัสตูรสงูเป็นผู้อยู่ในล าดบัต้น  สามารถได้รับการบรรจุเข้ารับราชการก่อน  หรือ
พิจารณาบรรจุตามองค์ประกอบอ่ืนที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้ 

  ข้อ  71    การคัดเลือกผู้ส าเร็จการศกึษาในคณุวฒุิที่ ก.ท. ก าหนดให้คดัเลือกเพ่ือบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษได้  ตามข้อ 69 (3)  ให้ผู้ด าเนินการคดัเลือกด าเนินการ  ดงันี  ้
  (1)  ประกาศรับสมัครคดัเลือก  ให้ระบุรายละเอียดในเร่ือง  ช่ือต าแหน่งที่จะบรรจุและ 
แต่งตัง้  คณุสมบัติทัว่ไปและคณุสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับคัดเลือกส าหรับต าแหน่งนัน้  
เงินเดือนที่จะได้รับ  วนั  เวลา  และสถานที่รับสมคัร  แบบใบสมคัร  คณุวุฒิการศกึษา  เอกสารและ
หลกัฐานที่ใช้ในการสมคัร  ทัง้นี ้ การประกาศรับสมัครคดัเลือกนัน้  ให้ปิดไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สถานที่รับ
สมคัรก่อนวนัที่เร่ิมรับสมัครคดัเลือก  และจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอ่ืนใดตามความ
เหมาะสมด้วยก็ได้ 
  (2)  ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุ  ย่ืนใบสมคัรตามแบบที่ก าหนด  พร้อมหลกัฐาน
การศกึษาและเอกสารอ่ืนที่เก่ียวข้องตามที่คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกก าหนด   
  (3)  ให้ผู้ด าเนินการคัดเลือก  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกขึน้คณะหนึ่ง
จ านวนไม่น้อยกว่า  5  คน  ประกอบด้วย  ผู้ทรงคณุวฒุิใน ก.ท.จ.  เป็นประธานกรรมการ  และผู้แทนหน่วย
ราชการที่เก่ียวข้องหรือพนักงานเทศบาล  เป็นกรรมการ 
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  (4)  ให้คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก  อาจพิจารณาคัดเลือกโดยวิธีสมัภาษณ์         
วิธีสอบข้อเขียน  วิธีสอบปฏิบัติ  หรือวิธีอ่ืนใด  วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม  ในการนี ้      
คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกอาจตัง้กรรมการสมัภาษณ์  กรรมการออกข้อสอบ  หรือกรรมการทดสอบ  
การปฏิบัติงานหรือกรรมการอ่ืนหรือเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ  ได้ตามความจ าเป็น 
  (5)  เมื่อได้ด าเนินการคดัเลือกเสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกรายงานผล
การคัดเลือกต่อผู้ด าเนินการคัดเลือก  โดยจัดท าบัญชีรายช่ือผู้ที่ผ่านการคดัเลือกและจัดเรียงล าดบัตามผล
คะแนนตาม (4)  เพ่ือผู้ ด าเนินการคดัเลือกจะได้ประกาศผลการคัดเลือก  และบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งที่คัดเลือกตามล าดบัต่อไป 
  (6)  ในกรณีที่มีผู้ ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง  และภายหลงัมีต าแหน่ง
ว่างเพ่ิมอีก  ก็อาจบรรจุและแต่งตัง้ผู้ ผ่านการคัดเลือกที่เหลืออยู่ในล าดบัที่ถัดไปตามประกาศผลการ
คดัเลือกนัน้  หรืออาจด าเนินการคดัเลือกใหม่ก็ได้  ทัง้นี ้ ให้อยู่ในดลุยพินิจของ ก .ท.จ. 

  ข้อ  72    การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้  ซึง่ไม่สามารถรับการบรรจุได้เมื่อถึงล าดบัที่         
ที่สอบได้  เน่ืองจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  และ      
ได้มารายงานตัวขอรับการบรรจุ  เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นัน้สอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว  ตามข้อ  69 (4)  
ให้ ก.ท.จ.มอบให้เทศบาล  เป็นผู้ด าเนินการคดัเลือก  ดงัต่อไปนี  ้
  (1)  ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุย่ืนใบสมคัร  และหนังสือรับรองประวัติการรับราชการ
ทหารตามแบบที่ก าหนด  พร้อมด้วยส าเนาหลกัฐานการศกึษาและส าเนาหลกัฐานการรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
  (2)  เมื่อเทศบาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  ผู้ นัน้พ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย
และมารายงานตวัเพ่ือขอรับการบรรจุเข้ารับราชการภายใน  60  วนั  นับแต่วนัพ้นจากราชการทหาร 
  (3)  หากเทศบาลนัน้มีต าแหน่งที่ผู้นัน้สอบแข่งขันได้ว่างอยู่  ให้ด าเนินการสัง่บรรจุและ
แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งนัน้ได้ 

  ข้อ  73    การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้  ซึง่ถูกยกเลิกการขึน้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เน่ืองจาก
ได้มารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุแล้ว  แต่มีเหตผุลที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่
สอบแข่งขันได้ตามก าหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตัง้  ตามข้อ  69 (5)  ให้ ก.ท.จ.มอบให้
เทศบาลเป็นผู้ด าเนินการ  ดงัต่อไปนี  ้

  (1)  ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุย่ืนหนังสือแสดงความจ านงขอบรรจุเข้ารับราชการและ
เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใน  15  วนั  นับแต่วนัครบก าหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตัง้  
  (2)  เมื่อเทศบาลได้พิจารณาแล้ว  เห็นสมควรที่จะบรรจุผู้นัน้เข้ารับราชการ  
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  (3)  หากเทศบาลนัน้มีต าแหน่งที่ผู้นัน้สอบแข่งขันได้ว่างอยู่  ให้ด าเนินการสัง่บรรจุและ
แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งนัน้ได้ 

  ข้อ  74    การคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถและความช านาญสงู  เพ่ือบรรจุเข้า
รับราชการในฐานะผู้ เช่ียวชาญ  หรือผู้ช านาญการ  ในเทศบาลตามข้อ 69 (6)  ให้ ก.ท.จ.มอบให้เทศบาล
เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก  โดยด าเนินการตามที่ก าหนดประกาศหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการบรรจุบุคคลเข้า
รับราชการในฐานะผู้ เช่ียวชาญหรือผู้ช านาญการของเทศบาล  

  ข้อ  75    เมื่อได้มีการด าเนินการคัดเลือก  ตามที่ก าหนดในประกาศนี ้ ให้ ก .ท.จ.
ด าเนินการดงัต่อไปนี  ้
  (1)  ส่งส าเนาค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก  1  ชุด  และส าเนาประกาศ
รับสมคัรคดัเลือก  2  ชุด  ไปยังส านักงาน ก.ท. หรือ ก.ท.จ.ก่อนเร่ิมรับสมัครคดัเลือกไม่น้อยกว่า  7  วนั     
ท าการ 
  (2)  เมื่อการคดัเลือกเสร็จสิน้  ให้ ก.ท.จ.รายงานไปยังส านักงาน ก.ท. ภายใน  5  วนั     
ท าการนับแต่วนัประกาศผลการคดัเลือก  หรือด าเนินการคดัเลือกแล้วเสร็จ  โดยให้ส่งส าเนาบัญชีผู้ ได้รับ
การคัดเลือก  1  ชุด  หรือรายงานผลการคัดเลือก  1  ชุด 
  (3)  หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัคร  ประกาศผลการคัดเลือกและอ่ืน ๆ  
นอกจากที่ก าหนดไว้เดิมให้รายงานส านักงาน ก.ท. โดยด่วนที่สดุ 

ส่วนท่ี  3 
การสอบคัดเลือก 

  ข้อ  76    การสอบคดัเลือกเพ่ือแต่งตัง้พนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งตามข้อ  45 (3)  
ให้ ก.ท.จ.เป็นผู้ด าเนินการสอบคดัเลือกในกรณีที่ ก.ท.จ.เห็นสมควรอาจมอบให้เทศบาลหรือองค์กรใดเป็น
ผู้ด าเนินการแทนก็ได้  เว้นแต่การสอบคดัเลือกพนักงานเทศบาล  ต าแหน่งผู้ปฏิบัติเพ่ือแต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งบริหารของเทศบาล  ให้ ก.ท.จ.เป็นผู้ด าเนินการสอบคดัเลือก 

  ข้อ  77   ให้ผู้ด าเนินการสอบคดัเลือก  แต่งตัง้คณะกรรมการสอบคัดเลือกขึน้คณะหนึ่ง
จ านวนไม่น้อยกว่า  5  คน  ดงันี  ้
  (1)  กรณี ก.ท.จ.เป็นผู้ด าเนินการสอบคัดเลือก  ให้ประธาน ก.ท.จ.แต่งตัง้กรรมการใน        
ก.ท.จ.เป็นประธานกรรมการ  และผู้แทนหน่วยราชการที่เก่ียวข้อง  ผู้ทรงคณุวฒุิ  และผู้ แทนพนักงาน    
เทศบาล  เป็นกรรมการ 
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  (2)  กรณีเทศบาลเป็นผู้ด าเนินการสอบคัดเลือก  ให้นายกเทศมนตรีแต่งตัง้ปลดัเทศบาล
เป็นประธานกรรมการ  และผู้ทรงคณุวฒุิผู้แทนหน่วยราชการที่เก่ียวข้อง  และผู้แทนพนักงานเทศบาลเป็น
กรรมการ 
  (3)  กรณีองค์กรอ่ืนที่มิใช่ (1)  และ (2)  เป็นผู้ด าเนินการสอบคัดเลือกให้แต่งตัง้
ผู้ทรงคณุวุฒิใน ก.ท.จ.เป็นประธานกรรมการ  และผู้ทรงคณุวฒุิ  ผู้แทนหน่วยราชการที่เก่ียวข้อง  และ
ผู้แทนพนักงานเทศบาลเป็นกรรมการ 

  ข้อ  78   คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกอาจตัง้กรรมการออกข้อสอบ  กรรมการ
ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง  หรือกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ด าเนินการในเร่ืองการกรอกคะแนนหรือ
เร่ืองอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวกับการสอบคัดเลือกได้ตามความจ าเป็น 

  ข้อ  79    ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือกก าหนดวนั  เวลา  สถานที่สอบ         
ข้อเขียน  สมัภาษณ์  และระเบียบเก่ียวกับการสอบได้เท่าที่จ าเป็น  และไม่ขัดต่อหลกัสูตรและวิธีการ
ด าเนินการเก่ียวกับการสอบคดัเลือกนี ้ แล้วให้ประธานกรรมการประกาศก่อนวนัสอบไม่น้อยกว่า  5  วนัท า
การ 

  ข้อ  80    หลกัสตูรและวิธีการสอบคัดเลือกและคณุสมบัติผู้มีสิทธิสมคัรสอบในแต่ละ
ต าแหน่งให้เป็นไปตามที่ ก.ท. ก าหนดท้ายประกาศ 

  ข้อ  81    ให้ผู้ด าเนินการสอบคัดเลือกประกาศรับสมัครสอบ  โดยระบุช่ือต าแหน่งที่จะ
แต่งตัง้  คณุสมบัติของผู้มีสิทธิสมคัรสอบ  หลกัสตูรและวิธีการสอบคัดเลือก  และข้อความอ่ืนที่ผู้สมคัร
สอบควรทราบ  โดยปิดประกาศรับสมัครนัน้ไว้ในที่เปิดเผย  ณ สถานที่รับสมคัรและแจ้งให้ ก .ท.จ.อ่ืนและ
ส านักงาน ก.ท. ทราบก่อนวนัรับสมัครหรือจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางใดตามความเหมาะสม 

  ข้อ  82   ให้ผู้ด าเนินการสอบคดัเลือกจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบโดยให้มีก าหนดเวลา
รับใบสมคัรสอบไม่น้อยกว่า  10  วนัท าการ 

  ข้อ  83    ผู้มีสิทธิสมคัรสอบคดัเลือกจะต้องเป็นผู้มีคณุสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดใน
ประกาศรับใบสมคัรสอบคัดเลือก  ตามข้อ  81  ในวนัรับสมคัรสอบคดัเลือก 

  ข้อ  84    ให้ผู้ด าเนินการสอบคัดเลือกประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบก่อนวนัสอบไม่น้อย
กว่า  10 วนัท าการ 

  ข้อ  85    การตัดสินว่าผู้ ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่า  ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนน
ในแต่ละภาคที่สอบตามหลกัสตูรไม่ต ่ากว่าร้อยละหกสิบ  ทัง้นีใ้ห้ค านึงถึงหลกัวิชาวัดผลด้วย  
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  ข้อ  86  การสอบคัดเลือกจะต้องสอบตามหลกัสตูรทกุภาค  แต่คณะกรรมการด าเนินการ
สอบคดัเลือกจะก าหนดให้ผู้สมัครสอบสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  หรือภาคความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะต าแหน่งก่อนแล้ว  จึงให้ผู้สอบได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ  85  สอบในภาคอ่ืนต่อไป
ก็ได้ 

  ข้อ  87    ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทจุริตหรือส่อไปในทางทจุริตอันอาจท าให้เกิดความไม่
เป็นธรรมในการสอบคดัเลือก  ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกรายงานให้  ก .ท.จ.  ทราบเพ่ือ
พิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคดัเลือกครัง้นัน้ทัง้หมด  หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิด
การทจุริตหรือส่อไปในทางทจุริตตามแต่จะเห็นสมควร  ถ้าหาก ก .ท.จ.ให้ยกเลิกการสอบคดัเลือกเฉพาะ
ภาคใดแล้ว  ก็ให้ด าเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนัน้ใหม่  ส าหรับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการทจุริตหรือ
ส่อไปในทางทจุริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป  

  ข้อ  88    เมื่อได้ด าเนินการสอบคัดเลือกเสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบ
คดัเลือกรายงานผลการสอบต่อผู้ ด าเนินการสอบคดัเลือก  เพ่ือจะได้ประกาศรายช่ือผู้สอบคดัเลือกได้ต่อไป  

  ข้อ  89    การขึน้บัญชีผู้ สอบคัดเลือกได้  ให้เรียงล าดบัที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสงูลงมา
ตามล าดบั  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดบัที่สงูกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ ได้คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดบัที่สงูกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ ได้รับเลขประจ าตวัสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดบัที่สงูกว่า  

  ข้อ  90    กรณีมีความประสงค์จะขึน้บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ให้ระบุระยะเวลาในการขึน้
บัญชีผู้สอบคดัเลือกได้ในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  และในประกาศผลการสอบคัดเลือก  โดยมี         
เง่ือนไข  ให้ใช้บัญชีได้ไม่เกิน  2  ปี  นับตัง้แต่วนัขึน้บัญชี  กรณี  ยังใช้บัญชีไม่ครบตามที่ระบุระยะเวลาใน
ประกาศ  แต่ประสงค์จะสอบคดัเลือกต าแหน่งเดียวกันนัน้อีก  ต้องเสนอเหตผุลความจ าเป็นให้  ก.ท.จ.
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  หาก ก.ท.จ.พิจารณาเห็นชอบและได้ขึน้บัญชีผู้สอบคดัเลือกได้ใหม่แล้ว  
บัญชีผู้สอบคดัเลือกได้ครัง้ก่อนเป็นอนัยกเลิก 

  ข้อ  91    กรณีที่ ก.ท.จ.หรือเทศบาลภายในจังหวดัหรือองค์กรอ่ืนใดที่ ก .ท.จ.มอบหมาย
ให้เป็นผู้ด าเนินการสอบคดัเลือกหากเทศบาลภายในจังหวัดมีต าแหน่งว่างและประสงค์จะขอใช้บัญชีเพ่ือ
แต่งตัง้ผู้สอบคัดเลือกได้แทนต าแหน่งที่ว่างให้ขอใช้บัญชีที่ ก.ท.จ.หรือเทศบาลภายในจังหวดั  หรือบัญชีที่
องค์กรอ่ืนใดที่ ก.ท.จ.มอบหมายให้ด าเนินการก่อนขอใช้บัญชีจาก ก.ท.จ.หรือเทศบาลหรือองค์กรอ่ืนใดที่
ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการสอบในจังหวดัอ่ืน 
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  ข้อ  92    ในการด าเนินการสอบคดัเลือก  ให้ ก.ท.จ.ด าเนินการดงันี  ้
  (1)  ส่งส าเนาค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก  1  ชุด  และส าเนา
ประกาศรับสมัครสอบ  3  ชุด  ไปยังส านักงาน ก.ท. ก่อนวนัเร่ิมต้นรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า  7  วนัท าการ 
  (2)  เมื่อการสอบเสร็จสิน้แล้ว  ให้ส าเนาบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  2  ชุด  ไปยังส านักงาน  
ก.ท.  ภายใน  5  วนัท าการนับตัง้แต่วันประกาศผลสอบ 
  (3)  เมื่อมีการยกเลิกการขึน้บัญชีสอบคดัเลือกได้  หรือขึน้บัญชีผู้ ใดไว้ตามเดิมให้รายงาน
ไปยังส านักงาน ก.ท. ภายใน  7  วนัท าการ  นับตัง้แต่วนัยกเลิกหรือขึน้บัญชีผู้นัน้ 
  (4)  หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ 
ก าหนดวนั  เวลา  และสถานที่สอบ  ประกาศผลสอบหรืออ่ืน ๆ  นอกจากที่ก าหนดไว้เดิม  ให้รายงานไปยัง
ส านักงาน ก.ท. ภายใน  3  วนั  
 

ส่วนท่ี 4 
การคัดเลือก 

  ข้อ  93    การคัดเลือก  เพ่ือแต่งตัง้พนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้  
ตามข้อ 45 (4)  ให้ ก.ท.จ.เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก  ในกรณีที่  ก.ท.จ.เห็นสมควรอาจมอบให้เทศบาล       
หรือองค์กรใดเป็นผู้ด าเนินการแทนก็ได้  เว้นแต่  การคัดเลือกพนักงานเทศบาลต าแหน่งบริหารให้มีระดบั        
ที่สงูขึน้  ให้ ก.ท.จ.  เป็นผู้ด าเนินการคดัเลือก 

  ข้อ  94    การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้          
ให้ด าเนินการได้   6  กรณี  ดงันี  ้
  (1)  การคดัเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัสงูขึน้ในระดบัควบ  
ส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งระดบัควบ 
  (2)  การคดัเลือกพนักงานเทศบาล  เพ่ือแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัสงูขึน้               
นอกระดบัควบ  ส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  
  (3)  การคดัเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้                
นอกระดบัควบ  ส าหรับต าแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี  หรือต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือ
เช่ียวชาญเฉพาะ 
  (4)  การคดัเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้  ส าหรับ
ต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาล 
  (5)  การคดัเลือกพนักงานครูเทศบาลเพ่ือเลื่อนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่    
สงูขึน้ส าหรับต าแหน่งในสายงานศกึษานิเทศก์ 
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  (6)  การคดัเลือกพนักงานครูเทศบาลที่สงักัดสถานศกึษาเพ่ือเลื่อนและแต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งและระดบัที่สงูขึน้ 

  ข้อ  95    การคัดเลือก  เพ่ือแต่งตัง้พนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดบัสงูขึน้ใน
ระดบัควบ  ส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งระดบัควบ  ตามข้อ  94 (1)  ให้ ก.ท.จ.มอบให้เทศบาล
เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก 
  การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง  ให้เทศบาลด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข  ดงันี  ้
  (1)  พนักงานผู้นัน้เป็นผู้มีคณุสมบัติครบถ้วนตามคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะแต่งตัง้ และตามประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตัง้พนักงาน
เทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ 
  (2)  ให้ด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินบุคคล  และประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่าน
มาของพนักงานเทศบาลผู้นัน้ 
  (3)  ให้เทศบาลก าหนดแบบประเมินบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม (2)  โดย
ต้องมีรายการดงัต่อไปนี  ้

(ก) ข้อมลูเก่ียวกับผู้ รับการประเมิน 
(ข) หน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถที่ต้องการของต าแหน่ง          

ที่จะประเมิน 
(ค) การประเมินการปฏิบัติงานและคณุลกัษณะของบุคคลเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง  
(ง) สรุปความเห็นในการประเมินของผู้บังคบับัญชาตามล าดบัชัน้  

(4)  เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าพนักงานเทศบาลที่จะผ่านการประเมินเพ่ือแต่งตัง้ให้ 
ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้  ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ต ่ากว่าที่ ก.พ. ก.ค. ก าหนดไว้เป็นมาตรฐาน
ส าหรับข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการครู 
  (5)  ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัสงูขึน้  โดยความ
เห็นชอบของ ก.ท.จ. 

  ข้อ  96    การคัดเลือก  เพ่ือแต่งตัง้พนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ 
นอกระดบัควบ  ส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ตามข้อ  94 (2)          
ให้ ก.ท.จ. เป็นผู้ด าเนินการ 
  การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง  ให้ ก.ท.จ.ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข  ดงันี ้ 
  (1)  พนักงานผู้นัน้เป็นผู้มีคณุสมบัติครบถ้วนตามคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะแต่งตัง้และตามประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตัง้พนักงาน
เทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ 
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  (2)  ให้ ก.ท.จ.แต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลงาน  จ านวนไม่น้อยกว่า  5  คน  
ประกอบด้วย  กรรมการใน ก.ท.จ.  เป็นประธานกรรมการ  ผู้ทรงคณุวฒุิที่มีความรู้ความสามารถใน
ต าแหน่งนัน้ ๆ  หรือมีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญในสาขาวิชานัน้ ๆ  เป็นกรรมการผู้แทนส่วน
ราชการที่      เก่ียวข้องเป็นกรรมการ  โดยให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลแต่งตัง้เลขานกุารหนึ่งคน  
  (3)  ให้ด าเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคณุสมบัติของบุคคล  ประเมินคณุลกัษณะ
ของบุคคล  และประเมินผลงานที่ผ่านมาของพนักงานเทศบาลผู้นัน้  
  (4)  ให้คณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2)  ก าหนดแบบและวิธีการประเมินคณุสมบัติ
ของบุคคลคณุลกัษณะของบุคคล  และประเมินผลงาน  ตาม (3)  โดยต้องมีรายการดงัต่อไปนี ้

(ก) ข้อมลูเก่ียวกับผู้ รับการประเมิน 
(ข) หน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถที่ต้องการของต าแหน่งที่จะ 

ประเมิน 
(ค) การประเมิน  ผลการปฏิบัติงานและคณุลักษณะของบุคคลเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง 
(ง) เอกสารแสดงผลการปฏิบัติงานหรือผลงานทางวิชาการ 
(จ) สรุปความเห็นในการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 

(5) เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าพนักงานเทศบาลที่จะผ่านการประเมินเพ่ือแต่งตัง้         
ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้  ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ต ่ากว่าที่ ก.พ. หรือ ก.ค. ก าหนดไว้เป็น       
มาตรฐานส าหรับข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการครู 
  (6)  ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้  โดยความ
เห็นชอบของ ก.ท.จ. 

  ข้อ  97    การคัดเลือก  เพ่ือแต่งตัง้พนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ 
นอกระดบัควบ  ส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  และต าแหน่ง        
วิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะตามข้อ  94 (3) ให้ ก.ท.จ.เป็นผู้ด าเนินการ 
  การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.ท.จ.ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข  ดงันี ้
  (1)  พนักงานผู้นัน้เป็นผู้มีคณุสมบัติครบถ้วนตามคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะแต่งตัง้  และตามประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตัง้พนักงาน
ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ 
  (2)  ให้แต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลงาน  จ านวนไม่น้อยกว่า  5  คน 
   (ก)  กรณีเลื่อนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หรือต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะตัง้แต่ระดบั 7  ลงมา  ให้แต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลงาน  ประกอบด้วย   
ผู้ทรงคณุวุฒิใน ก.ท.จ.  เป็นประธานกรรมการ  และผู้แทนส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  หรือผู้ทรงคณุวุฒิอ่ืน        
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ที่มีความรู้ความสามารถในงานด้านวิชาชีพนัน้โดยเฉพาะเป็นกรรมการ  โดยให้ ก.ท.จ.แต่งตัง้เลขานกุาร        
หนึ่งคน 
   (ข)  กรณีเลื่อนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หรือต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะระดบั 8  ขึน้ไป  หรือแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งเช่ียวชาญเฉพาะระดบั 9  ขึน้ไป  
ให้ ก.ท.จ.แต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลงานประกอบด้วย  ผู้ทรงคณุวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในงาน
ด้านวิชาชีพนัน้โดยเฉพาะหรือมีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญในงานด้านนัน้โดยเฉพาะ  ตามที่ 
ก.ท. ประกาศก าหนด  โดยให้ ก.ท.จ.แต่งตัง้เลขานกุารหนึ่งคน 
  (3)  ให้ด าเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคณุสมบัติของบุคคล  ประเมินคณุลกัษณะ
ของบุคคล  และประเมินผลงานของพนักงานเทศบาลผู้นัน้  
  (4)  ให้คณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2)  ก าหนดแบบ  และวิธีการประเมิน              
คณุสมบัติของบุคคล  คณุลกัษณะของบุคคล  และประเมินผลงาน  ตาม (3)  โดยต้องมีรายการดงัต่อไปนี  ้

(ก) ข้อมลูเก่ียวกับผู้ รับการประเมิน 
(ข) หน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถที่ต้องการของต าแหน่ง         

ที่จะประเมิน 
(ค) การประเมินการปฏิบัติงานและคณุลกัษณะของบุคคลเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง  
(ง) เอกสารแสดงผลงานทางวิชาการในต าแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีหรือวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะและต าแหน่งทางวิชาการของพนักงนเทศบาล  
   (จ)  สรุปความเห็นในการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 
  (5)  เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าพนักงานเทศบาลที่จะผ่านการประเมินเพ่ือแต่งตัง้ให้
ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้  ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ต ่ากว่าที่  ก.พ.  ก าหนดไว้เป็นมาตรฐานส าหรับ
ข้าราชการพลเรือน 
  (6)  ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัสงูขึน้  โดยความ
เห็นชอบของ ก.ท.จ. 

  ข้อ  98    การคัดเลือก  เพ่ือแต่งตัง้พนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้  
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาล  ตามข้อ  94 (4)  ให้ ก.ท.จ.  เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก 
  การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.ท.จ.ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข  ดงันี  ้
  (1)  พนักงานเทศบาลผู้นัน้เป็นผู้มีคณุสมบัติครบถ้วน  ตามคณุสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่จะแต่งตัง้  และตามประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตัง้พนักงานเทศบาลให้ด ารง
ต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ 
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  (2)  ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลแต่งตัง้คณะกรรมการคดัเลือก  จ านวนไม่น้อย 
กว่า  7  คน  ประกอบด้วย  ผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป็นประธานกรรมการ           
นายกเทศมนตรีของเทศบาลที่มีต าแหน่งว่างที่จะท าการคัดเลือก  ผู้แทนส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  และ       
ผู้ทรงคณุวุฒิอ่ืนเป็นกรรมการ  โดยให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลแต่งตัง้เลขานกุารคนหนึ่ง  
  (3)  หลกัสตูรและวิธีการคดัเลือก  คณุสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคดัเลือกในแต่ละ
ต าแหน่งให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดท้ายนี  ้
  (4)  คณะกรรมการคัดเลือกอาจตัง้กรรมการสมัภาษณ์  กรรมการประเมินความเหมาะสม
กับต าแหน่ง  หรือเร่ืองอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวกับการคัดเลือกได้ตามความจ าเป็น 
  (5)  ให้คณะกรรมการคดัเลือกก าหนดวนั  เวลา  สถานที่ด าเนินการคัดเลือกและระเบียบ
เก่ียวกับการคดัเลือกได้เท่าที่จ าเป็น  และไม่ขัดต่อเกณฑ์และวิธีการคดัเลือกนี ้ แล้วให้ประธานกรรมการ
ประกาศก่อนวนัด าเนินการคดัเลือกไม่น้อยกว่า  5  วนัท าการ 
  (6)  ให้คณะกรรมการคดัเลือกประกาศรับสมคัรการคดัเลือก  โดยระบุรายละเอียดในเร่ือง
ช่ือต าแหน่งที่จะด าเนินการคัดเลือกเพ่ือแต่งตัง้  คณุสมบัติทั่วไปและคณุสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้า
รับการคัดเลือกส าหรับต าแหน่งนัน้  วนั  เวลา  และสถานที่รับสมคัร  เอกสารและหลกัฐานที่ใช้ในการสมัคร  
เกณฑ์และวิธีการคัดเลือก  การประกาศผลการคดัเลือก  และเร่ืองอ่ืน ๆ  หรือข้อความอ่ืนที่ผู้สมคัรควร  
ทราบ  โดยให้ปิดประกาศรับสมัครการคัดเลือกนัน้ไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สถานที่รับสมคัร  และให้แจ้ง        
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลทกุจังหวดัและส านักงาน ก.ท. ทราบ  หรือจะประกาศทาง
วิทยุกระจายเสียงหรือทางอ่ืนใดตามความเหมาะสมเพ่ือประชาสัมพนัธ์ให้ทราบโดยทัว่กันก่อนวนัที่เร่ิมรับ
สมคัร 
  (7)  ให้คณะกรรมการคดัเลือกจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับสมัคร  โดยให้มีก าหนดเวลารับสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกไม่น้อยกว่า  15  วนัท าการ 
  (8)  ให้คณะกรรมการคดัเลือกประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกก่อนวนั
ด าเนินการคัดเลือกไม่น้อยกว่า  10  วนัท าการ 
  (9)  ให้นายกเทศมนตรีแต่งตัง้ผู้ ได้รับคัดเลือก  ให้ด ารงต าแหน่งบริหารของเทศบาล
ตามล าดบัที่ในประกาศผลการคัดเลือก  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  
  (10)  ในกรณีที่มีผู้ ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง  และภายหลงัมีต าแหน่ง
ว่างเพ่ิมอีก  ก็อาจให้เทศบาลแต่งตัง้ผู้ ได้รับการคดัเลือกที่เหลืออยู่ในล าดบัที่  ถัดไปตามประกาศผลการ
คดัเลือกนัน้ให้ด ารงต าแหน่งได้  หรืออาจด าเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้  ทัง้นี ้ ให้อยู่ในดลุยพินิจของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
  (11)  เมื่อมีการด าเนินการคดัเลือก  ตามที่ก าหนดในข้อ  5  นี ้ ให้คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล  ด าเนินการดงันี  ้
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   (11.1)  แจ้งส าเนาประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกจ านวน  1  ชุด  ให้
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  ก่อนวนัเร่ิมรับสมคัรไม่น้อยกว่า  7  วนัท าการ 
   (11.2)  เมื่อได้มีการด าเนินการคัดเลือกเสร็จสิน้แล้วให้แจ้งส าเนาประกาศผลการ
คดัเลือกจ านวน  1  ชุด  ให้คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลภายใน  5  วนั  นับแต่วนัประกาศผลการ
คดัเลือก 
   (11.3)  หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมคัรเข้ารับการคัดเลือก
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคดัเลือก  ก าหนดวนั  เวลา  และสถานที่ด าเนินการคัดเลือก  ประกาศผล
การคัดเลือกและอ่ืน ๆ  นอกจากที่ก าหนดไว้เดิมให้รายงานส านักงาน ก .ท. ภายใน  3  วนั 

  ข้อ  99    การคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพ่ือเลื่อนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดับ
ที่สงูขึน้ส าหรับต าแหน่งในสายงานศกึษานิเทศก์  ตามข้อ  94 (5)  ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป็น
ผู้ด าเนินการคัดเลือก 
  การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง  ให้ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลก าหนด  ภายใต้กรอบก าหนด  ดงันี  ้
  (1)  พนักงานครูเทศบาลผู้นัน้เป็นผู้ มีคณุสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่จะแต่งตัง้และตามประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตัง้พนักงานเทศบาลให้ด ารง
ต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้  โดยจัดท าค าขอตามแบบและเสนอให้ผู้บังคบับัญชารับรองและตรวจสอบ        
คณุสมบัติพร้อมทัง้ผลงานทางวิชาการ  (กรณีต าแหน่งที่ต้องประเมินผลงานทางวิชาการ) 
  (2)  ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และหรือความช านาญการหรือความเช่ียวชาญ  และผลงานทางวิชาการ  จ านวนไม่น้อยกว่า  5  คน  ดงันี  ้
   (ก)  กรณีการเลื่อนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งศกึษานิเทศก์  ตัง้แต่ระดบั 6           
ลงมาให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลเป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  ผู้ทรงคณุวฒุิที่มีความรู้ความสามารถใน
ต าแหน่งนัน้ ๆ  หรือมีความรู้ความสามารถความเช่ียวชาญในสาขาวิชานัน้  หรือวิชาชีพนัน้เป็นกรรมการ  
   (ข)  กรณีการเลื่อนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งศกึษานิเทศก์  ตัง้แต่ระดบั 7          
ขึน้ไป  ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ความช านาญการหรือความเช่ียวชาญและผลงาน      
ทางวิชาการประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิที่มีความรู้ความสามารถในงานด้านวิชาชีพนัน้โดยเฉพาะหรือมี
ความรู้ความสามารถเช่ียวชาญในด้านนัน้โดยเฉพาะ  และผู้แทนส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  ตามที่          
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด  เป็นกรรมการ 
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  (3)  ให้คณะกรรมการประเมินฯ  ตามข้อ (2)  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ความช านาญ
การหรือความเช่ียวชาญและผลงานทางวิชาการ  ตามแบบที่ก าหนดให้ตามประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์ 
การเลื่อนและแต่งตัง้พนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งที่สงูขึน้ 
  (4)  เกณฑ์การตัดสินการผ่านประเมินฯ  ตามข้อ (3)  เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดใน
ประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตัง้พนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งที่สงูขึน้ 
  (5)  ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาเลื่อนและแต่งตัง้พนักงานครูเทศบาล  สายงานศกึษา       
นิเทศก์ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  

  ข้อ  100    การคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลที่สงักัดสถานศกึษาเพ่ือเลื่อนและแต่งตัง้ให้
ด ารงต าแหน่งและระดบัที่สงูขึน้  ตามข้อ  94 (6)  ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป็นผู้ด าเนินการ      
คดัเลือก 
  การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง  ให้ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลก าหนดภายใต้กรอบก าหนด  ดงันี  ้
  (1)  การคดัเลือกพนักงานครูเทศบาลที่สงักัดสถานศกึษาสายงานผู้สอนและสายงาน        
ผู้สนับสนนุการสอนให้ด ารงต าแหน่งและระดบัที่สงูขึน้  
   (1.1)  พนักงานครูเทศบาลผู้นัน้เป็นผู้มีคณุสมบัติครบถ้วนตามคณุสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะแต่งตัง้  และตามประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์การเลื่อน
และแต่งตัง้พนักงานครูเทศบาลที่สงักัดสถานศกึษาให้ด ารงต าแหน่งและระดบัที่สงูขึน้  โดยจัดท าค าขอ
ตามแบบแล้วเสนอให้ผู้บังคบับัญชาตามล าดบัชัน้รับรองและตรวจสอบคณุสบัติ  พร้อมทัง้ผลงานทาง       
วิชาการ  (กรณีต าแหน่งที่จะต้องประเมินผลงานทางวิชาการ) 
   (1.2)  ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินคณุภาพ
ของงาน  หรือผลการปฏิบัติงาน  ความช านาญการหรือความเช่ียวชาญ  และผลงานทางวิชาการไม่น้อย
กว่า  5  คน  ดงันี  ้
    (ก)  กรณีการเลื่อนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งที่ไม่ต้องประเมินผลงาน
ทางวิชาการ  ให้คณะกรรมการประเมินคณุภาพของงาน  ประกอบด้วย  ผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล  เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  เป็นกรรมการ  
    (ข)  กรณีการเลื่อนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งที่จะต้องประเมินผลงาน
ทางวิชาการ  ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ความช านาญการหรือความเช่ียวชาญ  และ
ผลงานทางวิชาการ  ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิที่มีความรู้ความสามารถในงานด้านวิชาชีพนัน้โดยเฉพาะ
หรือมีความรู้ความสามารถเช่ียวชาญในด้านนัน้โดยเฉพาะ  และผู้แทนส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  ตามที่             
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนดเป็นกรรมการ 
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   (1.3)  ให้คณะกรรมการประเมินตามข้อ  (1.2)  ประเมินคณุภาพของงานหรือ        
ผลการปฏิบัติงาน  ความช านาญการหรือความเช่ียวชาญและผลงานทางวิชาการ  ตามแบบที่ก าหนดให้
ตามประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตัง้พนักงานครูเทศบาลที่สงักัดสถานศกึษาให้ด ารง
ต าแหน่งและระดบัที่สงูขึน้ 
   (1.4)  เกณฑ์การตัดสินการประเมินฯ  ตามข้อ (1.3)  เป็นไปตามเกณฑ์ที่         
ก าหนดในประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตัง้พนักงานครูเทศบาลที่สงักัดสถานศกึษาให้ด ารง
ต าแหน่งและระดบัที่สงูขึน้ 
   (1.5)  ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาเลื่อนและแต่งตัง้พนักงานครูเทศบาลที่สงักัด
สถานศกึษา  สายงานผู้สอนและผู้สนับสนนุการสอนให้ด ารงต าแหน่งและระดบัที่สงูขึน้  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
  (2)  การคดัเลือกพนักงานครูเทศบาลที่สงักัดสถานศึกษา  สายงานผู้บริหารสถานศกึษา
ให้ด ารงต าแหน่งและระดบัที่สงูขึน้ 
   (2.1)  พนักงานครูเทศบาลผู้นัน้เป็นผู้มีคณุสมบัติครบถ้วนตามคณุสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง  ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะแต่งตัง้และตามประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์การเลื่อน
และแต่งตัง้พนักงานครูเทศบาลที่สงักัดสถานศกึษาให้ด ารงต าแหน่งและระดบัที่สงูขึน้  โดยจัดท าขอตาม
แบบหรือแบบรายงานข้อมลูสถานศกึษาแล้วเสนอให้ผู้บังคบับัญชาตามล าดบัชัน้รับรองและตรวจสอบ      
คณุสมบัติ  พร้อมทัง้ผลงานทางวิชาการ  (กรณีต าแหน่งที่จะต้องประเมินผลงานวิชาการ) 
   (2.2)  ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  ความช านาญการหรือความเช่ียวชาญ  และผลงานทางวิชาการ  (กรณีการเลื่อนระดบัให้สงูขึน้)  
และประเมินคณุภาพปริมาณงานและสภาพของงานของในโรงเรียนและประเมินบุคคลผู้ครองต าแหน่ง          
(กรณีการเลื่อนต าแหน่งและระดบัสงูขึน้)  จ านวนไม่น้อยกว่า  5  คน  ดงันี  ้
    (ก)  กรณีการเลื่อนและแต่งตัง้พนักงานครูเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งที่
ต้องประเมินผลงานทางวิชาการ  ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ความช านาญการหรือความ
เช่ียวชาญและผลงานทางวิชาการ  ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพนัน้  
โดยเฉพาะหรือมีความรู้ความสามารถเช่ียวชาญในด้านนัน้โดยเฉพาะและผู้แทนส่วนราชการที่เก่ียวข้อง
ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนดเป็นกรรมการ 
    (ข)  กรณีการเลื่อนและแต่งตัง้พนักงานครูเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งที่
ต้องประเมินคณุภาพปริมาณงานของโรงเรียน  ให้คณะกรรมการประเมินคณุภาพปริมาณงานและสภาพ
ของงานของโรงเรียนและประเมินบุคคลผู้ครองต าแหน่ง  ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวุฒิที่มีความรู้
ความสามารถในวิชาชีพนัน้โดยเฉพาะหรือมีความรู้ความสามารถเช่ียวชาญในด้านนัน้โดยเฉพาะและ
ผู้แทนส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนดเป็นกรรมการ 
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   (2.3)  ให้คณะกรรมการประเมินตามข้อ  (2.2)  ประเมินผลการปฏิบัติงาน   
ความช านาญการหรือความเช่ียวชาญและผลงานทางวิชาการ  (กรณีการเลื่อนระดบัให้สงูขึน้)  และ
ประเมินคณุภาพปริมาณงานและสภาพของงานของโรงเรียน  และประเมินบุคคลผู้ ครองต าแหน่ง             
(กรณีการเลื่อนต าแหน่งและระดบัที่สงูขึน้)  ตามแบบที่ก าหนดให้ตามประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์การเลื่อน
และแต่งตัง้พนักงานครูเทศบาลที่สงักัดสถานศกึษาให้ด ารงต าแหน่งและระดบัที่สงูขึน้  
   (2.4)  เกณฑ์การตัดสินการประเมินฯ  ตามข้อ  (2.3)  เป็นไปตามเกณฑ์ที่       
ก าหนดไว้ตามประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตัง้พนักงานครูเทศบาลที่สงักัดสถานศกึษาให้
ด ารงต าแหน่งและระดบัที่สงูขึน้ 
   (2.5)  ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาเลื่อนและแต่งตัง้พนักงานครูเทศบาลที่สงักัด
สถานศกึษา  สายงานผู้บริหารสถานศกึษา  ให้ด ารงต าแหน่งและระดบัที่สงูขึน้  โดยความเห็นชอบ            
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

  ข้อ  101    การด าเนินการตามหมวดนี ้ หากเทศบาลใดมีความประสงค์และสามารถที่จะ
ด าเนินการเองได้ก็ให้กระท าได้  โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. 

หมวด  5 
การบรรจุและแต่งตัง้ 

ข้อ  102    การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล  เพ่ือแต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งใดในเทศบาล  ให้บรรจุและแต่งตัง้จากผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนัน้ โดยบรรจุและแต่งตัง้    
ตามล าดบัที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

กรณีเทศบาลไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งใด อาจบรรจุและแต่งตัง้ผู้ สอบแข่งขัน
ได้โดยขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันของ ก.ท.จ. อ่ืน เทศบาลอ่ืน  หรือ คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถ่ินอ่ืน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หรือส่วนราชการอ่ืนในต าแหน่งเดียวกันกับต าแหน่งที่จะ
บรรจุเข้ารับราชการหรือต าแหน่งอ่ืนที่ก าหนดคณุวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่งนัน้  

ส าหรับผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของคณะกรรมการพนักงาน    
เทศบาลอ่ืนหรือของเทศบาลอ่ืนตามวรรคสอง  แต่ไม่ประสงค์จะไปบรรจุแต่งตัง้ตามที่เทศบาลขอใช้บัญชี  
ยังถือว่าเป็นผู้ สอบแข่งขันได้  ตามบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเดิมหรือ
ตามบัญชีของเทศบาลเดิม 

มิให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคบัในกรณี การบรรจุและแต่งตัง้ตาม ข้อ 104 ข้อ 109     
ข้อ 110  ข้อ 116   และข้อ 120 
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ข้อ  103    ผู้สอบแข่งขันได้ ซึง่อยู่ในล าดบัที่ที่จะได้รับบรรจุ และแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง
ใด ถ้าปรากฏว่าขาดคณุสมบัติหรือมีลกัษณะต้องห้าม โดยไม่ได้รับการยกเว้นจาก ก.ท.จ. ในกรณีที่           
ขาดคณุสมบัติ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในหมวด 1 ว่าด้วยคณุสมบัติและลกัษณะต้องห้าม
เบือ้งต้น หรือขาดคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง โดยไม่ได้รับอนมุัติยกเว้นจาก  ก.ท. อยู่ก่อนหรือ      
ภายหลงัการสอบแข่งขันจะบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งนัน้ไม่ได้  

  ข้อ  104    ในกรณีที่มีเหตผุลและความจ าเป็นอย่างย่ิง เพ่ือประโยชน์แก่ราชการที่จะต้อง
บรรจุบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ  และความช านาญสงู เข้ารับราชการในฐานะผู้ เช่ียวชาญหรือ
ผู้ช านาญการ  ก.ท.จ.อาจมีมติให้ความเห็นชอบ  ตามที่เทศบาลร้องขอให้บรรจุและแต่งตัง้จากผู้ ได้รับการ
คดัเลือก  ส าหรับการก าหนดระดบัของต าแหน่งที่จะแต่งตัง้และเง่ือนไขที่จะให้ได้รับ  ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ ก.ท. ก าหนด 

  ข้อ  105    เทศบาลที่จะเสนอขอให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือบรรจุบุคคลเข้า
รับราชการในฐานะผู้ เช่ียวชาญ  หรือผู้ช านาญการจะต้องมีลกัษณะต่อไปนี  ้

(1) ลกัษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบของเทศบาล  มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้บุคลากร 
ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและความช านาญงานในระดบัผู้ เช่ียวชาญ หรือผู้ช านาญการหรือผู้ที่มีความรู้  
ความสามารถและความช านาญงานเทียบได้ในระดบัเดียวกัน  

(2) มีการก าหนดต าแหน่งผู้ เช่ียวชาญ หรือผู้ช านาญการ เพ่ือรองรับลกัษณะหน้าที่ 
ความรับผิดชอบตาม (1)  โดยพิจารณาก าหนดระดบัต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับความยากและคณุภาพ         
ของงานในต าแหน่งนัน้ ดงันี  ้

        (ก)  ต าแหน่งผู้ เช่ียวชาญ ก าหนดเป็นต าแหน่งระดบั 9   
          (ข)  ต าแหน่งผู้ช านาญการ  ก าหนดเป็นต าแหน่งระดบั 6  ระดบั 7  หรือระดบั 8   

  ข้อ  106    กรณีเทศบาล  มีความจ าเป็นอย่างย่ิงเพ่ือประโยชน์แก่ราชการที่จะต้องบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้ เช่ียวชาญ หรือผู้ช านาญการในเทศบาล  ให้เสนอเหตผุลและความจ าเป็น 
ค าชีแ้จง ประวัติและผลงานของผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการ ซึง่จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและ
ความช านาญงานสงูในระดบัผู้ เช่ียวชาญหรือผู้ช านาญการ แล้วแต่กรณี และมีความเหมาะสมกับ       
ลกัษณะงานในต าแหน่งที่ขอบรรจุและแต่งตัง้ โดยพิจารณาจากคณุวฒุิการศกึษา  ประวติัการท างาน       
และผลงานที่ได้ปฏิบัติมา ตามแบบที่ก าหนดท้ายประกาศนี ้ให้ ก.ท.จ. พิจารณา 
  ในเหตผุลค าชีแ้จงตามวรรคหนึ่ง  ให้แสดงรายละเอียด  ดงันี  ้
  (1)  บุคคลที่จะบรรจุเข้ารับราชการ คณุวฒุิ  ต าแหน่งที่จะบรรจุ และระดบัต าแหน่ง  
  (2)  รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ  และปริมาณงานของต าแหน่งที่จะบรรจุ  
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  (3)  เหตผุลความจ าเป็นในการขอบรรจุบุคคลผู้ นี  ้
  (4)  ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับจากการบรรจุบุคคลผู้ นี  ้

  ข้อ  107    กรณีที่เทศบาลขอบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามข้อ  105  แต่ยังไม่ได้ก าหนด
ต าแหน่งผู้ เช่ียวชาญ  หรือผู้ช านาญการตามที่ก าหนดในข้อ  105 (2)  ให้เทศบาลเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ผู้ เช่ียวชาญหรือผู้ช านาญการให้ ก.ท.จ.พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  โดยก าหนดเป็นต าแหน่งสายงาน
ตามลกัษณะงานและก าหนดระดบัต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่  ก.ท. ก าหนดแล้วเสนอให้        
ก.ท.พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ส าหรับกรณีการขอก าหนดต าแหน่งดงักล่าวเป็นการก าหนดต าแหน่งสายงานใหม่  ซึง่เป็น
สายงานที่ ก.ท. ยังไม่ได้ก าหนดมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของสายงานนัน้  ในการขอก าหนดต าแหน่ง     
ดงักล่าวให้เทศบาลจัดท าร่างมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่งสายงานนัน้เสนอไปพร้อมกันด้วย         
ทัง้นี ้ เพ่ือแสดงให้ทราบถึงประเภทต าแหน่ง  ช่ือต าแหน่งสายงานลกัษณะงานโดยทัว่ไป  หน้าที่และ    
ความรับผิดชอบของต าแหน่ง  ลกัษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  คณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและระดบั
ต าแหน่ง 

  ข้อ  108    เมื่อ ก.ท.จ.  ได้เห็นชอบการบรรจุบุคคลใดเข้ารับราชการในฐานะผู้ เช่ียวชาญ 
หรือผู้ช านาญการ ในต าแหน่งใด ระดบัใด แล้ว ให้ ก.ท.จ. ก าหนดอันดบัเงินเดือนและขัน้เงินเดือนที่จะให้
ได้รับ  โดยขัน้เงินเดือนที่จะให้ได้รับดงักล่าว ก.ท.จ. ให้ได้รับในขัน้ที่ไม่ต ่ากว่าจุดกึ่งกลางระหว่างขัน้สงู 
และขัน้ต ่าของอนัดบัเงินเดือนที่ผู้นัน้ได้รับ  

ข้อ  109    ในกรณีที่มีเหตพิุเศษที่  ก.ท.จ. เห็นว่า ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการสอบแข่งขัน           
อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งได้ในกรณีดงันี  ้

(1) การบรรจุและแต่งตัง้ผู้ ได้รับทนุรัฐบาล ทนุเล่าเรียนหลวง หรือทนุของเทศบาลเพ่ือ 
ศกึษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ  

(2)  การบรรจุและแต่งตัง้ผู้ส าเร็จการศกึษาในคณุวฒุิที่  ก.ท. ก าหนดให้คัดเลือกเพ่ือ   
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ 

(3)  การบรรจุและแต่งตัง้ผู้ส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรที่  ก.ท.จ. อนมุติัให้                  
ส่วนราชการใดจัดให้มีการศกึษาขึน้ เพ่ือเข้ารับราชการในเทศบาลโดยเฉพาะ  

(4)  การบรรจุและแต่งตัง้ผู้สอบแข่งขันได้ ซึง่ไม่สามารถมารับการบรรจุได้ เมื่อถึง  
ล าดบัที่ที่สอบได้ เน่ืองจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
และได้มารายงานตวัขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นัน้สอบได้ ถูกยกเลิกไปแล้ว 



 52 

(5)  การบรรจุและแต่งตัง้ผู้สอบแข่งขันได้ ซึง่ถูกยกเลิกการขึน้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
เน่ืองจากได้มารายงานตวัเพ่ือขอรับการบรรจุแล้ว  แต่มีเหตทุี่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่
สอบแข่งขันได้ตามก าหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตัง้  

(6)  กรณีการบรรจุและแต่งตัง้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความช านาญสงูเข้า
รับราชการในฐานะผู้ เช่ียวชาญหรือผู้ช านาญการ 

ข้อ  110    พนักงานเทศบาลผู้ ใดถูกสัง่ให้ออกจากราชการเพ่ือไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมื่อผู้นัน้พ้นจากราชการทหาร โดยมิได้กระท าการใด ๆ  ในระหว่างรับ
ราชการทหารอนัเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และผู้นัน้ไม่
เป็นผู้ขาดคณุสมบัติ และมีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในหมวด 1 หากประสงค์จะเข้ารับราชการเป็น
พนักงานเทศบาลในเทศบาลเดิม  ภายในก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวนันับแต่วนัพ้นจากราชการทหาร  ให้สัง่
บรรจุและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในเทศบาลได้ 

พนักงานเทศบาล ซึง่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการตามวรรคหนึ่ง ให้มีสิทธิได้นับวนัรับราชการ  
ก่อนถูกสัง่ให้ออกจากราชการ รวมกับวนัรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและวนั
รับราชการเมื่อได้รับบรรจุกลบัเข้ารับราชการเป็นเวลาราชการติดต่อกันเพ่ือประโยชน์ตามประกาศนี ้และ
ตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ินเสมือน ว่าผู้นัน้  มิได้เคยถูกสัง่ให้ออกจาก      
ราชการ 

ข้อ  111    เมื่อพนักงานเทศบาลผู้ ใดออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่า  
ด้วยการรับราชการทหาร ให้เทศบาลสงวนต าแหน่งในระดบัเดียวกันไว้ส าหรับบรรจุผู้นัน้กลบัเข้ารับราชการ 

  ข้อ  112    พนักงานเทศบาลผู้ที่ได้ออกจากราชการไปรับราชการทหาร  ตามข้อ 111   
หากผู้นัน้ประสงค์จะขอกลบัเข้ารับราชการในเทศบาลเดิมจะต้องย่ืนค าขอพร้อมด้วยหนังสือรับรองประวัติ
การรับราชการทหารตามแบบที่ก าหนดท้ายประกาศนี ้ภายใน  180 วนั นับแต่วนัพ้นจากราชการทหาร 

ข้อ  113    ให้เทศบาลตรวจสอบเอกสารและประวติัการรับราชการทหาร  ตามข้อ 112   
หากเห็นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง และผู้นัน้ได้พ้นจากราชการทหารโดยมิได้กระท าการใด ๆ  ในระหว่างรับ
ราชการทหารอนัเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง   หรือได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  และผู้นัน้
ไม่เป็นผู้ขาดคณุสมบัติหรือมีลกัษณะต้องห้าม อีกทัง้ได้ผู้นัน้ได้ย่ืนค าขอบรรจุกลบัเข้ารับราชการภายใน 
180  วนันับแต่วนัพ้นจากราชการทหาร  ก็ให้นายกเทศมนตรี  โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. สัง่บรรจุ          
ผู้นัน้กลบัเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัเดิมที่สงวนไว้   โดยให้
ได้รับเงินเดือน ดงันี  ้
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(1)  ในกรณีที่ผู้กลบัจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตัง้แต่ 6 เดือนขึน้ไป                
แต่ไม่ถึง 1 ปี ให้สัง่บรรจุผู้นัน้กลบัเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล โดยให้รับเงินเดือนในอันดบัเดิมและ
ในขัน้ที่สงูกว่าเดิมได้ไม่เกินคร่ึงขัน้ 

        ถ้ามีเศษของ 6 เดือนที่ไปรับราชการทหาร เมื่อน าเศษที่เหลือไปรวมกับระยะ         
เวลาในการปฏิบัติงานของคร่ึงปีที่แล้วมาของผู้นัน้ก่อนออกไปรับราชการทหารแล้วได้ครบ 6 เดือน ก็ให้        
สัง่บรรจุผู้นัน้กลบัเข้ารับราชการโดยให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัเดิมและในขัน้ที่สงูกว่าเดิมได้อีกไม่เกิน               
คร่ึงขัน้   

(2)  ในกรณีที่ผู้กลบัจากราชการทหาร มีเวลารับราชการทหารครบ 1 ปี ให้ผู้มีอ านาจ        
สัง่บรรจุผู้นัน้กลบัเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล  โดยให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัเดิมและในขัน้ที่สงู
กว่าเดิมได้ไม่เกินปีละหนึ่งขัน้ 

(3)  ในกรณีที่ผู้กลบัจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตัง้แต่ 1 ปี ขึน้ไปเศษ           
ของปีที่ไปรับราชการทหารที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ (2) แล้วหากมีระยะเวลาเหลือครบ  6 
เดือน ให้สัง่บรรจุผู้นัน้โดยให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัเดิมและในขัน้ที่สงูกว่าเดิม เพ่ิมจากข้อ (2) ได้อีก         
ไม่เกินคร่ึงขัน้ส าหรับระยะเวลาที่ค านวณได้ครบ 6 เดือน และหากยังมีเศษที่เหลือจากการค านวณครัง้       
สดุท้ายแต่ไม่ครบ 6 เดือน ให้พิจารณาค านวณตามเกณฑ์ ข้อ  (1) วรรคสอง 
  ทัง้นี ้ การให้ได้รับเงินเดือนสงูกว่าเดิม  ตามข้อ (1) ข้อ (2) และ ข้อ (3) นัน้  จะต้อง 
ไม่ได้รับประโยชน์มากกว่าผู้ที่มิได้ออกจากราชการไปรับราชการทหารและต้องไม่เกินขัน้สงูของอนัดบั        
เงินเดือนส าหรับต าแหน่งระดบัเดิม 

ข้อ  114    ในการบรรจุผู้ ไปรับราชการทหารกลบัเข้ารับราชการ หากผู้ ใดไม่เคยได้รับก 
บรรจุ และแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 3 ขึน้ไป ซึง่ต้องใช้วฒุิปริญญาตรี หรือ
เทียบได้ไม่ต ่ากว่านีข้ึน้ไปเป็นคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งใน
สายงานดงักล่าว ผู้นัน้จะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดในหมวด 6 ว่าด้วยการย้ายพนักงานเทศบาล ด้วย 

ข้อ  115    พนักงานเทศบาลที่ออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย 
การรับราชการทหาร ก่อนวนัที่ประกาศนีม้ีผลใช้บังคบั หากพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย
และประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลในเทศบาลเดิม  ภายในก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวนันับ
แต่วนัพ้นจากราชการทหาร  ให้น าความที่ก าหนดไว้ในข้อ 111  ข้อ 112  มาใช้บังคบัแก่พนักงานเทศบาล 
ที่กล่าวถึงโดยอนโุลม   
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ข้อ  116    พนักงานเทศบาลผู้ ใดออกจากราชการไปแล้ว  และไม่ใช่ เป็นกรณีออกจาก 
ราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้าสมัครเข้ารับราชการและเทศบาลต้องการจะรับผู้นัน้เข้า
รับราชการ ให้ผู้สมัครกลบัเข้ารับราชการต้องย่ืนค าขอตามแบบ และเอกสารประกอบ ดังนี ้

(1) ใบรับรองแพทย์ ซึง่รับรองไว้ไม่เกิน 60 วนั นับแต่วนัที่ออกใบรับรองถึงวนัที่ย่ืน            
ขอกลบัเข้ารับราชการ 

(2) ส าเนาทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล 
(3) หนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ และความประพฤติของผู้บังคบับัญชาเดิม           

ซึง่มีต าแหน่งตัง้แต่ระดบัผู้ อ านวยการกองหรือเทียบเท่าขึน้ไป 
(4) ส าเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรที่เก่ียวข้องกับต าแหน่งที่จะบรรจุ 
(5) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(6) ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน 
(7) ส าเนาหนังสือส าคญัการสมรส หลกัฐานอนญุาตให้เปลี่ยนช่ือตวั ช่ือสกุล                  

หรือหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน (ถ้าม)ี 
(8) ส าเนาค าสัง่อนญุาตให้ออกจากราชการ 

ข้อ  117    ให้เทศบาลตรวจสอบเอกสารตามข้อ 116 และประวติัการรับราชการและ        
การท างานทกุแห่งของผู้สมคัร และให้สอบถามไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ได้       
รายละเอียดข้อเท็จจริงมากที่สดุมาประกอบการพิจารณา 

ข้อ  118    การพิจารณาเพ่ือบรรจุผู้ที่ออกจากราชการไปแล้วกลบัเข้ารับราชการ ให้      
พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ดงันี  ้

(1) ผู้สมคัรกลบัเข้ารับราชการต้องมีคณุสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้าม หรือได้รับ
การยกเว้นในกรณีที่ขาดคณุสมบัติหรือมีลกัษณะต้องห้ามส าหรับพนักงานเทศบาล 

(2) ผู้สมคัรกลบัเข้ารับราชการต้องมีคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะบรรจุ           
และแต่งตัง้ตามที่  ก.ท. ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หรือได้รับอนมุติัจาก ก.ท.  

