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ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
จังหวัด..................................

เร่ือง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบคุคล
ของเทศบาล 

****************************** 
ดวยรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความ

เปนอิสระในการกําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลตามความตองการและความเหมาะสม ของทองถิน่ 
ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่  พ.ศ.2542  บัญญัติให คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลมีอํานาจหนาทีก่ําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกีย่วกับการบริหารงานบุคคล  สําหรบั
พนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาล ใหเหมาะสมกับลักษณะการบริหาร และอํานาจหนาที่ของ
เทศบาล  และจะตองอยูภายใตมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกบัการบริหารงานบุคคลสําหรบัพนกังานเทศบาลและ
ลูกจางของเทศบาล  ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13  ประกอบมาตรา  23  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542  ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กําหนด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล จงัหวัด.............

 ในการประชุมคร้ังที ่.............. เมื่อวันที ่............................. ไดมีมติประกาศกําหนด
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานเทศบาลและลกูจางของเทศบาล  ไว
ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  จังหวัด...................

 เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล“ 

ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบงัคับต้ังแตวันที่  11  พฤศจิกายน  2545 เปนตนไป 

ขอ 3 ภายใตบทกําหนดในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
เทศบาลและลกูจางของเทศบาล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด บรรดาพระราชบัญญัติ  
พระราชกฤษฎีกา  กฎ ระเบียบ ขอบังคบั ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใด ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ

ประกาศจังหวัด 
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พนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาลในสวนที่มกีาํหนดไวแลวในประกาศนีห้รือซ่ึงขัดหรือแยงกับบท
กําหนดตามประกาศนี ้  ใหใชบทกาํหนดในประกาศนี้แทน 

ขอ 4 ในประกาศนี ้
“  ก.ท. “  หมายความวา  คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล   ตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ 
“  ก.ท.จ. “  หมายความวา  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ 
“  พนักงานเทศบาล  ”  หมายความวา   พนักงานเทศบาลซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้งให

ปฏิบัติราชการโดยไดรับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนของเทศบาล  และใหหมายความรวมถึง
พนักงานครูเทศบาลหรือพนกังานเทศบาลอื่นที่ไดรับเงนิเดือนจากเงนิงบประมาณหมวดเงนิอุดหนุนของ
รัฐบาลและเทศบาลนํามาจดัเปนเงนิเดือน   

“  พนักงานสวนทองถิน่อื่น  ”  หมายความวา  ขาราชการองคการบริหารสวนจงัหวัด 
พนักงานสวนตําบล   ขาราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพทัยา และขาราชการหรือพนักงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่อื่นที่ไมใชพนกังานเทศบาล  โดยมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น ซึง่ไดรับการบรรจุและ 
แตงตั้งใหปฏิบัติราชการโดยไดรับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงนิเดือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หรือจากเงนิงบประมาณหมวดเงนิอุดหนุนของรัฐบาลที่ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกร
ปกครองสวนทองถิน่นํามาจัดเปนเงนิเดือนของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิน่ 

“ ขาราชการประเภทอื่น ” หมายความวา  ขาราชการพลเรือน ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือน และขาราชการประเภทอื่นตามกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการประเภทนัน้
นอกจากพนักงานเทศบาล และพนกังานสวนทองถิ่นอืน่ 

ขอ 5 ใหประธานกรรมการพนักงานเทศบาล รักษาการตามประกาศนี ้และใหมีอํานาจ 
ตีความหรือวนิิจฉัยปญหาเกี่ยวกบัการปฏิบัติตามประกาศนี ้

หมวด  1 
คุณสมบัติและลักษณะตองหาม 

ขอ 6 ผูที่จะเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม  ดังตอไปนี้ 

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

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 
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(4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง  
(5) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏบิัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือ จิตฟน

เฟอนไมสมประกอบ   หรือเปนโรคตามที่ ก.ท. ประกาศกําหนด ดงันี ้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนทีรั่งเกียจแกสังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรือ้รัง 

(6)  ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสัง่ใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน             
ตามมาตรฐานทัว่ไป หรือหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอืน่ 

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

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรบัความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(11) ไมเปนผูเคยถกูลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวย              

งานอื่นของรัฐ   
(12) ไมเปนผูเคยถกูลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทาํผิดวินยัตามมาตรฐาน      

ทั่วไป หรือหลกัเกณฑและวธิีการเกีย่วกบัการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ หรือตามกฎหมายอื่น  

(13) ไมเปนผูเคยถกูลงโทษไลออก เพราะกระทาํผิดวินยัตามมาตรฐานทัว่ไป หรือ            
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ หรือตามกฎหมายอื่น  

(14) ไมเปนผูเคยกระทาํการทุจริตในการสอบเขารับราชการ                                               

ขอ 7 ผูที่จะเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล ซึง่ขาดคุณสมบัตหิรือมีลักษณะตองหาม
ตามขอ  6  ก.ท.จ.  อาจพิจารณายกเวนใหสามารถเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาลได ในกรณี    ดงันี ้

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

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

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

ขอ 9 การพจิารณายกเวนกรณีการขาดคุณสมบัตหิรือมีลักษณะตองหามตามขอ 7 ของ  
ก.ท.จ. ใหพิจารณาถึงความจําเปนและประโยชนของทางราชการที่จะไดรับ และมติของ  ก.ท.จ. ในการ
ประชุมปรึกษายกเวนคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามดงักลาว    ให  ก.ท.จ.  ประชุมพิจารณาลงมติโดย
จะตองไดคะแนนเสยีงไมนอยกวาสี่ในหาของจํานวนกรรมการในที่ประชุม และการลงมติใหกระทาํโดยลับ 

ขอ 10 ในการขอยกเวนและการพิจารณายกเวนในกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามที ่ ก.ท.จ.  อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได  สามารถดําเนนิการดังนี ้

(1) ผูซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม ในการที่จะเขารับราชการเปน
พนักงานเทศบาล และเปนกรณีที่  ก.ท.จ. อาจพิจารณายกเวนได  และผูนั้นประสงคจะขอให ก.ท.จ.  
พิจารณายกเวนในกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม เพื่อจะเขารับราชการ โดยมีผูมีเกียรติอันควร
เชื่อถือไดไมนอยกวาสองคนเปนผูรับรองความประพฤติ ใหยืน่คําขอ และหนังสือรับรอง ตามแบบทาย
ประกาศนี ้ พรอมเอกสารทีเ่กี่ยวของ  

(2) การขอให ก.ท.จ.พิจารณายกเวนในกรณีขาดคุณสมบัตหิรือมีลักษณะตองหาม
เพื่อสมัครกลบัเขารับราชการเปนพนกังานเทศบาล จะยื่นคําขอตอเลขานุการ ก.ท.จ.  หรือนายกเทศมนตรี
ของเทศบาลทีผู่นั้นประสงคจะเขารับราชการ ก็ได 

(3) ในกรณีที่มีผูยืน่คําขอตอเลขานุการ ก.ท.จ. ใหสงเรื่องใหนายกเทศมนตรี
พิจารณา หรือ กรณียื่นตอนายกเทศมนตรี ใหนายกเทศมนตรี พจิารณา และถาตองการจะรับผูยืน่คําขอนัน้
เขารับราชการ   ก็ใหดาํเนนิการสอบสวนเพื่อใหทราบรายละเอียดเกีย่วกับประวัติสวนตัว ประวัติการรับ 
ราชการ  หรือการทาํงาน  การประกอบคุณงามความด ี ความผิดหรอืความเสื่อมเสีย  และความประพฤติ
ของผูนั้น โดยใหสอบสวนจากผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางาน และผูมเีกียรติซึ่งอยูใกลชิดอันควรเชือ่ถือได 
แลวพิจารณาอีกชั้นหนึง่วายังตองการ จะรับผูนั้นเขารับราชการหรือไม  ถาตองการรับก็ใหแจงและสงเรื่อง
การสอบสวนดังกลาวพรอมทั้งเอกสาร หลกัฐานการสอบสวนนั้นใหเลขานุการ ก.ท.จ. ดําเนนิการตอไปและ
หากนายกเทศมนตรีไมตองการรับผูยื่นคําขอนั้นเขารับราชการใหแจงเปนหนังสือใหผูนั้นและเลขานุการ      
ก.ท.จ. ทราบ 
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(4) ในกรณีทีน่ายกเทศมนตรี ไมแจงผลการพจิารณาตามขอ (3)   ใหเลขานุการ  
ก.ท.จ. ทราบภายในหกเดือนนับแตวนัที่เลขานุการ  ก.ท.จ. สงเรื่องไปให ถือวาเทศบาลนัน้ไมตองการจะรับ
บรรจุ ใหเลขานุการ ก.ท.จ. ยุติเร่ืองและแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคาํขอทราบ 

(5) เมื่อเลขานกุาร ก.ท.จ. ไดรับเร่ืองการสอบสวนตามขอ (3)  เห็นวาขอเทจ็จริง  
และเอกสารหลักฐานเพยีงพอที่จะประกอบการพิจารณาของ  ก.ท.จ.  ก็ใหดาํเนนิการนําเสนอ ก.ท.จ. เพื่อ
พิจารณา 

(6) การขอยกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม เพื่อสมัครสอบ   
แขงขันหรือเพือ่เขารับการคัดเลือกเปนพนกังานเทศบาล ใหผูประสงคจะเขาเปนพนกังานเทศบาลยื่นคําขอ
ตอเลขานุการ  ก.ท.จ. ของเทศบาลที่ผูนั้นมคีวามประสงค  และใหเลขานุการ ก.ท.จ. รวบรวมขอเทจ็จริง
และเอกสารหลักฐานตาง ๆ   ใหเพียงพอทีจ่ะประกอบการพิจารณาของ  ก.ท.จ. แลวดําเนนิการนําเสนอ  
ก.ท.จ. เพื่อพจิารณาลงมติลับตามขอ  (5) 

(7) ในกรณีที ่ ก.ท.จ. ไดพิจารณาลงมติสําหรบัผูขอยกเวนกรณีที่ขาดคุณสมบัติ
หรือลักษณะตองหามรายใดและผูนั้นไมไดรับการยกเวน  การขอให  ก.ท.จ. พิจารณายกเวนในกรณีที่ขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอีก   ผูนั้นจะขอไดตอเมื่อเวลาไดลวงเลยไปแลวไมนอยกวาหนึง่ป  นับแต
วันที่  ก.ท.จ. ลงมต ิ    

หมวด  2 
การกําหนดจํานวนตําแหนงและอัตราตําแหนง 

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

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

ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะไดแก ตําแหนงต้ังแตระดับ 7 ขึน้ไป ดังตอไปนี้ 
(ก) ตําแหนงทีม่ีลักษณะงานวิชาชีพซึง่ตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาที่ไมอาจมอบหมายใหผูมีคุณวุฒอิยางอืน่ปฏิบตัิงานแทนได   และเปนงานที่มีผลกระทบตอชีวิต
และทรัพยสินของประชาชนอยางเหน็ไดชัด  โดยมีองคกรตามกฎหมายทําหนาที่ตรวจสอบกลัน่กรองและ
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รับรองการประกอบวิชาชีพ รวมทัง้ลงโทษผูกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกบัการประกอบอาชีพดงักลาว  ซึง่
ไดแกตําแหนงที่ปฏิบัติหนาทีใ่นวิชาชีพเฉพาะ ดงัตอไปนี ้

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

(ข) ตําแหนงทีม่ีลักษณะงานวิชาชีพซึง่ตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษาใน ระดับ
ปริญญาที่ไมอาจมอบหมายใหผูมีคุณวุฒอิยางอืน่ปฏิบตัิแทนได  และเปนงานที่มีผลกระทบตอชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนอยางเหน็ไดชัด อีกทั้งเปนงานที่ขาดแคลนกําลงัคนในภาคราชการ ซึง่ไดแกตําแหนง
ที่ปฏิบัติหนาทีใ่นวิชาชีพเฉพาะ  ดังตอไปนี ้

(1) วิชาชพีเฉพาะรังสีการแพทย 
(2) วิชาชพีเฉพาะวิศวกรรมชลประทาน 

(ค) ตําแหนงทีม่ีลักษณะงานวิชาชีพซึง่ตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษาใน ระดับ
ปริญญาที่ไมอาจมอบหมายใหผูมีคุณวุฒอิยางอืน่ปฏิบตัิแทนได และเปนงานทางวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ซึ่งมีลักษณะในเชิงวิจยัและพฒันา อีกทั้งเปนงานขาดแคลนกําลงัคนในภาคราชการซึ่งไดแก 
ตําแหนงที่ปฏิบัติหนาที่ในวชิาชีพเฉพาะ ดังตอไปนี้ 

(1) วิชาชพีเฉพาะวิทยาการคอมพิวเตอร 
(ง) 1ตําแหนงในสายนิติกร ซึง่เปนตําแหนงที่ตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศกึษาใน

ระดับปริญญาที่ไมอาจมอบหมายใหผูที่มคีุณวุฒิอยางอืน่ปฏิบัติแทนได และเปนงานที่มีผลกระทบตอชีวิต
และทรัพยสินของประชาชนอยางเหน็ไดชัด อีกทัง้เปนงานที่ขาดแคลนกําลงัคนในเทศบาล จึงกาํหนดใหผูที่

                                                           
1 ขอ 12(ง) เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวดั.......................... เรื่อง หลักเกณฑและเงือ่นไขเกีย่วกบัการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล(เพิ่มเตมิ) ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2547 (ฉบับท่ี 16) 
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ดํารงตําแหนงในสายนิติการตั้งแตระดับ 7 ข้ึนไป ซึ่งไดรับประกาศนยีบตัรบัณฑิตไทย เปนตาํแหนงประเภท
วิชาชพีเฉพาะ 

ตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะไดแก ตําแหนงต้ังแตระดับ 9 ขึ้นไป ซึ่ง
ตองปฏิบัติงานที่เปนงานหลักของหนวยงาน โดยอาศัยพื้นฐานของความรู ประสบการณ การฝกฝนทฤษฎี
หรือหลักวิชาอนัเกี่ยวของกบังาน และเปนงานเชงิพฒันาระบบหรือมาตรฐานของงาน งานอนุรักษตาม
ภารกิจ หรือ งานที่ตองปฏิบตัิโดยผูมีความรู ความสามารถ หรือประสบการณเปนอยางสงูเฉพาะดานอนั
เปนทีย่อมรับในวงการวิชาการหรือวงการดานนัน้ ๆ ซึ่งไดแกตําแหนงที่ปฏิบัติหนาทีท่ี่ตองใชความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน ดังตอไปนี้ 

(1) ดานการผังเมอืง 
(2) ดานการฝกอบรม 
(3) ดานการสืบสวนสอบสวน 
(4) ดานตรวจสอบบัญชี 
(5) ดานนิตกิาร 
(6) ดานโบราณคดี 
(7) ดานวิเคราะหนโยบายและแผน 
(8) ดานวชิาการคลัง 
(9) ดานวชิาการบญัชี 
(10) ดานวชิาการพฒันาชมุชน 
(11) ดานวชิาการวทิยาศาสตรการแพทย 
(12) ดานวชิาการสตัวบาล 
(13) ดานวชิาการสาธารณสุข 
(14) ดานวชิาการสิง่แวดลอม 
(15) ดานวชิาการสขุาภิบาล 
(16) ดานวิศวกรรม 
(17) ดานอื่นที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด 

ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง 
(ก) ตําแหนงประเภทบริหารระดบัสูง ไดแก ตาํแหนงตัง้แตระดับ 9 ข้ึนไปทีม่ี

ฐานะและหนาที่ในการบรหิารงานเปน 
(1) ปลัดเทศบาล 
(2) หัวหนาสวนราชการที่สูงกวากองในเทศบาล 
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(ข) ตําแหนงประเภทบริหารระดบักลางไดแก  ตําแหนงระดับ 8 ที่มีฐานะและ
หนาที่ในการบริหารงานเปน 

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

2 ยกเลิก(ขอ12 วรรคหา) 
3 ยกเลิก(ขอ12 วรรคหา) 

ขอ 13 ระดับตําแหนงพนักงานเทศบาลอาจมีได 9  ระดับ  คือ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
ระดับ 4  ระดับ 5  ระดับ 6  ระดับ 7  ระดับ 8  และระดับ 9  โดยตําแหนงระดับ 1  เปนระดับตํ่าสดุเรียง
สูงขึ้นไปเปนลาํดับตามความยากและคุณภาพของงานจนถึงตาํแหนงระดับ 9  เปนระดับสูงสุด 

 ขอ 14 การกําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาลในสวนราชการวาจะมีตาํแหนงใด ระดับใด 
อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด โดยใหเทศบาลจัดทําเปนแผนอัตรากําลังของเทศบาล เพื่อเปนกรอบใน
การกาํหนดตําแหนง และการใชตําแหนงพนกังานเทศบาล โดยเสนอให  ก.ท.จ. พิจารณาใหความเหน็ชอบ  

ในการจัดทําแผนอัตรากําลงัของเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ใหเทศบาลคํานึงถงึภารกิจ 
อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบตัิ ความยากและคุณภาพของงานและปริมาณงาน 
ตลอดทั้งภาระคาใชจายของเทศบาลและของรัฐในหมวดเงนิอุดหนนุทีจ่ะตองจายในดานบุคคล  

ขอ 15 การกําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาลตําแหนงใดเปนตําแหนงระดับใด ใหประเมิน
ความยากและคุณภาพของงานในตําแหนงนั้นแลวปรับเทยีบกับบรรทัดฐาน  ในมาตรฐานกําหนดตาํแหนง
ที ่ ก.ท. จัดทําไวตามมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตาํแหนง  การปรับตําแหนง
เทียบกบับรรทดัฐานในมาตรฐานกําหนดตาํแหนง  ใหจัดตําแหนงทีม่ีลักษณะงานอยางเดียวกนัเขาประเภท
และสายงานเดียวกนั  และจัดตําแหนงในสายงานเดียวกันที่มีความยากและคุณภาพของงานอยูในระดับ
เดียวกนัโดยประมาณเขากลุมตําแหนงเดียวกันและระดบัเดียวกนั 

ขอ 16 ในการจัดทําแผนอัตรากําลงัของเทศบาล ใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการจดัทํา
แผนอัตรากําลงัของเทศบาล  ประกอบดวย 

                                                           
2ขอ 12 วรรคหา ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด..............................เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม)ลงวันท่ีลงวันที่ 28 มีนาคม 2550 (ใหถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวดั........................เรื่อง   ตําแหนงและวิทย
ฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550 ขอ 1 และขอ 3แทน) 
3 ขอ12 วรรคหก ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด........................เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม)ลงวันท่ีลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550 (ใหถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด.........................เรื่อง   ตําแหนงและ
วิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550 ขอ 2 และขอ 3 แทน) 
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(1) นายกเทศมนตรี เปนประธาน   
(2) ปลัดเทศบาล เปนกรรมการ 
(3) ผูอํานวยการสํานักผูอํานวยการกองหรือหวัหนาสวนราชการ เปนกรรมการ 
(4) พนักงานเทศบาลคนหนึง่ทีไ่ดรับมอบหมาย เปนกรรมการและ 

 เลขานุการ 

ขอ 17 ใหคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาล จัดทําแผนอัตรากําลงั  โดยให
คํานึงถึงภารกจิ อํานาจหนาที่ตามกฎหมายวากําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ตามกฎหมายวาดวยเทศบาล ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยากและคณุภาพของงาน 
และปริมาณงานของสวนราชการตาง ๆ  ในเทศบาล  ตลอดทั้งภาระคาใชจายของเทศบาลและของรัฐใน
หมวดเงินอุดหนุนที่จะตองจายในดานบุคคลและการจัดสรรเงินงบประมาณของเทศบาล โดยกําหนดเปน
แผนอัตรากําลงัของเทศบาล ในระยะเวลา 3 ป และแผนอัตรากําลังดงักลาวอยางนอยจะตองประกอบดวย
สาระสําคัญ  ดังนี ้

(1) บทศึกษาวิเคราะหอํานาจหนาที่และภารกจิความรับผิดชอบของเทศบาลในชวง
ระยะเวลา 3  ป 

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

(3) บทศึกษาวิเคราะหประเมินความตองการกาํลังคนที่มีอยูในปจจุบนัและกําลงัคนที่ขาด
อยูและตองการเพิ่มข้ึน  อัตราความตองการกําลังคนเพิ่มข้ึน  เนื่องจากการขยายงานหรือไดรับมอบหมาย
เพิ่มข้ึน  อัตราการสูญเสียกาํลังคนในแตละป 

(4) บทศึกษาวิเคราะหการวางแผนการใชกําลงัคน  เปนการวางแผนเพื่อใหมีการใช    
กําลังคนทีม่ีอยูในเทศบาลใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยสาํรวจและประเมินความรูความสามารถของกําลังคน
ที่มีอยู การพฒันาหรือฝกอบรมกําลังคนที่มีอยูในมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และใชกาํลังคนที่มีอยูใหเหมาะสม
กับความรูความสามารถของแตละคน 

(5) การจัดโครงสรางการแบงสวนราชการ  การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของแตละ
สวนราชการ  การแบงงานภายในสวนราชการการกาํหนดตําแหนงและระดับตําแหนงตาง ๆ  โดยมีเกณฑ
เบื้องตน  ดังนี ้

ก โครงสรางการแบงสวนราชการ  เทศบาลใดจะจัดโครงสราง  การแบงสวนราชการ 
ใดบาง  ใหเปนไปตามกรอบของหลักเกณฑการกาํหนดขนาดของเทศบาล 
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ข การกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนง เทศบาลใดจะมตีําแหนงใดอยูในสวน
ราชการใด  มรีะดับตําแหนงใดใหเปนไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป  ที่เทศบาลจัดทําขึ้น  โดยไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

(6) การกําหนดตําแหนงเพิ่มใหม 
ก เกณฑเบื้องตนสําหรับการกาํหนดจํานวนตําแหนงเพิม่ข้ึนใหม  ใหเทศบาลคํานงึถงึ

อํานาจหนาทีป่ริมาณงานของตําแหนงนัน้ ๆ  ดวย 
ข การกําหนดตําแหนงเพิ่มข้ึนใหมใหเทศบาลขอกําหนดเทาที่จําเปนจริง ๆ  โดย

จะตองจัดสรรงบประมาณตัง้เปนอัตราเงนิเดือนสําหรับตําแหนงที่เพิม่ข้ึนใหมดวย 
ค ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเปนผูพิจารณาใหความเหน็ชอบการกําหนด

ตําแหนงเพิม่ข้ึนใหม  เวนแตกรณีการกําหนดตําแหนงในสายงานใหมที่ยังไมไดจัดทาํมาตรฐานกาํหนด
ตําแหนงของตาํแหนงสายงานนัน้  ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  เสนอใหคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลพิจารณาใหความเหน็ชอบและจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงกอน 

ง การขออนุมัตกิําหนดตําแหนงใหม  นอกจากจะพิจารณาเหตุผลดานปริมาณงาน
และคุณภาพของงานแลวใหคํานึงถึงจาํนวนลูกจางทั้งประจําและชัว่คราวที่ปฏิบัติงานในงานนัน้ดวย  ทัง้นี้  
เพื่อมิใหเกิดปญหาคนลนงาน  และเปนการประหยัดงบประมาณรายจายดานบุคคลของเทศบาลและของ
รัฐในหมวดเงนิอุดหนุนดวย 

จ การขออนุมัตกิําหนดตําแหนงใหมใหพิจารณาถึงความสําคัญ  ความเหมาะสมและ
ความถกูตองของกรอบตําแหนงในงานนัน้ดวย  โดยเฉพาะอยางยิง่  ควรจะใหตําแหนงในงานนั้นสามารถ
รองรับความกาวหนาของบคุลากรในงานนั้นได 

ฉ กอนทีเ่ทศบาลจะขออนุมัตกิําหนดตําแหนงขึ้นใหม  ใหเทศบาลพิจารณาดําเนนิการ
กับตําแหนงทีว่างและมีความจําเปนนอยเสียกอน  โดยการตัดโอนหรือปรับปรุงและตัดโอน (เกลี่ยตําแหนง)  
ไปไวในงานทีม่ีความสาํคัญและจาํเปนเรงดวนมากกวา 

ช การกําหนดตําแหนงใหม  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลตองทาํการวิเคราะห
ตําแหนงและจาํเปนตองใชขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา  ดงันัน้  จึงขอใหเทศบาลไดใหความสาํคัญกับ
การเสนอขอมลู  โดยกรอกเอกสารตามแบบใหถูกตอง  กลาวคือ  จะตองเปนขอมูลที่ตรวจสอบจาก
เจาหนาที่สํานกังาน ก.ท.จ.และเอกสารตองครบถวนกลาวคือจะตองรายงานขอมูลตามแบบ  1 – 5  อยาง
ครบถวน  รายละเอียดตามแบบแนบทาย 

(7) กรณีเทศบาลมีความจาํเปนตองปรับปรุงแผนอัตรากําลงั  3  ป  ในระหวางที่ยงัไม
ครบกําหนดระยะเวลาของแผนใหทาํได  โดยความเหน็ชอบของ ก.ท.จ. 
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ขอ 18 เมื่อ ก.ท.จ.พิจารณาใหความเหน็ชอบใหมีตําแหนงพนกังานเทศบาลตําแหนงใด  
ระดับใด  ในสวนราชการใด  จํานวนเทาใด  ตามขอ  14  แลวใหเทศบาลพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ
เพิ่มในแตละปสําหรับต้ังเปนอัตราเงินเดือนของตําแหนงดังกลาวใหสอดคลองกัน 

การดําเนินการตามวรรคหนึง่  ถาใชงบประมาณในหมวดเงินอุดหนนุใหเทศบาลรายงาน 
ก.ท.จ.  เพื่อจะไดรายงาน ก.ท. เพื่อแจงหนวยงานที่เกี่ยวของประสานกับสํานกังบประมาณในการจัดสรร
เงินงบประมาณในแตละป  สําหรับต้ังเปนอัตราเงินเดือนของตําแหนงดังกลาวใหสอดคลองกัน  และเมื่อ       
ไดรับจัดสรรงบประมาณสําหรับอัตราเงนิเดือนของตําแหนงดังกลาวแลวใหหนวยงานที่ไดรับการจดัสรร
อัตราเงินเดือนของตําแหนงจากสํานักงบประมาณ  เปนผูพิจารณาจดัสรรอัตราเงินเดือนของตําแหนง       
ตามหลกัเกณฑที ่ก.ท. กําหนด 

ขอ 194 หลักเกณฑการกาํหนดตําแหนงและจํานวนตําแหนงพนักงานครูเทศบาลและ 
บุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจางตามภารกิจ) ที่สังกัดสถานศึกษา ไวดังตอไปนี้ 

(1) สถานศกึษา  กําหนดใหมกีารจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึง่หรือหลาย
ระดับ  ดังนี ้

(1.1) ระดับกอนประถมศึกษา 
(1.2) ระดับประถมศึกษา 
(1.3) ระดับมัธยมศกึษา 
(1.4) ระดับอาชีวศึกษา 

(2) หองเรียน  กาํหนดใหมีนกัเรยีนหองละ 40  คน  เศษที่เหลือถาเกนิ  10  คนขึน้
ไป ใหจัดเพิม่  1  หองเรียน (ยกเวน ระดับกอนประถมศึกษา  ใหมีนกัเรียนหองละ  30  คน) 

(3) บุคลากรในสถานศึกษา  กาํหนดใหมพีนักงานครู  2  สายงาน  และบุคลากร 
สนับสนนุการสอน  (พนักงานจางตามภารกิจ)  ดงันี ้

(3.1) สายงานบริหารสถานศึกษา ไดแก ผูอํานวยการสถานศกึษา  และรอง
ผูอํานวยการสถานศกึษา  

(3.2) สายงานการสอน ไดแก  ครูผูชวย  และครู 
(3.3) บุคลากรสนับสนุนการสอน  (พนกังานจางตามภารกิจ) ไดแก 

(3.3.1.) กลุมตําแหนงการเงนิ / บัญชี / พัสดุ 
(3.3.2.) กลุมตําแหนงธุรการ / บนัทกึขอมูล 
(3.3.3.) กลุมตําแหนงโภชนาการ / อนามยัโรงเรียน 

                                                           
4ขอ 19 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด...............................เรื่อง   หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม)(ฉบับท่ี28)ลงวันท่ีวันท่ี  18   กรกฎาคม  พ.ศ.  2549 
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(3.3.4.) กลุมตําแหนงคอมพิวเตอร / โสตทัศนศึกษา 
(4) เกณฑการกําหนดจาํนวนตาํแหนง 

(4.1) กรณีที่  1  สถานศึกษาที่มนีกัเรียน  120  คน  ลงมา 
(4.1.1.) จํานวนพนกังานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนง นักเรียน 
20 

นักเรียน 
21-40 

นักเรียน 
41-60 

นักเรียน 
61-80 

นักเรียน 
81-100 

นักเรียน 
101-120 

1. สายงานบรหิารสถานศึกษา 1 1 1 1 1 1 
2. สายงานการสอน 1 2 3 4 5 6 
3. บุคลากรสนับสนนุการสอน - - - 1 1 1 

(4.1.2.) ใหผูอํานวยการสถานศึกษาและรองผูอํานวยการสถานศกึษา
ปฏิบัติการ สอนไมนอยกวา สัปดาหละ 5  ชั่วโมง 

(4.2) กรณีที่  2 สถานศึกษาที่มนีักเรียน  121  คนขึ้นไป   
(4.2.1.) สายงานบริหารสถานศึกษา 

(4.2.1.1.) จาํนวนพนกังานครูสายงานบริหารสถานศกึษา 
(ก) นักเรียน 121-359  คน  มีผูบริหาร 1 ตาํแหนง 
(ข) นักเรียน 360-719  คน  มีผูบริหาร 1 ตาํแหนง  

รองผูบริหาร 1  ตําแหนง 
(ค) นักเรียน 720-1,079 คน  มผูีบริหาร 1 

ตําแหนง รองผูบริหาร 2  ตาํแหนง 
(ง) นักเรียน 1,080-1,679 คน  มีผูบริหาร 1 

ตําแหนง  รองผูบริหาร 3  ตาํแหนง 
(จ) นักเรียน 1,680 คนขึ้นไป  มผูีบริหาร 1 

ตําแหนง  รองผูบริหาร 4  ตาํแหนง 
(4.2.1.2.) ใหผูอํานวยการสถานศึกษาและรองผูอํานวยการ

สถานศกึษาปฏิบัติการสอนไมนอยกวาสปัดาหละ  5  ชัว่โมง  และใหรองผูอํานวยการสถานศึกษา
ปฏิบัติงานดานบริหาร  ดงันี ้

(ก) สถานศกึษาทีม่ีรองผูอํานวยการสถานศึกษา 
1  คน  ตองทาํหนาที่ทัง้ดานวิชาการ  บริหาร  
ปกครอง  และบริการ 
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(ข) สถานศกึษาทีม่ีรองผูอํานวยการสถานศึกษา  
2   คน  แบงงานเปน 2  ฝาย คือ ฝายวิชาการ  
กับฝายบรหิาร  ปกครอง  และบริการ 

(ค) สถานศกึษาทีม่ีรองผูอํานวยการสถานศึกษา  
3  คน  แบงงานเปน 3  ฝาย  คือฝายวิชาการ  
ฝายบริหาร  กบัฝายปกครองและบริการ 

(ง) สถานศกึษาทีม่ีรองผูอํานวยการสถานศึกษา  
4  คน  แบงงานเปน  4  ฝาย  คือฝายวิชาการ  
ฝายบริหาร  ฝายปกครอง  และฝายบริการ 

(4.2.2.) สายงานการสอน 
(4.2.2.1.) จํานวนครูระดบักอนประถมศึกษา 

           จํานวนหองเรียน x นักเรียน: หอง +  นักเรียนทัง้หมด 
         นักเรียน : ครู  นักเรียน : ครู 
               2 
   อัตราสวน  นักเรียน : ครู = 25 :1   นักเรียน : หอง = 30 :1 

(4.2.3.) จํานวนครูระดบัประถมศึกษา 
            จาํนวนหองเรียน x นกัเรียน : หอง + นักเรียนทัง้หมด 
    นักเรียน : ครู  นักเรียน : ครู 
      2 
   อัตราสวน  นักเรียน ; ครู = 25 :1   นักเรียน : หอง = 40 : 1 

(4.2.4.) จํานวนครูระดบัมัธยมศึกษา 
            จํานวนหองเรียน X นกัเรียน : หอง 
    นักเรียน : ครู  
   อัตราสวน  นักเรียน : ครู = 20 : 1  นักเรียน : หอง = 40 : 1 

(4.2.5.) จํานวนครูระดบัอาชีวศึกษา 
            จาํนวนหองเรียนX นักเรียน : หอง 
    นักเรียน : ครู 
   อัตราสวน  นักเรียน : ครู = 20:1   นักเรียน  : หอง = 40 : 1 

(4.3) เกณฑบุคลากรสนับสนนุการสอน  (พนกังานจางตามภารกิจ) 
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(4.3.1.) บุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจางตามภารกิจ) ใหมี
จํานวนประมาณรอยละ 10 ของจํานวนพนักงานครูเทศบาล  สายงานการสอนทั้งในระดับกอน
ประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา  และระดับอาชีวศึกษา  ดงันี ้
จํานวนนักเรียน จํานวนพนกังานคร ู

สายงานการสอน 
บุคลากร 

สนับสนนุการสอน 
ความรูความสามารถ 

101-200 
201-400 
401-600 
601-800 

801-1,000 
1,001-1,200 

6 
12 
20 
28 
36 
44 

1 
1 
2 
3 
4 
4 

พิจารณาตามความจาํเปนดงันี ้
1.การเงนิ/ บญัชี / พัสดุ 
2.ธุรการ / บนัทึกขอมูล 
3.โภชนาการ /อนามยัโรงเรียน 
4. คอมพวิเตอร / โสตทัศนศกึษา 

 
จํานวนนักเรียน จํานวนพนกังานคร ู

สายงานการสอน 
บุคลากร 

สนับสนนุการสอน 
ความรูความสามารถ 

1,201-1,400 
1,401-1,600 
1,601-1,800 
1,801-2,000 
2,001-2,200 
2,201-2,400 
2,401-2,600 
2,601-2,800 
2,801-3,000 
3,001-4,000 

52 
60 
68 
76 
84 
92 
100 
108 
116 
140 

5 
6 
7 
8 
8 
9 

10 
11 
12 
14 

 
 
 
 
 
หมายเหต ุการกําหนดตําแหนง 
บุคลากรสนับสนุนการสอน 
(พนักงานจางตามภารกิจ) 
ใหเปนไปตามความจาํเปน 

 
(4.3.2.) สําหรับสถานศึกษาที่มีอัตรากําลงัพนักงานครูเทศบาล  สาย

งานการสอนเกินเกณฑที่ ก.ท. กําหนดจะมีบุคลากรสนบัสนุนการสอน (พนักงานจางตามภารกิจ) ได
จํานวนเทาใด  ใหเสนอ ก.ท.จ. พิจารณาเปนกรณี ๆ ไป 

(4.3.3.) สําหรับพนักงานครูเทศบาล  สายงานผูสนับสนนุการสอน (ครู 
ส) ตามประกาศหลักเกณฑการกําหนดตําแหนงและจํานวนตําแหนงพนักงานครูเทศบาลที่สังกัด
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สถานศกึษาเดิม ใหปรับเปนพนักงานครูเทศบาลสงักัดสถานศกึษา  สายงานการสอน ตามประกาศ
หลักเกณฑนี”้ 

ขอ 20 ให  ก.ท.จ.  ตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานเทศบาล ให
เหมาะสม  ในกรณีที่ปรากฏวาการกําหนดตําแหนงใดไมเหมาะสมก็ด ี การใชตําแหนงใดไมเหมาะสมตามที ่ 
ก.ท.จ.  กําหนดก็ดี  หรือลักษณะหนาที ่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหนงใดที ่ 
ก.ท.จ.  กําหนดเปลี่ยนแปลงไปก็ดี  ก.ท.จ.  อาจพิจารณาปรับปรุงการกําหนดตําแหนงนั้นเสียใหม 
ใหเหมาะสม  ทั้งนี ้ ก.ท.จ. จะมอบหมายใหเทศบาลดําเนินการแทน ก็ได 

ในการปรับปรุงการกาํหนดตาํแหนงตามวรรคหนึ่ง ก.ท.จ.หรือเทศบาลที ่ก.ท.จ.มอบหมาย 
มีอํานาจยุบเลิกตําแหนงหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกบัตําแหนงพนกังานเทศบาล  โดยใหเทศบาลดําเนนิการ 
ใหเปนไปตามมติหรือคําสั่งนั้น        

กรณีตําแหนงใดใชงบประมาณในหมวดเงนิอุดหนุนให ก.ท.จ.มีอํานาจยุบเลิกตําแหนง
หรือตัดโอนตําแหนงหรือตัดโอนพนักงานเทศบาล  หรือตัดโอนตําแหนงและตัดโอนพนักงานเทศบาลที่เกนิ
อยูในสถานศกึษาหนึง่ไปกาํหนดในอีกสถานศกึษาหนึง่ของเทศบาลเดียวกนั หรือที่เกนิอยูในเทศบาลใด  
ไปกําหนดในเทศบาลอืน่  ไดตามความจาํเปน  เมื่อยุบเลิกตําแหนงหรือตัดโอนตําแหนงแลว ใหเทศบาล
รายงาน ก.ท.จ.เพื่อรายงาน ก.ท. ทราบตอไป 

การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงของ  ก.ท.จ.  ตามวรรคหนึง่และวรรคสองตองไดรับความ
เห็นชอบจาก ก.ท. กอน 

ขอ 21 การปรับปรุงการกาํหนดตําแหนงพนักงานเทศบาลตามขอ  20  ก.ท.จ. หรือ
เทศบาลผูไดรับมอบหมายมอํีานาจเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนงพนักงานเทศบาลได  

ขอ 22 การยุบเลิกตําแหนงและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนงของพนักงานเทศบาล
ตามขอ  20  ใหดําเนินการ  ดังนี ้

1) การยุบเลิกตาํแหนง หมายถงึ การยุบเลิกตาํแหนงที่วางและไมมีความจาํเปนตอ
เทศบาล 

2) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนง จะตองดําเนนิการเฉพาะตาํแหนงวางที่ไมมีคน 
ครองตําแหนงเทานั้นเวนแตในประกาศนี้จะกําหนดเปนอยางอืน่  ไดแก 

(ก) ปรับปรุงตําแหนง หมายถึง การปรับปรุงสายงานของตําแหนง แตอยูในงานเดิม
สวนราชการเดิม เชน ปรับปรุงตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ 1-3 (05-1-002) เปน เจาพนักงานธุรการ 2-4 
เลขที่ตําแหนงเดิม และงานเดิม สวนราชการเดิม เปนตน 
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(ข) ปรับขยายระดบัตําแหนง  หมายถงึ  การปรับขยายระดับตําแหนงในสายงาน
เดิม สังกัดงานและสวนราชการเดิม เชน ปรับขยายระดบั เจาหนาที่การเงินและบัญชี 1-3 (03-4-003)  เปน  
เจาหนาที่การเงินและบัญช ี4 เลขที่ตําแหนง งานและสวนราชการเดมิ เปนตน 

(ค) ปรับลดระดับตําแหนง  หมายถงึ การปรบัลดระดับตําแหนงในสายงานเดิม 
สังกัดงานและสวนราชการเดิม เชน ปรับลดระดับ พยาบาลวิชาชีพ 6 (05-6-002) เปนพยาบาลวิชาชีพ 3-5 
เลขที่ตําแหนงงานและสวนราชการเดิม เปนตน 

(ง) ตัดโอนตําแหนง หมายถึง การตัดโอนตําแหนงในสายงานและระดับเดิม   จาก
งานหนึ่งไปไวอีกงานหนึง่ เชน  ตัดโอนตําแหนง ชางโยธา 1-3 (04-2-002) งานวิศวกรรม กองชาง ไปไวใน
งานแผนที่ภาษี กองคลัง (03-2-02) เปนตน 

(จ) เปล่ียนแปลงเลขที่ตําแหนง หมายถงึ การเปลี่ยนแปลงเลขที่ตําแหนงของ
ตําแหนงเดิม ในงานเดยีวกนั เชนเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงของ เจาหนาทีบ่ริหารงานทะเบียนและบัตร 3-5   
จาก 01-5-002  เปน 01-5-001 เปนตน 

(ฉ) ปรับปรุงและตัดโอนตําแหนง หมายถึง การเกลี่ยตําแหนงที่วางจากงานหนึง่ ไป
ไวอีกงานหนึง่ (สวนราชการเดียวกนัหรือไมก็ได) ซึ่งจะเปนการปรับปรุง ทัง้ชื่อตําแหนงและเลขทีต่ําแหนง 
เชน เกลี่ยตําแหนงนกัวิชาการสุขาภิบาล 3-5 (05-2-002) งานสุขาภิบาลและอนามยัส่ิงแวดลอมกอง
สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมไปเปนนกัวิชาการคลัง 3-5 (03-2-003) งานแผนที่ภาษ ีกองคลงั เปนตน 

3) ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเปนผูพิจารณาใหความเหน็ชอบการยุบเลิก
ตําแหนงและเปลี่ยนแปลงเกีย่วกับตําแหนงตามขอเสนอของเทศบาลหากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
เห็นชอบตามขอเสนอของเทศบาลถือไดวาคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบแลว   หาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลไมเหน็ดวยกับขอเสนอของเทศบาล  และเทศบาลยนืยนัขอเสนอนั้นให
เสนอผานคณะกรรมการพนกังานเทศบาลใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบตอไป 

4) การพิจารณาขออนุมัติยุบเลิกตําแหนง และเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนงพนักงาน
ประจําป ใหดาํเนนิการโดยยึดกรอบอัตรากําลังตามแผนอัตรากําลงั 3 ป ของเทศบาลเปนเกณฑ หากมี
เหตุผลและความจําเปนที่จะขออนุมัตินอกเหนือจากกรอบฯ ก็ใหขออนมุัติเปนกรณีพเิศษ 

5) การขออนุมัตยิุบเลิกตําแหนงและเปลีย่นแปลงเกี่ยวกับตําแหนงใหพจิารณาถงึเหตผุล
และความจาํเปนในดานปรมิาณงานและ คุณภาพของงานเปนสําคัญ  

6) การขออนุมัตยิุบเลิกตําแหนงและเปลีย่นแปลงเกี่ยวกับตําแหนง  นอกจากจะ 
พิจารณาเหตผุลดานปริมาณงานและคุณภาพของงานแลว ใหคํานงึถึงจํานวนของลูกจางทั้งประจํา และ 
ชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในงานนั้นดวย  ทัง้นี้ เพื่อมิใหเกิดปญหางานลนมอื   หรือปญหาอ่ืนตามมา 

7) การขออนุมัติยุบเลิกตําแหนงและเปลีย่นแปลงเกี่ยวกับตําแหนง ใหพจิารณาถงึ
ความสาํคัญกบัความเหมาะสมและถูกตองของกรอบตําแหนงในงานนัน้ดวย  
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8) การขออนุมัตยิุบเลิกตําแหนงและเปลีย่นแปลงเกี่ยวกับตําแหนง  คณะกรรมการ 
พนักงานเทศบาล  ตองทาํการวิเคราะหตาํแหนง และจําเปนตองใชขอมูลเพื่อประกอบการพจิารณา  ดงันัน้ 
จึงขอใหเทศบาลไดใหความสําคัญกับการเสนอขอมูล โดยกรอกเอกสารตามแบบใหถูกตอง กลาวคือ 
จะตองเปนขอมูลที่ตรวจสอบจากเจาหนาที่สํานักงาน ก.ท.จ.และเอกสารตองครบถวน  กลาวคือ จะตอง        
รายงาน ขอมลูตามแบบ 1-6 อยางครบถวน รายละเอียดตามแบบแนบทาย 

9) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาํแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 หรือ ระดับ 2  ใน
กรณีที่ตําแหนงนัน้มีผูดํารงตําแหนงอยูและผูครองตําแหนงดังกลาวมีคณุสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงที่จะเลื่อนและแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงทีสู่งขึ้นในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 2  ก็ใหสามารถ
ปรับปรุงตําแหนงนั้นได  

ขอ 23 การยุบเลิกตําแหนงและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนง  ตัดโอนตําแหนง   ตัด
โอนพนักงานครูเทศบาล  ตัดโอนตําแหนงและตัดโอนพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศกึษาให       
ดําเนนิการ  ดงันี ้

1) การยุบเลิกตาํแหนง  หมายถึง  การยุบเลิกตําแหนงที่วางและไมมีความจําเปนตอ       
เทศบาล 

2) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาํแหนงจะตองดาํเนนิการเฉพาะตําแหนงวางที่ไมมีผูครอง
ตําแหนงเทานัน้  เวนแตในประกาศที่จะกําหนดเปนอยางอื่น  ไดแก 

(ก) การปรับปรุงตาํแหนงและระดับ  หมายถึง  การปรับปรุงตําแหนงและระดับให
สูงขึ้นหรือตํ่าลงในสายงานเดียวกนั  โรงเรยีนเดิม  เชน  ปรับตําแหนงผูชวยอาจารยใหญ  ระดับ 6  เปน
ตําแหนงผูชวย  ผูอํานวยการโรงเรยีน ระดับ 7  หรือปรับปรุงตําแหนงอาจารย 2 ระดับ 7 เปนตําแหนง
อาจารย 1 ระดับ 3 ตําแหนงเลขที่และโรงเรียนเดิม  เปนตน 

(ข) การปรับขยายระดับตําแหนง  หมายถงึ  การปรับขยายระดับควบของตําแหนงให
สูงขึ้น ในสายงานเดิม  โรงเรียนเดิม   เชน   ปรับขยายระดับตําแหนงผูชวยอาจารยใหญ  ระดับ  5  เปน
ตําแหนงผูชวยอาจารยใหญ ระดับ 6 ตําแหนงเลขที่และโรงเรียนเดิม  เปนตน  รวมทั้งการปรับขยายใน
ระดับควบเปนนอกระดับควบดวย  เชน  ปรับขยายระดับตําแหนงผูชวยอํานวยการโรงเรียน ระดับ 6-7 เปน
ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน ระดบั 8 ตําแหนงเลขที่และโรงเรยีนเดิม  เปนตน 

(ค) การปรับลดระดับตําแหนง  หมายถงึ  การปรับลดระดับควบของตําแหนงใหต่าํลง
ในสายงานเดมิ  โรงเรียนเดิม  เชน  ปรับลดระดับตําแหนงอาจารย 2 ระดับ 7 เปนตําแหนง อาจารย 2 
ระดับ 6  ตําแหนงเลขที่และโรงเรียนเดมิ  เปนตน  รวมทัง้การปรับลดนอกระดับควบเปนตําแหนงในระดับ
ควบดวย  เชน  ปรับลดระดับตําแหนงอาจารย 1 ระดับ 6 เปนตําแหนงอาจารย 1 ระดับ 3-5  ตําแหนงเลขที่
และโรงเรียนเดิม  เปนตน 
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(ง) การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงและการเปลี่ยนแปลงเลขที่ตําแหนง  หมายถงึ          
การปรับปรุงตาํแหนงจากสายงานหนึง่ โรงเรียนเดิม โดยเปลี่ยนแปลงเลขที่ตําแหนงดวย เชน ปรับปรุงการ
กําหนดตําแหนง อาจารย 2 ระดับ 7 ตําแหนงเลขที่ 0000-2 โรงเรียน ก. เปนตาํแหนงผูชวยผูอํานวยการ
โรงเรียน ระดบั 7ตําแหนงเลขที่ 00002-1 โรงเรียน ก. เปนตน  และหมายความรวมทั้งการปรับปรุงการ
กําหนดตําแหนงที่มีคนครองตําแหนงดวย 

3) การตัดโอนตําแหนง  หมายถึง  การตัดโอนอัตราวางจากทีห่นึง่ไปยังอกีทีห่นึง่ภายใน
เทศบาลหรือระหวางเทศบาลในจังหวัด  หรือระหวางเทศบาลตางจงัหวัดและรวมทัง้การตัดโอนตําแหนง
ตางประเภทระหวางพนักงานครูเทศบาลสายงาน ผูสอนระดับกอนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  
มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาดวย 

4) การตัดโอนพนักงานครูเทศบาล  หมายถงึ  การยายพนกังานครูเทศบาลจากตาํแหนง
หนึง่ไปอีกตําแหนงหนึง่  ภายในเทศบาลหรือการโอน  (ยาย)  จากเทศบาลหนึ่งไปยงัอีกเทศบาลหนึ่งใน
จังหวัดเดียวกนั 

5) การตัดโอนตําแหนงและตัดโอนพนักงานครูเทศบาล  หมายถงึ  การตัดโอนตําแหนง
พรอมตัวผูครองตําแหนงจากทีห่นึง่ไปยังอกีทีห่นึง่ ภายในเทศบาล หรือระหวางเทศบาลภายในจังหวัด
รวมทัง้การตัดโอนตําแหนงพรอมตัวผูครองตางประเภทระหวางพนักงานครูเทศบาลสายผูสอนระดับกอน
ประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและระดับอาชวีศึกษาดวย 

6) อัตรากําลังเกนิเกณฑ  หมายถึง  อัตรากาํลังพนักงานครูเทศบาลที่มีอยูจริงในปจจุบนั
มากกวาอัตรากําลังตามเกณฑมาตรฐานการกําหนดตําแหนงของคณะกรรมการกลางพนกังาน เทศบาล 

7) อัตรากําลังต่าํกวาเกณฑ  หมายถงึ  อัตรากําลังพนักงานครูเทศบาลทีม่ีอยูจริง       ใน
ปจจุบันนอยกวาอัตรากาํลังตามเกณฑมาตรฐานกาํหนดตําแหนงของคณะกรรมการกลางพนกังาน         
เทศบาล 

8) ใหเทศบาลรายงานและคํานวณอตัรากําลงัพนักงานครูเทศบาลที่สังกดัสถานศึกษา
ตามแบบทายหลักเกณฑนี้  ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลทราบภายในเดือนมถิุนายนของทกุป  ทัง้นี้
หากคาํนวณแลว  เทศบาลใดมีอัตรากําลังเกินเกณฑและเปนอัตราวาง  หามมิใหเทศบาลบรรจุและแตงตั้ง
ตัวบุคคลใหดํารงตําแหนงทีว่างนัน้ 

9) ใหเทศบาลขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนงตอคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล  ตามแบบทายหลักเกณฑนี ้ หากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเหน็ชอบตามขอเสนอ
ของเทศบาล  ถือไดวาคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเหน็ชอบแลว  หากคณะกรรมการพนกังาน  
เทศบาลไมเหน็ดวยกับขอเสนอของเทศบาล  และเทศบาลยนืยนัตามขอเสนอเดิม  ใหเสนอผานคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเหน็ชอบตอไป 
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10) ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเปนผูพิจารณาใหความเหน็ชอบการตัดโอน
ตําแหนงตัดโอนพนักงานครูเทศบาล  ตัดโอนตําแหนงและตัดโอนพนกังานครูเทศบาล  ที่เกินอยูใน
สถานศกึษาหนึ่งไปกาํหนดในอีกสถานศึกษาหนึง่ของเทศบาลเดียวกนัหรือที่เกนิอยูในเทศบาลใดไป
กําหนดในเทศบาลอื่นในจังหวัดเดียวกนัไดตามความจาํเปนตามแบบทายหลักเกณฑนี ้

11) ใหหนวยงานทีไ่ดรับการจัดสรรอัตราเงินเดอืนของตําแหนงจากสาํนกังบประมาณ
พิจารณา ตัดโอนอัตราวางจากเทศบาลทีม่ีอัตรากําลงัเกินเกณฑไปยงัเทศบาลทีม่ีอัตรากําลังต่าํกวาเกณฑ
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดได 

ขอ 24 ในระหวางการประกาศใชบังคับแผนอัตรากําลงัของเทศบาล  หากเทศบาลมีเหตุผล
ความจาํเปนตองปรับปรุงการกําหนดตําแหนง เพื่อรองรับภารกิจ  หนาที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงาน 
หรือปริมาณงานที่เพิม่มากขึ้น  ใหเทศบาลเสนอขอปรับปรุงการกาํหนดตําแหนงตอ  ก.ท.จ. เพื่อพจิารณา
ใหความเหน็ชอบ 

ขอ 25 กรณีการขอปรับปรุงกําหนดตําแหนงของเทศบาลตามขอ 22  และขอ  23  เปนการ
กําหนดตําแหนงสายงานใหม ซึ่งเปนสายงานที ่ ก.ท. ยังไมไดจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงของตําแหนง
สายงานนัน้  ในการขอปรับปรุงการกาํหนดตําแหนงดังกลาว ใหเทศบาล จัดทํารางมาตรฐานกาํหนด
ตําแหนงของตาํแหนงสายงานนัน้ เสนอไปพรอมกันดวย  ทัง้นี ้เพื่อแสดงใหทราบถงึประเภทตาํแหนงชื่อ
ตําแหนงสายงาน ลักษณะงาน โดยทั่วไป หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง ลักษณะงานทีต่อง
ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง และระดับตําแหนง   