(3)  กรณีบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งที่  ก.ท. ก าหนดให้เป็นต าแหน่งที่มีระดบั
ควบในสายงานใด ต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งระดบัใดระดบัหนึ่งที่เป็น    
ระดบัควบในสายงานนัน้ ขึน้บัญชีรอการบรรจุหรือเลื่อนระดบัต าแหน่งอยู่ และกรณีบรรจุและแต่งตัง้ให้
ด ารงต าแหน่งที่ ก.ท. มิได้ก าหนดให้เป็นต าแหน่งที่มีระดบัควบ ต้องไม่มีผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งนัน้ 
ขึน้บัญชี รอการเลื่อนระดบัต าแหน่งอยู่   เว้นแต่ ผู้ที่จะกลบัเข้ารับราชการนัน้ เป็นผู้ที่ออกจากราชการไป
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือสมคัรรับเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวฒุิสภา สมาชิกสภา
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ท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน หรือลาออกจากราชการเพ่ือติดตามคู่สมรสไปรับราชการ ณ ต่างประเทศ          
หรือเป็นผู้ที่ออกจากราชการไปเพราะถูกยุบเลิกต าแหน่ง  

ข้อ  119    การบรรจุและแต่งตัง้ผู้สมัครกลบัเข้ารับราชการตามที่ประกาศนี ้ ให้นายก                
เทศมนตรี  โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. สัง่บรรจุและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่ไม่สงูกว่าเดิม  
และให้ได้รับเงินเดือนไม่สงูกว่าขัน้ที่เคยได้รับอยู่เดิมก่อนออกจากราชการ  

ข้อ  120    การบรรจุและแต่งตัง้จากข้าราชการประเภทอ่ืน หรือพนักงานส่วนท้องถ่ินอ่ืน 
ผู้ขอโอนมาเป็นพนักงานเทศบาลให้เป็นไปตามที่ก าหนดในหมวด 8 

ข้อ  121    ผู้ ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งพนักงานเทศบาล  ต าแหน่งใดต้องมี        
คณุวฒุิตรงตามคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่  ก.ท. ก าหนด 

ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคณุวฒุิใดเป็นคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
ให้หมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคณุวฒุิที่ ก.พ. ก.ค. หรือ  ก.ท. รับรอง 

กรณีมีเหตผุลความจ าเป็น  ก.ท.  อาจให้ความเห็นชอบในการก าหนดคณุสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งที่แตกต่างไปจากคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งก็ได้ 

  ข้อ  122    ผู้ ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง
ใดในเทศบาล   หากภายหลงัปรากฎว่าขาดคณุสมบัติหรือมีลกัษณะต้องห้ามเบือ้งต้นโดยไม่ได้รับการ          
ยกเว้นจาก ก.ท.จ.ในกรณีที่ขาดคณุสมบัติตามที่ก าหนดในหมวด 1 ว่าด้วยคณุสมบัติและลกัษณะต้องห้าม 
หรือขาดคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนัน้โดยไม่ได้รับอนมุัติยกเว้นจาก ก.ท.อยู่ก่อนก็ดี  หรือมีกรณีต้อง
หาอยู่ก่อนและภายหลงัเป็นผู้ขาดคณุสมบัติเน่ืองจากกรณีต้องหานัน้ก็ดี  ให้นายกเทศมนตรี โดยความ
เห็นชอบของ  ก.ท.จ.  สัง่ให้ผู้นัน้ออกจากราชการโดยพลนั แต่ทัง้นี ้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นัน้ได้
ปฏิบัติไปตามอ านาจและหน้าที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับ  หรือ  มีสิทธิจะได้รับ
จากทางราชการก่อนมีค าสัง่ให้ออกนัน้   และถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสจุริตแล้ว  ให้ถือว่า เป็น       
การสัง่ให้ออกเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตทุดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ          
ส่วนท้องถ่ิน 

ข้อ  123    การบรรจุและแต่งตัง้พนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งที่  ก.ท.  ยังมิได้ก าหนด
ต าแหน่ง จะกระท ามิได้ 

ข้อ  124    ผู้ ใดได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล  ให้มีการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของพนักงานเทศบาล  โดยให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน และการ



 56 

ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องด าเนินการในรูปคณะกรรมการ   และในกรณีที่ไม่ผ่านการ
ประเมินไม่ควรให้รับราชการต่อไปก็ให้สัง่ให้ผู้นัน้ออกจากราชการได้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก  ก.ท.จ.   

ผู้ ใดถูกสัง่ให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่งให้ถือเสมือนว่า ผู้ นัน้ไม่เคยเป็นพนักงาน             
เทศบาล แต่ทัง้นีไ้ม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการรับเงินเดือน   หรือผลประโยชน์อ่ืน
ใดที่ได้รับจากราชการในระหว่างที่ผู้นัน้อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

ข้อ  125    ให้ผู้ ได้รับการบรรจุจากผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ ได้รับคดัเลือกในกรณีที่มีเหต ุ       
พิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันเข้ารับราชการและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งพนักงานเทศบาล   และ           
ข้าราชการประเภทอ่ืน หรือพนักงานส่วนท้องถ่ินอ่ืนที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติงาน   ซึง่โอนมาบรรจุและ
แต่งตัง้เป็นพนักงานเทศบาล ต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่ได้รับแต่งตัง้  

  ข้อ  126    ภายใต้บังคบัข้อ  135 (2)  ให้ผู้ ได้รับบรรจุและแต่งตัง้เป็นพนักงานเทศบาล 
ตามข้อ 125  ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่ได้รับแต่งตัง้เป็นเวลาหกเดือนนับแต่วนัเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการเป็นต้นไป 
  ให้ผู้บังคบับัญชาพิจารณาด าเนินการในเร่ืองการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่าง              
จริงจัง  มีความเที่ยงธรรมและได้มาตรฐานในอนัที่จะให้การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นกระบวน          
การเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ข้อ  127    ให้เทศบาลก าหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตาม
ความเหมาะสม  แต่อย่างน้อยต้องประกอบด้วยความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่   ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ปริมาณงาน คณุภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้ อ่ืน  ความสนใจที่จะพฒันาตนเอง  คณุธรรม  การปฏิบัติตนตามกรอบของจรรยาบรรณและ          
การรักษาวินัย  ความประพฤติ  การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนและข้อบังคบัของทางราชการ  
  วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่                     
ราชการให้เป็นไปตามที่เทศบาลก าหนด  แล้วรายงานให้ ก.ท.จ.  ทราบ 

  ข้อ  128    ให้ผู้บังคบับัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีหน้าที่ดแูลการทดลองปฏิบัติ        
หน้าที่ราชการ 
  ให้ผู้มีหน้าที่ดแูลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมอบหมายงานให้ผู้ทดลองปฏิบัติ           
หน้าที่ราชการปฏิบัติ  และแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทราบอย่างชัดเจนเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติ          
งาน การประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการ     
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
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  ข้อ  129   ให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการท ารายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน        
เสนอผู้มีหน้าที่ดแูลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามแบบและวิธีการที่เทศบาลก าหนด  

ข้อ  130    ให้นายกเทศมนตรีแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่  
ราชการ  ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีกจ านวนสองคน  ซึง่อย่างน้อยต้องแต่งตัง้จากผู้มี
หน้าที่ดแูล การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหนึ่งคน  พนักงานเทศบาลผู้ เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของ    
ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกหนึ่งคน 

  ข้อ  131    ให้คณะกรรมการท าหน้าที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของ                 
ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามรายการประเมิน  วิธีการประเมิน  และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมิน
ที่ก าหนดไว้ ในข้อ  127  ท าการประเมินสองครัง้  โดยประเมินครัง้แรกเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
มาแล้วเป็นเวลาสามเดือนและประเมินครัง้ที่สอง  เมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่หน้าที่ราชการครบหกเดือน  เว้น
แต่  คณะกรรมการไม่อาจประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในแต่ละครัง้ได้อย่างชัดแจ้ง  
เน่ืองจาก   ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ลาคลอดบุตร  ลาป่วยซึง่จ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน  ลา
ป่วยเพราะประสบอนัตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไปหรือกลบัจากปฏิบัติ
ราชการตามหน้าที่  หรือลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล  คณะกรรมการจะประเมิน
ผลรวมเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือนแล้วก็ได้ 
  ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามข้อ  135 (2)  เมื่อครบ
ก าหนดระยะเวลาที่ขยายแล้วให้ประเมินอีกครัง้หนึ่ง  

  ข้อ  132    ผลการประเมินของคณะกรรมการให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก  และในกรณีมี
กรรมการที่ไม่เห็นด้วยอาจท าความเห็นแย้งรวมไว้ก็ได้ 

  ข้อ  133    เมื่อคณะกรรมการได้ด าเนินการตามข้อ  131  แล้ว  ให้ประธานกรรมการ   
รายงานผลการประเมินต่อนายกเทศมนตรีตามแบบรายงานท้ายประกาศนี  ้
       (1)  ในกรณีที่ผลการประเมินไม่ต ่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในข้อ  127                 
ให้รายงานเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือนแล้ว   หรือเมื่อสิน้สดุระยะเวลาที่ขยายตาม                     
ข้อ 135 (2)  แล้ว 
       (2)  ในกรณีที่ผลการประเมินต ่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในข้อ  127  ให้          
รายงานเมื่อเสร็จสิน้การประเมินแต่ละครัง้  
  ข้อ  134    เมื่อนายกเทศมนตรีได้รับรายงานตามข้อ  133 (1) แล้ว ให้ประกาศว่าผู้ทดลอง 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการนัน้เป็นผู้ ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการพร้อมแจ้งให้ผู้นัน้ทราบ และรายงาน
ตามแบบรายงานท้ายประกาศนี ้ ไปยัง ก.ท.จ. ภายในห้าวนัท าการนับแต่วนัประกาศ 
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  ข้อ  135    เมื่อนายกเทศมนตรีได้รับรายงานตามข้อ  133 (2)  ให้ด าเนินการดงันี  ้
       (1)  ในกรณีที่เห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการออกจากราชการให้นายก           
เทศมนตรีแสดงความเห็นในแบบรายงานตามข้อ 133 และมีค าสัง่ให้ผู้นัน้ออกจากราชการโดยความ          
เห็นชอบของ ก.ท.จ.  ภายในห้าวนัท าการนับแต่วนัที่ได้รับรายงานพร้อมกับแจ้งให้ผู้นัน้ทราบ  และส่ง
ส าเนาค าสัง่ให้ออกไปยัง ก.ท.จ.  ภายในห้าวนัท าการนับแต่วนัที่มีค าสัง่ 
       (2)  ในกรณีที่เห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ต่อไปจนครบหกเดือน  หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปอีกระยะหนึ่งเป็นเวลาสาม
เดือน  แล้วแต่กรณี  ให้แสดงความเห็นในแบบรายงาน  แล้วแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้ มีหน้าที่
ดแูลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  และคณะกรรมการทราบ  เพ่ือท าการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
และประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป 
       ในกรณีที่ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจนสิน้สดุ
ระยะเวลาที่ขยายแล้ว  และนายกเทศมนตรีได้รับรายงานว่าผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้นัน้ยัง
ต ่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานอีก    ให้นายกเทศมนตรีมีค าสัง่ให้ผู้นัน้ออกจากราชการ  โดยน าความใน (1) 
มาใช้บังคบัโดยอนโุลม 

  ข้อ  136    การนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นเดือนตามประกาศนี ้ให้นับวนั     
ที่ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ได้มาปฏิบัติงานรวมเป็นเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย  และให้
นับวนัเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการวนัแรกเป็นวนัเร่ิมต้น  และนับวนัก่อนหน้าจะถึงวนัที่ตรงกับวนัเร่ิมต้นนัน้ของ
เดือนสุดท้ายแห่งระยะเวลาเป็นวนัสิน้สดุระยะเวลาถ้าไม่มีวนัตรงกันในเดือนสุดท้าย  ให้ถือเอาวนัสดุท้าย
ของเดือนนัน้เป็นวนัสิน้สดุระยะเวลา 

  ข้อ  137    พนักงานเทศบาลซึง่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ผู้ ใดได้รับ         
แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ตามวุฒิ  ย้าย  โอน  หรือออกจากราชการไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้วได้รับบรรจุกลบัเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลอีก  ให้ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ    ดงันี ้

(1) กรณีได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัสงูขึน้ในสายงานเดิมตามวฒุิที่ได้รับ  
เพ่ิมขึน้หรือสงูขึน้  ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเน่ืองไปกับ
ต าแหน่งเดิม  ถ้าได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัสงูขึน้ในต่างสายงานให้เร่ิมทดลองปฏิบัติหน้าที่          
ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่ 
       (2)  กรณีย้ายไปด ารงต าแหน่งในสายงานเดิม  ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและ        
นับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเน่ืองกับต าแหน่งเดิม  ถ้าย้ายไปด ารงต าแหน่งในต่างสายงานให้
เร่ิมทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่  
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       (3)  กรณีโอนมาด ารงต าแหน่งใหม่  ให้เร่ิมทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลา
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่  เว้นแต่กรณีโอนโดยบทบัญญัติของกฎหมายให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่         
ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเน่ืองกับต าแหน่งเดิม  
       (4)  กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ    
ทหาร  เมื่อได้รับบรรจุและแต่งตัง้เป็นพนักงานเทศบาล ไม่ว่าในสายงานเดิมหรือต่างสายงาน  ให้ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเน่ืองกับต าแหน่งเดิม  

ข้อ  138    พนักงานเทศบาลผู้ ใดได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งใดแล้ว    หากภายหลงั
ปรากฏว่าเป็นผู้มีคณุสมบัติไม่ตรงตามคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนัน้  ให้นายกเทศมนตรีแต่งตัง้ผู้นัน้
ให้กลบัไปด ารงต าแหน่งเดิม  หรือต าแหน่งอ่ืนในระดบัเดียวกับต าแหน่งเดิมที่ผู้นัน้มีคณุสมบัติตรงตาม          
คณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งโดยพลนั โดยความเห็นชอบของ  ก.ท.จ. แต่ ทัง้นี ้  ไม่กระทบกระเทือนถึง
การใดที่ผู้นัน้ได้ปฏิบัติไปตามอ านาจหน้าที่  และการรับเงินเดือน   หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับ หรือมี
สิทธิจะได้รับจากทางราชการในระหว่างที่ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งที่   ผู้นัน้มีคณุสมบัติไม่ตรงตาม       
คณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ผู้ที่ได้รับแต่งตัง้ให้กลบัไปด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งอ่ืนตามวรรคหนึ่ง  ให้รับเงิน          
เดือนในขัน้ที่พงึจะได้รับตามสถานภาพเดิม และให้ถือว่าผู้นัน้ไม่มีสถานภาพอย่างใดในการที่ได้รับแต่งตัง้       
ให้ด ารงต าแหน่งที่ตนมีคณุสมบัติไม่ตรงตามคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนัน้  

ข้อ  139    ในกรณีเทศบาลมีต าแหน่งผู้บริหารและสายงานผู้บริหารสถานศกึษาที่มีผู้ด ารง 
ต าแหน่งอยู่เดิมว่างลง ให้เทศบาลรายงานต าแหน่งว่างนัน้ให้  ก.ท.จ.  ทราบภายใน  7  วนั และให้  ก.ท.จ. 
ด าเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งที่ว่างนัน้  ภายใน 90 วนั นับแต่วนัที่ต าแหน่งนัน้ว่างลง  
กรณีที่เทศบาลไม่ประสงค์จะบรรจุและแต่งตัง้แทนต าแหน่งว่าง  ให้รายงานเหตผุลความจ าเป็นเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. 
  ในการด าเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหาร  
สถานศกึษาที่ว่าง ตามวรรคหนึ่ง  ให้  ก.ท.จ. พิจารณาด าเนินการวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี  ดงัต่อไปนี  ้
      (1)  ให้เทศบาลด าเนินการรับโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลอ่ืนมาแต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศกึษาที่ว่างภายใน  15  วนั  นับแต่ต าแหน่งว่างตามข้อ 159 
      (2)  ให้ประกาศรับสมคัรเพ่ือรับโอนพนักงานเทศบาลในต าแหน่งและระดบัเดียวกับ
ต าแหน่งที่ว่าง  เพ่ือให้คณะกรรมการคดัเลือกเพ่ือโอนพนักงานเทศบาลอ่ืนมาแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งที่ว่าง
ตามข้อ  160 
      (3)  ให้ด าเนินการโดยวิธีการสอบคัดเลือก  หรือการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนระดบัสงูขึน้แทน
ต าแหน่งที่ว่างตามหมวด 4  ว่าด้วยการคัดเลือก 
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      (4)  ให้ด าเนินการเปิดรับสมคัรเพ่ือรับโอนพนักงานส่วนท้องถ่ินอ่ืนหรือข้าราชการ
ประเภทอ่ืน  ตามข้อ 171    ทัง้นี ้ โดยให้ด าเนินการร่วมกับการโอน  โดยวิธีการคดัเลือกตาม  (2) ด้วย  และ         
ผู้จะขอให้รับโอนจะต้องมีระดบัต าแหน่งไม่ต ่ากว่าต าแหน่งที่จะแต่งตัง้นัน้  
      กรณีที่ด าเนินการตามวรรคสอง  ภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว  ยังไม่สามารถสรรหา
บุคคลเพ่ือแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งว่างดงักล่าวได้  หากปล่อยทิง้ไว้อาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ
การบริหารงานของเทศบาล  และเพ่ือให้พนักงานเทศบาล  แต่ละแห่งมีโอกาสโอนไปปฏิบัติหน้าที่ใน
ระหว่างเทศบาลด้วยกันได้  เมื่อได้รับรายงานจาก ก.ท.จ.  ให้ ก.ท. พิจารณาและมีมติให้โอนพนักงาน         
เทศบาลจากเทศบาลหนึ่งไปแต่งตัง้เป็นพนักงานเทศบาลของเทศบาลอีกแห่งหนึ่งที่มิได้อยู่ในจังหวัด
เดียวกันได้  โดยให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่ไม่สงูกว่าเดิมและได้รับเงินเดือนในขัน้ที่ไม่สูงกว่าเดิม 
       ในการพิจารณาของ ก.ท. ตามวรรคสาม  ให้พิจารณาว่าเหตผุลความจ าเป็นของ        
เทศบาล  โดยให้ ก.ท.จ.เป็นผู้ รับเร่ืองราวและตรวจสอบข้อเท็จจริงดงักล่าว  เสนอความเห็นให้ ก.ท.
พิจารณา 

หมวด  6 
การย้าย 

  ข้อ  140    การย้ายพนักงานเทศบาลผู้ด ารงต าแหน่งหนึ่ง ไปแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งอีก
ต าแหน่งหนึ่ง   ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สัง่แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัเดียวกัน  โดยความเห็นชอบของ  
ก.ท.จ.  และพนักงานเทศบาลผู้นัน้ต้องมีคณุสมบัติตรงตามคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนัน้ ตามที่      
ก.ท.ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง   

  ข้อ  141    การย้ายพนักงานเทศบาล ให้พิจารณาถึงเหตผุลความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์
ของทางราชการ  การพฒันาพนักงานเทศบาลเป็นหลกั และอาจพิจารณาความจ าเป็นอ่ืน ๆ  ที่ต้องใช้ใน
การปฏิบัติงานของราชการประกอบด้วย 

  ข้อ  142    การย้ายพนักงานเทศบาลผู้ด ารงต าแหน่งหนึ่งไปแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งใน
สายงานเดิมทัง้สายงานผู้ปฏิบัติและสายงานผู้บริหาร ให้สัง่ย้ายไปแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัเดิม 
และให้ได้รับเงินเดือนในขัน้เดิม 

  ข้อ  143    ภายใต้บังคบัข้อ 144  ข้อ 145  และ ข้อ 147  การย้ายพนักงานเทศบาลผู้ ด ารง
ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานไปแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในต่างสายงาน ให้กระท าได้ในกรณี ดงันี  ้
      (1)  กรณีเป็นต าแหน่งสายงานที่เร่ิมต้นในระดบัเดียวกัน ให้สัง่ย้ายไปด ารงต าแหน่ง     
สายงานอ่ืนนัน้ ในระดบัเดียวกัน และให้ได้รับเงินเดือนในขัน้เดิม    ทัง้นี ้ พนักงานเทศบาลผู้นัน้ต้องมี        
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คณุสมบัติตรงตามคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนัน้ตามที่ ก.ท. ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
แต่ไม่จ าต้องเป็นผู้ ได้ปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานนัน้หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องมาก่อน   
      (2)  กรณีการย้ายสบัเปลี่ยนสายงานจากต าแหน่งสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 1 ไปเป็น
ต าแหน่งสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 2  ให้ย้ายไปด ารงต าแหน่งในระดบัเดียวกันและให้ได้รับเงินเดือนในขัน้
เดิม  ทัง้นี ้ พนักงานเทศบาลผู้นัน้ต้องมีคณุสมบัติตรงตามคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนัน้ ตามที่ ก.ท.
ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง แต่ไม่จ าต้องเป็นผู้ ได้ปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานนัน้หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวข้องมาก่อน  และให้ด าเนินการ ดงันี ้ 
   (ก)  พนักงานเทศบาลผู้จะขอรับการแต่งตัง้เสนอค าร้องขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง
ในสายงานอ่ืนนัน้ และให้ใช้แบบประเมินท้ายประกาศนี ้  

(ข)  ให้ผู้บังคบับัญชาของผู้ขอรับการแต่งตัง้ ได้แก่ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า  
ปลดัเทศบาล และนายกเทศมนตรี  ประเมินบุคคลเพ่ือความเหมาะสมกับต าแหน่งของสายงานที่จะแต่งตัง้
ใหม่ตามแบบประเมิน 
   (ค)   ผู้ที่จะได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืนจะต้องได้คะแนน  
จากผลการประเมินของผู้บังคบับัญชาแต่ละท่านไม่ต ่ากว่าร้อยละหกสิบ ส าหรับต าแหน่ง ที่ต้องใช้เทคนิค
เฉพาะให้ทดสอบความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วย  
              (ง) กรณีมีผู้ขอรับการแต่งตัง้เกินกว่าจ านวนต าแหน่งว่างให้น าคะแนนผลการ
ประเมินของผู้บังคบับัญชาทกุคนรวมกัน  แล้วจัดท าบัญชีเรียงตามล าดบัคะแนนรวม เสนอ ก.ท.จ.ให้ความ
เห็นชอบ หาก ก.ท.จ.เห็นควรก าหนดรายการประเมินเพ่ิมเติม เช่น การสมัภาษณ์  การทดสอบ ก็อาจ
พิจารณาก าหนดเพ่ิมเติมได้ กรณีมีคะแนนเท่ากันให้จัดเรียงตามล าดบัอาวโุสในราชการ บัญชีดงักล่าวให้    
มีอายุ 1 ปี นับแต่วนัที่ ก.ท.จ. เห็นชอบ การแต่งตัง้ให้แต่งตัง้เรียงล าดบัที่ในบัญชีดงักล่าว  

  ข้อ  144    กรณีการย้ายพนักงานเทศบาลที่ได้รับคณุวฒุิเพ่ิมขึน้ และไม่เคยด ารงต าแหน่ง
ในสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 3  ขึน้ไปหากจะย้ายข้าราชการผู้นัน้ไปแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่
เร่ิมต้นจากระดบั 3  ขึน้ไปผู้นัน้จะต้องเป็นผู้ที่สอบแข่งขันได้หรือสอบคดัเลือกได้ในต าแหน่งซึง่อยู่ใน          
สายงานที่จะย้ายและบัญชีการสอบแข่งขันได้หรือสอบคดัเลือกได้ยังไม่ถูกยกเลิกด้วย  เว้นแต่ผู้นัน้ได้รับ
คณุวฒุิที่ตรงตามคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตัง้โดยได้รับทนุรัฐบาล ทนุเล่าเรียนหลวง       
ทนุของเทศบาล หรือเป็นผู้ ได้รับคณุวฒุิที่ ก.ท. ก าหนดให้คดัเลือกบรรจุเข้ารับราชการได้ 

  ข้อ  145    การย้ายพนักงานเทศบาลไปแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่ก าหนด        
เป็นต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์หรือต าแหน่งทางวิชาการ  พนักงานเทศบาลผู้นัน้ต้องผ่านการ
ประเมินบุคคล และการปฏิบัติงานหรือผลงาน  ตามที่ก าหนดในหมวด 9 ว่าด้วยการเลื่อนและแต่งตัง้           
พนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ด้วย 
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  ข้อ  146    การย้ายพนักงานเทศบาลผู้ด ารงต าแหน่งบริหารของเทศบาลไปแต่งตัง้ให้ด ารง 
ต าแหน่งในต่างสายงาน ผู้นัน้จะต้องด ารงต าแหน่งในระดบัเดียวกับต าแหน่งของสายงานที่จะแต่งตัง้ใหม่  
และต้องมีคณุสมบัติตรงตามคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของต าแหน่งสายงานที่จะแต่งตัง้ใหม่  โดย
ให้ด าเนินการสอบคดัเลือก  ตามข้อ  1 (3)  แห่งประกาศ ก.ท. เร่ือง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขการคัดเลือก  การบรรจุแต่งตัง้  การย้าย  การโอน  การรับโอน  การเลื่อนระดบัและการเลื่อนขัน้
เงินเดือน 
  การย้ายเพ่ือแต่งตัง้พนักงานเทศบาลผู้ด ารงต าแหน่งในสายงานผู้ปฏิบัติงานไปด ารง
ต าแหน่งในสายผู้บริหาร  หรือการย้ายเพ่ือแต่งตัง้พนักงานครูเทศบาลสายงานผู้บริหารสถานศกึษา  หรือ
การย้ายเพ่ือแต่งตัง้พนักงานเทศบาลผู้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 1  หรือ  ระดบั 2  ให้  
ด ารงต าแหน่งในสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 3  หรือย้ายเพ่ือแต่งตัง้พนักงานครูเทศบาลให้ด ารงต าแหน่ง
ศกึษานิเทศก์ ระดบั 4 ระดบั 5 หรือระดบั 6 ให้ด าเนินการโดยวิธีการสอบคดัเลือกตามข้อ 1 (3)  แห่งประกาศ 
ก.ท. เร่ือง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการคัดเลือก  การบรรจุแต่งตัง้  การย้าย  การ
โอน  การรับโอน  การเลื่อนระดบัและการเลื่อนขัน้เงินเดือน 

  ข้อ  147    การย้ายพนักงานเทศบาลผู้ด ารงต าแหน่งใดไปแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งใน        
สายงานที่ต ่ากว่าต าแหน่งสายงานเดิม หรือมีระดบัต ่ากว่าเดิม หรือย้ายพนักงานเทศบาลในต าแหน่ง         
สายผู้บริหารหรือสายงานผู้บริหารสถานศกึษา  ไปแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งสายผู้ปฏิบัติงาน ให้กระท า       
ได้ต่อเมื่อพนักงานเทศบาลผู้นัน้สมคัรใจ และได้รับความเห็นชอบจาก  ก.ท.จ.  
  ในการย้ายพนักงานเทศบาลตามวรรคหนึ่ง  ก.ท.จ. ต้องพิจารณา  โดยค านึงถึงเหตผุล
ความจ าเป็นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ     โดยให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัเงินเดือนส าหรับ
ต าแหน่งที่ได้รับแต่งตัง้ในขัน้ที่เทียบได้ตรงกันกับขัน้เงินเดือนของอนัดบัเดิมตามตารางเทียบขัน้เงินเดือน 
แต่ละอนัดบัที่พนักงานจะได้รับเมื่อได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งท้ายประกาศก าหนด  การให้พนักงาน       
เทศบาลได้รับเงินเดือน   แต่ถ้าผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงูกว่าขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่ได้รับ
แต่งตัง้อยู่แล้ว  ให้ได้รับเงินเดือนในขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตัง้ 

ข้อ  148   ในการสัง่ย้ายพนักงานไปแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในต่างสายงาน  ให้ค านึงถึง 
โอกาสในความก้าวหน้าของพนักงานในการเลื่อนระดบัสงูขึน้ในต าแหน่งที่ก าหนดส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ด้วยซึง่อาจท าให้พนักงานผู้นัน้มีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งในสายงานที่แต่งตัง้ใหม่ไม่
ครบตามหลกัเกณฑ์การเลื่อนระดบัดงักล่าวได้ 
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  ข้อ  149     เมื่อมีค าสัง่ย้ายพนักงานเทศบาลไปแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งใดแล้ว  ให้
ผู้บังคบับัญชาแจ้งหน้าที่  และความรับผิดชอบของต าแหน่งดงักล่าว  ให้พนักงานเทศบาลผู้นัน้ทราบใน
วนัที่ไปรายงานตัว  รับมอบหน้าที่เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  ในต าแหน่งนัน้ต่อไป  

  ข้อ  150  การย้ายสบัเปลี่ยนพนักงานครูเทศบาลที่สงักัดสถานศกึษาสายงานผู้บริหาร
สถานศกึษา  ให้ด ารงต าแหน่งแทนที่ซึง่กันและกัน  จะต้องเป็นต าแหน่งเดียวกัน  เช่น  ผู้ด ารงต าแหน่ง       
ผู้ ช่วยอาจารย์ใหญ่  กับผู้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยอาจารย์ใหญ่  หรือผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  กับ 
ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  เป็นต้น  โดยให้คงเลขที่ประจ าต าแหน่งไว้ที่เดิม  ส่วนระดบั  
เงินเดือน  ตามต าแหน่งให้ตามตัวบุคคลไปก าหนดต าแหน่งที่จะแต่งตัง้ใหม่  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สัง่
แต่งตัง้  โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.  ทัง้นีใ้ห้หมายความรวมถึงการย้ายสบัเปลี่ยนให้แทนที่อตัราว่าง
ด้วย 

  ข้อ  151    การย้ายสบัเปลี่ยนพนักงานครูเทศบาลที่สงักัดสถานศกึษา  สายงานผู้สอน
และผู้สนับสนนุการสอน  ให้ด ารงต าแหน่งแทนที่ซึง่กันและกัน  จะต้องเป็นต าแหน่งและสาขาวิชาเอก        
เดียวกัน  เช่น  ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 1  สาขาวิชาเอกภาษาองักฤษ  กับผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 1   
สาขาวิชาเอก  ภาษาองักฤษ  หรือผู้ ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 2  สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์  กับผู้ด ารง
ต าแหน่งอาจารย์ 2  สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์  เป็นต้น  โดยให้คงเลขที่ประจ าต าแหน่งไว้ที่เดิม  ส่วน 
ระดบัเงินเดือนตามต าแหน่งให้ตามตวับุคคลไปก าหนดต าแหน่งที่จะแต่งตัง้ใหม่  โดยให้นายกเทศมนตรี
เป็นผู้สัง่แต่งตัง้  โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.ทัง้นีใ้ห้หมายความรวมถึง  การย้ายสบัเปลี่ยนให้แทนที่
อตัราว่างด้วย 
  ในกรณีที่มีเหตผุลจ าเป็นพิเศษที่ไม่อาจด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ก.ท.จ.อาจให้ความ       
เห็นชอบในการพิจารณาการย้ายสบัเปลี่ยนพนักงานครูเทศบาล  โดยไม่จ าเป็นต้องด ารงต าแหน่งหรือจบ
สาขาวิชาเอกเดียวกันก็ได้ 

หมวด  7 
การโอน 

  ข้อ  152    การโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลหนึ่งไปแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลอีกแห่งหนึ่ง ให้โอนและแต่งตัง้จากพนักงานเทศบาล  ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงันี  ้
  (1)  ผู้สอบแข่งขันได้  หรือผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งที่จะแต่งตัง้นัน้ หรือผู้ ได้รับ                  
การคัดเลือกเพ่ือแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้นัน้   
  (2)  ผู้ขอโอนต าแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศกึษาภายใน  15  วนั นับแต่
ต าแหน่งว่าง  ตามข้อ  159 
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(3)  ผู้ ได้รับการคัดเลือก โดย ก.ท.จ.ได้ม ีมติเห็นชอบให้เทศบาลรับโอนพนักงานเทศบาล 
อ่ืน มาแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งบริหารหรือสายงานผู้บริหารสถานศกึษาในระดบัที่ไม่สงูกว่าเดิม                
ตามข้อ 160 
  (4)  ผู้ขอโอนโดยการโอนสบัเปลี่ยนต าแหน่งในต าแหน่งเดียวกันและระดบัเดียวกัน        
ระหว่างเทศบาล  หรือผู้ขอโอนมาแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานในเทศบาล ตามข้อ 167 
  (5)  ผู้ที่ ก.ท.จ.ได้มีมติให้โอนจากเทศบาลหนึ่งไปด ารงต าแหน่งในอีกเทศบาลหนึ่งใน
จังหวดัเดียวกัน  ตามข้อ  168 
  (6)  ผู้ที่ ก.ท. ได้มีมติให้โอนจากเทศบาลหนึ่งไปด ารงต าแหน่งในอีกเทศบาลหนึ่ง        
ตามข้อ  169 

  ข้อ  153    ในการบรรจุและแต่งตัง้ผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ ได้รับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่             
ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันเพ่ือเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล หรือการแต่งตัง้พนักงานเทศบาลผู้สอบ
คดัเลือกได้หรือผู้ ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งใดในเทศบาล  และผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ ได้รับคัดเลือกกรณีที่
มีเหตพิุเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน  ผู้สอบคดัเลือกได้ หรือผู้ ได้รับการคดัเลือกนัน้เป็นพนักงานเทศบาล
ในสงักัดเทศบาลอ่ืน  ให้เทศบาลที่จะบรรจุหรือแต่งตัง้นัน้ เสนอเร่ืองการขอรับโอน  พนักงานเทศบาลผู้นัน้
เพ่ือแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ ได้รับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน         
สอบคดัเลือกได้ หรือได้รับคดัเลือก แล้วแต่กรณี  ให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

ข้อ  154    ในการโอนพนักงานเทศบาลผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ ได้รับคดัเลือกในกรณีพิเศษที่  
ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน ผู้สอบคดัเลือกได้ หรือผู้ ได้รับคัดเลือก  ให้เทศบาลที่จะรับโอนมีหนังสือแจ้ง 
ความประสงค์จะรับโอนพร้อมความเห็นชอบของ ก.ท.จ.ที่จะรับโอนให้เทศบาลสงักัดเดิมของผู้ที่จะ         
โอนทราบ  และให้เทศบาลสงักัดเดิม ของผู้ที่จะโอนเสนอเร่ืองการให้โอนพนักงานผู้ที่จะโอนไปนัน้ให้         
ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  ข้อ  155    ในการออกค าสัง่รับโอนพนักงานเทศบาลของเทศบาลที่จะรับโอน และ           
การออกค าสัง่ให้พนักงานเทศบาลพ้นจากต าแหน่งและหน้าที่ของเทศบาลสงักัดเดิมตามมติของ ก.ท.จ. 
ของแต่ละแห่ง ตามข้อ  153  และข้อ 154  ให้เทศบาลทัง้สองแห่งประสานกัน เพ่ือออกค าสัง่การรับโอน
พนักงานเทศบาล และการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากต าแหน่งและหน้าที่ โดยก าหนดให้มีผลในวนั
เดียวกัน   

  ข้อ  156    ให้พนักงานเทศบาลที่ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับ
คดัเลือกในกรณีที่มีเหตพิุเศษที่ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการสอบแข่งขัน ได้รับเงินเดือน   ดงันี ้
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      (1)  กรณีแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัเดิม  และผู้นัน้ได้รับเงินเดือนต ่ากว่าหรือ       
เท่าคณุวุฒิ  ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิ  แต่หากผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงูกว่าคณุวฒุิ  ให้ได้รับเงินเดือนในขัน้     
ที่ได้รับอยู่เดิม 
      (2)  กรณีแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูกว่าเดิม  และผู้นัน้ได้รับเงินเดือนต ่า         
กว่าหรือเท่าคณุวฒุิ  ให้ได้รับเงินเดือนตามคณุวุฒิ  แต่หากผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงูกว่าคุณวฒุิ  ให้ได้รับ        
เงินเดือนในอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตพิุเศษไม่        
จ าเป็นต้องด าเนินการสอบแข่งขันในขัน้ที่เทียบได้ตรงกันกับขัน้เงินเดือนของอนัดบัเดิม  ตามตารางเทียบ
ขัน้เงินเดือนแต่ละอันดบัที่พนักงานจะได้รับเมื่อได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งท้ายประกาศนี ้
      (3)  กรณีแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัต ่ากว่าเดิม  และผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงูกว่า           
คณุวฒุิ  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้หรือได้รับคดัเลือกในกรณีที่         
มีเหตพิุเศษที่ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการสอบแข่งขันในขัน้ที่เทียบได้ตรงกันกับขัน้เงินเดือนของอนัดบัเดิม   
ตามตารางเทียบขัน้เงินเดือนแต่ละอนัดบัที่พนักงานจะได้รับเมื่อได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งท้าย
ประกาศนี ้ และหากผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงูกว่าขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้
หรือได้รับคดัเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษ ที่ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการสอบแข่งขัน  ให้ได้รับเงินเดือนในขัน้สงู
ของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับคดัเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้อง
ด าเนินการสอบแข่งขันนัน้ 

  ข้อ  157    ในกรณีที่มีเหตผุลความจ าเป็น นายกเทศมนตรีจะด าเนินการ  ให้พนักงาน 
เทศบาลที่ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตพิุเศษที่ไม่
จ าเป็นต้องด าเนินการสอบแข่งขัน  ซึง่ได้รับเงินเดือนสงูกว่าคณุวฒุิ  ให้ได้รับเงินเดือนตามคณุวฒุิก็ได้   
หากมี การระบุเง่ือนไขการให้ได้รับเงินเดือนตามคณุวฒุิไว้ในประกาศสอบแข่งขัน หรือคดัเลือกในกรณีที่มี
เหตพิุเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันในครัง้นัน้  

  ข้อ  158    ให้พนักงานเทศบาลที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ หรือ
ได้รับคดัเลือกที่มิใช่กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน ได้รับเงินเดือน   ตามที่ก าหนดในหมวด  3  
ว่าด้วยอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  แล้วแต่กรณี  

ข้อ  159    ภายใต้บังคบัข้อ 139  และข้อ 152  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาพนักงาน          
เทศบาลให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลเป็นส่วนรวม  ก.ท.จ. อาจมีมติให้ความเห็นชอบ
ให้รับโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลอ่ืนที่ประสงค์ขอโอนมาเป็นพนักงานเทศบาลในต าแหน่งบริหาร
และสายงานผู้บริหารสถานศกึษาที่ว่างของเทศบาลนัน้   โดยนายกเทศมนตรีที่เก่ียวข้องได้ตกลงยินยอมใน
การโอนนัน้แล้ว  และเทศบาลที่รับโอนได้เสนอขอความเห็นชอบต่อ  ก.ท.จ.ภายใน  15  วนั  นับแต่วนัที่
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ต าแหน่งนัน้ว่างลง  เมื่อ ก.ท.จ.ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้นายกเทศมนตรีออกค าสัง่แต่งตัง้ให้
ด ารงต าแหน่งในระดบัที่ไม่สงูกว่าเดิมและได้รับเงินเดือนในขัน้ที่ไม่สงูกว่าเดิม  

  ข้อ  160    ในกรณีการโอนพนักงานเทศบาลมาแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งบริหารและสาย
งานผู้บริหารสถานศกึษาที่ว่าง  เมื่อพ้นระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ตามข้อ 159  และ ก.ท.จ. พิจารณา
ด าเนินการตามข้อ  139 (2)  หรือ (4)  ให้ ก.ท.จ.แต่งตัง้คณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือรับโอน จ านวนไม่น้อย
กว่า 7 คน   ดงันี ้

(1) ผู้ เหมาะสมใน  ก.ท.จ.    เป็นประธานกรรมการ 
(2) นายกเทศมนตรีในเทศบาลที่มีต าแหน่งว่าง หรือผู้แทน 1 คน เป็นกรรมการ 
(3) นายกเทศมนตรีที่เป็นผู้แทนใน ก.ท.จ. 1 คน    เป็นกรรมการ 
(4) ผู้แทนหน่วยราชการที่เก่ียวข้อง จ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน  เป็นกรรมการ 
(5) ผู้ทรงคณุวุฒิ  จ านวนไม่น้อยกว่า  2  คน    เป็นกรรมการ 

  ให้  ก.ท.จ.  แต่งตัง้พนักงานเทศบาลคนหนึ่งเป็นเลขานกุาร 

  ข้อ  161   กรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอนที่แต่งตัง้จากผู้แทนเทศบาลตามข้อ           
160 (2)   ให้ ก.ท.จ. แต่งตัง้จากนายกเทศมนตรี  หรือรองนายกเทศมนตรี หรือเทศมนตรี ผู้ที่นายก        
เทศมนตรีมอบหมายเป็นกรรมการแทน 
  ส่วนกรรมการที่เป็นนายกเทศมนตรีตามข้อ  160 (3)  ให้พิจารณาแต่งตัง้จากนายก           
เทศมนตรีที่เป็นผู้แทนเทศบาลใน ก.ท.จ.  จ านวน  1  คน 

ข้อ  162    กรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอนที่แต่งตัง้จากผู้แทนหน่วยราชการ      
ตามข้อ 160 (4)  ให้ ก.ท.จ.  แต่งตัง้จากหวัหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด ซึง่เป็นส่วนราชการที่เก่ียวข้อง            
กับการบริหารงานของเทศบาล หรือข้าราชการพลเรือนตัง้แต่ ระดบั 7 ขึน้ไป  ในสงักัดส่วนราชการนัน้
พนักงานซึง่มีระดบัไม่ต ่ากว่าระดบัของต าแหน่งที่จะคัดเลือกเพ่ือแต่งตัง้ในต าแหน่งนัน้  

  ข้อ  163    กรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอนที่แต่งตัง้จากผู้ทรงคณุวฒุิ  ตามข้อ   
160 (5)  ให้ ก.ท.จ.  แต่งตัง้จากผู้ทรงคณุวุฒิใน ก.ท.จ.  หรือผู้ทรงคณุวฒุิอ่ืนที่มีความรู้ ความสามารถใน
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการ หรือด้านกฎหมาย ซึง่อาจเป็นข้าราชการหรือ
บุคคลทัว่ไปที่มีความรู้ความสามารถดงักล่าว 

  ข้อ  164    เลขานกุารคณะกรรมการคดัเลือกเพ่ือพิจารณารับโอนตามข้อ 160  วรรคสอง 
ให้  ก.ท.จ. แต่งตัง้จากปลดัเทศบาล หรือพนักงานเทศบาลต าแหน่งไม่ต ่ากว่าผู้ อ านวยการกอง หรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่เทียบได้ไม่ต ่ากว่านี  ้
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  ให้เลขานกุารคณะกรรมการคดัเลือกเพ่ือพิจารณารับโอน ท าหน้าที่ในงานด้านธุรการ             
ต่าง ๆ  ของคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอน และงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ  165    หลกัเกณฑ์การคัดเลือก วิธีการคดัเลือก และการก าหนดคณุสมบัติของผู้ที่มี             
สิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือโอนตามข้อ 160  ให้น าหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ส าหรับการคัดเลือก  
ผู้ด ารงต าแหน่งบริหารเพ่ือแต่งตัง้ให้มีระดบัสงูขึน้ตามที่ก าหนดในหมวด 4 ว่าด้วยการคดัเลือก มาใช้บังคบั
โดยอนโุลม 

  ข้อ  166    ให้คณะกรรมการคัดเลือก ด าเนินการคัดเลือกผู้มีคณุสมบัติตามที่ก าหนดและ     
ได้แจ้งความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามหลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลือก แล้วประกาศผลการ         
คดัเลือกเสนอให้  ก.ท.จ. พิจารณารับโอน 

  ข้อ  167    ภายใต้บังคบัข้อ 152   เพ่ือประโยชน์แก่ราชการ เทศบาล  อาจโอนสบัเปลี่ยน
ต าแหน่งพนักงานเทศบาลในต าแหน่งเดียวกันได้   โดยความสมัครใจของพนักงานผู้ โอน   และนายก            
เทศมนตรีของเทศบาลที่เก่ียวข้องได้ ตกลงยินยอมในการโอนดงักล่าวแล้ว  ให้เทศบาลที่เก่ียวข้องเสนอขอ
ความเห็นชอบต่อ ก.ท.จ.  เมื่อ  ก.ท.จ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้นายกเทศมนตรีออกค าสัง่ 
แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่ไม่สงูกว่าเดิม และได้รับเงินเดือนในขัน้ที่ไม่สงูกว่าเดิม 
  การโอนพนักงานเทศบาลอ่ืน มาแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานในเทศบาล อาจกระท า
ได้โดยความสมัครใจของผู้จะขอโอน  และได้รับความยินยอมจากนายกเทศมนตรีของเทศบาลที่จะรับโอนนัน้    
เมื่อ ก.ท.จ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้นายกเทศมนตรีออกค าสัง่แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่
ไม่สงูกว่าเดิม และได้รับเงินเดือนในขัน้ที่ไม่สงูกว่าเดิม 
  การโอนพนักงานเทศบาลตามวรรคสองมาด ารงต าแหน่งในระดบัต ่ากว่าเดิมอาจกระท าได้
ต่อเมื่อพนักงานเทศบาลผู้นัน้สมคัรใจและได้รับความเห็นชอบจาก  ก.ท.จ.  ในการนี  ้ ก.ท.จ. ต้องพิจารณา
โดยค านึงถึงเหตผุลความจ าเป็นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ  โดยก าหนดให้ได้รับเงินเดือนในขัน้ที่
เทียบได้ตรงกันกับขัน้เงินเดือนของอนัดบัเดิม ตามตารางเปรียบเทียบขัน้เงินเดือนแต่ละอนัดบัที่พนักงาน       
เทศบาล จะได้รับเมื่อได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งท้าย ประกาศนี ้ แต่หากผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงูกว่า     
ขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งนัน้ ให้ได้รับเงินเดือนในขัน้สงูของอนัดบัส าหรับต าแหน่งนัน้   

ข้อ  168    ภายใต้บังคบัข้อ  159  และข้อ  167  ในกรณีมีเหตผุลและความจ าเป็นที่
ส าคญัเป็นประโยชน์ต่อราชการของเทศบาล  โดยส่วนรวม  ก.ท.จ.อาจพิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบ
ให้โอนพนักงานเทศบาลหนึ่งมาแต่งตัง้เป็นพนักงานเทศบาลของเทศบาลอีกแห่งหนึ่งในจังหวดัเดียวกันได้  
โดยให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่ไม่สงูกว่าเดิม  และได้รับเงินเดือนในขัน้ที่ไม่สงูกว่าเดิม 
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ข้อ  169    กรณีที่มีปัญหาขัดแย้งระหว่างพนักงานเทศบาลกับนายกเทศมนตรีและไม่
สามารถด าเนินการโอนระหว่างเทศบาลภายในจังหวดัตามข้อ  168 ได้  ก.ท.จ.จะรับเร่ืองราวและ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง  เหตผุลความจ าเป็นของเทศบาล  เหตผุลความจ าเป็นของนายกเทศมนตรีหรือค าร้อง
ของพนักงานเทศบาลที่ย่ืนความประสงค์แล้วแต่กรณี  พร้อมเสนอรายละเอียดหลกัฐานให้ ก.ท. พิจารณา
และ  มีมติเห็นชอบให้โอนพนักงานเทศบาลระหว่างเทศบาลในระหว่างจังหวดัในระดบัเดียวกันได้  โดย
ค านึงถึงความเหมาะสม  ความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่เทศบาล 

ในกรณีต าแหน่งบริหารและสายงานผู้ บริหารสถานศกึษาของเทศบาลว่างลงหลาย
ต าแหน่งพร้อมกันในหลายเทศบาลในหลายจังหวดั  เพ่ือประโยชน์ในการพฒันาพนักงานเทศบาล                   
ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลเป็นส่วนรวม  ก.ท. จะพิจารณาและมีมติให้โอน 
พนักงานเทศบาลในระหว่างจังหวดัได้  ทัง้นี ้ ตามระยะเวลาที่ ก.ท.ก าหนด 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้  พนักงานเทศบาลย่ืนค าร้องและรายงาน
เหตผุลความจ าเป็นต่อ ก.ท.จ. หรือเทศบาลรายงานเหตผุลความจ าเป็นของนายกเทศมนตรีต่อ ก.ท.จ.เมื่อ 
ก.ท.จ.ตรวจสอบข้อเท็จจริงดงักล่าวแล้วเสนอความเห็นให้ ก.ท.พิจารณา 

ข้อ  170    การโอนพนักงานเทศบาล ตามที่ก าหนดในหมวดนีใ้ห้นายกเทศมนตรีมีค าสั่ง
รับโอนและแต่งตัง้พนักงานเทศบาล  ดงักล่าวให้ด ารงต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ สอบคัดเลือกได้ หรือได้รับ
คดัเลือก ตามข้อ 152 และ ข้อ 153 หรือต าแหน่งที่ ก.ท.จ. มีมติให้ความเห็นชอบให้รับโอนและแต่งตัง้ให้
ด ารงต าแหน่งใด ตามข้อ 159  ข้อ 167  ข้อ  168  และข้อ  169   ให้นายกเทศมนตรีของเทศบาลสงักัดเดิม
มีค าสัง่ให้พนักงานเทศบาลผู้นัน้พ้นจากต าแหน่ง  ทัง้นี ้ให้ก าหนดวนัที่ในค าสัง่รับโอนและค าสัง่ ให้พ้นจาก
ต าแหน่งให้มีผลในวนัเดียวกัน 

การสัง่การโอนพนักงานเทศบาล และการสัง่ให้พนักงานเทศบาลพ้นจากต าแหน่งตาม
วรรคหนึ่ง  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก  ก.ท.จ.  

หมวด  8 
การรับโอน 

ข้อ  171    การรับโอนพนักงานส่วนท้องถ่ินอ่ืนและการรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนที่                           
ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการวิสามญัมาบรรจุและแต่งตัง้เป็นพนักงานเทศบาลให้รับโอนและ
แต่งตัง้เป็นพนักงานเทศบาลจากผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งที่จะแต่งตัง้โดยกรณีพิเศษ
ตามข้อ 109 (2)  โดยให้ด ารงต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือ  ได้รับการคดัเลือกนัน้ และให้ได้รับเงินเดือน
ตามคณุวฒุิส าหรับต าแหน่งนัน้  เว้นแต่ ผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงูกว่าคณุวฒุิ ให้ได้รับเงินเดือนเท่ากับ
เงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม แต่ถ้าไม่มีขัน้เงินเดือนเท่ากับเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม ให้ได้รับเงินเดือนส าหรับ
ต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับการคดัเลือกในขัน้ที่เทียบได้ตรงกันกับขัน้เงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิมตาม
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ตารางเปรียบเทียบขัน้เงินเดือนแต่ละอนัดบัที่ข้าราชการจะได้รับ เมื่อได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งท้าย
ประกาศนี ้ แต่ถ้าผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงูกว่าขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้หรือ
ได้รับการคัดเลือก ให้ได้รับเงินเดือนในขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งนัน้  
  การรับโอนพนักงานส่วนท้องถ่ินอ่ืนและการรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนตามวรรคหนึ่ง   
มาบรรจุและแต่งตัง้เป็นพนักงานเทศบาล ในต าแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศกึษา ให้รับโอน
และแต่งตัง้เป็นพนักงานเทศบาลจากผู้ ได้รับการคัดเลือก  โดยให้ด าเนินการร่วมกับการคดัเลือกเพ่ือโอน
พนักงานเทศบาลตามข้อ  160  และข้อ  165   ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดตาม   ข้อ  139 (4)   
โดยให้มาด ารงต าแหน่งในระดบัที่ไม่สงูกว่าเดิม และให้ได้รับเงินเดือน ในขัน้ที่ไม่สงูกว่าเดิม 

ข้อ  172    ในกรณีเทศบาลมีเหตผุลและความจ าเป็นอย่างย่ิงเพ่ือประโยชน์แก่ราชการ   
เทศบาลอาจขอรับโอนพนักงานส่วนท้องถ่ินอ่ืน หรือข้าราชการประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองหรือ
ข้าราชการวิสามญั ที่มีความประสงค์จะขอโอนมาแต่งตัง้เป็นพนักงานเทศบาลในต าแหน่งผู้ปฏิบัติงาน     
ให้เทศบาล  เสนอ ก.ท.จ.  โดยให้ชีแ้จงเหตผุลความจ าเป็น ความรู้ ความสามารถ  ประสบการณ์การ
ท างาน และความช านาญการของผู้ที่จะขอโอนและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ เมื่อ  ก.ท.จ. ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้นายกเทศมนตรีสัง่รับโอน  และแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งเป็นพนักงาน     
เทศบาล  ส่วนจะบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งระดบัใด และจะให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด  ให้  ก.ท.จ. 
เป็นผู้ก าหนด  แต่จะต้องไม่สงูกว่าพนักงานเทศบาลที่มีคณุวุฒิ ความสามารถ และความช านาญในระดบั
เดียวกัน 

ข้อ  173    การรับโอนพนักงานส่วนท้องถ่ินอ่ืนหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนมา      
บรรจุและแต่งตัง้เป็นพนักงานเทศบาลตามข้อ  171  และข้อ  172  ให้นายกเทศมนตรีมีค าสัง่ให้รับโอนและ
แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งพนักงานเทศบาลแล้ว ให้มีหนังสือแจ้งการรับโอนให้ส่วนราชการสงักัดเดิมของผู้ที่
จะโอนออกค าสัง่ให้ผู้นัน้พ้นจากต าแหน่งและหน้าที่  ทัง้นี ้   ให้ก าหนดวันที่ในค าสัง่รับโอนและค าสัง่ให้พ้น
จากต าแหน่งเป็นวนัเดียวกัน 

การออกค าสัง่รับโอนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในเทศบาลตามวรรคหนึ่งให้  ก.ท.จ. ให้
ความเห็นชอบก่อน 

ข้อ  174    การรับโอนพนักงานส่วนท้องถ่ินอ่ืนหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนมา    
บรรจุและแต่งตัง้เป็นพนักงานเทศบาล ต้องอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ ดงันี  ้

    (1)  ต าแหน่งที่จะน ามาใช้ในการรับโอน ต้องเป็นต าแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน  
    (2)  ผู้ ได้รับการบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งใด ต้องมีคณุสมบัติตรงตาม                     

คณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนัน้ 
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    (3)  ผู้ ใดที่ด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าระดบั 3 หากไม่เคยได้รับการบรรจุและแต่งตัง้ให้
ด ารงต าแหน่งที่ใช้วฒุิตัง้แต่ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต ่ากว่านีข้ึน้ไปเป็นคณุสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งมาก่อน หรือไม่เคยได้รับแต่งตัง้โดยผลการสอบแข่งขันหรือการคดัเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่
จ าเป็นต้องสอบแข่งขันให้ด ารงต าแหน่งที่ต้องใช้วฒุิตัง้แต่ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต ่ากว่านี ้เป็น
คณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อน   หากจะแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 3        
ขึน้ไป  ผู้นัน้จะต้องเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งสายงานที่จะรับโอน และบัญชีสอบแข่งขันนัน้ยังไม่     
ยกเลิก 

    (4)  การรับโอนเพ่ือแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งที่ต้องด าเนินการคัดเลือกหรือต้องประเมิน
บุคคล ผู้ขอโอนจะต้องผ่านการคัดเลือกหรือผ่านการประเมินบุคคลก่อน 

    (5) การรับโอนเพ่ือแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใด ของเทศบาลใดต้องไม่มีผู้สอบ
แข่งขันได้ในต าแหน่งสายงานนัน้ของเทศบาลนัน้ หรือของ ก.ท.จ.นัน้  ขึน้บัญชีรอการบรรจุอยู่  หรือไม่มี       
ผู้สอบคดัเลือกได้ หรือผู้ ได้รับคัดเลือกในต าแหน่งสายงานนัน้ของเทศบาลนัน้ หรือของ ก.ท.จ.นัน้ ขึน้บัญชี     
รอการแต่งตัง้อยู่ 

ข้อ  175    เพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ถือว่าเวลาราชการหรือเวลาท างานของ      
ผู้ที่โอนมาตามที่ก าหนดในหมวดนี ้  ในขณะที่เป็นพนักงานส่วนท้องถ่ินอ่ืน หรือข้าราชการประเภทอ่ืนนัน้ 
เป็นเวลาราชการของพนักงานเทศบาล 

หมวด  9 
การเล่ือนระดับพนักงานเทศบาล  

(รวมพนักงานครูเทศบาลท่ีไม่สังกัดสถานศึกษา) 

ข้อ  176    การเลื่อนพนักงานเทศบาลขึน้แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ ให้เลื่อน
และแต่งตัง้จากผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคดัเลือกเพ่ือด ารงต าแหน่งนัน้ได้ หรือจากผู้ ได้รับคัดเลือกเพ่ือ
ด ารงต าแหน่งนัน้  

ข้อ  177    การเลื่อนและแต่งตัง้ผู้สอบแข่งขันได้  ผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ ได้รับการ           
คดัเลือกให้เลื่อนและแต่งตัง้ตามล าดบัที่ในบัญชีสอบแข่งขันหรือบัญชีสอบคดัเลือกหรือบัญชีผู้ ได้รับการ 
คดัเลือกนัน้ แล้วแต่กรณี  ส าหรับการเลื่อนและแต่งตัง้จากผู้ ได้รับคัดเลือกให้เลื่อนและแต่งตัง้ตามความ
เหมาะสมโดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ  ความประพฤติ และประวติัการรับราชการ ซึง่จะต้องเป็นผู้มี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถแล้ว 

ข้อ  178    การเลื่อนและแต่งตัง้พนักงานเทศบาล ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ 
จากผู้สอบแข่งขันได้ ให้ได้รับแต่งตัง้ได้  ดงันี  ้
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      (1)  เลื่อนผู้ซึง่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือปริญญาตรงตามคณุสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งในระดบั 2 ระดบั 3 หรือระดบั 4  และสอบแข่งขันเพ่ือด ารงต าแหน่งนัน้ได้  ขึน้แต่งตัง้ให้
ด ารงต าแหน่งนัน้ 
      (2)  การเลื่อนกรณีดงักล่าว จะเลื่อนขึน้แต่งตัง้ได้ต่อเมื่อถึงล าดบัที่ที่ผู้นัน้สอบแข่งขันได้  
ตามล าดบัที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ส าหรับเงินเดือนที่ได้รับให้เป็นไปตามคณุวฒุิที่ประกาศรับสมัคร    
      (3)  หลกัสตูรและวิธีการสอบแข่งขัน  ให้ด าเนินการตามหมวด 4 ว่าด้วยการคดัเลือก  
แห่งประกาศหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการสอบแข่งขันส าหรับพนักงานเทศบาลที่ ก.ท. ก าหนด  
      (4)  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สัง่เลื่อนและแต่งตัง้ตามล าดบัที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
โดยความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. 