ในการพิจารณาของ  ก.ท.จ.  หากมีความเหน็ชอบตามที่เทศบาลเสนอ  ใหเสนอเรือ่งขอ
ปรับปรุงการกาํหนดตําแหนงเพิ่มใหม รางมาตรฐานกําหนดตําแหนง พรอมความเห็นให ก.ท. พิจารณาให
ความเห็นชอบ    

หาก  ก.ท.จ. มีมติไมเหน็ชอบตามที่เทศบาลเสนอขอปรบัปรุงการกาํหนดตําแหนงเพิม่ใหม 
ใหนาํความทีก่ําหนดในขอ 20 มาใชบังคบัโดยอนุโลม 

ขอ 26 เมื่อเทศบาลไดรับความเหน็ชอบในการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงตามขอ 22  
หรือขอ 23  แลวแตกรณี  ใหถือวาเปนการปรับปรุงแผนอัตรากําลังของเทศบาลนัน้ โดยใหเทศบาล
ดําเนนิการแกไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากําลงัของเทศบาลตอไป 
 

หมวด  3 
อัตราเงินเดือนและวิธกีารจายเงนิเดือนและประโยชนตอบแทนอืน่ 

สวนที่ 1 
อัตราเงินเดือนและวิธกีารจายเงนิเดือน 
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ขอ 27 อัตราเงนิเดือน  อัตราเงินประจําตําแหนงและการรับเงินประจาํตําแหนงของ       
พนักงานเทศบาล  ใหนํากฎหมายวาดวยเงนิเดือนและเงนิประจําตาํแหนงที่กําหนดสําหรับขาราชการ     
พลเรือนหรือขาราชการครูแลวแตกรณีมาใชบังคับโดยอนุโลม 

การจายเงนิเดอืน และเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานเทศบาล  ใหเปนไปตามกฎหมาย 
หรือระเบียบทีก่ําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนหรือขาราชการครูแลวแตกรณี โดยอนุโลม 

ขอ 28 ใหพนกังานเทศบาลไดรับเงินเดือนตามตําแหนง ผูไดรับแตงตั้งใหดํารง  ตําแหนงใด  
ระดับใด ใหไดรับเงินเดือนในอันดับตามบญัชีอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนทายพระราชบัญญตัิ 
เงินเดือนและเงินประจาํตําแหนง  พ.ศ. 2538   ดังนี ้

(1) ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดในระดับ  1  ใหไดรับเงินเดือนในอันดบั  ท 1 
(2) ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดในระดับ  2  ใหไดรับเงินเดือนในอันดบั  ท 2 
(3) ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดในระดับ  3  ใหไดรับเงินเดือนในอันดบั  ท 3 
(4) ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดในระดับ  4  ใหไดรับเงินเดือนในอันดบั  ท 4 
(5) ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดในระดับ  5  ใหไดรับเงินเดือนในอันดบั  ท 5 
(6) ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดในระดับ  6  ใหไดรับเงินเดือนในอันดบั  ท 6 
(7) ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดในระดับ  7  ใหไดรับเงินเดือนในอันดบั  ท 7 
(8) ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดในระดับ  8  ใหไดรับเงินเดือนในอันดบั  ท 8 
(9) ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดในระดับ  9  ใหไดรับเงนิเดือนในอันดบั  ท 9 

ขอ 29 พนักงานเทศบาลผูไดรับแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงใด ระดับใด  โดยไดรับเงินเดอืนใน
อันดับใดตามขอ 28  ใหไดรับเงินเดือนในขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนสาํหรับตําแหนงนั้น  เวนแต 

(1) ผูนั้นไดรับเงนิเดือนสูงกวาขัน้ต่ําของอนัดับนั้นอยูแลว  ใหไดรับเงินเดอืนเทาเดิม 
(2) ผูนั้นไดรับปริญญาหรือประกาศนยีบัตรการศึกษาหรือวชิาชีพ  และ ก.พ., ก.ค. หรื

อก.ท.  รับรองวาปริญญาหรือประกาศนยีบัตรการศึกษาหรือวิชาชพีนัน้ เปนคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับ
ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง และกําหนดเงินเดอืนที่ควรไดรับในอันดับและขั้นใด  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับและ
ข้ันที่ตามที่กาํหนดในขอ 30 

(3) ผูนั้นไดรับปริญญาหรือประกาศนยีบัตรการศึกษาหรือวชิาชีพเพิ่มข้ึนหรือสูงขึ้นและ 
ก.พ., ก.ค. หรือ  ก.ท.  รับรองวาปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชพีทีไ่ดรับเพิ่มข้ึนหรือ
สูงขึ้นนั้น เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งและกาํหนดเงินเดือนที่ควรไดรับในอันดับ และ
ข้ันใด  นายกเทศมนตรีหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีอาจปรับใหไดรับเงินเดือนในอันดับ
และข้ันที่ตามที่กําหนดในขอ  30 
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(4) ผูนั้นไดรับแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงในสายงานใดที ่ ก.ท.  กําหนดในมาตรฐานกาํหนด
ตําแหนงใหตาํแหนงในสายงานนั้น ไดรับเงนิเดือนสงูกวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนสาํหรับตําแหนงระดับ
นั้น  ใหไดรับเงินเดือนในอนัดับและขั้นที่  ก.ท. กําหนด 

(5) ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดในระดับที่ต่ํากวาตําแหนงเดิม  กรณทีี่เปนการ
แตงตั้งเพื่อประโยชนของทางราชการ  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับและขัน้ที่ไดรับอยูเดมิ  หากเปนกรณีที่เปน
การแตงตั้ง  โดยเปนความประสงคของตัวพนักงานเทศบาล  ใหไดรับเงินเดือนในอนัดับเงนิเดือนสําหรับ
ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง  ในขัน้ที่เทียบไดตรงกันกับข้ันเงนิเดือนของอันดบัเดิม    ตามตารางเทียบขัน้
เงินเดือนแตละอันดับทีพ่นกังานเทศบาล จะไดรับเมื่อไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทายประกาศนี้    แตถา
ผูนั้นไดรับเงนิเดือนสูงกวาขัน้สูงของอนัดบัเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งอยูแลว  ใหไดรับ
เงินเดือนในขัน้สูงของอนัดบัเงินเดือน     สําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง 

(6) ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นตําแหนงใด  ถาไดรับเงนิเดือนสงูกวา
ข้ันต่ําของอันดับเงินเดือนสาํหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งนั้นอยูแลว  ใหไดรับเงินเดือนในอนัดับเงนิเดือน
สําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งในขั้นที่เทียบไดตรงกันกับข้ันเงนิเดือนของอันดับเดิม  ตามตารางเทยีบขั้น
เงินเดือนและอันดับทีพ่นกังานเทศบาลจะไดรับเมื่อแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงทายประกาศนี ้

ขอ 30 การกําหนดใหผูที่ไดรับปริญญาหรือประกาศนยีบัตรการศึกษาหรือวิชาชพี ตามขอ 
29 (2) และผูที่ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศกึษาหรือวิชาชพีเพิ่มข้ึนหรือสูงขึ้น ตามขอ 29 (3) 
ไดรับเงินเดือนในอันดับใด และขั้นใด ใหพจิารณาดําเนินการดังนี ้

(1) ปริญญาหรือประกาศนยีบตัรวิชาชีพที่ไดรับเพิ่มข้ึน หรือสูงขึ้นตองเปนปริญญา หรือ
ประกาศนยีบตัรวชิาชีพ ที ่ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรองวาเปนคุณสมบัตเิฉพาะตาํแหนงที่ไดรับแตงตั้ง โดย
ใหพิจารณาปรับอัตราเงินเดอืนใหไดรับตามคุณวุฒิได  ไมวาพนกังานเทศบาลผูนั้นจะไดรับปริญญาหรือ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพดงักลาวอยูกอน หรือระหวางเขารับราชการ หรืออยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการ 

(2) การปรับอัตราเงินเดือน ใหไดรับตามคุณวุฒิไมมีผลเปนการปรับปรุงตาํแหนง หรือ
เปล่ียนระดับตําแหนง และตองใหไดรับเงนิเดือนไมสูงกวาระดับและขั้นของอัตราเงินเดือนที่ควรไดรับ  ตาม
ตารางกาํหนดอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิ ทายประกาศนี ้ 

(3) การปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวฒุิ ตองใหมีผลไมกอนวนัทีพ่นักงานเทศบาล
ผูนั้นสาํเร็จการศึกษา และไมกอนวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่จะขอปรบัอัตราเงินเดอืนใหไดรับ
ตามคุณวุฒนิัน้  รวมถึงไมกอนวนัที ่ก.พ. ก.ค.  หรือ  ก.ท. ไดกําหนดใหปริญญาหรอืประกาศนยีบัตร
วิชาชพีที่ไดรับมาเปนคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้ง 
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ในกรณีพนักงานเทศบาลผูใดไดรับอนุญาตใหลาศึกษาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑวาดวยการ
ลาของพนักงานเทศบาลนัน้  การปรับอัตราเงนิเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิ ใหมผีลไมกอนวนัที่ผูนัน้ รายงาน
ตัวตอเทศบาลหลังสาํเร็จการศึกษา 

ในกรณีที่ไดรับปริญญาหรือประกาศนยีบัตรวิชาชีพเพิม่ข้ึนหรือสูงขึน้กอนวนัที่เขารับ
ราชการ หรืออยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ การปรับอัตราเงนิเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิตองมีผล
ไมกอนวนัพนทดลองปฏิบัตหินาที่ในตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้ง 

ในกรณีที่ไดรับปริญญาหรือประกาศนยีบัตรวิชาชีพเพิม่ข้ึน หรือสูงขึน้หลงัวนัเขารับ
ราชการและพนทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลวโดยมิไดรับอนุญาตใหลาศึกษาเพิ่มเติมตามวรรคสอง  การ
ปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒ ิใหมีผลไมกอนวนัที่ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เพิ่มข้ึนหรือสูงขึ้น 

(4) การสั่งปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิ ใหนายกเทศมนตรีเปนผูส่ัง โดยมิให
ยอนหลงัขามปงบประมาณ 

ในกรณีที่ไดเสนอเรื่องราวไวกอนวนัเริ่มตนปงบประมาณและไมสามารถสั่งปรับใหในวัน
เร่ิมตนปงบประมาณก็ใหส่ังปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิไดตั้งแตวันเริ่มตนปงบประมาณ ทั้งนี้ให
ปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามวุฒกิอนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

ขอ 31 พนักงานเทศบาลผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามที่กาํหนดไวในหมวดอืน่แหง
ประกาศนี ้ และไดกําหนดการใหไดรับเงนิเดือนเปนอยางอืน่ไวโดยเฉพาะ ใหพนกังานเทศบาลผูนั้นไดรับ
เงินเดือนตามที่กําหนดในหมวดนัน้ 

ขอ 32 พนักงานครูเทศบาลทีสั่งกัดสถานศกึษาตําแหนงใด  ที ่ก.ท. กําหนดใหไดรับ   
เงินเดือนหลายระดับ  (ระดับควบ)  เมื่อพนักงานครูเทศบาลผูดํารงตําแหนงนัน้ไดรับเงินเดือนถงึขั้นต่ําของ
ระดับถัดไปใหนายกเทศมนตรี  โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.ส่ังใหผูนั้นใหไดรับเงนิเดือนในระดับถัดไป 

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

สวนที่ 2 
ประโยชนตอบแทนอืน่ 

ขอ 34 ใหเทศบาลจัดใหมีประโยชนตอบแทนอืน่สําหรับพนักงานเทศบาลเพื่อเปนการ
เสริมสรางขวญักําลงัใจ แรงจูงใจ และเปนสวัสดิการตาง ๆ ในการปฏิบตัิราชการของพนกังานเทศบาล    ทั้งนี้  
ใหเปนไปตามกฎหมาย หรือระเบียบทีก่ําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรอืน  หรือขาราชการครูแลวแตกรณี 
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ขอ 35 เทศบาลที่บริหารจัดการการจายเงนิเดือน คาจาง และประโยชนตอบแทนอืน่
สําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจาง ไดต่ํากวาที่กาํหนดในมาตรา 35  แหงพระราชบญัญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542   และเทศบาลไดบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามเงื่อนไขที่ ก.ท. กําหนด  เทศบาลนั้นอาจกําหนดประโยชนตอบแทนอืน่แกพนักงานและลูกจางของ
เทศบาลเพิ่มอีกก็ได      

การกําหนดประโยชนตอบแทนอืน่สําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาลตามที่
กําหนดในวรรคหนึง่ ตองมีลักษณะเปนคาตอบแทนทีเ่ปนตัวเงิน และเปนการจายใหในลักษณะของ
สวัสดิการสําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาล  โดยใหนําเงินในสวนทีเ่หลือจากกรณีคาใชจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอืน่ไมสูงกวารอยละสี่สิบ  ตามมาตรา  35  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิน่  พ.ศ. 2542 มาใช  แตทัง้นี้วงเงนิคาประโยชนตอบแทนอืน่ของพนกังานหรือ
ลูกจางที่ไดรับแตละคนตองไมเกิน  5  เทาของอัตราเงินเดือนหรือคาจาง  

ขอ 36 เทศบาลอาจกําหนดประโยชนตอบแทนอืน่สําหรับพนกังานเทศบาลและลูกจางของ
เทศบาลตามขอ  35 ไดดังตอไปนี้ 

(1) กําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนประเภทเพิ่มข้ึนใหมนอกเหนือจากประเภท
ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ประกาศกําหนด  และกําหนดอตัรา
คาตอบแทน  ตลอดทั้งหลกัเกณฑและวธิีการจายคาตอบแทนสําหรับประโยชนตอบแทนอืน่ประเภทใหมนัน้   

(2) กําหนดประโยชนตอบแทนอื่นในลักษณะเปนเงนิเพิ่มพเิศษจากรายการประโยชน
ตอบแทนอื่นทีค่ณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสวนทองถิ่นประกาศกาํหนด 

ขอ 37 เมื่อเทศบาลกําหนดประโยชนตอบแทนอืน่ตามขอ   36   แลว ใหเสนอเรื่องให   
ก.ท.จ. พิจารณา   ในการพจิารณาของ ก.ท.จ. ใหคํานึงถึงสิทธิ สวัสดิการของพนักงานเทศบาลและลูกจาง
ที่ไดรับความจาํเปน ความเหมาะสม งบประมาณรายไดของเทศบาล  

ให ก.ท.จ. เสนอเรื่องการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นตามวรรคหนึ่ง และความเห็นให
ก.ท.  พิจารณา  เมื่อ ก.ท. พิจารณาและมมีติใหความเหน็ชอบแลว ใหนายกเทศมนตรีประกาศใชบังคับ
ตอไป   

ขอ 38 การปรับปรุงการกาํหนดประโยชนตอบแทนอืน่สําหรับพนักงานเทศบาลหรือลูกจาง
ของเทศบาลตามขอ 36 (1)  ใหมีอัตราคาตอบแทนเพิ่มข้ึนหรือลดลงจากที่กาํหนดไวเดิม หรือการยกเลิก
การกําหนดประโยชนตอบแทนอืน่นัน้ ใหเทศบาลดําเนนิการตามทีก่าํหนดไวในขอ 37  โดยอนุโลม 

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

ขอ 40 ในกรณีที่เทศบาลกาํหนดประโยชนตอบแทนอืน่สําหรับพนักงานเทศบาลและ
ลูกจางของเทศบาลตามขอ  36  แลว   หากปรากฏวาเทศบาลนัน้ไมสามารถบรหิารจัดการการจาย
เงินเดือน   คาจางและประโยชนตอบแทนอื่นใหเปนไป   ตามที่กฎหมายกาํหนดใหเทศบาลพิจารณา
ดําเนนิการปรบัปรุงหรือยกเลิกการกาํหนดประโยชนตอบแทนอืน่ทีก่ําหนดตามขอ 36 (1) และ (2)  เปน
ลําดับแรก การปรับปรุงหรือยกเลิกการกาํหนดประโยชนตอบแทนอื่นตามวรรคหนึ่ง ใหเทศบาลดําเนินการ
ตามทีก่ําหนดไวในขอ 38  หรือขอ  39   โดยอนุโลม 

ขอ 41 พนักงานเทศบาลอาจไดรับเงินเพิม่สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตามที ่ ก.ท.
กําหนด 

ขอ 42 การกําหนดใหพนักงานครูเทศบาลไดรับเงินเดือนเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มเีหตพุิเศษ
ของครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวมดําเนนิการ  ดังนี ้

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

การศึกษาพิเศษ  และหรือครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวม 
“คนพิการ”  หมายความวา  คนที่มีความผดิปกติหรือบกพรองทางรางกาย  ทางสตปิญญา  

หรือทางจิตใจ ตามประเภทและหลักเกณฑทีก่ําหนดในกฎกระทรวงสาธารณสุข ออกตามความในมาตรา 4  
และมาตรา 20  แหงพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ. 2534 

“ครูการศึกษาพิเศษ”  หมายความวา  พนกังานครูเทศบาลซึ่งปฏิบัติหนาที่เปนครูสอนคน
พิการตามประเภทที่กาํหนดไว    และไดปฏิบัติหนาทีท่ําการสอนในสถานศึกษาที่เปดสอนเฉพาะคนพิการ
ของทางราชการ  และหรือในความควบคมุของทางราชการ 

“ครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวม”  หมายความวา  พนกังานครูเทศบาลซึ่งปฏิบัติหนาที่
เปนครูสอนคนพิการซึ่งเรียนรวมในโรงเรยีนสอนคนปกติและไดปฏิบัติหนาทีท่ําการสอนหรือปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในสถานศึกษาของทางราชการ  และหรอืในความควบคุมของทางราชการ 

“ครูประจําชั้นพิเศษ”  หมายความวา  พนกังานครูเทศบาลซึ่งปฏิบัติหนาที่เปนครูสอนคน
พิการ  โดยแยกทําการสอนเปนหองเด็กพิเศษโดยเฉพาะและทําหนาทีเ่ปนครูประจําชัน้ 

“ครูเสริมวิชาการ”  หมายความวา  พนักงานครูเทศบาลซึง่ปฏิบัติหนาทีเ่ปนครูสอนคน
พิการอยูประจาํหองเสริมวิชาการศึกษาพิเศษ   มีหนาทีส่อนเสริม   ชวยเหลือแกไขปญหา   และพัฒนา
ทักษะดานสตปิญญา   อารมณสังคม   และรางกายใหแกคนพิการที่เรียนในชัน้เรียนรวมกบัคนปกติ 
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“ครูประจําชั้นเรียนรวม”  หมายความวา  พนักงานครูเทศบาลซึ่งปฏิบัตหินาที่เปนครูสอน
คนพิการและหรือปฏิบัติงานในชัน้เรียนใหกับคนปกติทีม่ีคนพกิารเรียนรวมทําหนาที่เปนครูประจําชั้น  และ
ปฏิบัติหนาที่ครูเสริมวิชาการใหแกคนพิการดวย 

“ครูเดินสอน”  หมายความวา  พนักงานครูเทศบาลซึง่ปฏบิัติหนาที่เปนครูสอนคนพิการอยู
ประจําศูนยเสรมิวิชาการศึกษาพิเศษ  มีหนาที่สอนเสริมชวยเหลือแกไขปญหา  และพัฒนาทักษะดาน
สติปญญาอารมณสังคมและรางกายใหแกคนพกิารทีเ่รียนในชั้นเรียนรวมกับคนปกติในโรงเรียนทีอ่ยูใน
บริเวณใกลเคียงกนั 

3) ครูการศึกษาพิเศษซึง่อยูในเกณฑที่จะไดรับเงิน  “พ.ค.ศ.”  จะตองมวีุฒิปริญญาทาง
การศึกษาพิเศษหรือเปนผูผานการอบรมดานการศึกษาพิเศษ  ตามหลกัสูตรที่  ก.ค.รับรอง  โดยมีเวลาทํา
การสอน  ดังนี ้

(ก) พนักงานครูเทศบาลตําแหนงซึ่งมหีนาที่เปนผูสอนในหนวยงานทางการศึกษา 
และไดปฏิบัติหนาที่ครูการศึกษาพิเศษ  ตองมีเวลาทาํการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ  18  คาบ  (คาบละ  
50  นาท)ี 

(ข) พนักงานครูเทศบาลตําแหนงซึ่งมหีนาที่เปนผูบริหารและใหการศึกษาใน
หนวยงานทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหวัหนาสถานศึกษาในโรงเรียนทีเ่ปดสอนเฉพาะคน
พิการ  และไดปฏิบัติหนาที่ครูการศึกษาพิเศษ  ตองมีเวลาทาํการสอนไมนอยกวาสปัดาหละ  8  คาบ  (คาบ
ละ  50  นาท)ี 

(ค) พนักงานครูเทศบาลตําแหนงซึ่งมหีนาที่เปนผูบริหารและใหการศึกษาใน
หนวยงานทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาสถานศึกษาในโรงเรียนที่เปดสอนเฉพาะคนพิการและ
ไดปฏิบัติหนาที่ครูการศึกษาพิเศษตองมเีวลาทาํการสอนไมนอยกวาสปัดาหละ  5  คาบ  (คาบละ  50  
นาท)ี 

4) ครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวม  ซึง่อยูในเกณฑที่จะไดรับเงิน  “พ.ค.ศ.”  กรณีเรียน
รวม  ไดแก   ครูการศึกษาพิเศษทีป่ฏิบัติหนาที่เปนครปูระจําชั้นพิเศษ   ครูเสริมวิชาการ   ครูเดนิสอนที่มี
เวลาทําการสอนและหรือมีเวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกบัการเรียนการสอนเกี่ยวกับการศึกษาของคนพิการ
ไมนอยกวาสปัดาหละ  18  คาบ  (คาบละ  50  นาท)ี  หรือครูประจําชั้นเรียนรวมทีม่ีเวลาทําการสอน และ
หรือมีเวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการศึกษาใหกับคนปกติทีม่ีคนพกิารเรียนรวมตามเวลาปฏิบัติงานปกติ ไม
นอยกวา  สัปดาหละ  18  คาบ  (คาบละ  50  นาท)ี   และตองปฏิบัติหนาที่ครูเสริมวิชาการใหกบัคนพิการ
เพิ่มเติมอีกไมนอยกวาสัปดาหละ  5  คาบ  (คาบละ  50  นาท)ี  และมีวุฒิปริญญาทางการศึกษาพิเศษหรือ
เปนผูผานการ อบรมดานการศึกษาพิเศษหลักสูตรที ่ก.ค. รับรองและจะตองรับผิดชอบการศึกษา  ของคน
พิการในจํานวนอัตราครู  :  นักเรียน  ตามหลักเกณฑอยางนอย  ดังนี ้

ครูประจําชั้นพเิศษกรณีเรียนรวม  1  คน : นักเรียนไมนอยกวา  6  คน 
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ครูเสริมวิชาการกรณีเรียนรวม   1  คน : นักเรียนไมนอยกวา  6  คน 
ครูประจําชั้นเรียนรวมและไดปฏิบัติหนาทีค่รูเสริมวิชาการ 1 คน : นักเรียนไมนอยกวา 3 

คน 
ครูเดินสอนกรณีเรียนรวม    1  คน :  ไมนอยกวา 2 โรงเรยีน : นักเรียนไมนอยกวา 3  คน 

5) เงิน  “พ.ค.ศ.”  ใหจายเดือนละ  2,000  บาท 
ในกรณีปฏบิัติหนาที่ครูการศึกษาพิเศษ  และครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวมไมเต็ม

เดือนใหจายเงนิ  “พ.ค.ศ.”  ตามสวนจํานวนวันที่ไดรับเงินเดือนในระหวางปฏิบัติหนาที่นัน้ 
ในกรณีที่ไมไดปฏิบัติหนาที่ครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพเิศษกรณีเรียนรวมให

งดจายเงนิ  “พ.ค.ศ.” 
6) ใหพนักงานครูเทศบาลที่มีคณุสมบัติครบถวนยื่นคาํขอตามแบบทายนี้เสนอให

ผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันตรวจสอบและรับรอง  แลวเสนอใหคณะกรรมการพนกังานเทศบาลพจิารณา
เสนอใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

7) ใหหนวยงานทีไ่ดรับการจัดสรรอัตราเงินเดอืนของตําแหนงจากสาํนกังบประมาณเปน
ผูทําความตกลงกับสํานักงบประมาณขอเงินเพิ่มสําหรบัตําแหนงทีม่ีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษและ
ครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวม 

ขอ  2 ขอ 43 พนักงานเทศบาลอาจไดรับเงินเพิม่คาครองชีพชัว่คราวตามภาวะเศรษฐกิจ   
ตามที ่ ก.ท. กาํหนด 

ขอ 44 บําเหนจ็ บํานาญ ของพนักงานเทศบาล ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น   

หมวด 4 
การคัดเลือก 

ขอ 45 การคัดเลือก  หมายถงึ  การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
พนกังานเทศบาลและการคัดเลือกพนกังานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น  ให
ดําเนนิการได  5  วิธี  ดังนี ้

(1) การสอบแขงขัน  เพื่อบรรจุบคุคลเขารับราชการและแตงตั้งใหเปนพนักงานเทศบาล 
(2) การคัดเลือกกรณีที่มีเหตพุิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน  เพื่อบรรจุบคุคลเขารับ 

ราชการและแตงตั้งใหเปนพนักงานเทศบาลในเทศบาล 
(3) การสอบคัดเลือก  เพื่อแตงตัง้พนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดบัที่สูงขึน้     

ในสายงานเดยีวกนั  หรือแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดาํรงตําแหนงในตางสายงาน  หรือแตงตั้งพนักงาน
เทศบาลตําแหนงผูปฏิบัติงานใหดํารงตําแหนงบริหารของเทศบาลหรือแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลใหดํารง
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ตําแหนงสายงาน ผูบริหารสถานศกึษาตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
กําหนด 

(4) การคัดเลือก  เพื่อแตงตั้งพนกังานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นในระดับ
ควบสําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตาํแหนงระดับควบ  หรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นนอกระดับควบ
สําหรับตําแหนงที่กาํหนดเปนตําแหนงสาํหรับผูปฏิบัตงิานทีม่ีประสบการณ  หรือตําแหนงประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชีย่วชาญเฉพาะหรือตําแหนงประเภทวิชาการของพนักงานครูเทศบาลหรือแตงตั้งพนกังาน     
เทศบาลตําแหนงบริหารของเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นหรือการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานครู
เทศบาลที่สังกดัสถานศึกษาใหดํารงตําแหนงและระดับทีสู่งขึ้นตามหลกัเกณฑและเงือ่นไขที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาลกาํหนด 

(5) การคัดเลือก  เพื่อรับโอนมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบริหารหรือสายงานผูบริหาร
สถานศกึษา 

ขอ 46 5การดําเนินการคัดเลอืก  โดยการสอบแขงขัน  การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม
จําเปนตองสอบแขงขัน  การสอบคัดเลือก  และการคัดเลอืกตามทีก่ําหนดในหมวดนี้ เทศบาลหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากเทศบาลใหเปนผูดําเนินการแทน  ตองดาํเนนิการอยางเปดเผย  โปรงใส  สามารถตรวจสอบ
ได  โดยคํานึงถึงหลกัวิชาการวัดผล  ความเปนธรรม  ความเสมอภาคและตองเปดโอกาสใหพนกังาน
เทศบาลของเทศบาลอืน่  ทีม่ีคุณสมบัติครบถวน  และมีความประสงคสมัครเขารับการคัดเลือก   มีสิทธิเขา
รับการคัดเลือกดวย  โดยการประกาศผลการคัดเลือกใหดําเนนิการอยางเปดเผย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด 

สวนที่ 1 
การสอบแขงขัน 

ขอ 47 6 ใหเทศบาลเปนผูดาํเนินการสอบแขงขัน ในกรณทีี่ไมสามารถดาํเนนิการได อาจ
รองขอใหคณะกรรมการพนกังานเทศบาล (ก.ท.จ.)) เปนผูดําเนินการสอบแขงขันแทนได 

กรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  เปนผูดําเนินการสอบแขงขันในตําแหนงใดแลวและ
บัญชีผูสอบแขงขันไดยังไมหมดอายุ  หามมิใหเทศบาลในจังหวัดนั้นจดัสอบแขงขันในตําแหนงเดียวกันอกี 

                                                           
5 ขอ 46 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด....................... เรือ่ง หลักเกณฑและเงือ่นไขเกีย่วกับการบริหารงานบคุคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2549(ฉบบัท่ี27) 
6 ขอ 47 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด......................... เรือ่ง หลักเกณฑและเงือ่นไขเกีย่วกับการบริหารงานบคุคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2549(ฉบบัท่ี27) 
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ในกรณีคณะกรรมการพนกังานสวนตําบล  หรือคณะกรรมการขาราชการองคการบรหิาร
สวนจงัหวัด  ในจังหวัดนั้นมบีัญชีสอบแขงขันไดในตําแหนงใด  หามมิใหคณะกรรมการพนกังานเทศบาล
เปดสอบแขงขันในตําแหนงนั้นดวย 

ขอ 487 ยกเลิก 

ขอ  49 8ใหผูดาํเนนิการสอบแขงขัน  ดาํเนนิการ ดังนี ้
(1) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิการสอบแขงขัน  จาํนวนไมนอยกวา  5  คน

ประกอบดวย  ผูทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  เปนประธาน  หัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดที่เกี่ยวของ  จาํนวน  2  คน  ผูบริหารสถานศึกษาในเขตจังหวดั  เปนกรรมการ  ปลัดเทศบาล  หรือ
ทองถิน่จงัหวดัแลวแตกรณีเปนกรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่อํานวยการสอบและดําเนนิการสอบแขงขันใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
และกําหนดวนั  เวลา และสถานที่สอบ  ตลอดจนระเบียบเกี่ยวกับการสอบไดเทาที่จาํเปน  โดยไมขัดตอ
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันและวธิีการเกี่ยวกับการสอบแขงขัน 

(2) แตงตั้งคณะกรรมการออกและตรวจขอสอบ  จาํนวนไมนอยกวา 5 คน 
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) ที่เปด
สอบ  ที่เปนหรือเคยเปนขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่น  ที่มีระดับไมต่ํากวาระดับ 8 หรือเทยีบเทา 

มีหนาที่ออกขอสอบเปนจํานวน 10 เทาของจํานวนขอสอบของการสอบภาค ข 
และตรวจขอสอบภายหลงัการสอบเสร็จสิ้นภายใน  5  วนั  ทัง้นี ้ กรณีขอสอบปรนัยใหตรวจและ
ประมวลผลดวยระบบคอมพิวเตอร 

(3) แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขอสอบ  จาํนวนไมเกิน  5  คน  ประกอบดวย
หัวหนาสวนราชการประจําจงัหวัดที่เกี่ยวของ 

มีหนาที่พิจารณาคัดเลือกขอสอบที่คณะกรรมการออกและตรวจขอสอบสงมอบให
ไดขอสอบตามจํานวนขอสอบที่กําหนดในการสอบภาค  ข 

(4) แตงตั้งคณะกรรมการผลิตขอสอบ  จาํนวนไมนอยกวา  5  คน  ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนกังานเทศบาล  และหวัหนาสวนราชการประจําจงัหวัดหรือประจาํอําเภอ
ที่เกี่ยวของ  โดยมีพนักงานเทศบาลหรือขาราชการสํานกังานทองถิน่จงัหวัดแลวแตกรณี  เปนเลขานุการ 

                                                           
7 ขอ 48 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด........................ เรือ่ง หลักเกณฑและเงือ่นไขเกีย่วกับการบริหารงานบคุคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2549(ฉบบัท่ี27) 
8 ขอ 49 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด............................เรือ่ง หลักเกณฑและเงือ่นไขเกีย่วกับการบริหารงานบคุคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2549(ฉบบัท่ี27) 
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มีหนาที่ควบคมุกระบวนการผลิตขอสอบ  และเก็บรักษาขอสอบใหเปนไปอยาง
รัดกุมไมใหขอสอบร่ัวไหลได 

(5) แตงตั้งคณะกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  (ภาค  ค)คณะ
ละไมนอยกวา  3  คน  ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่เปนหรือเคยเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิน่ที่มี
ระดับไมต่ํากวาระดับ  8  หรือเทียบเทา 

มีหนาที่ประเมนิบุคคลเพื่อพจิารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที ่ โดย
พิจารณาจากประวัติสวนตวั  ประวัตกิารศกึษา  ประวัติการทาํงาน  พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขา
สอบ  และจากการสัมภาษณ  ทัง้นี้  อาจใชวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกกไ็ด  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมใน
ดานตาง ๆ  

(6) แตงตั้งคณะกรรมการกํากบัดูแลการดําเนนิการสอบแขงขัน  จาํนวนไมนอย
กวา  5  คน  ประกอบดวย  ผูทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการพนักงานเทศบาล   เปนประธาน  นายอําเภอหรือ
หัวหนาสวนราชการในจงัหวดั   และทองถิน่จังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ 
    

มีหนาที่ควบคมุกํากับดูแลและตรวจสอบกระบวนการดาํเนนิการสอบแขงขันในทกุ
ข้ันตอนตั้งแตการประกาศสอบแขงขันจนถึงการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได  ใหเปนไปดวยความ
เรียบรอยถูกตองเปนธรรม  และใหมีการปฏิบัติเปนไปตามหลกัเกณฑที่คณะกรรมการพนกังานเทศบาล
กําหนดโดยเครงครัด หากพบวามกีารดําเนินการที่ไมถูกตอง   หรืออาจสรางความไมเปนธรรมกบัผู
สอบแขงขัน  ใหรายงานผูดําเนินการสอบแขงขัน  เพื่อดําเนินการตอไป” 

ขอ 509 ยกเลิก 

ขอ 51 10ขอ 51 ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันกําหนดวนั  เวลา  สถานที่สอบ
และระเบียบเกี่ยวกบัการสอบไดเทาที่จาํเปน  และไมขัดตอหลักสูตร  วิธกีารสอบแขงขัน  และวิธดีําเนนิการ
เกี่ยวกับการสอบแขงขันนี้  แลวใหประธานกรรมการประกาศกอนวนัสอบไมนอยกวา 5 วนัทาํการ” 

ขอ 52 11หลักสตูรและวิธีการสอบแขงขันเพือ่บรรจุบุคคลเขารับราชการในตําแหนงระดบั
ตาง  ๆ  ใหมีรายละเอยีด  ดงันี ้

                                                           
9 ขอ 50 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด......................... เรือ่ง หลักเกณฑและเงือ่นไขเกีย่วกับการบริหารงานบคุคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2549(ฉบบัท่ี27) 
10 ขอ 51 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด........................ เรือ่ง หลักเกณฑและเงือ่นไขเกีย่วกับการบริหารงานบคุคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2549(ฉบบัท่ี27) 
11 ขอ 52 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน...................... เรือ่ง หลักเกณฑและเงือ่นไขเกีย่วกับการบริหารงานบคุคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2549(ฉบบัท่ี27) 
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ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป   กาํหนดคะแนนเต็ม  200  คะแนน 
ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่  เปนผูดําเนนิการสอบปละ  1  คร้ัง  และให

ประกาศผลผูที่ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 60  ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด  เปนผู
ผานการสอบโดยไมตองจัดลําดับที่ของผูสอบได  และบัญชีของผูสอบผานภาค  ก  มีอาย ุ 3  ป  โดยให
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยวิธีสอบขอเขียน  และใหคาํนงึถงึระดับความรูความสามารถที่
ตองการของตาํแหนง ตามทีก่ําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงในแตละระดับดวย 

(1).วิชาความสามารถในการศึกษา  วิเคราะหและสรุปเหตุผล  กําหนดคะแนน
เต็ม 100  คะแนน 

ใหทดสอบความสามารถในการศึกษา วเิคราะหและสรุปเหตุผล โดยการใหสรุป
ความหรือใหจบัประเด็นในขอความหรือเร่ืองราว  หรือใหวิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทางการเมือง  
เศรษฐกิจหรือสังคม  หรือใหหาแนวโนมหรือความเปลีย่นแปลงทีน่าจะเปนไปตามขอมูล  หรือสมมุติฐาน  
หรือใหศึกษาวเิคราะหและสรุปเหตุผลอยางอื่น  ซึง่เหมาะสมแกการทดสอบความสามารถอยางใดอยาง
หนึง่หรือหลายอยางก็ได 

(2). วิชาภาษาไทย  กาํหนดคะแนนเต็ม 100  คะแนน 
ใหทดสอบความรูและความสามารถในการใชภาษา  โดยการใหสรุปความและ

หรือตีความจากขอความสัน้ ๆ หรือบทความ  และใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากคํา  หรือ
กลุมคํา ประโยค  หรือขอความสัน้ ๆ หรือใหทดสอบโดยการอยางอืน่ที่เหมาะสมกบัการทดสอบความรู
ความสามารถดังกลาว   

ข. ภาคความรูความสามารถเฉพาะสาํหรับตําแหนง   กําหนดคะแนนเต็ม 
200 คะแนน 

ใหเทศบาลหรอืคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจัดสอบ โดยใหทดสอบความรู
ความสามารถในทางที่จะใชในการปฏิบัติงานในหนาที่โดยเฉพาะ ตามที่ระบุไวในมาตรฐานกาํหนด
ตําแหนงโดยวธิีสอบขอเขียน  หรือวิธีสอบปฏิบัติ  หรือวธิีอ่ืนใด  วิธหีนึง่หรือหลายวิธกี็ไดตามความ
เหมาะสม  ทั้งนี้จะรวมสอบเปนวิชาเดียวหรอือยางเดียว  หรือแยกสอบเปนสองวิชาหรือสองอยาง  โดย
กําหนดคะแนนเต็มวิชาละหรืออยางละ 100  คะแนน  หรือวิชาหนึง่หรืออยางหนึ่ง  150  คะแนน  และอีก
วิชาหนึง่หรืออีกอยางหนึ่ง 50  คะแนน  ก็ได  เมื่อจะทดสอบความรูความสามารถในทางใดและโดยวิธีใด  
ใหระบุไวในประกาศรับสมัคร 
สอบดวย 

ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง    กาํหนดคะแนนเต็ม 100  คะแนน 
ใหเทศบาลหรอืคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจัดสอบ โดยใหประเมนิบุคคล

เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน
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และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบ  และจากการสัมภาษณ   ทั้งนี ้ อาจใชวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีก
ก็ไดเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ  เชน  ความรูที่อาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานใน
หนาที่และความรูในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ  ความสามารถ  ประสบการณ  ทวงทวีาจา  
อุปนิสัย  อารมณทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม  การปรับตัวเขากับผูรวมงาน  รวมทั้งสงัคมและ
ส่ิงแวดลอม  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ปฏิภาณไหวพรบิและบุคลิกภาพอยางอืน่  เปนตน” 

ขอ 5312 ใหผูดําเนินการสอบแขงขันประกาศรับสมัครสอบ โดยระบุรายละเอียดในเรื่อง 
ตาง ๆ  ดังนี ้

(1) ชื่อตําแหนงและจํานวนอัตราวางที่จะบรรจุแตงตั้ง 
(2) คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครสอบสําหรับตําแหนง

นั้น 
(3) เงินเดือนทีจ่ะไดรับสําหรับตําแหนงนั้น  ตามคุณวุฒทิี่ประกาศรับสมัครสอบ 
(4) วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบ 
(5) เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัครสอบ 
(6) หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน  เกณฑการตัดสิน  การขึ้นบัญชี  และการ

ยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได 
(7) การบรรจุแตงตั้งผูสอบแขงขันไดเปนพนักงานเทศบาล   กําหนดเงื่อนไขใหผู

นั้นจะตองดํารงตําแหนงในเทศบาลที่บรรจุแตงตั้งอยางนอย  2  ป  จึง
สามารถโอนไปดํารงตําแหนง  ณ  ที่แหงอืน่ได เวนแตเมือ่ผานการทดลอง
ปฏิบัติราชการแลวและมีเหตผุลความจาํเปนอยางยิง่  คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลอาจพิจารณาใหโอนยายไดตามที่เห็นสมควร 

(8) เร่ืองอื่น ๆ หรือขอความอื่นที่ผูสมัครสอบควรทราบ 
การประกาศรบัสมัครสอบแขงขันนัน้ใหประกาศไวในที่เปดเผย  ณ  สถานที่รับสมัครสอบ

กอนวนัที่เร่ิมรับสมัครสอบ ไมนอยกวา  10  วนั  และแจงใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลทกุจังหวัด  
และสํานักงานคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลและจะประกาศทางวทิยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใด
ตามความเหมาะสมดวย เพือ่ประชาสัมพนัธใหทราบโดยทั่วกันดวยก็ได” 

ขอ 54 13ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน จัดใหมีเจาหนาที่รับสมัครสอบ โดยใหมี
กําหนดเวลารบัสมัครสอบไมนอยกวา  15 วันทําการ 

                                                           
12 ขอ 53 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด........................ เรือ่ง หลักเกณฑและเงือ่นไขเกีย่วกับการบริหารงานบคุคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2549(ฉบบัท่ี27) 
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ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนที่จะตองขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบแขงขันให
คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันเสนอแนะผูดําเนินการสอบแขงขันเพื่อประกาศขยายระยะเวลาการรับ
สมัครสอบไดไมนอยกวา 5 วนัทาํการ  แตไมเกิน  15 วันทําการ  นับต้ังแตวันถัดจากวันสุดทายของการรับ
สมัครสอบ  โดยจะตองประกาศการขยายเวลานั้นกอนวนัครบกําหนดวันปดรับสมัครสอบ” 

ขอ 55 14ใหผูสมคัรสอบเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบตามอัตรา  ดังนี ้
(1) ภาค  ก  ใหเสยีคาธรรมเนยีมสอบ  ตาํแหนงละไมเกิน  100  บาท 
(2) ภาค  ข  และ ภาค ค  ใหเสยีคาธรรมเนยีมสอบ  ดงันี ้

(ก) ตําแหนงระดับ 1 หรือตําแหนงระดับ 2   ตําแหนงละไมเกิน 100  บาท 
(ข) ตําแหนงระดับ 3 ข้ึนไป  ตําแหนงละไมเกิน  200  บาท 

คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนใหเมื่อไดประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธเิขาสอบแลว  
เวนแตมีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด  เนื่องจากมกีารทุจริตหรือสอไปในทางทจุริต  ตามขอ 59 ให
จายคืนคาธรรมเนียมสอบใหกับผูสมัครสอบ ที่มิไดมีสวนเกี่ยวของกบัการทุจริตหรือสอไปในทางทจุริตนั้น
ได 

ในกรณีที่ผูสมคัรสอบแขงขันผูใดเปนขาราชการพลเรือนสามัญ  หรือขาราชการหรือ 
พนักงานสวนทองถิน่  และประสงคจะสมคัรสอบแขงขันในตําแหนงทีม่ีระดับไมสูงกวาตําแหนงทีต่นดํารง
อยูซึ่งใชคุณวฒุิเชนเดียวกบัตําแหนงที่ตนดํารงอยู  จะตองยื่นหนงัสอืรับรองจากผูบังคับบัญชาซึง่เปนผูมี
อํานาจสั่งบรรจุ อนุญาตใหมาสมัครสอบแขงขันไดพรอมกับใบสมัครสอบ  หากไมมีหนงัสือรับรองดังกลาวผู
นั้นไมมีสิทธิเขาสอบสําหรับการสอบแขงขันครั้งนัน้ 

ขอ 56 15ใหผูดําเนินการสอบแขงขัน ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ  กอนวนัสอบไมนอย
กวา10  วนัทาํการ 

ขอ 57 16การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบแขงขันไดใหถือเกณฑวา  ตองเปนผูสอบไดคะแนนใน
ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง  (ภาค ข)  และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค 

                                                                                                                                                                                     
13 ขอ 54 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล..................................เรือ่ง หลักเกณฑและเงือ่นไขเกีย่วกับการบริหารงานบคุคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2549(ฉบบัท่ี27) 
14 ขอ 55 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด........................เรือ่ง หลักเกณฑและเงือ่นไขเกีย่วกับการบริหารงานบคุคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2549(ฉบบัท่ี27) 
15 ขอ 56แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด.........................เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2549(ฉบบัท่ี27) 
16 ขอ 57แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด........................เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2549(ฉบบัท่ี27) 
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ค)ที่สอบตามหลักสูตรแตละภาคไมต่ํากวารอยละ 60 โดยไมตองนําคะแนนจากการสอบภาคความรู
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มารวม  ทัง้นี ้ ใหคาํนงึถงึหลักวิชาการวัดผลดวย 

ขอ17 58 ใหผูที่สอบผานภาคความรูความสามารถทัว่ไป (ภาค ก) ที่กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิน่จัดสอบ  เปนผูมีสิทธิสมัครสอบในภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสาํหรับตําแหนง 
(ภาค ข)  และเมื่อสอบผานภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง  (ภาค ข) โดยไดคะแนน
ตามเกณฑที่กาํหนดไวในขอ 57  ใหเปนผูมีสิทธิสอบในภาคอื่นตอไปได 

ขอ 59 18ในกรณีที่ตรวจพบวามีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต  อันอาจทําใหเกิดความไม
เปนธรรมในระหวางดาํเนนิการสอบแขงขัน ใหคณะกรรมการกาํกับดูแลการดําเนนิการสอบแขงขัน  
รายงานใหผูดําเนนิการสอบแขงขัน  เพื่อพจิารณาวาสมควรยกเลิกการสอบแขงขันในครั้งนัน้ทั้งหมด  หรือ
ยกเลิกเฉพาะวิชาหรือเฉพาะภาคที่มีการทุจริต  หรือสอไปในทางทจุริตนั้น  หากผูดาํเนนิการสอบแขงขัน  
ไดยกเลิกการสอบแขงขันเฉพาะวิชาใด   หรือเฉพาะภาคใดแลว  ใหดาํเนนิการสอบแขงขันเฉพาะวิชานั้น   
หรือเฉพาะภาคนั้นใหม โดยผูที่ทุจริตหรือผูที่มีสวนเกีย่วของกับการทุจริตในการสอบแขงขันครั้งนัน้  ไมมี
สิทธิเขาสอบแขงขันอีก 

กรณีตรวจพบการทุจริตหรือสอไปในทางทจุริต  ภายหลังที่มีการสอบเสร็จสิ้นแลว  แตกอน
ประกาศผลการสอบแขงขัน ใหคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการสอบแขงขัน  ตรวจสอบขอเท็จจริง
เมื่อปรากฏหลกัฐานชัดแจงวาบุคคลหนึง่บคุคลใดทุจริตในการสอบแขงขัน  หรือมีสวนรวมในการทจุริต  
ผูดําเนนิการสอบแขงขันอาจใชดุลยพินิจตัดสิทธิผูสมัครสอบแขงขันนัน้ได 

กรณีตรวจพบการทุจริตการสอบแขงขันภายหลงัประกาศผลการสอบแลว  กรณทีี่เทศบาล
เปนผูดําเนินการสอบแขงขัน  ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  ตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณามีมติ
เปนประการใด ใหเทศบาลที่จัดสอบแขงขันปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น  หากเทศบาลไมดําเนนิการให
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลแจงนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณีในฐานะผูกาํกับดูแล  
เพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป  ถาคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเปนผูดาํเนินการสอบแขงขัน  
ใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  ตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาดําเนินการตามทีเ่หน็สมควร” 

                                                           
17 ขอ 58 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด....................... เรือ่ง หลักเกณฑและเงือ่นไขเกีย่วกับการบริหารงานบคุคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2549(ฉบบัท่ี27) 
18 ขอ 59 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด....................... เรือ่ง หลักเกณฑและเงือ่นไขเกีย่วกับการบริหารงานบคุคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2549(ฉบบัท่ี27) 
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ขอ 60 19เมื่อไดดําเนนิการสอบแขงขันเสร็จแลว  ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน
รายงานผลการสอบแขงขันตอผูดําเนนิการสอบแขงขัน  เพื่อประกาศขึน้บัญชีผูสอบแขงขันไดตอไป 

ขอ 6120  การขึน้บัญชีผูสอบแขงขันได ใหเรียงลําดับที่จากผูสอบไดจากคะแนนรวมสูงสุด
ลงมาตามลําดับ ในกรณีทีม่ีผูสอบไดคะแนนรวมเทากนั ใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใช
เฉพาะสาํหรับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใช
เฉพาะสาํหรับตําแหนงเทากนั  ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับทีสู่งกวา” 

ขอ

                                                          

 62 21 บัญชผูีสอบแขงขันไดใหใชไดไมเกิน  2  ป  นับแตวันประกาศขึ้นบัญชี  แตถามี
การสอบแขงขันอยางเดียวกนันัน้อีก  และไดข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว  บัญชผูีสอบแขงขันไดคร้ัง
กอนเปนอันยกเลิก  เวนแตในกรณีที่ไดมีการเรียกตัวผูสอบแขงขันไดผูใดใหมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ
ไปแลว กอนบญัชีผูสอบแขงขันไดจะมีอายคุรบกําหนดระยะเวลาที่ระบุ  และตอมาบัญชีไดครบระยะเวลา
ตามที่ระบหุรือกอนมีการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหม  ใหถอืวาผูนัน้ยงัมสิีทธิไดรับการบรรจุ
แตงตั้ง  แตทั้งนี้ตองไมเกนิ 30 วัน  นับแตวนัถัดจากวนัทีบ่ัญชีผูสอบแขงขันไดนัน้มีอายุครบตามที่ประกาศ   
หรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหม  แลวแตกรณ ี

ขอ 63 22 การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล   เพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงใดในเทศบาล  ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดในตําแหนงนัน้หรือตําแหนงอื่นทีก่ําหนด
คุณวุฒิตามคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงกนักบัคุณวุฒิที่ผูนัน้นาํมาสมัครสอบแขงขัน  และเปน
ตําแหนงทีเ่กี่ยวของและเกื้อกูลกัน  ตามทีค่ณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกาํหนด โดยตองเรียกบรรจุ
และแตงตั้งตามลําดับที่ในบญัชีผูสอบแขงขันได 

กรณีเทศบาลรายงานตําแหนงวางตอคณะกรรมการพนกังานเทศบาลเพื่อดําเนินการ
สอบแขงขันใหแทน  เมื่อประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดแลว  และคณะกรรมการพนกังานเทศบาลไดสง
ตัวผูสอบแขงขันไดมาเพื่อขอรับการบรรจุแตงตั้งในตําแหนงทีเ่ทศบาลรายงานโดยชอบแลว  หามมิให
เทศบาลปฏิเสธการบรรจุแตงตั้ง  ทัง้นี้ ใหถือวาการรายงานตําแหนงวางของเทศบาลตอคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล เปนการรองขอเพื่อบรรจุแตงตั้งแลว 

 
19 ขอ 60 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด........................เรือ่ง หลักเกณฑและเงือ่นไขเกีย่วกับการบริหารงานบคุคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2549(ฉบบัท่ี27) 
20 ขอ 61 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด........................ เรือ่ง หลักเกณฑและเงือ่นไขเกีย่วกับการบริหารงานบคุคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2549(ฉบบัท่ี27) 
21 ขอ 62 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด.........................เรือ่ง หลักเกณฑและเงือ่นไขเกีย่วกับการบริหารงานบคุคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2549(ฉบบัท่ี27) 
22 ขอ 63 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด.........................เรือ่ง หลักเกณฑและเงือ่นไขเกีย่วกับการบริหารงานบคุคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2549(ฉบบัท่ี27) 
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กรณีเทศบาลเปนผูดําเนินการสอบแขงขัน ใหบรรจุแตงตั้งไดเฉพาะเทศบาลนัน้  เมือ่บรรจุ
แตงตั้งครบตามจํานวนอัตราที่วางแลว  หากภายหลงัตําแหนงดงักลาววางลง  อาจแตงตั้งผูสอบแขงขันไดที่
อยูในลําดับถดัไปใหดํารงตําแหนงได  แตตองบรรจุและแตงตั้งเรียงตามลําดับทีท่ี่สอบแขงขันได  โดยหามมิ
ใหอนุญาตใหองคกรปกครองสวนทองถิน่อื่นหรือสวนราชการอื่น ใชบญัชีสอบแขงขันไปบรรจุแตงตั้งได 

กรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  เปนผูดําเนินการสอบแขงขัน  สามารถอนุญาตให
เทศบาลอืน่  องคกรปกครองสวนทองถิ่นอืน่  หรือสวนราชการอื่นภายในจังหวัด  ที่ประสงคจะขอใชบัญชี
สอบแขงขันดังกลาว  สามารถใชบัญชีเพือ่แตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สอบแขงขันได  หรือตําแหนงอืน่ที่
กําหนดคุณวฒุิตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงตรงกันกับคุณวฒุิที่ผูนัน้นํามาสมัครสอบแขงขัน  แต
ตองเปนตําแหนงที่เกีย่วของและเกื้อกูลกนั  ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด โดยตอง
เรียกบรรจุและแตงตั้งตามลาํดับที่ในบัญชผูีสอบแขงขันได 

เทศบาลสามารถขอใชบัญชีสอบแขงขันในตําแหนงอื่นทีม่ีระดับเดียวกนัหรือระดับสูงกวา
มาบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่มีระดับตํ่ากวาจากบัญชีการสอบแขงขันของคณะกรรมการพนกังาน
เทศบาล หรือคณะกรรมการขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิน่อื่น ในจังหวัดเดียวกันได  โดยมีเงื่อนไขวา
ตําแหนงที่ขอใชจากบัญชีผูสอบแขงขันไดนั้น  ตองเปนตําแหนงที่เกี่ยวของเกื้อกูลกันกบัตําแหนงทีจ่ะบรรจุ
แตงตั้งและมีคณุวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงกันกับตําแหนงทีจ่ะบรรจุแตงตั้ง  และ
ในขณะบรรจุแตงตั้งเทศบาลนั้นจะตองไมมีบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงนั้น โดยผูไดรับการบรรจุและ
แตงตั้งในตําแหนงดังกลาวตองสมัครใจ 

ในกรณีที่เทศบาลขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจัด
สอบแขงขันมาบรรจุและแตงตั้ง  ใหเทศบาลบรรจุและแตงตั้งบุคคลตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันไดที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนด 

23กรณีเทศบาลหรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลไมมีบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนง
ใด  อาจบรรจแุละแตงตั้งผูสอบแขงขันไดโดยขอใหใชบญัชีผูสอบแขงขันไดของกระทรวง ทบวง  กรม  ใน
ตําแหนงเดียวกันกับตําแหนงที่จะบรรจุเขารับราชการได 

ขอ 6424  ผูใดไดรับการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได  ถามีกรณีอยางใดอยางหนึง่ดังตอไปนี ้
ใหเปนอนัยกเลิกการขึ้นบัญชีผูนั้นในบัญชผูีสอบแขงขันได  คือ 

(1) ผูนั้นไดขอสละสิทธิรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงทีส่อบได 

                                                           
23 ขอ 64 เพิ่มขอความในวรรคเจ็ด ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด................................ เรื่อง หลกัเกณฑและเงื่อนไขเกีย่วกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี  11   มิถุนายน  พ.ศ. 2550 
24 ขอ 64 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด.................... เรือ่ง หลักเกณฑและเงือ่นไขเกีย่วกับการบริหารงานบคุคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2549(ฉบบัท่ี27) 
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(2) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเขารับราชการภายในเวลาที่เทศบาล
หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลกาํหนด  โดยมีหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียน  แจงใหทราบ
กําหนดเวลาลวงหนาไมนอยกวา  10  วนั  นับต้ังแตวนัทีท่ี่ทาํการไปรษณียรับลงทะเบียน 

(3) ผูนั้นมเีหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการไดตามกําหนดเวลาที่จะบรรจุและ
แตงตั้งในตําแหนงที่สอบได 

(4) ผูนั้นประสงคจะรับการบรรจแุละแตงตั้งในตําแหนงที่สอบแขงขันไดโดยการ
โอน แตสวนราชการที่บรรจุไมรับโอน  และไดแจงใหทราบลวงหนาแลววาจะไมรับโอน  ผูนัน้จงึไมประสงค
จะรับการบรรจุ 

(5) ผูนั้นไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบไดไปแลว  ใหยกเลิกการขึ้น
บัญชีผูนั้นไวในบัญชีผูสอบแขงขันไดทุกบญัชีในการสอบครั้งเดียวกนั 

ขอ 6525  ผูใดถกูยกเลิกการขึน้บัญชี  ถาบญัชีนั้นยังไมยกเลิก  และเจาของบัญชี พจิารณา
เห็นวามีเหตุอันสมควรจะอนุมัติใหข้ึนบญัชีผูนั้นไวในบัญชีเดิมเปนลําดับแรกที่จะบรรจุในครั้งตอไป
ตามเดิม ก็ได 

กรณีถูกยกเลกิการขึ้นบัญชเีนื่องจากไปรบัราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับ
ราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหาร โดยไมมีความเสยีหายและประสงคจะเขารับราชการในตาํแหนงที่
สอบได และบัญชีนั้นยงัไมยกเลิก  ใหข้ึนบญัชีผูนั้นไวในบัญชีเดิมเปนลําดับแรกที่จะบรรจุในครั้งตอไป 

ขอ 66 26เพื่อประโยชนในการตรวจสอบใหเกิดความเปนธรรม ใหผูดําเนนิการสอบแขงขัน
ดําเนนิการ ดังตอไปนี้ 

(1) กรณีที่เทศบาลเปนผูดาํเนินการสอบแขงขัน ใหสงสาํเนาคําสัง่แตงตั้งคณะกรรมการ 
1 ชุด  และสําเนาประกาศรับสมัครสอบแขงขัน  2  ชุด  ไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  กอนเริ่มรับ
สมัครสอบไมนอยกวา 7 วนัทําการ  และใหสงสาํเนาประกาศรับสมัครสอบแขงขัน จาํนวน  1  ชุด  ให
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล ทราบดวย  กรณทีี่คณะกรรมการพนกังานเทศบาลเปนผูดาํเนนิการ
สอบแขงขัน ใหสงสาํเนาประกาศรับสมัครสอบแขงขัน จาํนวน 1 ชุด ใหคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล 

                                                           
25 ขอ 65 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด....................... เรือ่ง หลักเกณฑและเงือ่นไขเกีย่วกับการบริหารงานบคุคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2549(ฉบบัท่ี27) 
26 ขอ 66 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด....................... เรือ่ง หลักเกณฑและเงือ่นไขเกีย่วกับการบริหารงานบคุคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2549(ฉบบัท่ี27) 
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(2)  เมื่อการสอบเสร็จส้ิน ใหรายงานตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  ภายใน 15 วัน
ทําการ นับแตวันประกาศผลการสอบแขงขัน โดยใหสงเอกสาร ดังตอไปนี ้

ก. บัญชกีรอกคะแนน                                    1  ชุด 
ข. สําเนาประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได   1  ชุด 

(3) หากมีการยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได  หรือข้ึนบัญชีไวตามเดิมใหรายงาน
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล   และคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ภายใน 30 วันทําการ นับแต
วันยกเลิกหรือข้ึนบัญชีนัน้ 

(4) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ
กําหนดวนั  เวลา  และสถานที่สอบ  ประกาศผลสอบและอื่น ๆ  นอกจากทีก่ําหนดไวเดิมใหรายงาน
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล   และคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  ภายใน 3 วนัทาํการ นับแต
วันประกาศเปลี่ยนแปลง 

สวนที่  2 
การคัดเลือกกรณีที่มีเหตพุิเศษ 

ขอ 67 27การคัดเลือก กรณีทีม่เีหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับ
ราชการและแตงตั้งใหเปนพนักงานเทศบาลในเทศบาลนัน้ตามขอ  45 (2)  ใหเทศบาลเปนผูดําเนินการ
คัดเลือก  ในกรณีที่เทศบาลไมสามารถดาํเนินการได อาจรองขอใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ
ดําเนนิการแทนได 

ขอ 68 28การคัดเลือกในกรณทีี่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน ตามขอ 69 เพือ่
บรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล ใหเทศบาลเปนผูดาํเนินการคัดเลือก 

ขอ 69 29เทศบาลอาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงาน
เทศบาลในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจาํเปนตองสอบแขงขันไดในกรณี  ดังนี ้

(1) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูไดรับทุนรัฐบาล  ทุนเลาเรียนหลวงหรือทนุของเทศบาล
เพื่อการศึกษาวิชาในประเทศหรือตางประเทศ 

                                                           
27 ขอ 67 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด..................... เรือ่ง หลักเกณฑและเงือ่นไขเกีย่วกับการบริหารงานบคุคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 14 กนัยายน 2547 (ฉบบัท่ี17) 
28 ขอ 68 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด....................... เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2547(ฉบบัท่ี18) 
29 ขอ 69 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด....................... เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2547(ฉบบัท่ี18) 
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(2) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลอนุมตัิใหสวนราชการใดจัดใหมีการศึกษาขึน้  เพื่อเขารับราชการในเทศบาลนั้นโดยเฉพาะ   

(3) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒทิีค่ณะกรรมการกลางพนกังาน
เทศบาลกาํหนดใหคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในกรณีพิเศษได  

(4) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ซึ่งไมสามารถรับการบรรจุไดเมื่อถึงลาํดับที่
ที่สอบได เนื่องจากอยูในระหวางการรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและไดมา
รายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผูสอบแขงขันไดที่ผูนั้นสอบไดถูกยกเลิกไปแลว 

(5) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ซึ่งถูกยกเลกิการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได 
เนื่องจากไดมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแลว แตมีเหตุที่ไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่
สอบแขงขันไดตามกําหนดเวลาทีท่างราชการจะบรรจุและแตงตั้ง 

(6) กรณีการบรรจุและแตงตั้งบคุคลที่มีความรูความสามารถและความชํานาญสงู เขารับ
ราชการในฐานะผูเชีย่วชาญ หรือผูชํานาญการ 

ขอ 70 30การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งผูไดรับทุนรัฐบาล  ทุนเลาเรียนหลวงหรือทนุของ
เทศบาล  เพื่อศึกษาวชิาในประเทศหรือตางประเทศ  ตามขอ  69 (1)  หรือผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลอนุมัติใหสวนราชการใดจัดใหมีการศกึษาขึน้  เพื่อเขารับราชการใน
เทศบาลนั้นโดยเฉพาะตามขอ  69 (2)  ใหผูดําเนนิการคดัเลือกดําเนนิการ  ดงันี ้

(1) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่งจาํนวนไมนอยกวา  5  คน  
ประกอบดวย  ผูทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเปนประธานกรรมการ  และผูแทนหนวย
ราชการที่เกี่ยวของ  หรือพนกังานเทศบาลเปนกรรมการ 

(2) ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุ ยื่นใบสมัครตามแบบที่กาํหนด พรอมหลักฐาน
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการดําเนนิการคัดเลือกกําหนด 

(3) ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร  หลักฐาน
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการดําเนนิการคัดเลือกกําหนด  นอกจากนี้อาจใชวิธี
สัมภาษณเพิม่เติมอีกก็ได  และในการจัดลําดับผูไดรับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเขารับราชการและแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงใดในเทศบาล  คณะกรรมการดําเนินการคดัเลือกอาจพิจารณากําหนดใหผูมีคะแนนผลการ
เรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรสูงเปนผูอยูในลาํดับตน  สามารถไดรับการบรรจุเขารับราชการกอน  หรือ
พิจารณาบรรจุตามองคประกอบอื่นที่คณะกรรมการเหน็สมควรก็ได 

                                                           
30 ขอ 70 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด....................... เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2547(ฉบบัท่ี18) 
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ขอ 71 31การคัดเลือกผูสําเร็จการศึกษาในคณุวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
กําหนดใหคัดเลือกเพื่อบรรจบุุคคลเขารับราชการในกรณพีิเศษได  ตามขอ 69 (3)  ใหเทศบาลดําเนนิการ  
ดังนี ้

(1) ประกาศรับสมัครคัดเลือก  ใหระบุรายละเอียดในเรื่อง  ชื่อตําแหนงทีจ่ะบรรจุและ 
แตงตั้ง  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครเขารับคัดเลือกสําหรับตําแหนงนั้น  
เงินเดือนทีจ่ะไดรับสําหรับตําแหนงนั้น ตามวุฒทิี่ประกาศรับสมัครคัดเลือก  วัน  เวลา  และสถานที่รับ
สมัคร  แบบใบสมัคร  คุณวฒุิการศึกษา  เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัคร  ทั้งนี้  การประกาศรับ
สมัครคัดเลือกนั้น  ใหปดไวในที่เปดเผย  ณ  สถานที่รับสมัครกอนวนัที่เร่ิมรับสมัครคัดเลือก  และจะ
ประกาศทางวทิยุกระจายเสยีงหรือทางอื่นใดตามความเหมาะสมดวยก็ได 

(2) ใหเทศบาล แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่งจาํนวนไมนอยกวา  
5  คน  ประกอบดวย  ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนกังานเทศบาลเปนประธานกรรมการ  และผูแทน
หนวยราชการที่เกี่ยวของหรือพนักงานเทศบาล เปนกรรมการ 

(3) ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุ  ยืน่ใบสมคัรตามแบบทีก่ําหนด  พรอมหลักฐาน
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการดําเนนิการคัดเลือกกําหนด   

(4) ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก  อาจพิจารณาคัดเลือกโดยวธิีสัมภาษณวิธีสอบ
ขอเขียน  วิธีสอบปฏิบัติ  หรือวิธีอ่ืนใด  วธิหีนึง่หรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม  ในการนี้
คณะกรรมการดําเนินการคดัเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ  กรรมการออกขอสอบ  หรือกรรมการทดสอบ  
การปฏิบัติงานหรือกรรมการอื่นหรือเจาหนาที่ใหดําเนนิการในเรื่องตาง ๆ  ไดตามความจาํเปน 

(5) เมื่อไดดําเนินการคัดเลือกเสร็จแลว  ใหคณะกรรมการดําเนนิการคัดเลือกรายงานผล
การคัดเลือกตอเทศบาล  โดยจัดทําบัญชีรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือกและจัดเรียงลําดับตามผลคะแนนตาม 
(4)  เพื่อเทศบาลจะไดประกาศผลการคัดเลือก  และบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่คัดเลือกตามลําดับ
ตอไป 

(6) ในกรณีที่มีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง  และภายหลงัมีตาํแหนง
วางเพิ่มอีก  กอ็าจบรรจุและแตงตั้งผูผานการคัดเลือกที่เหลืออยูในลาํดับที่ถัดไปตามประกาศผลการ
คัดเลือกนั้น  หรืออาจดําเนนิการคัดเลือกใหมก็ได  ทัง้นี ้ ใหอยูในดุลยพินิจของเทศบาล 

ขอ 72 32การคัดเลือกผูสอบแขงขันได  ซึง่ไมสามารถรับการบรรจุไดเมื่อถึงลําดับที่ที่สอบได  
เนื่องจากอยูในระหวางการรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  และไดมารายงานตัว

                                                           
31 ขอ 71 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด............................... เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2547(ฉบบัท่ี18) 
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ขอรับการบรรจุ  เมื่อบัญชีผูสอบแขงขันไดที่ผูนัน้สอบไดถูกยกเลกิไปแลว  ตามขอ  69 (4)  ใหเทศบาลเปน
ผูดําเนนิการคดัเลือก  ดงัตอไปนี้ 

(1) ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัครตามแบบที่กาํหนด  และหนงัสือรับรอง
ประวัติการรับราชการทหาร  พรอมดวยสําเนาหลักฐานการศึกษาและสาํเนาหลกัฐานการรับราชการทหาร
ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 

(2) เมื่อเทศบาลไดพิจารณาแลวเหน็วา  ผูนัน้พนจากราชการทหารโดยไมมีความเสยีหาย
และมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุเขารับราชการภายใน  180  วัน  นับแตวันพนจากราชการทหาร 

(3) หากเทศบาลนั้นมีตาํแหนงที่ผูนัน้สอบแขงขันไดวางอยู  ใหดาํเนนิการสั่งบรรจุและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงนัน้ได 

ขอ 73 33การคัดเลือกผูสอบแขงขันได  ซึง่ถกูยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดเนื่องจาก
ไดมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแลว  แตมีเหตุผลที่ไมอาจเขาปฏิบตัิหนาที่ราชการในตําแหนงที่
สอบแขงขันไดตามกําหนดเวลาทีท่างราชการจะบรรจุและแตงตั้ง  ตามขอ  69 (5) ใหเทศบาลเปน
ผูดําเนนิการคดัเลือกดังตอไปนี ้

(1) ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุยื่นหนงัสือแสดงความจาํนงขอบรรจุเขารับราชการ
และเขาปฏิบัติหนาที่ราชการภายใน  15  วนั  นับแตวนัครบกําหนดเวลาทีท่างราชการจะบรรจุและแตงตั้ง 

(2) เมื่อเทศบาลไดพิจารณาแลว  เหน็สมควรที่จะบรรจุผูนัน้เขารับราชการ 

(3) หากเทศบาลนั้นมีตาํแหนงที่ผูนัน้สอบแขงขันไดวางอยู  ใหดําเนนิการสั่งบรรจุและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงนัน้ได 

ขอ 74 34การคัดเลือกบุคคลทีม่ีความรูความสามารถและความชาํนาญสงู  เพื่อบรรจุเขารับ
ราชการในฐานะผูเชีย่วชาญหรือผูชํานาญการในเทศบาลตามขอ 69 (6)  ใหเทศบาลเปนผูดาํเนินการ
คัดเลือก ในกรณีที่เทศบาลไมสามารถดําเนินการได อาจรองขอใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ
ดําเนนิการแทนก็ได โดยดาํเนินการตามทีก่ําหนดประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเขารับ
ราชการในฐานะผูเชีย่วชาญหรือผูชํานาญการของเทศบาล 

                                                                                                                                                                                     
32 ขอ 72 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด........................... เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2547(ฉบบัท่ี18) 
33 ขอ 73 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด........................... เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2547(ฉบบัท่ี18) 
34 ขอ 74 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด.......................... เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2547(ฉบบัท่ี18) 
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ขอ 75 35เมื่อไดมีการดําเนินการคัดเลือกตามที่กาํหนดในประกาศนี ้ ใหเทศบาล
ดําเนนิการดงัตอไปนี้ 

(1) สงสําเนาคาํสัง่แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก  1  ชุด  และสําเนาประกาศ
รับสมัครคัดเลือก  2  ชุด  ไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาล.กอนเริ่มรับสมัครคัดเลือกไมนอยกวา  7  
วันทําการ  โดยใหสําเนาประกาศรับสมัครคัดเลือก จํานวน 1 ชุด ใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
ทราบดวย 

(2) เมื่อการคัดเลอืกเสร็จสิ้น  ใหเทศบาลรายงานไปยังคณะกรรมการพนกังานเทศบาล 
ภายใน  5  วันทําการนับแตวันประกาศผลการคัดเลือกหรือดําเนนิการคัดเลือกแลวเสร็จ  โดยใหสงสําเนา
บัญชีผูไดรับการคัดเลือก  1  ชุด  หรือรายงานผลการคัดเลือก  1  ชุด 

(3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัคร  ประกาศผลการคัดเลือกและอื่น ๆ  
นอกจากทีก่ําหนดไวเดิมใหรายงานสาํนกังานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลโดยดวนที่สุด 

สวนที่  3 
การสอบคัดเลือก 

ขอ 76 36 การสอบคัดเลือกตามขอ 45 (3) เพื่อแตงตั้งพนกังานเทศบาลใหดํารงตําแหนง
บริหารตางสายงาน หรือแตงตั้งพนักงานเทศบาลตําแหนงผูปฏิบัติงานใหดํารงตําแหนงบริหารของเทศบาล  
หรือแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารสถานศึกษา ใหเทศบาลหรือกรมสงเสริม 
การปกครองทองถิ่น หรือจังหวัดทีก่รมสงเสริมการปกครองทองถิน่มอบหมายเปนผูดําเนนิการ 

หลักสูตร วธิีการสอบคัดเลือก คุณสมบัติผูมีสิทธิสอบคัดเลือก เกณฑการตัดสิน การขึ้น
บัญชี  
และการยกเลกิบัญชีผูสอบคัดเลือกได ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาํหนด” 

 

                                                           
35 ขอ 75 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด...................... เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2547(ฉบบัท่ี18) 
36 ขอ 76 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด...................... เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2550 
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ขอ 77 37ใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิการสอบคัดเลือกขึ้นคณะหนึง่ จาํนวนไม
นอยกวา  5  คน  ประกอบดวยปลัดเทศบาลเปนประธานกรรมการ  ผูทรงคุณวุฒ ิผูแทนหนวยราชการที่
เกี่ยวของ  และผูแทนพนกังานเทศบาลเปนกรรมการ 

ขอ 78 คณะกรรมการดําเนนิการสอบคัดเลือกอาจตั้งกรรมการออกขอสอบ  กรรมการ
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  หรือกรรมการหรือเจาหนาที่ดําเนนิการในเรื่องการกรอกคะแนนหรือ
เร่ืองอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกบัการสอบคัดเลือกไดตามความจําเปน 

ขอ 79 38ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบคดัเลือกกําหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบ         
ขอเขียน  สัมภาษณ  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบไดเทาที่จาํเปน  และไมขัดตอเงื่อนไขการกําหนด
หลักสูตรและวิธีการดําเนนิการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี้  แลวใหประธานกรรมการประกาศกอนวันสอบ
ไมนอยกวา  5  วันทําการ 

ขอ 80 39หลักสตูรและวิธีการสอบคัดเลือกและคุณสมบัติผูมีสิทธิสมัครสอบในแตละ
ตําแหนงใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดทายนี ้

ขอ 81 40ใหเทศบาลประกาศรบัสมัครสอบ  โดยระบุชื่อตําแหนงที่จะแตงตั้ง  คุณสมบัติ
ของผูมีสิทธิสมัครสอบ  หลกัสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  และขอความอื่นที่ผูสมัครสอบควรทราบ  โดยปด
ประกาศรับสมัครนั้นไวในทีเ่ปดเผย  ณ สถานที่รับสมัครและแจงใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลอื่นและ
สํานักงานคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลทราบกอนวนัรับสมัครหรือจะประกาศทาง
วิทยกุระจายเสียงหรือทางอืน่ใดตามความเหมาะสมเพือ่ประชาสัมพนัธใหทราบโดยทั่วกันดวยก็ได 

ขอ 82 41ใหเทศบาลจัดใหมีเจาหนาที่รับสมัครสอบโดยใหมีกําหนดเวลารับใบสมัครสอบไม
นอยกวา  10  วันทําการ 

                                                           
37 ขอ 77 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด....................... เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2547(ฉบบัท่ี18) 
38 ขอ 79 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด....................... เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2547(ฉบบัท่ี18) 
39 ขอ 80 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด........................เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2547(ฉบบัท่ี18) 
40 ขอ 81 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด....................... เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2547(ฉบบัท่ี18) 
41 ขอ 82 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด....................... เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2547(ฉบบัท่ี18) 
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ขอ 83 ผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกจะตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามทีก่ําหนดใน
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  ตามขอ  81  ในวนัรับสมัครสอบคัดเลือก 

ขอ 84 42ใหเทศบาลประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบกอนวนัสอบไมนอยกวา  10 วันทาํการ 

ขอ 85 การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบคัดเลือกไดใหถือเกณฑวา  ตองเปนผูสอบไดคะแนนใน
แตละภาคที่สอบตามหลกัสตูรไมต่ํากวารอยละหกสิบ  ทั้งนี้ใหคาํนงึถงึหลักวิชาวัดผลดวย 

ขอ 86 43การสอบคัดเลือกจะตองสอบตามหลักสูตรทุกภาค  แตคณะกรรมการดําเนนิการ
สอบคัดเลือกจะกําหนดใหผูสมัครสอบสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป  หรือภาคความรูความสามารถ
ที่ใชเฉพาะตําแหนงกอน แลวจึงใหผูสอบไดคะแนนตามเกณฑทีก่ําหนดไวในขอ  85  สอบในภาคอืน่ตอไปก็
ได  เวนแตการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผูบริหารเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตางสายงาน ให
ดําเนนิการสอบคัดเลือกโดยทดสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตาํแหนงและภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนงตามที่กําหนดทายหลักเกณฑ 

ขอ 87 44ในกรณีที่ปรากฏวามีการทจุริตหรือสอไปในทางทุจริตอันอาจทําใหเกิดความไม
เปนธรรมในการสอบคัดเลือก  ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกรายงานใหเทศบาลทราบเพื่อ
พิจารณาวาจะสมควรยกเลกิการสอบคัดเลือกครั้งนัน้ทัง้หมดหรือจะพจิารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการ
ทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตตามแตจะเหน็สมควร  ถาหากเทศบาลใหยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาค
ใดแลวก็ใหดําเนินการสอบคดัเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม  สําหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของกบัการทุจริตหรือสอไป
ในทางทุจริตไมมีสิทธเิขาสอบอีกตอไป 

ขอ 88 45เมื่อไดดําเนนิการสอบคัดเลือกเสร็จแลว  ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบ
คัดเลือกรายงานผลการสอบตอเทศบาล  เพื่อจะไดประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกไดตอไป 

ขอ 89 การขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได  ใหเรียงลําดับที่จากผูสอบไดคะแนนรวมสงูลงมา
ตามลําดับ  ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน  ใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
มากกวาเปนผูอยูในลําดับทีสู่งกวา  ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน  ใหผูไดคะแนน
                                                           
42 ขอ 84 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด........................ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2547(ฉบบัท่ี18) 
43  ขอ 86 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงารนเทศบาลจังหวัด...................... เรือ่หลักเกณฑและเงือ่นไขเกีย่วกับการบริหารงานบคุคลของ
เทศบาล(แกไขเพิ่มเติม)   ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2547 
44 ขอ 87 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด........................ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2547(ฉบบัท่ี18) 
45 ขอ 88 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด....................... เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2547(ฉบบัท่ี18) 
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ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลาํดบัที่สูงกวา  ถาไดคะแนนภาคความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงเทากนั  ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 

ขอ 90 46กรณีมีความประสงคจะขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได ใหระบุระยะเวลาในการขึ้น
บัญชีผูสอบคัดเลือกไดในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  และในประกาศผลการสอบคัดเลือก  โดยมี
เงื่อนไขใหใชบญัชีไดไมเกิน  2  ป  นับต้ังแตวันขึ้นบัญช ี กรณียังใชบัญชีไมครบตามที่ระบุระยะเวลาใน
ประกาศ  แตประสงคจะสอบคัดเลือกตําแหนงเดียวกันนัน้อีก  ตองเสนอเหตุผลความจําเปนใหเทศบาล
พิจารณาใหความเหน็ชอบกอน  หากเทศบาลพิจารณาเห็นชอบและไดข้ึนบญัชีผูสอบคัดเลือกไดใหมแลว  
บัญชีผูสอบคัดเลือกไดคร้ังกอนเปนอันยกเลิก เวนแตบัญชีสอบคัดเลือกพนกังานเทศบาลตําแหนงบริหาร
ในกรณีที่มกีารบรรจุและแตงตั้งผูสอบคัดเลือกแทนตาํแหนงทีว่าง บญัชีที่ข้ึนสํารองไวสามารถใชตอไป
ภายใน 60 วัน หากพนระยะเวลาดังกลาว บัญชีสํารองใหยกเลกิ 

ขอ 91 47กรณีที่เทศบาลภายในจังหวัดนั้นมตีําแหนงวางและประสงคจะขอใชบัญชีเพื่อ
แตงตั้งผูสอบคัดเลือกไดแทนตําแหนงที่วาง ใหขอใชบญัชีจากเทศบาลภายในจังหวัด กอนขอใชบัญชีจาก
เทศบาลในจังหวัดอื่น เวนแตบัญชีสอบคัดเลือกพนกังานเทศบาลตําแหนงบริหาร เทศบาลไมสามารถใช
บัญชีสอบคัดเลือกพนกังานเทศบาลตําแหนงบริหารของเทศบาลหนึง่ได 

ขอ 92 48การดําเนินการสอบคดัเลือกใหเทศบาลดําเนินการ ดังตอไปนี ้
(1) สงสําเนาคาํสัง่แตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก  1  ชุด  และสําเนาประกาศรับ

สมัครสอบคัดเลือก  3  ชุด  ไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาล กอนเริ่มรับสมัครสอบคัดเลือกไมนอย
กวา  7  วันทําการ โดยสาํเนาประกาศรับสมัครสอบจํานวน 1 ชุด ใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
ทราบดวย 

(2) เมื่อการสอบเสร็จส้ินแลว  ใหสําเนาบัญชผูีสอบคัดเลือกได  1  ชุด  ไปยัง
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล  ภายใน  5  วันทาํการนบัต้ังแตวันประกาศผลสอบ 

(3) เมื่อมีการยกเลิกการขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกได  หรือข้ึนบญัชีผูใดไวตามเดิม ใหรายงาน
ไปยังสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ภายใน  7  วันทาํการ  นับต้ังแตวันยกเลิกหรือข้ึน
บัญชีผูนั้น 

                                                           
46 ขอ 90 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด....................... เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2547(ฉบบัท่ี18) 
47 ขอ 91 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด....................... เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2547(ฉบบัท่ี18) 
48 ขอ 92 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด....................... เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2547(ฉบบัท่ี18) 
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(4) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ
กําหนดวนั  เวลา  และสถานที่สอบ  ประกาศผลสอบหรอือ่ืน ๆ  นอกจากทีก่ําหนดไวเดิม  ใหรายงานไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล ภายใน  3  วัน  

สวนที่ 4 
การคัดเลือก 

ขอ 93 49การคัดเลือกตามขอ 45 (4) เพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดาํรงตําแหนงบริหาร 
ในระดับที่สูงขึ้น ใหเทศบาลหรือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ หรือจังหวัดทีก่รมสงเสริมการปกครอง
ทองถิน่มอบหมายเปนผูดําเนินการ 

การคัดเลือกอาจดําเนินการโดยวิธีสอบสัมภาษณ วิธีสอบขอเขียน วธิีสอบปฏิบัติ วิธี
ประเมินหรือวธิีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม โดยใหคํานงึถงึผลงาน ความรู 
ความสามารถ ความประพฤติ ประวัติการรบัราชการและผลการปฏิบัติงานประกอบดวย ทั้งนี้ ใหเปนไป
ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด 

ขอ 94 การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นให
ดําเนนิการได   6  กรณี  ดังนี ้

(1) การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึน้ในระดับ
ควบ  สําหรับตําแหนงทีก่ําหนดเปนตําแหนงระดับควบ 

(2) การคัดเลือกพนักงานเทศบาล  เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นนอก
ระดับควบ  สําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ 

(3) การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นนอก
ระดับควบ  สําหรับตําแหนงในสายงานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  หรือตําแหนงวิชาชีพเฉพาะหรอื
เชี่ยวชาญเฉพาะ 

(4) การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น  สําหรับ
ตําแหนงผูบริหารของเทศบาล 

(5) 50ยกเลิก 

                                                           
49 ขอ 93แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด.......................... เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2550 
50 ขอ 94(5)ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวดั......................... เรื่อง หลักเกณฑและเงือ่นไขเกีย่วกบัการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล(เพิ่มเตมิ) ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550 (ใหถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด....................... เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อเลือ่นวิทยฐานะ ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด........................ เรือ่ง หลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสําหรบัพนักงานเทศบาล(เพิ่มเติม)ลงวันท่ี 28 
มีนาคม 2550) 
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(6) 51ยกเลิก 

ขอ 95 52การคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนกังานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นในระดับ
ควบ  สําหรับตําแหนงทีก่ําหนดเปนตําแหนงระดับควบ  ตามขอ  94 (1) ใหเทศบาลเปนผูดาํเนนิการ
คัดเลือก 

การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง  ใหเทศบาลดําเนินการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนด ภายใตกรอบกาํหนด ดังนี ้

(1) พนักงานผูนั้นเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนงทีจ่ะแตงตั้ง และตามประกาศกําหนดหลกัเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงาน
เทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

(2) ใหดาํเนินการคัดเลือกโดยวธิีการประเมนิบุคคล  และประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผาน
มาของพนักงานเทศบาลผูนัน้ 

(3) ใหเทศบาลกําหนดแบบประเมินบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม (2)  โดย
ตองมีรายการดังตอไปนี้ 

(ก) ขอมูลเกี่ยวกับผูรับการประเมิน 
(ข) หนาที่ความรบัผิดชอบและความรูความสามารถที่ตองการของตําแหนง ที่จะ

ประเมิน 
(ค) การประเมนิการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตาํแหนง 
(ง) สรุปความเห็นในการประเมนิของผูบงัคับบัญชาตามลาํดับช้ัน 

(4) เกณฑการตัดสินการประเมนิวาพนักงานเทศบาลที่จะผานการประเมนิเพื่อแตงตัง้ให
ดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น  ตองมีมาตรฐานเทียบไดไมต่ํากวาที ่ก.พ. หรือ ก.ค. กําหนดไวเปนมาตรฐาน
สําหรับขาราชการพลเรือนหรือขาราชการครู 

(5) ใหนายกเทศมนตรีพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

                                                           
51 ขอ 94(6)ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวดั......................... เรื่อง หลักเกณฑและเงือ่นไขเกีย่วกบัการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล(เพิ่มเตมิ) ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550 (ใหถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด...................... เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อเลือ่นวิทยฐานะ ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด....................... เรือ่ง หลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสําหรบัพนักงานเทศบาล(เพิ่มเติม)ลงวันท่ี 28 
มีนาคม 2550) 
52 ขอ 95 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน....................... เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2547(ฉบบัท่ี18) 
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ขอ 96 53การคัดเลือก  เพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดาํรงตําแหนงในระดับที่สูงขึน้ นอก
ระดับควบ  สําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณตามขอ  94 (2) ใหเทศบาล
เปนผูดําเนินการ 

การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการตามหลกัเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลกําหนดภายใตกรอบกําหนดดังนี ้

(1) พนักงานผูนั้นเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนงทีจ่ะแตงตั้งและตามประกาศกําหนดหลกัเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงาน
เทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

(2) ใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการพจิารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน
ประกอบดวย  

(ก) ประธาน ใหแตงตั้งจากขาราชการหรือพนกังานเทศบาลหรือผูที่เคยเปน
ขาราชการหรือพนักงานเทศบาลที่ดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมนิสูงกวาผูขอประเมินอยางนอย 1 
ระดับ หรือผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานทีม่ีความรูชํานาญในสายงานนั้น ๆ ซึ่งไมเคยเปนขาราชการมากอน 

(ข) กรรมการ ใหแตงตั้งจากขาราชการหรือพนกังานเทศบาลหรือเคยเปนขาราชการ
หรือพนกังานเทศบาลที่เคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมินอยางนอยเทากับระดับตําแหนงที่ขอ
ประเมินหรือผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชาํนาญในสายงานนั้นๆ ซึ่งมีผลงานเปนที่ประจักษใน
ความสามารถ จํานวนไมนอยกวา 2 คน แตไมเกิน 5 คน 

(ค) เลขานุการ ใหเทศบาลแตงตัง้เลขานุการ จํ

                                                          

านวน 1 คน 
(3) ใหดําเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคณุสมบัติของบุคคล  ประเมนิคุณลักษณะ

ของบุคคล  และประเมินผลงานที่ผานมาของพนกังานเทศบาลผูนั้น 
(4) ใหคณะกรรมการประเมนิผลงานตาม (2)  กําหนดแบบและวิธีการประเมินคุณสมบัติ

ของบุคคล คุณลักษณะของบุคคล  และประเมินผลงาน  ตาม (3)  โดยตองมีรายการดังตอไปนี ้
(ก) ขอมูลเกี่ยวกับผูรับการประเมิน 
(ข) หนาที่ความรบัผิดชอบและความรูความสามารถที่ตองการของตําแหนงที่จะ

ประเมิน 
(ค) การประเมนิการปฏิบัตงิานและคุณลกัษณะของบุคคลเพือ่เลื่อนตําแหนง 
(ง) เอกสารแสดงผลการปฏิบัติงานหรือผลงานทางวิชาการ 
(จ) สรุปความเห็นในการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิงาน 

 
53 ขอ 96 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด......................... เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2547(ฉบบัท่ี18) 
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(5) เกณฑการตัดสินการประเมนิวาพนักงานเทศบาลที่จะผานการประเมนิเพื่อแตงตัง้ ให
ดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น  ตองมีมาตรฐานเทียบไดไมต่ํากวาที ่ก.พ. หรือ ก.ค. กําหนดไวเปนมาตรฐาน
สําหรับขาราชการพลเรือนหรือขาราชการครู 

(6) ใหนายกเทศมนตรีพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึน้  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

ขอ 97 54 ยกเลกิ 

ขอ 98 55การคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนกังานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น  
สําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาล  ตามขอ  94 (4)  ใหเทศบาลเปนผูดําเนินการคัดเลือก 

การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการตามหลกัเกณฑและเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลกําหนด ภายใตกรอบกาํหนดดังนี ้

(1) พนักงานเทศบาลผูนัน้เปนผูมีคุณสมบัตคิรบถวน  ตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับ
ตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงทีจ่ะแตงตั้ง  และตามประกาศกําหนดหลกัเกณฑการเลื่อนและ
แตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดาํรงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

(2) ใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก  จาํนวนไมนอย กวา  7  คน  ประกอบดวย 
(2.1) ผูทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการพนกังานเทศบาล 1 คน  เปนประธาน 
(2.2) ผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 2 คน เปนกรรมการ 
(2.3) ผูทรงคุณวุฒทิี่เชี่ยวชาญดานการสอบ 1 คน เปนกรรมการ 
(2.4) นายกเทศมนตรีหรือผูแทนนายกเทศมนตรี เปนกรรมการ 
(2.5) ทองถิน่จงัหวดัเปนกรรมการ 
(2.6) ผูแทนพนักงานเทศบาลซึ่งนายกเทศมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการและเลขานุการ 

(3) หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  คุณสมบัตขิองผูมีสิทธเิขารับการคัดเลอืกในแตละ
ตําแหนงใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดทายประกาศนี ้

(4) คณะกรรมการคัดเลือกอาจตั้งกรรมการสมัภาษณ  กรรมการประเมนิความเหมาะสม
กับตําแหนงหรือเร่ืองอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับการคัดเลือกไดตามความจาํเปน 

                                                           
54 ขอ 97 ยกเลิกโดย ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัด.................... เรือ่ง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี  10 สิงหาคม 2548(ฉบบั23) 
55 ขอ 98 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด...................... เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2547(ฉบบัท่ี18) 
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(5) ใหคณะกรรมการคัดเลือกกาํหนดวนั  เวลา  สถานที่ดาํเนินการคัดเลือกและระเบียบ
เกี่ยวกับการคัดเลือกไดเทาที่จําเปน  และไมขัดตอเกณฑและวิธกีารคดัเลือกนี้  แลวใหประธานกรรมการ
ประกาศกอนวันดําเนนิการคัดเลือกไมนอยกวา  5  วันทาํการ 

(6) ใหคณะกรรมการคัดเลือกประกาศรับสมัครการคัดเลือก  โดยระบุรายละเอียดในเรื่อง
ชื่อตําแหนงทีจ่ะดําเนนิการคัดเลือกเพื่อแตงตั้ง  คุณสมบัตทิั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธสิมัครเขา
รับการคัดเลือกสําหรับตําแหนงนัน้  วนั  เวลา  และสถานที่รับสมัคร  เอกสารและหลกัฐานที่ใชในการสมัคร  
เกณฑและวธิกีารคัดเลือก  การประกาศผลการคัดเลือก  และเรื่องอืน่ ๆ  หรือขอความอื่นที่ผูสมัครควร
ทราบ  โดยใหปดประกาศรับสมัครการคัดเลือกนั้นไวในที่เปดเผย  ณ  สถานที่รับสมัคร  และใหแจง
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลทุกจงัหวดัและสํานักงาน ก.ท. ทราบ  หรือจะประกาศทาง
วิทยกุระจายเสียงหรือทางอืน่ใดตามความเหมาะสมเพือ่ประชาสัมพนัธใหทราบโดยทั่วกันกอนวนัที่เร่ิมรับ
สมัคร 

(7) ใหคณะกรรมการคัดเลือกจดัใหมีเจาหนาที่รับสมัคร  โดยใหมีกาํหนดเวลารับสมัคร
เขารับการคัดเลือกไมนอยกวา  15  วันทําการ 

(8) ใหคณะกรรมการคัดเลือกประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกกอนวนั
ดําเนนิการคัดเลือกไมนอยกวา  10  วันทําการ 

(9) ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งผูไดรับคัดเลือก  ใหดํารงตําแหนงบริหารของเทศบาล
ตามลําดับที่ในประกาศผลการคัดเลือก  โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

(10) ในกรณีที่มีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง  และภายหลงัมีตําแหนง
วางเพิ่มอีกในเทศบาลนั้นภายใน 60 วัน นบัแตประกาศผลการคัดเลือก  ก็อาจใหเทศบาลนัน้แตงตั้งผูไดรับ
การคัดเลือกทีเ่หลืออยูในลาํดับที่ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนัน้ใหดํารงตําแหนงได  หากพน
ระยะเวลาดังกลาวแลว บญัชีสํารองใหยกเลิก ทัง้นี ้เทศบาลอาจดําเนนิการคัดเลือกใหมก็ได   

เทศบาลอืน่ไมสามารถขอใชบัญชีคัดเลือกพนักงานเทศบาลตําแหนงบริหารของเทศบาลที่ 
เทศบาลที่มีตาํแหนงวางดาํเนินการคัดเลอืกสาํหรับเทศบาลนัน้ได 

(11) เมื่อมีการดําเนินการคัดเลือก  ตามทีก่ําหนดในขอ 98 นี้  ใหคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล  ดําเนินการดังนี ้

(11.1) แจงสําเนาประกาศรับสมัครเขารับการคัดเลือกจํานวน  1  ชุด  ให
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล  กอนวันเริ่มรับสมัครไมนอยกวา  7  วันทาํการ โดยใหสําเนาให
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลทราบดวย 

(11.2) เมื่อไดมีการดําเนนิการคัดเลือกเสร็จสิ้นแลวใหแจงสาํเนาประกาศผลการ
คัดเลือกจํานวน  1  ชุด  ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลภายใน  5  วัน  นับแตวนัประกาศผลการ
คัดเลือก 
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(11.3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครเขารับการคัดเลือกประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคดัเลือก  กําหนดวัน  เวลา  และสถานที่ดาํเนินการคัดเลือก  ประกาศผลการ
คัดเลือกและอื่น ๆ  นอกจากที่กําหนดไวเดมิใหรายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลภายใน  3  วัน 

ขอ 99 56ยกเลิก 

ขอ 100 57 ยกเลกิ 

ขอ 101 58ยกเลิก 

หมวด  5 
การบรรจุและแตงตั้ง 

ขอ 10259 การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล เพื่อแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนง
ใดในเทศบาล ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดในตําแหนงนัน้ หรือตําแหนงอืน่ที่เกี่ยวของและ
เกื้อกูลกนั ซึง่กําหนดคุณวฒุิตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงตรงกันกับคุณวฒุิที่ผูนัน้นํามาสมัคร
สอบแขงขัน 

การรองขอใหดําเนนิการสอบแขงขัน การดําเนนิการสอบแขงขัน การขึ้นบัญชีการ
สอบแขงขัน การใชบัญชีการสอบแขงขัน การขอใชบัญชีและการบรรจุและแตงตั้งจากบัญชีผูสอบแขงขันได 
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด 

มิใหนาํความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับในกรณีการบรรจุและแตงตั้งตามขอ 104  ขอ 109  
ขอ 110 ขอ 116  และขอ 120” 

ขอ 103 ผูสอบแขงขันได ซึง่อยูในลาํดับที่ที่จะไดรับบรรจุ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด 
ถาปรากฏวาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม โดยไมไดรับการยกเวนจาก ก.ท.จ. ในกรณีที ่          
                                                           
56 ขอ 99 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด.......................... เรือ่ง หลักเกณฑและเงือ่นไขเกีย่วกับการบริหารงานบคุคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550 (ใหถือปฏิบัตติามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด......................... เรือ่ง หลกัเกณฑและ
เงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครแูละบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพือ่เลื่อนวิทยฐานะ ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัด....................... เรื่อง หลกัเกณฑและเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสาํหรับพนกังานเทศบาล(เพิ่มเติม)ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550)) 
57 ขอ 100 ยกเลกิโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัด....................... เรือ่ง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550 (ใหถือปฏิบัตติามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด........................ เรือ่ง หลกัเกณฑและ
เงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครแูละบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพือ่เลื่อนวิทยฐานะ ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัด....................... เรื่อง หลกัเกณฑและเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสาํหรับพนกังานเทศบาล(เพิ่มเติม)ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550)) 
58 ขอ 101 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัด........................ เรือ่ง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 14 กันยายน 2547 (ฉบบัท่ี17) 
59 ขอ 102 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัด.......................... เรือ่หลักเกณฑและเงือ่นไขเกีย่วกับการบริหารงานบคุคลของ
เทศบาล(แกไขเพิ่มเติม)   ลงวันท่ี 5 ตลุาคม 2550 
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ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามทีก่ําหนดในหมวด 1 วาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
เบื้องตน หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนง โดยไมไดรับอนุมัติยกเวนจาก  ก.ท. อยูกอนหรือ      
ภายหลงัการสอบแขงขันจะบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงนัน้ไมได 

ขอ 104 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาํเปนอยางยิง่ เพื่อประโยชนแกราชการที่จะตอง
บรรจุบุคคลที่มีความรู  ความสามารถ  และความชาํนาญสูง เขารับราชการในฐานะผูเชี่ยวชาญหรอื
ผูชํานาญการ  ก.ท.จ.อาจมมีติใหความเหน็ชอบ  ตามทีเ่ทศบาลรองขอใหบรรจุและแตงตั้งจากผูไดรับการ
คัดเลือก  สําหรับการกําหนดระดับของตําแหนงทีจ่ะแตงตั้งและเงื่อนไขที่จะใหไดรับ  ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.ท. กําหนด 

ขอ 105 เทศบาลที่จะเสนอขอให ก.ท.จ. พิจารณาใหความเหน็ชอบ เพือ่บรรจุบุคคลเขารับ
ราชการในฐานะผูเชีย่วชาญ  หรือผูชาํนาญการจะตองมีลักษณะตอไปนี้ 

(1) ลักษณะหนาที ่ความรับผิดชอบของเทศบาล  มีความจําเปนทีจ่ะตองใชบุคลากร 
ผูที่มีความรู ความสามารถและความชาํนาญงานในระดบัผูเชี่ยวชาญ หรือผูชํานาญการหรือผูทีม่คีวามรู  
ความสามารถและความชาํนาญงานเทยีบไดในระดับเดียวกนั  

(2) มีการกาํหนดตําแหนงผูเชี่ยวชาญ หรือผูชาํนาญการ เพือ่รองรับลักษณะหนาที ่
ความรับผิดชอบตาม (1)  โดยพิจารณากาํหนดระดับตําแหนง ใหเหมาะสมกับความยากและคณุภาพของ
งานในตําแหนงนัน้ ดงันี ้

(ก) ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ กําหนดเปนตําแหนงระดับ 9   
(ข) ตําแหนงผูชํานาญการ  กําหนดเปนตําแหนงระดับ 6  ระดับ 7  หรือระดับ 8   

ขอ 106 กรณีเทศบาล  มีความจําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนแกราชการที่จะตองบรรจุ
บคุคลเขารับราชการในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือผูชํานาญการในเทศบาล  ใหเสนอเหตุผลและความจําเปน 
คําชี้แจง ประวัติและผลงานของผูที่จะบรรจุเขารับราชการ ซึ่งจะตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถและ
ความชาํนาญงานสูงในระดับผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการ แลวแตกรณี และมีความเหมาะสมกบั ลักษณะ
งานในตําแหนงที่ขอบรรจุและแตงตั้ง โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศกึษา  ประวัติการทาํงาน และผลงานที่
ไดปฏิบัติมา ตามแบบทีก่ําหนดทายประกาศนี้ ให ก.ท.จ. พิจารณา 

ในเหตุผลคําชีแ้จงตามวรรคหนึง่  ใหแสดงรายละเอียด  ดังนี ้
(1) บุคคลที่จะบรรจุเขารับราชการ คุณวุฒ ิ ตาํแหนงที่จะบรรจุ และระดับตําแหนง  
(2) รายละเอียดหนาที่ความรับผิดชอบ  และปริมาณงานของตําแหนงที่จะบรรจุ 
(3) เหตุผลความจาํเปนในการขอบรรจุบุคคลผูนี ้
(4) ประโยชนทีท่างราชการจะไดรับจากการบรรจุบุคคลผูนี้ 
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ขอ 107 กรณีที่เทศบาลขอบรรจุบุคคลเขารับราชการตามขอ  105  แตยังไมไดกําหนด
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ  หรือผูชํานาญการตามทีก่ําหนดในขอ  105 (2)  ใหเทศบาลเสนอขอกําหนดตําแหนง
ผูเชี่ยวชาญหรอืผูชํานาญการให ก.ท.จ.พิจารณาใหความเหน็ชอบกอน  โดยกาํหนดเปนตําแหนงสายงาน
ตามลักษณะงานและกาํหนดระดับตําแหนงตามมาตรฐานกาํหนดตําแหนงที ่ ก.ท. กําหนดแลวเสนอให
ก.ท.พิจารณาใหความเหน็ชอบ 

สําหรับกรณีการขอกําหนดตําแหนงดังกลาวเปนการกาํหนดตําแหนงสายงานใหม  ซึง่เปน
สายงานที ่ก.ท. ยังไมไดกําหนดมาตรฐานกําหนดตําแหนงของสายงานนั้น  ในการขอกําหนดตําแหนง
ดังกลาวใหเทศบาลจัดทํารางมาตรฐานกาํหนดตําแหนงของตําแหนงสายงานนัน้เสนอไปพรอมกันดวย 
ทั้งนี้เพื่อแสดงใหทราบถึงประเภทตําแหนง  ชื่อตําแหนงสายงานลกัษณะงานโดยทัว่ไป  หนาที่และ ความ
รับผิดชอบของตําแหนง  ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและระดับตําแหนง 

ขอ 107 ทวิ60 กรณีการโอนพนักงานเทศบาลเปนขาราชหรือพนักงานสวนทองถิน่ประเภท
อ่ืนหรือขาราชการประเภทอืน่ เมื่อเทศบาลไดรับแจงการรับโอนพนกังานเทศบาลผูนั้นจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นประเภทอื่นหรือสวนราชการอืน่ ใหนายกเทศมนตรีรายงานคณะกรรมการพนกังานเทศบาล 
เพื่อขอความเห็นชอบใหพนจากตําแหนง โดยกําหนดวนัออกคําสัง่ใหพนจากตําแหนงเปนวนัเดียวกันกับ
คําสั่งการรับโอนเมื่อมีคําสัง่รับโอนแลวใหนายกเทศมนตรี รายงานใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลทราบ 

ขอ 108 เมื่อ ก.ท.จ.  ไดเหน็ชอบการบรรจุบุคคลใดเขารับราชการในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือ
ผูชํานาญการ ในตําแหนงใด ระดับใด แลว ให ก.ท.จ. กําหนดอนัดับเงนิเดือนและขั้นเงินเดือนทีจ่ะใหไดรับ  
โดยขั้นเงนิเดือนที่จะใหไดรับดังกลาว ก.ท.จ. ใหไดรับในข้ันที่ไมต่ํากวาจุดกึ่งกลางระหวางขั้นสงู และขั้นต่ํา
ของอันดับเงนิเดือนที่ผูนั้นไดรับ 

ขอ 109 ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที ่ ก.ท.จ. เหน็วา ไมจาํเปนตองดําเนนิการสอบแขงขัน อาจ
คัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการและแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงไดในกรณีดังนี ้

(1) การบรรจุและแตงตั้งผูไดรับทุนรัฐบาล ทุนเลาเรียนหลวง หรือทนุของเทศบาลเพื่อ
ศึกษาวชิาในประเทศหรือตางประเทศ  

(2) การบรรจุและแตงตั้งผูสําเรจ็การศึกษาในคุณวุฒิที ่ ก.ท. กําหนดใหคดัเลือกเพื่อ   
บรรจุบุคคลเขารับราชการเปนกรณีพิเศษ 

(3) การบรรจุและแตงตั้งผูสําเรจ็การศึกษาตามหลักสูตรที ่ ก.ท.จ. อนุมัตใิหสวน
ราชการใดจัดใหมกีารศึกษาขึ้น เพื่อเขารับราชการในเทศบาลโดยเฉพาะ 

                                                           
60 ขอ 107 ทวิ ประกาศคณะกรรมการพนกังารนเทศบาลจังหวัด............................... เรื่อหลกัเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(แกไขเพิ่มเติม)   ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2547 
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(4) การบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ซึ่งไมสามารถมารบัการบรรจุได เมื่อถึง  
ลําดับทีท่ี่สอบได เนื่องจากอยูในระหวางการรับราชการทหาร ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและ
ไดมารายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชผูีสอบแขงขันไดที่ผูนัน้สอบได ถูกยกเลิกไปแลว 

(5) การบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ซึ่งถกูยกเลิกการขึน้บัญชีผูสอบแขงขันได 
เนื่องจากไดมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแลว  แตมีเหตุที่ไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่
สอบแขงขันไดตามกําหนดเวลาทีท่างราชการจะบรรจุและแตงตั้ง 

(6) กรณีการบรรจุและแตงตั้งบคุคลที่มีความรูความสามารถและความชํานาญสงูเขา
รับราชการในฐานะผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการ 