ข้อ  179    การเลื่อนและแต่งตัง้พนักงานเทศบาล ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้จาก       
ผู้สอบคดัเลือกได้ ให้เลื่อนและแต่งตัง้ได้  ดงันี  ้

    (1)  เลื่อนและแต่งตัง้ผู้ด ารงต าแหน่งในสายงานผู้ปฏิบัติงานให้ด ารงต าแหน่งใน                    
สายงานผู้บริหารของเทศบาล 
      (2)  เลื่อนและแต่งตัง้ผู้ด ารงต าแหน่งสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 1 หรือระดบั 2                   
ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 3   

    (3)  เลื่อนและแต่งตัง้พนักงานครูเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งสายงานศกึษานิเทศก์  
    (4)  เป็นผู้มีคณุสมบัติตรงตามคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่  ก.ท.ก าหนดไว้ใน

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งในระดบัที่จะแต่งตัง้ และต้องเป็นผู้ ได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้ต ่าของอนัดบั
เงินเดือนส าหรับต าแหน่งนัน้  

    (5)  หลกัสตูรและวิธีการสอบคัดเลือก ให้ด าเนินการตามหมวด 4 ว่าด้วยการคดัเลือก      
แห่งประกาศหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการสอบคัดเลือกส าหรับพนักงานเทศบาลที่ ก.ท. ก าหนด 

   (6)  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สัง่เลื่อนและแต่งตัง้ตามล าดบัที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. 

  ข้อ  180    การเลื่อนและแต่งตัง้พนักงานเทศบาล ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้
ส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งระดบัควบจากผู้ ได้รับการคดัเลือกจากผู้ที่ได้รับการคัดเลือก   

    (1)  เลื่อนและแต่งตัง้ในระดบัควบขัน้ต้น  ได้แก่ เลื่อนและแต่งตัง้ผู้ที่ได้รับเงินเดือน  
ยังไม่ถึงขัน้ต ่าและผู้ที่ได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้ต ่าของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่จะเลื่อนขึน้            
แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้โดยไม่เปลี่ยนสายงาน ดงัต่อไปนี  ้
          (ก)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดบั 1  ของสายงานใดที่เร่ิมต้นจากระดบั 1 ขึน้ด ารง
ต าแหน่งระดบั 2 ของสายงานนัน้                 
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          (ข)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดบั 2  ของสายงานใดที่เร่ิมต้นจากระดบั 2 ขึน้ด ารง
ต าแหน่งระดบั 3 ของสายงานนัน้  

         (ค)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดบั 3  ของสายงานใดที่เร่ิมต้นจากระดบั 3 ขึน้ด ารง
ต าแหน่งระดบั 4 ของสายงานนัน้ 

        (ง)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดบั 4  ของสายงานแพทย์  สายงานทนัตแพทย์  และ 
สายงานวิชาการสตัวแพทย์  ขึน้ด ารงต าแหน่งระดบั 5 ของสายงานนัน้ 
      (2)  เลื่อนและแต่งตัง้ในระดบัควบขัน้สงู ได้แก่ เลื่อนและแต่งตัง้ผู้ที่ได้รับเงินเดือนไม่    
ต ่ากว่าขัน้ต ่าของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่จะเลื่อนขึน้แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้โดย
ไม่เปลี่ยนสายงาน ดงัต่อไปนี  ้
          (ก)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดบั 2  ของสายงานใดที่เร่ิมต้นจากระดบั 1 ขึน้ด ารง
ต าแหน่งระดบั 3 ของสายงานนัน้  
          (ข)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดบั 3  ของสายงานใดที่เร่ิมต้นจากระดบั 2 ขึน้ด ารง
ต าแหน่งระดบั 4 ของสายงานนัน้  
          (ค)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดบั 4  ของสายงานใดที่เร่ิมต้นจากระดบั 3 ขึน้ด ารง
ต าแหน่งระดบั 5  ของสายงานนัน้  
          (ง)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดบั 5  ของสายงานแพทย์  สายงานทนัตแพทย์  และ
สายงานวิชาการสตัวแพทย์  ขึน้ด ารงต าแหน่งระดบั 6 ของสายงานนัน้      

    (3)  เป็นผู้มีคณุสมบัติตรงตามคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ ก .ท. ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งในระดบัที่จะแต่งตัง้  

    (4)  ให้ด าเนินการคดัเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานตามวิธีการและ
แบบประเมินท้ายประกาศก าหนดนี ้
      (5)  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สัง่เลื่อนและแต่งตัง้โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.และให้มี
ผลไม่ก่อนวนัที่ผู้บังคบับัญชาชัน้ต้นบันทกึความเห็นว่าควรเลื่อนระดบัได้  

  ข้อ  181    การเลื่อนผู้ ที่ด ารงต าแหน่งระดบั 1 ระดบั  2  ระดบั 3  หรือระดบั 4  ซึง่เป็นผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตพิุเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันให้แต่งตัง้ด ารงต าแหน่งในระดบัสงูขึน้ 
      (1)  ได้รับวฒุิที่ตรงตามคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ โดยได้รับ       
ทนุรัฐบาล  ทนุเล่าเรียนหลวง หรือทนุของเทศบาล  ตามข้อ 109 (1)  
      (2)  ได้รับวฒุิที่ ก.ท.ก าหนดให้คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
ตามข้อ 109 (2)  
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    (3)  หลกัสตูรและวิธีการคัดเลือกให้ด าเนินการตามประกาศหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการ 
คดัเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันส าหรับพนักงานเทศบาลที่ ก.ท. ก าหนด  
      (4)  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สัง่เลื่อนและแต่งตัง้โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. 

  ข้อ  182    การเลื่อนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัสงูขึน้ส าหรับต าแหน่งที่ก าหนด     
เป็นต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ในต าแหน่งสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 1 และระดบั 2 
      (1)  ต าแหน่งในกลุ่มงานธุรการหรือบริการทั่วไป และกลุ่มงานที่ปฏิบัติภารกิจหลกั         
ของส่วนราชการ ตามบัญชีรายการจ าแนกกลุ่มงานต าแหน่งฯ (บัญชีหมายเลข 1 ท้ายประกาศนี)้ ให้
ก าหนดต าแหน่งได้ถึงระดบั 5 หรือ 6 ดงันี ้
          (ก)  ต าแหน่งในสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 1 ก าหนดเป็นต าแหน่งระดบั 1 – 3     
หรือ 4 ส าหรับระดบั 5  ให้มีการประเมินเพ่ือปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง  
          (ข)  ต าแหน่งในสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 2 อาจปรับเป็นต าแหน่งระดบั 2 – 4  
หรือ 5 ส าหรับระดบั 6  ให้มีการประเมินเพ่ือปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง  
      (2)  ต าแหน่งในกลุ่มงานเทคนิคเฉพาะด้าน และกลุ่มงานที่ใช้ทกัษะและความช านาญ
เฉพาะตัวตามบัญชีจ าแนกกลุ่มงานต าแหน่งฯ (บัญชีหมายเลข 1ท้ายประกาศนี)้ ให้ก าหนดต าแหน่งได้ถึง
ระดบั 5 หรือ 6 ดงันี  ้
          (ก)  ต าแหน่งในสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 1 ก าหนดเป็นต าแหน่งระดบั 1 – 3       
หรือ 4 หรือ 5  
          (ข)  ต าแหน่งในสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 2 ก าหนดเป็นต าแหน่งระดบั 2 – 4            
หรือ 5 หรือ 6 
      ทัง้นี ้ การก าหนดต าแหน่งตามข้อ (1) และ (2) ระดบัต าแหน่งที่จะปรับปรุงต้องไม่สงู
กว่าระดบัของต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานระดบักองหรือเทียบเท่าที่ต าแหน่งนัน้สงักัด  
      (3)  ก.ท.จ.เห็นชอบก าหนดต าแหน่งและระดบัต าแหน่งตามข้อ (1) และ (2) ตาม          
กรอบและแผนอตัราก าลงัของพนักงานเทศบาลยกเว้นการจะปรับต าแหน่งในสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 1 
ให้เป็นระดบั 5 และต าแหน่งในสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 2 ให้เป็นระดบั 6 ตามข้อ (1) ให้ด าเนินการได้ 
เมื่อผู้ด ารงต าแหน่งนัน้เป็นผู้มีผลงานและมีคณุสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งสงูขึน้ดงักล่าว 
และลกัษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคณุภาพของงานของต าแหน่งนัน้เปลี่ยนไปจากเดิมใน
สาระส าคญัถึงขนาดที่จะต้องปรับระดบัต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก .ท.ก าหนด  
      (4)  การปรับระดบัต าแหน่งให้สงูขึน้ให้ด าเนินการได้ครัง้ละไม่เกิน 1 ระดบั  การจะ   
พิจารณาปรับระดบัต าแหน่งใดให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ศกึษาและวิเคราะห์หน้าที่ความรับผิดชอบของ
ต าแหน่งเพ่ือเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาโดยใช้แบบประเมินต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  
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(สายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 1 และระดบั 2) ซึง่ใช้ส าหรับการปรับระดบัต าแหน่งของสายงานที่เร่ิมต้นจาก  
ระดบั 1 ขึน้เป็นระดบั 5 และต าแหน่งของสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 2 ขึน้เป็นระดบั 6 เท่านัน้ 
      (5)  ในการด าเนินการเพ่ือศกึษาวิเคราะห์ดงักล่าว ในชัน้แรกต้องมีค าบรรยาย  
ลกัษณะงานของต าแหน่ง  (Job  Description)  ที่ก าหนดไว้เดิมและที่ก าหนดใหม่ และหากรายละเอียด
ของข้อมลูไม่ชัดเจน   อาจต้องศกึษาข้อมลูเพ่ิมเติม โดยการสมัภาษณ์ตวัพนักงานหรือผู้บังคบับัญชา        
โดยตรงการสงัเกตการท างานจริงในพืน้ที่ การศกึษาจากเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานที่ข้าราชการผู้นัน้
รับผิดชอบ หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ    
      (6)  หลกัเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตัง้ ให้สามารถด าเนินการได้ ดงันี  ้ 
          (ก)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดบั 3 ของสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 1  ขึน้ด ารง
ต าแหน่งระดบั 4 ของสายงานนัน้ 
          (ข)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดบั 4 ของสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 1   ขึน้ด ารง
ต าแหน่งระดบั 5 ของสายงานนัน้ 
          (ค)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดบั 4 ของสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 2   ขึน้ด ารง
ต าแหน่งระดบั 5 ของสายงานนัน้ 
          (ง)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดบั 5 ของสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 2    ขึน้ด ารง
ต าแหน่งระดบั 6 ของสายงานนัน้ 

    (7)  เป็นผู้มีคณุสมบัติครบถ้วนนับถึงวนัย่ืนแบบประเมิน ดงันี  ้
                      (ก)  เป็นผู้มีคณุวฒุิและคณุสมบัติตรงตามคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่           
ก.ท. ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งในระดบัที่จะแต่งตัง้ และ  

        (ข)  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งสายงานที่จะเลื่อนขึน้แต่งตัง้   
ในระดบัที่ต ่ากว่าระดบัของต าแหน่งที่จะเลื่อนขึน้แต่งตัง้ 1 ระดบั ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดย      
ไม่อาจน าระยะเวลาด ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืนมานับเกือ้กูลได้ เช่น จะเลื่อนเป็นนายช่างโยธา 6 ต้อง     
เป็นนายช่างโยธา 5 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี เป็นต้น ในกรณีที่ระยะเวลาติดต่อกันไม่ครบ 2 ปี แต่นับรวม
หลายๆ  ช่วงเวลาแล้วครบ 2 ปี ก.ท.อนโุลมให้นับเวลาการด ารงต าแหน่งดงักล่าวได้ และ                     
          (ค)  มีระยะเวลาขัน้ต ่าในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่           
แต่งตัง้ตามคณุวฒุิของบุคคล และระดบัต าแหน่งที่จะเลื่อนขึน้แต่งตัง้ ดงันี  ้
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คณุวฒุิ เลื่อนขึน้ด ารงต าแหน่ง   

 ระดบั 4 ระดบั 5 ระดบั 6 
ต าแหน่งในสายที่เร่ิมต้นจากระดบั 1 หรือระดบั 2 
- ม.3 / ม.ศ.3 / ม.6  หรือเทียบได้ไม่ต ่ากว่านี  ้
- ประกาศนียบัตรมธัยมศกึษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1) 
   หรือเทียบได้ไม่ต ่ากว่านี  ้
- ปวช.หรือประกาศนียบัตรมธัยมศกึษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2) 
  หรือเทียบได้ไม่ต ่ากว่านี  ้

 
9 ปี 
8 ปี 

 
6 ปี 

 

 
11 ปี 
10 ปี 

 
8 ปี 

 

 
13 ปี 
12 ปี 

 
10 ปี 

ต าแหน่งในสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 2 
- ปวท.หรืออนปุริญญา 2 ปี หรือเทียบได้ไม่ต ่ากว่านี  ้
- ปวส.หรืออนปุริญญา 3 ปีหรือเทียบได้ไม่ต ่ากว่านี  ้

7 ปี 
6 ปี 

9 ปี 
8 ปี 

 
                -  การนับระยะเวลาตามข้อ (ค) อาจน าระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งหรือ         
เคยด ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืน ซึง่เป็นงานที่มีลกัษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวข้องและเกือ้กูลกัน         
ตามที่ ก.ท.ก าหนดมานับรวมเป็นระยะเวลาขัน้ต ่าดงักล่าวได้ตามบัญชีก าหนดกลุ่มต าแหน่งพนักงาน       
เทศบาลที่มีลกัษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวข้องและเกือ้กูลกัน  (ตามบัญชีหมายเลข 2 ท้ายประกาศนี)้ 
                          -   การพิจารณาคณุวฒุิตามข้อ (ค) ต้องเป็นคณุวฒุิทางการศกึษาที่ตรงตาม       
คณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตัง้ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนัน้เท่านัน้ และให้พิจารณา
จากวฒุิทางการศกึษาที่ระบุไว้ในบัตรประวติัพนักงานเทศบาล เป็นหลกัในกรณีผู้ ได้รับคณุวฒุิเพ่ิมเติม
ภายหลงัจากการบรรจุเข้ารับราชการจะต้องย่ืนขอบันทกึเพ่ิมลงในบัตรประวติัพนักงานเทศบาลก่อน จึงจะ
น าคณุวุฒินัน้มาใช้ในการพิจารณาได้  

          (ง)  ได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าอตัราเงินเดือนดงัต่อไปนี  ้
  - เลื่อนระดบั 4  ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันไม่ต ่ากว่า                   

ขัน้ 6,700 บาท และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต ่ากว่าขัน้ 6,360 บาท 
  - เลื่อนระดบั 5  ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันไม่ต ่ากว่า                   

ขัน้ 8,190 บาท และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต ่ากว่าขัน้ 7,780 บาท 
  - เลื่อนระดบั 6  ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันไม่ต ่ากว่า                     

ขัน้ 10,080 บาท และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต ่ากว่าขัน้ 10,080 บาท 
      (8)  วิธีการเลื่อนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งสงูขึน้   
          (ก)  ต าแหน่งที่ต้องมีการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งให้เสนอ ก.ท.จ.เพ่ือพิจารณา
อนมุติัปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเมื่อผู้ ด ารงต าแหน่งนัน้เป็นผู้มีผลงานและมีคณุสมบัติครบถ้วนที่จะ       
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แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งสงูขึน้ดงักล่าวและลกัษณะหน้าที่และความรับผิดชอบ ปริมาณและคณุภาพของ
งานของต าแหน่งนัน้เปลี่ยนไปจากเดิมในสาระส าคญัถึงขนาดที่จะต้องปรับระดบัต าแหน่ง ตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งที่ ก.ท.ก าหนด 

        (ข)  ให้ ก.ท.จ.แต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาคณุสมบัติและประเมินผลงาน
ประกอบดงันี  ้

 (1)  ประธานให้แต่งตัง้จากข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล  หรือผู้ที่เคยเป็น          
ข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล  ที่ด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะประเมินสงูกว่าผู้ขอประเมินอย่างน้อย        
1 ระดบั  หรือผู้ทรงคณุวุฒิเฉพาะด้านที่มีความช านาญในสายงานนัน้ ๆ  ซึง่ไม่เคยเป็นข้าราชการมาก่อน  
   (2)  กรรมการที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล  หรือเคยเป็นข้าราชการหรือ
พนักงานเทศบาลที่เคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะประเมินอย่างน้อยเท่ากับระดบัต าแหน่งที่ขอประเมิน
หรือผู้ทรงคณุวุฒิเฉพาะด้านที่มีความช านาญในสายงานนัน้ ๆ  ซึง่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ
จ านวนไม่น้อยกว่า  2   คน  แต่ไม่เกิน  5  คน 
   (3)  เลขานกุารให้ ก.ท.จ.แต่งตัง้เลขานกุาร  จ านวน  1  คน  
   คณะกรรมการฯ  ดงักล่าวจะมีก่ีคนก็ได้และอาจตัง้เป็นการเฉพาะคราวหรือตัง้
เป็นการถาวรก็ได้  แล้วแต่ความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละจังหวดั  โดยให้คณะกรรมการฯมี
อ านาจหน้าที่ 

(3.1) พิจารณาก าหนดแนวทางในการด าเนินการประเมินผลงาน ก าหนด 
ประเภท จ านวนผลงาน ลกัษณะของผลงานและวิธีการสมัภาษณ์ที่จะน ามาใช้ประเมินในแต่ละต าแหน่งให้        
สอดคล้องกับลกัษณะการปฏิบัติงานของต าแหน่งที่จะได้รับการแต่งตัง้  
          (3.2)  พิจารณาคณุสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลที่จะได้รับการ        
คดัเลือกแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งที่สงูขึน้     

     (3.3)  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการประเมินบุคคลตามที่ ก .ท.จ.          
มอบหมาย 
               (4)  การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงานให้เป็นไป            
ตามวิธีการและแบบประเมินแนบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้ 

(9) ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สัง่เลื่อนและแต่งตัง้โดยผ่านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.   
และให้มีผลไม่ก่อนวนัที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  
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  ข้อ  183    การเลื่อนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัสงูขึน้ส าหรับต าแหน่งที่ก าหนด     
เป็นต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ในสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 3 
    (1)  ต าแหน่งในสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 3  ก าหนดเป็นต าแหน่งระดบั 4 – 5  หรือ 6 ว  
หรือ 7 ว  ดงันี  ้
      (ก)  ต าแหน่งในกลุ่มงานวิชาการทัว่ไป  ก าหนดระดบัของต าแหน่ง 3 – 5 หรือ 6 ว หรือ 
7 ว ได้  ส าหรับ ระดบั 7วให้มีการประเมินเพ่ือปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
      (ข)  ต าแหน่งในกลุ่มงานวิชาชีพและกลุ่มงานทกัษะและความช านาญเฉพาะตัวอาจ
ก าหนดระดบัต าแหน่ง 3 – 5 หรือ 6 ว หรือ 7 ว โดยส าหรับ ระดบั 7 วให้มีการประเมินเพ่ือปรับปรุงการ
ก าหนดต าแหน่ง 
        ทัง้นี ้ การก าหนดระดบัต าแหน่งที่จะปรับปรุงต้องไม่สงูกว่าระดบัต าแหน่งของ                  
หวัหน้าหน่วยงานระดบักองหรือเทียบเท่าที่ต าแหน่งนัน้สงักัด       
      (2)  ก.ท.จ.เห็นชอบก าหนดต าแหน่งและระดบัต าแหน่งตามข้อ  (1)  ตามกรอบ 
และแผนอตัราก าลงัของพนักงานเทศบาล  ยกเว้นการจะปรับต าแหน่งใดให้เป็นระดบั 7ว ตามข้อ (ก)         
และ (ข) ให้ด าเนินการได้เมื่อผู้ด ารงต าแหน่งนัน้เป็นผู้มีผลงานและมีคณุสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งตัง้ให้ด ารง  
ต าแหน่งสงูขึน้ดงักล่าว และลกัษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของต าแหน่งนัน้
เปลี่ยนไปจากเดิมในสาระส าคญัถึงขนาดที่จะต้องปรับระดบัต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่     
ก.ท.ก าหนด   
      (3)  การปรับระดบัต าแหน่งให้สงูขึน้ให้ด าเนินการได้ครัง้ละไม่เกิน 1 ระดบั การจะ
พิจารณาปรับระดบัต าแหน่งใด ให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ศกึษาและวิเคราะห์หน้าที่ความรับผิดชอบของ
ต าแหน่ง เพ่ือเสนอ ก.ท.จ. พิจารณาโดยใช้แบบประเมินต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์       
(สายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 3) ซึง่ใช้ส าหรับการปรับระดบัต าแหน่งของสายงานที่เร่ิมต้นจากระดบั 3 ขึน้
เป็นระดบั 7ว เท่านัน้ 
      (4)  ในการด าเนินการเพ่ือศกึษาวิเคราะห์ดงักล่าว ในชัน้แรกต้องมีค าบรรยาย 
ลกัษณะงานของต าแหน่ง (Job  Description)  ที่ก าหนดไว้เดิมและที่ก าหนดใหม่ และหากรายละเอียดของ
ข้อมลูไม่ชัดเจน  อาจต้องศกึษาข้อมลูเพ่ิมเติม โดยการสมัภาษณ์ตวัข้าราชการหรือผู้บังคบับัญชาโดยตรง
การสงัเกตการท างานจริงในพืน้ที่ การศกึษาจากเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานที่ข้าราชการผู้นัน้รับ      
ผิดชอบ หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ  
      (5)  หลกัเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตัง้ ให้สามารถด าเนินการได้ ดงันี  ้
          (ก)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดบั 5  ของสายงานใดที่เร่ิมต้นจากระดบั 3 ขึน้ด ารง
ต าแหน่งระดบั 6 (ว) ของสายงานนัน้ 
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          (ข)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดบั 6 ของสายงานใดที่เร่ิมต้นจากระดบั 3 ขึน้ด ารง
ต าแหน่งระดบั 7 (ว) ของสายงานนัน้   

      (6)  เป็นผู้มีคณุสมบัติครบถ้วนนับถึงวนัย่ืนแบบประเมิน ดงันี  ้
                      (ก)  เป็นผู้มีคณุวฒุิและคณุสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตาม           
ที่ ก.ท.ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะแต่งตัง้ และ 
          (ข)  มีระยะเวลาขัน้ต ่าในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะ
แต่งตัง้ตามคณุวฒุิและระดบัต าแหน่งที่จะแต่งตัง้  ดงันี  ้

คณุวฒุิ เลื่อนขัน้ด ารงต าแหน่ง  
 ระดบั 6 ระดบั 7 
     - คณุวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
     - คณุวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
     - คณุวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

6 ปี 
4 ปี 
2 ปี 

7 ปี 
5 ปี 
3 ปี 

 
    -  การนับระยะเวลาตามข้อ (ข) อาจน าระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง หรือ      

เคยด ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืน ซึง่เป็นงานที่มีลกัษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวข้องและเกือ้กูลกัน 
ตามที่ ก.ท.ก าหนดมานับรวมเป็นระยะเวลาขัน้ต ่าดงักล่าวได้ตามบัญชีก าหนดกลุ่มต าแหน่งพนักงาน      
เทศบาลที่มีลกัษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวข้องและเกือ้กูลกัน  (บัญชีหมายเลข 4 ท้ายประกาศ)  
        -  การพิจารณาคณุวฒุิตามข้อ (ข) ต้องเป็นคณุวุฒิทางการศกึษาที่ตรงตาม
คณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตัง้ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนัน้เท่านัน้และให้พิจารณาจาก
วฒุิทางการศกึษาที่ระบุไว้ใน ก.พ.7 เป็นหลกัในกรณีผู้ ได้รับคณุวฒุิเพ่ิมเติมภายหลงัจากการบรรจุเข้ารับ
ราชการจะต้องย่ืนขอบันทกึเพ่ิมลงใน ก .พ.7ก่อนจึงจะน าวฒุินัน้มาใช้ในการพิจารณาได้  
          (ค) ได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าอัตราเงินเดือน ดงันี ้  
                         -  เลื่อนระดบั 6 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต ่ากว่าขัน้ 10,080 บาท 
                         -  เลื่อนระดบั 7 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต ่ากว่าขัน้ 12,400 บาท 
      (7)  วิธีการเลื่อนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งสงูขึน้   
          (ก)  ต าแหน่งที่ต้องมีการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งให้เสนอ ก .ท.จ.เพ่ือพิจารณา
อนมุติัปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเมื่อผู้ ด ารงต าแหน่งนัน้เป็นผู้มีผลงานและมีคณุสมบัติครบถ้วนที่จะ
แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งสงูขึน้ดงักล่าวและลกัษณะหน้าที่และความรับผิดชอบ ปริมาณและคณุภาพของ
งานของต าแหน่งนัน้เปลี่ยนไปจากเดิมในสาระส าคญัถึงขนาดที่จะต้องปรับระดบัต าแหน่ง ตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งที่ ก.ท.ก าหนด 
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        (ข)  ให้ ก.ท.จ.แต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาคณุสมบัติและประเมินผลงาน
ประกอบดงันี  ้

 (1)  ประธานให้แต่งตัง้จากข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล  หรือผู้ที่เคยเป็น         
ข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล  ที่ด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะประเมินสงูกว่าผู้ขอประเมินอย่างน้อย         
1 ระดบั  หรือผู้ทรงคณุวุฒิเฉพาะด้านที่มีความช านาญในสายงานนัน้ ๆ  ซึง่ไม่เคยเป็นข้าราชการมาก่อน  

 (2)  กรรมการที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล  หรือเคยเป็นข้าราชการหรือ
พนักงานเทศบาลที่เคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะประเมินอย่างน้อยเท่ากับระดบัต าแหน่งที่ขอประเมิน
หรือผู้ทรงคณุวุฒิเฉพาะด้านที่มีความช านาญในสายงานนัน้ ๆ  ซึง่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ  
จ านวนไม่น้อยกว่า  2  คน  แต่ไม่เกิน  5  คน 

(3) เลขานกุารให้ ก.ท.จ.แต่งตัง้เลขานกุาร จ านวน  1  คน 
คณะกรรมการฯ  ดงักล่าวจะมีก่ีคนก็ได้และอาจตัง้เป็นการเฉพาะคราวหรือตัง้  

เป็นการถาวรก็ได้  แล้วแต่ความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละจังหวดั  โดยให้คณะกรรมการฯ มี
อ านาจหน้าที่ 
         (3.1)  พิจารณาก าหนดแนวทางในการด าเนินการประเมินผลงาน ก าหนด
ประเภท จ านวนผลงาน ลกัษณะของผลงานและวิธีการสัมภาษณ์ที่จะน ามาใช้ประเมินในแต่ละต าแหน่งให้              
สอดคล้องกับลกัษณะการปฏิบัติงานของต าแหน่งที่จะได้รับการแต่งตัง้  

      (3.2)  พิจารณาคณุสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลที่จะได้รับการ          
คดัเลือกแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งที่สงูขึน้     
         (3.3)  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการประเมินบุคคลตามที่ ก .ท.จ.        
มอบหมาย 
               (4)  การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงานให้เป็นไป            
ตามวิธีการและแบบประเมินแนบท้ายประกาศนี  ้
      (8)  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สัง่เลื่อนและแต่งตัง้โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.  และให้
มีผลไม่ก่อนวนัที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  

  ข้อ  184    การเลื่อนและแต่งตัง้ผู้ด ารงต าแหน่งบริหารให้ด ารงต าแหน่งบริหารในระดบั               
ที่สงูขึน้ในเทศบาล ให้เลื่อนและแต่งตัง้ได้เมื่อมีต าแหน่งในระดบันัน้ว่าง  โดยวิธีการคดัเลือกตามที่ก าหนด
ในหมวด 4 ว่าด้วยการคดัเลือก 

  ข้อ  185    การเลื่อนและแต่งตัง้ในต าแหน่งสายผู้บริหารตัง้แต่ระดบั 7   ให้เลื่อนและ        
แต่งตัง้ได้ตามหลกัเกณฑ์  ดงันี ้ 
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      (1)  มีคณุสมบัติตรงตามคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตัง้ตามที่           
ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนต าแหน่ง 
      (2)  ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้ต ่าของอนัดบัเงินเดือนในระดบั 7 

                 (3)  สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ ก.ท.จ.ประกาศก าหนด 
      (4)  ในรอบปีที่แล้วจนถึงวนัแต่งตัง้ ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษ
ภาคทณัฑ์ หรืออยู่ระหว่างถูกตัง้กรรมการสอบสวน 

    (5)  ผ่านการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกที่ ก.ท. ก าหนด 

  ข้อ  186    การเลื่อนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งบริหารระดบั 8   ให้เลื่อนและแต่งตัง้ได้     
ตามหลกัเกณฑ์  ดงันี  ้
      (1) มีคณุสมบัติตรงตามคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตัง้ตามที่ก าหนดไว้
ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
                 (2) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้ต ่าของอนัดบัเงินเดือนในระดบั 8 
      (3) ในรอบปีที่แล้วจนถึงวนัที่แต่งตัง้ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกตัง้กรรมการ
สอบสวนทางวินัย 
      (4) ได้ผ่านการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการสอบคัดเลือก
หรือคัดเลือกที่ ก.ท. ก าหนด 

  ข้อ  187    การเลื่อนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งบริหารระดบั 9   ให้เลื่อนและแต่งตัง้ได้     
ตามหลกัเกณฑ์  ดงันี  ้    
      (1) มีคณุสมบัติตรงตามคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตัง้ตามที่ก าหนดไว้
ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
      (2) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้ต ่าของอนัดบัเงินเดือนในระดบั 9 
      (3) ในรอบปีที่แล้วจนถึงวนัแต่งตัง้ ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษ
ภาคทณัฑ์ หรืออยู่ระหว่างถูกตัง้กรรมการสอบสวน 
      (4) ได้ผ่านการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการสอบคัดเลือก
หรือคัดเลือกที่ ก.ท. ก าหนด 

 ข้อ  188    หลกัสตูรและวิธีการคัดเลือก  ตามข้อ  184  ให้ด าเนินการตามประกาศ         
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการคัดเลือกส าหรับพนักงานเทศบาลที่ก าหนดในหมวด 4  ส าหรับการประเมินผล
การปฏิบัติงานให้ใช้แบบประเมินฯ  ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลที่ก าหนดในหมวด  14  ส่วนที่ 5 
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ข้อ  189    การแต่งตัง้ผู้ ได้รับการคดัเลือก  ตามข้อ  184  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้ เลื่อน 
และแต่งตัง้โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.และให้มีผลไม่ก่อนวนัที่ผ่านการคดัเลือก 

  ข้อ  190    การเลื่อนระดบัของพนักงานครูเทศบาลสายงานศกึษานิเทศก์เพ่ือแต่งตัง้ให้
ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ที่จะต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานและหรือผลงานทางวิชาการตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนด  ได้แก่ต าแหน่งดงัต่อไปนี  ้

(1) การเลื่อนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งศกึษานิเทศก์ 5 
(2) การเลื่อนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งศกึษานิเทศก์ 6 
(3) การเลื่อนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งศกึษานิเทศก์ 7 
(4) การเลื่อนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งศกึษานิเทศก์ 8 
(5) การเลื่อนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งศกึษานิเทศก์ 9 

  ข้อ  191    การเลื่อนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งศกึษานิเทศก์ 5  ให้เลื่อนและแต่งตัง้ได้
ตามหลกัเกณฑ์  ดงันี  ้

(ก.) หลกัเกณฑ์ 
(1) ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้  มีคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งศกึษานิเทศก์ 5 
(2) ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้  ได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้ต ่าของระดบั 5 
(3) ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้  ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและลกัษณะ 

งานที่ปฏิบัติเหมาะสมกับต าแหน่งที่จะเลื่อนขึน้แต่งตัง้  และมีผลการปฏิบัติงาน  2  ปี  การศกึษาย้อนหลงั
ตามหลกัเกณฑ์ที่ ก.ท. ก าหนด 
   (4)  ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้ มีผลการปฏิบัติงานตามข้อ (3) ได้ผลดี  โดยผ่านการ
ประเมินได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต ่ากว่าร้อยละ  65 
       (ข)  วิธีการ 
   (1)  ให้พนักงานครูเทศบาลผู้ประสงค์จะขอก าหนดให้ได้รับเงินเดือนในระดบัที่
สงูขึน้  เป็นผู้จัดท าค าขอตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้ โดยจะต้องชีแ้จงผ่านผู้บังคบับัญชาตามล าดบัขัน้ 
   (2)  ให้ผู้บังคบับัญชาชัน้ต้น  ได้แก่  ผู้ อ านวยการ / หัวหน้ากองการศกึษาและ
ปลดัเทศบาลตามล าดบั  เป็นผู้ รับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคณุสมบัติให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์แล้ว
เสนอ ก.ท.จ.พิจารณา 
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(3)  ให้ ก.ท.จ.แต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานจ านวนไม่น้อยกว่า   
5  คน  ประกอบด้วย  ผู้ทรงคณุวฒุิใน ก.ท.จ.เป็นประธานกรรมการ  และผู้แทนส่วนราชการที่เก่ียวข้อง          
ผู้ทรงคณุวุฒิทางด้านการศกึษาเป็นกรรมการ  โดยให้ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแบบประเมินท้ายหลกัเกณฑ์นี ้ โดยแยกกันประเมินแล้วสรุปผลการพิจารณาเสนอเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ต่อไป 
       (ค)  การแต่งตัง้ 
   นายกเทศมนตรีออกค าสัง่และแต่งตัง้  โดยผ่านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.และให้
มีผลไม่ก่อนวนัที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

  ข้อ  192    การเลื่อนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งศกึษานิเทศก์ 6  ให้เลื่อนและแต่งตัง้ได้
ตามหลกัเกณฑ์  ดงันี  ้
       (ก)  หลกัเกณฑ์ 

(1) ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้  มีคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งศกึษานิเทศก์ 6 
(2) ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้  ได้รับเงินเดือนก่อนวนัเร่ิมต้นปีงบประมาณที่ขอเลื่อนฯ  

ไม่ต ่ากว่าขัน้  10,080  บาท 
   (3)  ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้  ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและลกัษณะ
งานที่ปฏิบัติเหมาะสมกับต าแหน่งที่จะเลื่อนขึน้แต่งตัง้  และมีผลการปฏิบัติงาน  2  ปีการศกึษาย้อนหลงั
ตามเกณฑ์ที่ ก.ท. ก าหนด 
   (4)  ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้  มีผลการปฏิบัติงานตามข้อ (3) ได้ผลดี  โดยผ่านการ
ประเมินได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 
       (ข)  วิธีการ 
   (1)  ให้พนักงานครูเทศบาลผู้ประสงค์จะขอก าหนดให้ได้รับเงินเดือนในระดบัที่ 
สงูขึน้เป็นผู้จัดท าค าขอตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้ โดยจะต้องชีแ้จงผ่านผู้บังคบับัญชาตามล าดบัขัน้ 
   (2)  ให้ผู้บังคบับัญชาชัน้ต้น  ได้แก่  ผู้ อ านวยการ / หัวหน้ากองการศกึษาและ
ปลดัเทศบาลตามล าดบั  เป็นผู้ รับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคณุสมบัติให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์แล้ว
เทศบาลส่งเร่ืองให้ ก.ท.จ.พิจารณา 
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(3) ให้ ก.ท.จ.แต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานจ านวนไม่น้อยกว่า  
5 คน  ประกอบด้วย  ผู้ทรงคณุวฒุิใน ก.ท.จ.เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  
ผู้ทรงคณุวุฒิทางด้านการศกึษาเป็นกรรมการ  โดยให้ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานตามแบบประเมินท้ายหลกัเกณฑ์  โดยแยกกันประเมินแล้วสรุปผลการพิจารณาเสนอเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ต่อไป 
       (ค)  การแต่งตัง้ 
   นายกเทศมนตรีออกค าสัง่เลื่อนและแต่งตัง้ฯ  โดยผ่านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
และให้มีผลไม่ก่อนวนัที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการเป็นผลงานฯ  

  ข้อ  193    การเลื่อนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งศกึษานิเทศก์ 7  ให้เลื่อนและแต่งตัง้ได้
ตามหลกัเกณฑ์  ดงันี  ้
       (ก)  หลกัเกณฑ์ 

(1) ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้ มีคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งศกึษานิเทศก์ 7 
(2) ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้  ได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้ต ่าของระดบั 7 
(3) ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้  ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและ            

ลกัษณะงานที่ปฏิบัติเหมาะสมกับต าแหน่งที่จะเลื่อนขึน้แต่งตัง้  และมีผลการปฏิบัติงาน  3  ปี  การศกึษา
ย้อนหลงัตามเกณฑ์ที่ ก.ท. ก าหนด 
   (4)  ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้  มีผลการปฏิบัติงานตามข้อ (3)  ให้ผลดี  โดยผ่านการ
ประเมินได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต ่ากว่าร้อยละ  70 
   (5)  ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้  มีความช านาญการพิเศษตามเกณฑ์ที่ ก.ท. ก าหนด              
3 รายการ  ดงันี  ้
   รายการที่ 1  การพิจารณาความช านาญการพิเศษในการนิเทศการศกึษา 

      โดยพิจารณารายการดงัต่อไปนี ้
      1.  งานนิเทศการเรียนการสอน 
      2.  งานพฒันาและปรับปรุงคณุภาพการศกึษา 
      3.  งานพฒันาเทคนิคนิเทศการศกึษา 
หากงานนิเทศการศกึษาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือทัง้  3  เร่ือง  ดงักล่าว 

ได้ปฏิบัติในลกัษณะผู้มีความสามารถริเร่ิมสร้างสรรค์  หรือพฒันาการท างานได้ผลงาน  ซึง่มีประโยชน์
ปรากฏเป็นที่ยอมรับและน าไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน  จึงจะถือว่าเป็นการปฏิบัติงานเข้าลกัษณะ
ผู้ช านาญการพิเศษในการนิเทศการศกึษา 
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   รายการที่ 2  การพิจารณาผลงานที่ปรากฏในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อครู  
อาจารย์  ผู้ ร่วมงานอ่ืน ๆ  และสถานศกึษา 
          โดยพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏดงัต่อไปนี  ้
          1.  ผลที่ปรากฏต่อครู  อาจารย์  โดยพิจารณาจาก  
     1.1  พฤติกรรมการเรียนการสอนของครู  ท าการสอนดีขึน้ 
     1.2  ครูกระตือรือร้น  ตืนตัว  ในการที่จะปรับปรุงการเรียน  

        การสอนอยู่เสมอ 
1.3  ครู – อาจารย์  มีความเลื่อมใสศรัทธา 

          2.  ผลที่ปรากฏต่อผู้ ร่วมงานอ่ืน 
     โดยพิจารณาจากการยอมรับนับถือจากผู้บริหารสถานศกึษา  
ศกึษานิเทศก์  และบุคลากรทางการศกึษาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
          3.  ผลที่ปรากฏต่อสถานศกึษาหรือหน่วยงานทางการศกึษา 
     โดยพิจารณาว่า  ช่วยให้สถานศกึษาหรือหน่วยงานทาง
การศกึษาสามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้ตามวตัถุประสงค์ของหลกัสตูร  และมีผลต่อการศกึษาโดย  
ส่วนรวมได้ตามเป้าหมาย 
   รายการที่ 3  การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผู้ช านาญการพิเศษ 
          โดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วมและการยอมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพที่เก่ียวข้อง  โดยพิจารณาว่าผลการปฏิบัติงานที่แสดงความช านาญการพิเศษนัน้  สามารถ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการศกึษาได้ 
   (6)  ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้  มีผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ท. ก าหนด  คือ  จะต้องมี
ผลงานทางวิชาการเป็นเอกสารเก่ียวกับการนิเทศการศกึษา  ซึง่แสดงความเช่ียวชาญในด้านนัน้  ๆ  หรือ
ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน  ซึง่ ก.ท. เห็นว่าใช้ประโยชน์ในการนิเทศการศกึษาหรือการศกึษาได้เป็น
อย่างดี  โดยมีรายการพิจารณา  ดงันี  ้

รายการที่ 1  คณุภาพของผลงานทางวิชาการ  โดยพิจารณาจาก 
          1.  ความสมบูรณ์ของเนือ้หาสาระ 
     โดยพิจารณาถึงความถึงความถูกต้องของเนือ้หาความสมบูรณ์
ครบถ้วนอย่างเหมาะสมกับลกัษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้  ๆ  รวมทัง้การค้นคว้าอ้างอิงที่เป็น
ที่เช่ือถือได้ 
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          2.  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
     โดยพิจารณาว่า  ผู้จัดท าได้มีความริเร่ิมสร้างสรรค์จากของเดิม 
ที่มีอยู่และน ามาใช้ประโยชน์ได้ดีย่ิงขึน้  หรือจัดท าขึน้ใหม่โดยไม่มีผู้ ใดริเร่ิมจัดท าขึน้   อนึ่ง  ผลงานทาง
วิชาการนัน้จะต้องจัดท าด้วยตนเองหรือเป็นผู้น า  โดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบและมีหลกัฐานแสดงได้  
   รายการที่ 2  ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ  โดยพิจารณาจาก 
          1.  ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
     โดยพิจารณาว่า  ผลงานนีจ้ะมีประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการที่สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหรือเป็นแนวปฏิบัติได้ 
          2.  ประโยชน์ต่อศกึษานิเทศก์  ครู  อาจารย์  และนักเรียน                     

โดยพิจารณาว่า  ผลงานนีท้ าให้ศกึษานิเทศก์  ครู  อาจารย์   
และนักเรียนได้รับความรู้และพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานและการเรียนรู้วิชาการดงักล่าวอย่างได้ผลดีย่ิง  
และท าให้เกิดประโยชน์ต่อศกึษานิเทศก์  ครู  อาจารย์  และนักเรียน  ในอนัที่จะน าความรู้ดงักล่าวไปใช้ใน
การศกึษาเพ่ิมเติมหรือการประกอบอาชีพ  หรือการด ารงชีพได้ 

(7)  เกณฑ์การตัดสิน 
รายการประเมิน คะแนน 

เต็ม 
เกณฑ์การตัดสิน 

1.  การประเมินความช านาญ 
1.1 ความช านาญการพิเศษในการนิเทศการศกึษา 
1.2 ผลงานที่ปรากฏในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ         

นักเรียน นักศกึษา ครู อาจารย์ ผู้ ร่วมงานอ่ืน ฯลฯ 
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผู้ช านาญการพิเศษ 

2.  การประเมินผลงานทางวิชาการ 
     2.1  คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
            2.1.1  ความสมบูรณ์ของเนือ้หาสาระ 
            2.1.2  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
     2.2  ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
            2.2.1  ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
            2.2.2  ประโยชน์ต่อศกึษานิเทศก์  ครู  อาจารย์  
                       และนักศกึษา 

70 
(30) 
(30) 

 
(10) 
30 
(15) 

 
 

(15) 
 
 

 

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

รวม 100 เกณฑ์ผ่านร้อยละ 70 
      



 86 

    (ข)  วิธีการ 
   (1)  ให้พนักงานครูเทศบาลผู้ประสงค์จะขอก าหนดให้ได้รับเงินเดือนในระดบัที่ 
สงูขึน้เป็นผู้จัดท าค าขอตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้ โดยจะต้องชีแ้จงผ่านผู้บังคบับัญชาตามล าดบัชั น้  และ
ผลงานทางวิชาการ 
   (2)  ให้ผู้บังคบับัญชาชัน้ต้น  ได้แก่  ผู้ อ านวยการ / หัวหน้ากองศกึษา  และ        
ปลดัเทศบาล  ตามล าดบั  เป็นผู้ รับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคณุสมบัติให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
แล้วเสนอ ก.ท.จ.พิจารณา 
   (3)  ให้ ก.ท.จ.แต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานความช านาญการ
และผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า  5  คน  ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวุฒิทางด้านการศกึษาจากมหาวิทยาลยั
ของรัฐและผู้แทนส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ตามที่ ก.ท.ก าหนดเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ความช านาญ
การและผลงานทางวิชาการตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นีต้ามเกณฑ์ที่ ก.ท.ก าหนด  โดยแยกกันประเมินแล้ว
สรุปผลการพิจารณาเสนอให้ ก.ท.จ.พิจารณาต่อไป   

ในการนี ้ก.ท. อาจแต่งตัง้คณะกรรมการตาม  (3)  ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก 
สมัภาษณ์ผู้ขอฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ด้วย 
       (ค)  การแต่งตัง้ 
   นายกเทศมนตรีออกค าสัง่เลื่อนและแต่งตัง้ฯ  โดยผ่านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
และให้มีผลไม่ก่อนวนัที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  

  ข้อ  194    การเลื่อนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งศกึษานิเทศก์ 8  ให้เลื่อนและแต่งตัง้ได้
ตามหลกัเกณฑ์  ดงันี  ้
       (ก)  หลกัเกณฑ์ 

(1) ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้  มีคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งศกึษานิเทศก์ 8 
(2) ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้  ได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้ต ่าของระดบั 8 
(3) ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้  ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและลกัษณะ 

งานที่ปฏิบัติเหมาะสมกับต าแหน่งที่จะเลื่อนขัน้แต่งตัง้  และมีผลการปฏิบัติงาน  3  ปีการศกึษาย้อนหลงั
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
   (4)  ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้  มีผลการปฏิบัติงานตามข้อ  (3)  ได้ผลดี  โดยผ่านการ
ประเมินได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต ่ากว่าร้อยละ  70 
   (5)  ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้  มีความเช่ียวชาญตามเกณฑ์ที่ ก.ท. ก าหนด  3  รายการ  
ดงันี  ้
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   รายการที่ 1  การพิจารณาความเช่ียวชาญในการนิเทศการศกึษา  โดยพิจารณา
รายการดงัต่อไปนี  ้
          1.  งานนิเทศการเรียนการสอน 
          2.  งานพฒันาและปรับปรุงคณุภาพการศกึษา 
          3.  งานพฒันาเทคนิคนิเทศการศกึษา 
          หากงานนิเทศการศกึษาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือทัง้  3  เร่ือง  ดงักล่าว 
ได้ปฏิบัติในลกัษณะผู้มีความสามารถริเร่ิมสร้างสรรค์  หรือพฒันาการท างานได้ผลงาน  ซึง่มีประโยชน์
ปรากฏเป็นที่ยอมรับในสถาบันวิชาชีพ  และผลงานเป็นที่ยอมรับเพ่ือน าไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน
ในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียข้อง  จึงจะถือว่าเป็นการปฏิบัติงานเข้าลกัษณะผู้ เช่ียวชาญในการนิเทศ       
การศกึษา 

รายการที่ 2  การพิจารณาผลงานที่ปรากฏในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อครู   
อาจารย์  ผู้ ร่วมงานอ่ืน ๆ  และสถานศกึษา 
          โดยพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏดงัต่อไปนี  ้
          1.  ผลที่ปรากฏต่อครู  อาจารย์  โดยพิจารณาจาก 

1.1 พฤติกรรมการเรียนการสอนของครู  ท าการสอนดีขึน้  
1.2 ครูกระตือรือร้น  ต่ืนตวัในการที่จะปรับปรุงการเรียน            

การสอนอยู่เสมอ 
1.3 ครู – อาจารย์ มีความเลื่อนใสศรัทธา 

      2.  ผลที่ปรากฏต่อผู้ ร่วมงานอ่ืน 
     โดยพิจารณาจากการยอมรับนับถือจากผู้บริหารสถานศกึษา 
ศกึษานิเทศก์  และบุคลากรทางการศกึษาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
          3.  ผลที่ปรากฏต่อสถานศกึษาหรือหน่วยงานทางการศกึษา   
     โดยพิจารณาว่า  ช่วยให้สถานศกึษาหรือหน่วยงานทาง
การศกึษาสามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้ตามวตัถุประสงค์ของหลกัสตูร  และมีผลต่อการศกึษาโดย
ส่วนรวมได้ 
   รายการที่ 3  การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผู้ เช่ียวชาญ 
          โดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วม  และการยอมรับในวงวิชาการหรือ       
วิชาชีพที่เก่ียวข้อง  โดยพิจารณาว่า  ผลการปฏิบัติงานที่แสดงความเช่ียวชาญนัน้  สามารถประยุกต์ใช้
ประโยชน์ในการศกึษาได้ 
   (6)  ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้  มีผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ท. ก าหนด คือ  จะต้อง         
มีผลงานทางวิชาการเป็นเอกสารเก่ียวกับการนิเทศการศกึษา  ซึง่แสดงความเช่ียวชาญในด้านนัน้  หรือ        
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ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน  ซึง่ ก.ท. เห็นว่าใช้ประโยชน์ในการนิเทศการศกึษาหรือการศกึษาได้    
เป็นอย่างดี  โดยมีรายการพิจารณา  ดงันี  ้
   รายการที่ 1  คณุภาพของผลงานทางวิชาการ  โดยพิจารณาจาก 
          1.  ความสมบูรณ์ของเน่ืองหาสาระ 
     โดยพิจารณาถึงความถึงความถูกต้องของเนือ้หาความสมบูรณ์
ควบถ้วนอย่างเหมาะสมกับลกัษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้ ๆ  รวมทัง้การค้นคว้าอ้างอิงที่เป็น
ที่เช่ือถือได้ 

      2.  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
     โดยพิจารณาว่า  ผู้จัดท าได้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์จาก
ของเดิมที่มีอยู่และน ามาใช้ประโยชน์ได้ดีย่ิงขึน้  หรือจัดท าขึน้ใหม่โดยมิมีผู้ ใดริเร่ิมจัดท าขึน้  อนึ่ง  ผลงาน
ทางวิชาการนัน้จะต้องจัดท าด้วยตนเองหรือเป็นผู้น า  โดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบและมีหลกัฐานแสดงได้  

รายการที่ 2  ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ  โดยพิจารณาจาก  
          1.  ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ  โดยพิจารณาว่า                  
ผลงานนีจ้ะมีประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการที่สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหรือเป็นแนวปฏิบัติ 
อย่างได้มีผลดี  
          2.  ประโยชน์ต่อศกึษานิเทศก์  ครู  อาจารย์  และนักเรียน  โดย
พิจารณาว่า  ผลงานนีท้ าให้ศกึษานิเทศก์  ครู  อาจารย์  และนักเรียน  ได้รับความรู้และพฒันาตนเองใน
การปฏิบัติงานและการเรียนรู้วิชาการดงักล่าวอย่างได้ผลดีย่ิง  และท าให้เกิดประโยชน์ต่อศกึษานิเทศก์   
ครู  อาจารย์  และนักเรียน  ในอนัที่จะน าความรู้ดงักล่าวไปใช้ในการศกึษาเพ่ิมเติม  หรือการประกอบ
อาชีพหรือการด ารงชีพได้เป็นอย่างดี 
   (7)  เกณฑ์การตัดสิน 

รายการประเมิน คะแนน 
เต็ม 

เกณฑ์การตัดสิน 

1.  การประเมินความเช่ียวชาญ 
1.1 ความเช่ียวชาญในการนิเทศการศกึษา 
1.2 ผลงานที่ปรากฏในหน้าที่ความรับผิด   
       ชอบต่อนักเรียน  นักศกึษา  ครู  อาจารย์        
       ผู้ ร่วมงานอ่ืน ฯลฯ   
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผู้ เช่ียวชาญ 

2.  การประเมินผลงานทางวิชาการ 
     2.1  คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 

70 
(30) 
(30) 

 
 

(10) 
30 
(15) 

เกณฑ์ผ่านร้อยละ 65  ของคะแนน 
เต็ม  70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน 
 
 
 
  
เกณฑ์ผ่านร้อยละ  65 ของคะแนน 
เต็ม  30  คะแนน คือ 19.5 คะแนน 
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            2.1.1  ความสมบูรณ์ของเนือ้หาสาระ 
            2.1.2  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
2.2  ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
            2.2.1  ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทาง   
                       วิชาการ 

 
 

(15) 

รายการประเมิน คะแนน 
เต็ม 

เกณฑ์การตัดสิน 

2.2.2  ประโยชน์ต่อศกึษานิเทศก์  ครู 
                       อาจารย์  และนักศกึษา 

   

รวม 100 เกณฑ์ผ่านร้อยละ  75 
 
       (ข)  วิธีการ 
   (1)  ให้พนักงานครูเทศบาลผู้ประสงค์จะขอก าหนดให้ได้รับเงินเดือนในระดบัที่ 
สงูขึน้  เป็นผู้จัดท าค าขอตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้ โดยจะต้องชีแ้จงผ่านผู้บังคบับัญชาตามล าดบัชัน้  
และผลงานทางวิชาการ 
   (2)  ให้ผู้บังคบับัญชาชัน้ต้น  ได้แก่  ผู้ อ านวยการ / หัวหน้ากองการศกึษาและ
ปลดัเทศบาลตามล าดบั  เป็นผู้ รับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคณุสมบัติให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์แล้ว
เสนอ ก.ท.จ.พิจารณา 
   (3)  ให้ ก.ท.จ.แต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานความเช่ียวชาญ
และผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า  5  คน  ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวุฒิทางด้านการศกึษาจากมหาวิทยาลยั
ของรัฐและผู้แทนส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  ตามที่ ก.ท. ก าหนด  เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ความ
เช่ียวชาญและผลงานทางวิชาการ  ตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้ ตามเกณฑ์ที่ ก.ท. ก าหนด  โดยแยกกัน
ประเมินแล้วสรุปผลการพิจารณาเสนอให้ ก.ท.จ.พิจารณาต่อไป   
       (ค)  การแต่งตัง้ 
   นายกเทศมนตรีออกค าสัง่และแต่งตัง้ฯ  โดยผ่านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.และ
ให้มีผลไม่ก่อนวนัที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  

  ข้อ  195    การเลื่อนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งศกึษานิเทศก์ 9  ให้เลื่อนและแต่งตัง้ได้
ตามหลกัเกณฑ์  ดงันี  ้
       (ก)  หลกัเกณฑ์ 

(1) ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้  มีคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งศกึษานิเทศก์ 9 
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(2) ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้  ได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้ต ่าของระดบั 9 
(3) ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้  ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและ         

ลกัษณะงานที่ปฏิบัติเหมาะสมกับต าแหน่งที่จะเลื่อนขึน้แต่งตัง้  และมีผลการปฏิบัติงาน  3  ปีการศกึษา
ย้อนหลงัตามเกณฑ์ที่ ก.ท. ก าหนด 
   (4)  ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้  มีผลการปฏิบัติงานตามข้อ (3) ได้ผลดี  โดยผ่านการ
ประเมินได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต ่ากว่าร้อยละ  70 
   (5)  ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้  มีความเช่ียวชาญพิเศษตามเกณฑ์ที่ ก.ท.  ก าหนด        
3  รายการ  ดงันี  ้
   รายการที่ 1  การพิจารณาความเช่ียวชาญพิเศษในการนิเทศการศกึษา                 

      โดยพิจารณารายการดงัต่อไปนี ้ 
      1.  งานนิเทศการเรียนการสอน 
      2.  งานพฒันาและปรับปรุงคณุภาพการศกึษา 
      3.  งานพฒันาเทคนิคนิเทศการศกึษา 
      หากงานนิเทศการศกึษาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือทัง้  3  เร่ืองดงักล่าว   

ได้ปฏิบัติในลกัษณะผู้มีความสามารถริเร่ิมสร้างสรรค์  สงัเคราะห์หรือพฒันาการท างานได้ผลงาน  ซึง่มี
ประโยชน์และมีคณุค่าดีเด่นปรากฏเป็นที่ยอมรับในสถาบันวิชาชีพ  และผลงานเป็นที่ยอมรับเพ่ือน าไปเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติงานในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้อง  จึงจะถือว่าเป็นการปฏิบัติงานเข้าลกัษณะ
ผู้ เช่ียวชาญพิเศษในการนิเทศการศกึษา 
   รายการที่ 2  การพิจารณาผลงานที่ปรากฏในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อครู  
อาจารย์  ผู้ ร่วมงานอ่ืน ๆ  และสถานศกึษา 
          โดยพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏดงัต่อไปนี  ้
          1.  ผลที่ปรากฏต่อครู  อาจารย์  โดยพิจารณาจาก  

1.1 พฤติกรรมการเรียนการสอนของครู  ท าการสอนดีขึน้  
1.2 ครูกระตือรือร้น  ต่ืนตวัในการที่จะปรับปรุงการเรียน       

การสอนอยู่เสมอ 
1.3 ครู – อาจารย์  มีความเลื่อมใสศรัทธา 

      2.  ผลที่ปรากฏต่อผู้ ร่วมงานอ่ืน 
โดยพิจารณาจากการยอมรับนับถือจากผู้บริหารสถานศกึษา   

ศกึษานิเทศก์  และบุคลากรทางการศกึษาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
          3.  ผลที่ปรากฏต่อสถานศกึษาหรือหน่วยงานทางการศกึษา 
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     โดยพิจารณาว่า  ช่วยให้สถานศกึษาหรือหน่วยงานทาง
การศกึษาสามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้ตามวตัถุประสงค์ของหลกัสตูร  และมีผลต่อการศกึษา  โดย
ส่วนรวมได้ตามเป้าหมาย 
   รายการที่ 3  การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผู้ เช่ียวชาญพิเศษ 
          โดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วม  และการยอมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพที่เก่ียวข้อง  โดยพิจารณาว่า  ผลการปฏิบัติงานที่แสดงความเช่ียวชาญพิเศษนัน้  สามารถ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการศกึษาได้เป็นอย่างดี 
       (6)  ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้  มีผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ท. ก าหนด  คือ  จะต้องมี           
ผลงานทางวิชาการเป็นเอกสารเก่ียวกับการนิเทศการศกึษา  ซึง่แสดงความเช่ียวชาญพิเศษในด้านนัน้ ๆ  
หรือผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน  ซึง่ ก.ท. เห็นว่าสามารถใช้ประโยชน์ในการนิเทศการศกึษาหรือ
การศกึษาได้เป็นอย่างดี  โดยมีรายการพิจารณา  ดงันี  ้
   รายการที่ 1  คณุภาพของผลงานทางวิชาการ  โดยพิจารณาจาก 
          1.  ความสมบูรณ์ของเนือ้สาระ 
     โดยพิจารณาถึงความถึงความถูกต้องของเนือ้หาความสมบูรณ์
ครบถ้วนอย่างเหมาะสมกับลกัษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้ ๆ  รวมทัง้การค้นคว้าอ้างอิงที่เป็นที่
เช่ือถือได้ 
          2.  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
     โดยพิจารณาว่า  ผู้จัดท าได้มีความริเร่ิมสร้างสรรค์จากของเดิม 
ที่มีอยู่และน ามาใช้ประโยชน์ได้ดีย่ิงขึน้  หรือจัดท าขึน้ใหม่โดยมิมีผู้ ใดริเร่ิมจัดท าขึน้  อนึ่ง  ผลงานทาง
วิชาการนัน้  จะต้องจัดท าด้วยตนเองหรือเป็นผู้น าในการจัดท าโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบและมีหลกัฐาน
แสดงได้ 
   รายการที่ 2  ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ  โดยพิจารณาจาก  
          1.  ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
     โดยพิจารณาว่า  ผลงานนีจ้ะมีประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการที่สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหรือเป็นแนวปฏิบัติอย่างได้ผลดีย่ิง 

      2.  ประโยชน์ต่อศกึษานิเทศก์  ครู  อาจารย์  และนักเรียน  
     โดยพิจารณาว่า  ผลงานนีท้ าให้ศกึษานิเทศก์  ครู  อาจารย์  
และนักเรียนได้รับความรู้และพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานและการเรียนรู้วิชาการดงักล่าว  อย่างได้ผลดี
ย่ิง  และท าให้เกิดประโยชน์ต่อศกึษานิเทศก์  ครู  อาจารย์  และนักเรียน  ในอนัที่จะน าความรู้  ดงักล่าวไป
ใช้ในการศกึษาเพ่ิมเติมหรือการประกอบอาชีพ  หรือการด ารงชีพได้เป็นอย่างดีย่ิง 
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       (7)  เกณฑ์การตัดสิน 
รายการประเมิน คะแนน 

เต็ม 
เกณฑ์การตัดสิน 

1.  การประเมินความเช่ียวชาญพิเศษ 
1.1 ความเช่ียวชาญในการนิเทศการศกึษา 
1.2 ผลงานที่ปรากฏในหน้าที่ความรับผิดชอบ

ต่อนักเรียน  นักศกึษา  ครู  อาจารย์  
ผู้ ร่วมงานอ่ืน ฯลฯ 

1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผู้ เช่ียวชาญพิเศษ 
2.  การประเมินผลงานทางวิชาการ 
     2.1  คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
            2.1.1  ความสมบูรณ์ของเนือ้หาสาระ 
            2.1.2  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
     2.2  ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
            2.2.1  ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทาง         
                       วิชาการ 
            2.2.2  ประโยชน์ต่อศกึษานิเทศก์  ครู   
                       อาจารย์  และนักศกึษา 

70 
(30) 
(30) 

 
 

(10) 
30 
(15) 

 
 

(15) 
 

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

รวม 100 เกณฑ์ผ่านร้อยละ  75 
       (ข)  วิธีการ 
   (1)  ให้พนักงานครูเทศบาลผู้ประสงค์จะขอก าหนดให้ได้รับเงินเดือนในระดบัที่
สงูขึน้เป็นผู้จัดท าค าขอ  ตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้ โดยจะต้องชีแ้จงผ่านผู้บังคบับัญชาตามล าดบัชัน้  

(2)  ให้ผู้บังคบับัญชาชัน้ต้น  ได้แก่  ผู้ อ านวย / หวัหน้ากองการศกึษาและปลดั 
เทศบาลตามล าดบั  เป็นผู้ รับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคณุสมบัติให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์แล้ว         
ส่งเร่ืองให้ ก.ท.จ.พิจารณา 
   (3)  ให้ ก.ท.จ.แต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ความเช่ียวชาญ
พิเศษและผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า  5  คน  ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวุฒิทางด้านการศกึษาจาก
มหาวิทยาลยัของรัฐและผู้แทนส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  ตามที่ ก.ท.ก าหนดเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ความเช่ียวชาญพิเศษและผลงานทางวิชาการ  ตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์  ตามเกณฑ์ที่ ก.ท. โดยแยกกัน
ประเมิน  แล้วสรุปผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาต่อไป 
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   ในการนี ้ ก.ท.อาจแต่งตัง้คณะกรรมการตาม (3)  ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก
สมัภาษณ์ผู้ขอ ฯ  เพ่ือประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ด้วยก็ได้ 
       (ค)  การแต่งตัง้ 
   นายกเทศมนตรีออกค าสัง่เลื่อนและแต่งตัง้  โดยผ่านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
และให้มีผลไม่ก่อนวนัที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  

  ข้อ  196    เลื่อนและแต่งตัง้ให้พนักงานเทศบาลในสายงานวิทยาศาสตร์  โดยให้
ด าเนินการตามประกาศหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการคัดเลือกส าหรับพนักงานเทศบาล  ข้อ 4  ประกอบ
แนวทาง การเลื่อนเพ่ือแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแนบ
ท้ายประกาศก าหนดนี  ้

  ข้อ  197    ให้เทศบาลพิจารณาตัง้งบประมาณค่าใช้จ่ายเป็นค่าตรวจผลงานของ             
คณะกรรมการฯ  โดยประสานงานกับ ก.ท.จ. 