ขอ 110 พนักงานเทศบาลผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร เมื่อผูนั้นพนจากราชการทหาร โดยมิไดกระทําการใด ๆ  ในระหวางรับ
ราชการทหารอันเสียหายแกราชการอยางรายแรงหรือไดชื่อวาเปนผูประพฤตชิัว่อยางรายแรง และผูนั้นไม
เปนผูขาดคุณสมบัติ และมลัีกษณะตองหามตามที่กาํหนดในหมวด 1 หากประสงคจะเขารับราชการเปน
พนักงานเทศบาลในเทศบาลเดิม  ภายในกําหนดหนึง่รอยแปดสิบวันนับแตวันพนจากราชการทหาร  ใหส่ัง
บรรจุและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงในเทศบาลได 

พนักงานเทศบาล ซึง่ไดรับบรรจุเขารับราชการตามวรรคหนึง่ ใหมีสิทธิไดนับวนัรับราชการ 
กอนถกูสั่งใหออกจากราชการ รวมกับวนัรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและวัน
รับราชการเมือ่ไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนเวลาราชการติดตอกนัเพื่อประโยชนตามประกาศนี้ และ
ตามกฎหมายวาดวยบําเหนจ็บํานาญขาราชการสวนทองถิ่นเสมือน วาผูนัน้ มิไดเคยถูกสัง่ใหออกจาก      
ราชการ 

ขอ 111 เมื่อพนักงานเทศบาลผูใดออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวา
ดวยการรับราชการทหาร ใหเทศบาลสงวนตําแหนงในระดับเดียวกนัไวสําหรับบรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการ 

ขอ 112 พนักงานเทศบาลผูที่ไดออกจากราชการไปรับราชการทหาร  ตามขอ 111   หากผู
นั้นประสงคจะขอกลับเขารับราชการในเทศบาลเดิมจะตองยื่นคาํขอพรอมดวยหนงัสือรับรองประวัติการรับ
ราชการทหารตามแบบที่กาํหนดทายประกาศนี ้ภายใน  180 วนั นับแตวันพนจากราชการทหาร 

ขอ 113 ใหเทศบาลตรวจสอบเอกสารและประวัติการรบัราชการทหาร  ตามขอ 112  หาก
เห็นวาเปนเอกสารที่ถกูตอง และผูนั้นไดพนจากราชการทหารโดยมิไดกระทําการใด ๆ  ในระหวางรับ
ราชการทหารอันเสียหายแกราชการอยางรายแรง   หรือไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง  และผูนั้น
ไมเปนผูขาดคณุสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม อีกทั้งไดผูนั้นไดยืน่คําขอบรรจุกลับเขารับราชการภายใน 
180  วันนับแตวันพนจากราชการทหาร  ก็ใหนายกเทศมนตรี  โดยความเหน็ชอบของ ก.ท.จ. ส่ังบรรจุ  ผูนั้น
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กลับเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาลและแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงในระดับเดิมทีส่งวนไว  โดยใหไดรับ
เงินเดือน ดังนี ้

(1) ในกรณีที่ผูกลบัจากราชการทหารมีเวลารบัราชการทหารตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป  แตไม
ถึง 1 ป ใหส่ังบรรจุผูนั้นกลบัเขารับราชการเปนพนกังานเทศบาล โดยใหรับเงนิเดือนในอนัดับเดิมและในขั้น
ที่สูงกวาเดิมไดไมเกินครึ่งขัน้ 

ถามีเศษของ 6 เดือนที่ไปรับราชการทหาร เมื่อนาํเศษทีเ่หลือไปรวมกบัระยะ เวลาในการ
ปฏิบัติงานของครึ่งปที่แลวมาของผูนัน้กอนออกไปรับราชการทหารแลวไดครบ 6 เดือน ก็ใหส่ังบรรจุผูนั้น
กลับเขารับราชการโดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกวาเดิมไดอีกไมเกินครึ่งขัน้   

(2) ในกรณีที่ผูกลบัจากราชการทหาร มีเวลารบัราชการทหารครบ 1 ป ใหผูมีอํานาจสั่ง
บรรจุผูนั้นกลบัเขารับราชการเปนพนกังานเทศบาล  โดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูง
กวาเดมิไดไมเกินปละหนึ่งขัน้ 

(3) ในกรณีที่ผูกลบัจากราชการทหารมีเวลารบัราชการทหารตั้งแต 1 ป ข้ึนไปเศษของปที่
ไปรับราชการทหารที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑขอ (2) แลวหากมีระยะเวลาเหลือครบ  6 เดือน ให
ส่ังบรรจุผูนั้นโดยใหไดรับเงนิเดือนในอันดบัเดิมและในขัน้ที่สูงกวาเดิม เพิ่มจากขอ (2) ไดอีกไมเกินครึ่งขั้น
สําหรับระยะเวลาที่คํานวณไดครบ 6 เดือน และหากยังมีเศษที่เหลือจากการคํานวณครั้งสุดทายแตไมครบ 
6 เดือน ใหพิจารณาคํานวณตามเกณฑ ขอ  (1) วรรคสอง 

ทั้งนี้  การใหไดรับเงินเดือนสูงกวาเดิม  ตามขอ (1) ขอ (2) และ ขอ (3) นั้น  จะตองไมได
รับประโยชนมากกวาผูที่มิไดออกจากราชการไปรับราชการทหารและตองไมเกนิขั้นสงูของอันดับ  

เงินเดือนสําหรับตําแหนงระดับเดิม 

ขอ 114 ในการบรรจุผูไปรับราชการทหารกลับเขารับราชการ หากผูใดไมเคยไดรับการ
บรรจุ และแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 ข้ึนไป ซึ่งตองใชวฒุิปริญญาตรี หรือ
เทียบไดไมต่ํากวานี้ข้ึนไปเปนคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงมากอน หากจะแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงใน
สายงานดงักลาว ผูนัน้จะตองอยูในเกณฑที่กําหนดในหมวด 6 วาดวยการยายพนักงานเทศบาล ดวย 

ขอ 115 พนักงานเทศบาลทีอ่อกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการ
รับราชการทหาร กอนวนัที่ประกาศนีม้ผีลใชบังคับ หากพนจากราชการทหารโดยไมมคีวามเสยีหายและ
ประสงคจะเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาลในเทศบาลเดิม ภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวนั
พนจากราชการทหาร  ใหนาํความที่กําหนดไวในขอ 111  ขอ 112  มาใชบังคับแกพนกังานเทศบาล ที่
กลาวถึงโดยอนุโลม 
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ขอ 116 พนักงานเทศบาลผูใดออกจากราชการไปแลว  และไมใช เปนกรณีออกจาก 
ราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ถาสมคัรเขารับราชการและเทศบาลตองการจะรบัผูนั้นเขา
รับราชการ ใหผูสมัครกลับเขารับราชการตองยื่นคาํขอตามแบบ และเอกสารประกอบ ดังนี ้

(1) ใบรับรองแพทย ซึ่งรับรองไวไมเกิน 60 วัน นับแตวันที่ออกใบรับรองถึงวันที่ยืน่
ขอกลับเขารับราชการ 

(2) สําเนาทะเบียนประวัตพินักงานเทศบาล 
(3) หนงัสือรับรองความรู ความสามารถ และความประพฤติของผูบังคับบัญชาเดิม

ซึ่งมีตําแหนงตั้งแตระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไป 
(4) สําเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวของกบัตําแหนงทีจ่ะบรรจุ 
(5) สําเนาทะเบียนบาน 
(6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(7) สําเนาหนังสือสําคัญการสมรส หลักฐานอนุญาตใหเปล่ียนชื่อตัว ชือ่สกุล หรือ

หนงัสือรับรองวาเปนบุคคลคนเดียวกัน (ถาม)ี 
(8) สําเนาคําสัง่อนุญาตใหออกจากราชการ 

ขอ 117 ใหเทศบาลตรวจสอบเอกสารตามขอ 116 และประวัตกิารรับราชการและ การ
ทํางานทกุแหงของผูสมัคร และใหสอบถามไปยังสวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหได
รายละเอียดขอเท็จจริงมากที่สุดมาประกอบการพิจารณา 

ขอ 118 การพจิารณาเพื่อบรรจุผูที่ออกจากราชการไปแลวกลับเขารับราชการ ใหพิจารณา
ตามหลกัเกณฑดังนี ้

(1) ผูสมัครกลบัเขารับราชการตองมีคุณสมบัตแิละไมมีลักษณะตองหาม หรือไดรับการ
ยกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามสาํหรับพนักงานเทศบาล 

(2) ผูสมัครกลับเขารับราชการตองมีคุณสมบัตเิฉพาะสาํหรบัตําแหนงทีจ่ะบรรจุ และ
แตงตั้งตามที่  ก.ท. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือไดรับอนุมัติจาก ก.ท.  

(3)  กรณีบรรจุและแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงที ่ ก.ท. กําหนดใหเปนตําแหนงทีม่ีระดับ
ควบในสายงานใด ตองไมมผูีสอบแขงขันไดหรือผูสอบคัดเลือกไดในตําแหนงระดับใดระดับหนึ่งที่เปนระดับ
ควบในสายงานนัน้ ข้ึนบัญชรีอการบรรจุหรือเลื่อนระดับตําแหนงอยู และกรณีบรรจุและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงที ่ก.ท. มิไดกําหนดใหเปนตําแหนงที่มีระดับควบ ตองไมมผูีสอบคัดเลือกไดในตําแหนงนั้น ข้ึน
บัญชี รอการเลื่อนระดับตําแหนงอยู   เวนแต ผูที่จะกลบัเขารับราชการนั้น เปนผูทีอ่อกจากราชการไปดํารง
ตําแหนงทางการเมือง หรือสมัครรับเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิน่ 
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หรือผูบริหารทองถิ่น หรือลาออกจากราชการเพื่อติดตามคูสมรสไปรับราชการ ณ ตางประเทศ หรือเปนผูที่
ออกจากราชการไปเพราะถกูยุบเลิกตําแหนง  

ขอ 119 การบรรจุและแตงตั้งผูสมัครกลับเขารับราชการตามที่ประกาศนี้  ให
นายกเทศมนตรี  โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. ส่ังบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูง
กวาเดมิ  และใหไดรับเงินเดอืนไมสูงกวาขัน้ที่เคยไดรับอยูเดิมกอนออกจากราชการ 

ขอ 120 การบรรจุและแตงตั้งจากขาราชการประเภทอื่น หรือพนกังานสวนทองถิ่นอืน่ผูขอ
โอนมาเปนพนกังานเทศบาลใหเปนไปตามที่กําหนดในหมวด 8 

ขอ 121 ผูไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาล  ตําแหนงใดตองมีคุณวุฒิ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในมาตรฐานกาํหนดตําแหนงที ่ก.ท. กําหนด 

ปริญญา ประกาศนยีบัตรวชิาชีพ หรือคุณวุฒิใดเปนคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ให
หมายถงึปริญญา ประกาศนยีบัตรวิชาชพี หรือคุณวุฒิที ่ก.พ. ก.ค. หรือ  ก.ท. รับรอง 

กรณีมีเหตุผลความจาํเปน  ก.ท.  อาจใหความเหน็ชอบในการกาํหนดคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงที่แตกตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงตามที่กาํหนดไวในมาตรฐานกาํหนด
ตําแหนงก็ได 

ขอ 12261  ผูไดรับบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาลและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด
ในเทศบาล  หากภายหลังปรากฏวาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามเบื้องตนโดยไมไดรับการยกเวน
จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามทีก่าํหนดในประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัด.........................  เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามเบื้องตนของพนักงาน
เทศบาล  หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนงนัน้ โดยไมไดรับอนุมัติยกเวนจากคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลอยูกอนกด็ี  หรือมกีรณีตองหาอยูกอนและภายหลงัเปนผูขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณี
ตองหานัน้ก็ดี  หรือกรณีบรรจุและแตงตั้งจากบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอืน่ที่ไมเกี่ยวของเกือ้กูลกันก็
ดี  ใหนายกเทศมนตรีโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนกังานเทศบาล  ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการ
โดยพลนั  แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถงึการใดที่ผูนัน้ไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่  และการรับ
เงินเดือนหรือผลประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการกอนมีคําสั่งใหออกนั้น  และถา
การเขารับราชการเปนไปโดยสุจริตแลว  ใหถือวาเปนการสั่งใหออกเพือ่รับบําเหน็จบํานาญเหตทุดแทนตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 

                                                           
61 ขอ 122 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด................................เรื่อง   หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม)ลงวันท่ีวันท่ี  12  ตุลาคม  พ.ศ.  2550 
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ขอ 123 การบรรจุและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงที ่ ก.ท.  ยังมิไดกําหนด
ตําแหนง จะกระทํามิได 

ขอ 12462 ผูใดไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล  ใหมกีารทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการพนักงานเทศบาล โดยใหมรีะยะเวลาไมนอยกวา  6  เดือน  แตไมเกนิ  9  เดือน  กรณีผูที่
ไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูผูชวย  ใหผูนั้นไดรับการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยาง
เขมในตําแหนงครูผูชวยเปนเวลาสองป  กอนแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงครู  ทัง้นี ้  ตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนด  ในการประเมนิผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขมตองดําเนินการในรูปคณะกรรมการ  กรณีที่ไมผานการประเมนิและไม
สมควรใหรับราชการตอไป ก็ใหนายกเทศมนตรีส่ังใหผูนั้นออกจากราชการได  โดยไดรับการเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

ผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึง่ใหถือเสมือนวา  ผูนั้นไมเคยเปนพนกังาน
เทศบาล แตทัง้นี้ไมกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาทีร่าชการ  หรือการรับเงนิเดือนหรือผลประโยชนอ่ืน
ใดที่ไดรับจากราชการในระหวางที่ผูนัน้อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  หรืออยูระหวางการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขม 

ขอ 125 ใหผูไดรับการบรรจุจากผูสอบแขงขันได หรือผูไดรับคัดเลือกในกรณีที่มเีหตพุิเศษ
ที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาลและขาราชการ
ประเภทอื่น หรือพนักงานสวนทองถิน่อื่นทีอ่ยูในระหวางทดลองปฏิบัตงิาน   ซึ่งโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปน
พนักงานเทศบาล ตองทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตาํแหนงที่ไดรับแตงตั้ง 

ขอ 126 ภายใตบังคับขอ  135 (2)  ใหผูไดรับบรรจุและแตงตั้งเปนพนกังานเทศบาล ตาม
ขอ 125  ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตาํแหนงที่ไดรับแตงตั้งเปนเวลาหกเดือนนบัแตวันเขาปฏบิัติหนาที่
ราชการเปนตนไป 

ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาดาํเนนิการในเรือ่งการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอยาง จริงจัง
มีความเที่ยงธรรมและไดมาตรฐานในอนัทีจ่ะใหการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเปนกระบวนการเลือกสรร
บุคคลเขารับราชการอยางมปีระสิทธิภาพ 

ขอ 127 ใหเทศบาลกําหนดรายการประเมนิผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไดตาม
ความเหมาะสม  แตอยางนอยตองประกอบดวยความรูที่ใชในการปฏิบัติหนาที ่ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ปริมาณงาน คณุภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการปฏิบัติงาน

                                                           
62 ขอ 124 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ............................เรื่อง   หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม)(ฉบับท่ี28)ลงวันท่ีวันท่ี  18   กรกฎาคม  พ.ศ.  2549 
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รวมกับผูอ่ืน  ความสนใจทีจ่ะพัฒนาตนเอง  คุณธรรม  การปฏิบัติตนตามกรอบของจรรยาบรรณและการ
รักษาวนิัย  ความประพฤติ  การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนและขอบังคับของทางราชการ 

วิธีการประเมนิและมาตรฐานหรือเกณฑการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการให
เปนไปตามที่เทศบาลกาํหนด  แลวรายงานให ก.ท.จ.  ทราบ 

ขอ 128 ใหผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูมีหนาที่ดูแลการทดลองปฏบิัติ
หนาที่ราชการ 

ใหผูมีหนาที่ดแูลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการมอบหมายงานใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการปฏิบัต ิ และแจงใหผูทดลองปฏิบัตหินาที่ราชการทราบอยางชัดเจนเกีย่วกับวธิีการปฏิบัติงานการ
ประพฤติตน รายการประเมนิ วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการ 

ขอ 129 ใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการทาํรายงานการปฏิบัติหนาที่ราชการของตนเสนอ
ผูมีหนาที่ดูแลการทดลองปฏิบัตหินาที่ราชการตามแบบและวิธีการทีเ่ทศบาลกาํหนด 

ขอ 130 ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมนิผลการทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการ  ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอีกจํานวนสองคน  ซึง่อยางนอยตองแตงตั้งจากผูมี
หนาที่ดูแล การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหนึ่งคน  พนกังานเทศบาลผูเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ ผู
ทดลองปฏิบัตหินาที่ราชการอีกหนึง่คน 

ขอ 131 ใหคณะกรรมการทําหนาที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของ ผู
ทดลองปฏิบัตหินาที่ราชการตามรายการประเมิน  วธิีการประเมิน  และมาตรฐานหรอืเกณฑการประเมินที่
กําหนดไว ในขอ  127  ทําการประเมินสองครั้ง  โดยประเมินครั้งแรกเมื่อทดลองปฏบิัติหนาที่ราชการ
มาแลวเปนเวลาสามเดือนและประเมินครัง้ที่สอง  เมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่หนาที่ราชการครบหกเดือน  เวน
แต  คณะกรรมการไมอาจประเมินผลการทดลองปฏิบัตหินาที่ราชการในแตละครั้งไดอยางชัดแจงเนื่องจาก
ผูทดลองปฏิบตัิหนาที่ราชการไดลาคลอดบุตร  ลาปวยซึง่จําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานาน  ลาปวยเพราะ
ประสบอันตรายในขณะปฏบิัติราชการตามหนาที่หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตาม
หนาที ่ หรือลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล  คณะกรรมการจะประเมินผลรวมเมื่อทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการครบหกเดือนแลวก็ได 

ในกรณีที่มกีารขยายระยะเวลาทดลองปฏบิัติหนาที่ราชการตามขอ  135 (2)  เมื่อครบ
กําหนดระยะเวลาที่ขยายแลวใหประเมนิอกีครั้งหนึ่ง 

ขอ 132 ผลการประเมินของคณะกรรมการใหเปนไปตามเสียงขางมาก  และในกรณมีี
กรรมการที่ไมเห็นดวยอาจทาํความเหน็แยงรวมไวก็ได 
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ขอ 133 เมื่อคณะกรรมการไดดําเนินการตามขอ  131  แลว  ใหประธานกรรมการรายงาน
ผลการประเมนิตอนายกเทศมนตรีตามแบบรายงานทายประกาศนี ้

(1) ในกรณีที่ผลการประเมินไมต่ํากวาเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดไวในขอ127 ให
รายงานเมื่อทดลองปฏิบัตหินาที่ราชการครบหกเดือนแลว   หรือเมื่อส้ินสุดระยะเวลาที่ขยายตาม ขอ 135 
(2)  แลว 

(2) ในกรณีที่ผลการประเมินต่าํกวาเกณฑหรือมาตรฐานทีก่ําหนดไวในขอ  127  ให
รายงานเมื่อเสร็จสิ้นการประเมินแตละครั้ง 

ขอ 134 เมื่อนายกเทศมนตรีไดรับรายงานตามขอ  133 (1) แลว ใหประกาศวาผูทดลอง
ปฏิบัตหินาที่ราชการนั้นเปนผูผานการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการพรอมแจงใหผูนัน้ทราบ และรายงานตาม
แบบรายงานทายประกาศนี ้ ไปยัง ก.ท.จ. ภายในหาวันทําการนับแตวันประกาศ 

ขอ 135 เมื่อนายกเทศมนตรีไดรับรายงานตามขอ  133 (2)  ใหดําเนนิการดังนี ้
(1) ในกรณีที่เห็นควรใหผูทดลองปฏิบัติหนาทีร่าชการออกจากราชการให

นายกเทศมนตรีแสดงความเห็นในแบบรายงานตามขอ 133 และมีคําสั่งใหผูนั้นออกจากราชการโดยความ
เห็นชอบของ ก.ท.จ.  ภายในหาวนัทาํการนับแตวันที่ไดรับรายงานพรอมกับแจงใหผูนั้นทราบ  และสง
สําเนาคําสัง่ใหออกไปยัง ก.ท.จ.  ภายในหาวันทําการนบัแตวันทีม่ีคําสั่ง 

(2) ในกรณีที่เห็นควรใหผูทดลองปฏิบัติหนาทีร่าชการทดลองปฏิบัตหินาทีร่าชการ
ตอไปจนครบหกเดือน  หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบตัิหนาที่ราชการตอไปอีกระยะหนึง่เปนเวลาสาม
เดือน  แลวแตกรณี  ใหแสดงความเหน็ในแบบรายงาน  แลวแจงใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ผูมีหนาที่
ดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  และคณะกรรมการทราบ  เพื่อทําการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
และประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป 

ในกรณีที่ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไดทดลองปฏิบัตหินาที่ราชการจนสิ้นสุดระยะเวลา
ที่ขยายแลว  และนายกเทศมนตรีไดรับรายงานวาผลการทดลองปฏิบัตหินาที่ราชการของผูนั้นยังต่าํกวา
เกณฑหรือมาตรฐานอีก    ใหนายกเทศมนตรีมีคําสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ  โดยนําความใน (1) มาใช
บังคับโดยอนโุลม 

ขอ 136 การนบัเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเปนเดอืนตามประกาศนี้ ใหนบัวนัที่ผู
ทดลองปฏิบัตหินาที่ราชการไมไดมาปฏิบัติงานรวมเปนเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการดวย  และให
นับวนัเขาปฏบิัตหินาที่ราชการวนัแรกเปนวนัเริ่มตน  และนับวนักอนหนาจะถงึวนัที่ตรงกับวันเริม่ตนนัน้ของ
เดือนสุดทายแหงระยะเวลาเปนวนัสิ้นสุดระยะเวลาถาไมมีวนัตรงกนัในเดือนสุดทาย  ใหถือเอาวนัสุดทาย
ของเดือนนัน้เปนวนัสิ้นสุดระยะเวลา 
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ขอ 137 พนักงานเทศบาลซึง่อยูในระหวางทดลองปฏิบัตหินาที่ราชการ  ผูใดไดรับแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นตามวุฒ ิ ยาย  โอน  หรือออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
วาดวยการรับราชการทหารแลวไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนพนกังานเทศบาลอีก  ใหทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ดังนี ้

(1) กรณีไดรับแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงในระดบัสูงขึ้นในสายงานเดิมตามวฒุิที่ไดรับ
เพิ่มข้ึนหรือสูงขึ้น  ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอเนื่องไปกับ
ตําแหนงเดิม  ถาไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นในตางสายงานใหเร่ิมทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหม 

(2) กรณียายไปดาํรงตําแหนงในสายงานเดิม  ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและ นับ
เวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอเนื่องกับตําแหนงเดมิ  ถายายไปดาํรงตําแหนงในตางสายงานใหเร่ิม
ทดลองปฏิบัตหินาที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหม 

(3) กรณีโอนมาดาํรงตําแหนงใหม  ใหเร่ิมทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและนับเวลา
ทดลองปฏิบัตหินาที่ราชการใหม  เวนแตกรณีโอนโดยบทบัญญัติของกฎหมายใหทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอเนื่องกับตําแหนงเดิม 

(4) กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ    
ทหาร  เมื่อไดรับบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาล ไมวาในสายงานเดิมหรือตางสายงาน  ใหทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอเนื่องกับตําแหนงเดมิ 

ขอ 138 พนักงานเทศบาลผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดแลว   หากภายหลังปรากฏ
วาเปนผูมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนงนัน้  ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งผูนั้นให
กลับไปดํารงตาํแหนงเดิม  หรือตําแหนงอืน่ในระดับเดียวกับตําแหนงเดมิที่ผูนัน้มีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงโดยพลัน โดยความเหน็ชอบของ  ก.ท.จ. แต ทั้งนี ้  ไมกระทบกระเทือนถึง
การใดที่ผูนัน้ไดปฏิบัติไปตามอํานาจหนาที่  และการรับเงินเดือน   หรือผลประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับ หรือมี
สิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวางที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที ่ ผูนั้นมีคุณสมบัติไมตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ผูที่ไดรับแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงเดมิหรือตําแหนงอื่นตามวรรคหนึง่  ใหรับเงนิเดือน
ในขั้นทีพ่งึจะไดรับตามสถานภาพเดมิ และใหถือวาผูนั้นไมมีสถานภาพอยางใดในการที่ไดรับแตงตั้ง  ให
ดํารงตําแหนงที่ตนมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนัน้ 
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ขอ 139 63ในกรณีที่เทศบาลมตีําแหนงบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาวางลง 
หรือตําแหนงวางเนื่องจากการกําหนดขึ้นใหม ใหเทศบาลรายงานตําแหนงวางนั้นใหคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลทราบภายใน 7 วนั นับแตวันทีม่ีตําแหนงวางและใหเทศบาลดําเนินการสรรหาบุคคล เพื่อ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนง ทีว่างภายใน 60 วัน นับแตวนัทีต่ําแหนงนัน้วางลง 

ในการดําเนนิการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารและสายงานผูบริหาร
สถานศกึษาทีว่างตามวรรคหนึง่ ใหเทศบาลพิจารณาดาํเนนิการวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีดงัตอไปนี้ 

(1) รับโอนพนกังานเทศบาลตําแหนงและระดับเดียวกับตําแหนงทีว่างจากเทศบาลอืน่หรือ
พนักงานสวนทองถิน่ประเภทอื่น ที่อยูในสายงานนักบริหารในตาํแหนงและระดับเดียวกนั 

2) สอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นแทนตําแหนงที่วางตามขอ 76 หรือ
ขอ 93 แลวแตกรณี 

(3) คัดเลือกเพื่อรับโอนขาราชการประเภทอื่น หรือพนกังานสวนทองถิ่นประเภทอืน่ซึ่ง
ดํารงตําแหนงที่มีลักษณะงานเทยีบเคียงไดกับตําแหนงบริหารที่จะรับโอน โดยมีหนงัสือรับรองจากสวน
ราชการตนสงักัด และผูจะขอใหรับโอนจะตองมีระดับตําแหนงไมต่ํากวาตําแหนงที่จะแตงตั้งนัน้ตามขอ 
171  ทั้งนี้ ตองเปดโอกาสใหพนักงานเทศบาลตําแหนงและระดบัเดียวกับตําแหนงทีว่างจากเทศบาลอื่นที่
อยูในสายงานนักบริหารในตาํแหนงและระดับเดียวกนั เขารับการคัดเลอืกดวย 

(4) รายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) หรือรายงานคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล (ก.ท.) แลวแตกรณี เพือ่ขอใชบัญชีในตําแหนงประเภทและระดบัเดียวกนัโดยไมตองเรียง
ตามลําดับที ่

กรณีที่เทศบาลมีตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหารสถานศกึษาวางลง หรือตําแหนงวาง
เนื่องจากการกําหนดขึ้นใหม วางลงเกนิกวา 60 วัน โดยที่เทศบาลมิไดดําเนนิการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงผูบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาทีว่างตามวรรคสอง โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
หรือกรณีที่เทศบาลไดดําเนนิการตามวรรคสองแลว แตยังไมสามารถสรรหาผูมาดาํรงตําแหนงได ภายใน 
150 วัน นับแตวันที่ตาํแหนงวางหรือตําแหนงวางเนื่องจากการกําหนดขึ้นใหม ใหถอืวาการดําเนนิการที่แลว
มาเปนอันยกเลิก และใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) หรือคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) แลวแตกรณ ีสงบัญชีผูสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกไดของจังหวัดหรือของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิน่ โดยใหเทศบาลดําเนินการบรรจุแทนตําแหนงทีว่าง ภายใน 30 วนั นับแตวันที่ไดรับหนงัสือ
สงตัวผูสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกไดนั้น 

                                                           
63 ขอ 139 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัด........................ เรือ่ง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2550 
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ใหผูบริหารทองถิ่นประเมนิผลการปฏิบัติงานและความประพฤติในรอบ 6 เดือน ของ
พนักงานเทศบาลที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) หรือคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล 
(ก.ท.) สงมาบรรจุแทนตําแหนงที่วาง หากผลการประเมนิปรากฏวาการปฏิบัติราชการไมมีประสิทธภิาพ 
หรือมีความประพฤติไมเหมาะสม ใหรายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พจิารณาดาํเนนิการ
ตามขอ 169 

ในกรณีทีพ่นกังานเทศบาลถกูดําเนนิการตามวรรคสี่ตั้งแต 2 คร้ังติดตอกัน โดยเหตุเกดิ
จากการปฏิบัติราชการไมมปีระสิทธิภาพหรือมีความประพฤติไมเหมาะสม ใหคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาเรียกตัวพนักงานเทศบาลรายดังกลาวเขารับการฝกอบรมเพื่อฟนฟูสมรรถนะ
การปฏิบัติงาน ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กาํหนด 

กรณีนายกเทศมนตรีไมดําเนินการบรรจุแตงตั้งตามวรรคสาม โดยไมมีเหตุผลอันสมควร  
ใหถือวาละเลยไมปฏิบัติตาม หรือปฏิบัตกิารไมชอบดวยอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ใหคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) แจงผูกํากับดูแลพิจารณาดาํเนนิการตามอํานาจหนาทีต่อไป 

 
หมวด  6 
การยาย 

ขอ 140 การยายพนักงานเทศบาลผูดํารงตาํแหนงหนึง่ ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอีก
ตาํแหนงหนึง่   ใหนายกเทศมนตรีเปนผูส่ังแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดียวกนั  โดยความเหน็ชอบของ  
ก.ท.จ.  และพนักงานเทศบาลผูนั้นตองมีคณุสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงนัน้ ตามที่
ก.ท.กําหนดไวในมาตรฐานกาํหนดตําแหนง   

ขอ 141 การยายพนักงานเทศบาล ใหพิจารณาถึงเหตุผลความจาํเปนเพื่อประโยชนของ
ทางราชการ  การพัฒนาพนกังานเทศบาลเปนหลกั และอาจพิจารณาความจาํเปนอืน่ ๆ  ที่ตองใชในการ
ปฏิบัติงานของราชการประกอบดวย 

ขอ 142 การยายพนักงานเทศบาลผูดํารงตาํแหนงหนึง่ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสาย
งานเดิมทัง้สายงานผูปฏิบัตแิละสายงานผูบริหาร ใหส่ังยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดิม และให
ไดรับเงินเดือนในขั้นเดิม 

ขอ 143 ภายใตบังคับขอ 144  ขอ 145  และ ขอ 147  การยายพนักงานเทศบาลผูดาํรง
ตําแหนงผูปฏิบัติงานไปแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงในตางสายงาน ใหกระทําไดในกรณี ดังนี ้

(1)  กรณีเปนตาํแหนงสายงานที่เร่ิมตนในระดับเดียวกนั ใหส่ังยายไปดํารงตําแหนง
สายงานอืน่นัน้ ในระดับเดียวกนั และใหไดรับเงินเดือนในขั้นเดิม    ทัง้นี ้ พนกังานเทศบาลผูนั้นตองมี
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คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนงนัน้ตามที ่ก.ท. กําหนดไวในมาตรฐานกาํหนดตําแหนง  
แตไมจําตองเปนผูไดปฏิบัติราชการเกีย่วกบังานนัน้หรืองานอืน่ที่เกี่ยวของมากอน  

(2) กรณีการยายสับเปลี่ยนสายงานจากตําแหนงสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 ไปเปน
ตําแหนงสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 2  ใหยายไปดํารงตาํแหนงในระดบัเดียวกนัและใหไดรับเงนิเดอืนในขั้น
เดิม  ทั้งนี้  พนักงานเทศบาลผูนั้นตองมีคณุสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงนัน้ ตามที ่ก.ท.
กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง แตไมจําตองเปนผูไดปฏิบัติราชการเกีย่วกับงานนัน้หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมากอน  และใหดําเนินการ ดงันี ้ 

(ก) พนักงานเทศบาลผูจะขอรับการแตงตั้งเสนอคํารองขอยายไปดํารงตาํแหนง
ในสายงานอื่นนั้น และใหใชแบบประเมินทายประกาศนี้   

(ข) ใหผูบังคับบัญชาของผูขอรับการแตงตั้ง ไดแกผูอํานวยการกองหรือเทยีบเทา 
ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรี  ประเมนิบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตําแหนงของสายงานที่จะแตงตั้ง
ใหมตามแบบประเมิน 

(ค) ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานอืน่จะตองไดคะแนนจาก
ผลการประเมนิของผูบังคับบัญชาแตละทานไมต่ํากวารอยละหกสิบ สําหรับตําแหนง ที่ตองใชเทคนิคเฉพาะ
ใหทดสอบความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานดวย 

(ง) กรณีมีผูขอรับการแตงตั้งเกนิกวาจาํนวนตําแหนงวางใหนาํคะแนนผลการ
ประเมินของผูบังคับบัญชาทกุคนรวมกัน  แลวจัดทําบัญชีเรียงตามลาํดับคะแนนรวม เสนอ ก.ท.จ.ใหความ
เห็นชอบ หาก ก.ท.จ.เห็นควรกําหนดรายการประเมินเพิม่เติม เชน การสัมภาษณ  การทดสอบ ก็อาจ
พิจารณากําหนดเพิ่มเติมได กรณีมีคะแนนเทากนัใหจัดเรียงตามลาํดบัอาวุโสในราชการ บัญชีดงักลาวให   
มีอายุ 1 ป นับแตวันที ่ก.ท.จ. เห็นชอบ การแตงตั้งใหแตงตั้งเรียงลําดบัที่ในบัญชีดงักลาว 

ขอ 144 กรณีการยายพนักงานเทศบาลที่ไดรับคุณวุฒิเพิม่ข้ึน และไมเคยดํารงตําแหนงใน
สายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3  ข้ึนไปหากจะยายขาราชการผูนั้นไปแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงในสายงานที่
เร่ิมตนจากระดับ 3  ข้ึนไปผูนั้นจะตองเปนผูที่สอบแขงขันไดหรือสอบคัดเลือกไดในตําแหนงซึ่งอยูในสาย
งานที่จะยายและบัญชีการสอบแขงขันไดหรือสอบคัดเลือกไดยังไมถูกยกเลิกดวย  เวนแตผูนั้นไดรับคุณวุฒิ
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตัง้โดยไดรับทุนรัฐบาล ทุนเลาเรียนหลวงทนุของ
เทศบาล หรือเปนผูไดรับคุณวุฒิที ่ก.ท. กําหนดใหคัดเลือกบรรจุเขารับราชการได 

ขอ 145 การยายพนักงานเทศบาลไปแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงในสายงานที่กาํหนดเปน
ตาํแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณหรือตําแหนงทางวิชาการ  พนักงานเทศบาลผูนั้นตองผานการ
ประเมินบุคคล และการปฏบิัติงานหรือผลงาน  ตามทีก่ําหนดในหมวด 9 วาดวยการเลื่อนและแตงตั้ง
พนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดบัที่สูงขึน้ดวย 
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ขอ 146 การยายพนักงานเทศบาลผูดํารงตาํแหนงบริหารของเทศบาลไปแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในตางสายงาน ผูนัน้จะตองดาํรงตําแหนงในระดับเดียวกับตําแหนงของสายงานที่จะแตงตั้งใหม 
และตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงของตําแหนงสายงานที่จะแตงตั้งใหม  โดย
ใหดําเนินการสอบคัดเลือก  ตามขอ  1 (3)  แหงประกาศ ก.ท. เร่ือง  มาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับหลกัเกณฑ
และเงื่อนไขการคัดเลือก  การบรรจุแตงตั้ง  การยาย  การโอน  การรับโอน  การเลื่อนระดับและการเลื่อนขัน้
เงินเดือน 

การยายเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลผูดาํรงตําแหนงในสายงานผูปฏิบัติงานไปดาํรง
ตําแหนงในสายผูบริหาร  หรือการยายเพื่อแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลสายงานผูบริหารสถานศึกษา  หรือ
การยายเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลผูดาํรงตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1  หรือ  ระดับ 2  ให 
ดํารงตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดบั 3  หรือยายเพื่อแตงตั้งพนกังานครูเทศบาลใหดํารงตําแหนง
ศึกษานิเทศก ระดับ 4 ระดับ 5 หรือระดับ 6 ใหดําเนินการโดยวิธีการสอบคัดเลือกตามขอ 1 (3)  แหงประกาศ 
ก.ท. เร่ือง  มาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกบัหลกัเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก  การบรรจุแตงตั้ง  การยาย  การ
โอน  การรับโอน  การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดอืน 

ขอ 147 การยายพนักงานเทศบาลผูดํารงตาํแหนงใดไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงาน
ที่ต่ํากวาตําแหนงสายงานเดิม หรือมีระดบัตํ่ากวาเดิม หรือยายพนักงานเทศบาลในตําแหนงสายผูบริหาร
หรือสายงานผูบริหารสถานศกึษา  ไปแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงสายผูปฏิบัติงาน ใหกระทํา ไดตอเมื่อ
พนักงานเทศบาลผูนัน้สมัครใจ และไดรับความเห็นชอบจาก  ก.ท.จ.  

ในการยายพนกังานเทศบาลตามวรรคหนึ่ง  ก.ท.จ. ตองพิจารณา  โดยคํานงึถงึเหตผุล
ความจาํเปนและประโยชนทีท่างราชการจะไดรับ     โดยใหไดรับเงินเดอืนในอนัดับเงนิเดือนสาํหรับ
ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งในขั้นที่เทยีบไดตรงกันกับข้ันเงนิเดือนของอันดบัเดิมตามตารางเทียบขัน้เงนิเดือน 
แตละอันดับทีพ่นักงานจะไดรับเมื่อไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทายประกาศกาํหนด  การใหพนักงาน
เทศบาลไดรับเงินเดือน   แตถาผูนัน้ไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสาํหรับตําแหนงที่ไดรับ
แตงตั้งอยูแลว  ใหไดรับเงินเดือนในขั้นสงูของอันดับเงนิเดือนสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง 

ขอ 148 ในการสั่งยายพนักงานไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตางสายงาน  ใหคํานงึถงึ
โอกาสในความกาวหนาของพนักงานในการเลื่อนระดับสูงขึ้นในตาํแหนงที่กาํหนดสําหรับผูปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณดวยซึ่งอาจทาํใหพนักงานผูนั้นมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงในสายงานที่แตงตั้งใหมไม
ครบตามหลักเกณฑการเลื่อนระดับดังกลาวได 

ขอ 149 เมื่อมีคําส่ังยายพนกังานเทศบาลไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดแลว  ให
ผูบังคับบัญชาแจงหนาที่  และความรับผิดชอบของตําแหนงดงักลาว  ใหพนักงานเทศบาลผูนั้นทราบใน
วันที่ไปรายงานตัว  รับมอบหนาที่เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงาน  ในตาํแหนงนัน้ตอไป 
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ขอ 150 การยายสับเปลี่ยนพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศกึษาสายงานผูบริหาร
สถานศกึษา  ใหดํารงตําแหนงแทนที่ซึ่งกนัและกนั  จะตองเปนตําแหนงเดียวกนั  เชน  ผูดํารงตาํแหนง
ผูชวยอาจารยใหญ  กับผูดํารงตําแหนงผูชวยอาจารยใหญ  หรือผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน  กับ 
ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน  เปนตน  โดยใหคงเลขที่ประจําตาํแหนงไวที่เดมิ  สวนระดับ  
เงินเดือน  ตามตําแหนงใหตามตัวบุคคลไปกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้งใหม  ใหนายกเทศมนตรีเปนผูส่ัง
แตงตั้ง  โดยความเหน็ชอบของ ก.ท.จ.  ทัง้นี้ใหหมายความรวมถึงการยายสับเปลีย่นใหแทนที่อัตราวางดวย 

ขอ 151 การยายสับเปลี่ยนพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศกึษา  สายงานผูสอนและ
ผูสนับสนนุการสอน  ใหดํารงตําแหนงแทนที่ซึง่กนัและกัน  จะตองเปนตําแหนงและสาขาวชิาเอกเดียวกนั
เชน  ผูดํารงตาํแหนงอาจารย 1  สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  กับผูดาํรงตําแหนงอาจารย 1   สาขาวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ  หรือผูดํารงตาํแหนงอาจารย 2  สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร  กับผูดํารงตําแหนงอาจารย 2 
สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร  เปนตน  โดยใหคงเลขทีป่ระจําตําแหนงไวที่เดิม  สวน ระดับเงินเดือนตาม
ตําแหนงใหตามตัวบุคคลไปกําหนดตําแหนงที่จะแตงตัง้ใหม  โดยใหนายกเทศมนตรีเปนผูส่ังแตงตัง้  โดย
ความเห็นชอบของ ก.ท.จ.ทั้งนี้ใหหมายความรวมถึง  การยายสับเปลีย่นใหแทนที่อัตราวางดวย 

ในกรณีที่มีเหตุผลจําเปนพิเศษที่ไมอาจดาํเนนิการตามวรรคหนึง่  ก.ท.จ.อาจใหความ
เห็นชอบในการพิจารณาการยายสับเปลีย่นพนักงานครูเทศบาล  โดยไมจําเปนตองดาํรงตําแหนงหรือจบ
สาขาวิชาเอกเดียวกนัก็ได 

หมวด  7 
การโอน 

ขอ 15264 การโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลหนึ่งไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลอีกแหงหนึง่ ใหโอนและแตงตั้งจากพนักงานเทศบาล ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังนี ้

(1) ผูสอบแขงขันได หรือผูสอบคัดเลือกไดในตําแหนงที่จะแตงตั้งนัน้ หรือผูไดรับการ
คัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นนัน้ ทัง้นี ้ใหเปนไปตามหลกัเกณฑที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด 

(2) ผูขอโอนตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหารสถานศกึษาภายใน 60 วัน นับแตวนัที่
ตําแหนงวาง ตามขอ 159 

(3) ผูขอโอนโดยการโอนสบัเปล่ียนตําแหนงในตําแหนงเดียวกนัและระดับเดียวกนัระหวาง
เทศบาล หรือผูขอโอนมาแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงผูปฏิบตัิงานในเทศบาลขอ 168 

                                                           
64 ขอ 152 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัด......................... เรือ่ง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2550 
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(4) ผูที่คณะกรรมการพนกังานเทศบาลไดมีมติใหโอนจากเทศบาลหนึ่งไปดํารงตําแหนงใน
อีกเทศบาลหนึ่งในจังหวัดเดียวกนั ตามขอ 168 หรือขอ 169 

(5) ผูที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลไดมีมติใหโอนจากเทศบาลหนึ่งไปดาํรง
ตําแหนงในอกีเทศบาลหนึง่ ตามขอ 139 วรรคสาม หรือขอ 169 

ขอ 153 ในการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได หรือผูไดรับคัดเลือกในกรณีพิเศษทีไ่ม
จาํเปนตองสอบแขงขันเพื่อเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล หรือการแตงตั้งพนักงานเทศบาลผูสอบ
คัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือกใหดํารงตาํแหนงใดในเทศบาล  และผูสอบแขงขันได ผูไดรับคัดเลือกกรณีที่มี
เหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน  ผูสอบคัดเลือกได หรือผูไดรับการคัดเลือกนั้นเปนพนักงานเทศบาล
ในสังกัดเทศบาลอื่น  ใหเทศบาลที่จะบรรจุหรือแตงตั้งนัน้ เสนอเรื่องการขอรับโอน  พนักงานเทศบาลผูนั้น
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สอบแขงขันได ไดรับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันสอบ
คัดเลือกได หรือไดรับคัดเลือก แลวแตกรณ ี ให ก.ท.จ. พิจารณาใหความเหน็ชอบ  

ขอ 154 ในการโอนพนักงานเทศบาลผูสอบแขงขันได ผูไดรับคัดเลือกในกรณีพิเศษที ่ไม
จําเปนตองสอบแขงขัน ผูสอบคัดเลือกได หรือผูไดรับคัดเลือก  ใหเทศบาลที่จะรับโอนมีหนงัสือแจง ความ
ประสงคจะรับโอนพรอมความเหน็ชอบของ ก.ท.จ.ที่จะรับโอนใหเทศบาลสังกัดเดิมของผูที่จะโอนทราบและ
ใหเทศบาลสังกัดเดิม ของผูที่จะโอนเสนอเรื่องการใหโอนพนักงานผูทีจ่ะโอนไปนั้นให  ก.ท.จ. พิจารณาให
ความเห็นชอบ 

ขอ 155 ในการออกคําสั่งรับโอนพนักงานเทศบาลของเทศบาลที่จะรับโอน และการออก
คําสั่งใหพนกังานเทศบาลพนจากตําแหนงและหนาที่ของเทศบาลสังกัดเดิมตามมติของ ก.ท.จ. ของแตละ
แหง ตามขอ  153  และขอ 154  ใหเทศบาลทัง้สองแหงประสานกัน เพื่อออกคําสัง่การรับโอนพนกังาน
เทศบาล และการใหพนกังานเทศบาลพนจากตําแหนงและหนาที ่โดยกําหนดใหมีผลในวนัเดียวกนั   

ขอ 156 ใหพนกังานเทศบาลที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สอบแขงขันได หรือไดรับ
คัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจาํเปนตองดําเนินการสอบแขงขัน ไดรับเงินเดือน  ดังนี ้

(1) กรณีแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดิม  และผูนัน้ไดรับเงินเดือนต่ํากวาหรือเทา
คุณวุฒิ  ใหไดรับเงินเดือนตามวุฒ ิ แตหากผูนัน้ไดรับเงนิเดือนสงูกวาคุณวุฒิ  ใหไดรับเงินเดือนในขั้นที่
ไดรับอยูเดิม 

(2)  กรณีแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงกวาเดมิ  และผูนั้นไดรับเงนิเดือนต่ํากวา
หรือเทาคุณวฒุิ  ใหไดรับเงนิเดือนตามคุณวุฒิ  แตหากผูนัน้ไดรับเงนิเดือนสงูกวาคุณวุฒิ  ใหไดรับเงินเดือน
ในอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่สอบแขงขันไดหรือไดรับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษไมจําเปนตอง
ดําเนนิการสอบแขงขันในขั้นที่เทยีบไดตรงกันกับข้ันเงนิเดือนของอันดบัเดิม  ตามตารางเทยีบขั้นเงนิเดือน
แตละอันดับทีพ่นักงานจะไดรับเมื่อไดรับการแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงทายประกาศนี ้
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(3) กรณีแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับตํ่ากวาเดิม  และผูนั้นไดรับเงนิเดือนสูงกวา
คุณวุฒิ  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับเงินเดอืนสําหรับตําแหนงที่สอบแขงขันไดหรือไดรับคัดเลือกในกรณีที่มี
เหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองดําเนินการสอบแขงขันในขั้นที่เทียบไดตรงกนักับข้ันเงนิเดือนของอันดับเดมิ  ตาม
ตารางเทียบขัน้เงนิเดือนแตละอันดับทีพ่นกังานจะไดรับเมื่อไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทายประกาศนี้
และหากผูนัน้ไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นสงูของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่สอบแขงขันไดหรือไดรับ
คัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษ ที่ไมจําเปนตองดําเนนิการสอบแขงขัน  ใหไดรับเงินเดอืนในขั้นสงูของอันดับ
เงินเดือนสําหรับตําแหนงทีส่อบแขงขันได หรือไดรับคัดเลือกในกรณีทีม่ีเหตุพเิศษที่ไมจําเปนตองดาํเนนิการ
สอบแขงขันนัน้ 

ขอ 157 ในกรณีที่มีเหตุผลความจาํเปน นายกเทศมนตรีจะดําเนนิการ  ใหพนักงาน
เทศบาลที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สอบแขงขันได หรือไดรับคัดเลือกในกรณีทีม่ีเหตุพเิศษที่ไม
จําเปนตองดําเนินการสอบแขงขัน  ซึ่งไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวฒุิ  ใหไดรับเงินเดือนตามคุณวฒุกิ็ได หาก
มี การระบุเงื่อนไขการใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิไวในประกาศสอบแขงขัน หรือคัดเลือกในกรณทีี่มีเหตุ
พิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันในครั้งนัน้ 

ขอ 158 ใหพนกังานเทศบาลที่ไดรับการแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงที่สอบคัดเลือกได หรือ
ไดรับคัดเลือกที่มิใชกรณีทีม่เีหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน ไดรับเงินเดือน  ตามทีก่ําหนดในหมวด  3  
วาดวยอัตราเงนิเดือนและวิธกีารจายเงนิเดอืน และประโยชนตอบแทนอื่น  แลวแตกรณี 

ขอ 158/1 65กรณีพนักงานเทศบาลผูใดไดรับอนุญาตจากนายกเทศมนตรีใหไปสอบแขงขัน 
สอบคัดเลือก  หรือคัดเลือก  ที่เทศบาลอืน่หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นแลว  เมือ่ประสงคจะโอนไป

ดํารงตําแหนงที่สอบแขงขัน  สอบคัดเลือก  หรือคัดเลือกนั้น  นายกเทศมนตรีตองเสนอคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลเพื่อใหความเหน็ชอบใหพนจากตําแหนง  โดยออกคําสั่งใหพนจากตําแหนงวนัเดยีวกนักับ

คําสั่งของเทศบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิน่อื่นทีรั่บโอน  เวนแตผูนั้นอยูระหวางถูกดําเนนิการทาง
วินัยอยางรายแรง หรือกรณอ่ืีนที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเหน็สมควรใหชะลอการโอน 

กรณีตามวรรคหนึง่  คณะกรรมการพนกังานเทศบาล  สามารถมีมติเหน็ชอบให
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งใหพนจากตําแหนงและหนาที่ไดทันทีเมื่อไดรับแจงคําสั่งรับโอนจากเทศบาลหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิน่อื่นที่จะรับโอน โดยไมตองขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลทุกครัง้  แลวรายงานคณะกรรมการพนกังานเทศบาลทราบ 

                                                           
65 ขอ 158/1 เพิ่มโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัด......................... เรือ่ง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 9 กันยายน 2548(ฉบบัท่ี25) 



 68

ขอ 159 66ภายใตบังคับขอ 139 และขอ 152 เพื่อประโยชนในการพัฒนาพนักงานเทศบาล
และใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลเปนสวนรวม เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมี
มติใหความเหน็ชอบใหรับโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลอื่นที่ประสงคขอโอนมาเปนพนักงานเทศบาล 
ในตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาที่วางของเทศบาลนั้น โดยนายกเทศมนตรทีี่เกีย่วของ
ไดตกลงยินยอมในการโอนนัน้แลว และเทศบาลที่ไดรับโอนไดเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลภายใน 60 วัน นับแตวนัที่ตําแหนงตาํแหนงนั้นวางลง เมื่อคณะกรรมการพนกังาน
เทศบาลไดพิจารณาใหความเหน็ชอบแลว ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่
ไมสูงกวาเดิม และไดรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม 

ขอ 160 67กรณีเทศบาลมีตาํแหนงพนักงานเทศบาลสายงานผูบริหารและสายงานผูบริหาร
สถานศกึษาวางลง และเทศบาลจะดําเนนิการพิจารณาโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลอื่นมาแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารและสายงานบริหารสถานศึกษาที่วางในเทศบาลนั้น ใหเทศบาลแตงตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาโอนพนักงานเทศบาลคณะหนึ่ง จํานวนไมนอยกวา 7 คน   

ในการแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาโอนพนักงานเทศบาล ใหเทศบาล
พิจารณาแตงตั้งบุคคลดังตอไปนี้ 

(1) ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนกังานเทศบาล 1 คน เปนประธานกรรมการ 
(2) ผูแทนสวนราชการ 1 คน เปนกรรมการ 
(3) ผูทรงคุณวุฒ ิ1 คน เปนกรรมการ 
(4) นายกเทศมนตรีที่มีตําแหนงวางหรือผูแทนนายกเทศมนตรี เปนกรรมการ 
(5) ปลัดเทศบาลที่มีตําแหนงวาง เปนกรรมการ 
(6) ทองถิน่จงัหวดั เปนกรรมการ 
(7) ผูแทนพนักงานเทศบาลทีม่ตีําแหนงวางซึง่นายกเทศมนตรีแตงตั้ง  เปนกรรมการ 

โดยใหเทศบาลแตงตั้งพนักงานเทศบาล 1 คน เปนเลขานุการ 

กรณีพิจารณาโอนพนักงานปลัดเทศบาลใหเปล่ียนกรรมการจากปลัดเทศบาลเปนหวัหนา
สวนราชการอืน่ในเทศบาลทีม่ีตําแหนงวาง 

                                                           
66 ขอ 159 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัด..................... เรือ่ง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2550 
67 ขอ 160 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด...................... เรือ่ง หลักเกณฑและเงือ่นไขเกีย่วกับการบริหารงานบคุคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2547(ฉบบัท่ี18) 
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ขอ 161 68ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไมประสงคเปนกรรมการตามขอ 160(4) การแตงตั้ง
กรรมการคัดเลือกเพื่อพจิารณาโอน ใหแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีหรือเทศมนตรีผูทีน่ายกเทศมนตรี
มอบหมาย เปนกรรมการ 