  ข้อ  198    การประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งที่สงูขึน้  ในต าแหน่งส าหรับ      
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์และในต าแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และสายงานศกึษา         
นิเทศก์หากเทศบาลเจ้าสงักัดตรวจสอบ  พบว่าพนักงานเทศบาลรายใดแจ้งข้อมลูเก่ียวกับเร่ืองคณุสมบัติ
ของบุคคลเร่ืองสดัส่วนการจัดท าผลงาน  หรือเร่ืองอ่ืน ๆ  เก่ียวกับการจัดท าผลงานเป็นเท็จ  หรือมีการ        
ลอกเลียนผลงานหรือน าผลงานของผู้ อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน  หรือมีการจ้างวานผู้ อ่ืนท าผลงานให้    
โดยผลงานที่น ามาจัดท านัน้ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตนให้นายกเทศมนตรีสัง่ระงับหรือยกเลิกการ
พิจารณาค าขอประเมินบุคคลของพนักงานเทศบาลแล้วด าเนินการทางวินัยแก่พนักงานฯ  ดงักล่าว           
รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องตามควรแก่กรณีต่อไป  

  ข้อ  199    ห้ามมิให้ผู้ขอรับการประเมินบุคคลซึง่ถูกระงับหรือยกเลิกการพิจารณาค าขอ
ตามข้อ  196  และข้อ  198  เสนอขอรับการประเมินบุคคล  เพ่ือแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีประสบการณ์และในต าแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดบัที่สงูขึน้  มีก าหนดเวลาไม่
น้อยกว่า  2  ปีนับแต่วนัถูกระงับหรือยกเลิกการพิจารณาค าขอ 

  ข้อ  200    ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคบับัญชาและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการสิ่งค าขอ
ประเมินบุคคลที่จะต้องตรวจสอบข้อมลูประกอบค าขอประเมินบุคคลให้ถูกต้อง  และในกรณีที่ผู้ ขอรับการ
ประเมินหรือผู้ที่เก่ียวข้องมีกรณีสมควรถูกด าเนินการทางวินัยตามที่ก าหนดในข้อ  194  และ  ข้อ  195  
หากผู้บังคบับัญชาผู้ ใดละเลย  ไม่ด าเนินการทางวินัย  ให้ถือว่าผู้บังคบับัญชานัน้กระท าผิดวินัยตามข้อ  20  
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แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เร่ือง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย
และการด าเนินการทางวินัย 

  ข้อ  201    การก าหนดให้ได้รับเงินเดือนส าหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ให้เป็นไปตามประกาศหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการให้พนักงานเทศบาลได้รับ           
เงินเดือนที่ที่ก าหนดในหมวด 3 

  ข้อ  202    การเลื่อนพนักงานเทศบาลที่มีค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนว่ากระท า
ผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือมีค าสัง่ลงโทษทางวินัยหรือถูกฟ้องร้องคดีอาญาขึน้แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งที่     
สงูขึน้ให้เลื่อนและแต่งตัง้ได้ตัง้แต่วนัที่ผู้บังคบับัญชาอาจเลื่อนขัน้เงินเดือนให้แก่พนักงานผู้นัน้ได้เป็นต้นไป  

หมวด 10 
การเล่ือนระดับพนักงานครูเทศบาลท่ีสังกัดสถานศึกษา 

 
ข้อ  203    การเลื่อนและแต่งตัง้พนักงานครูเทศบาลที่สงักัดสถานศกึษาให้ด ารงต าแหน่ง 

และระดบัที่สงูขึน้ให้ด าเนินการได้ดงัต่อไปนี  ้
(ก) เลื่อนและแต่งตัง้จากผู้สอบแข่งขันได้ 

   (ข) เลื่อนและแต่งตัง้จากผู้สอบคัดเลือกได้ 
   (ค) เลื่อนและแต่งตัง้จากผู้ ได้รับคดัเลือก  

   ข้อ   204   เลื่อนและแต่งตัง้จากผู้สอบแข่งขันได้ 
    (ก) หลกัเกณฑ์ 

(1) เลื่อนผู้ซึง่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือปริญญาตรงตามคณุสมบัติ  
เฉพาะส าหรับต าแหน่งครู 2 หรืออาจารย์ 1 และสอบแข่งขันเพ่ือด ารงต าแหน่งนัน้ได้ ขึน้แต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งนัน้ 

(2) การเลื่อนกรณีดงักล่าว จะเลื่อนขึน้แต่งตัง้ได้ต่อเมื่อถึงล าดบัที่ที่ผู้นัน้          
สอบแข่งขันได้ตามล าดบัที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ส าหรับเงินเดือนที่ได้รับให้เป็นไปตามคณุวุฒิที่ประกาศ
รับสมคัร 

(ข) วิธีการ หลกัสูตรและวิธีการสอบแข่งขันให้ด าเนินการตามประกาศหลกัเกณฑ  
และเง่ือนไขการสอบแข่งขันส าหรับพนักงานเทศบาลที่ ก .ท.ก าหนด 

(ค) การแต่งตัง้ ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สัง่เลื่อนและแต่งตัง้ตามล าดบัที่ในบัญชี       
ผู้สอบแข่งขันได้โดยผ่านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.  
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ข้อ  205    เลื่อนและแต่งตัง้จากผู้สอบคัดเลือกได้  ได้แก่  
เลื่อนและแต่งตัง้พนักงานครูเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศกึษาที่ว่าง    
(ก) หลกัเกณฑ์   

        เป็นผู้มีคณุสมบัติตรงตามคณุสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่งที่ ก .ท.ก าหนดไว้
ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะแต่งตัง้ และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้ต ่าของอนัดบัเงินเดือน 
ส าหรับต าแหน่งที่จะเลื่อนและแต่งตัง้ฯ 

(ข) วิธีการ 
     หลกัสตูรและวิธีการสอบคดัเลือกให้ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการสอบ  

คดัเลือกส าหรับพนักงานเทศบาลที่ ก.ท.ก าหนด 
(ค) การแต่งตัง้ 
     ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สัง่เลื่อนและแต่งตัง้ตามล าดบัที่ในบัญชีสอบคัดเลือก โดย 

ผ่านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. 
  ข้อ  206    เลื่อนและแต่งตัง้จากผู้ ได้รับการคดัเลือก  ได้แก่ 

(ก)  การเลื่อนระดบัพนักงานครูเทศบาลให้สงูขึน้ 
(ข)  การเลื่อนต าแหน่งและระดบัพนักงานครูเทศบาลให้สงูขึน้  
(ค) การเลื่อนและแต่งตัง้ผู้ ด ารงต าแหน่งครู 1 หรือ ครู 2 ให้ด ารงต าแหน่งและระดบัที่         

สงูขึน้ 

ข้อ  207    การเลื่อนระดบัพนักงานครูเทศบาลให้สงูขึน้ 
(ก)  สายงานผู้สอนและผู้สนับสนนุการสอน 

(1) เลื่อนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 1 ระดบั 6 
(2) เลื่อนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 3 ระดบั 9 

(ข)  สายงานผู้บริหารสถานศกึษา 
(1) เลื่อนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยครูใหญ่  ระดบั 6 
(2) เลื่อนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งครูใหญ่และผู้ ช่วยอาจารย์ใหญ่ ระดบั 7 
(3) เลื่อนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่  ผู้ ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนและ        

ผู้ ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลยั ระดบั 8 
(4) เลื่อนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้ อ านวยการโรงเรียนและผู้อ านวยการวิทยาลยั 

ระดบั 9 
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ข้อ  208    เลื่อนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 1 ระดบั 6 
(ก)  หลกัเกณฑ์ 

                              (1) ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 1 และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้ต ่าของระดบั 6  
ในปีงบประมาณที่ขอเลื่อนฯ 
                              (2) จะต้องมีผลงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบและลกัษณะงานที่ปฏิบัติเหมาะสมกับ
ระดบัต าแหน่งที่ขอเลื่อนฯ โดยผ่านการประเมินคณุภาพงาน ตามเกณฑ์ที่ ก .ท.ก าหนด 
   (ข)  วิธีการ 
                             (1) ผู้มีคณุสมบัติครบถ้วนจัดท ารายงานคณุภาพงานตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นีเ้สนอ
ต่อผู้บังคบับัญชาตามล าดบัชัน้พิจารณาให้ความเห็น 

     (2) ให้ผู้บังคบับัญชาชัน้ต้น ได้แก่ หวัหน้าสถานศกึษา ผู้ อ านวยการ /หวัหน้ากองการ 
ศกึษาและปลดัเทศบาล ตามล าดบั เป็นผู้ รับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคณุสมบัติให้เป็นไปตาม 
หลกัเกณฑ์ แล้วเทศบาลส่งเร่ืองให้ ก.ท.จ.พิจารณา  
                              (3) ให้ ก.ท.จ.แต่งตัง้คณะกรรมการประเมินคณุภาพงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน 
ประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวุฒิใน ก.ท.จ. เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เป็นกรรมการ
ประเมินคณุภาพงานตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้ตามเกณฑ์ที่ ก .ท.ก าหนดโดยแยกกันประเมิน แล้วสรุป      
ผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาต่อไป 

(ค)  การแต่งตัง้ 
                              ให้นายกเทศมนตรีออกค าสัง่และแต่งตัง้ฯ โดยผ่านความเห็นชอบ ก.ท.จ.ให้มีผล      
ไม่ก่อนวนัที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แต่ทัง้นี ้ต้องไม่ย้อนหลงัข้ามปีงบประมาณ 

ข้อ  209    เลื่อนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 3 ระดบั 9 
(ก)  หลกัเกณฑ์ 

                             (1) ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 3 นัน้ ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้ต ่าของระดบั 9  
                             (2) ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 3 นัน้ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลกัษณะงานที่เหมาะสมกับต าแหน่งอาจารย์ 3 รับเงินเดือนในระดบั 9 และมีชั่วโมงสอนและปริมาณงาน
ด้านอ่ืนย้อนหลงั 3 ปี  เฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่า 1,260 ชั่วโมง 
                             (3) ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 3 นัน้ มีผลการปฏิบัติงานตามข้อ (2) ได้ผลดี โดยผ่านการ
ประเมิน  ตามเกณฑ์ที่ ก.ท.ก าหนด 
                             (4) ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 3 นัน้ มีความเช่ียวชาญตามเกณฑ์ที่ ก.ท.ก าหนด รวม 3 
รายการ  ดงันี  ้
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                          รายการที่ 1 การพิจารณาความเช่ียวชาญในการสอนวิชาการสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง 
                                         โดยพิจารณาจากการวางแผนการสอน เตรียมการสอน ท าการสอน การจัด        
ท าผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน เคร่ืองมืออปุกรณ์อ่ืน ๆ การวดัผล และประเมินผลการเรียน การสอน 
โดยในการปฏิบัติงานนัน้มีลกัษณะสามารถริเร่ิมสร้างสรรค์ สงัเคราะห์หรือพฒันาในงานสอนจนได้ผลงาน
ซึง่มีประโยชน์และมีคณุค่าดีเด่น ปรากฏเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้อง และสามารถ
น าไปใช้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานได้ผลเป็นอย่างดี 

รายการที่ 2 การพิจารณาผลงานที่ปรากฏในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อนักเรียน  นักศกึษา  
ครู  อาจารย์   ผู้ ร่วมงานอ่ืน ๆ  และประชาชนหรือสาธารณชน  
                                         โดยพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏดงัต่อไปนี  ้
                                         1. ผลที่ปรากฏต่อนักเรียนนักศกึษา  โดยพิจารณาจาก 
                                            1.1 ผลการสอนที่ประเมินได้ว่ามีผลสมัฤทธ์ิสงูมาก โดยผลการเรียนของ                                 
นักเรียนที่รับผิดชอบมีการพฒันา เช่น จากนักเรียนที่มีระดบัความรู้ต ่ากว่าเกณฑ์ปานกลาง เป็นระดบั
ความรู้ปานกลาง หรือจากนักเรียนที่มีระดบัความรู้ในเกณฑ์ปานกลาง เป็นระดบัความรู้ในเกณฑ์ดีหรือจาก
นักเรียนที่มีระดบัความรู้ในเกณฑ์ดีเป็นดีย่ิงขึน้ และมีหลกัฐานเป็นที่ปรากฏชัด  
                                            1.2 การอบรมดแูลเก่ียวกับความประพฤติและการรักษาวินัย   การปกครอง
ดแูลและการให้ค าแนะน าและแนะแนวต่าง ๆ แก่นักเรียน นักศกึษา ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดีมาก จนมี
ผลให้นักเรียนนักศกึษา  มีความประพฤติและวินัยดีขึน้ 
                                         2. ผลที่ปรากฏต่อครู อาจารย์ และผู้ ร่วมงานอ่ืน  โดยพิจารณาจากผลงานที่
แสดง   ความเช่ียวชาญ ซึง่ได้น าไปท าการสอน การให้ค าแนะน า ปรึกษา นิเทศ หรือสาธิตแก่ครู อาจารย์ 
ให้สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างดี เป็นที่ยอมรับของครู อาจารย์ และผู้ ร่วมงานอ่ืน  
                                         3. ผลที่ปรากฏต่อประชาชน  พิจารณาจากความเลื่อมใสของประชาชนใน 
ชุมชนนัน้ โดยประชาชนมาปรึกษาหารือในเร่ืองการศกึษาเล่าเรียน ความประพฤติ คณุธรรม และศีลธรรม
ของนักเรียน นักศกึษา หรือการพฒันาความเป็นอยู่ หรือการประกอบอาชีพจนประชาชนให้การสนับสนนุ
แก่กิจการของสถานศกึษา 

  รายการที่ 3 การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผู้ เช่ียวชาญ 

                                         โดยพิจารณาจกาารมีส่วนร่วมและการยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่       
เก่ียวข้อง  โดยพิจารณาว่า  ผลการปฏิบัติงานที่แสดงความเช่ียวชาญนัน้สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน
การศกึษาได้เป็นอย่างดี 
                  (5) ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 3 นัน้ มีผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ท.ก าหนด คือ จะต้อง
มีผลงานทางวิชาการเป็นเอกสารเก่ียวกับการสอนซึง่แสดงความเช่ียวชาญในด้านนัน้ หรือผลงานทาง
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วิชาการในลกัษณะ ซึง่ ก.ท.เห็นว่า สามารถใช้ประโยชน์ในการสอนหรือการศกึษาได้อย่างดีมาก โดยมี
รายการพิจารณาดงันี  ้

รายการที่ 1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก  
                                         1. ความสมบูรณ์ของเนือ้หาสาระ 
                                             โดยพิจารณาถึงความถูกต้องของเนือ้หา ความสมบูรณ์ครบถ้วนอย่าง
เหมาะสมกับลกัษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้ ๆ รวมทัง้การค้นคว้าอ้างอิงที่เป็นที่เช่ือถือได้  
                                         2. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
                                            โดยพิจารณาว่าผู้จัดท าได้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์จากของเดิมที่มีอยู่และ
น ามาใช้ประโยชน์ได้ดีย่ิงขึน้ หรือจัดท าขึน้ใหม่ โดยไม่มีผู้ ใดริเร่ิมจัดท าขึน้ อนึ่ง ผลงานทางวิชาการนัน้
จะต้องจัดท าด้วยตนเองหรือเป็นผู้น าในการจัดท า โดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบ และมีหลกัฐานแสดงได้  
                           รายการที่ 2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก 
                                         1. ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
                                            โดยพิจารณาว่า ผลงานนีจ้ะมีประโยชน์แก่ความก้าวหน้าทางวิชาการที่
สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหรือเป็นแนวปฏิบัติอย่างได้ผลดีย่ิง 
                                         2. ประโยชน์ต่อนักเรียนนักศกึษา 
                                             โดยพิจารณาว่า  ผลงานนีท้ าให้นักเรียนนักศกึษาได้รับความรู้และพัฒนา
ตนเองในการเรียนรู้วิชาการดงักล่าวอย่างได้ผลดีย่ิง และท าให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน นักศกึษาในอนัที่
จะน าความรู้ดงักล่าวไปใช้ในการศกึษาเพ่ิมเติม การประกอบอาชีพ หรือการด ารงชีพ ได้เป็นอย่างดีย่ิง  
                           (6) ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 3 นัน้ จะต้องได้รับการประเมินโดยได้คะแนนทัง้ปริมาณงาน  
และคณุภาพของงานตามข้อ (3) ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 และมีผลการประเมินเฉลี่ยไม่ต ่ากว่าร้อยละ 75 และ
มีเกณฑ์การตดัสิน ดงันี  ้

รายการประเมิน คะแนนเต็ม เกณฑ์การตัดสิน 

1. การประเมินความเช่ียวชาญ 
   1.1 ความเช่ียวชาญในการสอนวิชาการสาขาใดสาขาหนึ่ง 
   1.2 ผลงานที่ปรากฏในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ 
        นักเรียน นักศกึษา ครู อาจารย์ ผู้ ร่วมงานอ่ืน ๆ ฯลฯ  
   1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผู้ เช่ียวชาญ 
        2.1.1 ความสมบูรณ์ของเนือ้หาสาระ 
        2.1.2 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

70 
(30) 
(30) 

 
(10) 

 
 

เกณฑ์ผ่านร้อยละ 70 ของคะแนน 
เต็ม 70 คะแนน คือ 49 คะแนน 
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รายการประเมิน คะแนนเต็ม เกณฑ์การตัดสิน 

2. การประเมินผลงานทางวิชาการ 
   2.1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
        2.1.1 ความสมบูรณ์ของเนือ้หาสาระ 
        2.1.2 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
   2.2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
        2.2.1 ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
        2.2.2 ประโยชน์ต่อนักเรียนและนักศกึษา  

30 
(15) 

 
 

(15) 

เกณฑ์ผ่านร้อยละ 70 ของคะแนน 
เต็ม 30 คะแนน คือ 21 คะแนน 

 รวม 100 เกณฑ์ผ่านร้อยละ 75 

 
(ข)  วิธีการ 

                             (1) ให้พนักงานครูเทศบาลผู้ขอฯ จัดท าค าขอตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นีเ้สนอ
ผู้บังคบับัญชาตามล าดบัชัน้และผลงานทางวิชาการ 
                             (2) หวัหน้าสถานศกึษา ผู้อ านวยการ/หวัหน้ากองการศกึษา และปลดัเทศบาล เป็น           
ผู้ รับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคณุสมบัติให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ แล้วเทศบาลส่งเร่ืองให้ ก .ท.จ.
พิจารณา 
                             (3) ให้ ก.ท.จ.แต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความเช่ียวชาญและ     
ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวุฒิทางด้านการศกึษาจากมหาวิทยาลยั       
ของรัฐ และผู้แทนส่วนราชการที่เก่ียวข้องตามที่ ก .ท.ก าหนด เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ความ
เช่ียวชาญและผลงานทางวิชาการตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้ตามเกณฑ์ ที่ ก .ท.ก าหนด โดยแยกกัน
ประเมินฯ แล้วสรุปผลการพิจารณาเสนอ ก .ท.จ.พิจารณาต่อไป  
         ในการนี ้ก.ท.อาจแต่งตัง้คณะกรรมการตาม (3) ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก
สมัภาษณ์ผู้ขอฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ด้วยก็ได้  

(ค)  การแต่งตัง้ 
                        นายกเทศมนตรีออกค าสัง่เลื่อนและแต่งตัง้ฯ โดยผ่านความเห็นชอบ ก .ท.จ. และให้มีผล 
ไม่ก่อนวนัที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แต่ทัง้นีต้้องไม่ย้อนหลงัข้ามปีงบประมาณ  
  ข้อ  210    การเลื่อนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยครูใหญ่ ระดบั 6 

(ก)  หลกัเกณฑ์ 
                             (1) ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้ ได้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยครูใหญ่มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
                             (2) ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้ ได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้ต ่าของระดบั 6 
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                             (3) ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและลกัษณะงานที่
ปฏิบัติเหมาะสมกับต าแหน่ง ซึง่รับเงินเดือนในระดบั 6 และมีผลการปฏิบัติงาน 2 ปีการศกึษาย้อนหลงัตาม
เกณฑ์ที่ ก.ท.ก าหนด 
                             (4) ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้ มีผลการปฏิบัติงานตามข้อ (3) ได้ผลดีโดยผ่านการประเมินได้
คะแนนเฉลี่ยไม่ต ่ากว่าร้อยละ 60 

(ข)  วิธีการ  
                             (1) ให้พนักงานครูเทศบาลผู้ประสงค์จะขอก าหนดให้ได้รับเงินเดือนในระดบัที่สงูขึน้
เป็นผู้จัดท าค าขอตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้โดยจะต้องชีแ้จงผ่านผู้บังคบับัญชาตามล าดบัชัน้  
                             (2) ให้ผู้บังคบับัญชาชัน้ต้น ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา ผู้อ านวยการ/หวัหน้ากอง
การศกึษาและปลดัเทศบาล ตามล าดบัเป็นผู้ รับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคณุสมบัติให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์แล้วส่งเร่ืองให้ ก.ท.จ.พิจารณา 
                             (3) ให้ ก.ท.จ.แต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน 
ประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวุฒิทางด้านการศกึษาและผู้แทนส่วนราชการที่เก่ียวข้องตามที่ ก .ท.ก าหนด เป็นผู้
ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยให้ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาผลการปฏิบัติงานตามแบบประเมิน
ท้ายหลกัเกณฑ์นี ้ตามเกณฑ์ที่ ก.ท.ก าหนด โดยแยกกันประเมินแล้วสรุปผลการพิจารณาเสนอ ก .ท.จ.
พิจารณาต่อไป  

(ค)  การแต่งตัง้ 
                        นายกเทศมนตรีออกค าสัง่และแต่งตัง้ฯ โดยผ่านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. ให้มีผลไม่ก่อน
วนัที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แต่ทัง้นีต้้องไม่ย้อนหลงัข้ามปีงบประมาณ  

ข้อ  211    การเลื่อนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ และผู้ ช่วยอาจารย์ใหญ่ ระดับ 7 
(ก)  หลกัเกณฑ์ 

                             (1) ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้ได้ด ารงต าแหน่งครูใหญ่หรือผู้ ช่วยอาจารย์ใหญ่มาแล้วไม่น้อย
กว่า 3 ปี 

    (2)  ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้ ได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้ต ่าของระดบั 7 
                             (3) ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและลกัษณะงานที่
ปฏิบัติเหมาะสมกับต าแหน่ง ซึง่รับเงินเดือนในระดบั 7 และมีผลการปฏิบัติงาน 3 ปีการศกึษาย้อนหลงั 
ตามเกณฑ์ที่ ก.ท. ก าหนด 
                             (4) ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้ มีผลการปฏิบัติงานตามข้อ (3) ได้ผลดีโดยผ่านการประเมินได้
คะแนนเฉลี่ยไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 
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                             (5) ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้มีความช านาญการในการบริหารสถานศกึษาตามเกณฑ์ที่ ก .ท.
ก าหนดรวม 3 รายการ ดงันี  ้
                        รายการที่ 1 การพิจารณาความช านาญการในการบริหารสถานศกึษา โดยพิจารณา
จากการบริหารงานในเร่ืองดงัต่อไปนี  ้
                                      1. งานด้านการปกครอง 
                                      2. งานด้านวิชาการ 
                                      3. งานด้านธุรการหรือบริหารทั่วไป 
                                      4. งานด้านความสมัพนัธ์กับชุมชน 
                                      หากการบริหารงานทัง้ 4 ด้านดงักล่าว มีผลให้การจัดการศกึษาของสถานศกึษา 
มีคณุภาพของการเรียนการสอนตามหลกัสตูรได้ผลเป็นที่ยอมรับ จึงจะถือว่าเป็นการบริหารสถานศกึษา
ได้ผลดีเข้าลกัษณะผู้ช านาญในการบริหารสถานศกึษา 
                        รายการที่ 2 พิจารณาผลงานที่ปรากฏในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อนักเรียน ครู 
อาจารย์  ผู้ ร่วมงานอ่ืน ๆ และประชาชนหรือสาธารณชน  
                                      โดยพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏต่อไปนี  ้
                                      1. ผลที่ปรากฏต่อนักเรียน โดยพิจารณาจาก 
                                         1.1 นักเรียน ได้รับความรู้ครบถ้วนตามหลกัสตูรอย่างได้ผล  
                                         1.2 นักเรียน ได้มีการพฒันาการเรียนรู้ให้ดีขึน้ 
                                         1.3 นักเรียน มีความประพฤติและอยู่ในระเบียบวินัยดี 
                                         1.4 นักเรียน มีความเป็นพลเมืองดี สามารถน าความรู้ไปใช้ด าเนินชีวิตหรือ                      
ประกอบอาชีพได้ 
                                      2. ผลที่ปรากฏต่อครู อาจารย์ โดยพิจารณาจาก 

    2.1 การพฒันาการปฏิบัติหน้าที่ของครู อาจารย์ โดยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่  
ได้อย่างมีคณุภาพ 
                                         2.2 การสอนและการอบรมของครู อาจารย์ เต็มตามหลกัสตูรที่ก าหนดและ
เป็นไป   ตามหลกัวิชาการศกึษาอย่างได้ผล 
                                         2.3 ครู อาจารย์ เอาใจใส่รับผิดชอบดแูลการสอนและปกครอง นักเรียน ทัง้เป็น                     
กลุ่มและเป็นรายบุคคล โดยสามารถแก้ปัญหาเก่ียวกับผลการเรียนและความประพฤติของนักเรียนอย่าง
ได้ผล 
                                         2.4 ครู อาจารย์ พฒันาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถดีและความ
ประพฤติสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ 
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                                      3. ผลที่ปรากฏต่อผู้ ร่วมงานอ่ืน  โดยพิจารณาจากการพัฒนาการท างานของ        
เจ้าหน้าที่ทกุฝ่ายในสถานศกึษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้อย่างมี
คณุภาพ 
                                      4. ผลที่ปรากฏต่อประชาชน โดยพิจารณาจากผลงานการจัดการศกึษาของ
สถานศกึษา  เป็นที่ยอมรับของประชาชนทัว่ไป โดยประชาชนให้ความเลื่อมใส ศรัทธา และให้ความร่วมมือ
กับสถาบันการศกึษา 
                        รายการที่ 3 ผลงานในฐานะผู้ช านาญการทางการศกึษาทั่วไป  
                                      โดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วมในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้อง โดย
พิจารณาว่าผลการปฏิบัติงานที่แสดงความช านาญการนัน้ สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการจัด
การศกึษาได้ 
                        (6) ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้ มีผลงานทางวิชาการตามที่ ก .ท.ก าหนด คือ จะต้องมีผลงานทาง
วิชาการเป็นเอกสารเก่ียวกับการบริหารสถานศกึษา หรือผลงานทางวิชาการที่ใช้ในสถานศกึษา ซึง่ ก .ท.
เห็นว่าใช้ประโยชน์ในการบริหารสถานศกึษาหรือการศกึษาได้ โดยมีรายการพิจารณา ดงันี  ้
                        รายการที่ 1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก  
                                      1. ความสมบูรณ์เนือ้หาสาระ 
                                         โดยพิจารณาถึงความถูกต้องของเนือ้หา ความสมบูรณ์ครบถ้วน                     
อย่างเหมาะสมกับลกัษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้ ๆ รวมทัง้การค้นคว้าอ้างอิงที่เป็นที่เช่ือถือได้  

2. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
                                         โดยพิจารณาว่าผู้จัดท าได้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์จากของเดิมมีอยู่และ
น ามาใช้ประโยชน์ได้ดีย่ิงขึน้ หรือจัดท าขึน้ใหม่โดยยังไม่มีผู้ ใดริเร่ิมจัดท าขึน้ อนึ่ง ผลงานทางวิชาการนัน้
จะต้องจัดท าด้วยตนเองหรือเป็นผู้น าในการจัดท าโดยมีส่วนร่วมกันรับผิดชอบ และมีหลกัฐานแสดงได้  
                       รายการที่ 2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก 

                                       1. ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
                                           โดยพิจารณาว่าผลงานนีจ้ะมีประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการที่
สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหรือเป็นแนวปฏิบัติได้ 
                                       2. ประโยชน์ต่อนักเรียน หรือประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษา 
                                           โดยพิจารณาว่า ผลงานนีท้ าให้นักเรียนสามารถพฒันาตนเองในการเรียนรู้  
เพ่ือประโยชน์ของการศกึษาเพ่ิมเติม หรือการประกอบอาชีพ หรือการด ารงชีพได้อย่างดี หรือท าให้มี
ประโยชน์ต่อการบริหารสถานศกึษา ท าให้สถานศกึษานัน้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีย่ิงขึน้  
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                   (7) เกณฑ์การตัดสิน  

  รายการประเมิน คะแนนเต็ม เกณฑ์การตัดสิน 

1. การประเมินความช านาญ        
   1.1 ความช านาญการในการบริหารสถานศกึษา        
   1.2 ผลงานที่ปรากฏในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ 
        นักเรียน นักศกึษา ครู อาจารย์ ผู้ ร่วมงานอ่ืน ฯลฯ 
   1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผู้ช านาญการ     
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ 
   2.1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
        2.1.1 ความสมบูรณ์ของเนือ้หาสาระ 
        2.1.2 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
   2.2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
        2.2.1 ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
        2.2.2 ประโยชน์ต่อนักเรียนหรือสถานศกึษา   

70 
(30) 

 
(30) 
(10) 
30 

(15) 
 
 

(15) 
 
 
 

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

รวม 100 เกณฑ์ผ่านร้อยละ 70 
 

(ข)  วิธีการ 
                              (1) ให้พนักงานครูเทศบาลผู้ประสงค์จะขอก าหนดให้ได้รับเงินเดือนในระดบัที่สงูขึน้  
เป็นผู้จัดท าค าขอตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้โดยจะต้องชีแ้จงผ่านผู้บังคบับัญชาตามล าดบัชัน้ และผลงาน
ทางวิชาการ 
                              (2) ให้ผู้บังคบับัญชาชัน้ต้น ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา (กรณีผู้ ช่วยผู้บริหาร
สถานศกึษาเป็นผู้ขอ) ผู้อ านวยการ/หวัหน้ากองการศกึษา และปลดัเทศบาล ตามล าดบั เป็นผู้ รับรองการ
ปฏิบัติงานและตรวจสอบคณุสมบัติให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ แล้วเทศบาลส่งเร่ืองให้ ก .ท.จ.พิจารณา 
                              (3) ให้ ก.ท.จ.แต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความช านาญการและ
ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวุฒิทางด้านการศกึษาจากมหาวิทยาลยัของ
รัฐและผู้แทนส่วนราชการที่เก่ียวข้องตามที่ ก .ท.ก าหนด เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานความช านาญการ
และผลงานทางวิชาการตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้ตามเกณฑ์ที่ ก .ท.ก าหนด โดยแยกกนัประเมินแล้ว
สรุปผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ. พิจารณาต่อไป 
                              ในการนี ้ก.ท.อาจแต่งตัง้คณะกรรมการตาม (3) ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก
สมัภาษณ์ผู้ขอฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ด้วยก็ได้  
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(ค)  การแต่งตัง้ 
                             นายกเทศมนตรีออกค าสัง่เลื่อนและแต่งตัง้ฯ โดยผ่านความเห็นชอบ ก.ท.จ. ให้มีผลไม่
ก่อนวนัที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แต่ทัง้นีต้้องไม่ย้อนหลงัข้ามปีงบประมาณ  

ข้อ  212    การเลื่อนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ ผู้ ช่วยผู้ อ านวยการโรงเรียน 
และ ผู้ ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลยั ระดบั 8 

(ก)  หลกัเกณฑ์ 
                              (1) ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้ ได้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ หรือผู้ ช่วยผู้ อ านวยการโรงเรียน  
หรือผู้ ช่วยผู้ อ านวยการวิทยาลยั มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
                              (2) ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้ ได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้ต ่าของระดบั 8 
                              (3) ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และลกัษณะงานที่
ปฏิบัติเหมาะสมกับต าแหน่ง ซึง่รับเงินเดือนในระดบั 8 และมีผลการปฏิบัติงาน 3 ปีการศกึษาย้อนหลงั 
ตามเกณฑ์ที่ ก.ท.ก าหนด 

     (4) ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้มีผลการปฏิบัติงานตามข้อ (3) ได้ผลดีโดยผ่านการประเมิน 
ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 
                              (5) ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้ มีความช านาญการในการบริหารสถานศกึษาตามเกณฑ์ที่       
ก.ท. ก าหนด รวม 3 รายการ ดงันี  ้
                              รายการที่ 1 พิจารณาความช านาญการในการบริหารสถานศกึษา 
                                            โดยพิจารณาจากการบริหารงานในเร่ืองดงัต่อไปนี  ้
                                            1. งานด้านการปกครอง 
                                            2. งานด้านวิชาการ 
                                            3. งานด้านธุรการหรือบริหารทัว่ไป 
                                            4. งานด้านความสมัพนัธ์กับชุมชน 
                                            หากการบริหารทัง้ 4 ด้านดงักล่าว มีผลให้การจัดการศกึษาของสถานศกึษา 
ได้ผลดี โดยคณุภาพของการเรียนการสอนตามหลกัสูตรได้ผลสงู เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่
เก่ียวข้องจึงจะถือว่าเป็นการบริหารสถานศกึษาได้ผลดีมากเข้าลกัษณะความช านาญการในการบริหาร
สถานศกึษา 
                              รายการที่ 2 พิจารณาผลงานที่ปรากฏในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อนักเรียน ครู 
อาจารย์  ผู้ ร่วมงานอ่ืน ๆ และประชาชนหรือสาธารณชน  
                                            โดยพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏ ดงัต่อไปนี  ้
                                            1. ผลที่ปรากฏต่อนักเรียน โดยพิจารณาจาก 
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                                               1.1 นักเรียน ได้รับความรู้ครบถ้วนตามหลกัสตูรอย่างได้ผลดี 
                                               1.2 นักเรียน ได้มีการพฒันาการเรียนรู้ให้ดีขึน้ 
                                               1.3 นักเรียน มีความประพฤติและอยู่ในระเบียบวินัยดี 
                                               1.4 นักเรียน มีความเป็นพลเมืองดี สามารถน าความรู้ไปใช้ด าเนินชีวิต 
หรือประกอบอาชีพได้ดี 
                                            2. ผลที่ปรากฏต่อครู อาจารย์  โดยพิจารณาจาก 
                                               2.1 การพฒันาการปฏิบัติหน้าที่ของครู อาจารย์ โดยให้สามารถปฏิบัติ 
หน้าที่ได้อย่างมีคณุภาพดี 

          2.2 การสอนและการอบรมของครู อาจารย์ เต็มตามหลกัสตูรที่ก าหนด 
และเป็นไปตามหลกัวิชาการศกึษาอย่างได้ผลดี 
                                               2.3 ครู อาจารย์ เอาใจใส่รับผิดชอบดแูลการสอนและปกครองนักเรียน  
ทัง้เป็นกลุ่ม และเป็นรายบุคคล โดยสามารถแก้ปัญหาเก่ียวกับผลการเรียนและความประพฤติของนักเรียน
ได้ผลดี 
                                               2.4 ครู อาจารย์ พฒันาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ดีความสามารถและ 
ความประพฤติดี สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี  
                                            3. ผลที่ปรากฏต่อผู้ ร่วมงานอ่ืน  โดยพิจารณาจากการพัฒนาการท างาน  
ของเจ้าหน้าที่ทกุฝ่ายในสถานศกึษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นผลดีต่องานและ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีคณุภาพ 
                                            4. ผลที่ปรากฏต่อประชาชน  โดยพิจารณาจากผลงานการจัดการศกึษาของ  
สถานศกึษาได้ผลดีเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป โดยประชาชนให้ความเลื่อมใสศรัทธาและให้ความ
ร่วมมือกับสถานศกึษาเป็นอย่างดี 
                              รายการที่ 3 ผลงานในฐานะผู้ช านาญการทางการศกึษาโดยทัว่ไป  
                                            โดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วมและการยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ 
ที่เก่ียวข้อง โดยพิจารณาว่า ผลการปฏิบัติงานที่แสดงความเช่ียวชาญนัน้ สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน
การจัดการศกึษาได้เป็นอย่างดี 
                  (6) ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้มีผลงานทางวิชาการตามที่ ก .ท.ก าหนด คือ จะต้องมีผลงานทาง
วิชาการเป็นเอกสารเก่ียวกับการบริหารสถานศกึษาหรือผลงานทางวิชาการที่ใช้ในสถานศกึษา ซึง่  ก.ท.เห็น
ว่าใช้ประโยชน์ในการบริหารสถานศกึษาหรือการศกึษาได้เป็นอย่างดี โดยมีรายการพิจารณา ดงันี  ้
                             รายการที่ 1  คณุภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก  
                                            1. ความสมบูรณ์ของเนือ้หาสาระ 
                                               โดยพิจารณาถึงความถูกต้องของเนือ้หา ความสมบูรณ์ครบถ้วนอย่าง  
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เหมาะสมกับลกัษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้ ๆ รวมทัง้การค้นคว้าอ้างอิงที่เป็นที่เช่ือถือได้  
                                            2. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
                                               โดยพิจารณาว่า ผู้จัดท าได้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์จากของเดิมที่มีอยู่  
และน ามาใช้ประโยชน์ได้ดีย่ิงขึน้ หรือจัดท าขึน้ใหม่โดยไม่มีผู้ ใดริเร่ิมจัดท าขึน้ อนึ่ง ผลงานทางวิชาการนัน้
จะต้องจัดท าด้วยหรือเป็นผู้ น าในการจัดท า โดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบและมีหลกัฐานแสดงได้ 

      รายการที่ 2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก 
                                             1. ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
                                                 โดยพิจารณาว่า ผลงานนีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
ที่สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิง หรือเป็นแนวปฏิบัติอย่างได้ผลดี 
                                             2. ประโยชน์ต่อนักเรียนหรือประโยชน์ต่อการบริหารสถานศกึษา  
                                                 โดยพิจารณาว่า ผลงานนีท้ าให้นักเรียนได้รับความรู้และพฒันาตนเอง  
ในการเรียนรู้เพ่ือประโยชน์ของการศกึษาเพ่ิมเติม หรือประกอบอาชีพ หรือการด ารงชีพได้อย่างดี หรือท าให้
มีประโยชน์ต่อการบริหารสถานศกึษาท าให้สถานศกึษานัน้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีย่ิงขึน้                               
                   (7) เกณฑ์การตดัสิน  

  รายการประเมิน คะแนนเต็ม เกณฑ์การตัดสิน 
1. การประเมินความช านาญ        
   1.1 ความช านาญการในการบริหารสถานศกึษา        
   1.2 ผลงานที่ปรากฏในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ 
        นักเรียน นักศกึษา ครู อาจารย์ ผู้ ร่วมงานอ่ืน ฯลฯ 
   1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผู้ช านาญการ     
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ 
   2.1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
        2.1.1 ความสมบูรณ์ของเนือ้หาสาระ 
        2.1.2 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
   2.2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
        2.2.1 ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
        2.2.2 ประโยชน์ต่อนักเรียนหรือสถานศกึษา   

70 
(30) 

 
(30) 
(10) 
30 

(15) 
 
 

(15) 
 
 
 

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

รวม 100 เกณฑ์ผ่านร้อยละ 75 

 
 



 107 

(ข)  วิธีการ 
                             (1) ให้พนักงานครูเทศบาลผู้ประสงค์จะขอก าหนดให้ได้รับเงินเดือนในระดบัที่สงูขึน้  
เป็นผู้จัดท าค าขอตามแนบท้ายท้ายหลกัเกณฑ์นี ้โดยจะต้องชีแ้จงผ่านผู้บังคบับัญชาตามล าดบัชัน้ และ
ผลงานทางวิชาการ 
                             (2) ให้ผู้บังคบับัญชาชัน้ต้น ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา (กรณีผู้ ช่วยผู้บริหาร
สถานศกึษาเป็นผู้ขอ) ผู้อ านวยการ/หวัหน้ากองการศกึษา และปลดัเทศบาล ตามล าดบั เป็นผู้ รับรองการ
ปฏิบัติงานและตรวจสอบคณุสมบัติให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ แล้วเทศบาลส่งเร่ืองให้ ก .ท.จ.พิจารณา 
                             (3) ให้ ก.ท.จ.แต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความช านาญการและ
ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวุฒิทางด้านการศกึษาจากมหาวิทยาลยัของ
รัฐ และผู้แทนส่วนราชการที่เก่ียวข้องตามที่ ก .ท.ก าหนด เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ความช านาญการ
และผลงานทางวิชาการตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้ตามเกณฑ์ที่ ก .ท.ก าหนด โดยแยกกนัประเมิน แล้ว
สรุปผลการพิจารณาให้ ก.ท.จ.พิจารณาต่อไป 
                    ในการนี ้ก.ท.อาจแต่งตัง้คณะกรรมการ (3) ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียกสมัภาษณ์
ผู้ขอฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ด้วยก็ได้ 
    (ค)  การแต่งตัง้ 
                             นายกเทศมนตรีออกค าสัง่เลื่อนและแต่งตัง้ฯ โดยผ่านความเห็นชอบ ก.ท.จ. ได้มีผลไม่
ก่อนวนัที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แต่ทัง้นีต้้องไม่ย้อนหลงัข้ามปีงบประมาณ  

ข้อ  213    การเลื่อนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนและผู้อ านวยการ 
วิทยาลยั ระดบั 9           

(ก)  หลกัเกณฑ์ 
                              (1) ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้ ได้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้อ านวยการ
วิทยาลยัมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
                              (2) ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้ ได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้ต ่าของระดบั 9 
                              (3) ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และลกัษณะงานที่
ปฏิบัติเหมาะสมกับต าแหน่ง ซึง่รับเงินเดือนในระดบั 9 และมีผลการปฏิบัติงาน 3 ปีการศกึษาย้อนหลงั 
ตามเกณฑ์ที่ ก.ท.ก าหนด 
 
 

(5) ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้มีผลการปฏิบัติงานตามข้อ (3) ได้ผลดีโดยผ่านการประเมินได้               
คะแนนเฉลี่ยไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 
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                              (5) ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้ มีความเช่ียวชาญในการบริหารสถานศกึษาตามเกณฑ์ที่ ก.ท.
ก าหนด   รวม 3 รายการ ดงันี  ้
                             รายการที่ 1 พิจารณาความเช่ียวชาญในการบริหารสถานศกึษา 
                                           โดยพิจารณาจากการบริหารในเร่ืองต่อไปนี  ้
                                           1. งานด้านการปกครอง 
                                           2. งานด้านวิชาการ 
                                           3. งานด้านธุรการหรือบริหารทัว่ไป 
                                           4. งานด้านความสัมพนัธ์กับชุมชน 
                                           หากการบริหารทัง้ 4 ด้านดงักล่าว มีผลให้การจัดการศกึษาของสถานศกึษา 
ได้ผลดีย่ิงขึน้ โดยคณุภาพของการเรียนการสอนตามหลกัสตูรได้ผลดีย่ิงขึน้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพที่เก่ียวข้อง จึงจะถือว่าเป็นการบริหารสถานศกึษาได้ผลดีมากเป็นพิเศษเข้าลกัษณะความเช่ียวชาญ
ในการบริหารสถานศกึษา 
                            รายการที่ 2 พิจารณาผลงานที่ปรากฏในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อนักเรียน ครู อาจารย์   

ผู้ ร่วมงานอ่ืน ๆ และประชาชนหรือสาธารณชน โดยพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏ ดงัต่อไปนี  ้
                                           1. ผลที่ปรากฏต่อนักเรียน โดยพิจารณาจาก  
                                              1.1 นักเรียน ได้รับความรู้ครบถ้วนตามหลกัสตูรอย่างได้ผลดี  
                                              1.2 นักเรียน พฒันาการเรียนรู้ให้ดีขึน้ทกุระดบั เช่น จากระดบัต ่ากว่า  
ปานกลาง เป็นระดบัปานกลาง หรือสงูกว่าหรือจากระดบัปานกลางเป็นระดบัดีหรือสงูกว่าหรือจากระดบัดี
เป็นระดบัดีย่ิงขึน้  
                                              1.3 นักเรียน มีความประพฤติและอยู่ในระเบียบวินัยดี  
                                              1.4 นักเรียน มีความเป็นพลเมืองดี สามารถน าความรู้ไปใช้ด าเนินชีวิตหรือ                 
ประกอบอาชีพได้ดี  
                                           2. ผลที่ปรากฏต่อครู อาจารย์ โดยพิจารณาจาก  
                                              2.1 การพฒันาการปฏิบัติหน้าที่ของครู อาจารย์ โดยให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ ได้อย่างมีคณุภาพดีย่ิง  

         2.2 การสอนและการอบรมของครู อาจารย์ เต็มตามหลกัสูตรที่ก าหนดและ  
เป็นไปตามหลกัสตูรที่ก าหนดและเป็นไปตามหลกัวิชาการศกึษาอย่างได้ผลดีย่ิง  
                                              2.3 ครู อาจารย์ เอาใจใส่รับผิดชอบดแูลการสอนและปกครอง นักเรียน  
ทัง้เป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคล โดยสามารถแก้ปัญหาเก่ียวกับผลการเรียนและความประพฤติของนักเรียน
อย่างได้ผลดีย่ิง 
                                              2.4 ครู อาจารย์ พฒันาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ 
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ความประพฤติดี สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี  
                                           3. ผลที่ปรากฏต่อผู้ ร่วมงานอ่ืน โดยพิจารณาจากการพฒันาการท างานของ  
เจ้าหน้าที่ทกุฝ่ายในสถานศกึษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นผลดีต่องานและ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีคณุภาพดีย่ิง  
                                           4. ผลที่ปรากฏต่อประชาชน โดยพิจารณาจากผลงานการจัดการศกึษาของ  
สถานศกึษาได้ผลดีย่ิง เป็นที่ยอมรับของประชาชนทัว่ไป โดยประชาชนให้ความเลื่อมใส ศรัทธา และให้
ความร่วมมือกับสถาบันการศกึษาเป็นอย่างดีย่ิง  
                             รายการที่ 3 ผลงานในฐานะผู้ เช่ียวชาญทางการศกึษาโดยทัว่ไป  
                                           โดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วมและการยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ 
ที่เก่ียวข้อง โดยพิจารณาว่าผลการปฏิบัติงานที่แสดงความเช่ียวชาญนัน้ สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน
การจัดการศกึษาได้เป็นอย่างดี  
                       (6) ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้มีผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ท.ก าหนด คือ จะต้องมีผลงานทาง
วิชาการเป็นเอกสารเก่ียวกับการบริหารสถานศกึษา หรือผลงานทางวิชาการที่ใช้ในสถานศกึษาที่ ก .ท. เห็น
ว่าใช้ประโยชน์ในการบริหารสถานศกึษาหรือการศกึษาได้เป็นอย่างดีมาก โดยมีรายการพิจารณา ดงันี ้  
                            รายการที่ 1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก  
                                          1. ความสมบูรณ์เนือ้หาสาระ  
                                             โดยพิจารณาถึงความถูกต้องของเนือ้หา ความสมบูรณ์ครบถ้วนอย่าง
เหมาะสม  กับลกัษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้ ๆ รวมทัง้การค้นคว้าอ้างอิงที่เป็นที่เช่ือถือได้  
                                          2. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  
                                             โดยพิจารณาว่าผู้จัดท าได้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์จากของเดิมมีอยู่และ
น ามา  ใช้ประโยชน์ได้ดีย่ิงขึน้ หรือจัดท าขึน้ใหม่โดยยังไม่มีผู้ ใดริเร่ิมจัดท าขึน้ อนึ่ง ผลงานทางวิชาการนัน้
จะต้องจัดท าด้วยตนเองหรือเป็นผู้น าในการจัดท าโดยมีส่วนร่วมกันรับผิดชอบและมีหลักฐานแสดงได้  

     รายการที่ 2  ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก  
                                            2.1 ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ  
                                                โดยพิจารณาว่าผลงานนีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ  
ที่สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหรือเป็นแนวปฏิบัติอย่างได้ผลดีย่ิง  
                                           2.2 ประโยชน์ต่อนักเรียนหรือประโยชน์ต่อการบริหารสถานศกึษา  
                                                โดยพิจารณาว่า ผลงานนีท้ าให้นักเรียนได้รับความรู้และพฒันาตนเอง  
ในการเรียนรู้เพ่ือประโยชน์ของการศกึษาเพ่ิมเติม หรือการประกอบอาชีพ หรือการด ารงชีพได้อย่างดีย่ิงขึน้
หรือท าให้มีประโยชน์ต่อการบริหารสถานศกึษาท าให้สถานศกึษานัน้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี
ย่ิงขึน้              
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  (7) เกณฑ์การตดัสิน 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม เกณฑ์การตัดสิน 

1. การประเมินความเช่ียวชาญ 
   1.1 ความช านาญการในการบริหารสถานศกึษา 
   1.2 ผลงานที่ปรากฏในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ 
        นักเรียน นักศกึษา ครู อาจารย์ ผู้ ร่วมงานอ่ืน ฯลฯ 
   1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผู้ เช่ียวชาญ 
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ 
   2.1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
        2.1.1 ความสมบูรณ์ของเนือ้หาสาระ 
        2.1.2 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
   2.2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
        2.2.1 ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
        2.2.2 ประโยชน์ต่อนักเรียนหรือสถานศกึษา  

70 
(30) 
(30) 

 
(10) 
30 

(15) 
 
 

(15) 

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

รวม 100 เกณฑ์ผ่านร้อยละ 75 

 
(ข)  วิธีการ 

                            (1) ให้พนักงานครูเทศบาลผู้ประสงค์จะขอก าหนดให้ได้รับเงินเดือนในระดบัที่สงูขึน้  
เป็นผู้จัดท าค าขอตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้โดยจะต้องชีแ้จงผ่านผู้บังคบับัญชาตามล าดบัชัน้ และผลงาน
ทางวิชาการ 
                            (2) ให้ผู้บังคบับัญชาชัน้ต้น ได้แก่ ผู้อ านวยการ/หวัหน้ากองการศกึษา และ              
ปลดัเทศบาล ตามล าดบั เป็นผู้ รับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคณุสมบัติให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
แล้วเทศบาลส่งเร่ือง ก.ท.จ.พิจารณา 
                            (3) ให้ ก.ท.จ.แต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงาน ความเช่ียวชาญและ         
ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวุฒิทางด้านการศกึษาจากมหาวิทยาลยัของ
รัฐและผู้แทนส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ตามที่ ก .ท.ก าหนด เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติความเช่ียวชาญ และ
ผลงานทางวิชาการตามแบบท้าย  หลกัเกณฑ์นี ้ตามเกณฑ์ที่ ก .ท.ก าหนด โดยแยกกันประเมิน แล้วสรุปผล
การพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาต่อไป 
                          ในการนี ้ก.ท.อาจแต่งตัง้คณะกรรมการตาม (3) ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก
สมัภาษณ์ผู้ขอฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ด้วยก็ได้ 
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(ค)  การแต่งตัง้ 
                              นายกเทศมนตรีออกค าสัง่เลื่อนและแต่งตัง้ฯ โดยผ่านความเห็นชอบ ก.ท.จ. โดยให้มี
ผลไม่ก่อนวนัที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แต่ทัง้นีต้้องไม่ย้อนหลงัข้ามปีงบประมาณ  

ข้อ  214    การเลื่อนต าแหน่งและระดบัพนักงานครูเทศบาลให้สงูขึน้ 
(ก)  สายงานผู้สอนและผู้สนับสนนุการสอน 

(1) เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งครู 1ระดบั (1 – 3)  ขึน้ด ารงต าแหน่งครู 2 ระดบั (2 – 4) 
(2) เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งครู 2 ระดบั (2 – 4) ขึน้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 1 ระดบั (3 - 5) 
(3) เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 1 ระดบั (3 – 5) ขึน้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 2 ระดบั (6 – 

7) 
(4) เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 2 ระดบั (6 – 7) ขึน้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 3 ระดบั (6- 8) 

(ข)  สายงานผู้บริหารสถานศกึษา 
(1) เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยครูใหญ่ ระดบั (4 – 5) ขึน้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยอาจารย์ใหญ่  

ระดบั (5 – 6)  และต าแหน่งผู้ ช่วยอาจารย์ใหญ่ ระดบั (5- 6) ขึน้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน
หรือผู้ ช่วยผู้ อ านวยการวิทยาลยั ระดบั (6 – 7) 

(2) เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ ระดบั (5 – 6) ขึน้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่           
ระดบั (6 – 7) และต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ ระดบั (6 – 7) ขึน้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนหรือ              
ผู้อ านวยการวิทยาลยั ระดบั (7 – 8) 

ข้อ  215    เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งครู 1ระดบั (1 – 3) ขึน้ด ารงต าแหน่งครู 2 ระดบั (2 – 4) 
(ก)  หลกัเกณฑ์  

                              (1) จะต้องเป็นผู้ซึง่ได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้ต ่าของอนัดบัเงินเดือนตามต าแหน่ง        
ครู 2 
                              (2) จะต้องมีคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนด            
ต าแหน่งครู 2  ที่จะเลื่อนและแต่งตัง้  
                              (3) จะต้องเป็นผู้ที่มีผลงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบและลกัษณะงานที่ปฏิบัติ
เหมาะสมกับต าแหน่งที่จะเลื่อน โดยผ่านการประเมินคณุภาพงานตามเกณฑ์ที่ ก.ท.ก าหนด  

(ข)  วิธีการ  
                              (1) ผู้มีคณุสมบัติครบถ้วน จัดท ารายงานคุณภาพงานตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้
เสนอต่อผู้บังคบับัญชาตามล าดบัชัน้เป็นผู้ รับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคณุสมบัติให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ แล้วเทศบาลส่งเร่ืองให้ ก.ท.จ.พิจารณา 
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                             (2) ให้ ก.ท.จ.แต่งตัง้คณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วยผู้ทรง        
คณุวฒุิใน ก.ท.จ. เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เป็นกรรมการ ประเมินคณุภาพงาน
ตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้ตามเกณฑ์ที่ ก.ท.ก าหนด โดยแยกกันประเมิน แล้วสรุปผลการพิจารณาเสนอ 
ก.ท.จ.พิจารณาต่อไป 

(ค)  การแต่งตัง้  
                              นายกเทศมนตรีออกค าสัง่เลื่อนและแต่งตัง้ฯ โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. โดยให้       
มีผลไม่ก่อนวนัที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แต่ทัง้นีต้้องไม่ย้อนหลงัข้ามปีงบประมาณ               

ข้อ  216    เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งครู 2 ระดบั (2 – 4) ขึน้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 1 ระดบั (3 – 5) 
(ก)  หลกัเกณฑ์ 

                         (1) จะต้องเป็นผ้ที่ได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้ต ่าก่อนวนัเร่ิมต้นปีงบประมาณที่จะเลื่อน      
ไม่ต ่ากว่าขัน้ 5,180 บาท 
                         (2) จะต้องมีคณุสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
อาจารย์ 1  ที่จะเลื่อนขึน้แต่งตัง้ 

            (3) จะต้องเป็นผู้ที่มีผลงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบและลกัษณะงานที่ปฏิบัติ          
เหมาะสมกับต าแหน่งที่จะเลื่อนฯ โดยผ่านการประเมินคณุภาพงานตามเกณฑ์ที่ ก .ท.ก าหนด 

(ข)  วิธีการ 
                         (1) ผู้มีคณุสมบัติครบถ้วน จัดท ารายงานคณุภาพงานตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นีเ้สนอต่อ
ผู้บังคบับัญชาตามล าดบัชัน้เป็นผู้ รับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคณุสมบัติให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
แล้วเทศบาลส่งเร่ืองให้ ก.ท.จ.พิจารณา 
                         (2) ให้ ก.ท.จ.แต่งตัง้คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย ผู้ ทรงคณุวุฒิใน         
ก.ท.จ.เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เป็นกรรมการ ประเมินคณุภาพงานตามแบบ
ท้ายหลกัเกณฑ์นี ้ตามเกณฑ์ที่ ก.ท.ก าหนด โดยแยกกันประเมิน แล้วสรุปผลการพิจารณาเสนอ ก .ท.จ.
พิจารณาต่อไป 

(ค)  การแต่งตัง้ 
                             นายกเทศมนตรีออกค าสัง่เลื่อนและแต่งตัง้ฯ โดยผ่านความเห็นของ ก.ท.จ.ให้มีผลไม่
ก่อนวนัที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แต่ทัง้นีต้้องไม่ย้อนหลงัข้ามปีงบประมาณ  

ข้อ  217    เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 1ระดบั (3 – 5) ขึน้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 2  
ระดบั (6 – 7) 
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(ก)  หลกัเกณฑ์ 
                          (1) จะต้องเป็นผู้ซึง่ได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้ต ่าของระดบัเงินเดือนตามต าแหน่ง
อาจารย์ 2  
                          (2) จะต้องมีคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานครู  
เทศบาล ต าแหน่งอาจารย์ 2 ที่จะเลื่อนขึน้แต่งตัง้  
                          (3) จะต้องเป็นผู้ที่มีผลงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบและลกัษณะงานที่ปฏิบัติ          
เหมาะสมกับต าแหน่งที่จะเลื่อน โดยผ่านการประเมินคณุภาพงานตามเกณฑ์ที่ ก.ท.ก าหนด 

(ข)  วิธีการ 
                           (1) ผู้มีคณุสมบัติครบถ้วน จัดท ารายงานคณุภาพงานตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้       
เสนอต่อผู้บังคบับัญชา ตามล าดบัชัน้เป็นผู้ รับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคณุสมบัติให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์แล้วเทศบาลส่งเร่ืองให้ ก.ท.จ.พิจารณา 

    (2) ให้ ก.ท.จ.แต่งตัง้คณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวุฒิ 
ใน ก.ท.จ. เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เป็นกรรมการประเมินคุณภาพงานตาม
แบบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้ตามเกณฑ์ที่ ก.ท.ก าหนด โดยแยกกันประเมิน แล้วสรุปผลการพิจารณาเสนอ            
ก.ท.จ.พิจารณาต่อไป 

(ค)  การแต่งตัง้ 
                              นายกเทศมนตรีออกค าสัง่เลื่อนและแต่งตัง้ฯ โดยผ่านความเห็นชอบของ ก.ท.จ. และ
ให้มีผลไม่ก่อนวนัที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แต่ทัง้นี ้ต้องไม่ย้อนหลงัข้าม
ปีงบประมาณ 

ข้อ  218    เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 2 ระดบั (6 – 7) ขึน้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 3  
ระดบั (6 – 8) 
   (ก)  หลกัเกณฑ์  
                         (1) จะต้องเป็นผู้ซึง่ได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้ต ่าของระดบัเงินเดือนตามต าแหน่ง 
อาจารย์ 3  
                         (2) จะต้องมีคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงาน 
ครูเทศบาล ต าแหน่งอาจารย์ 3 ที่จะเลื่อนขึน้แต่งตัง้  
                         (3) จะต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ได้ก าหนดไว้ในหลกัสตูรและปฏิบัติงาน
อ่ืนที่เก่ียวข้องเฉลียปีการศกึษาละไม่ต ่ากว่า 1,260 ช.ม.  
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                         (4) จะต้องมีผลงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบและลกัษณะงานที่เหมาะสมกับต าแหน่ง  
อาจารย์ 3 และผลการปฏิบัติย้อนหลงั 3 ปี โดยผ่านการประเมินคณุภาพงาน ปริมาณงาน ตามเกณฑ์        
ที่ ก.ท.ก าหนด  
                         (5) ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้ มีความช านาญการตามเกณฑ์ที่ ก.ท.ก าหนด รวม 3 รายการ ดงันี ้ 
                             รายการที่ 1 การพิจารณาความช านาญการในการสอนวิชาการสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง  
                                           โดยพิจารณาจากการวางแผนการสอน เตรียมการสอน ท าการสอน          
การจัดท า ผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน เคร่ืองมืออปุกรณ์อ่ืน ๆ การวดัผล และประเมินผลการเรียน     
การสอนโดยในการ ปฏิบัติงานนัน้  มีลกัษณะสามารถริเร่ิม สร้างสรรค์ หรือพฒันาในงานสอนจนได้ผลงาน 
ซึง่มีประโยชน์ปรากฏเป็นที่ยอมรับ และสามารถน าไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานได้  
                             รายการที่ 2 การพิจารณาผลงานที่ปรากฏในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อนักเรียน ครู 
อาจารย์ ผู้ ร่วมงานอ่ืน ๆ และประชาชนหรือสาธารณชน  

       โดยพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏดงัต่อไปนี ้ 
                                            1. ผลที่ปรากฏต่อนักเรียน โดยพิจารณาจาก  
                                               1.1 ผลการสอนที่ประเมินได้ว่ามีผลสมัฤทธ์ิสงู โดยผลการเรียนของ       
นักเรียนที่รับผิดชอบ มีการพฒันา เช่น จากนักเรียนที่มีระดบัความรู้ต ่ากว่าเกณฑ์ ปานกลาง เป็นระดบั
ความรู้ปานกลาง หรือจากนักเรียนที่มีระดบัความรู้ในเกณฑ์ปานกลาง เป็นระดบัความรู้ในเกณฑ์ดี หรือ
จากนักเรียนที่มีระดบัความรู้ใน เกณฑ์ดีเป็นดีย่ิงขึน้และมีหลกัฐานเป็นที่ปรากฏชัด  
                                               1.2 การอบรมดแูลเก่ียวกับความประพฤติและการรักษาวินัย การปกครอง  
ดแูล และการให้ค าแนะน าและแนะแนวต่าง ๆ แก่นักเรียนที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดี จนมีผลให้นักเรียนมี  
ความประพฤติและวินัยดีขึน้  
                                           2. ผลที่ปรากฏต่อครู อาจารย์ และผู้ ร่วมงานอ่ืน โดยพิจารณาจากผลงานที่
แสดงความช านาญ ซึง่ได้น าไปท าการสอน การให้ค าแนะน า ปรึกษา นิเทศ หรือสาธิตแก่ครู อาจารย์ ให้
สามารถน าไปปฏิบัติได้ เป็นที่ยอมรับของครู อาจารย์ และผู้ ร่วมงานอ่ืน  
                                           3. ผลที่ปรากฏต่อผู้ปกครองหรือประชาชน พิจารณาจากความเลื่อมใสของ  
ผู้ปกครองหรือประชาชนในชุมชนนัน้ ๆ โดยผู้ปกครองหรือประชาชนมาปรึกษาหารือในเร่ืองการศกึษา         
เล่าเรียน ความประพฤติ คณุธรรม และศีลธรรมของนักเรียน ทัง้นี ้ให้เน้นผลที่ปรากฏต่อผู้ปกครองหรือ
ประชาชนในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเท่านัน้  
                             รายการที่ 3 การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผู้ช านาญการ  
                                           โดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วมในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้อง โดย
พิจารณาว่าผลการปฏิบัติงานที่แสดงความช านาญการนัน้สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการศกึษาได้                           
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                       (6)  ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้ มีผลงานทางวิชาการตามที่ ก .ท.ก าหนด คือ จะต้องมีผลงานทาง
วิชาการเป็นเอกสารเก่ียวกับการสอน ซึง่แสดงความช านาญการในด้านนัน้ ๆ หรือผลงานทางวิชาการใน
ลกัษณะอ่ืน ซึง่ ก.ท. เห็นว่าใช้ประโยชน์ในการสอนหรือการศกึษาได้ โดยมีรายการพิจารณา ดงันี ้ 
                             รายการที่ 1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก  
                                           1. ความสมบูรณ์ของเนือ้หาสาระ  
                                              โดยพิจารณาถึงความถูกต้องของเนือ้หา ความสมบูรณ์ครบถ้วนอย่าง
เหมาะสมกับลกัษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้ ๆ รวมทัง้การค้นคว้าอ้างอิงที่เป็นเช่ือถือได้  

    2. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  
                                             โดยพิจารณาผู้จัดท าได้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์จากของเดิมที่มีอยู่  
และน ามาใช้ประโยชน์ได้ดีย่ิงขึน้ หรือจัดท าขึน้ใหม่ โดยไม่มีผู้ ใดเร่ิมจัดท าขึน้ อนึ่ง ผลงานทางวิชาการนัน้
จะต้องจัดท าด้วยตนเอง หรือเป็นผู้น าในการจัดท า โดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบและมีหลกัฐานแสดงได้  
                             รายการที่ 2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณา  
                                           1. ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ  
                                              โดยพิจารณาว่า ผลงานนีจ้ะมีประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการที่
สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิง หรือเป็นแนวทางปฏิบัติได้  
                                           2. ประโยชน์ต่อนักเรียนนักศกึษา  
                                              โดยพิจารณาว่า ผลงานนีท้ าให้นักเรียนได้รับความรู้และพฒันาตนเอง  
ในการเรียนรู้ วิชาการดงักล่าวอย่างได้ผลดีย่ิง และท าให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนในอนัที่จะน าความรู้
ดงักล่าวไปใช้ในการศกึษาเพ่ิมเติม หรือการประกอบอาชีพหรือการด ารงชีพได้  
  (7) จะต้องได้รับการประเมินโดยได้คะแนนทัง้ปริมาณงานและคณุภาพงานไม่ต ่ากว่าร้อย
ละ 70 และมีผลการประเมินเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และมีเกณฑ์การตัดสิน ดงันี  ้

รายการประเมิน คะแนนเต็ม เกณฑ์การตัดสิน 

1. การประเมินความช านาญ 
   1.1 ความช านาญการในการสอนวิชาการสาขาวิชาใด  
        วิชาหนึ่ง  
   1.2 ผลงานที่ปรากฏในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ 
        นักเรียน นักศกึษา ครู อาจารย์ ผู้ ร่วมงานอ่ืน ฯลฯ 
   1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผู้ช านาญการ 
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ 
   2.1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
        2.1.1 ความสมบูรณ์ของเนือ้หาสาระ 

70 
(30) 

 
(30) 

 
(10) 
30 

(15) 
 

เกณฑ์ผ่านร้อยละ 65 ของคะแนน
เต็ม 70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน 
 
 
 
 
เกณฑ์ผ่านร้อยละ 65 ของคะแนน
เต็ม 30 คะแนน คือ 19.5 คะแนน 
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        2.1.2 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
   2.2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
        2.2.1 ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
        2.2.2 ประโยชน์ต่อนักเรียนและนักศกึษา  

 
(15) 

รวม 100 เกณฑ์ผ่านร้อยละ 75 
 

(ข)  วิธีการ  
                              (1) ให้พนักงานครูเทศบาลผู้ขอเป็นผู้จัดท าค าขอตามแบบท้ายหลักเกณฑ์นี ้โดย
จะต้องชีแ้จงผ่านผู้บังคบับัญชาตามล าดบัชัน้ และผลงานทางวิชาการ  
                              (2) ให้หวัหน้าสถานศกึษา ผู้ อ านวยการ/หวัหน้ากองการศกึษา และปลดัเทศบาลเป็น 
ผู้ รับรองการปฏิบัติงาน และตรวจสอบคณุสมบัติให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ แล้วเทศบาลส่งเร่ืองให้ ก .ท.จ.
พิจารณา 
                              (3) ให้ ก.ท.จ.แต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความช านาญและ       
ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวุฒิทางด้านการศกึษาจากมหาวิทยาลยัของ
รัฐและผู้แทนส่วนราชการที่เก่ียวข้องตามที่ ก .ท.ก าหนด เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานความช านาญการ
และผลงานทางวิชาการตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้ตามเกณฑ์ที่ ก .ท.ก าหนด โดยแยกกนัประเมิน แล้ว
สรุปผลการพิจารณาเสนอให้ ก.ท.จ.พิจารณาต่อไป 
                             ในการนี ้ก.ท.อาจแต่งตัง้คณะกรรมการตาม (3) ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก
สมัภาษณ์ผู้ขอฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ด้วยก็ได้ 

(ค)  การแต่งตัง้  
                              นายกเทศมนตรีออกค าสัง่เลื่อนและแต่งตัง้ฯ โดยผ่านความเห็นชอบ ก.ท.จ. และ       
ไม่ก่อนวนัที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แต่ทัง้นีต้้องไม่ย้อนหลงัข้ามปีงบประมาณ  

ข้อ  219    สายงานผู้บริหารสถานศกึษา 
(ก)  หลกัเกณฑ์การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 

               (1) การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง มี 2 กรณี คือ 
                        -  ต าแหน่งผู้ ช่วยผู้บริหารสถานศกึษา ได้แก่ ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งผู้ ช่วย          
ครูใหญ่ ระดบั (4 – 5) เป็นต าแหน่งผู้ ช่วยอาจารย์ใหญ่ ระดบั (5 – 6) และต าแหน่งผู้ ช่วยอาจารย์ใหญ่ 
ระดบั (5 – 6) เป็นต าแหน่งผู้ ช่วยผู้ อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ ช่วยผู้ อ านวยการวิทยาลยั ระดบั (6 – 7) 
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                        -  ต าแหน่งผู้บริหารสถานศกึษา ได้แก่ ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งครูใหญ่ ระดบั  
(5 –6)เป็นต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ ระดบั (6 – 7) และต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ ระดบั (6 – 7) เป็นต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้อ านวยการวิทยาลยั ระดบั (7 – 8) 

(2) ผู้ขอจะส่งค าขอได้เมื่อด ารงต าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศกึษาในสถาน  
ศกึษาในสถานศกึษานัน้มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือได้ด ารงและปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศกึษาใน
สถานศกึษานัน้ไม่ครบ 2 ปี แต่ได้รักษาการและปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศกึษานัน้อยู่ ก่อนได้รับการ
แต่งตัง้ และเมื่อน าระยะเวลาการรักษาการดงักล่าวกับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสถานศกึษานัน้ 
รวมกันแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี และให้ขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งให้เป็นต าแหน่งสงูขึน้ได้
ตามล าดบัต าแหน่ง 
                   ในกรณีที่สถานศกึษานัน้ได้รับการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเป็นต าแหน่งอาจารย์ใหญ่  
ตามหลกัเกณฑ์นีแ้ล้ว และประสงค์จะขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเป็นต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน , 
ผู้อ านวยการวิทยาลยั ผู้ขอจะต้องด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ในสถานศกึษานัน้มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
                   สถานศกึษาใดที่ขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งผู้บริหารสถานศกึษา ให้เป็นต าแหน่ง        
สงูขึน้ หากมีต าแหน่งผู้ ช่วยผู้บริหารสถานศกึษา ให้ขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งผู้ ช่วยผู้บริหาร
สถานศกึษานัน้ในคราวเดียวกัน และหากสถานศกึษาใดมีต าแหน่งผู้ ช่วยผู้บริหารสถานศกึษาไม่สอดคล้อง
กับต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ให้ขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งผู้ ช่วยผู้บริหารสถานศกึษานัน้ให้
สอดคล้องกันด้วย 
              (3) สถานศกึษาใดที่ขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งผู้บริหารสถานศกึษา หากเทศบาล
พิจารณาเห็นว่าปริมาณและคณุภาพของงานยังไม่สมควรปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งให้เป็นต าแหน่ง        
สงูขึน้ ให้เทศบาลต้นสงักัดด าเนินการให้สถานศกึษานัน้ พฒันาคณุภาพงานต่อไปอีกไม่น้อยกว่า 1 ปี        
แล้วจึงส่งค าขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งสงูขึน้อีกครัง้หนึ่งได้  
              (4) การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งให้เป็นต าแหน่งสงูขึน้ที่ ก.ท.จ.อนมุัติตามหลกัเกณฑ์
นีใ้ห้ด าเนินการแต่งตัง้ได้เฉพาะผู้ขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งสถานศกึษาดงักล่าวเท่านัน้  
              (5) หาก ก.ท.จ.ตรวจสอบพบว่า ผู้ขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งมีเจตนารายงานข้อมูล
ไม่ตรงกับความจริง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูให้คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง หรือมีเจตนาที่ไม่สจุริต       
อ่ืนใด ในอันที่จะท าให้ได้รับการปรับปรุงก าหนดต าแหน่งสงูขึน้ ห้ามมิให้ผู้นัน้ขอปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่งสงูขึน้ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

           (6) เกณฑ์การตดัสิน 
                      (6.1) การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งผู้ ช่วยครูใหญ่ ระดับ (4 – 5) เป็นต าแหน่งผู้ ช่วย
อาจารย์ใหญ่ ระดบั (5 – 6) และต าแหน่งครูใหญ่ ระดบั (5 – 6) เป็นต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ ระดบั (6 – 7) 
จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต ่ากว่า 665 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน 
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                      (6.2) การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งผู้ ช่วยอาจารย์ใหญ่ ระดบั (5 – 6)  เป็นต าแหน่ง 
ผู้ ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลยั ระดบั (6 – 7)  และอาจารย์ใหญ่ ระดบั (6 – 7)
เป็นต าแหน่งผู้ อ านวยการโรงเรียนหรือผู้อ านวยการวิทยาลยั ระดบั (7 – 8) จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต ่ากว่า 
795 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน 

(ข)  หลกัเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตัง้ 
               (1) การเลื่อนและแต่งตัง้ มี 2 กรณี 
                        -  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยครูใหญ่ ระดบั (4 – 5) ขึน้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยอาจารย์ใหญ่
ระดบั (5 – 6) และผู้ ช่วยอาจารย์ใหญ่ ระดบั (5 – 6) ขึน้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน, ผู้ ช่วย    
ผู้อ านวยการวิทยาลยั ระดบั (6 – 7) 
                        -  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ ระดบั (5 – 6) ขึน้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ ระดบั (6 – 7)
และอาจารย์ใหญ่ ระดบั (6 – 7)  ขึน้ด ารงต าแหน่งผู้ อ านวยการโรงเรียนหรือผู้อ านวยการวิทยาลยั ระดบั (7 – 8) 
               (2) ผู้ที่จะได้รับการแต่งตัง้ต้องเป็นผู้ขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งและต้องมี
คณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้ต ่าของอนัดบั
เงินเดือน ส าหรับต าแหน่งที่จะเลื่อนฯ และได้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศกึษาหรือผู้ ช่วยผู้บริหาร
สถานศกึษา แล้วแต่กรณีในสถานศกึษาแห่งนัน้ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือได้ด ารงต าแหน่ง
และปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศกึษาหรือผู้ ช่วยผู้บริหารสถานศกึษาในสถานศกึษานัน้ไม่ครบ 2 ปี แต่ได้
รักษาการและปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศกึษาหรือผู้ ช่วยผู้บริหารสถานศกึษา แล้วแต่กรณีในสถานศกึษา
นัน้อยู่ก่อนได้รับการแต่งตัง้ และเมื่อน าระยะเวลาการรักษาการดงักล่าว กับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งใน
สถานศกึษานัน้รวมกันแล้ว เป็นเวลาในต าแหน่งและสถานศกึษานัน้ต่อไปอีกไม่น้อยกว่า 2 ปี  

(ค)  วิธีการ  
                        (1) ให้ผู้บริหารสถานศกึษาที่ขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งให้เป็นต าแหน่งสงูขึน้ 
รายงานข้อมลูของสถานศกึษาตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้จ านวน 2 ชุด โดยเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดบั
ชัน้ตรวจสอบกลัน่กรองข้อมลูสถานศกึษาและคณุสมบัติผู้ ขอฯ ตามแบบ แล้วเสนอให้ ก.ท.จ.พิจารณา  
และเก็บไว้ส านัก/กองการศกึษา   จ านวน 1 ชุด และเก็บไว้ที่สถานศกึษา จ านวน 1 ชุด 

(3) ให้ ก.ท.จ.แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินสถานศกึษา เพ่ือปรับปรุง  
การก าหนดต าแหน่งให้สงูขึน้และประเมินบุคคลผู้ ครองต าแหน่งจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย      
ผู้ทรงคณุวุฒิทางด้านการศกึษาและผู้แทนส่วนราชการที่เก่ียวข้องที่ ก .ท.ก าหนด เป็นผู้ ประเมินปริมาณงาน 
คณุภาพของงานและสภาพที่ตัง้และประเมินบุคคลตามหลกัเกณฑ์ที่ ก.ท.ก าหนดตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์
นี ้โดยแยกกันประเมินแล้วสรุปผลการพิจารณาเสนอ ก .ท.จ.พิจารณาต่อไป 
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(ง)  การแต่งตัง้   
     นายกเทศมนตรีออกค าสัง่เลื่อนและแต่งตัง้ฯ โดยผ่านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.          

และไม่ก่อนวนัที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินที่ ก.ท.จ.แต่งตัง้ แต่ทัง้นีต้้องไม่ย้อนหลงัข้าม     
ปีงบประมาณ 

ข้อ  220    การเลื่อนผู้ที่ด ารงต าแหน่งครู 1 หรือ ครู 2 ขึน้แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งและ  
ระดบัที่สงูขึน้ ส าหรับผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ ต่อไปนี  ้

(ก)  หลกัเกณฑ์ 
               (1) ได้รับวฒุิที่ตรงตามคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ โดยได้รับทุน
รัฐบาล ทนุเล่าเรียนหลวง หรือทนุของเทศบาล ตามข้อ 11(1) แห่งประกาศ ก.ท. เร่ือง มาตรฐานทัว่ไป
เก่ียวกับหลกัเกณฑ์  และเง่ือนไขการคัดเลือกฯ 
               (2) ได้รับวฒุิที่ ก.ท.ก าหนดให้คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ 
ตามข้อ 11(2) แห่งประกาศ ก.ท. เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการคัดเลือกฯ 

(ข)  วิธีการ 
     หลกัสตูรและวิธีการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษให้ด าเนินการตามประกาศหลกัเกณฑ์ 

และเง่ือนไขการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันส าหรับพนักงานเทศบาลที่ ก .ท.ก าหนด 
(ค)  การแต่งตัง้ 
     ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สัง่เลื่อนและแต่งตัง้ฯ โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. แต่ทัง้นี ้

 ต้องไม่ย้อนหลงัข้ามปีงบประมาณ 
   ข้อ  221    การให้ได้รับเงินเดือนส าหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารง 
ต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ว่าด้วยการให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือนที่ที่
ก าหนดในหมวด 3 

ข้อ  222    การเลื่อนพนักงานเทศบาลที่สงักัดสถานศกึษา 
(ก) การเลื่อนและแต่งตัง้พนักงานครูเทศบาลที่สงักัดสถานศกึษาให้ด ารงต าแหน่งใน  

ระดบัที่สงูขึน้  ในกรณีที่ ก.ท.ก าหนดให้ต าแหน่งใดได้รับเงินเดือนหลายระดบั  (ระดบัควบ)  เมื่อพนักงาน
ครูเทศบาลซึง่ด ารงต าแหน่งนัน้ได้รับเงินเดือนถึงขัน้ต ่าของระดบัถัดไปตามที่ ก .ท. ก าหนดไว้ส าหรับ
ต าแหน่งนัน้ ให้นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.เป็นผู้สัง่เลื่อนฯ  โดยไม่ต้องผ่านการประเมินฯ  
    (ข)  การเลื่อนพนักงานครูเทศบาลที่สงักัดสถานศกึษาที่มีค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ      
สอบสวนว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง   หรือมีค าสัง่ลงโทษทางวินัยหรือถูกฟ้องคดีอาญาขึน้แต่งตัง้ให้
ด ารงต าแหน่งที่สงูขึน้  ให้เลื่อนและแต่งตัง้ได้ตัง้แต่วนัที่ผู้บังคบับัญชาอาจเลื่อนขัน้เงินเดือนให้แก่พนักงาน
ครูเทศบาลผู้นัน้ได้เป็นต้นไป 



 120 

    (ค)  การประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตัง้พนักงานครูเทศบาลที่สงักัดสถานศกึษาให้ด ารง
ต าแหน่งและระดบัที่สงูขึน้เฉพาะต าแหน่งที่ต้องประเมินผลงานทางวิชาการ  หากเทศบาลเจ้าสงักัด        
ตรวจสอบ  พบว่าพนักงานเทศบาลรายใดแจ้งข้อมลูเก่ียวกับเร่ืองคณุสมบัติของบุคคล  เร่ืองสดัส่วน      
การจัดท าผลงาน  หรือเร่ืองอ่ืน ๆ  เก่ียวกับการจัดท า ผลงานเป็นเท็จ  หรือมีการลอกเลียนผลงานหรือ            
น าผลงานของผู้ อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน  หรือมีการจ้างวาน  ผู้ อ่ืนท าผลงานให้โดยผลงานที่น ามา         
จัดท านัน้ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตนให้นายกเทศมนตรีสั่งระงับหรือยกเลิกการพิจารณาค าขอประเมิน
บุคคลของพนักงานเทศบาลแล้วด าเนินการทางวินัยแก่พนักงานฯ  ดงักล่าว  รวมทัง้ผู้ที่ เก่ียวข้องตาม          
ควรแก่กรณีต่อไป 
    (ง)  ห้ามมิให้ผู้ขอรับการประเมินบุคคลซึง่ถูกระงับหรือยกเลิกการพิจารณาค าขอตาม         
ข้อ  (ค)  เสนอขอรับการประเมินบุคคล  เพ่ือแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งและระดบัที่สงูขึน้  มีก าหนดเวลาไม่
น้อยกว่า  2  ปี  นับแต่วนัถูกระงับหรือยกเลิกการพิจารณาค าขอ 
    (จ)  ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคบับัญชาและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการส่งค าขอประเมิน
บุคคลที่จะต้องตรวจสอบข้อมลูประกอบค าขอประเมินบุคคลให้ถูกต้อง  และในกรณีที่ผู้ ขอรับการประเมิน
หรือผู้ที่เก่ียวข้องมีกรณีสมควรถูกด าเนินการทางวินัยตามที่ก าหนดในข้อ  (3)  หากผู้บังคบับัญชาผู้ ใด          
ละเลย  ไม่ด าเนินการทางวินัย  ให้ถือว่าผู้บังคบับัญชานัน้กระท าผิดวินัยตามข้อ  20  แห่งประกาศ           
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เร่ือง  มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัยและการ
ด าเนินการทางวินัย 

(ช)  ให้เทศบาลพิจารณาตัง้งบประมาณค่าใช้จ่ายเป็นค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการ 
ในการตรวจและประเมินความช านาญการหรือความเช่ียวชาญและผลงานทางวิชาการ  โดยประสานงาน
กับ ก.ท.จ. 

 
หมวด  11 

การเล่ือนขัน้เงินเดือน 
  ข้อ  223    พนักงานเทศบาลผู้ ใดปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และปฏิบัติ
ราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดบัอนัเป็นที่พอใจของทางราชการ ถือว่าผู้นัน้มีความชอบ 
จะได้รับบ าเหน็จความชอบซึง่อาจเป็นค าชมเชย เคร่ืองเชิดชูเกียรติ รางวลั หรือการได้เลื่อนขัน้เงินเดือน 
ตามควรแก่กรณี 

  ข้อ  224    การเลื่อนขัน้เงินเดือนพนักงานเทศบาล ให้ผู้บังคบับัญชาพิจารณาโดยค านึงถึง
คณุภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความ
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อตุสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคณุธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนการรักษาวินัย และการปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเป็นพนักงานเทศบาล    

  ข้อ  225    การเลื่อนขัน้เงินเดือนให้พนักงานเทศบาล ที่อยู่ในหลกัเกณฑ์ตามที่ก าหนดใน
หมวดนี ้ ให้อยู่ในดลุพินิจของผู้บังคบับัญชาที่จะพิจารณา 
  ในกรณีที่ไม่เลื่อนขัน้เงินเดือนให้พนักงานเทศบาลผู้ ใด ให้ผู้บังคบับัญชาแจ้งให้ผู้นัน้ทราบ
พร้อมทัง้เหตผุลที่ไม่เลื่อนขัน้เงินเดือนให้ 

  ข้อ  226    ในหมวดนี  ้
      "ปี"  หมายความว่า  ปีงบประมาณ 
      "คร่ึงปีแรก"  หมายความว่า  ระยะเวลาตัง้แต่วนัที่  1  ตลุาคม  ถึงวนัที่  31  มีนาคม 
      "คร่ึงปีหลงั"  หมายความว่า  ระยะเวลาตัง้แต่วนัที่  1  เมษายน  ถึงวนัที่ 30 กันยายน 
      "คร่ึงปีที่แล้วมา"  หมายความว่า  ระยะเวลาคร่ึงปีแรกหรือคร่ึงปีหลงั  ที่ผ่านมาแล้ว                 
แต่กรณี 
 

ข้อ  227    ให้ผู้บังคบับัญชาและผู้ที่ได้รับมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและ             ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลปีละสองครัง้ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ท.จ.  ก าหนดในหมวด 14 

  ข้อ  228    การเลื่อนขัน้เงินเดือนพนักงานเทศบาล  ให้เลื่อนปีละสองครัง้ ดงันี  ้
      (1)  ครัง้ที่หนึ่งคร่ึงปีแรก  เลื่อนวนัที่ 1 เมษายนของปีที่ได้เลื่อน 
      (2)  ครัง้ที่สองคร่ึงปีหลงั  เลื่อนวนัที่ 1 ตลุาคมของปีถัดไป 

  ข้อ  229    การเลื่อนขัน้เงินเดือนพนักงานเทศบาล  ให้เลื่อนได้ไม่เกินขัน้สงูของอนัดบั
เงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตัง้นัน้  

  ข้อ  230    พนักงานเทศบาลซึง่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนคร่ึงขัน้ในแต่ละครัง้
ต้องอยู่ในหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี  ้

(1) ในคร่ึงปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วย
ความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ  ซึง่ผู้บังคบับัญชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ  
227 แล้วเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนขัน้เงินเดือนคร่ึงขัน้  

(2)  ในคร่ึงปีที่แล้วมาจนถึงวนัออกค าสัง่เลื่อนขัน้เงินเดือนต้องไม่ถูกสัง่ลงโทษทางวินัย          
ที่หนักกว่าโทษภาคทณัฑ์  หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เก่ียวกับการปฏิบัติ
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หน้าที่ราชการ  หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนซึง่มิใช่ความ   
ผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 

ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผู้ ใดอยู่ในหลกัเกณฑ์ที่สมควรได้เลื่อนขัน้เงินเดือนและได้ถูก
งดเลื่อนขัน้เงินเดือนเพราะถูกสัง่ลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในกรณีนัน้
มาแล้ว  ให้ผู้บังคบับัญชาเลื่อนขัน้เงินเดือนประจ าคร่ึงปีต่อไปให้ผู้นัน้ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน  หรือวนัที่ 1 
ตลุาคม ของครัง้ที่จะได้เลื่อนเป็นต้นไป 

(3)  ในคร่ึงปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสัง่พกัราชการเกินกว่าสองเดือน  
(4)  ในคร่ึงปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร 
(5)  ในคร่ึงปีที่แล้วมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน  
 
 
 
 
 
 
(6)  ในคร่ึงปีที่แล้วมาถ้าเป็นผู้ ได้รับอนญุาตให้ไปศกึษาในประเทศ  หรือไปศกึษา     

อบรม  หรือดงูาน ณ ต่างประเทศ  ตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศกึษาฝึกอบรม  และดงูาน      
ณ  ต่างประเทศ  ต้องได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในคร่ึงปีที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน  

(7)  ในคร่ึงปีที่แล้วมาต้องไม่ลา  หรือมาท างานสายเกินจ านวนครัง้ที่นายกเทศมนตรี
หรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมายก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว  โดยค านึงถึงลกัษณะงานและสภาพท้องที่อนัเป็น
ที่ตัง้ของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

(8)  ในคร่ึงปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน  โดยมีวนัลาไม่เกินย่ีสิบสาม
วนั  แต่ไม่รวมถึงวนัลาดงัต่อไปนี  ้
         (ก)  ลาอปุสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอดิุอาระเบีย  
เฉพาะวนัลาที่มีสิทธ์ิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
         (ข)  ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวนั 
         (ค)  ลาป่วยซึง่จ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว           
รวมกันไม่เกินหกสิบวนัท าการ 
         (ง)  ลาป่วยเพราะประสบอนัตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะ          
เดินทางไปหรือกลบัจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
         (จ)  ลาพกัผ่อน 
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         (ฉ)  ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
         (ช)  ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

การนับจ านวนวนัลาไม่เกินย่ีสิบสามวนัส าหรับวนัลากิจส่วนตวัและวนัลาป่วย             
ที่ไม่ใช่วนัลาป่วยตาม (8) (ง)  ให้นับเฉพาะวนัท าการ 

  ข้อ  231    พนักงานเทศบาลซึง่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนหนึ่งขัน้ในแต่ละ
ครัง้ต้องเป็นผู้อยู่ในหลกัเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนคร่ึงขัน้ตามข้อ 230  และอยู่ใน 
หลกัเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดงัต่อไปนีด้้วย  
      (1)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดีเด่น  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อนัก่อให้เกิด
ประโยชน์และผลดีย่ิงต่อทางราชการและสงัคมจนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้  
 
 
 
 
 
      (2)  ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเร่ิมในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์          
สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึง่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ  และทางราชการได้ด าเนินการตามความคิดริเร่ิม
หรือได้รับรองให้ใช้การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นัน้  
      (3)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตร าเสี่ยงอนัตรายมาก  หรือมีการ               
ต่อสู้ที่เสี่ยงต่อความปลอดภยัของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 
      (4)  ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดบัต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทาง           
ราชการเป็นพิเศษ  และปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย  
      (5)  ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตร าเหน็ดเหน่ือย ยากล าบากเป็น
พิเศษและงานนัน้ได้ผลดีย่ิงเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสงัคม 
      (6)  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จเป็น
ผลดีย่ิงแก่ประเทศชาติ 

  ข้อ  232    การพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนพนักงานเทศบาลตามข้อ  230  และข้อ 231  
ให้ผู้บังคบับัญชาชัน้ต้นหรือผู้ ได้รับมอบหมายน าผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการตามข้อ  227   มาเป็นหลกัในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือน   ครัง้ที่หนึ่งและครัง้
ที่สอง  โดยพิจารณาประกอบกับข้อมลูการลา  พฤติกรรมการมาท างาน  การรักษาวินัย  การปฏิบัติตาม
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เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและข้อควรพิจารณาอ่ืน ๆ  ของผู้นัน้ แล้วรายงานผลการพิจารณานัน้  
พร้อมด้วยข้อมลูดงักล่าวต่อผู้บังคบับัญชาชัน้เหนือขึน้ไปตามล าดบัจนถึงนายกเทศมนตรี  
  ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้บังคบับัญชาชัน้เหนือแต่ละระดบัที่ได้รับ          
รายงานเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของนายกเทศมนตรีด้วย  

  ข้อ  233    การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสมัฤทธ์ิของงาน  ให้นับช่วงเวลาการ               
ปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ  230 (8) (ช)  ในคร่ึงปีที่แล้วมาเป็น
เกณฑ์ เว้นแต่  ผู้ อยู่ในหลกัเกณฑ์ตามข้อ 230 (5) หรือ (6)  ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า        
สี่เดือนเป็นเกณฑ์พิจารณา 
  ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผู้ ใดโอน เลื่อนต าแหน่ง ย้าย สบัเปลี่ยนหน้าที่ไปช่วยราชการใน
หน่วยราชการอ่ืน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษ     อ่ืนใด หรือลาไป
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ  230 (8) (ช)  ในคร่ึงปีที่แล้วมาให้น าผลการปฏิบัติราชการ
และการปฏิบัติงานของผู้นัน้ทกุต าแหน่งและทกุแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย  
 
 
 

  ข้อ  234    ในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนแต่ละครัง้  นายกเทศมนตรีพิจารณารายงาน
ผลจากผู้บังคบับัญชาตามข้อ 232  ถ้าเห็นว่าพนักงานเทศบาลผู้ ใดอยู่ในหลกัเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณา
เลื่อนขัน้เงินเดือนคร่ึงขัน้ตามข้อ  230  และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ  ให้เลื่อนขัน้เงินเดือน
ให้แก่ผู้นัน้คร่ึงขัน้  ถ้าเห็นว่าพนักงานเทศบาลผู้นัน้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในหลกัเกณฑ์ตามข้อ  231  ให้
เลื่อนขัน้เงินเดือนให้แก่ผู้นัน้หนึ่งขัน้ 
  ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผู้ ใดได้รับการเลื่อนขัน้เงินเดือน คร่ึงปีแรกไม่ถึงหนึ่งขัน้  ถ้าใน
การพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนคร่ึงปีหลงั  นายกเทศมนตรีได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานคร่ึงปีแรกกับคร่ึงปี
หลงัรวมกันแล้วเห็นว่ามีมาตรฐานสงูกว่าการที่จะได้รับการเลื่อนขัน้เงินเดือนหนึ่งขัน้ส าหรับปีนัน้  
นายกเทศมนตรีอาจมีค าสัง่ให้เลื่อนขัน้เงินเดือนรวมทัง้ปีของพนักงานเทศบาลผู้นัน้เป็นจ านวนหนึ่งขัน้คร่ึง
ได้แต่ผลการปฏิบัติงานทัง้ปีของข้าราชการผู้นัน้จะต้องอยู่ในหลกัเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือหลาย
ประการดงัต่อไปนีด้้วย 
      (1)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อนัก่อให้เกิด
ประโยชน์และผลดีต่อทางราชการและสงัคม 
      (2)  ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเร่ิมในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  หรือได้ค้นคว้า  หรือประดิษฐ์    
สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึง่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
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      (3)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตร าเสี่ยงอนัตราย  หรือมีการต่อสู้ที่
เสี่ยงต่อความปลอดภยัของชีวิต 
      (4)  ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดบัต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทาง             
ราชการและปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย  

     (5)  ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตร าเหน็ดเหน่ือย  ยากล าบากและ
งานนัน้ได้ผลดีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสงัคม  
      (6)  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระท ากิจการอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จเป็น                    
ผลดีแก่ประเทศชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
  ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผู้ ใดมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะได้รับการเลื่อนขัน้
เงินเดือนคร่ึงปีแรกหนึ่งขัน้  แต่ไม่อาจสัง่เลื่อนขัน้เงินเดือนหนึ่งขัน้ให้ได้  เพราะมีข้อจ ากัดเก่ียวกับจ านวน
เงินที่จะใช้เลื่อนขัน้เงินเดือนของส่วนราชการนัน้  ถ้าในการเลื่อนขัน้เงินเดือนคร่ึงปีหลงั  พนักงานเทศบาล 
ผู้นัน้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขัน้เงินเดือนหนึ่งขัน้อีก  และไม่มีข้อจ ากัดเก่ียวกับ
จ านวนเงินที่จะใช้เลื่อนขัน้เงินเดือนในคราวนัน้  นายกเทศมนตรีอาจมีค าสัง่ให้เลื่อนขัน้เงินเดือนรวมทัง้ปี
ของพนักงานเทศบาลผู้นัน้เป็นจ านวนสองขัน้ได้ 

  ข้อ  235    การพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนคร่ึงปีให้แก่พนักงานเทศบาล ซึง่ในคร่ึงปีที่แล้ว
มาได้รับอนญุาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 230 (8)(ช) ให้นายกเทศมนตรี
พิจารณาสัง่เลื่อนได้ครัง้ละไม่เกินคร่ึงขัน้เมื่อผู้นัน้กลบัมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ  โดยให้สั่งเลื่อนย้อนหลงัไป
ในแต่ละครัง้ที่ควรจะได้เลื่อน  ทัง้นี ้ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่
นายกเทศมนตรีก าหนด 

  ข้อ  236    ในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนแต่ละครัง้  ถ้านายกเทศมนตรี เห็นสมควรให้
พนักงานเทศบาลผู้ ใดได้เลื่อนขัน้เงินเดือน  แต่ปรากฏว่าได้มี   ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน
พนักงานเทศบาลผู้นัน้ว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงก่อนมีค าสัง่เลื่อนขัน้เงินเดือน ให้นายกเทศมนตรีรอ
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การเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้ก่อน  และให้กันเงินส าหรับเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้ด้วย  เมื่อการสอบสวนและการ
พิจารณาแล้วเสร็จ  ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาดงันี  ้
      (1)  ถ้าผู้ถูกแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนไม่มีความผิด  หรือจะต้องถูกลงโทษ
ภาคทณัฑ์  ให้สัง่เลื่อนขัน้เงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ได้  ถ้าได้รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้เกินหนึ่งครัง้ให้สัง่
เลื่อนขัน้เงินเดือนย้อนหลงัไปในแต่ละครัง้ที่ได้รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้ แม้ว่าผู้นัน้จะได้ออกจากราชการ
ไปแล้วก็ตาม 
      (2)  ถ้าผู้ถูกแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน  หรือลดขัน้
เงินเดือน  ให้งดเลื่อนขัน้เงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้  ถ้าได้รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้เกินหนึ่งครัง้ให้งดเลื่อน
ขัน้เงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ในครัง้ที่จะถูกลงโทษ  ถ้าผู้นัน้ได้ออกจากราชการไปแล้วด้วยเหตอ่ืุนที่มิใช่
เพราะเหตเุกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน   ให้งดเลื่อนขัน้
เงินเดือนในครัง้ที่จะได้เลื่อนขัน้เงินเดือนครัง้สดุท้าย  แต่ถ้าเป็นผู้ พ้นจากราชการไปเพราะเกษียณอายุตาม  
 
 
 
 
 
 
กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน   ให้งดเลื่อนขัน้เงินเดือนที่นายกเทศมนตรีได้รอ
การเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้ในวนัที่  30  กันยายนของคร่ึงปีสดุท้ายก่อนที่ผู้นัน้จะพ้นจากราชการ  ส่วนในครัง้
อ่ืนให้สัง่เลื่อนขัน้เงินเดือนย้อนหลงัไปในแต่ละครัง้ที่ได้รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้  
      (3)  ถ้าผู้มีอ านาจแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนมีค าสัง่ลงโทษปลดออก หรือไล่ออก 
จากราชการ หรือมีค าสัง่ให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมวัหมอง  ให้งดเลื่อนขัน้เงินเดือนทกุครัง้ที่        
ได้รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้ 
  การพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนตาม (1) (2) และ (3)  ส าหรับผู้ที่ถูกแต่งตัง้คณะกรรมการ
สอบสวนว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงหลายกรณี  ให้แยกพิจารณาเป็นกรณี ๆ  ไป  

  ข้อ  237   ในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนแต่ละครัง้  นายกเทศมนตรีเห็นสมควรให้ผู้ ใด 
ได้เลื่อนขัน้เงินเดือน  แต่ปรากฏว่าผู้นัน้ถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือ
ความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน  ซึง่มิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาท ความผิดลหโุทษ หรือความผิดที่พนักงานอยัการรับเป็นทนายแก้ต่างให้  และศาลได้ประทบัฟ้อง
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คดีนัน้แล้วก่อนมีค าสัง่เลื่อนขัน้เงินเดือน  ให้นายกเทศมนตรีรอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้ก่อน  และให้กันเงิน
ส าหรับเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้ด้วย  เมื่อศาลได้มีค าพิพากษาแล้ว ให้นายกเทศมนตรีพิจารณา  ดงันี  ้
      (1)  ถ้าศาลพิพากษาว่าผู้นัน้ไม่มีความผิด  ให้สัง่เลื่อนขัน้เงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ได้            
ถ้าได้รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้เกินหนึ่งครัง้  ให้สัง่เลื่อนขัน้เงินเดือนย้อนหลงัไปในแต่ละครัง้ที่ได้รอการ
เลื่อนขัน้เงินเดือนไว้  แม้ว่าผู้นัน้จะได้ออกจากราชการไปแล้วก็ตาม  
      (2)  ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษเบากว่าโทษจ าคกุ  ให้งดเลื่อนขัน้เงินเดือนที่รอการ     
เลื่อนไว้  ถ้าได้รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้เกินหนึ่งครัง้  ให้งดเลื่อนขัน้เงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ในครัง้ที่ศาล
พิพากษาให้ลงโทษ  ถ้าผู้นัน้ได้ออกจากราชการไปแล้วด้วยเหตอ่ืุนที่มิใช่เพราะเหตเุกษียณอายุตาม
กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  ให้งดเลื่อนขัน้เงินเดือนในครัง้ที่จะได้เลื่อนขัน้
เงินเดือนครัง้สดุท้าย  แต่ถ้าเป็นผู้ พ้นจากราชการไปเพราะเหตเุกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  ให้งดเลื่อนขัน้เงินเดือนที่นายกเทศมนตรีได้รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้ใน
วนัที่  30  กันยายนของคร่ึงปีสดุท้ายก่อนที่ผู้นัน้จะพ้นจากราชการ  ส่วนในครัง้อ่ืนให้สัง่เลื่อนขัน้เงินเดือน
ย้อนหลงัไปในแต่ละครัง้ที่ได้รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้ 
 
 
 
 
      (3)  ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษจ าคกุหรือโทษหนักกว่าจ าคกุ  ให้งดเลื่อนขัน้เงินเดือน   
ทกุครัง้ที่ได้รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้ 
  การพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนตาม (1) (2) และ (3)  ส าหรับผู้ที่ถูกฟ้องคดีอาญาหลาย    
คดีให้แยกพิจารณาเป็นคดี ๆ  ไป 

  ข้อ  238   ในกรณีที่นายกเทศมนตรีได้รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนพนักงานเทศบาลผู้ ใดไว้ 
เพราะเหตถุูกแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 236  และเหตถุูกฟ้องคดีอาญาตามข้อ  237   ให้ผู้มี
อ านาจดงักล่าวรอการเลื่อนขัน้เงินเดือนผู้นัน้ไว้จนกว่าการสอบสวนและการพิจารณาทางวินัยแล้วเสร็จ   
และจนกว่าศาลมีค าพิพากษาแล้วจึงให้ผู้มีอ านาจสัง่เลื่อนขัน้เงินเดือนพิจารณาการเลื่อนขัน้เงินเดือนตาม
ข้อ 236 (1) (2) หรือ (3)  หรือตามข้อ 237 (1) (2) หรือ (3)  แล้วแต่กรณี  ทัง้นี ้ โดยถือเกณฑ์จ านวนครัง้ที่
จะต้องงดเลื่อนขัน้ เงินเดือนที่มากกว่าเป็นหลกัในการพิจารณา  เว้นแต่ผู้นัน้ได้พ้นจากราชการไปแล้วตาม
ผลของการถูกแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนตามข้อ  236  หรือตามผลของการถูกฟ้องคดีอาญาตามข้อ  
237  กรณีใดกรณีหนึ่ง  จึงจะพิจารณาการเลื่อนขัน้เงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ได้ตามผลของกรณีนัน้โดยไม่
ต้องรอผลของอีกกรณีหนึ่ง  
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 ข้อ  239    ในกรณีที่นายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขัน้เงินเดือนให้พนักงาน
เทศบาลผู้ ใด  แต่ผู้นัน้จะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตเุกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  ให้นายกเทศมนตรีสัง่เลื่อนขัน้เงินเดือนเพ่ือประโยชน์ในการค านวณ
บ าเหน็จบ านาญให้ผู้ นัน้ใน วนัที่  30  กันยายนของคร่ึงปีสุดท้ายก่อนที่จะพ้นจากราชการ 
  ข้อ  240    ในกรณีที่นายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขัน้เงินเดือนให้พนักงาน
เทศบาลผู้ ใด  แต่ผู้นัน้ได้ตายในหรือหลงัวนัที่ 1 เมษายน  หรือวันที่ 1 ตลุาคมหรือออกจากราชการไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ  หลงัวนัที่ 1 เมษายนหรือวนัที่ 1 ตลุาคม  แต่ก่อนที่จะมีค าสัง่เลื่อนขัน้เงินเดือนในแต่ละครัง้  
ผู้มีอ านาจสัง่เลื่อนขัน้เงินเดือนจะสัง่เลื่อนขัน้เงินเดือนให้ผู้นัน้ย้อนหลงัไปถึงวนัที่ 1 เมษายนหรือวนัที่ 1 
ตลุาคมคร่ึงปีที่จะได้เลื่อนนัน้ก็ได้  แต่ถ้าผู้นัน้ได้พ้นจากราชการเพราะเหตเุกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วย
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ินไปก่อนที่จะมีค าสัง่เลื่อนขัน้เงินเดือนเพ่ือประโยชน์ในการค านวณ
บ าเหน็จบ านาญ  นายกเทศมนตรีจะสัง่เลื่อนขัน้เงินเดือนให้ผู้นัน้ย้อนหลงัไปถึงวนัที่ 30 กันยายนของคร่ึงปี
สดุท้ายที่จะได้เลื่อนนัน้ก็ได้ 
 
 
 
 
 

  ข้อ  241    พนักงานเทศบาลผู้ ใดไม่อยู่ในหลกัเกณฑ์ที่จะเลื่อนขัน้เงินเดือนได้คร่ึงขัน้ตาม
ข้อ 230 เน่ืองจากขาดคณุสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  การลา  หรือการมาท างานสาย
ตามที่ก าหนด  แต่นายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขัน้เงินเดือนให้โดยมีเหตผุลเป็นกรณีพิเศษให้
นายกเทศมนตรีเสนอ  ก.ท.จ.  เพ่ือพิจารณาอนุมติัให้สัง่เลื่อนขัน้เงินเดือนเป็นการเฉพาะราย 

  ข้อ  242    การเลื่อนขัน้เงินเดือนพนักงานเทศบาล ให้ด าเนินการตามข้อ  224  โดยให้ 
เทศบาลตัง้คณะกรรมการขึน้คณะหนึ่ง เพ่ือพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในหมวดนี ้  และให้
นายกเทศมนตรีเป็นผู้มีอ านาจสัง่เลื่อนขัน้เงินเดือนพนักงานเทศบาลทกุต าแหน่ง  ตามความเห็นของ
คณะกรรมการ  ดงักล่าว 
  ส าหรับการเลื่อนขัน้เงินเดือนของพนักงานครูเทศบาลที่สงักัดสถานศกึษา  ให้เทศบาล 
แต่งตัง้คณะอนกุรรมการระดบัโรงเรียนของแต่ละโรงเรียนขึน้มาพิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการฯตาม
วรรคหนึ่ง  โดยแยกพิจารณาต่างหากจากพนักงานเทศบาลแล้วรายงานให้ ก.ท. เพ่ือตรวจสอบอีกครัง้หนึ่ง 
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ข้อ  243    ในการก าหนดโควตาการเลื่อนขัน้เงินเดือนกรณีพิเศษ ก าหนดวงเงินที่ใช้ใน                
การเลื่อนขัน้เงินเดือน และการก าหนดเงินตอบแทนพิเศษส าหรับพนักงานเทศบาล ให้เป็นไปตามที่  ก.ท. 
ก าหนด  

  ข้อ  244    พนักงานเทศบาลผู้ ใดถึงแก่ความตาย เน่ืองจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ      
ให้เทศบาลพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนให้ผู้นัน้เป็นกรณีพิเศษ เพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ    
ทัง้นี ้ให้น ากฎหมายหรือระเบียบที่ก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคบัโดยอนโุลม  

  ข้อ  245    ให้ผู้บังคบับัญชาชัน้ต้นของพนักงานเทศบาลผู้ถึงแก่ความตายเน่ืองจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นผู้มีหน้าที่รายงาน และเสนอขอให้พิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ โดย
รวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้อง  แล้วเสนอให้ผู้บังคบับัญชาตามล าดบัจนถึงนายกเทศมนตรี 
  ในการรายงานและการเสนอขอให้พิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ตาม                     
วรรคหนึ่ง ให้ก าหนดรายละเอียด ดงันี  ้

(1) ช่ือพนักงานเทศบาลผู้ถึงแก่ความตาย และประวติัการรับราชการของพนักงาน 
เทศบาลผู้ถึงแก่ความตาย 
 
 
 
 
 

(2) รายงานเหตทุี่พนักงานเทศบาลผู้นัน้ถึงแก่ความตายเน่ืองจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ราชการ 

(3) ความเห็นในการเสนอขอให้พิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเพ่ือ
ประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จ 

(4) ส าเนาเอกสารของทางราชการที่ออกเก่ียวกับการตาย และสาเหตกุารตาย 
(5) เอกสารอ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็นเพ่ือประกอบการพิจารณา  

  ข้อ  246    เมือ่นายกเทศมนตรีได้รับรายงานดงักล่าวแล้ว  ให้นายกเทศมนตรีแต่งตัง้ 
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนส าหรับพนักงานเทศบาลผู้ถึงแก่ความตายเป็นกรณีพิเศษเพ่ือ
ประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษขึน้คณะหนึ่ง จ านวนไม่เกิน 3  คน  ประกอบด้วย 
ปลดัเทศบาล  และผู้อ านวยการกองหรือหวัหน้าส่วนราชการ   เพ่ือพิจารณารายงานการขอเลื่อนขัน้       
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เงินเดือนกรณีพิเศษของพนักงานผู้ถึงแก่ความตายเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จความชอบ          
กรณีพิเศษ 

  ข้อ  247    ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ให้พิจารณารายงานการขอเลื่อนขัน้
เงินเดือนกรณีพิเศษตามข้อ  245 โดยให้พิจารณา ดงันี  ้

(1) พนักงานเทศบาลผู้นัน้ถึงแก่ความตาย เน่ืองจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ 
(2) เหตทุี่ท าให้ถึงแก่ความตายเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ตาย 

หรือจากความผิดของผู้ตายหรือไม่ 
(3) ความเห็นสมควรเลื่อนขัน้เงินเดือนให้เป็นกรณีพิเศษ เพ่ือประโยชน์ในการค านวณ

บ าเหน็จหรือไม่ 

ข้อ  248    เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาตามข้อ 247  แล้ว ให้ประชุมพิจารณาและมี
ความเห็นว่าสมควรเลื่อนขัน้เงินเดือนให้พนักงานเทศบาลผู้ถึงแก่ความตายเป็นกรณีพิเศษเพ่ือประโยชน์ใน
การค านวณบ าเหน็จ หรือไม่หากเห็นว่าควรเลื่อนขัน้เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษได้จะสมควรเลื่อนขัน้เงินเดือน
จ านวนก่ีขัน้  ทัง้นีใ้ห้น ากฎหมายหรือระเบียบที่ก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคบัโดยอนโุลม
และเสนอความเห็นในการพิจารณาต่อนายกเทศมนตรีพิจารณาต่อไป   
 
 
 
 
  ให้นายกเทศมนตรี เสนอเร่ืองการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนกรณีพิเศษและความเห็นตาม
วรรคหนึ่ง ให้  ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  ข้อ  249    การสัง่เลื่อนขัน้เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษส าหรับพนักงานเทศบาลผู้ถึงแก่ความ
ตายเน่ืองจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการดงักล่าว  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้มีอ านาจสัง่ตามมติของ  ก.ท.จ. 
ตามข้อ  248 โดยให้มีผลเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จเท่านัน้ 

  ข้อ  250   การเลื่อนขัน้เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษส าหรับพนักงานครูเทศบาลที่สงักัด
สถานศกึษาผู้ถึงแก่ความตาย  เน่ืองจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการดงักล่าวให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้มีอ านาจ
สัง่ตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขัน้เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ  โดยให้มีผลเพ่ือ
ประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จ  ความชอบกรณีพิเศษแล้วรายงานให้ ก.ท. ทราบ  เพ่ือแจ้งให้หน่วยงานที่
ได้รับการจัดสรรอตัราเงินเดือนของต าแหน่งจากส านักงบประมาณท าความตกลงกับส านักงบประมาณ
ต่อไป 
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หมวด  12 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

  ข้อ  251    การก าหนดและการเปลี่ยนแปลงขนาดของเทศบาล  กรอบระดบัต าแหน่ง      
ผู้บริหารของเทศบาล  ให้ด าเนินการได้  ดงันี  ้
   (1)  ให้ก าหนดขนาดของเทศบาลออกเป็น  3  ขนาด  ได้แก่  ขนาดใหญ่            
ขนาดกลาง  และขนาดเล็ก  เทศบาลใดจะเป็นขนาดใดให้ก าหนด  ดงันี  ้
    (ก)  เทศบาลชัน้ 1  เดิม จัดให้เป็นเทศบาลขนาดใหญ่ 
    (ข)  เทศบาลชัน้ 2 – 6  เดิม จัดให้เป็นเทศบาลขนาดกลาง 
    (ค)  เทศบาลชัน้ 7  เดิม จัดให้เป็นเทศบาลขนาดเล็ก 
   (2)  เทศบาลสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดได้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม
โดยจะต้องผ่านเกณฑ์เบือ้งต้นตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  ก าหนด  
   (3)  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป็นผู้ พิจารณาเห็นชอบการก าหนดขนาด
ของเทศบาลเป็นขนาดใหญ่  ขนาดกลาง  และขนาดเล็กตามที่เทศบาลเสนอ 
   (4)  ให้น าการก าหนดขนาดของเทศบาลมาใช้ในการก าหนดหรือเปลี่ยนแปลง
ระดบัต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาล  ตามกรอบระดบัต าแหน่งฯ  แนบท้ายหลกัเกณฑ์นี  ้
 
 
 
 
          การก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงระดบัต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด 
   (5)  การเปลี่ยนแปลงขนาดเทศบาลหรือระดบัต าแหน่งตามข้อ 2  และข้อ  4  ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ก่อน  

  ข้อ  252    ให้เทศบาลก าหนดส่วนราชการเพ่ือรองรับอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดใน
กฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร     
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  และกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้แก่เทศบาล 
  ในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง ให้ค านึงถึงความต้องการ และ               
ความเหมาะสมของเทศบาล  โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการดงัต่อไปนี  ้

    (1)  ส านักปลดัเทศบาล 
    (2)  กอง หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน 
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  ให้ส่วนราชการตาม (1)  มีฐานะเป็นกอง 

ข้อ  253    ให้เทศบาลประกาศก าหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนตาม       
ข้อ 252  วรรคสอง (2)   ซึง่ถือว่าเป็นส่วนราชการที่มีความจ าเป็นในการบริหารราชการของเทศบาล ดงันี  ้

ก.  ส่วนราชการที่เป็นส านักหรือกอง 
(1) การคลงั 
(2) การช่าง 
(3) การสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
(4) การการศกึษา 
(5) วิชาการและแผนงาน 
(6) การประปา 
(7) การแพทย์ 
(8) การช่างสขุาภิบาล 
(9) การสวสัดิการสงัคม 

ข. หน่วยตรวจสอบภายในและแขวง 
 
 
 
 
 

ข้อ  254    ภายใต้บังคบัข้อ 252  เทศบาลอาจประกาศก าหนดกอง  หรือส่วนราชการอ่ืน
ได้ตามความเหมาะสม และความจ าเป็นของเทศบาล  โดยความเห็นชอบของ  ก.ท.จ.  