ขอ 162 69กรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาโอนที่แตงตัง้จากผูแทนหนวยราชการที่เกี่ยวของ
ตามขอ 160(2) ใหเทศบาลพจิารณาแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการประจําจงัหวัด ซึง่เปนสวนราชการที่
เกี่ยวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือขาราชการพลเรือนตั้งแตระดับ 7 ข้ึนไปใน
สังกัดสวนราชการนัน้ 

ขอ 163 70กรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาโอนที่แตงตัง้จากผูทรงคุณวฒุ ิตามขอ160(3) ให
เทศบาลพิจารณาแตงตั้งจากผูทรงคุณวฒุใินคณะกรรมการพนักงานเทศบาล หรือผูทรงคุณวุฒิอ่ืนที่มี
ความรูความสามารถในดานการบริหารบุคคล ดานการบริหารและการจัดการหรือดานกฎหมายซึง่อาจเปน
ขาราชการหรือบุคคลทั่วไปที่มีความรูความสามารถดังกลาว 

ขอ 164 71เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพจิารณาโอนตามขอ 160 วรรคสาม ให
เทศบาลพิจารณาแตงตั้งจากพนกังานเทศบาลตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาสวนราชการ
ที่เทยีบไดไมต่ํากวานี ้

ใหเลขานกุารคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอน ทําหนาที่ในงานดานธุรการตาง 
ๆ ของคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพจิารณารับโอนและงานอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวของและไดรับมอบหมาย 

ขอ 165 72ยกเลิก 

ขอ 166 73ยกเลิก 

                                                           
68 ขอ 161 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด........................ เรือ่ง หลักเกณฑและเงือ่นไขเกีย่วกับการบริหารงานบคุคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2547(ฉบบัท่ี18) 
69 ขอ 162 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด........................ เรือ่ง หลักเกณฑและเงือ่นไขเกีย่วกับการบริหารงานบคุคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2547(ฉบบัท่ี18) 
70 ขอ 163 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด........................ เรือ่ง หลักเกณฑและเงือ่นไขเกีย่วกับการบริหารงานบคุคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2547(ฉบบัท่ี18) 
71 ขอ 164 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด....................... เรือ่ง หลักเกณฑและเงือ่นไขเกีย่วกับการบริหารงานบคุคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2547(ฉบบัท่ี18) 
72 ขอ 165 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัด....................... เรือ่ง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 14 กันยายน 2547 (ฉบบัท่ี17) 
73 ขอ 166 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัด....................... เรือ่ง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 14 กันยายน 2547 (ฉบบัท่ี17) 
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ขอ 167 ภายใตบังคับขอ 152   เพื่อประโยชนแกราชการ เทศบาล  อาจโอนสับเปลีย่น
ตําแหนงพนักงานเทศบาลในตําแหนงเดียวกันได   โดยความสมัครใจของพนกังานผูโอน   และ
นายกเทศมนตรีของเทศบาลที่เกี่ยวของได ตกลงยนิยอมในการโอนดงักลาวแลว  ใหเทศบาลที่เกีย่วของ
เสนอขอความเห็นชอบตอ ก.ท.จ.  เมื่อ  ก.ท.จ. ไดพิจารณาใหความเหน็ชอบแลว  ใหนายกเทศมนตรีออก
คําสั่ง แตงตัง้ใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม และไดรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดมิ 

การโอนพนกังานเทศบาลอืน่ มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูปฏิบัติงานในเทศบาล อาจกระทาํ
ไดโดยความสมัครใจของผูจะขอโอน  และไดรับความยินยอมจากนายกเทศมนตรีของเทศบาลที่จะรับโอนนัน้
เมื่อ ก.ท.จ. ไดพิจารณาใหความเหน็ชอบแลว  ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่
ไมสูงกวาเดิม และไดรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม 

การโอนพนกังานเทศบาลตามวรรคสองมาดํารงตําแหนงในระดับตํ่ากวาเดิมอาจกระทําได
ตอเมื่อพนกังานเทศบาลผูนัน้สมัครใจและไดรับความเหน็ชอบจาก  ก.ท.จ.  ในการนี ้ ก.ท.จ. ตองพิจารณา
โดยคํานงึถงึเหตุผลความจาํเปนและประโยชนทีท่างราชการจะไดรับ  โดยกาํหนดใหไดรับเงินเดือนในขั้นที่
เทียบไดตรงกนักับข้ันเงนิเดอืนของอันดับเดิม ตามตารางเปรียบเทียบขั้นเงนิเดือนแตละอันดับทีพ่นักงาน
เทศบาล จะไดรับเมื่อไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทาย ประกาศนี้  แตหากผูนัน้ไดรับเงินเดือนสูงกวาขัน้
สูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงนัน้ ใหไดรับเงินเดอืนในขั้นสงูของอันดับสําหรบัตําแหนงนัน้ 

ขอ 168 74ภายใตบังคับขอ  159  และขอ  167  ในกรณีมีเหตุผลและความจําเปนที่สําคัญ
เปนประโยชนตอราชการของเทศบาลโดยสวนรวม เมื่อไดรับการรองขอจากเทศบาล คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลอาจประสานการโอนพนกังานเทศบาลหนึง่มาแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาลของเทศบาล
อีกแหงหนึง่ในจังหวัดเดียวกนัได โดยใหดาํรงตําแหนงในระดับที่มาสงูกวาเดมิ และไดรับเงินเดือนในขั้นที่ไม
สูงกวาเดิม 

ขอ 16975กรณีมีเหตุผลความจาํเปนเพื่อประโยชนของเทศบาลหรือเพื่อการพัฒนา
พนักงานเทศบาล หรือเพื่อแกไขปญหาความขัดแยงในระหวางพนกังานเทศบาลกบันายกเทศมนตรีและไม
สามารถดาํเนนิการโอนพนักงานเทศบาลระหวางเทศบาลในจังหวัดตามขอ 168 ได เมื่อนายกเทศมนตรี 
หรือพนกังานเทศบาล ฝายใดฝายหนึ่ง หรือทั้งสองฝาย มีคํารองใหดาํเนินการ ดงันี ้

(1) กรณีขอโอนภายในจังหวดั ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลดําเนินการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง หากผลปรากฏวามีเหตุอันสมควร ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติใหโอน หรือโอน

                                                           
74 ขอ 168 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัด........................ เรือ่ง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 14 กันยายน 2547 (ฉบบัท่ี17) 
75 ขอ 169 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัด........................ เรือ่ง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2550 
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สับเปลี่ยนตาํแหนงระหวางเทศบาลได แตหากเหตุทีเ่กดิมิไดเปนความผิดของพนกังานเทศบาลใหสอบถาม
ความสมัครใจกอน เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมมีติเปนประการใด ใหนายกเทศมนตรีทีเ่กีย่วของ  
ส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น 

(2) กรณีขอโอนระหวางจังหวัด ใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลดําเนนิการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง หากผลปรากฏวามีเหตุอันสมควร ใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลมมีติให
โอน หรือโอนสับเปลี่ยนตาํแหนงระหวางเทศบาลได แตหากเหตุทีเ่กดิมิไดเปนความผิดของพนกังาน
เทศบาลใหสอบถามความสมัครใจกอน เมื่อคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลมมีติเปนประการใด ให
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวของมีมติใหเปนไปตามนัน้ แลวใหนายกเทศมนตรีที่เกีย่วของ ส่ัง
หรือปฏิบัติเปนไปตามมติดงักลาว 

กรณีนายกเทศมนตรีใด ไมปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลหรือมติของ
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลตามวรรคหนึง่ ใหถือวาละเลยไมปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไมชอบ
ดวยอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) แจงผูกํากับดูแลเทศบาล 
พิจารณาดาํเนินการตามอาํนาจหนาที่ตอไปโดยเร็ว สําหรับพนักงานเทศบาลหากขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงไม
ปฏิบัติตามคําสั่งของนายกเทศมนตรี ซึง่สัง่โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนกังานเทศบาลแลวให
ถือเปนความผดิวินัย 

ขอ 170 การโอนพนักงานเทศบาล ตามที่กาํหนดในหมวดนี้ใหนายกเทศมนตรีมีคําสัง่รับ
โอนและแตงตัง้พนักงานเทศบาล  ดังกลาวใหดาํรงตําแหนงที่สอบแขงขันได สอบคัดเลือกได หรือไดรับ
คัดเลือก ตามขอ 152 และ ขอ 153 หรือตําแหนงที่ ก.ท.จ. มีมติใหความเหน็ชอบใหรับโอนและแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงใด ตามขอ 159  ขอ 167  ขอ  168  และขอ  169   ใหนายกเทศมนตรีของเทศบาลสงักัดเดิม
มีคําสั่งใหพนกังานเทศบาลผูนั้นพนจากตาํแหนง  ทั้งนี้ ใหกําหนดวันที่ในคําสัง่รับโอนและคําสั่ง ใหพนจาก
ตําแหนงใหมผีลในวนัเดียวกัน 

การสั่งการโอนพนักงานเทศบาล และการสั่งใหพนักงานเทศบาลพนจากตําแหนงตาม
วรรคหนึง่  ตองไดรับความเห็นชอบจาก  ก.ท.จ.  

ขอ 170 ทว7ิ6 กรณีการโอนพนักงานหรือขาราชการหรือพนักงานทองถิน่ประเภทอืน่หรือ
ขาราชการประเภทอื่น เมื่อเทศบาลไดรับแจงการรับโอนพนักงานเทศบาลผูนัน้จากองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ประเภทอื่นหรือสวนราชการอื่น ใหนายกเทศมนตรีรายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เพื่อขอ
ความเห็นชอบใหพนจากตําแหนง โดยกําหนดวนัออกคาํสั่งใหพนจากตําแหนงเปนวนัเดียวกันกับคําสั่งการ
รับโอนเมื่อมีคาํสั่งรับโอนแลวใหนายกเทศมนตรี รายงานใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลทราบ 

                                                           
76 ขอ 170 ทวิ เพิ่มเตมืโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด.............................. เรือ่งหลักเกณฑและเงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล(แกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี11) วันท่ี 24 พฤษภาคม 2547 
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หมวด  8 
การรับโอน 

ขอ 17177 การรบัโอนพนักงานสวนทองถิน่อื่นและการรับโอนขาราชการประเภทอื่นทีไ่มใช
ขาราชการการเมือง หรือขาราชการวิสามญั มาบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาลใหรับโอนและแตงตั้ง
เปนพนักงานเทศบาลจากผูสอบแขงขันได ผูไดรับการคัดเลือกในตําแหนงทีจ่ะแตงตั้งโดยกรณีพิเศษตามขอ
109 (2) โดยใหดํารงตําแหนงที่สอบแขงขนัได หรือไดรับการคัดเลือกนัน้ และใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
สําหรับตําแหนงนั้น เวนแต ผูนั้นไดรับเงนิเดือนสูงกวาคณุวุฒิ ใหไดรับเงินเดือนเทากับเงนิเดือนทีไ่ดรับอยู
เดิม แตถาไมมีข้ันเงนิเดือนเทากับเงนิเดือนที่ไดรับอยูเดมิ ใหไดรับเงนิเดือนสําหรับตําแหนงที่สอบแขงขันได
หรือไดรับการคัดเลือกในขั้นที่เทยีบไดตรงกันกับข้ันเงนิเดือนที่ไดรับอยูเดิม ตามหลกัเกณฑการใหพนักงาน
เทศบาลไดรับเงินเดือน แตถาเทยีบแลวผูนัน้ไดรับเงินเดือนสูงกวาขัน้สูงของอันดับเงนิเดือนสําหรับตําแหนง
ที่สอบแขงขันไดหรือไดรับการคัดเลือก ใหไดรับเงินเดือนในขั้นที่สูงของอันดับเงนิเดือนสําหรับตําแหนงนัน้ 

การรับโอนขาราชการประเภทอื่นที่ไมใชขาราชการการเมอืง หรือราชการวิสามัญ มาบรรจุ
และแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาลในตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษา ใหรับโอนและแตงตั้ง
เปนพนักงานเทศบาลจากผูไดรับการคัดเลือก โดยใหมาดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม และใหไดรับ
เงินเดือนในขัน้ที่ไมสูงกวาเดิม 

หลักเกณฑการคัดเลือก และวิธีการคัดเลือกเพื่อรับโอน ใหนําหลักเกณฑและวิธกีารที่
กําหนดไวสําหรับการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงบริหารเพื่อแตงตั้งใหมีระดับสูงขึ้นตามที่กําหนดในหมวด 4 วา
ดวยการคัดเลอืกมาใชบงัคับโดยอนุโลม 

ขอ 172 ในกรณีเทศบาลมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนแกราชการ  
เทศบาลอาจขอรับโอนพนักงานสวนทองถิน่อื่น หรือขาราชการประเภทอื่นที่ไมใชขาราชการการเมอืงหรือ
ขาราชการวิสามัญ ที่มีความประสงคจะขอโอนมาแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาลในตําแหนงผูปฏิบัติงานให
เทศบาล  เสนอ ก.ท.จ.  โดยใหชี้แจงเหตุผลความจาํเปน ความรู ความสามารถ  ประสบการณการทํางาน 
และความชาํนาญการของผูที่จะขอโอนและประโยชนทีท่างราชการจะไดรับ เมื่อ  ก.ท.จ. ไดพิจารณาให
ความเห็นชอบแลวใหนายกเทศมนตรีส่ังรบัโอน  และแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงเปนพนักงาน  เทศบาลสวนจะ
บรรจุและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงระดับใด และจะใหไดรับเงินเดือนเทาใด  ให  ก.ท.จ. เปนผูกาํหนด  แต
จะตองไมสูงกวาพนักงานเทศบาลที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชํานาญในระดับเดียวกนั 

ขอ 173 การรับโอนพนักงานสวนทองถิน่อื่นหรือการรับโอนขาราชการประเภทอื่นมา      
บรรจุและแตงตั้งเปนพนกังานเทศบาลตามขอ  171  และขอ  172  ใหนายกเทศมนตรีมีคําสั่งใหรับโอนและ

                                                           
77  ขอ 171 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัด........................ เรือ่งหลักเกณฑและเงือ่นไขเกีย่วกับการบริหารงานบคุคลของ
เทศบาล(แกไขเพิ่มเติม)วันท่ี 5 ตุลาคม 2550 
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แตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนกังานเทศบาลแลว ใหมหีนังสือแจงการรับโอนใหสวนราชการสังกัดเดิมของผูที่
จะโอนออกคาํสั่งใหผูนั้นพนจากตําแหนงและหนาที่  ทัง้นี้    ใหกาํหนดวันที่ในคําสัง่รับโอนและคําสั่งใหพน
จากตําแหนงเปนวนัเดียวกนั 

การออกคําสัง่รับโอนและแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงในเทศบาลตามวรรคหนึง่ให  ก.ท.จ. ให
ความเห็นชอบกอน 

ขอ 174 การรับโอนพนักงานสวนทองถิน่อื่นหรือการรับโอนขาราชการประเภทอื่นมาบรรจุ
และแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาล ตองอยูภายใตหลักเกณฑ ดงันี ้

(1) ตําแหนงทีจ่ะนํามาใชในการรับโอน ตองเปนตําแหนงวางที่มีอัตราเงนิเดือน  
(2) ผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ตองมีคณุสมบัติตรงตาม 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กาํหนดไวในมาตรฐานกาํหนดตําแหนงนัน้ 
(3) ผูใดที่ดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 3 หากไมเคยไดรับการบรรจุและแตงตั้งให

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

(4) การรับโอนเพือ่แตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ตองดําเนินการคัดเลือกหรือตองประเมนิ
บุคคล ผูขอโอนจะตองผานการคัดเลือกหรือผานการประเมินบุคคลกอน 

(5) การรับโอนเพือ่แตงตั้งใหดาํรงตําแหนงในสายงานใด ของเทศบาลใดตองไมมี
ผูสอบแขงขันไดในตําแหนงสายงานนัน้ของเทศบาลนัน้ หรือของ ก.ท.จ.นั้น  ข้ึนบัญชีรอการบรรจุอยู หรือไม
มีผูสอบคัดเลือกได หรือผูไดรับคัดเลือกในตําแหนงสายงานนั้นของเทศบาลนั้น หรือของ ก.ท.จ.นั้น ข้ึน
บัญชีรอการแตงตั้งอยู 

ขอ 175 เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการใหถือวาเวลาราชการหรอืเวลาทํางานของผูที่
โอนมาตามทีก่ําหนดในหมวดนี ้ ในขณะที่เปนพนักงานสวนทองถิน่อื่น หรือขาราชการประเภทอื่นนัน้เปน
เวลาราชการของพนักงานเทศบาล 

หมวด  9 
การเลื่อนระดบัพนกังานเทศบาล 

(รวมพนักงานครูเทศบาลที่ไมสังกัดสถานศึกษา) 
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ขอ 176 การเลื่อนพนักงานเทศบาลขึ้นแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงในระดบัที่สูงขึน้ ใหเลื่อน
และแตงตั้งจากผูสอบแขงขันได หรือผูสอบคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนงนั้นได หรือจากผูไดรับคัดเลือกเพื่อ
ดํารงตําแหนงนั้น  

ขอ 177 การเลื่อนและแตงตั้งผูสอบแขงขันได  ผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับการคัดเลือกให
เลื่อนและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีสอบแขงขันหรือบัญชีสอบคัดเลือกหรือบัญชีผูไดรับการ คัดเลือกนั้น 
แลวแตกรณี  สําหรับการเลือ่นและแตงตั้งจากผูไดรับคัดเลือกใหเลื่อนและแตงตั้งตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถึงความรู ความสามารถ  ความประพฤติ และประวัติการรับราชการ ซึง่จะตองเปนผูมีผลงานเปนที่
ประจักษในความสามารถแลว 

ขอ 178 การเลื่อนและแตงตั้งพนกังานเทศบาล ใหดาํรงตําแหนงในระดับที่สูงขึน้จากผู
สอบแขงขันได ใหไดรับแตงตั้งได  ดังนี ้

(1) เลื่อนผูซึ่งไดรับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  หรือปริญญาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงในระดับ 2 ระดับ 3 หรือระดับ 4  และสอบแขงขันเพื่อดํารงตําแหนงนั้นได  ข้ึนแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงนั้น 

(2) การเลื่อนกรณีดังกลาว จะเลือ่นขึ้นแตงตั้งไดตอเมื่อถึงลําดับที่ที่ผูนั้นสอบแขงขัน
ไดตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได สําหรับเงินเดือนที่ไดรับใหเปนไปตามคุณวฒุิที่ประกาศรับสมัคร 

(3) หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน  ใหดําเนนิการตามหมวด 4 วาดวยการคัดเลือก  
แหงประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบแขงขันสําหรับพนกังานเทศบาลที่ ก.ท. กําหนด  

(4) ใหนายกเทศมนตรีเปนผูส่ังเลื่อนและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได
โดยความเหน็ชอบจาก ก.ท.จ. 

ขอ 179 การเลื่อนและแตงตั้งพนกังานเทศบาล ใหดาํรงตําแหนงในระดับที่สูงขึน้จาก
ผูสอบคัดเลือกได ใหเลื่อนและแตงตั้งได  ดังนี ้

(1) เลื่อนและแตงตั้งผูดํารงตําแหนงในสายงานผูปฏิบัติงานใหดํารงตําแหนงในสาย
งานผูบริหารของเทศบาล 

(2) เลื่อนและแตงตั้งผูดํารงตําแหนงสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 หรือระดับ 2 ให
ดํารงตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดบั 3   

(3) เลื่อนและแตงตั้งพนกังานครเูทศบาลใหดํารงตําแหนงสายงานศึกษานิเทศก 
(4) เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงที ่ ก.ท.กาํหนดไวใน

มาตรฐานกําหนดตําแหนงในระดับที่จะแตงตั้ง และตองเปนผูไดรับเงนิเดือนไมต่ํากวาขั้นต่าํของอนัดับ
เงินเดือนสําหรับตําแหนงนัน้ 
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(5) หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก ใหดาํเนนิการตามหมวด 4 วาดวยการคัดเลือก
แหงประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาลที่ ก.ท. กําหนด 

(6) ใหนายกเทศมนตรีเปนผูส่ังเลื่อนและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบคัดเลือกได
โดยความเหน็ชอบของ ก.ท.จ. 

ขอ 180 การเลื่อนและแตงตั้งพนกังานเทศบาล ใหดาํรงตําแหนงในระดับที่สูงขึน้สาํหรับ
ตําแหนงทีก่ําหนดเปนตําแหนงระดับควบจากผูไดรับการคัดเลือกจากผูที่ไดรับการคัดเลือก   

(1) เลื่อนและแตงตั้งในระดับควบขั้นตน  ไดแก เลื่อนและแตงตั้งผูที่ไดรับเงินเดือนยงั
ไมถึงขั้นต่ําและผูที่ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนสาํหรับตําแหนงที่จะเลื่อนขึ้นแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นโดยไมเปล่ียนสายงาน ดังตอไปนี้ 

(ก) เลื่อนผูดาํรงตาํแหนงระดับ 1  ของสายงานใดที่เร่ิมตนจากระดับ 1 ข้ึนดํารง
ตําแหนงระดับ 2 ของสายงานนัน้ 

(ข) เลื่อนผูดํารงตาํแหนงระดับ 2  ของสายงานใดที่เร่ิมตนจากระดับ 2 ข้ึนดํารง
ตําแหนงระดับ 3 ของสายงานนัน้  

(ค) เลื่อนผูดํารงตาํแหนงระดับ 3  ของสายงานใดที่เร่ิมตนจากระดับ 3 ข้ึนดํารง
ตําแหนงระดับ 4 ของสายงานนัน้ 

(ง) เลื่อนผูดํารงตาํแหนงระดับ 4  ของสายงานแพทย  สายงานทนัตแพทย  และ 
สายงานวิชาการสัตวแพทย  ข้ึนดํารงตาํแหนงระดับ 5 ของสายงานนั้น 

(2) เลื่อนและแตงตั้งในระดับควบขั้นสูง ไดแก เลื่อนและแตงตั้งผูที่ไดรับเงนิเดือนไม   
ต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่จะเลือ่นขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นโดย
ไมเปล่ียนสายงาน ดังตอไปนี ้

(ก) เลื่อนผูดํารงตาํแหนงระดับ 2  ของสายงานใดที่เร่ิมตนจากระดับ 1 ข้ึนดํารง
ตําแหนงระดับ 3 ของสายงานนัน้  

(ข) เลื่อนผูดํารงตาํแหนงระดับ 3  ของสายงานใดที่เร่ิมตนจากระดับ 2 ข้ึนดํารง
ตําแหนงระดับ 4 ของสายงานนัน้  

(ค) เลื่อนผูดํารงตาํแหนงระดับ 4  ของสายงานใดที่เร่ิมตนจากระดับ 3 ข้ึนดํารง
ตําแหนงระดับ 5  ของสายงานนัน้  

(ง) เลื่อนผูดํารงตาํแหนงระดับ 5  ของสายงานแพทย  สายงานทนัตแพทย  และ
สายงานวิชาการสัตวแพทย  ข้ึนดํารงตาํแหนงระดับ 6 ของสายงานนั้น 

(3) เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที ่ก.ท. กาํหนดไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนงในระดับที่จะแตงตั้ง  



 76

(4) ใหดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานตามวิธีการและ
แบบประเมินทายประกาศกําหนดนี ้

(5) ใหนายกเทศมนตรีเปนผูส่ังเลื่อนและแตงตั้งโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.และให
มีผลไมกอนวนัที่ผูบงัคับบัญชาชั้นตนบนัทกึความเหน็วาควรเลื่อนระดับได 

ขอ 181 การเลื่อนผูที่ดํารงตําแหนงระดับ 1 ระดับ  2  ระดับ 3  หรือระดับ 4  ซึ่งเปนผูที่
ไดรับการคัดเลือกในกรณีทีม่ีเหตุพเิศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันใหแตงตั้งดํารงตาํแหนงในระดับสูงขึ้น 

(1) ไดรับวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัตเิฉพาะสาํหรบัตําแหนงในระดับที่สูงขึน้ โดยไดรับทุน
รัฐบาล  ทนุเลาเรียนหลวง หรือทุนของเทศบาล  ตามขอ 109  

(2) ไดรับวุฒิที่ ก.ท.กําหนดใหคดัเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนกรณีพิเศษ
ตามขอ 109  

(3) หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกใหดําเนินการตามประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไข
การคัดเลือกกรณีที่มีเหตพุิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันสําหรับพนักงานเทศบาลที ่ก.ท. กําหนด  

(4) ใหนายกเทศมนตรีเปนผูส่ังเลื่อนและแตงตั้งโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. 

ขอ 182 การเลื่อนและแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงในระดับสูงขึ้นสําหรับตําแหนงทีก่ําหนดเปน
ตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ในตําแหนงสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 และระดับ 2 

(1) ตําแหนงในกลุมงานธุรการหรือบริการทั่วไป และกลุมงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของ
สวนราชการ ตามบัญชีรายการจําแนกกลุมงานตําแหนงฯ (บัญชีหมายเลข 1 ทายประกาศนี)้ ใหกําหนด
ตําแหนงไดถึงระดับ 5 หรือ 6 ดังนี ้

(ก) ตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 กาํหนดเปนตาํแหนงระดับ 1 – 3 หรือ 
4 สําหรับระดับ 5  ใหมีการประเมินเพื่อปรับปรุงการกาํหนดตําแหนง  

(ข) ตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 2 อาจปรบัเปนตาํแหนงระดับ 2 – 4  
หรือ 5 สําหรับระดับ 6  ใหมกีารประเมนิเพื่อปรับปรุงการกําหนดตําแหนง  

(2) ตําแหนงในกลุมงานเทคนิคเฉพาะดาน และกลุมงานที่ใชทักษะและความชํานาญ
เฉพาะตวัตามบัญชีจําแนกกลุมงานตําแหนงฯ (บัญชีหมายเลข 1ทายประกาศนี)้ ใหกําหนดตําแหนงไดถงึ
ระดับ 5 หรือ 6 ดังนี ้

(ก) ตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 กาํหนดเปนตาํแหนงระดับ 1 – 3   
หรือ 4 หรือ 5  

(ข) ตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 2 กาํหนดเปนตาํแหนงระดับ 2 – 4   
หรือ 5 หรือ 6 



 77

ทั้งนี้  การกําหนดตําแหนงตามขอ (1) และ (2) ระดับตําแหนงที่จะปรับปรุงตองไมสูงกวา
ระดับของตําแหนงของหัวหนาหนวยงานระดับกองหรือเทียบเทาที่ตําแหนงนัน้สงักัด 

(3) ก.ท.จ.เห็นชอบกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนงตามขอ (1) และ (2) ตามกรอบ
และแผนอัตรากําลังของพนกังานเทศบาลยกเวนการจะปรับตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 ให
เปนระดับ 5 และตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดบั 2 ใหเปนระดบั 6 ตามขอ (1) ใหดําเนินการไดเมื่อผู
ดํารงตําแหนงนั้นเปนผูมีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวนที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นดงักลาว และ
ลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตาํแหนงนัน้เปลีย่นไปจากเดิมใน
สาระสําคัญถงึขนาดที่จะตองปรับระดับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด  

(4) การปรับระดับตําแหนงใหสูงขึ้นใหดําเนินการไดคร้ังละไมเกิน 1 ระดับ  การจะ
พิจารณาปรับระดับตําแหนงใดใหหนวยงานการเจาหนาที่ศึกษาและวิเคราะหหนาทีค่วามรับผิดชอบของ
ตําแหนงเพื่อเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาโดยใชแบบประเมินตําแหนงสําหรบัผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ 
(สายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 และระดับ 2) ซึ่งใชสําหรับการปรับระดับตําแหนงของสายงานที่เร่ิมตนจาก
ระดับ 1 ข้ึนเปนระดบั 5 และตําแหนงของสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 2 ข้ึนเปนระดับ 6 เทานัน้ 

(5)  ในการดําเนนิการเพื่อศึกษาวิเคราะหดังกลาว ในชัน้แรกตองมีคําบรรยายลักษณะ
งานของตําแหนง  (Job  Description)  ทีก่ําหนดไวเดิมและที่กําหนดใหม และหากรายละเอียดของขอมูล
ไมชัดเจน   อาจตองศึกษาขอมูลเพิ่มเติม โดยการสัมภาษณตัวพนักงานหรือผูบงัคับบัญชา โดยตรงการ
สังเกตการทํางานจริงในพืน้ที่ การศึกษาจากเอกสารตาง ๆ ที่เกีย่วของกับงานที่ขาราชการผูนั้นรับผิดชอบ 
หรือโดยวิธกีารอื่น ๆ    

(6) หลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้ง ใหสามารถดําเนนิการได ดังนี ้ 
(ก) เลื่อนผูดํารงตาํแหนงระดับ 3 ของสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1  ข้ึนดํารง

ตําแหนงระดับ 4 ของสายงานนัน้ 
(ข) เลื่อนผูดํารงตาํแหนงระดับ 4 ของสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1   ข้ึนดาํรง

ตําแหนงระดับ 5 ของสายงานนัน้ 
(ค) เลื่อนผูดํารงตาํแหนงระดับ 4 ของสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 2   ข้ึนดาํรง

ตําแหนงระดับ 5 ของสายงานนัน้ 
(ง) เลื่อนผูดํารงตาํแหนงระดับ 5 ของสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 2    ข้ึนดํารง

ตําแหนงระดับ 6 ของสายงานนัน้ 
(7) เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนนบัถึงวนัยืน่แบบประเมิน ดังนี ้

(ก) เปนผูมีคุณวฒุิและคุณสมบัตติรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที ่ก.ท. 
กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงในระดับที่จะแตงตั้ง และ  
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(ข) 78เปนผูดํารงตาํแหนงและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงสายงานที่จะเลื่อนขึน้แตงตั้ง  
ในระดับที่ต่ํากวาระดับของตาํแหนงที่จะเลือ่นขึ้นแตงตั้ง 1 ระดับ ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยไม
อาจนาํระยะเวลาดํารงตําแหนงในสายงานอื่นมานับเกือ้กูลได เชน จะเลื่อนเปนนายชางโยธา 6 ตองเปน
นายชางโยธา 5 มาแลวไมนอยกวา 2 ป เปนตน เวนแตดํารงตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดบั 1 และ
ระดับ 2 ที่มีลักษณะงานดานเดียวกันกับตําแหนงทีจ่ะเลื่อนขึ้นแตงตัง้ ตามบัญชีจดักลุมงานที่เกีย่วของและ
เกื้อกูลกนั ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาํหนด ในกรณทีี่ระยะเวลาตดิตอกันไมครบ 2 ป แตนับ
รวมหลายๆ  ชวงเวลาแลวครบ 2 ป ก.ท.อนโุลมใหนับเวลาการดํารงตําแหนงดงักลาวได และ 

(ค)  มีระยะเวลาขัน้ต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่
แตงตั้งตามคณุวุฒขิองบุคคล และระดับตําแหนงทีจ่ะเลื่อนขึ้นแตงตัง้ ดังนี ้
 

เลื่อนขึ้นดํารงตําแหนง คุณวุฒิ 
ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 

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

 
9 ป 
8 ป 

 
6 ป 

 

 
11 ป 
10 ป 

 
8 ป 

 

 
13 ป 
12 ป 

 
10 ป 

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

7 ป 
6 ป 

9 ป 
8 ป 

 
- การนับระยะเวลาตามขอ (ค) อาจนาํระยะเวลาในการดํารงตําแหนงหรือเคย

ดํารงตําแหนงในสายงานอื่น ซึ่งเปนงานทีม่ีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวของและเกื้อกูลกนัตามที่ 
ก.ท.กําหนดมานับรวมเปนระยะเวลาขั้นต่าํดังกลาวไดตามบัญชีกาํหนดกลุมตําแหนงพนักงานเทศบาลที่มี
ลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวของและเกื้อกูลกนั  (ตามบัญชีหมายเลข 2 ทายประกาศนี)้ 

- การพิจารณาคุณวุฒิตามขอ (ค) ตองเปนคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตาม       
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทีจ่ะแตงตั้งตามมาตรฐานกาํหนดตําแหนงนัน้เทานัน้ และใหพิจารณาจาก

                                                           
78 ขอ 182(7)(ข)แกไจโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด....................... เรือ่ง หลกัเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล(เพิ่มเตมิ ลงวันท่ี19 พฤษภาคม 2548(ฉบับท่ี21) 
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วุฒิทางการศกึษาที่ระบุไวในบัตรประวัตพินักงานเทศบาล เปนหลกัในกรณีผูไดรับคุณวุฒิเพิ่มเติม  
ภายหลงัจากการบรรจุเขารับราชการจะตองยื่นขอบนัทกึเพิ่มลงในบัตรประวัติพนกังานเทศบาลกอนจึงจะ
นําคุณวฒุินัน้มาใชในการพจิารณาได  

(ง) 79ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาอัตราเงนิเดือนดงัตอไปนี้ 
- เลื่อนระดับ 4  ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณปจจุบนัไมต่ํากวาขั้น 7,260 

บาท และไดรับเงินเดือนในปงบประมาณที่แลวมาไมต่ํากวาขัน้ 6,890 บาท 
- เล่ือนระดับ 5  ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณปจจุบนัไมต่ํากวาขั้น  

8,870 บาท และไดรับเงินเดอืนในปงบประมาณที่แลวมาไมต่ํากวาขั้น 8,430 บาท 
- เลื่อนระดับ 6  ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณปจจุบนัไมต่ํากวาขั้น 

10,910 บาท และไดรับเงินเดือนในปงบประมาณที่แลวมาไมต่ํากวาขัน้ 10,910 บาท 
(8) วิธีการเลื่อนและแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงสงูขึ้น   

(ก) ตําแหนงที่ตองมีการปรับปรุงการกาํหนดตาํแหนงใหเสนอ ก.ท.จ.เพื่อพิจารณา
อนุมัติปรับปรุงการกาํหนดตาํแหนงเมื่อผูดาํรงตําแหนงนัน้เปนผูมีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวนที่จะ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงสงูขึน้ดังกลาวและลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของ
งานของตําแหนงนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญถงึขนาดที่จะตองปรับระดับตําแหนง ตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด 

(ข) 80ให เทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน
ประกอบดวย 

(1) ประธาน ใหแตงตั้งจากขาราชการหรือพนกังานเทศบาล  หรือผูที่เคยเปน
ขาราชการหรือพนักงานเทศบาลที่ดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมนิสูงกวาผูขอประเมินอยางนอย 
1 ระดับ  หรือผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มคีวามชาํนาญในสายงานนั้น ๆ  ซึง่ไมเคยเปนขาราชการมากอน 

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

(3) เลขานุการใหเทศบาล แตงตั้งเลขานุการ  จํานวน  1  คน  

                                                           
79 ขอ 182(7)(ง)แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด...................... เรือ่ง หลกัเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล(เพิ่มเตมิ ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2459(ฉบับท่ี26) 
80 ขอ 182(8)(ข)แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงารนเทศบาลจังหวัด...................... เรือ่หลกัเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล(แกไขเพิ่มเติม)   ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2547(ฉบับท่ี13) 
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(4) การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง การประเมินบุคคลและผลงานใหเปนไป
ตามวิธกีารและแบบประเมินแนบทายหลกัเกณฑนี้  

(9) ใหนายกเทศมนตรีเปนผูส่ังเลื่อนและแตงตั้งโดยผานความเหน็ชอบจาก ก.ท.จ.   
และใหมผีลไมกอนวนัที่ผานการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิผลงานฯ 

ขอ 18381 การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงในระดับสูงขึ้นสําหรับตําแหนงทีก่ําหนด
เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มปีระสบการณ ในสายงานที่เร่ิมตนจากระดบั 3 

(1) ตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3  กําหนดเปนตําแหนงระดับ 3 – 5  หรือ 6 
ว  หรือ 7 ว  ดงันี ้

(ก) ตําแหนงในกลุมงานวชิาการทั่วไป  กาํหนดระดับของตําแหนง 3 – 5 หรือ 6 ว 
หรือ 7 ว ได  สําหรับ ระดับ 7ว  ใหมกีารประเมินเพื่อปรับปรุงการกาํหนดตําแหนง 

(ข) ตําแหนงในกลุมงานวชิาชพีและกลุมงานทกัษะและความชํานาญเฉพาะตัว
อาจกําหนดระดับตําแหนง 3 – 5 หรือ 6 ว หรือ 7 ว โดยสําหรับ ระดับ 7 ว ใหมีการประเมินเพื่อปรับปรุงการ
กําหนดตําแหนง 

ทั้งนี้  การกําหนดระดับตําแหนงทีจ่ะปรับปรุงตองไมสูงกวาระดับตําแหนงของหัวหนา
หนวยงานระดับกองหรือเทียบเทาที่ตําแหนงนั้นสงักัด 

(2) ก.ท.จ.เห็นชอบกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนงตามขอ  (1)  ตามกรอบและ
แผนอัตรากําลงัของพนักงานเทศบาล  ยกเวนการจะปรับตําแหนงใดใหเปนระดับ 7ว ตามขอ (ก) และ (ข) 
ใหดําเนินการไดเมื่อผูดํารงตําแหนงนัน้เปนผูมีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวนทีจ่ะแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
สูงขึ้นดังกลาว และลักษณะหนาที่ความรบัผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหนงนัน้เปลี่ยนไป
จากเดิมในสาระสําคัญถึงขนาดทีจ่ะตองปรับระดับตําแหนงตามมาตรฐานกาํหนดตําแหนงที ่  ก.ท.กําหนด   

(3) การปรับระดับตําแหนงใหสูงขึ้นใหดําเนินการไดคร้ังละไมเกิน 1 ระดับ การจะ
พิจารณาปรับระดับตําแหนงใด ใหหนวยงานการเจาหนาที่ศึกษาและวิเคราะหหนาที่ความรับผิดชอบของ
ตําแหนง เพื่อเสนอ ก.ท.จ. พจิารณาโดยใชแบบประเมินตําแหนงสําหรบัผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (สาย
งานที่เร่ิมตนจากระดับ 3) ซึ่งใชสําหรับการปรับระดับตําแหนงของสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 ข้ึนเปน
ระดับ 7ว เทานั้น 

(4) ในการดําเนนิการเพื่อศึกษาวิเคราะหดังกลาว ในชัน้แรกตองมีคําบรรยายลักษณะ
งานของตําแหนง (Job  Description)  ที่กาํหนดไวเดิมและที่กาํหนดใหม และหากรายละเอยีดของขอมูลไม
ชัดเจน  อาจตองศึกษาขอมลูเพิ่มเติม โดยการสัมภาษณตัวขาราชการหรือผูบังคับบัญชาโดยตรงการสังเกต

                                                           
81 ขอ 183 ประกาศคณะกรรมการพนักงารนเทศบาลจังหวัด............................ เรือ่หลักเกณฑและเงือ่นไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(แกไขเพิ่มเติม)   ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2546 
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การทาํงานจรงิในพื้นที่ การศึกษาจากเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานที่ขาราชการผูนั้นรับผิดชอบ หรือโดย
วิธีการอื่น ๆ  

(5) กรณีเทศบาลใดเห็นวาผูดํารงตําแหนงสายงานผูปฏิบัติของสายงานที่เร่ิมตนจาก
ระดับ 3 และดํารงตําแหนงในระดับ 6ว ผูใดเปนผูมีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวนที่จะแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงสูงขึน้เปนระดับ 7ว แตไมอาจเสนอขอปรับปรุงใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นได เนือ่งจากเมื่อปรับปรุง
ระดับตําแหนงแลวจะมีระดับตําแหนงที่สูงกวาหัวหนาสวนราชการซึ่งดาํรงตําแหนงในระดับ 6 กรณี
เทศบาลขนาดเล็กใหเทศบาลเสนอขอปรับปรุงระดับตําแหนงดังกลาวตอ ก.ท.จ.เพื่อพิจารณาเหตผุลความ
จําเปน เปนการเฉพาะรายไดโดยมีเงื่อนไขตามขอ(2) (3)  

(6) หลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้ง ใหสามารถดําเนนิการได ดังนี ้
(ก) เลื่อนผูดาํรงตาํแหนงระดับ 5  ของสายงานใดที่เร่ิมตนจากระดับ 3 ข้ึนดํารง

ตําแหนงระดับ 6 (ว) ของสายงานนั้น 
(ข) เลื่อนผูดํารงตาํแหนงระดับ 6 ของสายงานใดที่เร่ิมตนจากระดับ 3 ข้ึนดํารง

ตําแหนงระดับ 7 (ว) ของสายงานนั้น  
(7) เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนนบัถึงวนัยืน่แบบประเมิน ดังนี ้

(ก) เปนผูมีคุณวฒุิและคุณสมบัตติรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ 
ก.ท.กําหนดไวในมาตรฐานกาํหนดตําแหนงที่จะแตงตั้ง และ 

(ข) มีระยะเวลาขัน้ต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะ
แตงตั้งตามคณุวุฒิและระดับตําแหนงทีจ่ะแตงตั้ง  ดังนี ้

เลื่อนขั้นดํารงตําแหนง คุณวุฒิ 
ระดับ 6 ระดับ 7 

     - คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
     - คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา 
     - คณุวุฒิปริญญาเอกหรอืเทียบเทา 

6 ป 
4 ป 
2 ป 

7 ป 
5 ป 
3 ป 

- การนับระยะเวลาตามขอ (ข) อาจนาํระยะเวลาในการดํารงตําแหนง หรือ
เคยดํารงตําแหนงในสายงานอื่น ซึ่งเปนงานที่มีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวของและเกื้อกูลกัน
ตามที ่ก.ท.กําหนดมานับรวมเปนระยะเวลาขั้นต่ําดังกลาวไดตามบญัชีกําหนดกลุมตําแหนงพนกังาน
เทศบาลที่มีลักษณะหนาทีค่วามรับผิดชอบเกี่ยวของและเกื้อกูลกนั  (บัญชีหมายเลข 4 ทายประกาศ)  

- การพิจารณาคุณวุฒิตามขอ (ข) ตองเปนคุณวุฒทิางการศึกษาที่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทีจ่ะแตงตั้งตามมาตรฐานกาํหนดตําแหนงนัน้เทานัน้และใหพิจารณาจาก
วุฒิทางการศกึษาที่ระบุไวในบัตรประวัตพินักงานเทศบาล เปนหลกัในกรณีผูไดรับคุณวุฒิเพิ่มเติมภายหลงั
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จากการบรรจุเขารับราชการจะตองยืน่ขอบันทกึเพิม่ลงในบัตรประวัตพินักงานเทศบาลกอนจึงจะนําวุฒนิั้น
มาใชในการพจิารณาได  

(ค) 82ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาอัตราเงนิเดือน ดังนี้   
- เลื่อนระดับ 6 ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณปจจุบนัไมต่ํากวาขั้น 

10,910 บาทและไดรับเงินเดอืนในปงบประมาณที่แลวมาไมต่ํากวาขั้น 10,910 บาท 
- เลื่อนระดับ 7 ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณปจจุบนัไมต่ํากวาขั้น 

13,420 บาทและไดรับเงินเดอืนในปงบประมาณที่แลวมาไมต่ํากวาขั้น 13,420 บาท 
(8) วิธีการเลื่อนและแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงสงูขึ้น   

(ก) ตําแหนงที่ตองมีการปรับปรุงการกาํหนดตาํแหนงใหเสนอ ก.ท.จ.เพื่อพิจารณา
อนุมัตปิรับปรุงการกาํหนดตาํแหนงเมื่อผูดาํรงตําแหนงนัน้เปนผูมีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวนที่จะ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงสงูขึน้ดังกลาวและลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบ ปริมาณและคณุภาพของ
งานของตําแหนงนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญถงึขนาดที่จะตองปรับระดับตําแหนง ตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด 

(ข) 83ใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการพจิารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน
ประกอบดวย 

(1) ประธาน  ใหแตงตั้งจากขาราชการหรือพนกังานเทศบาล  หรือผูที่เคยเปน
ขาราชการหรือพนักงานเทศบาลที่ดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมนิสูงกวาผูขอประเมินอยางนอย  
1 ระดับ  หรือผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มคีวามชาํนาญในสายงานนั้น ๆ  ซึง่ไมเคยเปนขาราชการมากอน 

(2) กรรมการที่เปนขาราชการหรือพนักงานเทศบาล  หรือเคยเปนขาราชการ
หรือพนกังานเทศบาลที่เคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมินอยางนอยเทากับระดับตําแหนงที่ขอ
ประเมินหรือผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชาํนาญในสายงานนั้น ๆ  ซึ่งมีผลงานเปนที่ประจักษใน
ความสามารถ  จาํนวนไมนอยกวา  2  คน  แตไมเกิน  5  คน 

(3) เลขานุการใหเทศบาลแตงตัง้เลขานุการ จาํนวน  1  คน 
(4) การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง การประเมินบุคคลและผลงานใหเปนไป

ตามวิธกีารและแบบประเมินแนบทายประกาศนี ้

                                                           
82 ขอ 183(7)(ค)แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด........................ เรือ่ง หลกัเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล(เพิ่มเติม ลงวันท่ี3 กมุภาพันธ 2549(ฉบบัท่ี26) 
83 ขอ 183(8)(ข) ประกาศคณะกรรมการพนักงารนเทศบาลจังหวัด....................... เรื่อหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(แกไขเพิ่มเติม)   ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2547 
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(9) ใหนายกเทศมนตรีเปนผูส่ังเลื่อนและแตงตั้งโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.  และ
ใหมีผลไมกอนวนัที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

ขอ 184 การเลื่อนและแตงตั้งผูดํารงตําแหนงบริหารใหดํารงตําแหนงบริหารในระดบัที่
สูงขึ้นในเทศบาล ใหเลื่อนและแตงตั้งไดเมื่อมีตําแหนงในระดับนัน้วาง  โดยวธิีการคัดเลือกตามที่กําหนดใน
หมวด 4 วาดวยการคัดเลือก 

ขอ 185 การเลื่อนและแตงตั้งในตําแหนงสายผูบริหารตั้งแตระดับ 7   ใหเลื่อนและแตงตั้ง
ไดตามหลักเกณฑ  ดงันี ้ 

(1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงทีจ่ะแตงตั้งตามที่กําหนดไว
ในมาตรฐานกาํหนตําแหนง 

(2) ตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนในระดับ 7 
(3) สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามหลกัเกณฑและเงื่อนไขที ่ก.ท.จ.ประกาศกําหนด 
(4) ในรอบปที่แลวจนถึงวันแตงตั้งตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยทีห่นกักวาโทษ

ภาคทัณฑ หรืออยูระหวางถกูตั้งกรรมการสอบสวน 
(5) ผานการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกที่ ก.ท. กําหนด 

ขอ 186 การเลื่อนและแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงบริหารระดับ 8   ใหเลื่อนและแตงตั้งไดตาม
หลักเกณฑ  ดงันี ้

(1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงทีจ่ะแตงตั้งตามที่กําหนดไว
ในมาตรฐานกาํหนดตําแหนง 

(2) ตองไดรับเงินเดือนไมต่าํกวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนในระดับ 8 
(3) ในรอบปที่แลวจนถึงวันที่แตงตั้งตองไมเคยถูกลงโทษทางวนิัยที่หนกักวาโทษ

ภาคทัณฑ หรืออยูระหวางถกูตั้งกรรมการสอบสวน 
(4) ไดผานการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบคัดเลือก

หรือคัดเลือกที ่ก.ท. กําหนด 

ขอ 187 การเลื่อนและแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงบริหารระดับ 9 ใหเลื่อนและแตงตั้งไดตาม
หลักเกณฑ  ดงันี ้    

(1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงทีจ่ะแตงตั้งตามที่กําหนดไว
ในมาตรฐานกาํหนดตําแหนง 

(2) ตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนในระดับ 9 
(3) ในรอบปที่แลวจนถึงวันแตงตั้งตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกตัง้กรรมการ

สอบสวนทางวินัย 
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(4) ไดผานการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบคัดเลือก
หรือคัดเลือกที ่ก.ท. กําหนด 

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

ขอ 189 การแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือก  ตามขอ  184  ใหนายกเทศมนตรีเปนผูเลื่อนและ
แตงตั้งโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.และใหมีผลไมกอนวันที่ผานการคัดเลือก 

ขอ 190 การเลื่อนระดับของพนักงานครูเทศบาลสายงานศึกษานิเทศกเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นที่จะตองผานการประเมินผลการปฏิบัติงานและหรือผลงานทางวิชาการตาม
หลักเกณฑที่กาํหนด  ไดแกตําแหนงดังตอไปนี้ 

(1) การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานเิทศก 5 
(2) การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานเิทศก 6 
(3) การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานเิทศก 7 
(4) การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานเิทศก 8 
(5) การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานเิทศก 9 

ขอ 191 การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงศกึษานิเทศก 5  ใหเลื่อนและแตงตั้งไดตาม
หลักเกณฑ  ดงันี ้

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

งานที่ปฏิบัติเหมาะสมกับตําแหนงที่จะเลือ่นขึ้นแตงตั้ง  และมีผลการปฏิบัติงาน  2  ป  การศึกษายอนหลงั
ตามหลกัเกณฑที ่ก.ท. กําหนด 

(4) ผูดํารงตําแหนงนัน้ มีผลการปฏิบัติงานตามขอ (3) ไดผลดี  โดยผานการ
ประเมินไดคะแนนเฉลี่ยไมต่าํกวารอยละ  65 

(ข.) วิธีการ 
(1) ใหพนักงานครูเทศบาลผูประสงคจะขอกําหนดใหไดรับเงนิเดือนในระดับที่

สูงขึ้น  เปนผูจดัทําคําขอตามแบบทายหลกัเกณฑนี้  โดยจะตองชี้แจงผานผูบงัคับบัญชาตามลาํดับข้ัน 
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(2) ใหผูบังคับบัญชาชั้นตน  ไดแก  ผูอํานวยการ / หัวหนากองการศึกษาและ
ปลัดเทศบาลตามลําดับ  เปนผูรับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑแลว
เสนอ ก.ท.จ.พิจารณา 

(3) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมนิผลการปฏิบัติงานจาํนวนไมนอยกวา
5  คน  ประกอบดวย  ผูทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.เปนประธานกรรมการ  และผูแทนสวนราชการที่เกีย่วของ
ผูทรงคุณวุฒทิางดานการศกึษาเปนกรรมการ  โดยใหผูประเมินผลการปฏิบัติงานพจิารณาประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานตามแบบประเมนิทายหลักเกณฑนี ้ โดยแยกกันประเมินแลวสรุปผลการพิจารณาเสนอเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ตอไป 

(ค.) การแตงตั้ง 
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งและแตงตั้ง  โดยผานความเหน็ชอบจาก ก.ท.จ.และให

มีผลไมกอนวนัที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

ขอ 192 การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงศกึษานิเทศก 6  ใหเลื่อนและแตงตั้งไดตาม
หลักเกณฑ  ดงันี ้

(ก) หลักเกณฑ 
(1) ผูดํารงตําแหนงนัน้  มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงศึกษานิเทศก 6 
(2) ผูดํารงตําแหนงนัน้  ไดรับเงนิเดือนกอนวนัเริ่มตนปงบประมาณที่ขอเล่ือนฯ 

ไมต่ํากวาข้ัน  10,080  บาท 
(3) ผูดํารงตําแหนงนัน้  ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะ

งานที่ปฏิบัติเหมาะสมกับตําแหนงที่จะเลือ่นขึ้นแตงตั้ง  และมีผลการปฏิบัติงาน  2  ปการศึกษายอนหลงั
ตามเกณฑที ่ก.ท. กําหนด 

(4) ผูดํารงตําแหนงนัน้  มีผลการปฏิบัติงานตามขอ (3) ไดผลดี  โดยผานการ
ประเมินไดคะแนนเฉลี่ยไมต่าํกวารอยละ 70 

(ข) วิธีการ 
(1) ใหพนักงานครูเทศบาลผูประสงคจะขอกําหนดใหไดรับเงนิเดือนในระดับที่ 

สูงขึ้นเปนผูจัดทําคําขอตามแบบทายหลักเกณฑนี้  โดยจะตองชี้แจงผานผูบงัคับบัญชาตามลาํดับข้ัน 
(2) ใหผูบังคับบัญชาชั้นตน  ไดแก  ผูอํานวยการ / หัวหนากองการศึกษาและ

ปลัดเทศบาลตามลําดับ  เปนผูรับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑแลว
เทศบาลสงเรือ่งให ก.ท.จ.พิจารณา 

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

(ค) การแตงตั้ง 
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งฯ  โดยผานความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.