ข้อ  255    ในการประกาศก าหนดกองหรือส่วนราชการตามข้อ 254 ให้เทศบาลจัดท าเป็น
ประกาศเทศบาล โดยให้ก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน
โดยมีแนวทางการก าหนด ดงันี  ้

(1) ส านักปลดัเทศบาล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการทั่วไปของ  
เทศบาล และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทัง้
ก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และ
แผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล 

(2) กองวิชาการและแผนงาน  มีหน้าที่เก่ียวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน   
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ซึง่มีลกัษณะเพ่ือประกอบการก าหนดนโยบายจัดท าแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนและโครงการต่าง ๆ  ซึง่  อาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สงัคม  การเมือง  
การบริหารหรือความมัน่คงของประเทศ  ทัง้นี ้ อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลหรือเมืองพทัยาและ
โครงการระดบัชาติ  ระดบักระทรวง  ระดบักรม  หรือระดบัจังหวดัแล้วแต่กรณี  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่      
เก่ียวข้อง 

(3)  กองคลงั ส านักการคลงัมีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการจ่าย การรับ  
การน าส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคญั ฎีกา งานเก่ียวกับ               
เงินเดือน  ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ เงินอ่ืน ๆ งานเก่ียวกับการจัดท างบประมาณฐานะทาง
การเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดท าบัญชีทกุประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ           
การควบคมุการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเก่ียวกับการพสัดขุองเทศบาลและ 
งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  

(4)  กองช่าง ส านักการช่างมีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการส ารวจ ออกแบบ  
การจัดท าข้อมลูทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคณุภาพวสัด ุงานออกแบบและเขียนแบบ        
การตรวจสอบ  การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการ        
ก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคมุการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเคร่ืองจักรกล  
การรวบรวมประวติัติดตาม ควบคมุการปฏิบัติงานเคร่ืองจักรกล การควบคมุ การบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรกล
และยานพาหนะงานเก่ียวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวสัดุ อปุกรณ์ อะไหล่ น า้มนัเชือ้เพลิง 
และงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
(5)  กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  ส านักการสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม           

มีหน้าที่เก่ียวกับสาธารณสขุชุมชนส่งเสริมสขุภาพและอนามยั  กองป้องกันโรคติดต่อ  งานสขุาภิบาล          
สิ่งแวดล้อมและงานอ่ืน ๆ  เก่ียวกับการให้บริการด้านสาธารณสขุ  งานสตัวแพทย์  ในกรณีที่ยังไม่ได้         
จัดตัง้กองแพทย์  จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบือ้งต้นเก่ียวกับศนูย์บริการสาธารณสขุและ             
งานทนัตสาธารณสขุ 

(6)  กองการศกึษา  ส านักการศกึษามีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหาร  
ศกึษาและพฒันาการศกึษา  ทัง้การศกึษาในระบบการศกึษา  การศกึษานอกระบบการศึกษาและการศกึษา
ตามอธัยาศยั  เช่น  การจัดการศกึษาปฐมวยั  อนบุาลศกึษา  ประถมศกึษา  มธัยมศกึษาและอาชีวศกึษา  
โดยให้มีงาน ธุรการ  งานการเจ้าหน้าที่  งานบริหารวิชาการ  งานโรงเรียน  งานศกึษานิเทศ  งานกิจการ        
นักเรียน   งานการศกึษาปฐมวยั  งานขยายโอกาสทางการศกึษา  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  งานห้องสมุด  
พิพิธภณัฑ์และเครือข่ายทางการศกึษา  งานกิจการศาสนา  ส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  งานกีฬา
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และนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศกึษานอกโรงเรียน  และงานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องตามที่
ได้รับมอบหมาย 

(7)  กองสวสัดิการและสงัคม  ส านักสวสัดิการสงัคมมีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
เก่ียวกับการสงัคมสงเคราะห์  การส่งเสริมสวสัดิการเด็กและเยาวชน   การพฒันาชุมชน  การจัดระเบียบ 
ชุมชนหนาแน่น  และชุมชนแออัด  การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน  การส่งเสริมงานประเพณี
ท้องถ่ิน  และงานสาธารณะ  การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเก่ียวกับงานสวสัดิการสงัคมและ
ปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

(8)  กองการประปา  ส านักการประปามีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคมุ 
การผลิตและการจ าหน่ายน า้ประปา  การติดตัง้ประปา  การควบคุมการด าเนินการเก่ียวกับการงบประมาณ
รายได้  รายจ่าย  การบัญชี  พสัด ุ การวางแผนปรับปรุงในข้อบกพร่องต่าง ๆ  ของการประปา  รวมทัง้การ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

(9) กองการแพทย์  ส านักการแพทย์มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการ 
พยาบาลและการบริการทางการแพทย์  งานวิชาการและแผนงานทางด้านการแพทย์พยาบาลและบริการ
สาธารณสขุ  งานเภสชักรรม  ทัตนสาธารณสขุ  งานชันสูตรและรังษีวิทยา  งานเวชกรรม  งานผู้ ป่วยนอก  
งานผู้ ป่วยในและห้องคลอด  งานห้องผ่าตดั  และวิสญัญี  รวมทัง้งานอ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย  

(10)  กองช่างสขุาภิบาล  ส านักการช่างสขุาภิบาลมีหน้าที่ความรับผิดชอบ        
เก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม  ด้านวสัดทุี่ใช้แล้ว (ขยะ)  การจัดการคณุภาพน า้  การควบคมุออกแบบ
และก่อสร้างอาคารโรงงาน  ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  การควบคุมดแูลรักษาตรวจสอบระบบบ าบัด      
น า้เสีย  และมลพิษในด้านอ่ืน ๆ  รวมทัง้การปฏิบัติงานต่าง ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

(11)  หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการตรวจสอบ      
บัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทกุประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลกัฐานการบัญชี งาน
ตรวจสอบพสัดแุละการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการท าประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาลและ
งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
  (12) แขวง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบกิจการภายในแขวงในส่วนที่เป็นอ านาจ       
หน้าที่ของปลดัเทศบาล  โดยให้มีส านักงานแขวง  งานการศกึษา  งานคลงั  งานสวสัดิการสงัคม  งานการ
ประปา  งานสาธารณสขุ  งานช่าง  อยู่ในแขวง  หรืออาจจะให้มีการแบ่งส่วนงานอ่ืน ๆ  ที่จ าเป็นมาปฏิบัติ
หน้าที่ในแขวงนัน้  รวมทัง้ปฏิบัติงานในหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย  

ข้อ  256    ส านักปลดัเทศบาลมีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการทั่วไปของเทศบาล
และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส านัก  กอง  หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ  รวมทัง้
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ก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและ
แผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  โดยมีหวัหน้าส านักปลัดเทศบาลเป็นผู้ปกครองบังคบับัญชาพนักงาน
และลกูจ้าง  และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักปลดัเทศบาล  

ข้อ  257    ส านัก  กอง หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนตามข้อ  252  วรรคสอง (2)   
ให้มีหน้าที่รับผิดชอบตามที่ก าหนดในประกาศเทศบาล  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน 
เทศบาล 

ข้อ  258    การแบ่งส่วนราชการภายในส านักปลดัเทศบาล  ส านัก  กอง  หรือส่วนราชการ
ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนตามข้อ  252  ให้ก าหนดเป็นประกาศเทศบาลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล  ทัง้นี ้ ให้ก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบภายในส่วนราชการภายในไว้ในประกาศ
เทศบาล  ดงักล่าวด้วย 

การก าหนดหน้าที่รับผิดชอบของส่วนราชการที่จัดแบ่งภายในตามวรรคหนึ่ง  ต้องเป็น
หน้าที่ความรับผิดชอบที่อยู่ในขอบเขตของหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการนัน้  

ข้อ  259  การจัดตัง้  การปรับปรุง  การรวมหรือการยุบเลิกการแบ่งส่วนราชการตาม          
ข้อ 253  ให้เทศบาลพิจารณาเสนอความเห็นและพิจารณาอัตราก าลงั  การจัดสรรงบประมาณให้         
สอดคล้องกันแล้วเสนอต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

 

 
ในการพิจารณาขอจัดตัง้  ปรับปรุง  การรวมหรือการยุบเลิกการแบ่งส่วนราชการตาม 

วรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล  พิจารณาโดยค านึงถึงภารกิจอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของเทศบาล  ตามที่กฎหมายก าหนด  ลกัษณะงาน  คณุภาพของงาน  ปริมาณงาน  และความจ าเป็น
ความเหมาะสม  ตลอดทัง้อตัราก าลงัของพนักงานของส่วนราชการ  และงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ของ
เทศบาลประกอบด้วย   

ข้อ  260    การจัดตัง้กองหรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนขึน้ใหม่ เพ่ือรองรับภารกิจ
หน้าที่ของเทศบาล หรือการปรับปรุงการก าหนดส่วนราชการของเทศบาล    ซึง่มีการจัดตัง้กอง หรือ            
ส่วนราชการขึน้ใหม่ ให้เทศบาล เสนอเหตผุลความจ าเป็น และร่างประกาศเทศบาล ก าหนดกองหรือ    
ส่วนราชการขึน้ใหม่ เพ่ือให้  ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้มีรายการ ดงันี  ้
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(1) เหตผุล ความจ าเป็นที่ต้องจัดตัง้กองหรือส่วนราชการขึน้ใหม่ 
(2) ช่ือกองหรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน 
(3) อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการ นัน้  
(4) ลกัษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามข้อ (3) คณุภาพและปริมาณงานถึงขนาดต้อง             

จัดตัง้เป็นหน่วยงานระดบั กองและก าหนดอัตราก าลงัพนักงานเทศบาลในส่วนราชการนัน้ 
(5) ร่างประกาศเทศบาล ก าหนดส่วนราชการที่ปรับปรุงใหม่ โดยก าหนดอ านาจ    

หน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนและการจัดแบ่งส่วนราชการภายในตาม
ข้อ 258 
  ในการพิจารณาของ  ก.ท.จ.  ให้ค านึงถึงภารกิจอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ               
เทศบาลตามที่กฎหมายก าหนดลกัษณะงานคณุภาพของงาน ปริมาณงาน และความจ าเป็นความ        
เหมาะสม ตลอดทัง้อัตราก าลงัของพนักงานเทศบาล และงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของเทศบาล  

ข้อ  261    เมื่อ  ก.ท.จ.   ได้พิจารณาการขอจัดตัง้หรือปรับปรุงการก าหนดส่วนราชการ
ตามข้อ  259 แล้ว 

(1) มีมติเห็นชอบการจัดตัง้หรือปรับปรุงการก าหนดส่วนราชการใหม่ และอัตรา             
ก าลงัพนักงานเทศบาล ที่ก าหนดในกองหรือส่วนราชการที่จัดตัง้ขึน้ใหม่ เป็นการปรับเกลี่ยมาจากกองหรือ
ส่วนราชการอ่ืนภายในเทศบาล โดยไม่เพ่ิมอตัราก าลงั  ให้นายกเทศบาลลงนามในประกาศใช้บังคบั และ
ด าเนินการตามมติ  ก.ท.จ.  
 
 
 
 

(2) มีมติเห็นชอบการจัดตัง้หรือปรับปรุงการก าหนดส่วนราชการใหม่  และอตัรา               
ก าลงัพนักงานเทศบาล ที่ก าหนดในกองหรือส่วนราชการที่จัดตัง้ขึน้ใหม่ เป็นการก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่ 
ให้เสนอเร่ืองการก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่ให้  ก.ท. ให้ความเห็นชอบก่อน 

(3) มีมติเป็นประการอ่ืนใด ให้เทศบาลด าเนินการตามมติของ ก.ท.จ. นัน้ 

หมวด  13 
วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 

  ข้อ  262    ในการบริหารกิจการของเทศบาล  คณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีใน          
รูปแบบคณะเทศมนตรี  อาจมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้นายกเทศมนตรี  เทศมนตรี  ปลดัเทศบาล
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หรือรองปลดัเทศบาลท าการแทนคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีแล้วแต่กรณีได้  ทัง้นี ้ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยเทศบาล 
  เทศบาลที่มีการบริหารในรูปแบบเลือกตัง้นายกเทศมนตรีโดยตรง  การรักษาราชการแทน  
หรือการปฏิบัติราชการแทนของนายกเทศมนตรีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  

  ข้อ  263   ในส านัก  กองหรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน  มีผู้ อ านวยการส านัก           
ผู้อ านวยการกอง  หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน  คนหนึ่งเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา
ข้าราชการ  และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านัก  กอง  หรือส่วนราชการนัน้  

  ข้อ  264    ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเก่ียวกับการวินิจฉัยปัญหาและสัง่การ
ให้ใช้หลกัการแบ่งอ านาจและหน้าที่ตามลกัษณะของเร่ืองดงัต่อไปนี  ้
  ปลดัเทศบาล 

(1) เร่ืองที่นายกเทศมนตรีสัง่การเก่ียวกับนโยบายของเทศบาล 
(2) เร่ืองที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคบัระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ของปลัดเทศบาล  
(3) เร่ืองซึง่ตกลงกันไม่ได้ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  ภายใต้บังคบับัญชา  
(4) เร่ืองในหน้าที่ส านักงานเทศบาล 
(5) เร่ืองที่หวัหน้าส่วนราชการเห็นเป็นปัญหาและเสนอมาเพ่ือรับค าวินิจฉัยหรือในกรณี 

พิเศษอ่ืนใด 
(6) เร่ืองที่ปลดัเทศบาลสัง่การโดยเฉพาะ 
(7) เร่ืองที่หวัหน้าส่วนราชการต่าง ๆ  เห็นสมควรเสนอเพ่ือทราบ 
รองปลดัเทศบาล 
 
เร่ืองใดที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคบั  ระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ปลดัเทศบาล  หาก   

กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคบันัน้มิได้ก าหนดในเร่ืองการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน  ปลดัเทศบาลจะมอบ
อ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รองปลดัเทศบาลปฏิบัติราชการแทนในนามของปลดัเทศบาลก็ได้  
  หวัหน้าส่วนราชการ 
  (1)  เร่ืองใดที่เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดอยู่แล้ว  หรือซึง่จะได้มอบหมายกิจการใหม่ให้
หวัหน้าส่วนราชการนัน้เป็นผู้สัง่การและรับผิดชอบโดยตรง  
  (2)  เร่ืองเข้าลกัษณะที่จะต้องเสนอนายกเทศมนตรี  หรือปลัดเทศบาลให้เสนอปลัดเทศบาล
ตามล าดบั  เมื่อนายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาลพิจารณาวินิจฉัยสัง่การประการใดแล้วให้หวัหน้าส่วนราชการ
พงึปฏิบัติตามค าสัง่นัน้ 
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  (3)  การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการนัน้  หัวหน้าส่วนราชการพึงอนโุลมตามหลักดงักล่าว
ข้างต้นตามล าดบัชัน้ 

  ข้อ  265    ภายใต้บังคบักฎหมายว่าด้วยเทศบาล  การก าหนดให้พนักงานเทศบาลต าแหน่ง
ที่มิได้ก าหนดไว้ในประกาศนีบ้ังคบับัญชาพนักงานเทศบาลในส่วนราชการใด  ฐานะใด  ให้เป็นไปตามที่
นายกเทศมนตรีมอบหมาย  โดยท าเป็นหนังสือ  ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ก าหนด 

  ข้อ  266    อ านาจในการสัง่  การอนญุาต  การอนุมติัการปฏิบัติราชการหรือการ
ด าเนินการอ่ืนที่ผู้ ด ารงต าแหน่งใดจะพงึปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคบั  หรือค าสั่ง
ใด  หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด  ถ้ากฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคบั  หรือค าสัง่ใด  หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเร่ืองนัน้มิได้ก าหนดเร่ืองการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน  หรือมิได้ห้ามเร่ืองการมอบอ านาจ
ไว้           ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้อาจมอบอ านาจให้ผู้ ด ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทนได้  ดงันี  ้
  (1)  ปลดัเทศบาลอาจมอบให้รองปลดัเทศบาล  ผู้อ านวยการส านัก  ผู้ อ านวยการกอง  
หรือหวัหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน 
  (2)  ผู้อ านวยการส านัก  ผู้อ านวยการกอง  หรือหวัหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนอาจ
มอบให้พนักงานเทศบาลในกองหรือส่วนราชการนัน้ 
  การมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนตาม  วรรคหนึ่ง (1)  และ (2)  ให้ท าเป็นหนังสือ 

  ข้อ  267    เมื่อมีการมอบอ านาจตามข้อ  266  โดยชอบแล้ว  ผู้ รับมอบอ านาจมีหน้าที่
ต้องรับมอบอ านาจนัน้  และจะมอบอ านาจนัน้ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนต่อไปไม่ได้  

 

 

  ข้อ  268    ในการมอบอ านาจตามข้อ  266 (1)  และ (2)  ให้ผู้มอบอ านาจพิจารณาถึงการ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ  การกระจายความรับผิดชอบตาม
สภาพของต าแหน่งของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบอ านาจตาม
วตัถุประสงค์ของการมอบอ านาจดงักล่าว 
  เมื่อได้มอบอ านาจแล้ว  ผู้มอบอ านาจมีหน้าที่ก ากับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้ รับ
มอบอ านาจ  และให้มีอ านาจแนะน าและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้ รับมอบอ านาจได้  
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  ข้อ  269    ในกรณีที่ไม่มีปลัดเทศบาล  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  ให้รอง
ปลดัเทศบาลเป็นผู้ รักษาราชการแทน  ถ้ามีรองปลัดเทศบาลหลายคน  ให้นายกเทศมนตรีแต่งตัง้รอง
ปลดัเทศบาลคนหนึ่งเป็นผู้ รักษาราชการแทน  ถ้าไม่มีผู้ ด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล  หรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติราชการได้  ให้นายกเทศมนตรีแต่งตัง้พนักงานเทศบาลในเทศบาลซึง่ด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่า
ผู้อ านวยการกองหรือหวัหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนเป็นผู้ รักษาราชการแทน  
  ในกรณีที่ไม่มีรองปลดัเทศบาล  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้นายกเทศมนตรีจะ
แต่งตัง้พนักงานเทศบาลในเทศบาลซึง่ด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าผู้อ านวยการกองหรือหวัหน้าส่วนราชการที่
เรียกช่ืออย่างอ่ืนเป็นผู้ รักษาราชการแทนก็ได้ 

  ข้อ  270   ในกรณีที่ไม่มีผู้ ด ารงต าแหน่งผู้ อ านวยการส านัก  ผู้ อ านวยการกอง  หรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน  ให้นายกเทศมนตรีแต่งตัง้พนักงานเทศบาลในส านัก  กองหรือส่วนราชการ
นัน้คนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควร  ให้เป็นผู้ รักษาราชการแทนได้  แต่เพ่ือความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบ       
การปฏิบัติราชการในส านัก  กองหรือส่วนราชการนัน้นายกเทศมนตรีอาจจะแต่งตัง้พนักงานเทศบาลคนใด
คนหนึ่งซึง่ด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่า  ผู้ อ านวยการกองหรือหวัหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนเป็นผู้ รักษา
ราชการแทนก็ได้ 

  ข้อ  271   ให้ผู้ รักษาราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึง่ตนแทน 
  ในกรณีที่มีผู้ด ารงต าแหน่งใด  หรือผู้ รักษาราชการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนัน้มอบหมายหรือ
มอบอ านาจให้ผู้ ด ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทน  ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับ    
ผู้ซึง่มอบหมายหรือมอบอ านาจ 
  ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืนแต่งตัง้ให้ผู้ ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าที่
อย่างใด  ให้ผู้ รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน  มีอ านาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่
เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนัน้ในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วย  แล้วแต่กรณี  

  ข้อ  272    การเป็นผู้ รักษาราชการแทนตามที่ก าหนดในมาตรฐานทั่วไปนี ้ ไม่
กระทบกระเทือนอ านาจนายกเทศมนตรีซึง่เป็นผู้บังคบับัญชาที่จะแต่งตัง้พนักงานเทศบาลอ่ืนเป็นผู้ รักษา
ราชการแทนตามอ านาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมาย 
  ในกรณีที่มีการแต่งตัง้ผู้ รักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ ด ารงต าแหน่งรอง  พ้นจาก
ความเป็นผู้ รักษาราชการแทนนับแต่เวลาที่ผู้ ได้รับการแต่งตัง้ตามวรรคหนึ่งเข้ารับหน้าที่  

  ข้อ  273    ในกรณีที่ต าแหน่งพนักงานเทศบาลต าแหน่งอ่ืนว่างลง  หรือผู้ ด ารงต าแหน่งไม่
สามารถปฏิบัติราชการได้  และเป็นกรณีที่มิได้มีการก าหนดไว้เก่ียวกับการปฏิบัติราชการแทนและการรักษา
ราชการแทน  ให้นายกเทศมนตรีมีอ านาจสัง่ให้พนักงานเทศบาลที่เห็นสมควรให้รักษาการในต าแหน่งนัน้ได้  



 140 

โดยให้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ  ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการสงูสดุ  ส าหรับ
กรณีต าแหน่งผู้บริหารสถานศกึษาว่างลงหรือผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศกึษาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้และมีการแต่งตัง้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยไว้  ให้ผู้ ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยเป็นผู้ รักษาการในต าแหน่ง       
ถ้ามีผู้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยหลายคน  ให้นายกเทศมนตรีมีอ านาจแต่งตัง้ให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วย  คนหนึ่ง
หรือหลายคนรักษาการในต าแหน่งตามล าดบัไว้เป็นการล่วงหน้าได้ 
  ผู้ รักษาการในต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง  ให้มีอ านาจหน้าที่ตามต าแหน่งที่รักษาการนัน้        
ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืน  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคบั  มติคณะรัฐมนตรี  มติคณะกรรมการตามกฎหมาย  หรือ  
ค าสัง่ผู้บังคบับัญชาแต่งตัง้ให้ผู้ ด ารงต าแหน่งนัน้  เป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าที่ใด  ก็ให้ผู้ รักษาการ
ในต าแหน่งท าหน้าที่กรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่อย่างนัน้  ในระหว่างที่รักษาการในต าแหน่ง  แล้วแต่กรณี  

หมวด 14 
กิจการอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 

ส่วนท่ี 1 
การส่ังพนักงานประจ าเทศบาล 

  ข้อ  274    ให้นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.   มีอ านาจสัง่พนักงาน      
เทศบาลให้ประจ าเทศบาลเป็นการชั่วคราว  โดยให้พ้นจากต าแหน่งหน้าที่เดิมได้  ในกรณีที่มีเหตผุล       
ความจ าเป็น  ดงัต่อไปนี  ้

(1) เมื่อพนักงานเทศบาลมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสยัว่ากระท าผิดวินัย  
อย่างร้ายแรง หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา  เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ  หรือกรณีที่ถูกฟ้องนัน้  พนักงานอยัการรับเป็นทนายแก้ต่างให้และถ้า 
ให้ผู้นัน้คงอยู่ในต าแหน่งหน้าที่เดิมต่อไปจะเป็นอปุสรรคต่อการสืบสวนสอบสวน  หรืออาจเกิดการเสียหาย
แก่ราชการ 
       (2)  เมื่อพนักงานเทศบาลกระท าหรือละเว้นกระท าการใดจนต้องค าพิพากษาถึงที่สุด
ว่าเป็นผู้กระท าความผิดอาญา  และผู้มีอ านาจดงักล่าวพิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามค า
พิพากษาถึงที่สดุนัน้ได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการกระท าหรือละเว้นกระท าการนัน้เป็นความผิดวินัย
ร้ายแรง 
       (3)  เมื่อพนักงานเทศบาลละทิง้หรือทอดทิง้หน้าที่ราชการ  และผู้บังคบับัญชาได้
ด าเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตผุลอนัสมควร  และการละทิง้หรือทอดทิง้หน้าที่ราชการนัน้เป็นเหตใุห้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
       (4)  เมื่อพนักงานเทศบาลกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือ
ต่อผู้บังคบับัญชา  หรือให้ถ้อยค ารับสารภาพต่อผู้ มีหน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตาม
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มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับวินัย  การรักษาวินัยและการด าเนินการทางวินัยและได้มีการบันทกึถ้อยค ารับ
สารภาพเป็นหนังสือ 
       (5)  เมื่อพนักงานเทศบาลมีกรณีถูกแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้  ท าการสอบสวนในกรณี
ถูกกล่าวหา  หรือมีเหตอุนัควรสงสยัว่าเป็นผู้ขาดคณุสมบัติ  หรือมีลกัษณะต้องห้ามส าหรับพนักงาน          
เทศบาล 
       (6)  เมื่อพนักงานเทศบาลมีกรณีถูกแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้ท าการสอบสวน  หรือมี
การใช้ส านวนการสอบสวนพิจารณาด าเนินการในกรณีถูกกล่าวหา  หรือมีเหตอุนัควรสงสยัว่าหย่อน
ความสามารถในอนัที่จะปฏิบัติราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตน  ไม่เหมาะสมกับ
ต าแหน่ง หน้าที่ราชการหรือมีกรณีที่ปรากฏชัดแจ้งตามมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกับวินัย การรักษาวินัย  และ
การด าเนินการทางวินัย 
       (7)  เมื่อพนักงานเทศบาลผู้ด ารงต าแหน่งใดมีกรณีถูกกล่าวหา  หรือมีกรณีเป็นที่สงสยั
ว่ามีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนัน้ซึง่ผู้บังคบับัญชาได้สืบสวนแล้วเห็นว่า
กรณีมีมลู  และถ้าให้ผู้นัน้คงอยู่ในต าแหน่งเดิมต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ  
       (8)  เมื่อพนักงานเทศบาลได้รับอนญุาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  
       (9)  เมื่อพนักงานเทศบาลได้รับอนญุาตให้ลาติดตามคู่สมรส  ซึง่ไปปฏิบัติหน้าที่       
ราชการ  หรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
       (10)  เมื่อพนักงานเทศบาลได้รับทนุรัฐบาลหรือทนุของเทศบาลให้ไปศกึษาหรือ             
ฝึกอบรมในประเทศ  หรือต่างประเทศ 
       (11)  กรณีอ่ืนที่มีเหตผุลความจ าเป็นพิเศษเพ่ือประโยชน์แก่ราชการ โดยได้รับความ 
เห็นชอบจาก  ก.ท.จ. 

  ข้อ  275    ในการเสนอขอให้  ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบการสัง่พนักงานเทศบาล
ให้ประจ าเทศบาล  ให้แสดงรายละเอียดในค าเสนอขอ  ดงัต่อไปนี  ้
      (1)  ค าชีแ้จง  เหตผุลความจ าเป็นและประโยชน์แก่ราชการ  และระยะเวลาที่จะสัง่          
พนักงานเทศบาลให้ประจ าเทศบาล  ทัง้นี ้ ต้องไม่เกินหกเดือน เว้นแต่การสัง่ประจ าเทศบาลตามข้อ  274 
(8) (9) และ(10)  ให้สัง่ได้ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้นัน้ได้รับอนญุาตให้ลา 
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      (2)  หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการที่จะมอบหมายแก่ผู้ถูกสัง่ให้   
ประจ าเทศบาล  ยกเว้นกรณีตามข้อ  274 (8) (9) และ (10) 

  ข้อ  276    การสัง่พนักงานเทศบาลให้ประจ าเทศบาล    ให้นายกเทศมนตรีสัง่ได้ตามมติ
ของ ก.ท.จ.  เป็นเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วนัที่ถูกสัง่ให้ประจ า  เว้นแต่ กรณีสัง่ประจ าเทศบาลตามข้อ 
274 (8) (9) และ (10)  ให้สัง่ได้ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้นัน้ได้รับอนญุาตให้ลา 
  เมื่อมีการสัง่พนักงานเทศบาลผู้ ใดให้ประจ าเทศบาลแล้ว  และถ้านายกเทศมนตรี  เห็นว่า
ยังมีเหตผุลความจ าเป็นพิเศษที่จะต้องสัง่ให้ผู้นัน้ประจ าต่อไปอีกเกินก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขอ
ความเห็นชอบขยายเวลาต่อ  ก.ท.จ. ได้อีกไม่เกินหนึ่งปี  โดยเมื่อรวมกันแล้วให้ขยายเวลาสัง่ประจ าเทศบาล 
ได้ไม่เกินหนึ่งปีหกเดือน  ทัง้นี ้ให้ขอขยายเวลาก่อนวนัครบก าหนดเวลาเดิมไม่น้อยกว่าสามสิบวนั  เว้นแต่
กรณีที่มีเหตผุลความจ าเป็นพิเศษ อาจขอความเห็นชอบขยายเวลาต่อ ก.ท.จ. ก่อนวนัครบก าหนดเวลาเดิม
น้อยกว่าสามสิบวนัได้ 
  การขอความเห็นชอบขยายเวลาตามวรรคสองให้น าความข้อ 275 (1) และ (2) มาใช้              
บังคบัโดยอนโุลม 

  ข้อ  277    ในการเสนอขอให้  ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบการสัง่พนักงานเทศบาล
ให้ประจ าเทศบาลส าหรับกรณีมีเหตผุลความจ าเป็นตามข้อ 274 (8) (9) (10) หรือ (11) หากเทศบาล          
เห็นว่า เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารราชการของเทศบาล และให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทดแทนในต าแหน่ง       

 

 

 

 

ผู้ที่ถูกสัง่ให้ประจ าเทศบาล  ให้เทศบาลด าเนินการตามข้อ 275 (1) และ (2)  และให้เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งประจ าเทศบาลเพ่ิมใหม่  เพ่ือรองรับพนักงานเทศบาล ผู้ถูกสัง่ให้ประจ าดงักล่าวเป็นการเฉพาะตัว 
โดยให้ก าหนดเป็นเง่ือนไขว่า หากต าแหน่งประจ าเทศบาลว่างลงให้ยุบเลิกต าแหน่งได้   
  ส าหรับการสัง่ประจ าเทศบาลตามวรรคหนึ่ง  เมื่อ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว    
ให้ ก.ท.จ. เสนอเร่ืองการขอก าหนดต าแหน่งประจ าเทศบาล  พร้อมด้วยเหตผุลความจ าเป็นในการสัง่
พนักงานเทศบาลผู้นัน้ประจ าเทศบาล  ให้ ก.ท.ให้ความเห็นชอบก่อน   
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  เมื่อ  ก.ท.จ. และ ก.ท. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามวรรคสองแล้ว ให้นายกเทศมนตรี
สัง่พนักงานเทศบาลผู้นัน้ให้ประจ าเทศบาล ตามความเห็นชอบของ ก.ท.จ. และให้น าความที่ก าหนดใน     
ข้อ 276  มาใช้บังคบัโดยอนโุลม 

  ข้อ  278    เมื่อนายกเทศมนตรีสัง่พนักงานเทศบาลผู้ ใดให้ประจ าเทศบาล  โดยมีเหตผุล
ความจ าเป็นในกรณีใดแล้ว    เมื่อหมดความจ าเป็นหรือครบก าหนดเวลาตามข้อ 276  ให้นายกเทศมนตรี
โดยความเห็นชอบของ  ก.ท.จ. สัง่ให้ผู้นัน้ด ารงต าแหน่งเดิม หรือแต่งตัง้ ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัเดียวกัน
ที่ผู้นัน้มีคณุสมบัติตรงตามคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนัน้  

  ข้อ  279    หากเป็นการสัง่พนักงานเทศบาลที่สงักัดสถานศกึษา  ให้สัง่ประจ าสถานศกึษา
เท่านัน้ 

  ข้อ  280    การให้พ้นจากต าแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน การแต่งตัง้ การเลื่อนขัน้เงินเดือน    
การด าเนินการทางวินัย  และการออกจากราชการของพนักงานเทศบาลที่ถูกสัง่ให้  ประจ าเทศบาลให้ถือ
เสมือนว่าผู้ถูกสัง่นัน้ด ารงต าแหน่งเดิม 

ส่วนท่ี 2 
การส่ังพนักงานเทศบาลไปช่วยปฏิบัติราชการ 

  ข้อ  281      ในประกาศนี  ้
   “การสัง่พนักงานเทศบาลไปช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว”  หมายความว่า  
การให้พนักงานเทศบาลไปช่วยปฏิบัติราชการในส่วนราชการอ่ืนภายในเทศบาลเดียวกันหรือต่างเทศบาล
หรือส่วนราชการอ่ืน  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืน 
 
 

  ข้อ  282    นายกเทศมนตรีมีอ านาจสัง่ให้พนักงานเทศบาลในส่วนราชการหรือ
สถานศกึษาหนึ่งไปช่วยปฏิบัติราชการในอีกส่วนราชการหรือสถานศกึษาหนึ่งในเทศบาลเดียวกันเป็นการ
ชั่วคราวได้ทกุต าแหน่ง โดยไม่ขาดจากหน้าที่ในต าแหน่งเดิม 
  การสัง่ให้พนักงานเทศบาลให้ไปช่วยปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง  ให้ค านึงถึงภารกิจ 
หน้าที่ที่ต้องไปปฏิบัติมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของพนักงานเทศบาลผู้นัน้ด้วย 
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  ข้อ  283    ห้ามมิให้สัง่พนักงานเทศบาลไปช่วยปฏิบัติราชการในเทศบาลอ่ืน               
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืน  เว้นแต่กรณีมีความจ าเป็นและ
ส าคญัอย่างย่ิง เพ่ือประโยชน์ของทางราชการโดยรวม  นายกเทศมนตรีอาจสัง่ให้พนักงานเทศบาลไปช่วย
ปฏิบัติราชการในเทศบาลอ่ืน  ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนได้ 
โดยให้พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดความเสียหายกับเทศบาลต้นสงักัดเป็นหลกั และต้องอยู่ภายใต้
เง่ือนไขดงันี  ้

(1) ให้ผู้มีอ านาจของหน่วยงานอ่ืนที่ประสงค์ขอตวัพนักงานเทศบาลไปช่วยปฏิบัติ 
ราชการกับนายกเทศมนตรีของเทศบาลต้นสงักัด  ท าความตกลงกัน  โดยมีหนังสือยินยอม 

(2) พนักงานเทศบาลผู้ที่จะถูกสัง่ให้ไปช่วยปฏิบัติราชการจะต้องสมัครใจที่จะไปช่วย
ปฏิบัติราชการในหน่วยราชการอ่ืนนัน้ และต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในงานตามภารกิจที่ไปช่วย
ปฏิบัติราชการนัน้  และตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนักงานผู้นัน้ด้วย 

(3) การสัง่พนักงานให้ช่วยปฏิบัติราชการ  ให้สัง่ได้เป็นการชั่วคราวครัง้ละไม่เกิน                  
6  เดือน และในกรณีเดียวกันให้สัง่ช่วยปฏิบัติราชการได้ไม่เกิน 2 ครัง้  

    (4)  หากมีเหตผุลความจ าเป็นต้องรีบให้ช่วยปฏิบัติราชการในกรณีเดียวกันตาม (3)    
เกินกว่า  2  ครัง้  ให้เทศบาลเสนอเหตผุลความจ าเป็นต่อ ก.ท.จ.เพ่ือพิจารณาเมื่อ ก.ท.จ.มีมติเป็นประการ
ใดแล้วให้เทศบาลปฏิบัติตามนัน้ 
      (5)  การสัง่ให้พนักงานเทศบาลที่สงักัดสถานศกึษาไปช่วยปฏิบัติราชการตามข้อ  282  
และข้อ  283  ให้กระท าได้  เพ่ือช่วยปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการเรียนการสอนในสถานศกึษาเท่านัน้ 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 3 
การขอยืมตัวข้าราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานอื่นมาช่วยปฏิบัติงาน 

 
  ข้อ  284    ในหลกัเกณฑ์นี  ้
   “การขอยืมตวัข้าราชการ”  หมายความว่า  การที่เทศบาลขอยืมตวั  ข้าราชการ
พนักงานหรือลกูจ้างของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนที่มิใช่
พนักงานหรือลกูจ้างเทศบาลมาปฏิบัติงานในเทศบาลเป็นการชั่วคราว” 
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  ข้อ  285    เพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ  เทศบาลอาจขอยืมตัวข้าราชการ  พนักงานหรือ
ลกูจ้างของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนที่มิใช่พนักงานหรือลกูจ้าง
เทศบาลมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราวได้  โดยต้องพิจารณาตกลงกับหน่วยราชการ  หน่วยงานรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนที่มิใช่เทศบาลนัน้ก่อน   โดยเจ้าตวัต้องสมคัรใจและผู้มีอ านาจของสงักัดเดิมได้
เห็นชอบแล้ว 
  การขอยืมตัวข้าราชการ  พนักงานหรือลกูจ้าง  ตามวรรคหนึ่ง  ให้ค านึงถึงภารกิจหน้าที่ที่
จะขอยืมตวัมาช่วยปฏิบัติต้องมีความเหมาะสม  สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของผู้นัน้ด้วย  

  ข้อ  286    ระยะเวลาการขอยืมตวัราชการ  พนักงานหรือลกูจ้างของหน่วยราชการ  หน่วยงาน
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว  ให้เป็นไปตามที่ผู้มีอ านาจของ
ต้นสงักัดเดิมก าหนด 

  ข้อ  287    ค่าตอบแทนข้าราชการ  พนักงาน  หรือลกูจ้าง  ที่เทศบาลขอยืมตวัมาให้เป็น
ตามที่ ก.ท. ก าหนด 

ส่วนท่ี 4 
การพัฒนาพนักงานเทศบาล 

ข้อ  288    ให้เทศบาลมีการพฒันาผู้ ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ   เป็นพนักงานเทศบาล
ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของ    ทางราชการ    หลกัและวิธีปฏิบัติราชการ         
บทบาท และหน้าที่ของข้าราชการในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุและ        
แนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดี  

 

 

 

  ข้อ  289    การพฒันาพนักงานเทศบาล  ตามข้อ 288  ต้องก าหนดให้ผู้ ได้รับการบรรจุ 
เข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลทกุคนให้ได้รับการพัฒนาและต้องด าเนินการพฒันาให้ครบถ้วนตาม
หลกัสตูรที่  ก.ท. ก าหนด  ดงันี  ้

1) หลกัและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ 
2) บทบาทและหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมขุ 
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3) แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือเป็นพนักงานทั่วไป 
4) ความรู้พืน้ฐานในการปฏิบัติราชการส าหรับพนักงานบรรจุใหม่  และการพฒันา          

เก่ียวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ  
 หากเทศบาลมีความประสงค์จะพฒันาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพฒันา

ของแต่ละเทศบาลก็ให้กระท าได้    ทัง้นี ้ เทศบาลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลกัสูตรที่   ก.ท. ก าหนดเป็น
หลกัสตูรหลกั และเพ่ิมเติมหลกัสตูรตามความจ าเป็นที่เทศบาลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป 

  ข้อ  290    การพฒันาเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่  ให้เทศบาลสามารถเลือกใช้วิธีการ
พฒันาอ่ืน ๆ  ได้  เช่น  การพัฒนาโดยการปฐมนิเทศ  การพฒันาในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ราชการ         
การพฒันาโดยผู้บังคบับัญชา  การฝึกภาคสนาม  การพัฒนาเฉพาะด้าน  

 ข้อ  291    การพฒันานี ้ อาจกระท าได้โดยส านักงาน ก.ท. ส านักงาน ก.ท.จ. เทศบาล  
ต้นสงักัด หรือส านักงาน ก.ท. ร่วมกับเทศบาลต้นสงักัด หรือเทศบาลต้นสงักัดร่วมกับส านักงาน ก.ท.จ.หรือ
เทศบาลต้นสงักัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนก็ได้ 

 ข้อ  292    การพฒันาพนักงานเทศบาลบรรจุใหม่ให้ด าเนินการ  ดงันี  ้
      (1)  การปฐมนิเทศ  ให้กระท าก่อนมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติก่อนการบรรจุเข้ารับราชการ  
      (2)  หลกัสตูรการพฒันา  ที่ให้เป็นไปตามหลกัสตูรที่ก าหนดตามข้อ  289       
          (3)  การเลือกวิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ให้เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือ หลาย
วิธีการควบคู่กันไป  แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละเทศบาล เช่น การงบประมาณ   สื่อการฝึกอบรม  
วิทยากร  ระยะเวลา  ก าลงัคนที่รับผิดชอบการฝึกอบรม  และก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับ                 
การอบรม 
 
 
 
 
 
      (4)  ประเมินผลและติดตามผลการพฒันา    โดยประเมินความรู้และทกัษะตลอดจน                
ทศันคติของผู้ เข้ารับการพัฒนา  และติดตามการน าผลไปใช้ในการปฏิบัติงาน  

ข้อ  293    การด าเนินการพฒันาพนักงานเทศบาลบรรจุใหม่นี ้ ควรกระท าภายในระยะ  
เวลาที่พนักงานเทศบาลผู้ นัน้ยังอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
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  ข้อ  294    ให้ผู้บังคบับัญชามีหน้าที่พฒันาผู้ อยู่ใต้บังคบับัญชา  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้           
ทกัษะ  ทศันคติที่ดี  คณุธรรม  และจริยธรรม  อนัจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ       

 ข้อ  295    ให้ผู้บังคบับัญชาทกุระดบัมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคมุดแูลและการ
พฒันาผู้ ใต้บังคบับัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคบับัญชาโดยตรง  รวมทัง้ผู้ ใต้บังคบับัญชาที่เพ่ิงย้ายหรือโอน
มาด ารงต าแหน่ง  ซึง่อยู่ภายใต้การบังคบับัญชาของตน  

  ข้อ  296    การพฒันาผู้ ใต้บังคบับัญชานัน้  ผู้บังคบับัญชาอาจเป็นผู้ด าเนินการเองหรือ         
มอบหมายให้ผู้ที่เหมาะสมด าเนินการ โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับการพฒันา  ผู้ ใต้บังคับบัญชาเป็น           
รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม ซึง่อาจใช้วิธีการฝึกอบรมหรือวิธีการพฒันาอ่ืน ๆ   โดยพิจารณาด าเนินการ             
หาความจ าเป็นในการพฒันาจากการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงาน  การจัดท าแผนพฒันารายบุคคล
หรือข้อเสนอของผู้ ใต้บังคบับัญชาเอง 

  ข้อ  297    การพฒันาผู้ ใต้บังคบับัญชานัน้  ต้องพัฒนาทัง้  5  ด้าน  ได้แก่ 
      (1)  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ได้แก่  ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน     
โดยทัว่ไป  เช่น  สถานที่  โครงสร้างของงาน  นโยบายต่าง ๆ  
      (2)  ด้านความรู้และทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ได้แก่  ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ  เช่น  งานฝึกอบรม  งานพิมพ์ดีด               
งานด้านช่าง   
      (3)  ด้านการบริหาร  ได้แก่  รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการบริหารคน    
เช่น  ในเร่ืองการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน  
 
 
 
 
 
 
      (4)  ด้านคณุสมบัติส่วนตัว  ได้แก่  การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี  ส่งเสริมให้สามารถ       
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบร่ืน และมีประสิทธิภาพ เช่น มนษุยสมัพนัธ์การท างาน การสื่อ
ความหมาย  การเสริมสร้างสขุภาพอนามยั 
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      (5)  ด้านคณุธรรม  และจริยธรรม  ได้แก่  การพฒันาคณุธรรมและจริยธรรมในการ             
ปฏิบัติงาน  เช่น  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพฒันาคณุภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
การปฏิบัติงานอย่างมีความสขุ 

  ข้อ  298    ขัน้ตอนการพัฒนาผู้ ใต้บังคบับัญชา  แบ่งได้ดงันี  ้
       (1)  การเตรียมการและการวางแผน  ให้กระท าดงันี  ้

     (ก)  การหาความจ าเป็นในการพฒันา 
               การหาความจ าเป็นในการพฒันาผู้ ใต้บังคบับัญชาแต่ละคน  หมายถึง              
การศกึษาวิเคราะห์ดวู่า ผู้ ใต้บังคบับัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะ
ปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  
   (ข)  ประเภทของความจ าเป็น  ได้แก่  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน            
ด้านความรู้และทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคณุสมบัติส่วนตวั และด้าน  
คณุธรรมและจริยธรรม 
      (2)  การด าเนินการพฒันา  ให้กระท าดงันี  ้
   (ก)  การเลือกวิธีพฒันาผู้ ใต้บังคบับัญชาที่เหมาะสม  เมื่อผู้บังคบับัญชาได้        
ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ ใต้บังคบับัญชาจากการหาความ จ าเป็นในการพัฒนาแล้ว  
ผู้บังคบับัญชาควรน าข้อมลูเหล่านัน้มาพิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  และเร่ืองที่ผู้ ใต้บังคบับัญชา
จ าเป็นต้อง        ได้รับการพัฒนา  ได้แก่  ผู้ ใต้บังคบับัญชาที่สมควรจะได้รับการพัฒนามีใครบ้าง  และแต่
ละคนสมควรจะ     ได้รับการพฒันาในเร่ืองอะไร  ต่อจากนัน้ก็เลือกวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย อาจเป็นวิธีการที่ด าเนินการได้ในขณะปฏิบัติงาน  เช่น  การสอนงาน  การสบัเปลี่ยนงาน  
การให้ค า  ปรึกษา  หรืออาจเป็นวิธีการพฒันาอ่ืน ๆ  เช่น  การฝึกอบรม  การศกึษาดงูาน  เป็นต้น 
   (ข)  วิธีการพฒันาผู้ ใต้บังคบับัญชา  ผู้บังคบับัญชาสามารถพฒันา
ผู้ ใต้บังคบับัญชา โดยเลือกใช้วิธีการพัฒนาได้หลายวิธีด้วยกัน เช่น การสอนงาน การมอบหมายงาน การ
สบัเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่  การรักษาราชการแทนหรือรักษาการในต าแหน่ง การส่งไปศกึษาดงูาน การ
ฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสมัมนา  เป็นต้น  
 
 
 
      (3)  ขัน้การทดลองปฏิบัติ  ให้กระท าดงันี  ้
   (ก)  ให้ทดลองปฏิบัติ  โดยเร่ิมต้นจากงานที่ง่าย ๆ  ก่อน  แล้วค่อยให้ท างานที่  
ยากขึน้ตามล าดบั 
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   (ข)  ให้ผู้บังคบับัญชาทบทวนถึงเหตผุลและขัน้ตอนวิธีการท างาน เพ่ือตรวจสอบ              
ดวู่าผู้ ใต้บังคบับัญชาเข้าใจและเรียนรู้วิธีการท างานมากน้อยเพียงใด 
   (ค)  ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดต่าง ๆ  ที่อาจเกิดขึน้  โดยควรค านึง    
ถึงสิ่งเหล่านีด้้วยคือ  หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ให้ยกย่องชมเชยก่อนที่จะแก้ข้อผิดพลาด  ให้ผู้ เข้ารับ     
การสอนแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเอง  อย่าแก้ไขข้อผิดพลาดให้เกินขอบเขต  อย่าแก้ไขข้อผิดพลาดต่อหน้า  
ผู้ อ่ืน และอย่าด่วนต าหนิผู้ เข้ารับการสอนเร็วเกินไป 
   (ง)  กระตุ้นและให้ก าลงัใจแก่ผู้ ใต้บังคบับัญชา  เพ่ือให้มีก าลงัใจและมีความ                   
เช่ือมัน่ในตวัเองที่จะเรียนรู้งานต่อไป 
   (จ)  ให้ด าเนินการสอนต่อไปเร่ือย ๆ  จนแน่ใจได้ว่าผู้ ใต้บังคบับัญชาได้เรียนรู้               
และสามารถปฏิบัติงานนัน้ได้ถูกต้องจึงยุติการสอน  
      (4)  ขัน้ตอนติดตามผลให้กระท าดงันี  ้
   (ก)  มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง  
   (ข)  เปิดโอกาสให้ซกัถามข้อสงสยัได้  ในกรณีที่มีปัญหา 
   (ค)  ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเร่ิมแรก และค่อย ๆ ลดการตรวจสอบลง  
เมื่อผู้บังคบับัญชาแน่ใจว่า  ผู้ ใต้บังคบับัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง  
   (ง)  แจ้งให้ผู้บังคบับัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทัง้ในส่วนที่ผู้ ใต้บังคบับัญชา
ปฏิบัติได้ดี  และส่วนที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตวัเอง   และแก้ไขข้อ              
บกพร่องเพ่ือให้การปฏิบัติงานสมบูรณ์ย่ิงขึน้ 

  ข้อ  299    ให้เทศบาล จัดท าแผนการพฒันาพนักงานเทศบาล เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้         
ทกัษะ  ทศันคติที่ดี  คณุธรรมและจริยธรรม  อนัจะท าให้ปฏิบัติ หน้าที่ราชการในต าแหน่งนัน้ได้อย่างมี    
ประสิทธิภาพ 
    ในการจัดท าแผนการพฒันาพนักงานเทศบาล  ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ
พฒันาพนักงานเทศบาลที่  ก.ท. ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลมีระยะเวลา  
3 ปี ตามรอบของแผนอตัราก าลงัของพนักงานเทศบาลนัน้ 

 

 

 



 150 

  ข้อ  300    ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ให้เทศบาลแต่งตัง้                   
คณะกรรมการจัดท าแผนการพฒันาพนักงานเทศบาล ประกอบด้วย  

(1) นายกเทศมนตรี      เป็นประธานกรรมการ 
(2) ปลดัเทศบาล      เป็นกรรมการ 
(3) ผู้อ านวยการส านัก  ผู้ อ านวยการกอง และหวัหน้าส่วนราชการอ่ืน   เป็นกรรมการ 
(4) หวัหน้าส านักปลดัเทศบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย   เป็นกรรมการและเลขานกุาร 

ข้อ  301    แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(1) หลกัการและเหตผุล 
(2) เป้าหมายการพฒันา 
(3) หลกัสตูรการพฒันา 
(4) วิธีการพฒันาและระยะเวลาด าเนินการพฒันา 
(5) งบประมาณในการด าเนินการพฒันา 
(6) การติดตามและประเมินผล 

ข้อ  302    หลกัการและเหตผุลในการจัดท าแผนการพฒันา เป็นการหาความจ าเป็นใน     
การพฒันาพนักงานเทศบาล   การศกึษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพฒันาพนักงานเทศบาล
ต าแหน่งต่างๆ   ทัง้ในฐานะตวับุคคล  และฐานะต าแหน่งตามที่ก าหนดในส่วนราชการตามแผนอตัราก าลงั
ของเทศบาล ตลอดทัง้ความจ าเป็นในด้านความรู้ความสามารถทัว่ไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้
ความสามารถและทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร และด้านคณุธรรมและจริยธรรม  

ข้อ  303    เป้าหมายในการพฒันาพนักงานเทศบาล  ต้องก าหนดให้มีความชัดเจน และ
ครอบคลมุพนักงานเทศบาลทกุคน และต าแหน่งตามแผนอัตราก าลงัของเทศบาลทกุต าแหน่ง โดย
ก าหนดให้พนักงานเทศบาลต้องได้รับการพัฒนาทกุต าแหน่งภายในรอบระยะเวลา 3 ปีของแผนการพฒันา
พนักงานเทศบาล 

 

 

 

 



 151 

  ข้อ  304    หลกัสูตรการพัฒนา ส าหรับพนักงานเทศบาลแต่ละต าแหน่งต้องได้รับการ
พฒันาอย่างน้อยในหลกัสตูรหนึ่งหรือหลายหลกัสตูร  ดงันี  ้

(1) หลกัสตูรความรู้พืน้ฐานในการปฏิบัติราชการ 
(2) หลกัสตูรการพฒันาเก่ียวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
(3) หลกัสตูรความรู้และทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
(4) หลกัสตูรด้านการบริหาร 
(5) หลกัสตูรด้านคณุธรรมและจริยธรรม 

  ข้อ  305    วิธีการพฒันาพนักงานเทศบาล ให้เทศบาลด าเนินการเอง หรืออาจมอบหมาย
ส านักงาน ก.ท. ส านักงาน ก.ท.จ.หรือผู้ที่เหมาะสมด าเนินการ  หรือด าเนินการร่วมกับส านักงาน ก.ท. 
ส านักงาน ก.ท.จ. ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน   โดยวิธีการพฒันาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้      
ตามความจ าเป็น ความเหมาะสม ดงันี  ้

(1) การปฐมนิเทศ 
(2) การฝึกอบรม  
(3) การศกึษา หรือดงูาน 
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสมัมนา 
(5) การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 

  ระยะเวลาด าเนินการพฒันาพนักงานเทศบาล ต้องก าหนดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้ารับการพฒันา วิธีการพฒันา และหลกัสตูรการพัฒนาแต่ละหลกัสูตร  

  ข้อ  306 งบประมาณในการด าเนินการพฒันาเทศบาลต้องจัดสรรงบประมาณส าหรับการ
พฒันาพนักงานเทศบาล ตามแผนการพฒันาพนักงานเทศบาลอย่างชัดเจน แน่นอน เพ่ือให้การพฒันา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ข้อ  307    การติดตามและประเมินผลการพฒันาเทศบาลต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผลการพฒันาพนักงานเทศบาล  เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้ เข้ารับการพฒันา  

  ข้อ  308    ให้เทศบาลจัดท าแผนการพฒันาพนักงานเทศบาลตามข้อ  299  แล้วเสนอให้ 
ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 

 



 152 

 
ในการพิจารณาของ  ก.ท.จ. ตามวรรคหนึ่ง  ให้ ก.ท.จ. พิจารณาถึงความจ าเป็นในการ

พฒันา กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพฒันา หลกัสตูรการพัฒนา วิธีการพฒันาและระยะเวลาการพฒันา      
งบประมาณที่เทศบาลจัดสรรส าหรับการพฒันา เมื่อ ก .ท.จ. พิจารณามีมติเห็นชอบแล้วให้เทศบาล
ประกาศใช้บังคบัเป็นแผนการพฒันาพนักงานเทศบาลต่อไป  
  เมื่อครบก าหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนการพฒันาพนักงานเทศบาล  3 ปี แล้ว ให้        
เทศบาลด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามข้อ  299  เป็นระยะเวลา 3 ปี ในรอบถัดไป  
ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามระยะเวลาของแผนอัตราก าลงัพนักงานเทศบาลด้วย  

  ข้อ  309    ในการพิจารณาของ  ก.ท.จ. ตามข้อ  308 หาก  ก.ท.จ.  เห็นว่าแผนการพฒันา                   
พนักงานเทศบาลยังไม่เหมาะสม ให้เทศบาลด าเนินการปรับปรุง แผนการพฒันาพนักงานเทศบาลดงักล่าว
ตามความเห็นของ  ก.ท.จ.   

  ข้อ  310    ให้  ก.ท.จ. ตรวจสอบและก ากับดแูลให้เทศบาลด าเนินการพฒันาพนักงาน 
เทศบาล ตามแผนการพฒันาพนักงานเทศบาลที่ได้ประกาศใช้บังคบั ทัง้นี ้ เทศบาลต้องจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือให้สามารถด าเนินการตามแผนการพฒันาพนักงานเทศบาลดงักล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  ข้อ  311    การพฒันาพนักงานเทศบาลโดยการให้ไปศกึษาเพ่ิมเติมในประเทศ หมายถึง 
การเพ่ิมพนูความรู้ ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสตูรของสถาบันการศกึษาในประเทศโดยใช้เวลาใน
การปฏิบัติราชการ เพ่ือให้ได้มาซึง่ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

  ข้อ  312    ผู้บังคบับัญชาผู้มีอ านาจอนมุัติให้พนักงานเทศบาลไปศกึษาเพ่ิมเติมใน
ประเทศ ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้มีอ านาจอนมุัติ 
  การให้พนักงานเทศบาลไปศกึษาเพ่ิมเติมในประเทศ ตามวรรคหนึ่ง   ให้นายกเทศมนตรี
พิจารณาถึงอัตราก าลงัพนักงานเทศบาลที่มีอยู่   โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอ ไม่ให้เสียหายแก่ราชการ
และไม่ต้องตัง้อัตราก าลงัเพ่ิม 

  ข้อ  313    พนักงานเทศบาลที่จะไปศกึษาเพ่ิมเติมในประเทศ ต้องมีคณุสมบัติดงันี  ้
(1) เป็นผู้ที่พ้นก าหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว 
(2) ผู้ ไปศกึษาขัน้ต ่ากว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี ผู้ ไปศกึษาขัน้ 
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ปริญญาตรีต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี ผู้ ไปศกึษาขัน้ที่สงูกว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน45 ปีนับถึงวนัเร่ิม   
ต้นเปิดภาคการศกึษา เว้นแต่จะได้รับอนุมติัจาก ก.ท.จ. เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

(3) เป็นผู้ที่ผู้บังคบับัญชาตัง้แต่ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าขึน้ไปรับรองว่าเป็น               
ผู้ที่มีความประพฤติดี และตัง้ใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

(4) เป็นผู้ ไม่อยู่ในระหว่างถูกตัง้กรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟ้องคดีอาญา  
เว้นแต่กรณีถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดที่ไม่อยู่ในข่ายต้องรอการเลื่อนขัน้เงินเดือนตามประกาศ
ก าหนดการเลื่อนขัน้เงินเดือนส าหรับพนักงานเทศบาล 

(5) ส าหรับผู้ที่เคยได้รับอนมุัติไปศกึษาตามประกาศนี ้หรือระเบียบอ่ืนมาแล้วจะ 
ต้องกลบัมาปฏิบัติราชการภายหลงัจากส าเร็จการศกึษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

  ข้อ  314    การให้พนักงานเทศบาลไปศกึษาเพ่ิมเติมในประเทศ ให้พิจารณาตามแนวทาง
ดงัต่อไปนี  ้

(1) สาขาวิชาและระดบัการศกึษา โดยปกติจะต้องสอดคล้องหรือเป็นประโยชน์  
กับมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ด ารงอยู่ตามที่ ก.ท. ก าหนด  เว้นแต่พนักงานเทศบาลต้องการไปศกึษาเพ่ือ
พฒันาตนเองและนายกเทศมนตรีเห็นชอบด้วย 

(2) จะต้องไปศกึษาในสถาบันการศกึษาที่ทบวงมหาวิทยาลยัหรือกระทรวง  
ศกึษาธิการให้การรับรองมาตรฐานหลกัสูตรแล้ว 

  ข้อ  315    พนักงานเทศบาลที่จะไปศกึษาเพ่ิมเติมในประเทศ จะต้องย่ืนเอกสาร           
ดงัต่อไปนีป้ระกอบการพิจารณาด้วย คือ 

(1) บันทกึแสดงเหตผุลและความจ าเป็นที่จะไปศกึษาเพ่ิมเติม  
(2) หลกัสตูรหรือแนวการศกึษาของสถาบันการศกึษาที่จะไปศกึษา พร้อมหนังสือ

ตอบรับจากสถาบันการศกึษานัน้ ๆ  
(3) หลกัฐานการศกึษาของผู้ที่จะไปศกึษา 
(4) ค ารับรองของผู้บังคบับัญชาตามข้อ 313 (3) 

ข้อ  316    พนักงานเทศบาลที่ได้รับอนมุัติให้ไปศกึษาเพ่ิมเติมในประเทศจะต้องศกึษาให้
ส าเร็จภายในระยะเวลาที่สถาบันการศกึษานัน้ ๆ ก าหนดไว้ในแต่ละหลกัสตูรการศกึษา  
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  หากศกึษาไม่ส าเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง นายกเทศมนตรีอาจพิจารณาขยาย
เวลาการศกึษาได้ตามเหตผุลความจ าเป็นเฉพาะกรณีครัง้ละ 1 ภาคการศกึษา รวมแล้วไม่เกิน 2 ครัง้
หรือไม่เกิน 1 ปีการศกึษา และเมื่อครบก าหนดเวลาที่ขยายดงักล่าวแล้วหากมีเหตผุลความจ าเป็น อาจ
ขยายเวลาการศกึษาได้อีกโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. 

  ข้อ  317   พนักงานเทศบาลที่ได้รับอนมุัติให้ไปศกึษาเพ่ิมเติมในประเทศจะต้องรายงาน
ผลการศกึษาให้ผู้บังคบับัญชาระดบัผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าขึน้ไปทราบทกุภาคการศกึษา    หาก
พนักงานเทศบาลไม่รายงานผลการศกึษาโดยไม่มีเหตอุนัสมควร นายกเทศมนตรีอาจพิจารณาให้ยุติ
การศกึษา หรือด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง   ตามควรแก่กรณีก็ได้ 

  ข้อ  318   ให้เทศบาล ท าสญัญาให้พนักงานเทศบาลที่ไปศกึษาเพ่ิมเติมในประเทศ
กลบัมาปฏิบัติราชการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศกึษา 
  พนักงานเทศบาลผู้ ใดไม่กลบัมาปฏิบัติราชการตามสญัญา ต้องชดใช้เงินเดือน ทนุที่ได้รับ
ระหว่างศกึษาและเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ กับให้ใช้เงินอีกจ านวนหนึ่งเท่ากับจ านวนเงินเดือน ทนุ 
และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดงักล่าวให้เป็นเบีย้ปรับแก่ทางราชการอีกด้วย  
  ในกรณีที่ผู้ ไปศกึษาเพ่ิมเติมในประเทศกลบัมาปฏิบัติราชการไม่ครบก าหนดตามสญัญา  
ก็ให้ลดจ านวนเงินที่จะต้องชดใช้ลงตามส่วน 
  การท าสญัญาให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลงัก าหนด  ตามระเบียบ        
ว่าด้วยการให้พนักงานเทศบาลไปศกึษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดงูาน ณ ต่างประเทศ โดยอนโุลม  

  ข้อ  319    พนักงานเทศบาลที่ได้รับอนมุัติให้ไปศกึษาเพ่ิมเติมในประเทศ เมื่อครบ
ก าหนดเวลาที่ได้รับอนมุติัหรือเสร็จจากการศกึษาแล้ว จะต้องรีบรายงานตวักลบัเข้าปฏิบัติราชการโดยเร็ว     
ทัง้นี ้ ต้องไม่เกิน 7 วนั นับตัง้แต่วนัถัดจากวนัที่ส าเร็จการศกึษา หรือวนัที่ครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมติั 
แล้วแต่กรณี 
  ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศกึษาในขัน้ที่สงูกว่าปริญญาตรี จะต้องมอบวิทยานิพนธ์หรือ                         
ผลงานวิจัยให้เทศบาลต้นสงักัดด้วย 
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ข้อ  320    เมื่อเทศบาลต้นสงักัดมีความจ าเป็นที่จะต้องให้พนักงานเทศบาลที่ไปศกึษา
เพ่ิมเติมในประเทศกลบัเข้าปฏิบัติราชการก่อนครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนมุัติไม่ว่าในกรณีใด ๆ  ให้
พนักงานเทศบาลผู้นัน้กลบัเข้าปฏิบัติราชการตามค าสัง่ทนัที 

  ข้อ  321    การรับเงินเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับอนมุัติไปศกึษา    เพ่ิมเติมใน
ประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ส าหรับพนักงานเทศบาลพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนโุลม  

  ข้อ  322    เทศบาลอาจก าหนดแนวทางปฏิบัติและหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการศกึษาเพ่ิมเติม
ในประเทศเพ่ิมเติมจากประกาศนีเ้พ่ือให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของเทศบาลนัน้ ๆ  ก็ได้  ทัง้นี ้ เท่าที่ไม่
ขัดหรือแย้งกับประกาศหลกัเกณฑ์นี  ้

  ข้อ  323    พนักงานเทศบาลผู้ ใดได้รับอนมุัติให้ไปศกึษาเพ่ิมเติมในประเทศก่อนวนัใช้
บังคบัตามประกาศนี ้  ให้เป็นอนัใช้ได้และให้ถือว่าพนักงานเทศบาลผู้นัน้ได้รับอนมุติัให้ไปศกึษาเพ่ิมเติม
ตามประกาศนี ้

  ข้อ  324    การพฒันาพนักงานเทศบาลโดยให้ไปศกึษา ฝึกอบรมดงูาน หรือปฏิบัติการ
วิจัยในต่างประเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้พนักงานเทศบาลไปศกึษา ฝึกอบรมและดงูาน    
ณ ต่างประเทศ ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด     โดยก าหนดให้ส่วนราชการที่เป็นกรมที่ก าหนดไว้  ในระเบียบ      
ดงักล่าว ให้หมายความถึงเทศบาลด้วย  

  ข้อ  325    ผู้บังคบับัญชาผู้มีอ านาจการอนมุติัให้พนักงานเทศบาล  ไปศกึษา ฝึกอบรม        
ดงูาน หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ ให้เป็นอ านาจของนายกเทศมนตรีเป็นผู้มีอ านาจอนมุัติ  

  ข้อ  326    การอนมุติัให้พนักงานเทศบาลผู้ ใดไปศกึษา ฝึกอบรม หรือดงูาน ณ                   
ต่างประเทศ ก่อน  วนัประกาศนีใ้ช้บังคบั หากเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบวิธีการที่ใช้อยู่ในขณะนัน้ ก็ให้
เป็นอนัใช้ได้ และให้ด าเนินการเร่ืองการอยู่ศกึษา ฝึกอบรม หรือดงูานต่อพนักงานเทศบาลผู้นัน้ตาม
ระเบียบวิธีการนัน้ต่อไป แต่ทัง้นี ้ส าหรับกรณีศกึษาและฝึกอบรม ต้องอยู่ในจ านวนอตัราร้อยละตามที่
ก าหนดในระเบียบว่าด้วยการให้พนักงานเทศบาลไปศกึษา ฝึกอบรม และดงูาน ณ ต่างประเทศ               
ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  
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ส่วนท่ี 5 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

  ข้อ  327    การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้ผู้บังคบับัญชามีหน้าที่ประเมินผลการ            
ปฏิบัติราชการของผู้ ใต้บังคบับัญชา   เพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตัง้  เลื่อนขัน้เงินเดือน  พัฒนา                  
พนักงานเทศบาล   เพ่ิมพนูประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมีหน้าที่เสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ ใต้บังคบั    
บัญชาปฏิบัติตน ให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานเทศบาล และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิด      
ประสิทธิผล      
  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ค านึงถึงคณุภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพ                  
และประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอตุสาหะในการปฏิบัติงาน ความมี                
คณุธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็นพนักงานเทศบาล   โดยจัดท า      
การประเมินอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินชีแ้จง หรือขอค าปรึกษาด้วย   

  ข้อ  328    การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล                   
เทศบาลตามประกาศนี  ้   มีหลกัการที่จะประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานบนพืน้ฐาน
ของผลส าเร็จและผลสมัฤทธ์ิของงานเป็นหลกั   

  ข้อ  329   การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานนี ้ มีวตัถุประสงค์            
เพ่ือให้ผู้บังคบับัญชาใช้เป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ           
พนักงานเทศบาล และน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาในเร่ืองต่าง ๆ ดงันี  ้
      (1)  การเลื่อนขัน้เงินเดือน  การให้รางวลัประจ าปี  และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ  
      (2)  การพัฒนา  และการแก้ไขการปฏิบัติงาน 
      (3)  การแต่งตัง้พนักงานเทศบาล 
      (4)  การให้ออกจากราชการ 
      (5)  การให้รางวลัจูงใจ  และการบริหารงานบุคคลเร่ืองอ่ืน ๆ 

  ข้อ  330    การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ให้ประเมินจากผลงานและคณุ   
ลกัษณะการปฏิบัติงาน  โดยการประเมินผลงานให้พิจารณาจากองค์ประกอบดงัต่อไปนี  ้
       (1)  ปริมาณงาน 
       (2)  คณุภาพของผลงาน 
       (3)  ความทนัเวลา 
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       (4)  ผลลพัธ์  ประโยชน์ในการน าไปใช้  และประสิทธิผลของงาน  
       (5)  การประหยัดทรัพยากรหรือความคุ้มค่าของผลงาน 
  ส่วนการประเมินคณุลกัษณะการปฏิบัติงาน  ให้พิจารณาจากองค์ประกอบดงัต่อไปนี  ้
       (1)  ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน 
       (2)  การรักษาวินัย 
       (3)  การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานเทศบาล 
  เทศบาลอาจก าหนดให้มีองค์ประกอบการประเมินอ่ืน  ๆ  เพ่ิมเติมได้  ตามความเหมาะสม
ของลกัษณะภารกิจและสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในต าแหน่งต่าง ๆ   
  ทัง้นีโ้ดยก าหนดให้มีสดัส่วนคะแนนของผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ  70   
  ส าหรับแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  เทศบาลพิจารณาใช้
ตามแบบที่ก าหนดท้ายประกาศนี ้หรือปรับใช้ตามความเหมาะสมของลกัษณะงานได้ 

  ข้อ  331    ให้มีการก าหนดข้อตกลงเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ประเมิน
และ ผู้ รับการประเมิน  เช่น   แผนงาน  โครงการ  หรือ  ผลงานที่ก าหนดในการมอบหมายงาน เป็นต้น  ทัง้นี ้        
ให้พิจารณาจากข้อตกลงการบริหารงานของส่วนราชการ  หรือภารกิจหลกัที่ได้มีการก าหนดไว้ตามที่              
ก.ท.จ.  ก าหนดขึน้ด้วย  

  ข้อ  332    ให้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  
ปีละ  2  ครัง้  ตามรอบปีงบประมาณ  คือ 
       (1)  ครัง้ที่  1  ระหว่างวนัที่  1  ตลุาคม  ถึง  31  มีนาคม  ของปีถัดไป 
       (2)  ครัง้ที่  2  ระหว่างวนัที่  1  เมษายน  ถึง  30  กันยายน  ของปีเดียวกัน 

  ข้อ  333    การประเมินครัง้ที่  1  ตามข้อ  332  ให้ผู้บังคบับัญชาหรือผู้ประเมินจัดล าดับ
ผลการประเมินเรียงล าดบัจากผู้ที่มีผลการประเมินดีเด่น  ผลการประเมินเป็นที่ยอมรับได้และผลการ
ประเมินต้องปรับปรุงไว้ให้ชัดเจนเพ่ือพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือน  และให้จัดท าบัญชีรายช่ือผู้มีผลการ
ประเมินดีเด่น  และผลการประเมินเป็นที่ยอมรับได้ไว้  เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนครัง้ที่  2 

  ข้อ  334    ให้น าระบบเปิดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี             
ที่ก าหนดส าหรับข้าราชการพลเรือน   ทัง้นี  ้ให้นายกเทศมนตรี หรือผู้บังคบับัญชาที่ได้รับมอบหมาย
ประกาศรายช่ือผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดีเด่น ในที่เปิดเผยให้พนักงานเทศบาลได้ทราบโดย             
ทัว่กัน 
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  ข้อ  335    ให้นายกเทศมนตรีแต่งตัง้คณะกรรมการ พิจารณาเพ่ือพิจารณากลัน่กรอง         
ผลการประเมินให้เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรมในการใช้ดลุยพินิจของผู้บังคบับัญชาหรือ  ผู้ประเมิน
ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อผู้มีอ านาจสัง่เลื่อนขัน้เงินเดือน  โดยมีองค์ประกอบตามที่ เทศบาลเห็น         
สมควร  เพ่ือให้การพิจารณาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดงักล่าว 
  ทัง้นี ้ เทศบาลอาจก าหนดให้มีคณะอนกุรรมการช่วยพิจารณากลัน่กรอง เพ่ือให้เกิดความ
เป็นธรรมในระดบักอง หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนในเทศบาลด้วยก็ได้ 

  ข้อ  336    ให้น าผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ          
พนักงานเทศบาล ไปใช้เป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาในเร่ืองต่าง ๆ ที่ก าหนดในข้อ 329  ด้วย 

  ข้อ  337    เมื่อเสร็จสิน้การประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครัง้แล้ว  ผู้บังคบับัญชาซึง่เป็น                
ผู้ประเมินต้องน าผลการประเมินไปใช้ประกอบการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ รับการประเมิน   เพ่ือให้มี             
การแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน  และก าหนดแผนการพฒันาผู้ รับการประเมินให้มีสมรรถนะและ
ผลสมัฤทธ์ิของงานดีย่ิงขึน้ 

  ข้อ  338   ให้เทศบาลวางระบบการจัดเก็บผลการประเมินเพ่ือน าไปใช้   ตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ต่อไป  เช่น  ผลการประเมินครัง้ที่  1  เก็บไว้ที่ผู้บังคบับัญชา ผลการประเมิน ครัง้ที่  2  ภายหลงั
จากการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ รับการประเมินแล้ว  ให้เก็บสรุปผลการประเมินไว้ในแฟ้มประวัติพนักงาน
เทศบาล หรือเทศบาลจะก าหนดรูปแบบการจัดเก็บเป็นอย่างอ่ืนตามที่เหมาะสมก็ได้ 

  ข้อ  339    ให้ใช้การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามที่ก าหนด      
นี ้ส าหรับพนักงานเทศบาลทกุระดบั  ส่วนแบบประเมินการปฏิบัติงานส าหรับพนักงานเทศบาล ระดบั 9  
ให้เป็นไปตามแบบประเมินท้ายประกาศนี ้ และเมื่อ ก.ท. ได้ก าหนดเร่ืองการประเมินประสิทธิภาพและ        
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของนักบริหารงานระดบัสงูแล้ว ก็ให้ใช้หลกัเกณฑ์ดงักล่าวส าหรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักบริหารงานระดบัสงูต่อไป   

  ข้อ  340    กรณีอ่ืน ๆ  ที่มีเหตผุลและความจ าเป็น ส านักงาน  ก.ท. และเทศบาล                  
อาจร่วมกันก าหนดหลกัเกณฑ์หรือวิธีการเพ่ิมเติมตามลกัษณะงาน สภาพการปฏิบัติงานและอ่ืน ๆ  ได้ 
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ส่วนท่ี  6 
การลา 

  ข้อ  341    ในส่วนนี ้
      " เข้ารับการตรวจเลือก "   หมายความว่า เข้ารับการตรวจเลือกเพ่ือรับราชการเป็นทหาร
กองประจ าการ 
      " เข้ารับการเตรียมพล "   หมายความว่า เข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบพล             
เข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพร่ังพร้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  
      " องค์การระหว่างประเทศ "  หมายความว่า องค์การที่ได้รับการจัดตัง้ขึน้ด้วยความ   
ตกลงระหว่างประเทศทัง้ในระดบัรัฐบาลและระดบัเอกชน และส าหรับองค์การสหประชาชาติให้หมายความ
รวมถึงทบวงการช านัญพิเศษและองค์การอ่ืนใดในเครือสหประชาชาติด้วย  
      " องค์การต่างประเทศ "  หมายความว่า องค์การหรือสถาบันต่างประเทศตามที่ผู้
รักษาการตามประกาศนีจ้ะได้ประกาศรายช่ือให้ทราบ 
      " การไปปฏิบัติงานองค์การระหว่างประเทศ "  หมายความรวมถึง การไปปฏิบัติงาน
ตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ การไปปฏิบัติงานในองค์การต่างประเทศ การไปปฏิบัติงานใน
ต่างประเทศในลกัษณะเดียวกันกับการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ รวมทัง้การไปปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานขององค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานขององค์การต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐบาล
ต่างประเทศซึง่ตัง้อยู่   ในประเทศไทย   โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนในลกัษณะเดียวกันกับเงินเดือน
จากองค์การระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือจากประเทศที่ไป
ปฏิบัติงาน แต่ทัง้นีไ้ม่รวมถึงการเดินทางไปราชการตามระเบียบว่าด้วยการอนมุัติให้เดินทางไปราชการหรือ
การจัดการประชุมของทางราชการ การไปรับราชการประจ าในต่างประเทศ การไปศกึษา ฝึกอบรม ดงูาน
หรือปฏิบัติการวิจัย ตามระเบียบหรือข้อบังคบัว่าด้วยการให้พนักงานเทศบาลไปศกึษา ฝึกอบรม และดงูาน 
ณ ต่างประเทศ 
      " ลาติดตามคู่สมรส "  หมายความว่า ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่    
เป็นพนักงานเทศบาลหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึง่ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ 
หรือทางราชการสัง่ให้ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตามความต้องการของทางราชการตามกฏหมายว่าด้วย
การก าหนดหลกัเกณฑ์การสัง่ให้ไปท าการซึง่ให้นับเวลาระหว่างนัน้เหมือนเต็มเวลาราชการหรือเต็มเวลา
ท างาน ตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป  แต่ไม่รวมถึงกรณีที่คู่สมรสไปศกึษา ฝึกอบรม ดงูาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ 
ต่างประเทศ 
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  ข้อ  342    การลาทกุประเภทตามที่ก าหนดในส่วนนี ้ถ้ามีกฎหมาย ระเบียบ หรือมติ   
คณะรัฐมนตรีก าหนดเก่ียวกับการลาประเภทใดไว้เป็นพิเศษ ผู้ลาและผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนญุาตการ
ลาจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการลาประเภทนัน้ด้วย  

  ข้อ  343    ผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนญุาต  และอ านาจพิจารณาหรืออนญุาตการลา
ส าหรับพนักงานเทศบาล ให้เป็นไปตามตารางที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศนี ้

ในกรณีที่ผู้มีอ านาจอนญุาตการลาตามประกาศนีไ้ม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  
และมีเหตจุ าเป็นเร่งด่วนไม่อาจรอขออนญุาตจากผู้มีอ านาจได้ ให้ผู้ลาเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้ มีอ านาจ
อนญุาตการลาชัน้เหนือขึน้ไปเพ่ือพิจารณา และเมื่ออนญุาตแล้วให้แจ้งผู้มีอ านาจอนญุาตตามประกาศนี ้  
ทราบด้วย 
  ผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนญุาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือ               
ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นผู้ พิจารณาอนุญาตแทนก็ได้ 
  ข้อ  344    พนักงานเทศบาลผู้ ใดได้รับค าสัง่ให้ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอ่ืนใดของทาง      
ราชการหากประสงค์จะลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตวั ลาพกัผ่อน หรือลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือ
เข้ารับการเตรียมพล ในช่วงเวลาที่ไปช่วยราชการ ให้เสนอขออนญุาตลาต่อผู้บังคบับัญชาของหน่วยงานที่
ไปช่วยราชการ แล้วให้หน่วยงานนัน้รายงานจ านวนวนัลาให้หน่วยงานต้นสงักัดของผู้นัน้ทราบ อย่างน้อยปี
ละครัง้ 
  การลาประเภทอ่ืนนอกจากที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง   ให้เสนอขออนญุาตลาต่อส่วนราชการ                    
เจ้าสงักัดตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดส าหรับการลาประเภทนัน้ 

  ข้อ  345    การนับวนัลาตามประกาศนีใ้ห้นับตามปีงบประมาณ 
  การนับวนัลาเพ่ือประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา อนญุาตให้ลา และค านวณวนัลา       
ให้นับต่อเน่ืองกัน โดยนับวนัหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวนัลาประเภทเดียวกัน รวมเป็นวนัลาด้วย  เว้นแต่
การนับเพ่ือประโยชน์ในการค านวณวนัลาส าหรับวนัลาป่วยที่มิใช่วนัลาป่วยตามกฏหมายว่าด้วยการ
สงเคราะห์พนักงานเทศบาลผู้ ได้รับอนัตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตปุฏิบัติราชการ  วนัลากิจส่วนตวั  
และวนัลาพกัผ่อนให้นับเฉพาะวนัท าการ 
  การลาป่วยหรือลากิจส่วนตัวซึง่มีระยะเวลาต่อเน่ืองกัน จะเป็นในปีเดียวกันหรือไม่ก็ตาม         
ให้นับเป็นการลาครัง้หนึ่ง ถ้าจ านวนวนัลาครัง้หนึ่งรวมกันเกินอ านาจของผู้มีอ านาจอนุญาตระดบัใด ให้น า           
ใบลาเสนอขึน้ไปตามล าดบัจนถึงผู้มีอ านาจอนญุาต 
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  พนักงานเทศบาลที่ถูกเรียกเข้ามาปฏิบัติราชการระหว่างการลา ให้ถือว่าการลาเป็นอนั
หมดเขตเพียงวนัก่อนเดินทางกลบัและวนัราชการเร่ิมต้นตัง้แต่วนัออกเดินทางกลบัเป็นต้นไป  
  การลาคร่ึงวนัในตอนเช้าหรือตอนบ่าย ให้นับเป็นการลาคร่ึงวนัตามประเภทของการลา 
นัน้ ๆ 
  พนักงานเทศบาลซึง่ได้รับอนญุาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวนัลาที่ยังไม่ได้หยุด
ราชการให้เสนอขอถอนวนัลาต่อผู้บังคบับัญชาตามล าดบัจนถึงผู้มีอ านาจอนญุาตให้ลา และให้ถือว่าการ
ลาเป็นอนัหมดเขตเพียงวนัที่ขอถอนวนัลานัน้ 

  ข้อ  346    เพ่ือควบคมุให้เป็นไปตามประกาศนี ้ให้เทศบาลจัดท าบัญชีลงเวลาการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานเทศบาลในสงักัด โดยมีสาระส าคญัตามตวัอย่างท้ายประกาศนี ้หรือจะใช้เคร่ือง
บันทกึเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 
  ในกรณีจ าเป็นนายกเทศมนตรีจะก าหนดวิธีลงเวลาปฏิบัติราชการ หรือวิธีควบคุมการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษเป็นอย่างอ่ืนตามเห็นสมควร   
ก็ได้ แต่ทัง้นี  ้ต้องมีหลกัฐานให้สามารถตรวจสอบวนัลา เวลาการปฏิบัติราชการได้ด้วย 

  ข้อ  347    การลาให้ใช้ใบลาตามแบบท้ายประกาศนี ้ เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นหรือรีบด่วนจะ
ใช้ใบลาที่มีข้อความไม่ครบถ้วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอย่างอ่ืนก็ได้   แต่ทัง้นี ้ต้องส่งใบลาตามแบบ
ในวนัแรกที่มาปฏิบัติราชการ 

  ข้อ  348   พนักงานเทศบาลซึง่ประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตามประกาศนี ้
หรือ   ในระหว่างวนัหยุดราชการให้เสนอขออนญุาตต่อผู้บังคบับัญชาตามล าดบัจนถึงผู้ ว่าราชการจังหวดั  
  การอนญุาตของผู้ ว่าราชการจังหวดัตามวรรคหนึ่ง เมื่ออนุญาตแล้วให้รายงาน
ปลดักระทรวง มหาดไทยทราบด้วย 

  ข้อ  349    พนักงานเทศบาลผู้ ใดไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ อันเน่ืองมาจาก
พฤติการณ์พิเศษ ซึง่เกิดขึน้กับบุคคลทัว่ไปในท้องที่นัน้ หรือพฤติการณ์พิเศษซึง่เกิดขึน้กับพนักงานเทศบาล
ผู้นัน้และมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือความผิดของพนักงานเทศบาลผู้นัน้เอง โดยพฤติการณ์
พิเศษดงักล่าวร้ายแรงจนเป็นเหตขุัดขวางท าให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตัง้ปกติ ให้พนักงาน
เทศบาลผู้นัน้รีบรายงานพฤติการณ์ที่เกิดขึน้รวมทัง้อปุสรรคขัดขวางที่ท าให้มาปฏิบัติราชการไม่ได้ต่อ
ผู้บังคบับัญชาตามล าดบัจนถึงนายกเทศมนตรีทนัทีในวนัแรกที่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ 
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  ในกรณีที่นายกเทศมนตรีเห็นว่าการที่พนักงานเทศบาลผู้นัน้มาปฏิบัติราชการไม่ได้เป็น
เพราะพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่งจริง ให้สัง่ให้การหยุดราชการของพนักงานเทศบาลผู้นัน้ไม่นับเป็น           
วนัลาตามจ านวนวันที่ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้อนัเน่ืองมาจากพฤติการณ์พิเศษดงักล่าว  
  ในกรณีที่นายกเทศมนตรี เห็นว่าการที่ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการยังไม่สมควรถือเป็น
พฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวนัที่พนักงานเทศบาลผู้นัน้ไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวนัลากิจ    
ส่วนตวั 

  ข้อ  350    การลาแบ่งออกเป็น 9 ประเภท คือ 
(1) การลาป่วย 
(2) การลาคลอดบุตร 
(3) การลากิจส่วนตวั 
(4) การลาพกัผ่อน 
(5) การลาอปุสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
(6) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล  
(7) การลาไปศกึษา ฝึกอบรม ดงูาน หรือปฏิบัติการวิจัย  
(8) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
(9) การลาติดตามคู่สมรส 

  ข้อ  351    พนักงานเทศบาลซึง่ประสงค์จะลาป่วยเพ่ือรักษาตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
ต่อผู้บังคบับัญชาตามล าดบัจนถึงผู้มีอ านาจอนญุาตก่อนหรือในวนัที่ลา เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นจะเสนอหรือ
จัดส่งใบลา ในวนัแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ 
  ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงช่ือในใบลาได้จะให้    
ผู้ อ่ืนลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงช่ือได้แล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว  
  การลาป่วยตัง้แต่ 3 วนัขึน้ไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึง่เป็นผู้ที่ได้ขึน้ทะเบียนและรับใน
อนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีจ าเป็นหรือเห็นสมควรผู้ มีอ านาจ
อนญุาตจะสัง่ให้ใช้ใบรับรองแพทย์ซึง่ผู้มีอ านาจอนญุาตเห็นชอบแทนก็ได้ 
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  การลาป่วยไม่ถึง 3 วนั ไม่ว่าจะเป็นการลาครัง้เดียวหรือหลายครัง้ติดต่อกันถ้าผู้มีอ านาจ
อนญุาตเห็นสมควร จะสัง่ให้มีใบรับรองแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสัง่ให้ผู้ ลาไปรับการตรวจ
จากแพทย์ของทางราชการเพ่ือประกอบการพิจารณาอนญุาตก็ได้ 

  ข้อ  352 พนักงานเทศบาลซึง่ประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผู้บังคบับัญชาตามล าดบัจนถึงผู้มีอ านาจอนญุาตก่อนหรือในวนัที่ลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงช่ือในใบลาได้ 
จะให้ ผู้ อ่ืนลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงช่ือได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว และมีสิทธิลาคลอด
บุตรโดยได้รับเงินเดือนครัง้หนึ่งได้ 90 วนั โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ 
  การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่ลาคลอดก่อนหรือหลงัวนัที่ลาคลอดบุตรก็ได้  แต่เมื่อรวม
วนัลาแล้วต้องไม่เกิน  90  วนั 
  พนักงานเทศบาลที่ได้รับอนญุาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดราชการไปแล้วแต่ไม่ได้        
คลอดบุตรตามก าหนด  หากประสงค์จะขอถอนวนัลาคลอดบุตรที่หยุดไป  ให้ผู้ มีอ านาจอนญุาตให้ถอน       
วนัลาคลอดบุตรได้  โดยให้ถือว่าวนัที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวนัลากิจส่วนตัว 
  การลาคลอดบุตรคาบเก่ียวกับการลาประเภทใด  ซึง่ยังไม่ครบก าหนดวนัลาของการลา  
ประเภทนัน้ ให้ถือว่าการลาประเภทนัน้สิน้สุดลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตัง้แต่วนัเร่ิมวนัลาคลอด
บุตร 

  ข้อ  353    พนักงานเทศบาลซึง่ประสงค์จะลากิจส่วนตวั ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผู้บังคบับัญชาตามล าดบัจนถึงผู้มีอ านาจอนญุาต และเมื่อได้รับอนญุาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มี
เหตจุ าเป็นไม่สามารถรอรับอนญุาตได้ทนัจะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมด้วยเหตจุ าเป็นไว้แล้วหยุดราชการ
ไปก่อนได้ แต่จะต้องชีแ้จงเหตผุลให้ผู้มีอ านาจอนญุาตทราบโดยเร็ว 
  ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้ ให้เสนอหรือจัดส่ง              
ใบลาพร้อมทัง้เหตผุลความจ าเป็นต่อผู้บังคบับัญชาตามล าดบัจนถึงผู้มีอ านาจอนญุาตทนัทีในวนัแรกที่มา
ปฏิบัติราชการ 

  ข้อ  354    พนักงานเทศบาลที่ลาคลอดบุตรตามข้อ  352 แล้ว  หากประสงค์จะลาเพ่ือ
เลีย้งดบูุตรเพ่ิมอีก  ให้มีสิทธิลากิจส่วนตัวเพ่ือเลีย้งดบูุตรต่อเน่ืองจากการลาคลอดบุตรโดยได้รับเงินเดือน
ได้อีกไม่เกิน 30 วนัท าการ 
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  ข้อ  355   พนักงานเทศบาลมีสิทธิลากิจส่วนตัว รวมทัง้ลากิจส่วนตัวเพ่ือเลีย้งดบูุตร
ต่อเน่ืองจากการลาคลอดบุตร โดยได้รับเงินเดือนปีละไม่เกิน 45 วนัท าการ 
  พนักงานเทศบาลผู้ที่ได้ใช้สิทธิลากิจส่วนตัวเพ่ือเลีย้งดบูุตรต่อเน่ืองจากการลาคลอดบุตร
ตามข้อ  354  ในปีใดแล้ว ให้มีสิทธิลากิจส่วนตวัโดยได้รับเงินเดือนได้อีกตามจ านวนวันที่เหลืออยู่ 

  ข้อ  356    พนักงานเทศบาลที่ลาคลอดบุตรและลากิจส่วนตวัเพ่ือเลีย้งดบูุตรต่อเน่ืองจาก
การลาคลอดบุตร โดยมีสิทธิได้รับเงินเดือนตามข้อ  354  และข้อ  355  แล้ว หากประสงค์จะลากิจส่วนตวั
เพ่ือเลีย้งดบูุตรต่อไปอีก ให้ลาได้ไม่เกิน 150 วนัท าการ โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา 

  ข้อ  357    ผู้ที่ได้รับอนญุาตให้ลากิจส่วนตวั เว้นแต่กรณีการลากิจส่วนตวัเพ่ือเลีย้งดบูุตร         
ตามข้อ  354  และข้อ  355  ซึง่ได้หยุดราชการไปยังไม่ครบก าหนด ถ้ามีราชการจ าเป็นเกิดขึน้ 
ผู้บังคบับัญชาหรือผู้ มีอ านาจอนุญาตจะเรียกตวัมาปฏิบัติราชการก็ได้ 

  ข้อ  358    พนักงานเทศบาลมีสิทธิลาพกัผ่อนประจ าปีในปีหนึ่งได้ 10 วนัท าการ เว้นแต่           
พนักงานเทศบาล ดงัต่อไปนีไ้ม่มีสิทธิลาพกัผ่อนประจ าปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง 6 เดือน 

(1) ผู้ซึง่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการครัง้แรก  
(2) ผู้ซึง่ลาออกจากราชการเพราะเหตสุ่วนตัว แล้วต่อมาได้บรรจุเข้ารับราชการอีก 
(3) ผู้ซึง่ลาออกจากราชการเพ่ือด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือเพ่ือสมคัรรับเลือกตัง้                  

แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลงั 6 เดือน นับแต่วนัออกจากราชการ 
(4) ผู้ซึง่ถูกสัง่ให้ออกจากราชการในกรณีอ่ืน นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตาม

กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และในกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ
แล้วต่อมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการอีก  

  ข้อ  359    ถ้าในปีใดพนักงานเทศบาลผู้ ใดมิได้ลาพกัผ่อนประจ าปี หรือลาพกัผ่อน
ประจ าปีแล้วแต่ไม่ครบ 10 วนัท าการ ให้สะสมวนัที่มิได้ลาในปีนัน้รวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ แต่วนัลาพกัผ่อน
สะสมรวมกับวนัลาพกัผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน 20 วนัท าการ 
  ส าหรับผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้มีสิทธิน าวนัลาพกัผ่อน
สะสมรวมกับวนัลาพกัผ่อนประจ าปีในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน 30 วนัท าการ 
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  ข้อ  360    พนักงานเทศบาลซึง่ประสงค์จะลาพกัผ่อน ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผู้บังคบับัญชาตามล าดบัจนถึงผู้มีอ านาจอนญุาต และเมื่อได้รับอนญุาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้  

  ข้อ  361    การอนญุาตให้ลาพกัผ่อน ผู้ มีอ านาจอนญุาตจะอนญุาตให้ลาครัง้เดียวหรือ
หลายครัง้ก็ได้ โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ 

  ข้อ  362    ผู้ที่ได้รับอนญุาตให้ลาพกัผ่อนซึง่หยุดราชการไปยังไม่ครบก าหนด ถ้ามี      
ราชการจ าเป็นเกิดขึน้ ผู้บังคบับัญชาหรือผู้มีอ านาจอนญุาตจะเรียกตวัมาปฏิบัติราชการก็ได้  

  ข้อ  363    พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานศกึษาและมีวนัหยุดภาคการศกึษา  
หากได้หยุดราชการตามวนัหยุดภาคการศกึษา  เกินกว่าวนัลาพกัผ่อนตามหมวดนีแ้ล้ว  ไม่มีสิทธิลา        
พกัผ่อนตามที่ก าหนดไว้ในส่วนนี  ้

  ข้อ  364   พนักงานเทศบาลซึง่ประสงค์จะลาอปุสมบทในพระพทุธศาสนา หรือพนักงาน
เทศบาลที่นับถือศาสนาอิสลามซึง่ประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคบับัญชาตามล าดบัจนถึงผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนญุาตก่อนวนั
อปุสมบทหรือก่อนวนัเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ไม่น้อยกว่า 60 วนั 
  ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่ง ให้ชีแ้จงเหตผุลความ                
จ าเป็นประกอบการลา และให้อยู่ในดลุยพินิจของผู้ มีอ านาจที่จะพิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได้  

  ข้อ  365    พนักงานเทศบาลที่ได้รับอนญุาตให้ลาอปุสมบทหรือได้รับอนญุาตให้ลาไป
ประกอบพิธีฮัจย์ตามข้อ  364  แล้ว จะต้องอปุสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์  ภายใน 10 วนั 
นับแต่วนัเร่ิมลา และจะต้องกลบัมารายงานตวัเข้าปฏิบัติราชการภายใน 5 วนั   นับแต่วนัที่ลาสิกขา หรือ 
วนัที่เดินทางกลบัถึงประเทศไทยหลงัจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 
  พนักงานเทศบาลที่ได้รับอนญุาตให้ลาอปุสมบทหรือได้รับอนญุาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์
และได้หยุดราชการไปแล้ว หากปรากฎว่ามีปัญหาอปุสรรคท าให้ไม่สามารถอปุสมบทหรือไปประกอบ          
พิธีฮัจย์ตามที่ขอลาไว้ เมื่อได้รับรายงานตวักลบัเข้าปฏิบัติราชการตามปกติและขอถอนวนัลา ให้ผู้ มีอ านาจ
พิจารณาหรืออนญุาต พิจารณาหรืออนญุาตให้ถอนวนัลาอปุสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ โดยให้ถือว่า
วนัที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวนัลากิจส่วนตัว 
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  ข้อ  366    พนักงานเทศบาลที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานผลต่อ
ผู้บังคบับัญชาก่อนวนัเข้ารับการตรวจเลือกไม้น้อยกว่า 48 ชั่วโมง   ส่วนพนักงานเทศบาลที่ได้รับ
หมายเรียกเข้ารับการเตรียมพลให้รายงานลาต่อผู้บังคบับัญชาภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลารับหมายเรียก
เป็นต้นไป และให้ไปเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลตามวนัเวลาในหมายเรียกนัน้โดยไม่
ต้องรอรับค าสัง่อนญุาต และให้ผู้บังคบับัญชาเสนอไปตามล าดบัจนถึงนายกเทศมนตรี 

  ข้อ  367    เมื่อพนักงานเทศบาลที่ลานัน้พ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือก  หรือเข้ารับการ
เตรียมพลแล้ว  ให้มารายงานตัวกลบัเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคบับัญชาภายใน 7 วนั   เว้นแต่
กรณีที่มีเหตจุ าเป็น  นายกเทศมนตรีอาจขยายเวลาให้ได้รวมแล้วไม่เกิน 15 วนั 

  ข้อ  368    พนักงานเทศบาลซึง่ประสงค์จะลาไปศกึษา ฝึกอบรม ดงูานหรือปฏิบัติการวิจัย  
ณ   ต่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคบับัญชาตามล าดบัจนถึงนายกเทศมนตรีเพ่ือพิจารณา
อนญุาต 
  ส าหรับการลาไปศกึษา ฝึกอบรม ดงูานหรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศให้เสนอหรือจัดส่ง              
ใบลาต่อผู้บังคบับัญชาตามล าดบัจนถึงนายกเทศมนตรีเพ่ือพิจารณาอนญุาต 

  ข้อ  369    พนักงานเทศบาลซึง่ประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศให้
เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคบับัญชาตามล าดบัจนถึงปลดักระทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณา โดยถือ
ปฏิบัติตาม  หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในส่วนนี  ้

  ข้อ  370    การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศมี 2 ประเภท คือ 
      " ประเภทที่ 1 "    ได้แก่ การไปปฏิบัติงานในกรณีหนึ่งกรณีใด ดงัต่อไปนี  ้
          (1) การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ซึง่ประเทศไทยเป็นสมาชิกและเป็น    
วาระที่ต้องส่งไปปฏิบัติงานในองค์การนัน้ 
          (2) รัฐบาลไทยมีข้อผูกพนัที่จะต้องส่งไปปฏิบัติงานตามความตกลงระหว่างประเทศ  
          (3) ประเทศไทยต้องส่งไปปฏิบัติงานเพ่ือพิทกัษ์รักษาผลประโยชน์ของประเทศตาม
ความต้องการของรัฐบาลไทย 
      " ประเภทที่ 2 "    ได้แก่ การไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากประเภทที่ 1 
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  ข้อ  371    พนักงานเทศบาลที่ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศต้องมีคณุสมบัติ
ดงัต่อไปนี  ้
      (1) เป็นพนักงานเทศบาลประจ าตลอดมาเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีก่อน
ถึงวนัที่ได้รับอนญุาตให้ไปปฏิบัติงาน เว้นแต่ผู้ที่ไม่ปฏิบัติงานในองค์การสหประชาชาติก าหนดเวลาห้าปีให้
ลดลงเป็นสองปี 
      ส าหรับผู้ที่เคยไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศประเภทที่ 2 มาแล้วจะต้องมี
เวลาปฏิบัติราชการในส่วนราชการไม่น้อยกว่าสองปี นับแต่วนัเร่ิมกลบัเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลงัจากที่
เดินทางกลบัจากราชการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศประเภทที่ 2 ครัง้สดุท้าย 
      (2) ผู้ที่ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศประเภทที่ 2   ต้องมีอายุไม่เกินห้าสิบปี
บริบูรณ์ นับถึงวนัที่ได้รับอนญุาตให้ไปปฏิบัติงาน 
      (3) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีความรู้ความสามารถเหมาะสม มีความประพฤติ
เรียบร้อยและไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนว่ากระท าผิดวินัย 
  การขอยกเว้นหรือผ่อนผันคณุสมบัติตาม (1) วรรคสอง และ (2) ให้เสนอเหตผุลความ
จ าเป็นต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

  ข้อ  372    ให้พนักงานเทศบาลที่ได้รับการคดัเลือกให้ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง
ประเทศย่ืนใบลาต่อผู้บังคบับัญชาไปตามล าดบัเพ่ือพิจารณาอนญุาต  และมีค าสัง่ให้พนักงานเทศบาล     
ผู้นัน้ลาไปปฏิบัติงานได้โดยถือว่าเป็นการไปท าการใด ๆ  อนัจะนับเวลาระหว่างนัน้ เหมือนเต็มเวลา        
ราชการ มีก าหนดเวลาไม่เกินสี่ปีส าหรับการไปปฏิบัติงานประเภทที่ 1 หรือมีก าหนดเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ส าหรับการไปปฏิบัติงานประเภทที่ 2   โดยไม่ได้รับเงินเดือนเว้นแต่อตัราเงินเดือนที่ได้รับจากองค์การ
ระหว่างประเทศต ่ากว่าอตัราเงินเดือนของทางราชการที่ผู้นัน้ได้รับอยู่ในขณะนัน้ให้มีสิทธิได้รับเงินเดือน
จากทางราชการสมทบ    ซึง่เมื่อรวมกับเงินเดือนจากองค์การระหว่างประเทศแล้วไม่เกินอตัราเงินเดือนของ
ทางราชการที่พนักงานเทศบาลผู้นัน้ได้รับอยู่ในขณะนัน้ 

  ข้อ  373    พนักงานเทศบาลที่ได้รับอนญุาตให้ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  
หากประสงค์จะอยู่ปฏิบัติงานต่อ ให้ย่ืนเร่ืองราวพร้อมทัง้เหตผุลความจ าเป็นและประโยชน์ทางราชการจะ
ได้รับต่อผู้บังคบับัญชาตามล าดบัจนถึงปลดัประทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณาอนญุาต   และมีค าสัง่ให้
พนักงานเทศบาลผู้นัน้ไปปฏิบัติงานโดยถือว่าเป็นการไปท าการใด ๆ   อนัจะนับเวลาระหว่างนัน้เหมือนเต็ม 
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เวลาราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยก าหนดหลกัเกณฑ์การสัง่ให้พนักงานเทศบาลไปท าการนัน้เหมือนเต็ม
เวลาราชการได้อีกแต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่ปี 
  การอนญุาตให้พนักงานเทศบาลผู้ ใดไปปฏิบัติงานประเภทที่ 2 เกินกว่าหนึ่งปี ให้
ผู้บังคบับัญชาสัง่ให้ผู้นัน้ออกจากราชการในช่วงเวลาที่ไปปฏิบัติงานเกินหนึ่งปีด้วย  

  ข้อ  374    เมื่อเทศบาลได้มีค าสัง่ให้พนักงานเทศบาลไปปฏิบัติงานตามข้อ  372  หรือให้
ไปปฏิบัติงานต่อหรือให้ออกจากราชการตามข้อ  373 แล้วให้เทศบาลรายงานและส่งส าเนาค าสัง่ดงักล่าว
ให้ส านักงาน ก.ท. ทราบ 

  ข้อ  375    ให้เทศบาลจัดท าสญัญาผูกมัดพนักงานเทศบาลที่ไปปฏิบัติงานในองค์การ
ระหว่างประเทศประเภทที่ 2   ให้กลบัมารับราชการในส่วนราชการเป็นเวลาหนึ่งเท่าของระยะเวลาที่ไป
ปฏิบัติงาน   พนักงานเทศบาลผู้ ใดปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศแล้วไม่กลบัมารับราชการหรือ
กลบัมารับราชการไม่ครบก าหนดตามสญัญา ให้ชดใช้เงินเบีย้ปรับแก่ทางราชการ ดงันี  ้
      (1) ไม่กลบัเข้ารับราชการเลย ให้ชดใช้เป็นจ านวนเท่ากับเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่ได้รับ        
คณูด้วยเวลาที่ไปปฏิบัติงานที่คิดเป็นเดือน เศษของเดือน ถ้าเกินสิบห้าวนัให้คิดเป็นหนึ่งเดือน 
      (2) กลบัมารับราชการไม่ครบก าหนดตามสญัญา ให้ชดใช้เบีย้ปรับตาม (1) ลดลงตาม     
ส่วนการท าสัญญาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่ก าหนดเมื่อจัดท าแล้วให้ส่งให้ส านักงาน 
ก.ท. จ านวน 1 ชุด 

  ข้อ  376    พนักงานเทศบาลที่ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ เมื่อปฏิบัติงาน
แล้วเสร็จให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายในสิบวนั นับแต่วนัถัดจากเสร็จสิน้การปฏิบัติงานและให้
รายงานผลการไปปฏิบัติงานให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในสามสิบวนั นับแต่วนัที่กลบัมาปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 
  การรายงานผลการไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบรายงานการไปปฏิบัติงานใน              
องค์การระหว่างประเทศ ตามที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศนี ้   
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  ข้อ  377    พนักงานเทศบาลซึง่ประสงค์จะลาติดตามคู่สมรส ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ 
ผู้บังคบับัญชาตามล าดบัเพ่ือพิจารณาอนญุาตให้ลาได้ไม่เกินสองปี และในกรณีจ าเป็นอาจอนญุาตให้ลา
ต่อได้อีกสองปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่ปี ถ้าเกินสี่ปีให้ลาออกจาก     ราชการ  

  ข้อ  378    การพิจารณาอนญุาตให้พนักงานเทศบาลลาติดตามคู่สมรส   ผู้มีอ านาจ
อนญุาตจะ  อนญุาตให้ลาครัง้เดียวหรือหลายครัง้ก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ แต่เมื่อรวมแล้วจะต้องไม่
เกินระยะเวลาตามที่ก าหนดในข้อ  377  และจะต้องเป็นกรณีที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือ
ปฏิบัติงานในต่างประเทศเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่ว่าจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏบัติงานใน
ประเทศเดียวกันหรือไม่ 

  ข้อ  379    พนักงานเทศบาลที่ได้ลาติดตามคู่สมรสครบก าหนดระยะเวลาตามข้อ  377   
ในช่วงเวลาที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศติดต่อกันคราวหนึ่งแล้ว ไม่มี
สิทธิขอลาติดตามคู่สมรสอีก เว้นแต่คู่สมรสจะได้กลบัมาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานประจ าใน
ประเทศไทยต่อมาได้รับค าสัง่ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศอีกในช่วงเวลาใหม่ 
จึงจะมีสิทธิขอลาติดตามคู่สมรสตามข้อ  377  ได้ใหม่ 

  ข้อ  380    กรณีมีเหตุพิเศษ สมควรยกเว้นการปฏิบัติตามที่ก าหนดในส่วนนีใ้ห้น าเสนอ    
ก.ท.จ.  เพ่ือพิจารณาเป็น ราย ๆ ไป 

 

ส่วนท่ี 7 
เบ็ดเตล็ด 

  ข้อ  381    วนั เวลาท างาน  วนัหยุดตามประเพณี  วนัหยุดประจ าปีของพนักงานเทศบาล                              
ให้เทศบาลประกาศก าหนดโดยให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนดส าหรับข้าราชการพลเรือนโดยอนโุลม 
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  ข้อ  382    เคร่ืองแบบและระเบียบการแต่งเคร่ืองแบบของพนักงานเทศบาล ให้เป็นไป
ตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนัน้ 

  ข้อ  383    ให้เทศบาลจัดให้มีประกาศก าหนดมาตรฐานคณุธรรมและจริยธรรมส าหรับ
พนักงานเทศบาล    เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติตนของพนักงานเทศบาล โดยให้ติด
ประกาศไว้อย่างเปิดเผยในส านักงานของเทศบาล 

  ข้อ  384    ในการจัดท ามาตรฐานคณุธรรมและจริยธรรมตามข้อ  383 ให้เทศบาลแต่งตัง้
คณะกรรมการจัดท ามาตรฐานคณุธรรมและจริยธรรมขึน้ ประกอบด้วยผู้แทนทกุฝ่ายของเทศบาล  

  ข้อ  385    ให้เทศบาลรายงานเก่ียวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตัง้ การย้าย       
การโอน  การรับโอน  การเลื่อนระดบั การเลื่อนขัน้เงินเดือน ตลอดจนการรายงานเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง
ลกัษณะหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งและส่วนราชการ การเปลี่ยนแปลงการใช้ต าแหน่ง การทะเบียน
ประวติัของพนักงานเทศบาล  และอัตราก าลงัของพนักงานเทศบาล  และการปฏิบัติการอ่ืน ไปยัง  ก.ท.      