และใหมผีลไมกอนวนัที่ผานการประเมนิของคณะกรรมการเปนผลงานฯ 

ขอ 193 การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงศกึษานิเทศก 7  ใหเลื่อนและแตงตั้งไดตาม
หลักเกณฑ  ดงันี ้

(ก)  หลักเกณฑ 
(1) ผูดํารงตําแหนงนัน้ มีคุณสมบัตเิฉพาะสาํหรับตําแหนงศึกษานิเทศก 7 
(2) ผูดํารงตําแหนงนัน้  ไดรับเงนิเดือนไมต่ํากวาขั้นต่าํของระดับ 7 
(3) ผูดํารงตําแหนงนัน้  ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะ

งานที่ปฏิบัติเหมาะสมกับตําแหนงที่จะเลือ่นขึ้นแตงตั้ง  และมีผลการปฏิบัติงาน  3  ป  การศึกษายอนหลงั
ตามเกณฑที ่ก.ท. กําหนด 

(4) ผูดํารงตําแหนงนัน้  มีผลการปฏิบัติงานตามขอ (3)  ใหผลดี  โดยผานการ
ประเมินไดคะแนนเฉลี่ยไมต่าํกวารอยละ  70 

(5) ผูดํารงตําแหนงนัน้  มีความชํานาญการพิเศษตามเกณฑที่ ก.ท. กําหนด 3 
รายการ  ดังนี ้

รายการที ่1  การพิจารณาความชาํนาญการพิเศษในการนิเทศการศึกษา 
โดยพิจารณารายการดังตอไปนี ้
1 งานนิเทศการเรียนการสอน 
2 งานพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
3 งานพัฒนาเทคนิคนิเทศการศึกษา 

หากงานนิเทศการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทั้ง  3  เร่ือง  ดังกลาว 
ไดปฏิบัติในลักษณะผูมีความสามารถริเร่ิมสรางสรรค  หรือพัฒนาการทํางานไดผลงาน  ซึ่งมีประโยชน
ปรากฏเปนทีย่อมรับและนาํไปเปนแบบอยางในการปฏิบัติงาน  จึงจะถือวาเปนการปฏิบัติงานเขาลักษณะ
ผูชํานาญการพิเศษในการนเิทศการศึกษา 

รายการที่ 2  การพิจารณาผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอครู  
อาจารย  ผูรวมงานอื่น ๆ  และสถานศึกษา 

โดยพิจารณาจากผลงานทีป่รากฏดังตอไปนี ้
1. ผลที่ปรากฏตอครู  อาจารย  โดยพิจารณาจาก 
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1.1. พฤติกรรมการเรียนการสอนของครู  ทาํการสอนดีข้ึน 
1.2. ครูกระตือรือรน  ตื่นตัว  ในการที่จะปรับปรุงการเรียนการ

สอนอยูเสมอ 
1.3. ครู – อาจารย  มีความเลื่อมใสศรัทธา 

2. ผลที่ปรากฏตอผูรวมงานอืน่ 
โดยพิจารณาจากการยอมรบันับถือจากผูบริหารสถานศกึษา  

ศึกษานิเทศก  และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่เกี่ยวของ 
3. ผลที่ปรากฏตอสถานศกึษาหรือหนวยงานทางการศึกษา 

โดยพิจารณาวา  ชวยใหสถานศึกษาหรือหนวยงานทาง
การศึกษาสามารถพฒันาการเรียนการสอนไดตามวัตถปุระสงคของหลักสูตร  และมีผลตอการศึกษาโดย
สวนรวมไดตามเปาหมาย 

รายการที่ 3  การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผูชาํนาญการพเิศษ 
โดยพิจารณาจากการมีสวนรวมและการยอมรับในวงวิชาการหรือ

วิชาชพีทีเ่กี่ยวของ  โดยพิจารณาวาผลการปฏิบัติงานที่แสดงความชํานาญการพเิศษนั้น  สามารถ
ประยุกตใชประโยชนในการศึกษาได 

(6) ผูดํารงตําแหนงนัน้  มีผลงานทางวิชาการตามที ่ก.ท. กําหนด  คือ  จะตองมี
ผลงานทางวิชาการเปนเอกสารเกี่ยวกับการนิเทศการศกึษา  ซึง่แสดงความเชีย่วชาญในดานนั้น  ๆ  หรือ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  ซึ่ง ก.ท. เห็นวาใชประโยชนในการนิเทศการศึกษาหรือการศึกษาไดเปน
อยางด ี โดยมรีายการพิจารณา  ดงันี ้

รายการที่ 1  คุณภาพของผลงานทางวิชาการ  โดยพจิารณาจาก 
1. ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ 

โดยพิจารณาถึงความถงึความถูกตองของเนื้อหาความสมบูรณ
ครบถวนอยางเหมาะสมกับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้  ๆ  รวมทัง้การคนควาอางอิงที่เปน
ที่เชื่อถือได 

2. ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
โดยพิจารณาวา  ผูจัดทาํไดมีความริเร่ิมสรางสรรคจากของเดิม ที่

มีอยูและนาํมาใชประโยชนไดดียิ่งขึ้น  หรือจัดทําขึ้นใหมโดยไมมีผูใดริเร่ิมจัดทําขึ้น   อนึง่  ผลงานทาง
วิชาการนัน้จะตองจัดทําดวยตนเองหรือเปนผูนาํ  โดยมีสวนรวมรับผิดชอบและมีหลักฐานแสดงได 

รายการที ่2  ประโยชนของผลงานทางวิชาการ  โดยพิจารณาจาก 
1. ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ 
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โดยพิจารณาวา  ผลงานนี้จะมีประโยชนตอความกาวหนาทาง
วิชาการที่สามารถใชเปนแหลงอางองิหรือเปนแนวปฏิบัติได 

2. ประโยชนตอศึกษานิเทศก  ครู  อาจารย  และนักเรียน 
โดยพิจารณาวา  ผลงานนีท้าํใหศึกษานิเทศก  ครู  อาจารย  

และนักเรียนไดรับความรูและพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานและการเรยีนรูวิชาการดังกลาวอยางไดผลดียิ่ง  
และทําใหเกิดประโยชนตอศึกษานิเทศก  ครู  อาจารย  และนักเรียน  ในอันที่จะนําความรูดังกลาวไปใชใน
การศึกษาเพิ่มเติมหรือการประกอบอาชีพ  หรือการดํารงชีพได 

(7)  เกณฑการตัดสิน 
รายการประเมนิ คะแนน 

เต็ม 
เกณฑการตัดสิน 

1.  การประเมนิความชํานาญ 
1.1 ความชาํนาญการพิเศษในการนิเทศการศกึษา 
1.2 ผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอ         

นักเรียน นักศกึษา ครู อาจารย ผูรวมงานอื่น ฯลฯ 
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูชํานาญการพิเศษ 

2.  การประเมนิผลงานทางวชิาการ 
     2.1  คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
            2.1.1  ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ 
            2.1.2  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
     2.2  ประโยชนของผลงานทางวิชาการ 
            2.2.1  ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ 
            2.2.2  ประโยชนตอศึกษานิเทศก  ครู  อาจารย 
                       และนักศึกษา 

70 
(30) 
(30) 

 
(10) 
30 

(15) 
 
 

(15) 
 
 
 

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

รวม 100 เกณฑผานรอยละ 70 
(ข) วิธีการ 

(1) ใหพนักงานครูเทศบาลผูประสงคจะขอกําหนดใหไดรับเงนิเดือนในระดับที่ 
สูงขึ้นเปนผูจัดทําคําขอตามแบบทายหลักเกณฑนี้  โดยจะตองชี้แจงผานผูบงัคับบัญชาตามลาํดับช้ัน  และ
ผลงานทางวิชาการ 

(2) ใหผูบังคับบัญชาชั้นตน  ไดแก  ผูอํานวยการ / หัวหนากองศึกษา  และ
ปลัดเทศบาล  ตามลาํดับ  เปนผูรับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามหลกัเกณฑ
แลวเสนอ ก.ท.จ.พิจารณา 
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(3) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมนิผลการปฏิบัติงานความชาํนาญการ
และผลงานทางวิชาการไมนอยกวา  5  คน  ประกอบดวยผูทรงคุณวฒุทิางดานการศกึษาจากมหาวิทยาลัย
ของรัฐและผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ ตามที ่ก.ท.กําหนดเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงาน ความชํานาญ
การและผลงานทางวิชาการตามแบบทายหลักเกณฑนี้ตามเกณฑที ่ก.ท.กําหนด  โดยแยกกนัประเมินแลว
สรุปผลการพจิารณาเสนอให ก.ท.จ.พิจารณาตอไป   

ในการนี้ ก.ท. อาจแตงตั้งคณะกรรมการตาม  (3)  ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก
สัมภาษณผูขอฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ดวย 

(ค) การแตงตั้ง 
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งฯ  โดยผานความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.

และใหมีผลไมกอนวนัที่ผานการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิผลงานฯ 

ขอ 194 การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงศกึษานิเทศก 8  ใหเลื่อนและแตงตั้งไดตาม
หลักเกณฑ  ดงันี ้

(ก)  หลักเกณฑ 
(1) ผูดํารงตําแหนงนัน้  มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงศึกษานิเทศก 8 
(2) ผูดํารงตําแหนงนัน้  ไดรับเงนิเดือนไมต่ํากวาขั้นต่าํของระดับ 8 
(3) ผูดํารงตําแหนงนัน้  ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะ

งานที่ปฏิบัติเหมาะสมกับตําแหนงที่จะเลือ่นขั้นแตงตั้ง  และมีผลการปฏิบัติงาน  3  ปการศึกษายอนหลงั
ตามเกณฑที่กาํหนด 

(4) ผูดํารงตําแหนงนัน้  มีผลการปฏิบัติงานตามขอ  (3)  ไดผลดี  โดยผานการ
ประเมินไดคะแนนเฉลี่ยไมต่าํกวารอยละ  70 

(5) ผูดํารงตําแหนงนัน้  มีความเชี่ยวชาญตามเกณฑที่ ก.ท. กําหนด  3  รายการ  
ดังนี ้

รายการที ่1  การพิจารณาความเชีย่วชาญในการนิเทศการศึกษา  โดยพิจารณา
รายการดังตอไปนี้ 

1. งานนิเทศการเรียนการสอน 
2. งานพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
3. งานพัฒนาเทคนิคนิเทศการศึกษา 
หากงานนิเทศการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทั้ง  3  เร่ือง  ดงักลาว 

ไดปฏิบัติในลักษณะผูมีความสามารถริเร่ิมสรางสรรค  หรือพัฒนาการทํางานไดผลงาน  ซึ่งมีประโยชน
ปรากฏเปนทีย่อมรับในสถาบันวิชาชีพ  และผลงานเปนที่ยอมรับเพื่อนําไปเปนแบบอยางในการปฏิบัติงาน
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ในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยของ  จงึจะถือวาเปนการปฏิบัติงานเขาลักษณะผูเชี่ยวชาญในการนิเทศ       
การศึกษา 

รายการที ่2  การพิจารณาผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอครู   
อาจารย  ผูรวมงานอื่น ๆ  และสถานศึกษา 

โดยพิจารณาจากผลงานทีป่รากฏดังตอไปนี ้
1. ผลที่ปรากฏตอครู  อาจารย  โดยพิจารณาจาก 

1.1 พฤติกรรมการเรียนการสอนของครู  ทาํการสอนดีข้ึน 
1.2 ครูกระตือรือรน  ตืน่ตัวในการที่จะปรับปรงุการเรียนการ

สอนอยูเสมอ 
1.3 ครู – อาจารย มีความเลื่อนใสศรัทธา 

2. ผลที่ปรากฏตอผูรวมงานอืน่ 
โดยพจิารณาจากการยอมรบันับถือจากผูบริหารสถานศกึษา 

ศึกษานิเทศก  และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่เกี่ยวของ 
3. ผลที่ปรากฏตอสถานศกึษาหรือหนวยงานทางการศึกษา   
โดยพิจารณาวา  ชวยใหสถานศึกษาหรือหนวยงานทางการศึกษา

สามารถพัฒนาการเรียนการสอนไดตามวตัถุประสงคของหลักสูตร  และมีผลตอการศึกษาโดยสวนรวมได 
รายการที ่3  การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผูเชีย่วชาญ 

โดยพิจารณาจากการมีสวนรวม  และการยอมรับในวงวชิาการหรือ
วิชาชพีทีเ่กี่ยวของ  โดยพิจารณาวา  ผลการปฏิบัติงานที่แสดงความเชี่ยวชาญนัน้  สามารถประยกุตใช
ประโยชนในการศึกษาได 

(6) ผูดํารงตําแหนงนัน้  มีผลงานทางวิชาการตามที ่ก.ท. กําหนด คือ  จะตองมี
ผลงานทางวิชาการเปนเอกสารเกี่ยวกับการนิเทศการศกึษา  ซึง่แสดงความเชีย่วชาญในดานนั้น  หรือ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  ซึ่ง ก.ท. เห็นวาใชประโยชนในการนิเทศการศึกษาหรือการศึกษาไดเปน
อยางด ี โดยมรีายการพิจารณา  ดงันี ้

รายการที่ 1  คุณภาพของผลงานทางวิชาการ  โดยพจิารณาจาก 
1 ความสมบูรณของเนื่องหาสาระ 

โดยพิจารณาถึงความถงึความถูกตองของเนื้อหาความสมบูรณ
ควบถวนอยางเหมาะสมกับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้ ๆ  รวมทั้งการคนควาอางอิงที่เปนที่
เชื่อถือได 

2 ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 



 91

โดยพิจารณาวา  ผูจัดทาํไดมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคจาก
ของเดิมที่มีอยูและนํามาใชประโยชนไดดียิง่ขึ้น  หรือจัดทาํขึ้นใหมโดยมมิีผูใดริเร่ิมจัดทําขึ้น  อนึ่ง  ผลงาน
ทางวิชาการนัน้จะตองจัดทาํดวยตนเองหรือเปนผูนาํ  โดยมีสวนรวมรับผิดชอบและมีหลักฐานแสดงได 

รายการที่ 2  ประโยชนของผลงานทางวิชาการ  โดยพิจารณาจาก 
1 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ  โดยพิจารณาวาผลงาน

นี้จะมีประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการที่สามารถใชเปนแหลงอางอิงหรือเปนแนวปฏิบัติ อยางไดมี
ผลดี  

2 ประโยชนตอศึกษานิเทศก  ครู  อาจารย  และนักเรียน  โดย
พิจารณาวา  ผลงานนีท้ําใหศึกษานิเทศก  ครู  อาจารย  และนักเรียน  ไดรับความรูและพัฒนาตนเองในการ
ปฏิบัติงานและการเรียนรูวิชาการดังกลาวอยางไดผลดียิง่  และทาํใหเกิดประโยชนตอศึกษานิเทศก   ครู  
อาจารย  และนักเรียน  ในอนัที่จะนาํความรูดังกลาวไปใชในการศึกษาเพิ่มเติม  หรือการประกอบอาชีพหรือ
การดํารงชพีไดเปนอยางด ี

(7) เกณฑการตัดสิน 

รายการประเมนิ คะแนน 
เต็ม เกณฑการตัดสิน 

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

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

70 
(30) 
(30) 

 
 

(10) 
30 

(15) 
 
 

(15) 

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

2.2.2  ประโยชนตอศึกษานเิทศก  ครู 
                       อาจารย  และนักศึกษา 
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รายการประเมนิ 
คะแนน 
เต็ม เกณฑการตัดสิน 

รวม 100 เกณฑผานรอยละ  75 
 

(ข)  วิธีการ 
(1) ใหพนักงานครูเทศบาลผูประสงคจะขอกําหนดใหไดรับเงนิเดือนในระดับที่

สูงขึ้น  เปนผูจดัทําคําขอตามแบบทายหลกัเกณฑนี้  โดยจะตองชี้แจงผานผูบงัคับบัญชาตามลาํดับช้ันและ
ผลงานทางวิชาการ 

(2) ใหผูบังคับบัญชาชั้นตน  ไดแก  ผูอํานวยการ / หัวหนากองการศึกษาและ
ปลัดเทศบาลตามลําดับ  เปนผูรับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคณุสมบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑแลว
เสนอ ก.ท.จ.พจิารณา 

(3) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมนิผลการปฏิบัติงานความเชีย่วชาญ
และผลงานทางวิชาการไมนอยกวา  5  คน  ประกอบดวยผูทรงคุณวฒุทิางดานการศกึษาจากมหาวิทยาลัย
ของรัฐและผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ  ตามที ่ก.ท. กาํหนด  เปนผูประเมินผลการปฏิบัติงาน  ความ
เชี่ยวชาญและผลงานทางวิชาการ  ตามแบบทายหลักเกณฑนี ้ ตามเกณฑที ่ก.ท. กาํหนด  โดยแยกกัน
ประเมินแลวสรุปผลการพิจารณาเสนอให ก.ท.จ.พิจารณาตอไป   

(ค) การแตงตั้ง 
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งและแตงตั้งฯ  โดยผานความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.และให

มีผลไมกอนวนัที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

ขอ 195 การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงศกึษานิเทศก 9  ใหเลือ่นและแตงตั้งไดตาม
หลักเกณฑ  ดงันี ้

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

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติเหมาะสมกับตําแหนงที่จะเลื่อนขึน้แตงตั้ง  และมผีลการปฏิบัติงาน  3  ปการศึกษา
ยอนหลงัตามเกณฑที ่ก.ท. กําหนด 

(4) ผูดํารงตําแหนงนัน้  มีผลการปฏิบัติงานตามขอ (3) ไดผลดี  โดยผานการ
ประเมินไดคะแนนเฉลี่ยไมต่าํกวารอยละ  70 
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(5) ผูดํารงตําแหนงนัน้  มีความเชี่ยวชาญพิเศษตามเกณฑที ่ก.ท.  กําหนด   
3  รายการ  ดังนี ้

รายการที ่1  การพิจารณาความเชีย่วชาญพิเศษในการนเิทศการศึกษา                 
โดยพิจารณารายการดังตอไปนี้  
1. งานนิเทศการเรียนการสอน 
2. งานพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
3. งานพัฒนาเทคนิคนิเทศการศึกษา 
หากงานนิเทศการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทั้ง  3  เร่ืองดังกลาว  

ไดปฏิบัติในลักษณะผูมีความสามารถริเร่ิมสรางสรรค  สังเคราะหหรือพัฒนาการทาํงานไดผลงาน  ซึ่งมี
ประโยชนและมีคุณคาดีเดนปรากฏเปนทีย่อมรับในสถาบันวิชาชีพ  และผลงานเปนที่ยอมรับเพื่อนําไปเปน
แบบอยางในการปฏิบัติงานในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกีย่วของ  จงึจะถือวาเปนการปฏิบัติงานเขาลักษณะ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษในการนิเทศการศึกษา 

รายการที ่2  การพิจารณาผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอครู  
อาจารย  ผูรวมงานอื่น ๆ  และสถานศึกษา 

โดยพิจารณาจากผลงานทีป่รากฏดังตอไปนี ้
1 ผลที่ปรากฏตอครู  อาจารย  โดยพิจารณาจาก 

1.1 พฤติกรรมการเรียนการสอนของครู  ทาํการสอนดีข้ึน 
1.2 ครูกระตือรือรน  ตืน่ตัวในการที่จะปรับปรงุการเรียนการ

สอนอยูเสมอ 
1.3 ครู – อาจารย  มีความเลื่อมใสศรัทธา 

2 ผลที่ปรากฏตอผูรวมงานอืน่ 
โดยพจิารณาจากการยอมรบันับถือจากผูบริหารสถานศกึษา  

ศึกษานิเทศก  และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่เกี่ยวของ 
3 ผลที่ปรากฏตอสถานศกึษาหรือหนวยงานทางการศึกษา 

โดยพิจารณาวา  ชวยใหสถานศึกษาหรือหนวยงานทาง
การศึกษาสามารถพฒันาการเรียนการสอนไดตามวัตถปุระสงคของหลักสูตร  และมีผลตอการศึกษา  โดย
สวนรวมไดตามเปาหมาย 

รายการที่ 3  การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผูเชีย่วชาญพิเศษ 
โดยพิจารณาจากการมีสวนรวม  และการยอมรับในวงวชิาการ

หรือวิชาชีพที่เกี่ยวของ  โดยพิจารณาวา  ผลการปฏิบัติงานที่แสดงความเชี่ยวชาญพิเศษนัน้  สามารถ
ประยุกตใชประโยชนในการศึกษาไดเปนอยางด ี
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(6) ผูดํารงตําแหนงนัน้  มีผลงานทางวิชาการตามที ่ก.ท. กาํหนด  คือ  จะตองมี
ผลงานทางวิชาการเปนเอกสารเกี่ยวกับการนิเทศการศกึษา  ซึง่แสดงความเชีย่วชาญพิเศษในดานนัน้ ๆ
หรือผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น  ซึง่ ก.ท. เห็นวาสามารถใชประโยชนในการนิเทศการศึกษาหรือ
การศึกษาไดเปนอยางดี  โดยมีรายการพิจารณา  ดังนี ้

รายการที่ 1  คุณภาพของผลงานทางวิชาการ  โดยพจิารณาจาก 
1. ความสมบูรณของเนื้อสาระ 

โดยพิจารณาถึงความถงึความถูกตองของเนื้อหาความสมบูรณ
ครบถวนอยางเหมาะสมกับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้ ๆ  รวมทั้งการคนควาอางอิงที่เปนที่
เชื่อถือได 

2. ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
โดยพิจารณาวา  ผูจัดทาํไดมีความริเร่ิมสรางสรรคจากของเดิม ที่

มีอยูและนาํมาใชประโยชนไดดียิ่งขึ้น  หรือจัดทําขึ้นใหมโดยมิมีผูใดรเิร่ิมจัดทําขึน้  อนึ่ง  ผลงานทาง
วิชาการนัน้  จะตองจัดทาํดวยตนเองหรือเปนผูนาํในการจัดทําโดยมีสวนรวมรับผิดชอบและมีหลักฐาน
แสดงได 

รายการที่ 2  ประโยชนของผลงานทางวิชาการ  โดยพิจารณาจาก 
1. ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ 

โดยพิจารณาวา  ผลงานนี้จะมีประโยชนตอความกาวหนาทาง
วิชาการที่สามารถใชเปนแหลงอางองิหรือเปนแนวปฏิบัติอยางไดผลดียิง่ 

2. ประโยชนตอศึกษานิเทศก  ครู  อาจารย  และนักเรียน 
โดยพิจารณาวา  ผลงานนีท้าํใหศึกษานิเทศก  ครู  อาจารย  และ

นักเรียนไดรับความรูและพฒันาตนเองในการปฏิบัติงานและการเรยีนรูวิชาการดังกลาว  อยางไดผลดียิ่ง
และทําใหเกิดประโยชนตอศึกษานิเทศก  ครู  อาจารย  และนักเรียน  ในอันที่จะนําความรู  ดังกลาวไปใชใน
การศึกษาเพิ่มเติมหรือการประกอบอาชีพ  หรือการดํารงชีพไดเปนอยางดียิ่ง 

(7) เกณฑการตัดสิน 
รายการประเมนิ คะแนน 

เต็ม 
เกณฑการตัดสิน 

1.  การประเมนิความเชี่ยวชาญพิเศษ 
1.1 ความเชีย่วชาญในการนิเทศการศึกษา 
1.2 ผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบ

ตอนักเรียน  นกัศึกษา  ครู  อาจารย  
ผูรวมงานอืน่ ฯลฯ 

70 
(30) 
(30) 

 
 

เกณฑผานรอยละ  70  ของคะแนน 
เต็ม  70  คะแนน  คือ  49  คะแนน 
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1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูเชีย่วชาญพิเศษ 
2.  การประเมนิผลงานทางวชิาการ 
     2.1  คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
            2.1.1  ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ 
            2.1.2  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
     2.2  ประโยชนของผลงานทางวิชาการ 
            2.2.1  ประโยชนตอความกาวหนาทาง         
                       วชิาการ 
            2.2.2  ประโยชนตอศึกษานิเทศก  ครู   
                       อาจารย  และนักศึกษา 

(10) 
30 

(15) 
 
 

(15) 
 

 
เกณฑผานรอยละ  70  ของคะแนน 
เต็ม  30  คะแนน  คือ  21  คะแนน 

รวม 100 เกณฑผานรอยละ  75 
(ข) วิธีการ 

(1) ใหพนักงานครูเทศบาลผูประสงคจะขอกําหนดใหไดรับเงนิเดือนในระดับที่
สูงขึ้นเปนผูจัดทําคําขอ  ตามแบบทายหลกัเกณฑนี้  โดยจะตองชี้แจงผานผูบงัคับบัญชาตามลาํดับช้ัน 

(2) ใหผูบังคับบัญชาชั้นตน  ไดแก  ผูอํานวย / หัวหนากองการศึกษาและ
ปลัดเทศบาลตามลําดับ  เปนผูรับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑแลว
สงเรื่องให ก.ท.จ.พิจารณา 

(3) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมนิผลการปฏิบัติงาน  ความเชีย่วชาญ
พิเศษและผลงานทางวิชาการไมนอยกวา  5  คน  ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจาก
มหาวิทยาลยัของรัฐและผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ  ตามที ่ก.ท.กําหนดเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ความเชีย่วชาญพิเศษและผลงานทางวิชาการ  ตามแบบทายหลักเกณฑ  ตามเกณฑที ่ก.ท. โดยแยกกนั
ประเมิน  แลวสรุปผลการพจิารณาเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาตอไป 

ในการนี้  ก.ท.อาจแตงตั้งคณะกรรมการตาม (3)  ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก
สัมภาษณผูขอ ฯ  เพื่อประกอบการพจิารณาของ ก.ท.จ.ดวยก็ได 

(ค) การแตงตั้ง 
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้ง  โดยผานความเหน็ชอบจาก ก.ท.จ.

และใหมผีลไมกอนวนัที่ผานการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิผลงานฯ 
ขอ 196 84 การคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

                                                           
84 ขอ 196 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงารนเทศบาลจังหวัด....................... เรือ่หลักเกณฑและเงือ่นไขเกีย่วกับการบริหารงานบคุคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม)  วันท่ี  7  สิงหาคม  พ.ศ. 2550 
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นอกระดับควบขั้นสูง  ของสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และสายงานนิติการในตําแหนงสายงาน 
ผูมีประสบการณตําแหนงวชิาชีพเฉพาะ  และตําแหนงเชี่ยวชาญเฉพาะ  ใหดําเนนิการดังนี้ 

(1) การปรับตาํแหนงที่สูงขึน้ตั้งแต ระดับ 7 ว  หรือ 7 วช  ใหดําเนนิการไดตอเมื่อ 
(1.1) ผูดํารงตาํแหนงนั้นเปนผูมีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวนที่จะแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงสูงขึน้ดังกลาว 
(1.2) ลักษณะหนาที่  ความรบัผิดชอบ  ปริมาณและคณุภาพของงานของตําแหนงนั้น

เปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญมากกวาปริมาณงานเดิมถึงขนาดที่จะตองปรับระดับตําแหนงตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงที่คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด 

(1.3) ผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน  3  ป โดยใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  3  ป  ประกอบดวย 
 

(ก) ผูทรงคุณวุฒิ ที่ ก.ท.จ. คัดเลือก  1 คน เปนประธานกรรมการ 
(ข) ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของในสาขาวิชาชีพที่ขอ

ประเมิน 2  คน 
เปนกรรมการ 

(ค) ปลัดเทศบาล เปนกรรมการ 
(ง) ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง  1  คน ที่เกี่ยวของ

กับสาขาวิชาชพีที่ขอประเมนิ 
เปนกรรมการ 

(จ) ทองถ่ินจังหวดั เปนกรรมการ/
เลขานุการ 

ทําหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะหนาที่  ความรับผิดชอบ  ปริมาณและ 
คุณภาพของงานของบุคคลที่ขอประเมินเพือ่เขาสูตําแหนง 

(1.4) ใหเทศบาล เสนอขอปรับปรุงตําแหนงนั้น  เปนระดับ  7ว  หรือ 7วช   
ตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เพื่อพจิารณาใหความเหน็ชอบ โดยมีรายละเอียดประกอบดวย 

(ก) รายละเอียดของภารกิจ  และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจนถึงขนาดตองทําใหมี
การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงนัน้เปนระดับ  7ว  หรือ  7วช 

(ข) ระบภุารกจิที่จะมอบหมายใหผูที่ขอปรบัระดับตําแหนงที่รับผิดชอบ
ประกอบดวยอะไรบาง 

(ค) เปรียบเทยีบปริมาณงานกอนและหลังการขอปรับปรุงการกําหนดระดับ
ตําแหนง 

(ง) ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลปจจุบันและภายหลังจากการมีการ
ปรับปรุงการกําหนดระดับตาํแหนงนั้นแลว 

(จ) ผลการประเมินการปฏิบตัิงาน 3  ป 
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(1.5)  กรณีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ให
สามารถปรับปรุงการกําหนดระดับตําแหนงนั้นเปนระดับ 7 ว หรือ 7 วช  ไดแลวใหเทศบาลดําเนินการ
แตงตั้งคณะกรรมการประเมนิผลงาน  ประกอบดวย 

(ก) ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพที่ขอประเมินซึ่งมีระดับ 
สูงกวาผูขอประเมิน 1 ระดับ ที่  ก.ท.จ. คัดเลือก 

เปนประธานกรรมการ 

(ข) ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของในสาขาวิชาชีพ 
ที่ขอประเมิน  2  คน 

เปนกรรมการ    

(ค) ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง 1 คน  ทีเ่กี่ยวของ
กับสาขาวิชาชพีที่ขอประเมนิ 

เปนกรรมการ 

(ง) ทองถ่ินจังหวดั เปนกรรมการ/เลขานุการ 

ทําหนาที่ประเมินผลงานที่แสดงถึงความรูความชํานาญงาน ของบุคคลที่ขอประเมิน
เพื่อเขาสูตําแหนงในระดับ 7 ว หรือ 7วช 

(1.6)  เมื่อคณะกรรมการ ฯ ไดผานการตรวจสอบคุณสมบัติ  และผลงาน  ของผูนั้นแลว 
ใหเทศบาลออกคําส่ังแตงตั้งผูนั้นใหดํารงตาํแหนงระดับ 7 ว  หรือ 7 วช  โดยความเหน็ชอบของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)  

(2)  การปรับตาํแหนงที่สูงขึน้ตั้งแต ระดับ 8ว หรือ 8วช  9วช หรือ 9ชช ใหดําเนินการได
ตอเมื่อ 

(2.1)  ผูดํารงตาํแหนงนั้นเปนผูมีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวนที่จะแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงสูงขึน้ดังกลาว 

(2.2)  ลักษณะหนาที่  ความรบัผิดชอบ  ปริมาณและคณุภาพของงานของตําแหนงนั้น
เปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญมากกวาปริมาณงานเดิมถึงขนาดที่จะตองปรับระดับตําแหนงตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงที่คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด 

(2.3)  ผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน  3 ป  โดยใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  3  ป ประกอบดวย 

(ก) ผูทรงคุณวุฒิ ที่ ก.ท.จ. คัดเลือก 1 คน เปนประธานกรรมการ 
(ข) ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของในสาขาวิชาชีพ 

ที่ขอประเมิน  2  คน 
เปนกรรมการ 

(ค) ปลัดเทศบาล เปนกรรมการ 
(ง) ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง 1 คน 

ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพที่ขอประเมิน 
เปนกรรมการ 

(จ) ทองถ่ินจังหวดั เปนกรรมการ/เลขานุการ 
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เพื่อทําหนาตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะหนาที่  ความรับผิดชอบ  ปริมาณและ 
คุณภาพของงานของบุคคลที่ขอประเมินเพือ่เขาสูตําแหนง 

(2.4) ใหเทศบาลเสนอขอปรับปรุงตําแหนงนั้น เปนระดบั 8ว  หรือ 8วช  9วช  หรือ 9
ชช ตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)  เพื่อพจิารณาทําความเหน็เสนอคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) พิจารณาใหความเหน็ชอบ โดยมีรายละเอยีดประกอบดวย 

(ก) รายละเอียดของภารกิจ  และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจนถึงขนาดตองทําใหมี
การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงนัน้เปนระดับ 8ว  หรือ  8วช  9วช  หรือ  9ชช 

(ข) ระบภุารกจิที่จะมอบหมายใหผูที่ขอปรบัระดับตําแหนงรับผิดชอบ
ประกอบดวยอะไรบาง 

(ค) เปรียบเทยีบปริมาณงานกอนและหลังการขอปรับปรุงการกําหนดระดับ
ตําแหนง

 (ง) ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลปจจุบันและภายหลังจากมกีาร
ปรับปรุงการกําหนดระดับตาํแหนงนั้นแลว 

(จ) ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน  3  ป  
(2.5)  กรณีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ให

สามารถ 
ปรับปรุงการกําหนดระดับตาํแหนงนั้นเปนระดับ  8ว  หรือ  8วช  9วช  หรือ  9ชช  ไดแลวใหเทศบาล
ดําเนินการ แตงตั้งผูทรงคุณวฒุิในสาขาวิชาชีพจากสถาบันการศึกษา  หรือสวนราชการหรือองคกรวชิาชีพที่ 
ก.ท. คัดเลือก จํานวน  3  คน  เปนคณะกรรมการการประเมินผลงานความชํานาญการและความเชี่ยวชาญ 

(2.6)  เมื่อผูขอประเมินไดผานการประเมินจากคณะกรรมการประเมินผลงานความ
ชํานาญการและความเชีย่วชาญตามเกณฑคะแนนที่กําหนดแลว ใหนําเสนอผลการประเมินของผูนั้นให
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ทราบ 

(2.7)  เมื่อคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ไดรับทราบผลการประเมินแลว 
ใหเทศบาลออกคําส่ังแตงตั้งผูนั้นดํารงตําแหนงระดับ  8ว หรือ 8 วช  9วช  หรือ  9ชช โดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ทั้งนี้  ใหมผีลตั้งแตวันทีผู่นั้นไดยื่นผลงาน 

(3) ใหนําแนวทางในการเลื่อนระดับและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น  ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ท.จ............................  ที่ มท  ........................  ลงวันที่  8  ธันวาคม  2548  มาใชเทาที่ไมขัดหรือ
แยงกับประกาศฉบับนี้ 
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ขอ 197 ใหเทศบาลพิจารณาตั้งงบประมาณคาใชจายเปนคาตรวจผลงานของคณะ
กรรมการฯ  โดยประสานงานกับ ก.ท.จ. 

ขอ 198 การประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงทีสู่งขึ้น  ในตาํแหนงสําหรับ
ผูปฏิบัติงานทีม่ีประสบการณและในตําแหนงสายงานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี และสายงาน
ศึกษานิเทศกหากเทศบาลเจาสังกัดตรวจสอบ  พบวาพนักงานเทศบาลรายใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเร่ือง
คุณสมบัติของบุคคลเรื่องสัดสวนการจัดทาํผลงาน  หรือเร่ืองอื่น ๆ  เกีย่วกับการจัดทําผลงานเปนเทจ็  หรือ
มีการลอกเลยีนผลงานหรือนําผลงานของผูอ่ืนมาใชเปนผลงานของตน  หรือมีการจางวานผูอ่ืนทาํผลงานให
โดยผลงานที่นาํมาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริงของตนใหนายกเทศมนตรีส่ังระงับหรือยกเลิกการ
พิจารณาคาํขอประเมินบุคคลของพนกังานเทศบาลแลวดําเนนิการทางวนิัยแกพนกังานฯดงักลาว รวมทัง้ผู
ที่เกี่ยวของตามควรแกกรณีตอไป 

ขอ 199 หามมใิหผูขอรับการประเมินบุคคลซึ่งถูกระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคาํขอตาม
ขอ  196  และขอ  198  เสนอขอรับการประเมินบุคคล  เพื่อแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงสาํหรับผูปฏิบัตงิานทีม่ี
ประสบการณและในตําแหนงสายงานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึน้  มีกําหนดเวลาไมนอย
กวา  2  ปนับแตวันถูกระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ 

ขอ 200 ใหถือเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาและเจาหนาทีท่ี่รับผิดชอบในการสงคําขอ
ประเมินบุคคลที่จะตองตรวจสอบขอมูลประกอบคําขอประเมินบุคคลใหถูกตอง  และในกรณีที่ผูขอรับการ
ประเมินหรือผูที่เกี่ยวของมกีรณีสมควรถูกดําเนนิการทางวนิัยตามที่กาํหนดในขอ  194  และ  ขอ  195  
หากผูบงัคับบัญชาผูใดละเลย  ไมดาํเนนิการทางวนิัย  ใหถือวาผูบังคบับัญชานัน้กระทําผิดวินยัตามขอ  20  
แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เร่ือง  มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกบัวินัยและการรกัษาวินยั
และการดําเนนิการทางวนิัย 

ขอ 201 การกาํหนดใหไดรับเงินเดือนสําหรับพนักงานเทศบาลที่ไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นใหเปนไปตามประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหพนักงานเทศบาลไดรับ
เงินเดือนทีท่ี่กาํหนดในหมวด 3 

ขอ 202 การเลื่อนพนักงานเทศบาลที่มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวากระทาํผิด
วินัยอยางรายแรงหรือมีคาํสัง่ลงโทษทางวนิัยหรือถูกฟองรองคดีอาญาขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่     
สูงขึ้นใหเลื่อนและแตงตั้งไดตั้งแตวันที่ผูบงัคับบัญชาอาจเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกพนกังานผูนั้นไดเปนตนไป 

หมวด 10 
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การเลื่อนระดบัพนกังานครูเทศบาลที่สังกดัสถานศึกษา 
 

ขอ 203 การเลื่อนและแตงตั้งพนกังานครเูทศบาลที่สังกดัสถานศึกษาใหดํารงตําแหนงและ
ระดับที่สูงขึ้นใหดําเนินการไดดังตอไปนี้  

(ก) เล่ือนและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันได 
(ข) เลื่อนและแตงตั้งจากผูสอบคัดเลือกได 
(ค) เลื่อนและแตงตั้งจากผูไดรับคัดเลือก 

ขอ 20485 ยกเลิก 

ขอ 20586ยกเลกิ 

ขอ 20687ยกเลกิ 

ขอ 20788ยกเลกิ 

ขอ 20889ยกเลกิ 

ขอ 20990ยกเลกิ 

                                                           
85ขอ 204ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัด........................ เรือ่ง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550(ใหใชประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด........................ เรือ่ง หลักเกณฑและเงื่อนไขการ
ประเมินผลงานพนกังานครูและบุคลากรทางการศกึษาเทศบาลเพือ่ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550 แทน) 
86 ขอ 205ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัด........................เรือ่ง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550(ใหใชประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด........................ เรือ่ง หลักเกณฑและเงื่อนไขการ
ประเมินผลงานพนกังานครูและบุคลากรทางการศกึษาเทศบาลเพือ่ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550 แทน) 
87ขอ 206ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัด....................... เรือ่ง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550(ใหใชประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด........................ เรือ่ง หลักเกณฑและเงื่อนไขการ
ประเมินผลงานพนกังานครูและบุคลากรทางการศกึษาเทศบาลเพือ่ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550 แทน) 
88 ขอ 207ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัด....................... เรือ่ง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550(ใหใชประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด......................... เรือ่ง หลักเกณฑและเงื่อนไขการ
ประเมินผลงานพนกังานครูและบุคลากรทางการศกึษาเทศบาลเพือ่ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550 แทน) 
89 ขอ 208 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัด............................ เรือ่ง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล(เพิ่มเตมิ) ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550(ใหใชประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด......................... เรื่อง หลกัเกณฑและเงื่อนไข
การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพือ่ใหมีหรือเลือ่นวิทยฐานะ  ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550 แทน) 
90 ขอ 209 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัด.............................เรือ่ง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล(เพิ่มเตมิ) ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550(ใหใชประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด......................... เรื่อง หลกัเกณฑและเงื่อนไข
การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพือ่ใหมีหรือเลือ่นวิทยฐานะ  ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550 แทน) 
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ขอ 21091ยกเลกิ 

ขอ 21192ยกเลกิ 

ขอ 21293ยกเลกิ 

ขอ 21394ยกเลกิ 

ขอ 21495ยกเลกิ 

ขอ 21596ยกเลกิ 

ขอ 21697ยกเลกิ 

ขอ 21798ยกเลกิ 

                                                           
91 ขอ 210 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัด.......................... เรือ่ง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล(เพิ่มเตมิ) ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550(ใหใชประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด....................... เรื่อง หลกัเกณฑและเงื่อนไข
การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพือ่ใหมีหรือเลือ่นวิทยฐานะ  ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550 แทน) 
92 ขอ 211 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัด.......................... เรือ่ง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล(เพิ่มเตมิ) ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550(ใหใชประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด....................... เรื่อง หลกัเกณฑและเงื่อนไข
การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพือ่ใหมีหรือเลือ่นวิทยฐานะ  ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550 แทน) 
93 ขอ 212 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัด.......................... เรือ่ง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล(เพิ่มเตมิ) ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550(ใหใชประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด....................... เรื่อง หลกัเกณฑและเงื่อนไข
การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพือ่ใหมีหรือเลือ่นวิทยฐานะ  ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550 แทน) 
94 ขอ 213 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัด.......................... เรือ่ง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล(เพิ่มเตมิ) ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550(ใหใชประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด...................... เรื่อง หลกัเกณฑและเงื่อนไข
การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพือ่ใหมีหรือเลือ่นวิทยฐานะ  ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550 แทน) 
95 ขอ 214 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัด.......................... เรือ่ง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล(เพิ่มเตมิ) ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550(ใหใชประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด........................เรื่อง หลกัเกณฑและเงื่อนไข
การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพือ่ใหมีหรือเลือ่นวิทยฐานะ  ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550 แทน) 
96 ขอ 215 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัด.......................... เรือ่ง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล(เพิ่มเตมิ) ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550(ใหใชประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด....................... เรื่อง หลกัเกณฑและเงื่อนไข
การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพือ่ใหมีหรือเลือ่นวิทยฐานะ  ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550 แทน) 
97 ขอ 216 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัด.......................... เรือ่ง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล(เพิ่มเตมิ) ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550(ใหใชประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด...................... เรื่อง หลกัเกณฑและเงื่อนไข
การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพือ่ใหมีหรือเลือ่นวิทยฐานะ  ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550 แทน) 
98 ขอ 217 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัด.......................... เรือ่ง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล(เพิ่มเตมิ) ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550(ใหใชประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด...................... เรื่อง หลกัเกณฑและเงื่อนไข
การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพือ่ใหมีหรือเลือ่นวิทยฐานะ  ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550 แทน) 
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ขอ 21899 ยกเลิก 

ขอ 219100ยกเลิก 

ขอ 220101ยกเลิก 

ขอ 221102ยกเลิก 

ขอ 222103ยกเลิก 
หมวด  11 

การเลื่อนขัน้เงนิเดือน 

ขอ 223 พนักงานเทศบาลผูใดปฏิบัตตินเหมาะสมกับการเปนขาราชการ และปฏิบัติ
ราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนทีพ่อใจของทางราชการ ถือวาผูนั้นมีความชอบ 
จะไดรับบําเหน็จความชอบซึ่งอาจเปนคําชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ รางวัล หรือการไดเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ตามควรแกกรณี 

ขอ 224 การเลื่อนขั้นเงินเดอืนพนักงานเทศบาล ใหผูบงัคับบัญชาพิจารณาโดยคํานงึถึง
คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธผิลของงานที่ไดปฏิบัติมา ความสามารถและความ
อุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนการรักษาวินยั และการปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเปนพนักงานเทศบาล    

                                                           
99 ขอ 218 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัด......................... เรือ่ง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล(เพิ่มเตมิ) ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550(ใหใชประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด...................... เรื่อง หลกัเกณฑและเงื่อนไข
การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพือ่ใหมีหรือเลือ่นวิทยฐานะ  ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550 แทน) 
100 ขอ 219 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัด.........................เรือ่ง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล(เพิ่มเตมิ) ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550(ใหใชประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด...................... เรื่อง หลกัเกณฑและเงื่อนไข
การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพือ่ใหมีหรือเลือ่นวิทยฐานะ  ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550 แทน) 
101 ขอ 220 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัด........................ เรือ่ง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล(เพิ่มเตมิ) ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550(ใหใชประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด...................... เรื่อง หลกัเกณฑและเงื่อนไข
การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพือ่ใหมีหรือเลือ่นวิทยฐานะ  ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550 แทน) 
102 ขอ 221 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัด........................ เรือ่ง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล(เพิ่มเตมิ) ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550(ใหใชประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด....................... เรื่อง หลกัเกณฑและเงื่อนไข
การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพือ่ใหมีหรือเลือ่นวิทยฐานะ  ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550 แทน) 
103 ขอ 222 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัด........................ เรือ่ง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล(เพิ่มเตมิ) ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550(ใหใชประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด...................... เรื่อง หลกัเกณฑและเงื่อนไข
การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพือ่ใหมีหรือเลือ่นวิทยฐานะ  ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2550 แทน) 
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ขอ 225 การเลื่อนขั้นเงินเดอืนใหพนกังานเทศบาล ที่อยูในหลกัเกณฑตามที่กาํหนดใน
หมวดนี ้ ใหอยูในดุลพนิิจของผูบังคับบัญชาที่จะพิจารณา 

ในกรณีที่ไมเลือ่นขั้นเงินเดือนใหพนกังานเทศบาลผูใด ใหผูบังคับบัญชาแจงใหผูนัน้ทราบ
พรอมทัง้เหตุผลที่ไมเลื่อนขัน้เงินเดือนให 

ขอ 226 ในหมวดนี ้
"ป"  หมายความวา  ปงบประมาณ 
"คร่ึงปแรก"  หมายความวา  ระยะเวลาตั้งแตวันที ่ 1  ตุลาคม  ถึงวันที ่ 31  มีนาคม 
"คร่ึงปหลงั"  หมายความวา  ระยะเวลาตั้งแตวันที ่ 1  เมษายน  ถึงวันที่ 30 กันยายน 
"คร่ึงปที่แลวมา"  หมายความวา  ระยะเวลาครึ่งปแรกหรือครึ่งปหลัง  ที่ผานมาแลวแตกรณี 

ขอ 227 ใหผูบังคับบัญชาและผูที่ไดรับมอบหมายประเมนิประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลปละสองครั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที ่ ก.ท.จ.  กําหนดในหมวด 
14 

ขอ 228 การเลื่อนขั้นเงินเดอืนพนักงานเทศบาล  ใหเลื่อนปละสองครัง้ ดังนี ้
(1) คร้ังที่หนึ่งครึง่ปแรก  เลื่อนวนัที ่1 เมษายนของปที่ไดเลื่อน 
(2) คร้ังที่สองครึ่งปหลัง  เลื่อนวนัที ่1 ตุลาคมของปถัดไป 

ขอ 229 การเลื่อนขั้นเงินเดอืนพนักงานเทศบาล  ใหเลื่อนไดไมเกินขั้นสูงของอันดับ
เงินเดือนสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งนัน้  

ขอ 230 พนักงานเทศบาลซึง่จะไดรับการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดือนครึง่ขั้นในแตละครั้ง
ตองอยูในหลักเกณฑดงัตอไปนี้ 

(1) ในครึ่งปที่แลวมาไดปฏิบัติงานตามหนาทีข่องตนดวยความสามารถ และดวย
ความอุตสาหะจนเกิดผลดหีรือความกาวหนาแกราชการ  ซึ่งผูบงัคับบัญชาไดพิจารณาประเมินตามขอ  
227 แลวเหน็วาอยูในเกณฑที่สมควรจะไดเลื่อนขั้นเงินเดอืนครึ่งขั้น  

(2) ในครึ่งปที่แลวมาจนถึงวันออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงนิเดือนตองไมถูกสัง่ลงโทษทางวนิัย
ที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ  หรือไมถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผดิที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ  หรือความผดิที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที่ราชการของตนซึ่งมิใชความผิด
ที่ไดกระทาํโดยประมาทหรอืความผิดลหโุทษ 

ในกรณีทีพ่นกังานเทศบาลผูใดอยูในหลักเกณฑที่สมควรไดเลื่อนขั้นเงนิเดือนและไดถูก
งดเลื่อนขั้นเงนิเดือนเพราะถูกสั่งลงโทษทางวนิัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในกรณีนั้น
มาแลว  ใหผูบงัคับบัญชาเลือ่นขั้นเงินเดือนประจําครึ่งปตอไปใหผูนั้นตั้งแตวันที่ 1 เมษายน  หรือวันที่ 1 
ตุลาคม ของครั้งที่จะไดเลื่อนเปนตนไป 
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(3) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมถกูสัง่พักราชการเกินกวาสองเดอืน 
(4) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
(5) ในครึ่งปที่แลวมาไดรับบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน 
(6) ในครึ่งปที่แลวมาถาเปนผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษาในประเทศ  หรือไปศึกษาอบรม  

หรือดูงาน ณ ตางประเทศ  ตามระเบียบวาดวยการใหขาราชการไปศึกษาฝกอบรม  และดูงาน   
ณ ตางประเทศ  ตองไดปฏิบัติหนาที่ราชการในครึ่งปทีแ่ลวมาเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน 

(7) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมลา  หรือมาทํางานสายเกนิจาํนวนครั้งทีน่ายกเทศมนตรี
หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายกาํหนดเปนหนงัสือไวกอนแลว  โดยคาํนงึถงึลักษณะงานและสภาพทองที่อันเปน
ที่ตั้งของแตละสวนราชการหรือหนวยงาน 

(8) ในครึ่งปที่แลวมาตองมีเวลาปฏิบตัิราชการหกเดือน  โดยมีวันลาไมเกนิยี่สิบสาม
วัน  แตไมรวมถึงวนัลาดงัตอไปนี้ 

(ก) ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ  ประเทศ
ซาอุดิอาระเบยี  เฉพาะวนัลาที่มีสิทธิ์ไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงนิเดอืน 

(ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวนั 
(ค) ลาปวยซึ่งจาํเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราว

รวมกันไมเกินหกสิบวนัทําการ 
(ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏบิัติราชการตามหนาที่หรือในขณะ

เดินทางไปหรือกลับจากปฏบิัติราชการตามหนาที ่
(จ) ลาพักผอน 
(ฉ) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 
การนับจาํนวนวนัลาไมเกินยี่สิบสามวันสาํหรับวนัลากิจสวนตัวและวนัลาปวย            

ที่ไมใชวนัลาปวยตาม (8) (ง)  ใหนับเฉพาะวันทําการ 

ขอ 231 พนักงานเทศบาลซึง่จะไดรับการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดือนหนึง่ขั้นในแตละครั้ง
ตองเปนผูอยูในหลกัเกณฑทีจ่ะไดรับการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดือนครึง่ขั้นตามขอ 230  และอยูใน 
หลักเกณฑประการใดประการหนึง่หรือหลายประการดังตอไปนี้ดวย 

(1) ปฏิบัติงานตามหนาที่ไดผลดีเดน  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันกอใหเกิด
ประโยชนและผลดียิ่งตอทางราชการและสังคมจนถือเปนตัวอยางที่ดีได 
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(2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเร่ิมในเรื่องใดเรื่องหนึง่  หรือไดคนควาหรือประดิษฐส่ิง
ใดสิ่งหนึง่ซึง่เปนประโยชนตอทางราชการเปนพิเศษ  และทางราชการไดดําเนินการตามความคดิริเร่ิมหรือ
ไดรับรองใหใชการคนควาหรอืส่ิงประดิษฐนั้น 

(3) ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่มีสถานการณตรากตรําเสี่ยงอนัตรายมาก  หรือมีการตอสู
ที่เสี่ยงตอความปลอดภัยของชีวิตเปนกรณีพิเศษ 

(4) ปฏบิัติงานที่มภีาระหนาทีห่นักเกนิกวาระดับตําแหนงจนเกิดประโยชนตอทาง
ราชการเปนพิเศษ  และปฏิบตัิงานในตําแหนงหนาที่ของตนเปนผลดีดวย 

(5) ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ดวยความตรากตรําเหนด็เหนื่อย ยากลําบากเปน
พิเศษและงานนั้นไดผลดียิ่งเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม 

(6) ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จเปน
ผลดียิ่งแกประเทศชาต ิ

ขอ 232 การพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดือนพนกังานเทศบาลตามขอ  230  และขอ 231  ให
ผูบังคับบัญชาชั้นตนหรือผูไดรับมอบหมายนําผลการประเมินประสทิธภิาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่
ไดดําเนินการตามขอ  227   มาเปนหลักในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงนิเดือน   คร้ังที่หนึ่งและครั้งที่สอง  โดย
พิจารณาประกอบกับขอมูลการลา  พฤตกิรรมการมาทาํงาน  การรักษาวนิัย  การปฏิบัติตามเหมาะสมกับ
การเปนขาราชการและขอควรพิจารณาอืน่ ๆ  ของผูนั้น แลวรายงานผลการพิจารณานัน้  พรอมดวยขอมูล
ดังกลาวตอผูบังคับบัญชาชัน้เหนือข้ึนไปตามลําดับจนถงึนายกเทศมนตรี 

ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง  ใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือแตละระดับที่ไดรับ
รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกเทศมนตรีดวย 

ขอ 233 การพจิารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิข์องงาน  ใหนบัชวงเวลาการปฏิบัติ
ราชการและการปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามขอ  230 (8) (ช)  ในครึ่งปที่แลวมาเปนเกณฑ 
เวนแต  ผูอยูในหลกัเกณฑตามขอ 230 (5) หรือ (6)  ใหนบัชวงเวลาปฏบิัติราชการไมนอยกวาสี่เดือนเปน
เกณฑพจิารณา 

ในกรณีทีพ่นกังานเทศบาลผูใดโอน เลื่อนตําแหนง ยาย สับเปลี่ยนหนาที่ไปชวยราชการใน
หนวยราชการอื่น ไดรับมอบหมายใหปฏิบตัิงานนอกเหนอืหนาทีห่รืองานพิเศษ อ่ืนใด หรือลาไปปฏบิัติงาน
ในองคการระหวางประเทศตามขอ  230 (8) (ช)  ในครึ่งปที่แลวมาใหนําผลการปฏิบัติราชการและการ
ปฏิบัติงานของผูนัน้ทกุตําแหนงและทกุแหงมาประกอบการพิจารณาดวย 

ขอ 234 ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแตละครั้ง  นายกเทศมนตรพีิจารณารายงานผล
จากผูบงัคับบัญชาตามขอ 232  ถาเห็นวาพนักงานเทศบาลผูใดอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดอืนครึ่งขั้นตามขอ  230  และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ  ใหเลื่อนขัน้เงนิเดือน
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ใหแกผูนัน้ครึ่งขั้น  ถาเห็นวาพนักงานเทศบาลผูนัน้มีผลการปฏิบัติงานอยูในหลักเกณฑตามขอ  231  ให
เลื่อนขั้นเงินเดอืนใหแกผูนั้นหนึง่ขั้น 

ในกรณีทีพ่นกังานเทศบาลผูใดไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน คร่ึงปแรกไมถึงหนึง่ขั้น  ถาใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนครึ่งปหลงั  นายกเทศมนตรีไดพิจารณาผลการปฏิบตัิงานครึง่ปแรกกับคร่ึงป
หลังรวมกนัแลวเหน็วามีมาตรฐานสูงกวาการที่จะไดรับการเลื่อนขัน้เงนิเดือนหนึง่ขัน้สําหรับปนัน้
นายกเทศมนตรีอาจมีคําสั่งใหเลื่อนขัน้เงนิเดือนรวมทัง้ปของพนกังานเทศบาลผูนัน้เปนจํานวนหนึง่ขั้นครึ่ง
ไดแตผลการปฏิบัติงานทั้งปของขาราชการผูนั้นจะตองอยูในหลกัเกณฑประการใดประการหนึ่งหรอืหลาย
ประการดังตอไปนี้ดวย 

(1) ปฏิบัติงานตามหนาที่ไดผลดี  มีประสิทธภิาพและประสิทธิผล  อันกอใหเกิด
ประโยชนและผลดีตอทางราชการและสังคม 

(2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเร่ิมในเรื่องใดเรื่องหนึง่  หรือไดคนควา  หรือประดิษฐ
ส่ิงใดสิ่งหนึง่ซึง่เปนประโยชนตอทางราชการ 

(3) ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่มีสถานการณตรากตรําเสี่ยงอนัตราย  หรือมีการตอสูที่
เสี่ยงตอความปลอดภัยของชีวิต 

(4) ปฏิบัติงานที่มภีาระหนาทีห่นักเกนิกวาระดับตําแหนงจนเกิดประโยชนตอทาง
ราชการและปฏบิัติงานในตําแหนงหนาทีข่องตนเปนผลดีดวย 

(5) ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ดวยความตรากตรําเหนด็เหนื่อย  ยากลําบากและ
งานนัน้ไดผลดีเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม 

(6) ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํากิจการอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จเปนผลดี
แกประเทศชาติ 

ในกรณีทีพ่นกังานเทศบาลผูใดมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑที่ควรจะไดรับการเลื่อนขั้น
เงินเดือนครึ่งปแรกหนึง่ขั้น  แตไมอาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดอืนหนึ่งขัน้ใหได  เพราะมีขอจํากัดเกีย่วกับจํานวน
เงินที่จะใชเลื่อนขั้นเงินเดือนของสวนราชการนั้น  ถาในการเลื่อนขั้นเงนิเดือนครึ่งปหลงั  พนักงานเทศบาล 
ผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑไดรับการเลื่อนขัน้เงินเดือนหนึง่ขั้นอีก  และไมมีขอจํากัดเกีย่วกับ
จํานวนเงนิที่จะใชเลื่อนขั้นเงนิเดือนในคราวนัน้  นายกเทศมนตรีอาจมคีําสั่งใหเลื่อนขั้นเงนิเดือนรวมทัง้ป
ของพนกังานเทศบาลผูนั้นเปนจํานวนสองขั้นได 

ขอ 235 การพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดือนครึง่ปใหแกพนกังานเทศบาล ซึ่งในครึ่งปที่แลวมา
ไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบตัิงานในองคการระหวางประเทศตามขอ 230 (8)(ช) ใหนายกเทศมนตรี
พิจารณาสัง่เลือ่นไดคร้ังละไมเกินครึ่งขัน้เมื่อผูนั้นกลับมาปฏิบัติหนาทีร่าชการ  โดยใหส่ังเลื่อนยอนหลังไป
ในแตละครั้งทีค่วรจะไดเลื่อน  ทัง้นี ้ ใหมกีารประเมนิผลการปฏิบัติงานตามหลกัเกณฑและวิธกีารที่
นายกเทศมนตรีกําหนด 
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ขอ 236 ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแตละครั้ง  ถานายกเทศมนตรี เห็นสมควรให
พนักงานเทศบาลผูใดไดเลื่อนขั้นเงินเดือน  แตปรากฏวาไดม ี  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
พนักงานเทศบาลผูนัน้วากระทําผิดวนิัยอยางรายแรงกอนมีคําสัง่เลื่อนขั้นเงินเดือน ใหนายกเทศมนตรีรอ
การเลื่อนขัน้เงนิเดือนไวกอน  และใหกันเงนิสําหรับเล่ือนขั้นเงนิเดือนไวดวย  เมื่อการสอบสวนและการ
พิจารณาแลวเสร็จ  ใหนายกเทศมนตรพีิจารณาดังนี ้

(1) ถาผูถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมมีความผิด  หรือจะตองถูกลงโทษ
ภาคทัณฑ  ใหส่ังเลื่อนขัน้เงนิเดือนที่รอการเลื่อนไวได  ถาไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวเกินหนึง่ครัง้ใหส่ัง
เลื่อนขั้นเงินเดอืนยอนหลงัไปในแตละครั้งที่ไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว แมวาผูนัน้จะไดออกจากราชการ
ไปแลวก็ตาม 

(2) ถาผูถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะตองถูกลงโทษตัดเงินเดือน  หรือลดขั้น
เงินเดือน  ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว  ถาไดรอการเลื่อนขัน้เงนิเดือนไวเกินหนึง่ครั้งใหงดเลื่อน
ข้ันเงนิเดือนทีร่อการเลื่อนไวในครั้งที่จะถูกลงโทษ  ถาผูนัน้ไดออกจากราชการไปแลวดวยเหตุอ่ืนทีม่ิใช
เพราะเหตุเกษยีณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น   ใหงดเลื่อนขัน้
เงินเดอืนในครัง้ที่จะไดเลื่อนขั้นเงนิเดือนครั้งสุดทาย  แตถาเปนผูพนจากราชการไปเพราะเกษียณอายุตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น   ใหงดเลื่อนขัน้เงนิเดือนทีน่ายกเทศมนตรีไดรอ
การเลื่อนขัน้เงนิเดือนไวในวนัที ่ 30  กันยายนของครึ่งปสุดทายกอนทีผู่นั้นจะพนจากราชการ  สวนในครั้ง
อ่ืนใหส่ังเลื่อนขั้นเงนิเดือนยอนหลงัไปในแตละครั้งที่ไดรอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว 

(3) ถาผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนมีคาํสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออก 
จากราชการ หรือมีคําสั่งใหออกจากราชการเพราะมีมลทนิหรือมวัหมอง  ใหงดเลื่อนขั้นเงนิเดือนทกุครั้งที่ได
รอการเลื่อนขัน้เงนิเดือนไว 

การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนตาม (1) (2) และ (3)  สําหรับผูที่ถกูแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวากระทําผิดวินยัอยางรายแรงหลายกรณี  ใหแยกพิจารณาเปนกรณี ๆ  ไป 

ขอ 237 ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแตละครั้ง  นายกเทศมนตรีเห็นสมควรใหผูใดได
เลื่อนขั้นเงินเดอืน  แตปรากฏวาผูนัน้ถกูฟองคดีอาญาในความผิดที่เกีย่วกับการปฏบิัติหนาที่ราชการหรือ
ความผิดทีท่าํใหเสื่อมเสียเกยีรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน  ซึง่มิใชความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่พนักงานอัยการรับเปนทนายแกตางให  และศาลไดประทับฟอง
คดีนั้นแลวกอนมีคําสัง่เลื่อนขั้นเงนิเดือน  ใหนายกเทศมนตรีรอการเลือ่นขั้นเงินเดือนไวกอน  และใหกันเงนิ
สําหรับเล่ือนขั้นเงนิเดือนไวดวย  เมื่อศาลไดมีคําพิพากษาแลว ใหนายกเทศมนตรพีิจารณา  ดงันี ้

(1) ถาศาลพิพากษาวาผูนัน้ไมมีความผิด  ใหส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไวได
ถาไดรอการเลือ่นขั้นเงินเดือนไวเกนิหนึง่ครั้ง  ใหส่ังเลื่อนขั้นเงนิเดือนยอนหลงัไปในแตละครั้งที่ไดรอการ
เลื่อนขั้นเงินเดอืนไว  แมวาผูนั้นจะไดออกจากราชการไปแลวก็ตาม 
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(2) ถาศาลพิพากษาใหลงโทษเบากวาโทษจาํคุก  ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการ
เลื่อนไว  ถาไดรอการเลื่อนขัน้เงนิเดือนไวเกินหนึง่ครั้ง  ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไวในครั้งที่ศาล
พิพากษาใหลงโทษ  ถาผูนัน้ไดออกจากราชการไปแลวดวยเหตุอ่ืนที่มิใชเพราะเหตุเกษียณอายุตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  ใหงดเลื่อนขัน้เงนิเดือนในครั้งที่จะไดเลือ่นขั้น
เงินเดือนครั้งสดุทาย  แตถาเปนผูพนจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่นายกเทศมนตรีไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดอืนไวใน
วันที่  30  กันยายนของครึ่งปสุดทายกอนที่ผูนัน้จะพนจากราชการ  สวนในครั้งอื่นใหส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือน
ยอนหลงัไปในแตละครั้งที่ไดรอการเลื่อนขัน้เงนิเดือนไว 

(3) ถาศาลพิพากษาใหลงโทษจาํคุกหรือโทษหนกักวาจาํคกุ  ใหงดเลื่อนขั้นเงนิเดือน  
ทุกครั้งที่ไดรอการเลื่อนขัน้เงนิเดือนไว 

การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนตาม (1) (2) และ (3)  สําหรับผูที่ถกูฟองคดีอาญาหลาย    
คดีใหแยกพิจารณาเปนคดี ๆ  ไป 

ขอ 238 ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไดรอการเลื่อนขั้นเงนิเดือนพนักงานเทศบาลผูใดไว 
เพราะเหตุถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ 236  และเหตุถูกฟองคดีอาญาตามขอ  237   ใหผูมี
อํานาจดังกลาวรอการเลื่อนขั้นเงนิเดือนผูนั้นไวจนกวาการสอบสวนและการพจิารณาทางวนิัยแลวเสร็จและ
จนกวาศาลมคีําพิพากษาแลวจึงใหผูมีอํานาจสัง่เลื่อนขัน้เงนิเดือนพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามขอ 
236 (1) (2) หรือ (3)  หรือตามขอ 237 (1) (2) หรือ (3)  แลวแตกรณี  ทั้งนี้  โดยถือเกณฑจํานวนครั้งที่
จะตองงดเลื่อนขั้น เงนิเดือนที่มากกวาเปนหลักในการพิจารณา  เวนแตผูนั้นไดพนจากราชการไปแลวตาม
ผลของการถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ  236  หรือตามผลของการถูกฟองคดีอาญาตามขอ
237  กรณีใดกรณีหนึง่  จึงจะพิจารณาการเลื่อนขั้นเงนิเดือนที่รอการเลื่อนไวไดตามผลของกรณีนัน้โดยไม
ตองรอผลของอีกกรณีหนึง่  

ขอ 239 ในกรณีที่นายกเทศมนตรีพิจารณาเหน็สมควรเลื่อนขั้นเงินเดอืนใหพนกังาน
เทศบาลผูใด  แตผูนั้นจะตองพนจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายตุามกฎหมายวาดวยบําเหนจ็
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  ใหนายกเทศมนตรีส่ังเลือ่นขั้นเงินเดือนเพื่อประโยชนในการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญใหผูนัน้ใน วนัที ่ 30  กันยายนของครึ่งปสุดทายกอนทีจ่ะพนจากราชการ 

ขอ 240 ในกรณีที่นายกเทศมนตรีพิจารณาเหน็สมควรเลื่อนขั้นเงินเดอืนใหพนกังาน
เทศบาลผูใด  แตผูนั้นไดตายในหรือหลังวนัที ่1 เมษายน  หรือวนัที่ 1 ตุลาคมหรือออกจากราชการไมวา
ดวยเหตุใด ๆ  หลังวันที่ 1 เมษายนหรือวันที่ 1 ตุลาคม  แตกอนที่จะมคีําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนในแตละครั้งผู
มีอํานาจสั่งเลือ่นขั้นเงินเดือนจะสัง่เลื่อนขัน้เงนิเดือนใหผูนั้นยอนหลังไปถึงวนัที ่1 เมษายนหรือวนัที ่1 
ตุลาคมครึ่งปที่จะไดเลื่อนนัน้ก็ได  แตถาผูนั้นไดพนจากราชการเพราะเหตุเกษยีณอายุตามกฎหมายวาดวย



 109

บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นไปกอนทีจ่ะมีคําสั่งเลื่อนขัน้เงนิเดือนเพื่อประโยชนในการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญ  นายกเทศมนตรีจะสั่งเลือ่นขั้นเงินเดือนใหผูนั้นยอนหลังไปถงึวนัที ่30 กันยายนของครึ่งป
สุดทายที่จะไดเลื่อนนัน้ก็ได 

ขอ 241 พนักงานเทศบาลผูใดไมอยูในหลักเกณฑที่จะเลื่อนขั้นเงินเดอืนไดคร่ึงขั้นตามขอ 
230 เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกบัระยะเวลาการปฏบิตัิราชการ  การลา  หรือการมาทาํงานสายตามที่
กําหนด  แตนายกเทศมนตรีพิจารณาเหน็สมควรเลื่อนขัน้เงนิเดือนใหโดยมีเหตุผลเปนกรณีพิเศษให
นายกเทศมนตรีเสนอ  ก.ท.จ.  เพื่อพิจารณาอนุมัติใหส่ังเลื่อนขัน้เงนิเดือนเปนการเฉพาะราย 

ขอ 242 การเลื่อนขั้นเงินเดอืนพนักงานเทศบาล ใหดาํเนินการตามขอ  224  โดยให 
เทศบาลตั้งคณะกรรมการขึน้คณะหนึ่ง เพือ่พิจารณาตามหลักเกณฑทีก่ําหนดในหมวดนี้   และให
นายกเทศมนตรีเปนผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลทกุตําแหนง  ตามความเห็นของ
คณะกรรมการ  ดังกลาว 

สําหรับการเลือ่นขั้นเงินเดือนของพนักงานครูเทศบาลทีสั่งกัดสถานศกึษา  ใหเทศบาล 
แตงตั้งคณะอนุกรรมการระดับโรงเรียนของแตละโรงเรียนขึ้นมาพิจารณากอนเสนอคณะกรรมการฯตาม
วรรคหนึง่  โดยแยกพิจารณาตางหากจากพนักงานเทศบาลแลวรายงานให ก.ท. เพือ่ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 

ขอ 243 ในการกําหนดโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณพีิเศษ กําหนดวงเงินที่ใชในการ
เลื่อนขั้นเงินเดอืน และการกาํหนดเงนิตอบแทนพเิศษสําหรับพนักงานเทศบาล ใหเปนไปตามที ่ ก.ท. 
กําหนด  

ขอ 244 พนักงานเทศบาลผูใดถึงแกความตาย เนื่องจากการปฏิบัตหินาที่ราชการ ให
เทศบาลพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือนใหผูนัน้เปนกรณีพิเศษ เพื่อประโยชนในการคํานวณบาํเหน็จบํานาญ
ทั้งนี้ ใหนาํกฎหมายหรือระเบียบที่กาํหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนมาใชบงัคับโดยอนุโลม  

ขอ 245 ใหผูบังคับบัญชาชัน้ตนของพนักงานเทศบาลผูถงึแกความตายเนื่องจากการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการ เปนผูมีหนาที่รายงาน และเสนอขอใหพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนเปนกรณีพเิศษ โดย
รวบรวมเอกสารที่เกีย่วของ  แลวเสนอใหผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกเทศมนตรี 

ในการรายงานและการเสนอขอใหพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือนเปนกรณีพิเศษ ตามวรรค
หนึง่ ใหกาํหนดรายละเอียด ดังนี ้

(1) ชื่อพนกังานเทศบาลผูถึงแกความตาย และประวัติการรบัราชการของพนักงาน 
เทศบาลผูถงึแกความตาย 

(2) รายงานเหตุทีพ่นักงานเทศบาลผูนัน้ถงึแกความตายเนือ่งจากการปฏบิัติหนาที่
ราชการ 
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(3) ความเห็นในการเสนอขอใหพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษเพื่อ
ประโยชนในการคํานวณบําเหน็จ 

(4) สําเนาเอกสารของทางราชการที่ออกเกี่ยวกับการตาย และสาเหตุการตาย 
(5) เอกสารอื่น ๆ ที่มีความจาํเปนเพื่อประกอบการพิจารณา  

ขอ 246 เมื่อนายกเทศมนตรีไดรับรายงานดังกลาวแลว  ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้ง 
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานเทศบาลผูถงึแกความตายเปนกรณีพิเศษเพื่อ
ประโยชนในการคํานวณบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษขึน้คณะหนึ่ง จาํนวนไมเกิน 3  คน  ประกอบดวย 
ปลัดเทศบาล  และผูอํานวยการกองหรือหวัหนาสวนราชการ   เพื่อพิจารณารายงานการขอเลื่อนขัน้
เงินเดือนกรณพีิเศษของพนกังานผูถงึแกความตายเพื่อประโยชนในการคํานวณบาํเหน็จความชอบกรณี
พิเศษ 

ขอ 247 ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ใหพิจารณารายงานการขอเลื่อนขั้นเงินเดือน
กรณีพิเศษตามขอ  245 โดยใหพิจารณา ดังนี ้

(1) พนักงานเทศบาลผูนัน้ถงึแกความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไม 
(2) เหตุทีท่ําใหถงึแกความตายเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูตาย 

หรือจากความผิดของผูตายหรือไม 
(3) ความเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงนิเดือนใหเปนกรณีพิเศษ เพือ่ประโยชนในการคํานวณ

บําเหน็จหรือไม 

ขอ 248 เมื่อคณะกรรมการไดพิจารณาตามขอ 247  แลว ใหประชุมพจิารณาและมี
ความเห็นวาสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานเทศบาลผูถึงแกความตายเปนกรณีพิเศษเพื่อประโยชนใน
การคํานวณบาํเหน็จ หรือไมหากเหน็วาควรเลื่อนขั้นเงนิเดือนเปนกรณีพิเศษไดจะสมควรเลื่อนขั้นเงนิเดือน
จํานวนกี่ข้ัน  ทั้งนี้ใหนํากฎหมายหรือระเบียบที่กาํหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนมาใชบงัคับโดยอนุโลม
และเสนอความเหน็ในการพจิารณาตอนายกเทศมนตรพีิจารณาตอไป   

ใหนายกเทศมนตรี เสนอเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนกรณีพิเศษและความเห็นตาม
วรรคหนึง่ ให  ก.ท.จ. พิจารณาใหความเหน็ชอบ 

ขอ 249 การสั่งเลื่อนขัน้เงนิเดือนเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานเทศบาลผูถึงแกความตาย
เนื่องจากการปฏิบตัิหนาที่ราชการดงักลาว  ใหนายกเทศมนตรีเปนผูมีอํานาจสั่งตามมติของ  ก.ท.จ. ตาม
ขอ  248 โดยใหมีผลเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหนจ็เทานัน้ 

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

หมวด  12 
โครงสรางการแบงสวนราชการ 

ขอ 251 การกาํหนดและการเปลี่ยนแปลงขนาดของเทศบาล  กรอบระดับตําแหนงผูบริหาร
ของเทศบาล  ใหดําเนินการได  ดังนี ้

(1) ใหกําหนดขนาดของเทศบาลออกเปน  3  ขนาด  ไดแก  ขนาดใหญขนาด
กลาง  และขนาดเล็ก  เทศบาลใดจะเปนขนาดใดใหกาํหนด  ดงันี ้

(ก)  เทศบาลชัน้ 1  เดิม จัดใหเปนเทศบาลขนาดใหญ 
(ข)  เทศบาลชัน้ 2 – 6 เดิม จัดใหเปนเทศบาลขนาดกลาง 
(ค)  เทศบาลชั้น 7 เดิม จัดใหเปนเทศบาลขนาดเลก็ 

(2) เทศบาลสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดไดตามความจาํเปนและความเหมาะสม
โดยจะตองผานเกณฑเบื้องตนตามที่คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล  กําหนด 

(3) คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเปนผูพิจารณาเหน็ชอบการกําหนดขนาด
ของเทศบาลเปนขนาดใหญ  ขนาดกลาง  และขนาดเล็กตามที่เทศบาลเสนอ 

(4) ใหนาํการกาํหนดขนาดของเทศบาลมาใชในการกาํหนดหรือเปลี่ยนแปลง
ระดับตําแหนงผูบริหารของเทศบาล  ตามกรอบระดับตําแหนงฯ  แนบทายหลักเกณฑนี ้

การกําหนดหรอืเปลี่ยนแปลงระดับตําแหนงตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกาํหนด 

(5) การเปลี่ยนแปลงขนาดเทศบาลหรือระดับตําแหนงตามขอ 2  และขอ  4  ตอง
ไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล กอน 

ขอ 252 ใหเทศบาลกําหนดสวนราชการเพื่อรองรับอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดในกฎหมาย
วาดวยเทศบาล กฎหมายวาดวยการกาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิน่  และกฎหมายอื่นทีก่ําหนดอํานาจหนาที่ใหแกเทศบาล 

ในการกาํหนดโครงสรางสวนราชการตามวรรคหนึ่ง ใหคาํนงึถงึความตองการ และความ
เหมาะสมของเทศบาล  โดยใหมีการแบงสวนราชการดังตอไปนี้ 

(1) สํานักปลัดเทศบาล 
(2) กอง หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอืน่ 

ใหสวนราชการตาม (1)  มีฐานะเปนกอง 
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ขอ 253 ใหเทศบาลประกาศกําหนดกองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอืน่ตาม   ขอ 252  
วรรคสอง (2)   ซึ่งถือวาเปนสวนราชการทีม่ีความจาํเปนในการบริหารราชการของเทศบาล ดังนี ้

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

ข. หนวยตรวจสอบภายในและแขวง 

ขอ 254 ภายใตบังคับขอ 252  เทศบาลอาจประกาศกาํหนดกอง  หรือสวนราชการอืน่ได
ตามความเหมาะสม และความจําเปนของเทศบาล  โดยความเห็นชอบของ  ก.ท.จ.  

ขอ 255 ในการประกาศกําหนดกองหรือสวนราชการตามขอ 254 ใหเทศบาลจัดทําเปน
ประกาศเทศบาล โดยใหกาํหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของกองหรือสวนราชการที่เรียกชือ่อยางอืน่
โดยมีแนวทางการกําหนด ดังนี ้

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

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

(3) กองคลัง สํานกัการคลังมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกบังานการจาย การรับ 
การนาํสงเงิน  การเกบ็รักษาเงิน และเอกสารทางการเงนิ การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเกีย่วกบั
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เงินเดือน  คาจาง คาตอบแทน เงนิบาํเหนจ็ บํานาญ เงนิอื่น ๆ งานเกีย่วกับการจัดทํางบประมาณฐานะทาง
การเงนิ การจดัสรรเงินตาง ๆ  การจัดทําบญัชีทุกประเภท ทะเบยีนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ การ
ควบคุมการเบกิจาย งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําป งานเกีย่วกับการพัสดุของเทศบาลและ งานอืน่ 
ๆ ที่เกีย่วของและที่ไดรับมอบหมาย 

(4) กองชาง สํานกัการชางมหีนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบ 
การจัดทาํขอมลูทางดานวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการ
ตรวจสอบ  การกอสราง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการกอสราง
และซอมบํารุง การควบคุมการกอสรางและซอมบํารุง งานแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การ
รวบรวมประวตัิติดตาม ควบคุมการปฏิบตัิงานเครื่องจกัรกล การควบคุม การบาํรุงรักษาเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล น้าํมันเชื้อเพลิง และ
งานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วของและที่ไดรับมอบหมาย 

(5) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  สํานกัการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มี
หนาที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชมุชนสงเสริมสุขภาพและอนามัย  กองปองกันโรคติดตอ  งานสุขาภิบาล
ส่ิงแวดลอมและงานอื่น ๆ  เกี่ยวกบัการใหบริการดานสาธารณสุข  งานสัตวแพทย  ในกรณีที่ยงัไมไดจัดตั้ง
กองแพทย  จะมีงานดานการรักษาพยาบาลในเบื้องตนเกี่ยวกบัศูนยบริการสาธารณสุขและงานทนัต
สาธารณสุข 

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

(7) กองสวัสดิการและสังคม  สํานักสวัสดิการสังคมมหีนาทีค่วามรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห  การสงเสรมิสวัสดิการเดก็และเยาวชน   การพัฒนาชมุชน  การจัดระเบียบ 
ชุมชนหนาแนน  และชุมชนแออัด  การจัดใหมีและสนับสนนุกิจกรรมศูนยเยาวชน  การสงเสริมงานประเพณี
ทองถิน่  และงานสาธารณะ  การใหคาํปรกึษาแนะนาํหรือตรวจสอบเกี่ยวกบังานสวสัดิการสังคมและ
ปฏิบตัิงานอืน่ที่เกี่ยวของ 

(8)  กองการประปา  สํานักการประปามหีนาทีค่วามรบัผิดชอบเกีย่วกับการ
ควบคุมการผลติและการจาํหนายน้าํประปา  การติดตัง้ประปา  การควบคุมการดาํเนนิการเกีย่วกบั
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การงบประมาณรายได  รายจาย  การบัญชี  พัสดุ  การวางแผนปรับปรุงในขอบกพรองตาง ๆ  ของการ
ประปา  รวมทัง้การปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวของ 

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

(10) กองชางสุขาภบิาล  สํานักการชางสุขาภิบาลมีหนาที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอม  ดานวัสดุที่ใชแลว (ขยะ)  การจัดการคุณภาพน้ํา  การควบคุมออกแบบและ
กอสรางอาคารโรงงาน  ทีม่ผีลกระทบตอส่ิงแวดลอม  การควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสีย
และมลพิษในดานอื่น ๆ  รวมทั้งการปฏิบตัิงานตาง ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 

(11) หนวยตรวจสอบภายใน มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกบังานการตรวจสอบ
บัญชี เอกสารการเบิกจาย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบญัชี งาน
ตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรพัยสินและการทําประโยชนจากทรัพยสินเทศบาลและ
งานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วของและที่ไดรับมอบหมาย 

(12) แขวงมีหนาทีค่วามรับผิดชอบกิจการภายในแขวงในสวนที่เปนอํานาจ
หนาที่ของปลดัเทศบาล  โดยใหมีสํานกังานแขวง  งานการศึกษา  งานคลัง  งานสวัสดิการสังคม  งานการ
ประปา  งานสาธารณสุข  งานชาง  อยูในแขวง  หรืออาจจะใหมกีารแบงสวนงานอืน่ ๆ  ที่จาํเปนมาปฏิบัติ
หนาที่ในแขวงนั้น  รวมทัง้ปฏิบัติงานในหนาที่อ่ืน ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ 256 ขอ สํานักปลัดเทศบาลมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทัว่ไปของเทศบาล
และราชการทีม่ิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสํานัก  กอง  หรือสวนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทัง้
กํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย  แนวทางและ
แผนการปฏิบตัิราชการของเทศบาล  โดยมีหัวหนาสาํนกัปลัดเทศบาลเปนผูปกครองบังคับบัญชาพนักงาน
และลูกจาง  และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสาํนักปลัดเทศบาล 

ขอ 257 สํานัก  กอง หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอืน่ตามขอ  252  วรรคสอง (2)   ใหมี
หนาที่รับผิดชอบตามทีก่ําหนดในประกาศเทศบาล  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน 
เทศบาล 

ขอ 258 การแบงสวนราชการภายในสํานักปลัดเทศบาล  สํานัก  กอง  หรือสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอื่นตามขอ  252  ใหกาํหนดเปนประกาศเทศบาลโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล  ทัง้นี ้ ใหกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบภายในสวนราชการภายในไวในประกาศ
เทศบาล  ดังกลาวดวย 
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การกําหนดหนาที่รับผิดชอบของสวนราชการที่จัดแบงภายในตามวรรคหนึ่ง  ตองเปน
หนาที่ความรบัผิดชอบที่อยูในขอบเขตของหนาที่ความรบัผิดชอบของสวนราชการนัน้ 

ขอ 259 การจัดตั้ง  การปรับปรุง  การรวมหรือการยุบเลิกการแบงสวนราชการตาม ขอ 
253  ใหเทศบาลพิจารณาเสนอความเหน็และพิจารณาอัตรากําลัง  การจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกัน
แลวเสนอตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  พิจารณาใหความเห็นชอบ 

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

ขอ 259/1104 เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล(ก.ท.จ.)มมีติเห็นชอบการจัดตั้งหรือ
ปรับปรุงการกาํหนดสวนราชการใหม ตามขอ 259 แลว ใหเสนอการขอจัดตั้งหรือกําหนดปรับปรุงกาํหนด
สวนราชการและกําหนดตําแหนงใหมใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.)พจิารณาใหความ
เห็นชอบโดยใหมีรายการ ดงันี ้

(1) เหตุผลความจาํเปนที่จัดตั้งหรือปรับปรุงการกําหนดสวนราชการใหม 
(2) ภารกิจ อํานาจ หนาที่ ความรับผิดชอบของสวนราชการเดิม 
(3) อํานาจหนาทีค่วามรับผิดชอบของสวนราชการที่จะขอจดัตั้ง 
(4) ลักษณะงานทีจ่ะปฏิบัติ คุณภาพ และปริมาณงานที่เพิม่ข้ึนจากเดมิถึงขนาดตอง

จัดตั้งหรือตองมีการปรับปรุง 
(5) กรอบโครงสรางอัตรากาํลังพนักงานเทศบาลใหม สวนราชการเดิมและที่จัดตั้งใหม 
(6) รางประกาศเทศบาล กําหนดสวนราชการที่ปรับปรุงใหม โดยกาํหนดอาํนาจหนาที่

ความรับผิดชอบและการจัดแบงสวนราชการภายในดวย 

ขอ 260 การจัดตั้งกองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอืน่ขึ้นใหม เพื่อรองรับภารกิจหนาที่
ของเทศบาล หรือการปรับปรุงการกาํหนดสวนราชการของเทศบาล    ซึ่งมีการจัดตั้งกอง หรือสวนราชการ
ข้ึนใหม ใหเทศบาล เสนอเหตุผลความจาํเปน และรางประกาศเทศบาล กาํหนดกองหรือสวนราชการขึ้น
ใหม เพื่อให  ก.ท.จ. พิจารณาใหความเหน็ชอบ โดยใหมีรายการ ดังนี ้

(1) เหตุผล ความจําเปนที่ตองจดัตั้งกองหรือสวนราชการขึ้นใหม 
(2) ชื่อกองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอืน่ 

                                                           
104 ขอ 259/1 เพิ่มโดย ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัด......................... เรือ่งหลักเกณฑและเงือ่นไขเกีย่วกับการบริหารงานบคุคล
ของเทศบาล วันท่ี 5 กันยายน 2548(ฉบบัท่ี24) 
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(3) อํานาจหนาทีค่วามรับผิดชอบของกองหรือสวนราชการ นั้น 
(4) ลักษณะงานทีต่องปฏิบัติตามขอ (3) คุณภาพและปริมาณงานถึงขนาดตองจัดตั้ง

เปนหนวยงานระดับ กองและกําหนดอัตรากําลงัพนักงานเทศบาลในสวนราชการนั้น 
(5) รางประกาศเทศบาล กําหนดสวนราชการที่ปรับปรุงใหม โดยกาํหนดอาํนาจหนาที่

ความรับผิดชอบของกองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและการจดัแบงสวนราชการภายในตามขอ 258 
ในการพิจารณาของ  ก.ท.จ.  ใหคํานึงถงึภารกิจอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของ

เทศบาลตามที่กฎหมายกําหนดลักษณะงานคุณภาพของงาน ปริมาณงาน และความจําเปนความ
เหมาะสม ตลอดทั้งอัตรากาํลังของพนักงานเทศบาล และงบประมาณคาใชจายตาง ๆ ของเทศบาล 

ขอ 261 เมื่อ  ก.ท.จ.   ไดพิจารณาการขอจดัตั้งหรือปรับปรุงการกาํหนดสวนราชการตาม
ขอ  259 แลว 

(1) มีมติเหน็ชอบการจัดตั้งหรือปรับปรุงการกาํหนดสวนราชการใหม และอัตรากําลัง
พนักงานเทศบาล ที่กําหนดในกองหรือสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม เปนการปรับเกล่ียมาจากกองหรือสวน
ราชการอื่นภายในเทศบาล โดยไมเพิ่มอัตรากําลงั ใหนายกเทศบาลลงนามในประกาศใชบังคับ และ
ดําเนนิการตามมติ  ก.ท.จ.  

(2) มีมติเหน็ชอบการจัดตั้งหรือปรับปรุงการกาํหนดสวนราชการใหม  และอัตรากําลัง
พนักงานเทศบาล ที่กําหนดในกองหรือสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม เปนการกาํหนดตําแหนงเพิม่ใหม ให
เสนอเรื่องการกําหนดตําแหนงเพิ่มใหมให  ก.ท. ใหความเหน็ชอบกอน 

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

หมวด  13 
วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนกังานเทศบาล 

ขอ 262 ในการบริหารกิจการของเทศบาล  คณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีในรปูแบบ
คณะเทศมนตรี  อาจมอบอํานาจโดยทาํเปนหนังสือใหนายกเทศมนตรี  เทศมนตรี  ปลัดเทศบาลหรือรอง
ปลัดเทศบาลทําการแทนคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีแลวแตกรณีได  ทัง้นี ้ ใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยเทศบาล 

เทศบาลที่มีการบริหารในรูปแบบเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง  การรักษาราชการแทน  
หรือการปฏิบตัิราชการแทนของนายกเทศมนตรีใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยเทศบาล 

ขอ 263 ในสํานักกองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอืน่  มีผูอํานวยการสํานัก
ผูอํานวยการกอง  หรือหวัหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น  คนหนึ่งเปนผูปกครองบังคับบัญชา
ขาราชการ  และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสาํนัก  กอง  หรือสวนราชการนัน้ 
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ขอ 264 ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการวนิิจฉัยปญหาและสัง่การให
ใชหลักการแบงอํานาจและหนาที่ตามลกัษณะของเรื่องดงัตอไปนี ้

ปลัดเทศบาล 
(1) เร่ืองทีน่ายกเทศมนตรีส่ังการเกี่ยวกับนโยบายของเทศบาล 
(2) เร่ืองที่กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับระบุใหเปนอาํนาจหนาที่ของปลัดเทศบาล 
(3) เร่ืองซึ่งตกลงกันไมไดระหวางหนวยงานตาง ๆ  ภายใตบังคับบัญชา 
(4) เร่ืองในหนาทีส่ํานักงานเทศบาล 
(5) เร่ืองทีห่ัวหนาสวนราชการเห็นเปนปญหาและเสนอมาเพื่อรับคําวนิิจฉัยหรือในกรณี 
(6) พิเศษอื่นใด 
(7) เร่ืองที่ปลัดเทศบาลสั่งการโดยเฉพาะ 
(8) เร่ืองทีห่ัวหนาสวนราชการตาง ๆ  เหน็สมควรเสนอเพื่อทราบ 
รองปลัดเทศบาล 
เร่ืองใดที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  ระบุใหเปนอาํนาจหนาที่ปลัดเทศบาล  หาก   

กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบงัคบันั้นมิไดกาํหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอืน่  ปลัดเทศบาลจะมอบ
อํานาจโดยทําเปนหนงัสือใหรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนในนามของปลัดเทศบาลก็ได 

หัวหนาสวนราชการ 
(1) เร่ืองใดที่เปนหนาที่ของสวนราชการใดอยูแลว  หรือซ่ึงจะไดมอบหมายกิจการใหมให

หัวหนาสวนราชการนัน้เปนผูส่ังการและรับผิดชอบโดยตรง 
(2) เร่ืองเขาลกัษณะที่จะตองเสนอนายกเทศมนตรี  หรือปลัดเทศบาลใหเสนอ

ปลัดเทศบาลตามลําดับ  เมือ่นายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาลพิจารณาวินจิฉัยสั่งการประการใดแลวให
หัวหนาสวนราชการพงึปฏิบตัิตามคําสั่งนัน้ 

(3) การปฏิบัติงานภายในสวนราชการนั้น  หัวหนาสวนราชการพึงอนุโลมตามหลกั
ดังกลาวขางตนตามลาํดับช้ัน 

ขอ 265 ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยเทศบาล  การกาํหนดใหพนกังานเทศบาลตําแหนงที่
มิไดกําหนดไวในประกาศนีบ้ังคับบัญชาพนักงานเทศบาลในสวนราชการใด  ฐานะใด  ใหเปนไปตามที่
นายกเทศมนตรีมอบหมาย  โดยทําเปนหนงัสือ  ทัง้นี้ตามหลักเกณฑทีค่ณะกรรมการพนักงานเทศบาล
กําหนด 

ขอ 266 อาํนาจในการสัง่  การอนุญาต  การอนุมัตกิารปฏบิัติราชการหรือการดําเนินการอืน่ที่
ผูดาํรงตําแหนงใดจะพงึปฏิบตัิหรือดําเนนิการตามกฎหมาย  ระเบยีบ  ขอบังคับ  หรือคาํสัง่ใด  หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องใด  ถากฎหมาย  ระเบยีบ  ขอบงัคับ  หรือคาํสัง่ใด  หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนัน้
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มิไดกําหนดเรื่องการมอบอาํนาจไวเปนอยางอืน่  หรือมิไดหามเร่ืองการมอบอาํนาจไวผูดํารงตําแหนงนัน้อาจ
มอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอืน่ปฏิบัติราชการแทนได  ดังนี ้

(1) ปลัดเทศบาลอาจมอบใหรองปลัดเทศบาล  ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการกอง  
หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอืน่ 

(2) ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการกอง  หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอืน่อาจ
มอบใหพนักงานเทศบาลในกองหรือสวนราชการนั้น 

การมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนตาม  วรรคหนึง่ (1)  และ (2)  ใหทาํเปนหนังสือ 

ขอ 267 เมื่อมีการมอบอํานาจตามขอ  266  โดยชอบแลว  ผูรับมอบอํานาจมหีนาทีต่องรับ
มอบอํานาจนัน้  และจะมอบอํานาจนัน้ใหแกผูดํารงตาํแหนงอืน่ตอไปไมได 

ขอ 268 ในการมอบอํานาจตามขอ  266 (1)  และ (2)  ใหผูมอบอํานาจพจิารณาถึงการ
อํานวยความสะดวกแกประชาชน  ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ  การกระจายความรับผิดชอบตาม
สภาพของตําแหนงของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจตองปฏิบัติหนาทีท่ี่ไดรับมอบอํานาจตาม
วัตถุประสงคของการมอบอาํนาจดงักลาว 

เมื่อไดมอบอํานาจแลว  ผูมอบอํานาจมหีนาที่กาํกับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผูรับ
มอบอํานาจ  และใหมีอํานาจแนะนาํและแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจได 

ขอ 269 ในกรณีที่ไมมีปลัดเทศบาล  หรือมีแตไมสามารถปฏบิัติราชการได  ใหรอง
ปลัดเทศบาลเปนผูรักษาราชการแทน  ถามรีองปลัดเทศบาลหลายคน  ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งรอง
ปลัดเทศบาลคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน  ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองปลัดเทศบาล  หรือมีแตไม
สามารถปฏิบตัิราชการได  ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งพนักงานเทศบาลในเทศบาลซึง่ดํารงตําแหนงไมต่ํา
กวาผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอืน่เปนผูรักษาราชการแทน 

ในกรณีที่ไมมรีองปลัดเทศบาล  หรือมแีตไมสามารถปฏิบัติราชการไดนายกเทศมนตรีจะ
แตงตั้งพนักงานเทศบาลในเทศบาลซึง่ดํารงตําแหนงไมต่าํกวาผูอํานวยการกองหรือหวัหนาสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอื่นเปนผูรักษาราชการแทนกไ็ด 

ขอ 270105 ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการกอง  หรือหัวหนา
สวนราชการทีเ่รียกชื่ออยางอื่น หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติราชการได  ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งพนักงาน
เทศบาลในสํานัก  กองหรือสวนราชการนั้นคนใดคนหนึ่งที่เหน็สมควร  ใหเปนผูรักษาราชการแทนได  แต
เพื่อความเหมาะสมแกการรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในสํานัก  กองหรือสวนราชการนั้น นายกเทศมนตรี
                                                           
105 ขอ 270 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด.........................เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลของเทศบาล
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2546  วันท่ี 11 สิงหาคม 2546 
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อาจจะแตงตั้งพนักงานเทศบาลคนใดคนหนึง่ซึ่งดาํรงตาํแหนงไมต่ํากวา  ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวน
ราชการที่เรียกชื่ออยางอืน่เปนผูรักษาราชการแทนก็ได 

ขอ 271 ใหผูรักษาราชการแทนมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน 
ในกรณีที่มีผูดาํรงตําแหนงใด  หรือผูรักษาราชการแทนผูดํารงตําแหนงนั้นมอบหมายหรือ

มอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอืน่ปฏิบัติราชการแทน  ใหผูปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับ    
ผูซึ่งมอบหมายหรือมอบอํานาจ 

ในกรณีที่มกีฎหมายอื่นแตงตั้งใหผูดํารงตาํแหนงใดเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจหนาที่
อยางใด  ใหผูรักษาราชการแทนหรือผูปฏิบัติราชการแทน  มีอํานาจหนาที่เปนกรรมการหรือมีอํานาจหนาที่
เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้นในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนดวย  แลวแตกรณ ี

ขอ 272 การเปนผูรักษาราชการแทนตามที่กําหนดในมาตรฐานทั่วไปนี้  ไม
กระทบกระเทอืนอํานาจนายกเทศมนตรซีึง่เปนผูบงัคับบัญชาที่จะแตงตั้งพนักงานเทศบาลอืน่เปนผูรักษา
ราชการแทนตามอํานาจหนาทีท่ี่มีอยูตามกฎหมาย 

ในกรณีที่มกีารแตงตั้งผูรักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง  ใหผูดาํรงตําแหนงรอง  พนจาก
ความเปนผูรักษาราชการแทนนับแตเวลาทีผู่ไดรับการแตงตั้งตามวรรคหนึง่เขารับหนาที ่

ขอ 273 ในกรณีที่ตําแหนงพนักงานเทศบาลตําแหนงอื่นวางลง  หรือผูดํารงตําแหนงไม
สามารถปฏิบตัริาชการได  และเปนกรณทีี่มิไดมีการกําหนดไวเกี่ยวกบัการปฏิบัติราชการแทนและการ
รักษาราชการแทน  ใหนายกเทศมนตรีมอํีานาจสั่งใหพนักงานเทศบาลที่เหน็สมควรใหรักษาการในตําแหนง
นั้นได  โดยใหพิจารณาถึงความรูความสามารถ  ความเหมาะสมและเปนประโยชนตอทางราชการสูงสุด  
สําหรับกรณีตาํแหนงผูบริหารสถานศึกษาวางลงหรือผูดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศกึษาไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ราชการไดและมีการแตงตั้งผูดํารงตาํแหนงผูชวยไว  ใหผูดํารงตาํแหนงผูชวยเปนผูรักษาการใน
ตําแหนง       ถามีผูดํารงตําแหนงผูชวยหลายคน  ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจแตงตั้งใหผูดํารงตาํแหนง
ผูชวย  คนหนึง่หรือหลายคนรักษาการในตําแหนงตามลําดับไวเปนการลวงหนาได 

ผูรักษาการในตําแหนงตามวรรคหนึง่  ใหมีอํานาจหนาที่ตามตําแหนงที่รักษาการนัน้ ใน
กรณีที่มีกฎหมายอืน่  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  มติคณะกรรมการตามกฎหมาย  หรือ  
คําสั่งผูบังคับบัญชาแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงนัน้  เปนกรรมการหรือใหมีอํานาจหนาที่ใด  ก็ใหผูรักษาการ
ในตําแหนงทําหนาทีก่รรมการหรือมีอํานาจหนาที่อยางนัน้  ในระหวางที่รักษาการในตําแหนง  แลวแตกรณี 

หมวด 14 
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กิจการอนัเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

สวนที่ 1 
การสั่งพนกังานประจําเทศบาล 

ขอ 274 ใหนายกเทศมนตรีโดยความเหน็ชอบจาก ก.ท.จ.   มีอํานาจสั่งพนักงานเทศบาล
ใหประจําเทศบาลเปนการชัว่คราว  โดยใหพนจากตําแหนงหนาที่เดมิได  ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน
ดังตอไปนี้ 

(1) เมื่อพนกังานเทศบาลมกีรณีถูกกลาวหาหรือมีกรณีเปนทีส่งสัยวากระทาํผิดวินยั
อยางรายแรง หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทาํความผิดอาญา  เวนแตเปนความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  หรือกรณีที่ถูกฟองนัน้  พนักงานอยัการรับเปนทนายแกตางใหและถา ให
ผูนั้นคงอยูในตําแหนงหนาที่เดิมตอไปจะเปนอุปสรรคตอการสืบสวนสอบสวน  หรืออาจเกิดการเสียหายแก
ราชการ 

(2)  เมื่อพนกังานเทศบาลกระทาํหรือละเวนกระทําการใดจนตองคําพิพากษาถงึที่สุด
วาเปนผูกระทาํความผิดอาญา  และผูมีอํานาจดังกลาวพิจารณาเหน็วาขอเทจ็จริงที่ปรากฏตามคํา
พิพากษาถงึทีสุ่ดนั้นไดความประจักษชัดอยูแลววาการกระทําหรือละเวนกระทาํการนั้นเปนความผิดวินัย
รายแรง 

(3) เมื่อพนกังานเทศบาลละทิ้งหรือทอดทิง้หนาที่ราชการ  และผูบังคับบัญชาได
ดําเนนิการสืบสวนแลวเหน็วาไมมีเหตุผลอันสมควร  และการละทิง้หรือทอดทิง้หนาทีร่าชการนั้นเปนเหตุให
เสียหายแกราชการอยางรายแรง 

(4) เมื่อพนกังานเทศบาลกระทาํผิดวินยัอยางรายแรงและไดรับสารภาพเปนหนังสือ
ตอผูบังคับบัญชา  หรือใหถอยคํารับสารภาพตอผูมีหนาที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตาม
มาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับวนิัย  การรักษาวินยัและการดําเนินการทางวินยัและไดมีการบันทกึถอยคาํรับ
สารภาพเปนหนังสือ 

(5) เมื่อพนกังานเทศบาลมกีรณีถูกแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น  ทาํการสอบสวนในกรณี
ถูกกลาวหา  หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนผูขาดคุณสมบัติ  หรือมลัีกษณะตองหามสําหรับพนกังาน
เทศบาล 

(6) เมื่อพนกังานเทศบาลมกีรณีถูกแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวน  หรือมี
การใชสํานวนการสอบสวนพิจารณาดาํเนินการในกรณีถูกกลาวหา  หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอน
ความสามารถในอันที่จะปฏิบัติราชการ บกพรองในหนาที่ราชการหรือประพฤติตน  ไมเหมาะสมกบั
ตําแหนง หนาที่ราชการหรือมกีรณีที่ปรากฏชัดแจงตามมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับวนิัย การรักษาวนิยั  และ
การดําเนินการทางวินยั 
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(7)  เมื่อพนกังานเทศบาลผูดํารงตําแหนงใดมกีรณีถูกกลาวหา  หรือมีกรณีเปนที่
สงสัยวามพีฤติการณไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนัน้ซึ่งผูบังคบับัญชาไดสืบสวนแลว
เห็นวากรณีมมีูล  และถาใหผูนั้นคงอยูในตําแหนงเดิมตอไปอาจเกิดการเสียหายแกราชการ 

(8) เมื่อพนกังานเทศบาลไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 
(9) เมื่อพนกังานเทศบาลไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรส  ซึ่งไปปฏิบัติหนาที่

ราชการ  หรือไปปฏิบัติงานในตางประเทศ 
(10) เมื่อพนกังานเทศบาลไดรับทุนรัฐบาลหรือทุนของเทศบาลใหไปศึกษาหรือ

ฝกอบรมในประเทศ  หรือตางประเทศ 
(11) กรณีอ่ืนที่มเีหตุผลความจําเปนพิเศษเพื่อประโยชนแกราชการ โดยไดรับความ 

เห็นชอบจาก  ก.ท.จ. 