  ข้อ  386    เมื่อเทศบาลได้มีค าสัง่ หรือประกาศเก่ียวกับพนักงานเทศบาล หรือตามที่
ก าหนดในประกาศนี ้มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  และตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน  ดงัต่อไปนี  ้

(1) การสัง่บรรจุและแต่งตัง้  ซึง่หมายถึง  การสัง่บรรจุเข้ารับราชการและแต่งตัง้               
ให้ด ารงต าแหน่งพนักงานเทศบาล  ตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการคัดเลือก  การ
บรรจุและแต่งตัง้  การย้าย  การโอน  การรับโอน  การเลื่อนระดบัและการเลื่อนขัน้เงินเดือน  ส าหรับ
พนักงานเทศบาล   

(2) การสัง่แต่งตัง้  ซึง่หมายถึง  การสัง่ย้าย โอน รับโอน เลื่อนระดบั  ตามมาตรฐาน 
ทัว่ไปเก่ียวกับหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการคดัเลือก  การบรรจุและแต่งตัง้  การย้าย  การโอน  การรับโอน  
การเลื่อนระดบัและการเลื่อนขัน้เงินเดือน  ส าหรับพนักงานเทศบาล 

(3)  การสัง่ให้ได้รับเงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง  การให้ได้รับเงินเดือนตามคณุวฒุิ 
การได้รับประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และการเลื่อนขัน้เงินเดือน  ตามมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกับอตัราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  
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(4)  การสัง่ประจ าเทศบาล  การสัง่ผู้ประจ าเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง
อ่ืน และการสัง่ให้ช่วยปฏิบัติราชการ  ตามมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  วิธีการ
บริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและกิจการอนัเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล   

(5)  การสัง่ให้ออกจากราชการตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการให้ออกจากราชการ   
(6)  การประกาศการพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญพนักงาน  

ส่วนท้องถ่ิน 
(7)  การประกาศก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  การก าหนดอ านาจหน้าที่             

การแบ่งส่วนราชการภายใน  การจัดตัง้  การปรับปรุง  การรวมหรือการยุบเลิกการจัดแบ่งส่วนราชการของ
เทศบาล  ตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  วิธีการบริหารและการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาลและกิจการอนัเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล  

(8)  การประกาศก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาล  ตามแผนอัตราก าลงัของเทศบาล  
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับต าแหน่ง  แผนอตัราก าลงัของเทศบาล  ตามมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกับ
อตัราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่งส าหรับพนักงานเทศบาล  

ให้เทศบาลที่ออกค าสัง่หรือประกาศดงักล่าว  รายงานไปยัง   ก .ท.   โดยส่งส าเนาค าสัง่  
หรือประกาศนัน้อย่างละ  3  ฉบับ  ไปให้ภายในห้าวนัท าการนับแต่วนัที่ออกค าสัง่หรือประกาศ  และ
ส าหรับกรณีการบรรจุและแต่งตัง้ตาม (1)  ให้ส่งทะเบียนประวติัพนักงานเทศบาล  ตามข้อ 388 ของผู้ ได้รับ
การบรรจุและแต่งตัง้ที่ได้กรอกรายการและตรวจสอบถูกต้องแล้วไปพร้อมกันด้วย  

  ข้อ  387    เมื่อ  ก.ท.จ.   หรือเทศบาล ก าหนดให้มีการประกาศเก่ียวกับการคัดเลือก  
ตามที่ก าหนดในประกาศนี ้ ดงัต่อไปนี  ้
       (1)  การสอบแข่งขัน  เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
       (2)  การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน 
       (3)  การสอบคดัเลือก  เพ่ือแต่งตัง้พนักงานเทศบาล  ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ 
       (4)  การคัดเลือก  เพ่ือแต่งตัง้พนักงานเทศบาลต าแหน่งบริหารให้ด ารงต าแหน่งใน
ระดบัที่สงูขึน้ 
  ให้เลขานกุาร  ก.ท.จ.   รายงานไปยัง  ก.ท. โดยส่งส าเนาประกาศเก่ียวกับการคัดเลือกนัน้          
อย่างละ  3  ฉบับ  ไปให้ภายใน ห้าวนัท าการนับแต่วนัที่ประกาศ 

  ข้อ  388    ให้เทศบาลจัดให้มีทะเบียนประวัติของพนักงานเทศบาลทกุคน โดยจัดเก็บไว้ที่
เทศบาล 1 ฉบับ ก.ท.จ. 1 ฉบับ และส่งให้  ก.ท. เก็บไว้ 1 ฉบับ 
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  การจัดท าทะเบียนประวติัของพนักงานเทศบาล  ลกัษณะ  รูปแบบ วิธีปฏิบัติเก่ียวกับ
ทะเบียนประวติั  วิธีการบันทกึรายการในทะเบียนประวัติ   และการจัดท าแฟ้มประวติัพนักงานเทศบาล   
ให้น ากฎหมายหรือระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือน มาใช้บังคบัโดย
อนโุลม 

  ข้อ  389    พนักงานเทศบาล  ผู้ ใดได้รับอนญุาตให้ไปศกึษาฝึกอบรมดงูาน  หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศ  หรือต่างประเทศ  ได้รับอนญุาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  
หรือลาติดตามคู่สมรสตามระเบียบว่าด้วยการลาของพนักงานเทศบาล  ได้รับวฒุิเพ่ิมขึน้หรือสงูขึน้  สมรส  
หย่า  เปลี่ยนช่ือตวัหรือช่ือสกุล หรือตาย ให้เทศบาลที่อนญุาตหรือได้รับแจ้ง รายงานไปยัง  ก.ท.จ.ก.ท. 
ภายในห้าวนั ท าการนับแต่วนัอนญุาตหรือวนัได้รับแจ้ง แล้วแต่กรณี  

  ข้อ  390    ให้เทศบาลค านวณอตัราก าลงัพนักงานครูเทศบาลที่สงักัดสถานศกึษา          
ตามเกณฑ์ที่ ก.ท. ก าหนด  แล้วรายงาน ก.ท. ทราบตามแบบที่รายงานให้ ก.ท.จ.ทราบในข้อ 23 (8) ภายใน
เดือนมิถุนายน  ของทกุปี 

หมวด  15 
การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง 

  ข้อ  391    ในหมวดนี ้
  “ส่วนราชการ”   หมายความว่า  ส่วนราชการที่เทศบาลประกาศจัดตัง้ขึน้ ตามมาตรฐาน
ทัว่ไปเก่ียวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาล และให้รวมถึงโรงเรียนหรือหน่วยงานอ่ืนที่อยู่
สงักัดในเทศบาลด้วย 
  “ลกูจ้าง”   หมายความว่า  ลกูจ้างประจ า  ลกูจ้างชั่วคราว  และลกูจ้างลกัษณะ                           
ผู้ช านาญงานของเทศบาล  โดยไม่รวมถึงลกูจ้างของสถานธนานบุาลของเทศบาล 
  “ลกูจ้างประจ า” หมายความว่า  ลกูจ้างรายเดือน  รายวัน  และรายชั่วโมงที่จ้างไว้            
ปฏิบัติงานที่มีลกัษณะประจ าโดยไม่มีก าหนดเวลาการจ้างตามอัตราและจ านวนที่ก าหนดไว้และรับเงิน         
ค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างประจ าของเทศบาล หรือหมวดเงินอดุหนุนของรัฐบาลด้วย 
  “ลกูจ้างชั่วคราว” หมายความว่า  ลกูจ้างรายเดือน  รายวนั  และรายชั่วโมงที่จ้างไว้               
ปฏิบัติงานที่มีลกัษณะชั่วคราว   และหรือมีก าหนดเวลาจ้าง   แต่ทัง้นี ้ระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกินปี                 
งบประมาณและรับเงินค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างชั่วคราวหรือจากยอดเงินอ่ืนใด  
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  “ลกูจ้างลกัษณะผู้ช านาญงาน” หมายความว่า   ลกูจ้างซึง่มีความรู้ความช านาญใน      
งานเฉพาะอย่าง ที่จะต้องปฏิบัติเป็นอย่างดี  ทัง้เคยปฏิบัติงานชนิดนัน้มานานไม่น้อยกว่า 5 ปี  โดยมี            
ใบรับรองความรู้ความช านาญและความสามารถในการท างานจากสถานที่ท างานเดิมที่ผู้ นัน้เคยปฏิบัติ     
งานมาแล้ว 
  “เวลาท างานปกติ” หมายความว่า  เวลาท างานของทางราชการ  หรือเวลาอ่ืนใดที่                  
นายกเทศมนตรีก าหนดตามลกัษณะงานให้เป็นเวลาท างานปกติ 
  “วนัหยุดประจ าสปัดาห์” หมายความว่า  วนัอาทิตย์ หรือวนัอ่ืนใดที่นายกเทศมนตรี
ก าหนดขึน้เพ่ือความเหมาะสมตามลกัษณะงานของเทศบาล โดยอาจก าหนดวนัหยุดประจ าสปัดาห์ เป็น
สองวนั ก็ได้ 
  “วนัหยุดพิเศษ”  หมายความว่า  วนัหยุดที่ทางราชการประกาศเป็นวนัหยุดราชการ   
นอกจากวนัหยุดประจ าสปัดาห์ 
  “ค่าจ้างอัตราปกติ” หมายความว่า  ค่าจ้างรายเดือน รายวนั และรายชั่วโมง รวมถึง 
เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้ รบตามอัตราที่ก าหนดจ่ายให้ลกูจ้างส าหรับการปฏิบัติงานปกติ 
  “ค่าจ้างรายเดือน” หมายความว่า  ค่าจ้างที่ก าหนดอตัราจ่ายเป็นรายเดือน  รวมถึง                 
เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้ รบ 
  “ค่าจ้างรายวนั” หมายความว่า  ค่าจ้างที่ก าหนดอตัราจ่ายเป็นรายวนัในวนัท างาน              
ปกติ  รวมถึงเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้ รบ 
  “ค่าจ้างรายชั่วโมง” หมายความว่า  ค่าจ้างที่ก าหนดอตัราจ่ายเป็นรายชั่วโมงในวนั               
ท างานปกติ  รวมถึงเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้ รบ 
  “ค่าจ้างนอกเวลา” หมายความว่า ค่าจ้างที่ก าหนดจ่ายให้แก่ลกูจ้างรายวนัและราย                 
ชั่วโมง  เน่ืองจากต้องปฏิบัติราชการนอกเวลาท างานปกติ 
  “ค่าจ้างในวนัหยุด” หมายความว่า ค่าจ้างที่ก าหนดจ่ายให้แก่ลกูจ้างรายวนัและ                 
รายชั่วโมง  กรณีสัง่ให้ปฏิบัติราชการในวนัหยุดประจ าสปัดาห์หรือวนัหยุดพิเศษ 

“ค่าอาหารท าการนอกเวลา” หมายความว่า  ค่าอาหารที่ก าหนดจ่ายให้แก่ลกูจ้าง                 
รายเดือน  เน่ืองในการปฏิบัติราชการนอกเวลาท าการปกติหรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจ าสปัดาห์            
หรือวนัหยุดพิเศษ 

“เงินช่วยพิเศษ” หมายความว่า  เงินช่วยเหลือค่าท าศพของลกูจ้างที่จ่ายในกรณี                                
ลกูจ้างถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ 
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“ท้องถ่ินอ่ืน” หมายความว่า ท้องถ่ินที่ลกูจ้างต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกเขต                 

เทศบาลที่ตนสงักัด 
“ฝึกอบรม” หมายความว่า   การเพ่ิมพนูความรู้ความช านาญ หรือประสบการณ์                        

ด้วยการเรียน  การวิจัย  การอบรม  การสมัมนา  หรือการปฏิบัติงานโดยไม่มีการรับปริญญา หรือ                  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการนัน้   และหมายความรวมตลอดถึงการฝึกฝนภาษา              
และการรับค าแนะน าก่อนเข้าฝึกอบรมหรือการดงูานที่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม หรือต่อจากการ               
ฝึกอบรมนัน้ด้วย 
  “ดงูาน” หมายความว่า การเพ่ิมพนูความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสงัเกตการณ์  
  “ปี” หมายความว่า  ปีงบประมาณ 

ส่วนท่ี 1 
คุณสมบัติของลูกจ้าง 

  ข้อ  392    ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นลกูจ้าง อย่างน้อยจะต้องมีคณุสมบัติและไม่มีลกัษณะ    
ต้องห้ามเบือ้งต้น  ดงันี  ้

(1) มีสญัชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินห้าสิบห้าปี 
(3) เป็นผู้ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น   

ประมขุตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสทุธ์ิใจ 
(4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้    ไร้ความสามารถหรือ 

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด  ดงันี  ้
(ก) โรคเรือ้นในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สงัคม 
(ข) วณัโรคในระยะอนัตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สงัคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรือ้รัง 
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  (6)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสัง่ให้พกัราชการหรือถูกสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน           
ตามมาตรฐานทัว่ไป หลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน  หรือตามกฎหมายอ่ืน  
  (7)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอนัดี  จนเป็นที่รังเกียจของสงัคม  

(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(10)  ไม่เป็นผู้ เคยต้องรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคกุเพราะกระท า                    

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ  
  (11) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ                       
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ   
  (12) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐาน             
ทัว่ไป หลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน   
  (13) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หลกัเกณฑ์   
และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน  
  (14) ไม่เป็นผู้ เคยกระท าการทจุริตในการสอบเข้ารับราชการ 

  ข้อ  393    ก.ท.จ. มีอ านาจพิจารณายกเว้นส าหรับลกูจ้างผู้ที่ขาดคณุสมบัติตามข้อ     
392 (2)  เป็นรายบุคคลได้ แต่อายุไม่ต ่ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี หรือการจ้างลกูจ้างลกัษณะ      
ผู้ช านาญงาน  มีอ านาจพิจารณายกเว้นส าหรับลกูจ้างผู้ที่ขาดคณุสมบัติตามข้อ 392 (2) และ (10)       
เป็นรายบุคคลได้                
  ผู้ที่ขาดคณุสมบัติหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ  392 (7)  (9)  (10)  หรือ(14)   ก.ท.จ.                            
อาจพิจารณายกเว้น ให้เข้ารับราชการได้ หรือผู้ที่ขาดคณุสมบัติหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ 392 (11)       
หรือ (12)  ถ้าผู้นัน้ได้ออกจากงานหรือราชการไปเกินสองปีแล้ว   หรือผู้ที่ขาดคณุสมบัติหรือมีลกัษณะ     
ต้องห้ามตามข้อ 392 (13)  ถ้าผู้นัน้ได้ออกจากงานหรือราชการไปเกินสามปีแล้ว และมิใช่เป็นกรณีออกจาก
งานหรือราชการเพราะกระท าผิดในกรณีทจุริตต่อหน้าที่  ก .ท.จ.  อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้   
ส าหรับการขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีที่ขาดคณุสมบัติหรือมีลกัษณะต้องห้าม  ให้น า         
ขัน้ตอนและวิธีการที่ก าหนดส าหรับพนักงานเทศบาลมาใช้บังคบัโดยอนโุลม  
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ส่วนท่ี  2 
การก าหนดต าแหน่ง การจ้าง อัตราค่าจ้าง และการแต่งตัง้ 

  ข้อ  394    มาตรฐานต าแหน่งลกูจ้าง และคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของลกูจ้าง               
ให้เป็นไปตามที่  ก.ท. ก าหนด  ท้ายประกาศนี  ้

ข้อ  395    ต าแหน่งลกูจ้างของเทศบาลที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งก าหนด ต าแหน่ง
นอกเหนือจากต าแหน่ง ที่ ก.ท. ก าหนดตามข้อ 394 หากต าแหน่งว่างลงให้ยุบเลิก หรือปรับแก้ไขให้
สอดคล้องตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ตามข้อ  394 

  ข้อ  396   ลกูจ้างชั่วคราวซึง่มีลกัษณะงานในหน้าที่เหมือนกับพนักงานเทศบาลหรือ       
ข้าราชการพลเรือนในสายผู้ปฏิบัติงานให้ก าหนดต าแหน่ง ดงันี  ้

      (1)  ก าหนดคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเหมือนต าแหน่งพนักงานเทศบาลหรือ   
ข้าราชการพลเรือนต าแหน่งนัน้  และก าหนดคณุวุฒิที่ไม่สงูเกินความจ าเป็นต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ  

    (2)  ก าหนดช่ือต าแหน่งตามลกัษณะงานที่ปฏิบัติ และไม่ให้ซ า้หรือเหมือนกับช่ือ 
ต าแหน่งพนักงานเทศบาล  

  ข้อ  397    ลกูจ้างชั่วคราวซึง่มีลกัษณะงานในหน้าที่เหมือนกับลกูจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัให้ก าหนดคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและช่ือต าแหน่งเหมือนต าแหน่งลกูจ้างตาม
ระเบียบกระทรวงการคลงัต าแหน่งนัน้ 

ข้อ  398    การจ้างลกูจ้างชั่วคราวให้ก าหนดระยะเวลาการจ้างให้สอดคล้องกับระยะเวลา          
ที่จ าเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานและให้มีภารกิจปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติต่อเน่ือง  แต่ทัง้นีร้ะยะเวลาการจ้างต้อง
ไม่เกิน ปีงบประมาณ 
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 ข้อ  399    การก าหนดจ านวนต าแหน่งลกูจ้างของเทศบาล  ยกเว้นลกูจ้างที่รับค่าจ้างจาก
เงินอดุหนนุของรัฐบาล ให้  ก.ท.จ. ก าหนดว่าจะมีต าแหน่งใดในหน่วยงานหรือส่วนราชการใด  จ านวน  
เท่าใด   โดยให้เทศบาลจัดท าแผนอัตราก าลงัของลกูจ้าง เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบ
ของ  ก.ท.จ.     

  ข้อ  400    ก าหนดให้  ก.ท.จ. มีอ านาจก าหนดต าแหน่งลกูจ้างเทศบาลในส่วนราชการ
ต่าง ๆ ของเทศบาล โดยให้ค านึงถึงภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลกัษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความ
ยากและคณุภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทัง้ภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลที่ต้องจ่ายในด้านบุคคล  

  ข้อ  401    การก าหนดต าแหน่งลกูจ้างเทศบาลในส่วนราชการต่าง ๆ  ของเทศบาล ให้ 
เทศบาลจัดท าเป็นแผนอตัราก าลงัของเทศบาล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง และการใช้ต าแหน่ง
ลกูจ้างเทศบาลแล้วเสนอให้  ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ    โดยให้จัดท าและก าหนดรวมไว้ในแผน
อตัราก าลงัพนักงานเทศบาล 

  ข้อ  402    ในการจัดท าแผนอตัราก าลงัลกูจ้างเทศบาล การก าหนดต าแหน่งลกูจ้าง การ
ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งลกูจ้าง  ให้น าแนวทางและวิธีการที่ก าหนดไว้ส าหรับพนักงานเทศบาลมาใช้
บังคบัโดยอนโุลม 

  ข้อ  403    เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณของท้องถ่ินและไม่ให้มีภาระผูกพนัด้าน                
สวสัดิการของลกูจ้างมากเกินไป โดยให้พิจารณาปรับใช้อตัราก าลงัลกูจ้างประจ าที่มีอยู่เดิมก่อน หากมี       
ความจ าเป็นต้องจ้างลกูจ้างให้พิจารณาจ้างลกูจ้างชั่วคราวก่อน   หรือพิจารณาจ้างเหมาบริการ และควร
จ้างลกูจ้างประจ าให้น้อยที่สดุ โดยให้ค านึงถึงการควบคุมงบประมาณรายจ่ายเก่ียวกับเงินเดือน ประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน และค่าจ้างของพนักงานเทศบาล ไม่ให้สงูกว่าร้อยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจ่าย      
ประจ าปี ตามมาตรา 35  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 

ข้อ  404    ต าแหน่งลกูจ้างที่รับค่าจ้างจากเงินอุดหนนุของรัฐบาลจะมีต าแหน่งใด ใน
หน่วยงานหรือส่วนราชการใดของเทศบาล และมีจ านวนเท่าใด  ให้เป็นไปตามความตกลงกับส านัก         
งบประมาณ 
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  ข้อ  405    การจ้างลกูจ้าง  ให้เทศบาลด าเนินการโดยวิธีการคัดเลือกโดยให้แต่งตัง้
คณะกรรมการคัดเลือกไมน้่อยกว่า  3  คน  เพ่ือด าเนินการคดัเลือก 
  การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง  อาจด าเนินการโดยวิธีสมัภาษณ์ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ  
วิธีใดวิธีหนึ่ง  หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม 

  ข้อ  406    อตัราค่าจ้างลกูจ้างประจ าให้เป็นไปตามบัญชีก าหนดอัตราค่าจ้างลกูจ้าง            
ของเทศบาลท้ายประกาศนี ้
  นายกเทศมนตรีเป็นผู้มีอ านาจสัง่จ้างลกูจ้าง  ในอตัราค่าจ้างขัน้ต ่าสุดของต าแหน่ง 

ข้อ  407    การให้ลกูจ้างประจ าได้รับค่าจ้างให้เป็นไปตามบัญชีก าหนดอตัราค่าจ้าง              
ขัน้ต ่าและขัน้สงูของลกูจ้างประจ าของเทศบาลท้ายประกาศนี  ้

  ข้อ  408    การเพ่ิมค่าจ้างลกูจ้างประจ าของเทศบาล ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ     
เง่ือนไขการเลื่อนขัน้เงินเดือนส าหรับพนักงานเทศบาล   

ข้อ  409    การให้ลกูจ้างประจ าได้รับค่าจ้างเพ่ือการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งสงูขึน้ให้         
เป็นไปตามบัญชีเปรียบเทียบขัน้ค่าจ้างแต่ละกลุ่ม กรณีลกูจ้างประจ าได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง           
สงูขึน้ท้ายประกาศนี ้

  ข้อ  410    อตัราค่าจ้างลกูจ้างชั่วคราว 
    (1)  ลกูจ้างชั่วคราวซึง่มีลกัษณะงานในหน้าที่เหมือนกับต าแหน่งลกูจ้างให้ได้รับ               

อตัราค่าจ้างในอัตราค่าจ้างขัน้ต ่าของลกูจ้างนัน้   
      (2)  ลกูจ้างชั่วคราวซึง่มีลกัษณะงานในหน้าที่เหมือนกับต าแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน หรือข้าราชการพลเรือนให้ได้รับอตัราค่าจ้างในอัตราเงินเดือนขัน้ต ่าของต าแหน่ง             
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินหรือข้าราชการพลเรือนต าแหน่งนัน้ 
      (3)  ผู้ช านาญงานให้ได้รับอตัราค่าจ้างตามบัญชีก าหนดอตัราค่าจ้างขัน้ต ่าและขัน้สงู    
ลกูจ้างของเทศบาล ตามล าดบัและอัตราที่ ก .ท.จ.เห็นสมควร 
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  ข้อ  411    การจ้างลกูจ้างที่มีเง่ือนไขให้จ้างจากผู้มีคณุวฒุิ  ให้จ้างในอตัราค่าจ้างตาม    
วฒุิและเง่ือนไขที่ก าหนดไว้    ในกรณีจ้างผู้ที่ส าเร็จการศกึษาจากต่างประเทศให้ถืออัตราค่าจ้างตามอตัรา             
เงินเดือนที่  ก.ท.จ. ก าหนด 

  ข้อ  412    การจ้างลกูจ้าง ให้ด าเนินการจ้างจากบัญชีผู้ ได้รับการคัดเลือกตามล าดบัที่             
ของผู้ ได้รับการคัดเลือก  ตามข้อ  405  

  ข้อ  413    การจ้างลกูจ้างลกัษณะผู้ช านาญงาน  ให้ ก.ท.จ. ก าหนดอตัราค่าจ้างตาม                     
ที่เห็นสมควรตามบัญชีก าหนดอัตราค่าจ้างตามข้อ  410 (3)   

  ข้อ  414    การจ้างและแต่งตัง้ลกูจ้างให้ด ารงต าแหน่งใด  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้แต่งตัง้ 
โดยความเห็นชอบของ  ก.ท.จ.  

  ข้อ  415    การโอนลกูจ้างประจ าระหว่างเทศบาล หรือกับหน่วยราชการอ่ืนอาจกระท าได้ 
ในกรณีเจ้าตัวสมัครใจและผู้มีอ านาจจ้างทัง้สองฝ่ายตกลงยินยอม  ทัง้นี ้  ในการแต่งตัง้หรือให้พ้นจาก
ต าแหน่งแล้วแต่กรณี ต้องได้รับความเห็นชอบจาก  ก.ท.จ.  โดยแต่งตัง้ให้  ด ารงต าแหน่งและได้รับค่าจ้าง
ในอตัราที่ไม่สงูกว่าเดิม และให้นับเวลาการท างานต่อเน่ืองกัน  

ข้อ  416    ลกูจ้างประจ าผู้ ใดออกจากราชการไปแล้ว ประสงค์จะกลบัเข้ารับราชการ   
หากเทศบาลต้องการจะรับผู้นัน้เข้ารับราชการ  ให้นายกเทศมนตรีสัง่จ้างและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง  และ
รับค่าจ้างตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ส าหรับพนักงานเทศบาลโดยอนโุลม 

ข้อ  417    ลกูจ้างประจ าผู้ ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ               
ทหาร และพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย  ถ้าประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นลกูจ้างประจ า            
ในเทศบาลเดิมภายในก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวนันับแต่วนัพ้นจากราชการทหาร ให้นายกเทศมนตรีสัง่จ้าง
และแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งและรับค่าจ้าง   ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ส าหรับพนักงานเทศบาล
โดยอนโุลม 

ข้อ  418    การแต่งตัง้ลกูจ้างประจ าผู้ ด ารงต าแหน่งใดไปด ารงต าแหน่งใหม่  ผู้นัน้ต้อง                    
มีคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งใหม่ที่ก าหนดในข้อ  394 
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ส่วนท่ี 3 
วินัยและการรักษาวินัย 

  ข้อ  419   ลกูจ้างต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ  ผู้ ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม            
ถือว่าผู้นัน้กระท าผิดวินัย  จักต้องได้รับโทษตามที่ก าหนดไว้ 

  ข้อ  420    วินัยของลกูจ้าง  ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและ                  
การรักษาวินัยและการด าเนินการทางวินัยของพนักงานเทศบาลซึง่น ามาใช้บังคบัโดยอนโุลม 

ส่วนท่ี 4 
การออกจากราชการ 

  ข้อ  421    ลกูจ้างออกจากราชการ  เมื่อ 
(1) ตาย 
(2) พ้นจากราชการตามระเบียบว่าด้วยบ าเหน็จลกูจ้างของหน่วยการบริหาร                        

ราชการส่วนท้องถ่ิน 
(3) ได้รับอนญุาตให้ลาออก 
(4) ถูกสัง่ให้ออกจากราชการตามข้อ  424 (3) (4) 
(5) ครบก าหนดการจ้าง 
(6) ถูกสัง่ลงโทษปลดออก  หรือไล่ออก 
(7) ขาดคณุสมบัติตามข้อ  392 

วนัออกจากราชการตาม (6) ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการให้ออก         
จากราชการของพนักงานเทศบาลโดยอนโุลม 

  ข้อ  422    การลาออกของลกูจ้าง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการให้  
ออกจากราชการของพนักงานเทศบาลโดยอนโุลม  

ข้อ  423    ลกูจ้างผู้ ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร                     
ให้นายกเทศมนตรีสัง่ให้ผู้นัน้ออกจากราชการ 
  วนัออกจากราชการตามข้อนี ้ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ส าหรับ      
พนักงานเทศบาลโดยอนโุลม 
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ข้อ  424    นายกเทศมนตรีมีอ านาจสัง่ให้ลกูจ้างออกจากราชการโดยความเห็นชอบของ  
ก.ท.จ. เมื่อปรากฏว่า 

(1) ลกูจ้างผู้ ใดขาดคณุสมบัติตามข้อ  392 
(2) ลกูจ้างผู้ ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติราชการในหน้าที่ของตนได้โดยสม ่าเสมอ             

หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้อนัเป็นผลเน่ืองมาจากต้องตกอยู่ในภยันตรายใด ๆ และเวลา         
ได้ล่วงพ้นไปเกินหกสิบวนั  ยังไม่มีผู้ ใดพบเห็น 

(3) ลกูจ้างผู้ ใดหย่อนความสามารถด้วยเหตใุดในอนัที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตน             
หรือประพฤติหน้าที่ของตน หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่หรือบกพร่องในหน้าที่ด้วย         
เหตอุนัใด  และนายกเทศมนตรีเห็นว่า  ถ้าให้ผู้ นัน้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ  ก็ให้
นายกเทศมนตรีแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้ท าการสอบสวนโดยไม่ชักช้า ส าหรับหลกัเกณฑ์และวิธีการ
สอบสวนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัยและการด าเนินการทางวินัย
ของพนักงานเทศบาลโดยอนโุลม 

(4) ลกูจ้างผู้ ใดถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้มีการสอบสวนตาม   
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัยและการด าเนินการทางวินัยของพนักงานเทศบาล
แล้ว  การสอบสวนไม่ได้ความว่ากระท าผิดที่จะถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออก แต่มีมลทินหรือมัวหมองใน
กรณีที่ถูกสอบสวน ซึง่จะให้ปฏิบัติราชการต่อไปอาจจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ  

(5) ลกูจ้างผู้ ใดต้องรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สดุ  ให้จ าคกุในความผิดที่ได้          
กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหโุทษ  ซึง่ยังไม่ถึงกับจะต้องลงโทษปลดออกหรือไล่ออก  

(6) ลกูจ้างผู้ ใดขาดราชการบ่อยครัง้ ซึง่ยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือ          
ไล่ออก 

(7) ยุบเลิกต าแหน่ง 
วนัออกจากราชการตามข้อนี ้ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการให้ออก   

จากราชการของพนักงานเทศบาลมาใช้บังคบัโดยอนโุลม 
การให้ออกจากราชการตามข้อนีไ้ม่ถือเป็นโทษทางวินัย 
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ส่วนท่ี  5 
การอุทธรณ์  การพิจารณาอุทธรณ์  และการร้องทุกข์ 

  ข้อ  425    ลกูจ้างผู้ ใดถูกสัง่ลงโทษหรือถูกสัง่ให้ออกจากราชการตามข้อ  424  ตาม    
ประกาศนีด้้วยเหตุใด ๆ  ให้ผู้ นัน้มีสิทธิอทุธรณ์ค าสัง่หรือมีสิทธิร้องทกุข์  ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข
เก่ียวกับสิทธิการอทุธรณ์ การพิจารณาอทุธรณ์ และการร้องทกุข์ของพนักงานเทศบาลโดยอนโุลม  

 
ส่วนท่ี  6 
การลา 

  ข้อ  426      การลาป่วยของลกูจ้างก าหนดไว้ดงันี  ้
      (1)  การลาป่วยกรณีปกติ 

(ก)  ในปีหนึ่งลกูจ้างประจ ามีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาได้      
ไม่เกินหกสิบวนั  แต่ถ้านายกเทศมนตรีเห็นสมควรจะให้ลาโดยได้รับค่าจ้างอตัราปกติระหว่างลาต่อไปอีก  
ก็ได้  แต่ไม่เกินหกสิบวนั 
         (ข)  ลกูจ้างชั่วคราวที่มีระยะเวลาการจ้างหนึ่งปี  มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตรา
ปกติระหว่างลา  ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินสิบห้าวนัท าการ  ในกรณีที่มีระยะเวลาการจ้างตัง้แต่      
เก้าเดือนขึน้ไปแต่ไม่ถึงหนึ่งปีมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอตัราปกติระหว่างลาในช่วงระยะเวลาการจ้าง
ไม่เกินแปดวนัท าการ  ในกรณีมีระยะเวลาการจ้างตัง้แต่หกเดือนขึน้ไปแต่ไม่ถึงเก้าเดือน  มีสิทธิลาป่วยโดย
ได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลา  ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินหกวนัท าการ  ในกรณีที่มีระยะเวลา   
การจ้างต ่ากว่าหกเดือนมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลา  ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่
เกินสี่วนัท าการ 
      (2)  การลาป่วยกรณีประสบอนัตรายเพราะเหตปุฏิบัติงานในหน้าที่  
         (ก)  ลกูจ้างประจ าป่วย  เพราะเหตปุฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือเน่ืองจากการปฏิบัติ
ราชการในหน้าที่  หรือถูกประทษุร้ายเพราะเหตกุระท าตามหน้าที่   ถ้าลาป่วยครบตาม (1) (ก)  แล้วยังไม่
หาย และแพทย์ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายและสามารถท างานได้ก็ให้
ลาป่วยเพ่ือรักษาพยาบาล  เท่าที่นายกเทศมนตรีเห็นสมควรอนญุาตให้ลาโดยได้รับค่าจ้างอตัราปกติ  ทัง้นี ้  
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ถ้าเป็นลกูจ้างประจ ารายวนัและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวนัหยุดประจ าสปัดาห์  แต่ถ้าแพทย์ลง
ความเห็นว่าไม่มีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายได้  ก็ให้พิจารณาสัง่ให้ออกจาก    ราชการเพ่ือรับบ าเหน็จ
ต่อไป 
         (ข)  ถ้าอนัตรายหรือการเจ็บป่วย  หรือการถูกประทษุร้ายอนัเกิดจากกรณีดงักล่าว      
ใน (ก)  ท าให้ลกูจ้างประจ าผู้ ใดตกเป็นผู้ทพุพลภาพหรือพิการ  อนัเป็นเหตจุะต้องสัง่ให้ออกจากราชการ
ตามมาตรฐานทั่วไปนี ้ หากผู้บังคบับัญชาเจ้าสงักัดของลกูจ้างประจ าผู้นัน้พิจารณา  เห็นว่าลกูจ้างประจ า
ผู้นัน้ยังอาจปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดที่เหมาะสมได้  และเมื่อลกูจ้างประจ าผู้นัน้สมัครใจจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ให้
ย้ายลกูจ้างประจ าผู้นัน้ไปปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอ่ืนที่เหมาะสมโดยไม่ต้องสัง่ให้ออกจากราชการก็ได้  
โดยให้อยู่ในดลุยพินิจของนายกเทศมนตรี 
         (ค)  ลกูจ้างชั่วคราวป่วยเพราะเหตปุฏิบัติงานในหน้าที่ หรือเน่ืองจากการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่  หรือถูกประทษุร้ายเพราะเหตกุระท าตามหน้าที่  ถ้าลาป่วยครบตาม (1) (ข)  แล้วยังไม่หายและ
แพทย์ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายและสามารถท างานได้  ให้นายก 
เทศมนตรีมีอ านาจอนญุาตให้ลาป่วยเพ่ือรักษาพยาบาล  โดยได้รับค่าจ้างอตัราปกติได้ตามที่เห็นสมควร  
แต่ต้องไม่เกินหกสิบวนั  ทัง้นี ้ ถ้าเป็นลกูจ้างชั่วคราวรายวนัและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวนัหยุด
ประจ าสปัดาห์  และถ้าแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีทางที่จะรักษาให้หายได้  ให้พิจารณาสัง่ให้ออกจาก    
ราชการ 
         ลกูจ้างผู้ ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติงานได้  ให้ย่ืนใบลาต่อผู้บังคบับัญชาก่อนหรือใน   
วนัที่ลาเว้นแต่กรณีจ าเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวนัแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ 
         การลาป่วยเกินสามวนั  ต้องมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชัน้หนึ่งส่งพร้อมกับใบลา
ด้วย  เว้นแต่ผู้มีอ านาจอนญุาตให้ลาจะเห็นสมควรเป็นอย่างอ่ืน  

  ข้อ  427    ในปีหนึ่งลกูจ้างประจ ามีสิทธิลากิจส่วนตวั  รวมทัง้ลาไปต่างประเทศ  โดย
ได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาไม่เกินสี่สิบห้าวนัท าการ    แต่ในปีแรกที่ได้รับการบรรจุเป็นลกูจ้างประจ า
ให้   ได้รับค่าจ้างระหว่างลาไม่เกินสิบห้าวนั ลกูจ้างประจ ารายวนัและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างใน
วนัหยุดประจ าสปัดาห์  แต่ถ้านายกเทศมนตรีเห็นสมควรจะให้ลาโดยได้รับค่าจ้างอตัราปกติระหว่างลาต่อไป
อีกก็ได้ 
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  ลกูจ้างประจ าผู้ ใดประสงค์จะลากิจส่วนตัว  ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคบับัญชาตามล าดบัชัน้  
และเมื่อได้รับอนญุาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้  เว้นแต่มีเหตจุ าเป็นไม่สามารถขอรับอนญุาตได้ทนัจะเสนอ
ใบลา พร้อมระบุเหตจุ าเป็นไว้แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้  แต่จะต้องชีแ้จงเหตผุลให้ผู้ บังคบับัญชาทราบ
โดยเร็ว 

  ข้อ  428    การลาพกัผ่อนประจ าปีของลกูจ้างประจ า ให้เป็นไปตามที่ก าหนดส าหรับ                  
พนักงานเทศบาลโดยอนโุลม 

  ข้อ  429   ลกูจ้างประจ ามีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้างนับรวมวนัหยุดประจ า
สปัดาห์และวนัหยุดพิเศษในระหว่างลาไม่เกินเก้าสิบวนั  ลกูจ้างประจ ารายวนัและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าจ้างในวนัหยุดประจ าสปัดาห์ 
  ลกูจ้างประจ าที่ลาคลอดบุตรตามวรรคแรก หากประสงค์จะลาเพ่ือเลีย้งดบูุตรเพ่ิมอีก         
ให้มีสิทธิลากิจส่วนตวัเพ่ือเลีย้งดบูุตรต่อเน่ืองจากการลาคลอดบุตร โดยได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้อีกไม่เกิน 
สามสิบวนัท าการ และให้นับรวมในวนัลากิจส่วนตัวสี่สิบห้าวนัท าการด้วย  
  ลกูจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างไว้ปฏิบัติงานต่อเน่ือง มีสิทธิลาเน่ืองจากการคลอดบุตรปี
หนึ่งไม่เกินเก้าสิบวนั โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลาจากส่วนราชการไม่เกินสี่สิบห้าวัน เว้นแต่ กรณีที่เร่ิม
เข้าปฏิบัติงานในปีแรกไม่ครบเจ็ดเดือน ไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิดงักล่าว 

  ข้อ  430    ลกูจ้างประจ าที่ยังไม่เคยอปุสมบทในพระพทุธศาสนา หรือยังไม่เคยไป
ประกอบพิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ประสงค์จะลาอปุสมบทหรือลาไปประกอบ      
พิธีฮัจย์แล้วแต่กรณี  มีสิทธิลาโดยได้รับค่าจ้างอตัราปกติระหว่างลาไม่เกินหนึ่งร้อยย่ีสิบวนั  ในปีแรกที่     
เร่ิมเข้าปฏิบัติงานเป็นลกูจ้างประจ าจะไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างลา  ลกูจ้างประจ ารายวนัและรายชั่วโมง       
ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวนัหยุดประจ าสปัดาห์ 
  ผู้ประสงค์จะลาอปุสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคบับัญชา
ตามล าดบัชัน้ก่อนอปุสมบท  หรือวนัเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่าหกสิบวนั  เว้นแต่มีเหตผุลอนั
สมควรจะเสนอใบลาต่อผู้บังคบับัญชาน้อยกว่าหกสิบวนัก็ได้ 
  อ านาจการอนญุาตให้ลาเป็นของนายกเทศมนตรี 
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  ข้อ  431    การลาเพ่ือตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพล เข้ารับการ       
ฝึกวิชาการทหาร เข้ารับการทดลองความพร่ังพร้อมให้ถือปฏิบัติดงันี  ้

(1) ลกูจ้างมีสิทธิลาไปรับการตรวจคดัเลือกเพ่ือเข้ารับราชการทหารตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการรับราชการทหารโดยได้รับค่าจ้างอตัราปกติในระหว่างนัน้  การลาดงักล่าวจะต้องให้ผู้ลาแสดง
จ านวนวนัที่ต้องเดินทางไปกลบั  และวนัที่ต้องอยู่เพ่ือตรวจคดัเลือกเข้ารับราชการทหารเท่าที่จ าเป็นเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา  ลกูจ้างประจ ารายวนัและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง    ในวันหยุดประจ า
สปัดาห์ 

(2) ลกูจ้างประจ ามีสิทธิลาเข้ารับการระดมพล  หรือเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร   
หรือเข้ารับการทดลองความพร่ังพร้อม  โดยให้ได้รับค่าจ้างอตัราปกติในระหว่างการระดมพลหรือเข้ารับ   
การฝึกวิชาการทหาร  หรือเข้ารับการทดลองความพร่ังพร้อมนัน้  แต่ถ้าพ้นระยะเวลาของการดงักล่าวแล้ว  
ไม่มารายงานตวัเพ่ือเข้าปฏิบัติงานภายในเจ็ดวนั  ให้งดจ่ายค่าจ้างหลงัจากนัน้ไว้จนถึงวนัเข้าปฏิบัติงาน
เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็น นายกเทศมนตรีจะให้จ่ายค่าจ้างระหว่างนัน้ต่อไปอีกก็ได้แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวนั  
ลกูจ้างประจ ารายวนัและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวนัหยุดประจ าสปัดาห์  

(3)  ในกรณีลกูจ้างชั่วคราว  ลาเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร  ให้ได้รับค่าจ้างอตัราปกติ
ไม่เกินหกสิบวนั  ส่วนการลาเพ่ือเข้ารับการระดมพล หรือเข้ารับการทดลองความพร่ังพร้อมแล้วแต่กรณีให้
ได้รับค่าจ้างอัตราปกติไม่เกินสามสิบวนั  ลกูจ้างชั่วคราวรายวนัและรายวนัชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างใน
วนัหยุดประจ าสปัดาห์ 
  ในกรณีการลาตาม  (2)  และ  (3)  หากลกูจ้างได้รับเงินเดือนตามชัน้ยศของตนทาง
กระทรวงกลาโหมแล้ว  ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างของเทศบาล 

อ านาจการอนญุาตให้ลาเป็นของนายกเทศมนตรี 

ข้อ  432    การลาคร่ึงวนัในตอนเช้าหรือตอนบ่ายของลกูจ้าง  ให้นับเป็นการลาคร่ึงวนั   
ตามประเภทการลานัน้ ๆ  

ข้อ  433    การลาและการจ่ายค่าจ้างระหว่างลานอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี  ้             
ให้อยู่ในดลุยพินิจของนายกเทศมนตรี   
  อ านาจการอนญุาตในการลาตามข้อ 426  ข้อ 427  ข้อ 428  และข้อ 429  ให้เป็นไป            
ตามที่  ก.ท. ก าหนด  ตามตารางแนบท้าย 
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ส่วนท่ี  7 

การจ่ายค่าจ้างและทะเบียนลูกจ้าง 

  ข้อ  434    ห้ามสัง่ลกูจ้างไปปฏิบัติราชการในท้องถ่ินอ่ืน  เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นแท้จริงที่
ต้องใช้ความรู้ความช านาญพิเศษ  หรือความไว้วางใจในลกูจ้างนัน้  และไม่อาจหาจ้างได้ในท้องถ่ินนัน้  

  ข้อ  435    การปฏิบัติราชการนอกเวลาท างานปกติ  หรือการปฏิบัติราชการในวนัหยุด
ประจ าสปัดาห์  หรือในวนัหยุดพิเศษซึง่จะต้องจ่ายค่าจ้างนอกเวลาหรือค่าจ้างในวนัหยุด  หรือค่าอาหาร     
ท าการนอกเวลาให้กระท าได้ในกรณีที่จ าเป็นหรือรีบด่วน  โดยมีค าสัง่ของผู้บังคบับัญชาที่มีอ านาจเป็น       
หลกัฐาน 

  ข้อ  436    การจ่ายค่าจ้างในวนัท างานปกติ  ค่าอาหารท าการนอกเวลา  ค่าจ้างลกูจ้าง               
รายวนั และรายชั่วโมง  ค่าจ้างนอกเวลา  และก าหนดเวลาท างานให้เป็นไปดงัต่อไปนี  ้

(1) ลกูจ้างรายเดือน 
(ก)  ก าหนดให้จ่ายค่าจ้างเดือนละครัง้ตามเดือนปฏิทิน  โดยปกติให้จ่ายในวันสิน้ 

เดือน  ถ้าวนัสิน้เดือนตรงกับวนัหยุดราชการก็ให้จ่ายได้ในวนัเปิดท าการก่อนวันสิน้เดือน ในกรณีที่มีความ
จ าเป็นที่จะก าหนดวนัจ่ายค่าจ้างเป็นวนัอ่ืนของเดือนถัดไป  จะต้องได้รับอนมุติัจากนายกเทศมนตรี  
           (ข) ก าหนดเวลาท างานปกติ  ให้เป็นไปตามเวลาท างานของทางราชการ  เว้นแต่ 
ถ้ามีงานเป็นลกัษณะพิเศษที่จะเข้าท างานและเลิกงานตามปกติไม่ได้  ให้หัวหน้าส่วราชการเป็นผู้ก าหนด
โดยจะต้องมีเวลาท างานไม่น้อยกว่าวนัละเจ็ดชั่วโมง  แต่สปัดาห์ละไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง  ไม่รวมเวลา
หยุดพกั 
            (ค)  การปฏิบัติราชการนอกเวลาท างานปกติ  หรือปฏิบัติราชการในวนัหยุดประจ า
สปัดาห์  หรือวนัหยุดพิเศษแล้วแต่กรณี  ให้เป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมายเก่ียวกับการจ่ายเงินค่าอาหาร
ท าการนอกเวลา 
      (2)  ลกูจ้างรายวนัและรายชั่วโมง 
           (ก)  ก าหนดให้จ่ายค่าจ้างเดือนละครัง้  ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องจ่ายค่าจ้าง     
มากกว่าเดือนละครัง้  จะต้องได้รับอนมุัติจากนายกเทศมนตรี 
       ในกรณีจ่ายค่าจ้างเดือนละครัง้  โดยปกติให้จ่ายในวนัถัดจากวนัสดุท้ายของ
เดือน  หน่วยงานใดมีความจ าเป็นที่จะก าหนดวนัเร่ิมจ่ายเป็นวันอ่ืนของเดือนถัดไป  จะต้องได้รับอนมุัติ       
จากนายกเทศมนตรี 
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        ในกรณีจ่ายค่าจ้างมากกว่าเดือนละครัง้  ให้หน่วยงานก าหนดวนัจ่ายเงิน                 
ค่าจ้างตามความเหมาะสมได้โดยขออนมุัติจากนายกเทศมนตรี 
           (ข)  ก าหนดเวลาท างานปกติ  ให้เป็นไปตามเวลาท างานของทางราชการ  เว้นแต่  
ถ้ามีงานเป็นลกัษณะพิเศษที่จะเข้าท างานและเลิกงานตามปกติไม่ได้  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้ก าหนดโดย
จะต้องมีเวลาท างานวนัละไม่น้อยกว่าเจ็ดชั่วโมง  แต่สปัดาห์ละไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง  ไม่รวมเวลาหยุดพกั 
           (ค)  การปฏิบัติราชการนอกเวลาท างานปกติติดต่อกันเกินสามชั่วโมงขึน้ไป  ให้จ่าย
ค่าจ้างได้ในอัตราหนึ่งเท่าคร่ึงของค่าจ้างอตัราปกติ 

  ข้อ  437    การจ่ายค่าจ้างในกรณีวนัหยุดประจ าสปัดาห์  ส าหรับลกูจ้างรายเดือนไม่หกั     
ค่าจ้าง  ลกูจ้างรายวนัและรายชั่วโมงไม่จ่ายค่าจ้าง 
  ส าหรับการจ่ายค่าจ้างในกรณีสัง่ให้มาปฏิบัติงานในวนัหยุดประจ าสปัดาห์ ให้ถือปฏิบัติ
ดงันี  ้
      (1)    ลกูจ้างรายเดือน  จ่ายตามข้อ  436  (1) (ค) 
      (2)  ลกูจ้างรายวนัและรายชั่วโมง  จ่ายค่าจ้างให้สองเท่าของค่าจ้างอตัราปกติตาม
ระยะเวลาท างาน 

ข้อ  438    การจ่ายค่าจ้างในกรณีในวนัหยุดพิเศษ  ส าหรับลกูจ้างรายเดือนไม่หกัค่าจ้าง 
ลกูจ้างรายวนัและรายชั่วโมงจ่ายค่าจ้างอตัราปกติ 
  ส าหรับการจ่ายค่าจ้างในกรณีสัง่ให้มาท างานในวนัหยุดพิเศษ  ให้ถือปฏิบัติดงันี  ้

(1) ลกูจ้างรายเดือน  จ่ายตามข้อ  436  (1)  (ค) 
(2) ลกูจ้างรายวนัและรายชั่วโมง  จ่ายค่าจ้างเพ่ิมให้อีกหนึ่งเท่าของค่าจ้างอัตรา                

ปกติตามระยะเวลาท างาน 

  ข้อ  439    การจ่ายค่าจ้างในกรณีลกูจ้างถูกสัง่ให้ไปปฏิบัติงานในท้องถ่ินอ่ืนตามข้อ 434         
ให้ถือปฏิบัติดงันี  ้
    (1)  ลกูจ้างรายเดือนให้จ่ายค่าจ้างรายเดือนตามปกติตลอดระยะเวลาที่ไปราชการ     
โดยไม่มีสิทธิได้รับค่าอาหารท าการนอกเวลา 
    (2)  ลกูจ้างรายวนัและรายชั่วโมงให้ถือปฏิบัติดงันี  ้
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           (ก)  ในระยะเวลาระหว่างเดินทางไปปฏิบัติงาน  หรือเดินทางกลบัส านักงานที่ตัง้
ปกติหรือสถานที่อยู่  ไม่ว่าจะเป็นวนัท างานปกติหรือนอกเวลาหรือวนัหยุดประจ าสปัดาห์หรือวนัหยุดพิเศษ
ให้จ่ายค่าจ้างอัตราปกติ  ไม่มีการจ่ายค่าจ้างนอกเวลาหรือค่าจ้างในวนัหยุดตามข้อ 436 และข้อ  437 
           (ข)  ลกูจ้างซึง่ท าหน้าที่คนรถหรือคนเรือ  ซึง่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในขณะเดินทางครบ
ก าหนดเวลาท างานปกติประจ าวนัแล้ว  หากยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ดงักล่าวต่อไปอีกส าหรับวนันัน้ให้จ่าย
ค่าจ้างนอกเวลาได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ  436  (1)  (ค) 
  การปฏิบัติงานในวนัท างานปกติ  การปฏิบัติงานนอกเวลา  การปฏิบัติงานในวนัหยุด   
หรือในกรณีในวนัหยุดพิเศษ  ให้จ่ายค่าจ้างได้ตามเกณฑ์ที่เคยจ่าย  เสมือนปฏิบัติงานในส านักงานที่ตัง้
ปกติ  เว้นแต่ในกรณีวนัหยุดประจ าสปัดาห์ซึง่ปกติไม่จ่ายค่าจ้างให้  ให้จ่ายค่าจ้างอัตราปกติ  

  ข้อ  440    ลกูจ้างผู้ ใดตายในระหว่างรับราชการ ให้จ่ายค่าจ้างจนถึงวนัที่ถึงแก่ความตาย
หรือเพียงวนัที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนวนัถึงแก่ความตาย  และให้จ่ายเงินช่วยพิเศษจ านวนสามเท่าของ
อตัราค่าจ้างปกติทัง้เดือนในเดือนสดุท้ายก่อนวนัถึงแก่ความตาย  ในกรณีลกูจ้างรายวันและรายชั่วโมง   
ให้ถือเสมือนว่าลกูจ้างผู้นัน้มาปฏิบัติงานเต็มเดือนเป็นเกณฑ์ค านวณเงินช่วยพิเศษ  

  ข้อ  441    ลกูจ้างประจ าซึง่ถูกสัง่พกัราชการผู้ ใดถึงแก่ความตาย  ผู้มีอ านาจได้วินิจฉัย
ตามข้อ  445  แล้วสัง่จ่ายค่าจ้างเป็นจ านวนเท่าใด  ให้จ่ายค่าจ้างตามจ านวนที่วินิจฉัยให้จนถึงวนัที่ถึงแก่
ความตายหรือเพียงวนัที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนวนัถึงแก่ความตาย  นอกจากนีใ้ห้จ่ายเงินช่วยพิเศษอีก
จ านวนหนึ่งเป็นจ านวนสามเท่าของจ านวนค่าจ้างนัน้ 
  ถ้าผู้มีอ านาจวินิจฉัยแล้วสัง่ไม่จ่ายค่าจ้าง  ให้จ่ายค่าจ้างให้เพียงวันสดุท้ายที่ผู้นัน้มา
ปฏิบัติงานและไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ 

  ข้อ  442    ลกูจ้างที่ขาดหรือหนีราชการ  ห้ามมิให้จ่ายค่าจ้างส าหรับวนัที่ขาดหรือหนี                    
ราชการนัน้ 
  ลกูจ้างผู้ ใดตายในระหว่างขาดราชการ  ให้จ่ายค่าจ้างให้เพียงวนัสุดท้ายที่ผู้นัน้มา
ปฏิบัติงานและไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ 

  ข้อ  443    ค่าจ้างที่จ่ายตามข้อ  440  ถึงข้อ  442 เป็นทรัพย์สินของผู้ ตายในขณะตาย   
และให้จ่ายแก่ผู้มีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก  
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  เงินช่วยพิเศษตามข้อ  440  หรือข้อ  441  ให้จ่ายแก่บุคคลซึง่ลกูจ้างได้แสดงเจตนา              
ระบุไว้เป็นหนังสือตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี  ้
  ถ้าลกูจ้างผู้ตายมิได้แสดงเจตนาระบุไว้ตามวรรคสอง  หรือบุคคลซึง่ลกูจ้างผู้ตายได้แสดง
เจตนาระบุไว้ได้ตายไปเสียก่อน  ให้จ่ายแก่บุคคลตามล าดบัก่อนหลงั  ดงัต่อไปนี  ้
      (1)  คู่สมรส 
      (2)  บุตร 
      (3)  บิดามารดา 
      (4)  ผู้ที่ได้อยู่ในอปุการะของผู้ ตายตลอดมา  โดยจ าเป็นต้องมีผู้อปุการะและความ         
ตายของผู้นัน้ท าให้ได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดความอปุการะ  ซึง่นายกเทศมนตรีเห็นว่ามีหลกัฐาน
แสดงได้ว่า เป็นผู้ อยู่ในอปุการะของผู้ตาย 
      (5)  ผู้ที่อปุการะเลีย้งดูให้การศกึษาผู้ ตายมาแต่เยาว์  ซึง่นายกเทศมนตรีเห็นว่ามี    
หลกัฐานแสดงได้ว่าเป็นผู้ อปุการะผู้ ตาย  
  เมื่อปรากฏว่า  มีบุคคลในล าดบัก่อนดงักล่าวในวรรคสามบุคคลนัน้มีสิทธิรับเงินช่วย
พิเศษแต่ในล าดบัเดียว  ผู้ ที่อยู่ในล าดบัถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ  
  ถ้าบุคคลดงักล่าวข้างต้นไม่มีตัวมาขอรับภายในระยะเวลา  1  ปี  นับแต่วนัที่ลกูจ้างผู้นัน้
ถึงแก่ความตาย  การจ่ายเงินช่วยพิเศษก็เป็นอนัไม่ต้องจ่าย  
  ในกรณีที่เทศบาลมีความจ าเป็นต้องเข้าเป็นผู้จัดการศพลกูจ้างผู้ถึงแก่ความตาย เพราะ
ไม่มีผู้ ใดเข้าจัดการศพในเวลาอนัควร  ก็ให้เทศบาลหกัค่าใช้จ่ายจากเงินช่วยพิเศษที่ต้องจ่ายตามมาตรฐาน
นีไ้ด้เท่าที่จ่ายจริง  และมอบส่วนที่เหลือให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ  

  ข้อ  444    เทศบาลใดมีความจ าเป็นที่จะต้องสัง่ให้ลกูจ้างประจ าไปฝึกอบรม  หรือดงูาน 
เก่ียวกับหน้าที่ที่ลกูจ้างประจ านัน้ปฏิบัติอยู่  ณ  ต่างประเทศ  หรือภายในประเทศโดยให้ได้รับค่าจ้างอัตรา
ปกติตลอดระยะเวลาที่ไปฝึกอบรมหรือดงูานนัน้  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้ อนมุติัลกูจ้างประจ ารายวนัและ
รายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจ าสปัดาห์ 

  ข้อ  445    ลกูจ้างประจ าที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตัง้กรรมการ      
สอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา  และถูกสัง่พกัราชการไว้ก่อนจนกว่า
คดีหรือกรณีถึงที่สดุ  การจ่ายค่าจ้างระหว่างพกัราชการ  ให้ถือปฏิบัติดงันี  ้
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      (1)  ลกูจ้างประจ าผู้ ใดถูกสัง่พกัราชการ  ให้งดการเบิกจ่ายค่าจ้างตัง้แต่วันที่ถูกสัง่พัก   
ราชการไว้ก่อน  เว้นแต่ลกูจ้างผู้นัน้ได้ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ล่วงเลยวนัให้พกัราชการ  เพราะมิได้ทราบ
ค าสัง่  ให้เบิกจ่ายค่าจ้างให้ถึงวนัที่ทราบ  หรือควรได้รับทราบค าสัง่นัน้  
      (2)  ถ้าปรากฏว่าลกูจ้างประจ าผู้ถูกสัง่พกัราชการไว้ก่อน  มิได้กระท าความผิดและ            
ไม่มีมลทินหรือมวัหมอง  ให้จ่ายค่าจ้างให้เต็มอตัราปกติ 
      (3)  ถ้าปรากฏว่าลกูจ้างประจ าผู้ถูกสัง่พกัราชการไว้ก่อน  มิได้กระท าความผิดแต่มี
มลทินหรือมวัหมอง  หรือกระท าความผิด  แต่ถูกลงโทษไม่ถึงปลดออก  หรือไล่ออก  ให้จ่ายค่าจ้างได้     
คร่ึงหนึ่งของค่าจ้างอตัราปกติ 
      (4)  ถ้าปรากฏว่าลกูจ้างประจ าผู้ถูกสัง่พกัราชการไว้ก่อน  ได้กระท าความผิดและถูก      
ลงโทษถึงปลดออก  หรือไล่ออก  ห้ามจ่ายค่าจ้าง  
      (5)  ในกรณีลกูจ้างประจ าซึง่ถูกสัง่พกัราชการไว้ก่อน  ผู้ ใดถึงแก่ความตายก่อนคดี           
หรือกรณีถึงที่สดุ  ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาวินิจฉัยต่อไปด้วยว่าควรจะจ่ายค่าจ้างระหว่างเวลานัน้
หรือไม่เพียงใด  โดยอนโุลม  (2) (3) และ (4)  ทัง้นีใ้ห้จ่ายค่าจ้างตามจ านวนที่วินิจฉัยให้จนถึงวนัที่ถึงแก่    
ความตายหรือเพียงวนัที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนถึงแก่ความตาย 
  กรณีให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ให้ถือปฏิบัติท านองเดียวกับการจ่ายค่าจ้างระหว่าง      
พกัราชการ 
  ลกูจ้างชั่วคราวไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างถูกสัง่ให้พกัราชการ  หรือถูกสัง่ให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน  เว้นแต่ลกูจ้างผู้นัน้ได้ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ล่วงเลยวนัให้พกัราชการไว้ก่อน  เพราะมิได้
ทราบค าสัง่  ให้เบิกจ่ายค่าจ้างให้ถึงวนัที่ทราบหรือควรได้รับทราบค าสัง่นัน้  
  อตัราลกูจ้างระหว่างพกัราชการ  ไม่ถือเป็นอัตราว่าง 

  ข้อ  446    ให้น าความในข้อ  445  มาใช้บังคบัแก่การจ่ายค่าจ้างลกูจ้างประจ าระหว่าง
อทุธรณ์หรือร้องทกุข์ค าสัง่ลงโทษปลดออก  หรือถูกควบคมุตวัตามค าพิพากษาของศาลโดยอนโุลม  

  ข้อ  447   การจ่ายค่าจ้างของผู้ซึง่ถูกลงโทษตดัค่าจ้าง  ถ้าภายหลงัผู้นัน้ได้รับการ                  
แต่งตัง้หรือปรับค่าจ้าง  โดยได้รับค่าจ้างต่างจากเดิมและยังไม่พ้นโทษตดัค่าจ้าง  ให้คงตดัค่าจ้างต่อไป   
ตามจ านวนเดิม 
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  การจ่ายค่าจ้างในกรณี 
      (1)  ลาออก  ให้จ่ายให้ถึงวนัก่อนถึงก าหนดลาออก แต่ถ้าถึงก าหนดลาออกแล้วยัง
ไม่ได้รับทราบค าสัง่อนญุาตให้ลาออก  และลกูจ้างผู้นัน้ยังคงปฏิบัติราชการต่อมา ให้จ่ายได้ถึงวนัทราบ
ค าสัง่หรือควรได้รับทราบค าสัง่ 
      (2)  ปลดออก  หรือไล่ออก  ให้จ่ายได้ถึงวนัก่อนระบุในค าสัง่  แต่ถ้ายังไม่รับทราบ            
ค าสัง่และลกูจ้างผู้นัน้ยังคงปฏิบัติราชการต่อมา  ให้จ่ายได้ถึงวนัทราบค าสัง่หรือควรได้รับทราบค าสัง่  
      (3)  พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ  ให้จ่ายได้ถึงวนัสิน้ปี 
  การจ่ายค่าจ้างลกูจ้างผู้ที่มิได้มาปฏิบัติราชการนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี ้ 
และเป็นกรณีเดียวกับที่กฎหมายว่าด้วยการนัน้บัญญัติสิทธิไว้ส าหรับข้าราชการ  หรือคณะรัฐมนตรีก าหนด
สิทธิให้จ่ายเงินเดือนข้าราชการไว้แล้ว  ให้  ก.ท.จ. ก าหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างให้สอดคล้อง
กับกฎหมาย  หรือมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าว โดยไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี ้

  ข้อ  448    ลกูจ้างมีสิทธิได้รับเงินท าขวญัตามระเบียบหรือกฎหมายเก่ียวกับการจ่ายเงิน 
ท าขวญัข้าราชการและลกูจ้างซึง่ได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

  ข้อ  449    ให้ส านักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  เป็นหน่วยงานกลางทะเบียน  
ลกูจ้างประจ าของเทศบาล  ด าเนินการจัดท าทะเบียนลกูจ้างประจ าของเทศบาลแก้ไขและเปลี่ยนแปลง 
รายการต่าง ๆ  ให้เป็นปัจจุบันเสมอ  และเก็บรักษาไว้  ณ  ส านักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล    
  เมื่อมีค าสัง่แต่งตัง้ลกูจ้างประจ าผู้ ใดไปต่างสงักัด  ให้ส่วนราชการเดิมมอบทะเบียน
ลกูจ้างประจ าให้ลกูจ้างผู้นัน้น าไปมอบแก่ส่วนราชการที่สงักัดใหม่ทกุครัง้  
  ทะเบียนลกูจ้างประจ าของเทศบาล  ถือเป็นเอกสารลบัของทางราชการไม่พงึเปิดเผยต่อ  
ผู้ อ่ืน  การขอคัดทะเบียนลกูจ้างประจ าของเทศบาล  หรือตรวจสอบรายการให้ด าเนินการขออนมุติัตาม
ระเบียบของทางราชการ 

  ข้อ  450    การเปลี่ยนอัตราค่าจ้างลกูจ้างประจ ารายวนัเป็นอตัราค่าจ้างรายเดือนให้เอา   
ย่ีสิบหกวนัท าการคูณด้วยอตัราค่าจ้างรายวนัที่ลกูจ้างผู้นัน้ได้รับในปัจจุบัน  โดยปัดเศษขึน้เป็น เกณฑ์
พิจารณาแต่ต้องไม่เกินกว่าอตัราค่าจ้างขัน้สงูของต าแหน่งนัน้  

  ข้อ  451    ให้ลกูจ้างของเทศบาลปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติ
ตนตามประกาศก าหนดมาตรฐานคณุธรรมและจริยธรรมที่ก าหนดไว้ส าหรับพนักงานเทศบาล ตามที่        
เทศบาลก าหนด 
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บทเฉพาะกาล 

  ข้อ  452   ผู้ ใดเป็นพนักงานเทศบาล และได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใดอยู่
ก่อนวนัที่ประกาศนีม้ีผลใช้บังคบั ให้ผู้นัน้เป็นพนักงานเทศบาลและด ารงต าแหน่งในสายงานนัน้ตาม
ประกาศนีต่้อไป  โดยให้ได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์เช่นเดิม      

  ข้อ  453    ผู้ ใดเป็นลกูจ้างของเทศบาล และได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งใดอยู่ก่อนวนัที่
ประกาศนีม้ีผลใช้บังคบั ให้ผู้นัน้เป็นลกูจ้างของเทศบาลและด ารงต าแหน่งนัน้ตามประกาศนีต่้อไป  โดย   
ให้ได้รับค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์ ตลอดจนระยะเวลาการจ้างเช่นเดิม  

  ข้อ  454    การใดที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ตามพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2519 ซึง่ใช้บังคบัอยู่ก่อนที่ประกาศนีม้ีผลใช้บังคบั  
ให้ด าเนินการต่อไปตามที่ ก.ท.จ. ก าหนด  ทัง้นี ้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรฐานทั่วไปที่  ก.ท. ก าหนด 

  ข้อ  455    การใดที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของลกูจ้างของเทศบาลที่มิได้ก าหนดไว้
ในประกาศนี ้  ให้น าแนวทาง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข หรือวิธีการที่ก าหนดส าหรับพนักงานเทศบาลมาใช้
บังคบัโดยอนโุลม 

    ประกาศ     ณ      วนัท่ี    11   เดือน  พฤศจิกายน    พ.ศ. 2545 
 

            สนุทร  ริว้เหลือง  
       (นายสนุทร   ริว้เหลือง) 

       ผู้ ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
                ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา 
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