ขอ 275 ในการเสนอขอให  ก.ท.จ. พิจารณาใหความเหน็ชอบการสั่งพนักงานเทศบาลให
ประจําเทศบาล  ใหแสดงรายละเอียดในคาํเสนอขอ  ดังตอไปนี้ 

(1) คําชี้แจง  เหตุผลความจาํเปนและประโยชนแกราชการ  และระยะเวลาที่จะสัง่
พนักงานเทศบาลใหประจําเทศบาล  ทั้งนี ้ ตองไมเกินหกเดือน เวนแตการสั่งประจาํเทศบาลตามขอ  274 
(8) (9) และ(10)  ใหส่ังไดไมเกินระยะเวลาที่ผูนัน้ไดรับอนุญาตใหลา 

(2) หนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการที่จะมอบหมายแกผูถกูสั่งให
ประจําเทศบาล  ยกเวนกรณีตามขอ  274 (8) (9) และ (10) 

ขอ 276 การสั่งพนักงานเทศบาลใหประจาํเทศบาล    ใหนายกเทศมนตรีส่ังไดตามมติของ 
ก.ท.จ.  เปนเวลาไมเกนิหกเดือนนับแตวนัที่ถูกสัง่ใหประจํา  เวนแต กรณีส่ังประจําเทศบาลตามขอ 274 (8) 
(9) และ (10)  ใหส่ังไดไมเกนิระยะเวลาที่ผูนั้นไดรับอนุญาตใหลา 

เมื่อมีการสัง่พนักงานเทศบาลผูใดใหประจําเทศบาลแลว  และถานายกเทศมนตรี เหน็วา
ยังมีเหตุผลความจําเปนพิเศษที่จะตองสั่งใหผูนัน้ประจาํตอไปอีกเกินกาํหนดเวลาตามวรรคหนึง่ ใหขอ
ความเหน็ชอบขยายเวลาตอ  ก.ท.จ. ไดอีกไมเกนิหนึ่งป  โดยเมื่อรวมกนัแลวใหขยายเวลาสัง่ประจาํเทศบาล 
ไดไมเกินหนึ่งปหกเดือน  ทัง้นี้ ใหขอขยายเวลากอนวนัครบกําหนดเวลาเดิมไมนอยกวาสามสิบวัน  เวนแต
กรณีที่มีเหตุผลความจาํเปนพิเศษ อาจขอความเห็นชอบขยายเวลาตอ ก.ท.จ. กอนวนัครบกําหนดเวลาเดิม
นอยกวาสามสิบวันได 

การขอความเห็นชอบขยายเวลาตามวรรคสองใหนําความขอ 275 (1) และ (2) มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

ขอ 277 ในการเสนอขอให  ก.ท.จ. พิจารณาใหความเหน็ชอบการสั่งพนักงานเทศบาลให
ประจําเทศบาลสําหรับกรณมีีเหตุผลความจําเปนตามขอ 274 (8) (9) (10) หรือ (11) หากเทศบาลเห็นวา 
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เพื่อประโยชนตอการบริหารราชการของเทศบาล และใหมีเจาหนาที่ปฏิบัติงานทดแทนในตําแหนง  ผูที่ถกู
ส่ังใหประจําเทศบาล  ใหเทศบาลดําเนนิการตามขอ 275 (1) และ (2)  และใหเสนอขอกําหนดตําแหนง
ประจําเทศบาลเพิ่มใหม  เพื่อรองรับพนักงานเทศบาล ผูถูกสั่งใหประจําดังกลาวเปนการเฉพาะตัว โดยให
กําหนดเปนเงือ่นไขวา หากตําแหนงประจาํเทศบาลวางลงใหยุบเลิกตาํแหนงได   

สําหรบัการสั่งประจําเทศบาลตามวรรคหนึง่  เมื่อ ก.ท.จ. พิจารณาใหความเหน็ชอบแลว    
ให ก.ท.จ. เสนอเรื่องการขอกําหนดตําแหนงประจําเทศบาล  พรอมดวยเหตุผลความจําเปนในการสั่ง
พนักงานเทศบาลผูนัน้ประจําเทศบาล  ให ก.ท.ใหความเหน็ชอบกอน   

เมื่อ  ก.ท.จ. และ ก.ท. ไดพิจารณาใหความเหน็ชอบตามวรรคสองแลว ใหนายกเทศมนตรี
ส่ังพนักงานเทศบาลผูนัน้ใหประจาํเทศบาล ตามความเห็นชอบของ ก.ท.จ. และใหนาํความที่กาํหนดใน 
ขอ 276  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

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

ขอ 279 หากเปนการสัง่พนกังานเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา  ใหส่ังประจําสถานศกึษา
เทานั้น 

ขอ 280 การใหพนจากตําแหนง การใหไดรับเงินเดือน การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดอืน
การดําเนินการทางวินยั  และการออกจากราชการของพนักงานเทศบาลที่ถูกสัง่ให  ประจําเทศบาลใหถือ
เสมือนวาผูถกูส่ังนัน้ดํารงตาํแหนงเดิม 

สวนที่ 2 
การสั่งพนกังานเทศบาลไปชวยปฏิบัติราชการ 

ขอ 281 ในประกาศนี ้
“การสั่งพนกังานเทศบาลไปชวยปฏิบัติราชการเปนการชั่วคราว”  หมายความวา  การให

พนักงานเทศบาลไปชวยปฏิบัติราชการในสวนราชการอื่นภายในเทศบาลเดียวกันหรือตางเทศบาลหรือสวน
ราชการอื่น  หนวยงานของรฐั  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่นอืน่ 

ขอ 282 นายกเทศมนตรีมีอํานาจสัง่ใหพนกังานเทศบาลในสวนราชการหรือสถานศกึษา
หนึง่ไปชวยปฏิบัติราชการในอีกสวนราชการหรือสถานศกึษาหนึง่ในเทศบาลเดียวกนัเปนการชั่วคราวไดทุก
ตําแหนง โดยไมขาดจากหนาที่ในตําแหนงเดิม 
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การสั่งใหพนักงานเทศบาลใหไปชวยปฏิบตัิราชการตามวรรคหนึง่  ใหคํานึงถึงภารกจิ 
หนาทีท่ี่ตองไปปฏิบัติมีความเหมาะสม สอดคลองกับความรูความสามารถและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงของพนักงานเทศบาลผูนัน้ดวย 

ขอ 283 หามมิใหส่ังพนกังานเทศบาลไปชวยปฏิบัติราชการในเทศบาลอื่น  สวนราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ หรือราชการสวนทองถิ่นอืน่  เวนแตกรณีมีความจาํเปนและสําคัญอยางยิ่ง 
เพื่อประโยชนของทางราชการโดยรวม  นายกเทศมนตรีอาจสั่งใหพนกังานเทศบาลไปชวยปฏิบัติราชการใน
เทศบาลอืน่  สวนราชการ หนวยงานของรฐั รัฐวิสาหกจิ หรือราชการสวนทองถิ่นอืน่ได โดยใหพิจารณาถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดความเสียหายกับเทศบาลตนสังกดัเปนหลกั และตองอยูภายใตเงื่อนไขดังนี ้

(1) ใหผูมีอํานาจของหนวยงานอืน่ที่ประสงคขอตัวพนกังานเทศบาลไปชวยปฏิบัติ 
ราชการกับนายกเทศมนตรีของเทศบาลตนสังกัด  ทาํความตกลงกนั  โดยมีหนังสือยินยอม 

(2) พนักงานเทศบาลผูที่จะถูกส่ังใหไปชวยปฏิบัติราชการจะตองสมัครใจที่จะไปชวย
ปฏิบัตริาชการในหนวยราชการอื่นนัน้ และตองเปนผูมีความรูความสามารถในงานตามภารกิจที่ไปชวย
ปฏิบัติราชการนั้น  และตรงตามมาตรฐานกาํหนดตําแหนงของพนักงานผูนั้นดวย 

(3) การสั่งพนกังานใหชวยปฏิบัติราชการ  ใหส่ังไดเปนการชั่วคราวครั้งละไมเกิน  
6  เดือน และในกรณีเดียวกนัใหส่ังชวยปฏบิัติราชการไดไมเกิน 2 คร้ัง  

(4) หากมีเหตุผลความจาํเปนตองรีบใหชวยปฏิบัติราชการในกรณีเดียวกนัตาม 
(3)เกนิกวา  2  คร้ัง  ใหเทศบาลเสนอเหตุผลความจาํเปนตอ ก.ท.จ.เพื่อพิจารณาเมื่อ ก.ท.จ.มีมติเปน
ประการใดแลวใหเทศบาลปฏิบัติตามนั้น 

(5) การสั่งใหพนักงานเทศบาลทีสั่งกัดสถานศกึษาไปชวยปฏิบัตริาชการตามขอ  282  
และขอ  283  ใหกระทาํได  เพื่อชวยปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในสถานศกึษาเทานัน้ 

สวนที่ 3 
การขอยืมตัวขาราชการ  พนกังานหรือลูกจางหนวยงานอืน่มาชวยปฏิบตัิงาน 

ขอ 284 ในหลักเกณฑนี ้
“การขอยืมตัวขาราชการ”  หมายความวา  การที่เทศบาลขอยืมตัว  ขาราชการพนกังาน

หรือลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิน่อื่นที่มิใชพนกังาน
หรือลูกจางเทศบาลมาปฏิบตัิงานในเทศบาลเปนการชั่วคราว” 

ขอ 285 เพื่อประโยชนแกทางราชการ  เทศบาลอาจขอยมืตัวขาราชการ  พนักงานหรอื
ลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรฐั  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่นอ่ืนที่มิใชพนักงานหรือลูกจาง
เทศบาลมาชวยปฏิบัติงานชัว่คราวได  โดยตองพิจารณาตกลงกับหนวยราชการ  หนวยงานรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  
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หรือราชการสวนทองถิ่นอืน่ที่มิใชเทศบาลนั้นกอน   โดยเจาตัวตองสมคัรใจและผูมีอํานาจของสังกดัเดิมได
เห็นชอบแลว 

การขอยืมตัวขาราชการ  พนกังานหรือลูกจาง  ตามวรรคหนึง่  ใหคํานงึถึงภารกิจหนาที่ที่
จะขอยืมตัวมาชวยปฏิบัติตองมีความเหมาะสม  สอดคลองกับความรูความสามารถของผูนั้นดวย 

ขอ 286 ระยะเวลาการขอยืมตัวราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงาน
ของรัฐ  รัฐวิสาหกจิ  หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นมาชวยปฏิบัติงานชัว่คราว  ใหเปนไปตามที่ผูมีอํานาจของ
ตนสังกัดเดิมกาํหนด 

ขอ 287 คาตอบแทนขาราชการ  พนกังาน  หรือลูกจาง  ทีเ่ทศบาลขอยมืตัวมาใหเปนตามที ่
ก.ท. กําหนด 

สวนที่ 4 
การพัฒนาพนกังานเทศบาล 

ขอ 288 ใหเทศบาลมีการพฒันาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการ   เปนพนักงานเทศบาล
กอนมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติเพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของ    ทางราชการ    หลกัและวิธีปฏิบัติราชการ
บทบาท และหนาที่ของขาราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและ
แนวทางปฏิบัติตนเพื่อเปนขาราชการที่ด ี 

ขอ 289 การพฒันาพนักงานเทศบาล  ตามขอ 288  ตองกําหนดใหผูไดรับการบรรจุ เขารับ
ราชการเปนพนักงานเทศบาลทุกคนใหไดรับการพัฒนาและตองดําเนินการพัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตร
ที ่ ก.ท. กําหนด  ดังนี ้

1) หลักและระเบยีบวิธีปฏิบัติราชการ 
2) บทบาทและหนาที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
3) แนวทางปฏิบัติงานเพื่อเปนพนักงานทั่วไป 
4) ความรูพืน้ฐานในการปฏิบัติราชการสําหรับพนักงานบรรจุใหม  และการพัฒนา

เกี่ยวกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบ  
หากเทศบาลมีความประสงคจะพัฒนาเพิม่เติมใหสอดคลองกับความจําเปนในการพัฒนา

ของแตละเทศบาลก็ใหกระทาํได    ทัง้นี้  เทศบาลที่จะดาํเนนิการจะตองใชหลักสูตรที ่ ก.ท. กําหนดเปน
หลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจาํเปนที่เทศบาลพิจารณาเหน็วามีความเหมาะสมตอไป 

ขอ 290 การพฒันาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที ่ ใหเทศบาลสามารถเลือกใชวิธีการ
พัฒนาอื่น ๆ  ได  เชน  การพัฒนาโดยการปฐมนิเทศ  การพัฒนาในระหวางการปฏบิัติหนาที่ราชการ การ
พัฒนาโดยผูบงัคับบัญชา  การฝกภาคสนาม  การพฒันาเฉพาะดาน 
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ขอ 291 การพฒันานี้  อาจกระทําไดโดยสาํนักงาน ก.ท.จ. เทศบาลตนสังกัด หรือ
สํานักงาน ก.ท. รวมกับเทศบาลตนสงักัด   หรือเทศบาลตนสังกัดรวมกับสํานกังาน ก.ท.จ. หรือเทศบาลตน
สังกัดรวมกับสวนราชการอืน่ก็ได 

ขอ 292 การพฒันาพนักงานเทศบาลบรรจใุหมใหดาํเนนิการ  ดงันี ้
(1) การปฐมนิเทศ  ใหกระทาํกอนมอบหมายหนาที่ปฏิบัติกอนการบรรจุเขารับ

ราชการ 
(2) หลักสูตรการพัฒนา  ที่ใหเปนไปตามหลกัสูตรที่กําหนดตามขอ  289       
(3) การเลือกวธิีการพัฒนาพนกังานเทศบาล  ใหเลือกวธิีการใดวิธีการหนึง่หรือ หลาย

วิธีการควบคูกนัไป  แลวแตความเหมาะสมของแตละเทศบาล เชน การงบประมาณ   ส่ือการฝกอบรม  
วิทยากร  ระยะเวลา  กําลังคนที่รับผิดชอบการฝกอบรม  และกําหนดกลุมเปาหมายทีจ่ะเขารับการอบรม 

(4) ประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา    โดยประเมินความรูและทักษะตลอดจน
ทัศนคติของผูเขารับการพัฒนา  และติดตามการนําผลไปใชในการปฏบิัติงาน 

ขอ 293 การดําเนนิการพัฒนาพนกังานเทศบาลบรรจุใหมนี้  ควรกระทาํภายในระยะเวลา
ที่พนักงานเทศบาลผูนัน้ยังอยูในระหวางทดลองปฏิบัตหินาที่ราชการ 

ขอ 294 ใหผูบังคับบัญชามหีนาที่พฒันาผูอยูใตบังคับบัญชา  เพื่อเพิม่พูนความรูทกัษะ
ทัศนคติที่ด ี คณุธรรม  และจริยธรรม  อันจะทําใหปฏิบตัิหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

ขอ 295 ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับมีหนาทีรั่บผิดชอบในการควบคุมดูแลและการพฒันา
ผูใตบังคับบัญชาที่อยูภายใตการบังคับบัญชาโดยตรง  รวมทั้งผูใตบงัคบับัญชาที่เพิ่งยายหรือโอนมาดํารง
ตําแหนง  ซึ่งอยูภายใตการบงัคับบัญชาของตน 

ขอ 296 การพฒันาผูใตบงัคับบัญชานัน้  ผูบังคับบัญชาอาจเปนผูดาํเนินการเองหรอื
มอบหมายใหผูที่เหมาะสมดําเนนิการ โดยเลือกวธิีที่เหมาะสมกับการพัฒนา  ผูใตบังคับบัญชาเปน
รายบุคคลหรอืเปนกลุม ซึ่งอาจใชวิธกีารฝกอบรมหรือวิธีการพัฒนาอื่น ๆ   โดยพิจารณาดําเนินการหา
ความจาํเปนในการพัฒนาจากการวิเคราะหปญหาในการปฏิบัติงาน  การจัดทาํแผนพัฒนารายบุคคลหรือ
ขอเสนอของผูใตบังคับบัญชาเอง 

ขอ 297 การพฒันาผูใตบงัคับบัญชานัน้  ตองพัฒนาทั้ง  5  ดาน  ไดแก 
(1) ดานความรูทัว่ไปในการปฏิบตัิงาน  ไดแก  ความรูทีเ่กี่ยวของกับการปฏิบัติงาน

โดยทั่วไป  เชน  สถานที่  โครงสรางของงาน  นโยบายตาง ๆ  
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(2) ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  ไดแก  ความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานของตาํแหนงหนึง่ตําแหนงใดโดยเฉพาะ  เชน  งานฝกอบรม  งานพิมพดีด
งานดานชาง   

(3) ดานการบริหาร  ไดแก  รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริหารคน
เชน  ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจงูใจ  การประสานงาน 

(4) ดานคุณสมบัติสวนตัว  ไดแก  การชวยเสริมบุคลิกภาพที่ดี  สงเสริมใหสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอื่นไดอยางราบรืน่ และมีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัมพนัธการทาํงาน การสื่อ
ความหมาย  การเสริมสรางสุขภาพอนามยั 

(5) ดานคุณธรรม  และจริยธรรม  ไดแก  การพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน  เชน  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานอยางมีความสุข 

ขอ 298 ข้ันตอนการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา  แบงไดดงันี ้
(1) การเตรียมการและการวางแผน  ใหกระทาํดังนี ้

(ก) การหาความจาํเปนในการพฒันา 
การหาความจาํเปนในการพฒันาผูใตบงัคับบัญชาแตละคน  หมายถงึ

การศึกษาวิเคราะหดูวา ผูใตบังคับบัญชาแตละคนสมควรจะตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง จงึจะ
ปฏิบัติงานไดสําเร็จอยางมปีระสิทธิภาพและปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานที่กาํหนดไว 

(ข) ประเภทของความจาํเปน  ไดแก  ดานความรูทัว่ไปในการปฏิบัติงานดาน
ความรูและทกัษะเฉพาะของงานในแตละตาํแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว และดาน
คุณธรรมและจริยธรรม 

(2) การดําเนินการพัฒนา  ใหกระทําดังนี ้
(ก) การเลือกวธิีพฒันาผูใตบงัคับบัญชาที่เหมาะสม  เมื่อผูบงัคับบัญชาไดขอมูล

ที่เปนประโยชนตอการพฒันาผูใตบังคับบัญชาจากการหาความ จําเปนในการพฒันาแลว  ผูบงัคับบัญชา
ควรนําขอมูลเหลานั้นมาพิจารณากําหนดกลุมเปาหมาย  และเรื่องทีผู่ใตบังคับบัญชาจําเปนตอง  ไดรับการ
พัฒนา  ไดแก  ผูใตบังคับบัญชาที่สมควรจะไดรับการพฒันามีใครบาง  และแตละคนสมควรจะไดรับการ
พัฒนาในเรื่องอะไร  ตอจากนั้นก็เลือกวธิีการพัฒนาที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย อาจเปนวิธกีารที่
ดําเนนิการไดในขณะปฏิบัติงาน  เชน  การสอนงาน  การสับเปลี่ยนงาน  การใหคํา  ปรึกษา  หรืออาจเปน
วิธีการพัฒนาอื่น ๆ  เชน  การฝกอบรม  การศึกษาดงูาน  เปนตน 

(ข) วิธีการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา  ผูบังคับบัญชาสามารถพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชา โดยเลือกใชวิธีการพัฒนาไดหลายวิธีดวยกนั เชน การสอนงาน การมอบหมายงาน การ
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สับเปลี่ยนโยกยายหนาที ่ การรักษาราชการแทนหรือรักษาการในตําแหนง การสงไปศึกษาดูงาน การ
ฝกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัตกิาร และการสมัมนา  เปนตน 

(3) ขั้นการทดลองปฏิบัติ  ใหกระทําดงันี ้
(ก) ใหทดลองปฏบิัต ิ โดยเริ่มตนจากงานที่งาย ๆ  กอน  แลวคอยใหทํางานที่

ยากขึน้ตามลาํดับ 
(ข) ใหผูบังคับบัญชาทบทวนถงึเหตุผลและขั้นตอนวิธีการทาํงาน เพื่อตรวจสอบ

ดูวาผูใตบังคับบัญชาเขาใจและเรียนรูวธิีการทํางานมากนอยเพียงใด 
(ค) ชวยแกไขขอบกพรองหรือขอผิดพลาดตาง ๆ  ที่อาจเกิดขึน้  โดยควรคํานึงถงึ

ส่ิงเหลานี้ดวยคือ  หลกีเลี่ยงการวพิากษวิจารณใหยกยองชมเชยกอนทีจ่ะแกขอผิดพลาด  ใหผูเขารับการ
สอนแกไขขอผิดพลาดดวยตนเอง  อยาแกไขขอผิดพลาดใหเกินขอบเขต  อยาแกไขขอผิดพลาดตอหนา 
ผูอ่ืน และอยาดวนตําหนิผูเขารับการสอนเร็วเกินไป 

(ง) กระตุนและใหกําลังใจแกผูใตบังคับบัญชา  เพื่อใหมกีําลงัใจและมีความ
เชื่อมั่นในตัวเองที่จะเรียนรูงานตอไป 

(จ) ใหดาํเนินการสอนตอไปเร่ือย ๆ  จนแนใจไดวาผูใตบังคบับัญชาไดเรียนรู 
และสามารถปฏิบัติงานนั้นไดถูกตองจึงยตุิการสอน 

(4) ขั้นตอนติดตามผลใหกระทําดังนี ้
(ก) มอบหมายงานใหปฏิบัติดวยตนเอง  
(ข) เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยได  ในกรณีที่มีปญหา 
(ค) ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และคอย ๆ ลดการตรวจสอบลง  

เมื่อผูบังคับบัญชาแนใจวา  ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ไดรับการสอนไดถูกตอง 
(ง) แจงใหผูบงัคับบัญชาทราบถงึผลการปฏิบตัิงาน ทั้งในสวนที่ผูใตบังคบับัญชา

ปฏิบัติไดดี  และสวนที่ยงัตองปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมเพือ่เสริมสรางความเชื่อมั่นในตัวเอง   และแกไข
ขอบกพรองเพือ่ใหการปฏิบตัิงานสมบูรณยิ่งขึ้น 

ขอ 299 ใหเทศบาล จัดทาํแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิม่พูนความรูทักษะ
ทัศนคติที่ด ี คณุธรรมและจริยธรรม  อันจะทําใหปฏิบัติ หนาที่ราชการในตําแหนงนัน้ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ตองกาํหนดตามกรอบของแผนแมบทการ
พัฒนาพนักงานเทศบาลที ่ ก.ท. กําหนด โดยใหกําหนดเปนแผนการพฒันาพนักงานเทศบาลมีระยะเวลา  
3 ป ตามรอบของแผนอัตรากําลังของพนกังานเทศบาลนั้น 



 128

ขอ 300 ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประกอบดวย 

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

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

ขอ 302 หลักการและเหตุผลในการจัดทําแผนการพฒันา เปนการหาความจาํเปนในการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล   การศึกษาวิเคราะหถึงความจาํเปนที่จะตองพัฒนาพนักงานเทศบาลตําแหนง
ตางๆ   ทั้งในฐานะตวับุคคล  และฐานะตําแหนงตามที่กาํหนดในสวนราชการตามแผนอัตรากําลงัของ
เทศบาล ตลอดทั้งความจาํเปนในดานความรูความสามารถทัว่ไปในการปฏิบัติงาน ดานความรู
ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร และดานคุณธรรมและจริยธรรม  

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

ขอ 304 หลักสูตรการพัฒนา สําหรับพนักงานเทศบาลแตละตําแหนงตองไดรับการพัฒนา
อยางนอยในหลักสูตรหนึง่หรอืหลายหลักสตูร  ดังนี ้

(1) หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกีย่วกบังานในหนาที่รับผิดชอบ 
(3) หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
(4) หลักสูตรดานการบริหาร 
(5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 
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ขอ 305 วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล ใหเทศบาลดําเนินการเอง หรืออาจมอบหมาย
สํานักงาน ก.ท.จ. หรือผูที่เหมาะสมดําเนนิการ  หรือดําเนินการรวมกบัสํานักงาน ก.ท.จ. สวนราชการ หรือ
หนวยงานอื่น   โดยวิธีการพฒันาวิธีใดวธิหีนึง่ หรือหลายวิธีก็ได ตามความจาํเปน ความเหมาะสม ดังนี ้

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

ระยะเวลาดําเนินการพฒันาพนักงานเทศบาล ตองกําหนดใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
ที่เขารับการพฒันา วธิีการพฒันา และหลกัสูตรการพัฒนาแตละหลักสูตร 

ขอ 306 งบประมาณในการดําเนนิการพฒันาเทศบาลตองจัดสรรงบประมาณสําหรับการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล ตามแผนการพัฒนาพนกังานเทศบาลอยางชดัเจน แนนอน เพื่อใหการพฒันา
เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 

ขอ 307 การติดตามและประเมินผลการพฒันาเทศบาลตองจัดใหมีระบบการตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล  เพือ่ใหทราบถึงความสาํเร็จของการพัฒนา ความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผูเขารับการพัฒนา  

ขอ 308 ใหเทศบาลจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามขอ  299  แลวเสนอให 
ก.ท.จ. พิจารณาใหความเหน็ชอบ  

ในการพิจารณาของ  ก.ท.จ. ตามวรรคหนึ่ง  ให ก.ท.จ. พิจารณาถงึความจาํเปนในการ
พัฒนา กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพฒันา
งบประมาณทีเ่ทศบาลจัดสรรสําหรับการพฒันา เมื่อ ก.ท.จ. พิจารณามมีติเห็นชอบแลวใหเทศบาล
ประกาศใชบังคับเปนแผนการพัฒนาพนกังานเทศบาลตอไป 

เมื่อครบกําหนดรอบระยะเวลาการใชแผนการพัฒนาพนกังานเทศบาล  3 ป แลว ให
เทศบาลดําเนนิการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามขอ  299  เปนระยะเวลา 3 ป ในรอบถัดไป
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระยะเวลาของแผนอตัรากําลังพนักงานเทศบาลดวย 

ขอ 309 ในการพิจารณาของ  ก.ท.จ. ตามขอ  308 หาก  ก.ท.จ.  เห็นวาแผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาลยังไมเหมาะสม ใหเทศบาลดําเนินการปรับปรุง แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลดังกลาว
ตามความเหน็ของ  ก.ท.จ.   
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ขอ 310 ให  ก.ท.จ. ตรวจสอบและกํากับดูแลใหเทศบาลดําเนนิการพฒันาพนักงาน 
เทศบาล ตามแผนการพฒันาพนักงานเทศบาลที่ไดประกาศใชบังคับ ทัง้นี ้ เทศบาลตองจัดสรรงบประมาณ
เพื่อใหสามารถดําเนนิการตามแผนการพฒันาพนักงานเทศบาลดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอ 311 การพฒันาพนักงานเทศบาลโดยการใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ หมายถงึ การ
เพิ่มพนูความรู ดวยการเรียนหรือการวิจยัตามหลกัสูตรของสถาบนัการศึกษาในประเทศโดยใชเวลาในการ
ปฏิบัติราชการ เพื่อใหไดมาซึง่ปริญญาหรือประกาศนยีบตัรวิชาชีพ 

ขอ 312 ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจอนุมัตใิหพนักงานเทศบาลไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ 
ใหนายกเทศมนตรีเปนผูมีอํานาจอนุมัต ิ

การใหพนกังานเทศบาลไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ตามวรรคหนึง่   ใหนายกเทศมนตรี
พิจารณาถึงอตัรากําลังพนักงานเทศบาลทีม่ีอยู   โดยใหมีผูปฏิบัติงานเพียงพอ ไมใหเสียหายแกราชการ
และไมตองตั้งอัตรากําลังเพิม่ 

ขอ 313 พนักงานเทศบาลที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ตองมีคุณสมบัติดงันี ้
(1) เปนผูทีพ่นกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลว 
(2) ผูไปศึกษาขั้นต่ํากวาปริญญาตรี ตองมีอายุไมเกิน 35 ป ผูไปศึกษาขัน้ปริญญา

ตรีตองมีอายุไมเกิน 40 ป ผูไปศึกษาขั้นทีสู่งกวาปริญญาตรี ตองมีอายุไมเกิน45 ปนบัถงึวนัเริ่ม   ตนเปด
ภาคการศึกษา เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก ก.ท.จ. เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย 

(3) เปนผูที่ผูบังคบับัญชาตั้งแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไปรับรองวาเปนผูที่
มีความประพฤติดี และต้ังใจปฏิบัติหนาทีร่าชการ 

(4) เปนผูไมอยูในระหวางถกูตั้งกรรมการสอบสวนทางวนิัยหรือถูกฟองคดีอาญาเวน
แตกรณีถูกฟองคดอีาญาในความผิดที่ไมอยูในขายตองรอการเลื่อนขัน้เงนิเดือนตามประกาศกาํหนดการ
เลื่อนขั้นเงินเดอืนสําหรับพนกังานเทศบาล 

(5) สําหรับผูที่เคยไดรับอนุมัติไปศึกษาตามประกาศนี ้หรือระเบียบอื่นมาแลว
จะตองกลับมาปฏิบัติราชการภายหลงัจากสําเร็จการศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป 

ขอ 314 การใหพนักงานเทศบาลไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ใหพิจารณาตามแนวทาง
ดังตอไปนี้ 

(1) สาขาวิชาและระดับการศึกษา โดยปกติจะตองสอดคลองหรือเปนประโยชนกับ
มาตรฐานกําหนดตําแหนงทีด่ํารงอยูตามที ่ก.ท. กําหนด  เวนแตพนกังานเทศบาลตองการไปศึกษาเพื่อ
พัฒนาตนเองและนายกเทศมนตรีเหน็ชอบดวย 

(2) จะตองไปศึกษาในสถาบนัการศึกษาทีท่บวงมหาวทิยาลัยหรือ
กระทรวงศึกษาธิการใหการรับรองมาตรฐานหลกัสูตรแลว 
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ขอ 315 พนักงานเทศบาลที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ จะตองยืน่เอกสารดังตอไปนี้
ประกอบการพิจารณาดวย ค 

(1) บันทกึแสดงเหตุผลและความจําเปนที่จะไปศึกษาเพิม่เติม 
(2) หลักสูตรหรือแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา พรอมหนงัสือ

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

ขอ 316 พนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุมัติใหไปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศจะตองศึกษาให
สําเร็จภายในระยะเวลาที่สถาบันการศึกษานัน้ ๆ กําหนดไวในแตละหลักสูตรการศึกษา 

หากศกึษาไมสําเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึง่ นายกเทศมนตรีอาจพิจารณาขยาย
เวลาการศึกษาไดตามเหตุผลความจาํเปนเฉพาะกรณีคร้ังละ 1 ภาคการศึกษา รวมแลวไมเกนิ 2 คร้ัง
หรือไมเกิน 1 ปการศึกษา และเมื่อครบกําหนดเวลาที่ขยายดังกลาวแลวหากมีเหตุผลความจาํเปน อาจ
ขยายเวลาการศึกษาไดอีกโดยความเหน็ชอบของ ก.ท.จ. 

ขอ 317 พนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพิ่มเตมิในประเทศจะตองรายงานผล
การศึกษาใหผูบังคับบัญชาระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึน้ไปทราบทุกภาคการศึกษา หาก
พนักงานเทศบาลไมรายงานผลการศึกษาโดยไมมีเหตอัุนสมควร นายกเทศมนตรีอาจพิจารณาใหยุติ
การศึกษา หรือดําเนนิการอยางใดอยางหนึ่ง   ตามควรแกกรณีก็ได 

ขอ 318 ใหเทศบาล ทาํสัญญาใหพนักงานเทศบาลที่ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกลบัมา
ปฏิบัติราชการ เปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ใชในการศกึษา 

พนักงานเทศบาลผูใดไมกลบัมาปฏิบัติราชการตามสัญญา ตองชดใชเงินเดือน ทุนที่ไดรับ
ระหวางศึกษาและเงินทีท่างราชการจายชวยเหลือ กับใหใชเงนิอีกจาํนวนหนึ่งเทากบัจํานวนเงนิเดือน  ทนุ
และเงินทีท่างราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบีย้ปรับแกทางราชการอีกดวย 

ในกรณีที่ผูไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกลบัมาปฏิบัติราชการไมครบกาํหนดตามสัญญา ก็
ใหลดจํานวนเงินที่จะตองชดใชลงตามสวน 

การทาํสัญญาใหเปนไปตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกาํหนด  ตามระเบียบ วา
ดวยการใหพนกังานเทศบาลไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ โดยอนุโลม 

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

ขอ 320 เมื่อเทศบาลตนสงักัดมีความจําเปนที่จะตองใหพนักงานเทศบาล ที่ไปศึกษา
เพิ่มเติมในประเทศกลับเขาปฏิบัติราชการกอนครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติไมวาในกรณีใด ๆ ใหพนักงาน
เทศบาลผูนั้นกลับเขาปฏิบตัิราชการตามคําสั่งทนัท ี

ขอ 321 การรับเงินเดือนของพนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุมัติไปศึกษา    เพิ่มเตมิในประเทศ
ใหเปนไปตามกฎหมายทีก่ําหนดไวสําหรับพนักงานเทศบาลพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ 322 เทศบาลอาจกาํหนดแนวทางปฏบิัตแิละหลักเกณฑเกีย่วกบัการศึกษาเพิ่มเติมใน
ประเทศเพิม่เติมจากประกาศนี้เพื่อใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของเทศบาลนัน้ ๆ  ก็ได  ทัง้นี ้ เทาที่ไมขัด
หรือแยงกับประกาศหลักเกณฑนี ้

ขอ 323 พนักงานเทศบาลผูใดไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพิม่เติมในประเทศกอนวันใชบังคับ
ตามประกาศนี้   ใหเปนอนัใชไดและใหถือวาพนักงานเทศบาลผูนั้นไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพิ่มเตมิตาม
ประกาศนี ้

ขอ 324 การพฒันาพนักงานเทศบาลโดยใหไปศึกษา ฝกอบรมดูงาน หรือปฏิบัตกิารวิจัย
ในตางประเทศ ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการใหพนกังานเทศบาลไปศึกษา ฝกอบรมและดูงาน    ณ 
ตางประเทศ ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด     โดยกําหนดใหสวนราชการทีเ่ปนกรมที่กาํหนดไว  ในระเบยีดังกลาว 
ใหหมายความถึงเทศบาลดวย  

ขอ 325 ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจการอนมุตัิใหพนกังานเทศบาล  ไปศึกษา ฝกอบรมดูงาน 
หรือปฏิบัติการวิจัยในตางประเทศ ใหเปนอํานาจของนายกเทศมนตรีเปนผูมีอํานาจอนุมัต ิ

ขอ 326 การอนุมัติใหพนกังานเทศบาลผูใดไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน ณ  ตางประเทศ 
กอน  วันประกาศนี้ใชบงัคบั หากเปนไปโดยถูกตองตามระเบียบวธิีการที่ใชอยูในขณะนั้น ก็ใหเปนอันใชได 
และใหดําเนินการเรื่องการอยูศึกษา ฝกอบรม หรือดูงานตอพนักงานเทศบาลผูนั้นตามระเบียบวิธกีารนัน้
ตอไป แตทั้งนี ้สําหรับกรณีศึกษาและฝกอบรม ตองอยูในจํานวนอัตรารอยละตามทีก่ําหนดในระเบียบวา
ดวยการใหพนกังานเทศบาลไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  

สวนที่ 5 
การประเมนิประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ขอ 327 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ใหผูบงัคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของผูใตบังคับบัญชา   เพื่อประกอบการพิจารณาแตงตั้ง  เลือ่นขั้นเงินเดือน  พัฒนาพนกังาน
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เทศบาล   เพิ่มพูนประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ และมีหนาที่เสริมสรางแรงจูงใจใหผูใตบังคบับัญชา
ปฏิบัติตน ใหเหมาะสมกับการเปนพนกังานเทศบาล และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล      

การประเมนิผลการปฏิบัติงาน ใหคํานึงถงึคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของงานที่ไดปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคณุธรรมและ
จริยธรรม ตลอดจนการรักษาวนิัยที่เหมาะสมกับการเปนพนักงานเทศบาล   โดยจัดทําการประเมินอยาง
นอยปละ 2 คร้ัง และเปดโอกาสใหผูถูกประเมินชี้แจง หรือขอคําปรึกษาดวย   

ขอ 328 การประเมินประสทิธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
เทศบาลตามประกาศนี ้   มีหลักการทีจ่ะประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานบนพืน้ฐาน
ของผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก   

ขอ 329 การประเมินประสทิธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อให
ผูบังคับบัญชาใชเปนเครื่องมอืในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน
เทศบาล และนําผลการประเมินไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องตาง ๆ ดังนี ้

(1) การเลื่อนขัน้เงนิเดือน  การใหรางวัลประจาํป  และคาตอบแทนอืน่ ๆ  
(2) การพัฒนา  และการแกไขการปฏิบัติงาน 
(3) การแตงตั้งพนกังานเทศบาล 
(4) การใหออกจากราชการ 
(5) การใหรางวัลจูงใจ  และการบริหารงานบคุคลเรื่องอื่น ๆ 

ขอ 330 การประเมินประสทิธิภาพและประสิทธิผล  ใหประเมินจากผลงานและคุณ  
ลักษณะการปฏิบัติงาน  โดยการประเมนิผลงานใหพิจารณาจากองคประกอบดังตอไปนี ้

(1) ปริมาณงาน 
(2) คุณภาพของผลงาน 
(3) ความทันเวลา 
(4) ผลลัพธ  ประโยชนในการนําไปใช  และประสิทธิผลของงาน 
(5) การประหยัดทรัพยากรหรือความคุมคาของผลงาน 

สวนการประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงาน  ใหพิจารณาจากองคประกอบดังตอไปนี ้
(1) ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน 
(2) การรักษาวนิัย 
(3) การปฏิบัตตินเหมาะสมกับการเปนพนักงานเทศบาล 

เทศบาลอาจกาํหนดใหมีองคประกอบการประเมินอืน่  ๆ  เพิ่มเติมได  ตามความเหมาะสม
ของลักษณะภารกิจและสภาพการปฏิบัติงานของพนกังานเทศบาลในตาํแหนงตาง ๆ   
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ทั้งนี้โดยกาํหนดใหมีสัดสวนคะแนนของผลงานไมนอยกวารอยละ  70   
สําหรับแบบประเมินประสทิธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  เทศบาลพิจารณาใช

ตามแบบที่กาํหนดทายประกาศนี ้หรือปรับใชตามความเหมาะสมของลักษณะงานได 

ขอ 331 ใหมีการกําหนดขอตกลงเกีย่วกับผลการปฏิบัติงานรวมกนัระหวางผูประเมนิและ 
ผูรับการประเมิน  เชน   แผนงาน  โครงการ  หรือ  ผลงานที่กาํหนดในการมอบหมายงาน เปนตน  ทัง้นี ้ให
พิจารณาจากขอตกลงการบริหารงานของสวนราชการ  หรือภารกิจหลกัที่ไดมีการกําหนดไวตามที ่ก.ท.จ.  
กําหนดขึ้นดวย 

ขอ 332 ใหประเมินประสทิธภิาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  ป
ละ  2  คร้ัง  ตามรอบปงบประมาณ  คือ 

(1) คร้ังที่  1  ระหวางวนัที ่ 1  ตุลาคม  ถึง  31  มีนาคม  ของปถัดไป 
(2) คร้ังที่  2  ระหวางวนัที ่ 1  เมษายน  ถงึ  30  กันยายน  ของปเดียวกนั 

ขอ 333 การประเมินครั้งที่  1  ตามขอ  332  ใหผูบังคับบัญชาหรือผูประเมินจัดลําดบัผล
การประเมนิเรยีงลําดับจากผูที่มีผลการประเมินดีเดน  ผลการประเมนิเปนที่ยอมรับไดและผลการประเมิน
ตองปรับปรุงไวใหชัดเจนเพือ่พิจารณาเลือ่นขั้นเงินเดือน  และใหจัดทําบัญชีรายชือ่ผูมีผลการประเมินดีเดน  
และผลการประเมินเปนที่ยอมรับไดไว  เพือ่ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่  2 

ขอ 334 ใหนําระบบเปดมาใชในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี ที่
กําหนดสําหรบัขาราชการพลเรือน   ทั้งนี ้ใหนายกเทศมนตรี หรือผูบงัคับบัญชาที่ไดรับมอบหมายประกาศ
รายชื่อผูทีม่ีผลการประเมนิอยูในระดับดีเดน ในที่เปดเผยใหพนักงานเทศบาลไดทราบโดยทัว่กัน 

ขอ 335 ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการ พิจารณาเพื่อพิจารณากลั่นกรองผลการ
ประเมินใหเกดิมาตรฐานและความเปนธรรมในการใชดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาหรือ  ผูประเมนิกอนที่จะ
เสนอผลการประเมินตอผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงนิเดือน  โดยมีองคประกอบตามที่เทศบาลเหน็สมควร  
เพื่อใหการพิจารณาเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว 

ทั้งนี้  เทศบาลอาจกําหนดใหมีคณะอนกุรรมการชวยพิจารณากลัน่กรอง เพื่อใหเกิดความ
เปนธรรมในระดับกอง หรือสวนราชการทีเ่รียกชื่ออยางอื่นในเทศบาลดวยก็ได 

ขอ 336 ใหนําผลการประเมนิประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน
เทศบาล ไปใชเปนขอมูลประกอบการพจิารณาในเรื่องตาง ๆ ที่กาํหนดในขอ 329  ดวย 

ขอ 337 เมื่อเสร็จส้ินการประเมินผลการปฏิบัติงานแตละครั้งแลว  ผูบงัคับบัญชาซึง่เปนผู
ประเมินตองนาํผลการประเมินไปใชประกอบการใหคําปรึกษาแนะนาํแกผูรับการประเมิน   เพื่อใหมีการ
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แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน  และกําหนดแผนการพฒันาผูรับการประเมินใหมีสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์
ของงานดียิง่ขึ้น 

ขอ 338 ใหเทศบาลวางระบบการจัดเก็บผลการประเมนิเพื่อนาํไปใช  ตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไวตอไป  เชน  ผลการประเมินครั้งที่  1  เก็บไวทีผู่บังคับบัญชา ผลการประเมนิ คร้ังที่  2  ภายหลงั
จากการใหคําปรึกษาแนะนาํแกผูรับการประเมินแลว  ใหเก็บสรุปผลการประเมนิไวในแฟมประวตัิพนักงาน
เทศบาล หรือเทศบาลจะกําหนดรูปแบบการจัดเก็บเปนอยางอืน่ตามที่เหมาะสมก็ได 

ขอ 339 ใหใชการประเมนิประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามทีก่ําหนดนี้ 
สําหรับพนักงานเทศบาลทกุระดับ  สวนแบบประเมินการปฏิบัติงานสําหรับพนักงานเทศบาล ระดับ 9  ให
เปนไปตามแบบประเมินทายประกาศนี ้ และเมื่อ ก.ท. ไดกําหนดเรื่องการประเมนิประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของนักบริหารงานระดับสูงแลว ก็ใหใชหลกัเกณฑดงักลาวสําหรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักบริหารงานระดับสูงตอไป  

ขอ 340 กรณีอ่ืน ๆ  ทีม่ีเหตผุลและความจําเปน สํานักงาน  ก.ท. และเทศบาลอาจรวมกัน
กําหนดหลกัเกณฑหรือวิธีการเพิ่มเติมตามลักษณะงาน สภาพการปฏิบัติงานและอื่น ๆ  ได 

 

สวนที่  6 
การลา 

ขอ 341 ในสวนนี ้
" เขารับการตรวจเลือก "   หมายความวา เขารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเปนทหาร

กองประจาํการ 
" เขารับการเตรียมพล "   หมายความวา เขารับการระดมพล เขารับการตรวจสอบพล             

เขารับการฝกวิชาทหาร หรือเขารับการทดลองความพรัง่พรอม ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
" องคการระหวางประเทศ "  หมายความวา องคการที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นดวยความ   ตกลง

ระหวางประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและระดบัเอกชน และสําหรับองคการสหประชาชาติใหหมายความ
รวมถึงทบวงการชํานัญพิเศษและองคการอื่นใดในเครือสหประชาชาตดิวย 

" องคการตางประเทศ "  หมายความวา องคการหรือสถาบันตางประเทศตามที่ผูรักษาการ
ตามประกาศนี้จะไดประกาศรายชื่อใหทราบ 

" การไปปฏิบัติงานองคการระหวางประเทศ "  หมายความรวมถึง การไปปฏิบัติงานตาม
โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย การไปปฏิบัติงานในองคการตางประเทศ การไปปฏิบัติงานในตางประเทศใน
ลักษณะเดียวกันกับการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ รวมทั้งการไปปฏิบัติงานในหนวยงานของ
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องคการระหวางประเทศ หนวยงานขององคการตางประเทศ หรือหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศซึ่งตั้งอยู  
ในประเทศไทย   โดยไดรับเงินเดือนหรือคาตอบแทนในลักษณะเดียวกันกับเงนิเดือนจากองคการระหวาง
ประเทศ องคการตางประเทศ หนวยงานของรัฐบาลตางประเทศหรือจากประเทศทีไ่ปปฏิบัติงาน แตทั้งนี้ไม
รวมถึงการเดนิทางไปราชการตามระเบียบวาดวยการอนุมัติใหเดนิทางไปราชการหรอืการจัดการประชุม
ของทางราชการ การไปรับราชการประจาํในตางประเทศ การไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจยั 
ตามระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการใหพนกังานเทศบาลไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ 

" ลาติดตามคูสมรส "  หมายความวา ลาติดตามสามหีรือภริยาโดยชอบดวยกฎหมายที ่   
เปนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไปปฏบิัติหนาที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในตางประเทศ 
หรือทางราชการสั่งใหไปปฏิบัติงานในตางประเทศตามความตองการของทางราชการตามกฏหมายวาดวย
การกําหนดหลักเกณฑการสั่งใหไปทาํการซึ่งใหนับเวลาระหวางนัน้เหมือนเต็มเวลาราชการหรือเต็มเวลา
ทํางาน ตัง้แต 1 ปข้ึนไป  แตไมรวมถึงกรณีที่คูสมรสไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ 
ตางประเทศ 

ขอ 342 การลาทุกประเภทตามทีก่ําหนดในสวนนี ้ถามีกฎหมาย ระเบยีบ หรือมติ   
คณะรัฐมนตรีกําหนดเกีย่วกบัการลาประเภทใดไวเปนพเิศษ ผูลาและผูมีอํานาจพจิารณาหรืออนญุาตการ
ลาจะตองปฏบิัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลาประเภทนั้นดวย 

ขอ 343 ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต  และอํานาจพจิารณาหรืออนุญาตการลาสําหรับ
พนักงานเทศบาล ใหเปนไปตามตารางทีก่ําหนดไวทายประกาศนี ้

ในกรณีที่ผูมีอํานาจอนุญาตการลาตามประกาศนี้ไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติราชการได 
และมีเหตุจาํเปนเรงดวนไมอาจรอขออนุญาตจากผูมีอํานาจได ใหผูลาเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูมีอํานาจ
อนุญาตการลาชั้นเหนือข้ึนไปเพื่อพิจารณา และเมื่ออนญุาตแลวใหแจงผูมีอํานาจอนุญาตตามประกาศนี้
ทราบดวย 

ผูมีอํานาจพจิารณาหรืออนญุาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทาํเปนหนังสือ
ใหแกผูดาํรงตาํแหนงใดเปนผูพิจารณาอนญุาตแทนก็ได 

ขอ 344 พนักงานเทศบาลผูใดไดรับคําสั่งใหไปชวยราชการ ณ หนวยงานอืน่ใดของทาง
ราชการหากประสงคจะลาปวย ลาคลอดบุตร ลากิจสวนตัว ลาพักผอน หรือลาเขารับการตรวจเลือก หรือ
เขารับการเตรียมพล ในชวงเวลาที่ไปชวยราชการ ใหเสนอขออนุญาตลาตอผูบังคับบัญชาของหนวยงานที่
ไปชวยราชการ แลวใหหนวยงานนั้นรายงานจาํนวนวันลาใหหนวยงานตนสงักัดของผูนัน้ทราบ อยางนอยป
ละครั้ง 

การลาประเภทอื่นนอกจากที่ระบุไวในวรรคหนึง่   ใหเสนอขออนุญาตลาตอสวนราชการ
เจาสังกัดตามหลักเกณฑที่กาํหนดสําหรับการลาประเภทนัน้ 
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ขอ 345 การนบัวันลาตามประกาศนี้ใหนับตามปงบประมาณ 
การนับวันลาเพื่อประโยชนในการเสนอหรอืจัดสงใบลา อนุญาตใหลา และคํานวณวนัลา

ใหนับตอเนื่องกัน โดยนับวนัหยุดราชการทีอ่ยูในระหวางวันลาประเภทเดียวกนั รวมเปนวนัลาดวย เวนแต
การนับเพื่อประโยชนในการคํานวณวันลาสําหรับวนัลาปวยทีม่ิใชวนัลาปวยตามกฎหมายวาดวยการ
สงเคราะหพนกังานเทศบาลผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตปุฏิบัติราชการ  วันลากิจสวนตัว 
และวันลาพักผอนใหนับเฉพาะวันทําการ 

การลาปวยหรือลากิจสวนตวัซึ่งมีระยะเวลาตอเนื่องกัน จะเปนในปเดยีวกนัหรือไมกต็าม
ใหนับเปนการลาครั้งหนึ่ง ถาจํานวนวนัลาครั้งหนึง่รวมกนัเกนิอํานาจของผูมีอํานาจอนุญาตระดับใด ใหนาํ
ใบลาเสนอขึ้นไปตามลําดับจนถงึผูมีอํานาจอนุญาต 

พนักงานเทศบาลที่ถกูเรียกเขามาปฏิบัติราชการระหวางการลา ใหถือวาการลาเปนอัน
หมดเขตเพียงวันกอนเดนิทางกลับและวนัราชการเริ่มตนตั้งแตวันออกเดินทางกลับเปนตนไป 

การลาครึ่งวันในตอนเชาหรอืตอนบาย ใหนับเปนการลาครึ่งวันตามประเภทของการลา 
นั้น ๆ 

พนักงานเทศบาลซึ่งไดรับอนุญาตใหลา หากประสงคจะยกเลิกวนัลาที่ยังไมไดหยุด
ราชการใหเสนอขอถอนวนัลาตอผูบังคับบัญชาตามลาํดับจนถงึผูมีอํานาจอนุญาตใหลา และใหถอืวาการ
ลาเปนอนัหมดเขตเพียงวันที่ขอถอนวนัลานัน้ 

ขอ 346 เพื่อควบคุมใหเปนไปตามประกาศนี้ ใหเทศบาลจัดทําบัญชีลงเวลาการปฏบิัติ
ราชการของพนักงานเทศบาลในสังกัด โดยมีสาระสาํคัญตามตัวอยางทายประกาศนี้ หรือจะใชเครื่องบันทึก
เวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได 

ในกรณีจําเปนนายกเทศมนตรีจะกําหนดวธิีลงเวลาปฏิบตัิราชการ หรือวิธีควบคุมการ
ปฏิบัติราชการของพนกังานเทศบาลที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพเิศษเปนอยางอื่นตามเห็นสมควร  ก็
ได แตทั้งนี ้ตองมีหลกัฐานใหสามารถตรวจสอบวันลา เวลาการปฏิบัติราชการไดดวย 

ขอ 347 การลาใหใชใบลาตามแบบทายประกาศนี ้ เวนแตในกรณีจําเปนหรือรีบดวนจะใช
ใบลาที่มีขอความไมครบถวนตามแบบหรือจะลาโดยวิธกีารอยางอื่นกไ็ด   แตทั้งนี ้ตองสงใบลาตามแบบใน
วันแรกที่มาปฏิบัติราชการ 

ขอ 348 พนักงานเทศบาลซึง่ประสงคจะไปตางประเทศในระหวางการลาตามประกาศนี้ 
หรือ   ในระหวางวนัหยุดราชการใหเสนอขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถงึผูวาราชการจังหวัด 

การอนุญาตของผูวาราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่ง เมื่ออนุญาตแลวใหรายงาน
ปลัดกระทรวง มหาดไทยทราบดวย 

ขอ 349 พนักงานเทศบาลผูใดไมสามารถมาปฏิบัตริาชการได อันเนื่องมาจากพฤติการณ
พิเศษ ซึ่งเกิดขึน้กับบุคคลทัว่ไปในทองทีน่ั้น หรือพฤติการณพิเศษซึ่งเกดิขึ้นกับพนักงานเทศบาลผูนั้นและ
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มิไดเกิดจากความประมาทเลินเลอหรือความผิดของพนกังานเทศบาลผูนั้นเอง โดยพฤติการณพิเศษ
ดังกลาวรายแรงจนเปนเหตุขัดขวางทาํใหไมสามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งปกติ ใหพนกังาน
เทศบาลผูนั้นรีบรายงานพฤติการณที่เกิดขึ้นรวมทัง้อุปสรรคขัดขวางที่ทาํใหมาปฏบิัติราชการไมไดตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกเทศมนตรีทันทีในวนัแรกที่สามารถมาปฏิบัติราชการได 

ในกรณีทีน่ายกเทศมนตรีเหน็วาการที่พนกังานเทศบาลผูนั้นมาปฏิบัตริาชการไมไดเปน
เพราะพฤติการณพิเศษตามวรรคหนึง่จริง ใหส่ังใหการหยุดราชการของพนักงานเทศบาลผูนัน้ไมนบัเปนวนั
ลาตามจาํนวนวนัที่ไมสามารถมาปฏิบัตริาชการไดอันเนื่องมาจากพฤติการณพิเศษดังกลาว 

ในกรณีทีน่ายกเทศมนตรี เห็นวาการที่ไมสามารถมาปฏิบัติราชการยงัไมสมควรถือเปน
พฤติการณพิเศษตามวรรคหนึง่ ใหถือวาวันที่พนักงานเทศบาลผูนั้นไมมาปฏิบัติราชการเปนวนัลากิจ
สวนตัว 

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

ขอ 351 พนักงานเทศบาลซึง่ประสงคจะลาปวยเพื่อรักษาตัว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ
ผูบงัคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวนัที่ลา เวนแตในกรณีจําเปนจะเสนอหรือ
จัดสงใบลา ในวนัแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได 

ในกรณีทีพ่นกังานเทศบาลผูขอลามีอาการปวยจนไมสามารถจะลงชื่อในใบลาไดจะให
ผูอ่ืนลาแทนกไ็ด แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลวใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว 

การลาปวยตั้งแต  3  วันขึน้ไป ตองมีใบรับรองแพทยซึ่งเปนผูที่ไดข้ึนทะเบียนและรับใน
อนุญาตเปนผูประกอบวิชาชพีเวชกรรมแนบไปกับใบลาดวย ในกรณีจาํเปนหรือเหน็สมควรผูมีอํานาจ
อนุญาตจะสัง่ใหใชใบรับรองแพทยซึ่งผูมอํีานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได 

การลาปวยไมถึง 3 วนั ไมวาจะเปนการลาครั้งเดียวหรือหลายครัง้ติดตอกันถาผูมีอํานาจ
อนุญาตเหน็สมควร จะสัง่ใหมีใบรับรองแพทยตามวรรคสามประกอบใบลา หรือส่ังใหผูลาไปรับการตรวจ
จากแพทยของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได 
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ขอ 352 พนักงานเทศบาลซึง่ประสงคจะลาคลอดบุตร ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวนัที่ลา เวนแตไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได 
จะใหผูอ่ืนลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชือ่ไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว และมีสิทธิลาคลอดบุตร
โดยไดรับเงินเดือนครั้งหนึ่งได 90 วัน โดยไมตองมีใบรับรองแพทย 

การลาคลอดบุตรจะลาในวนัที่ลาคลอดกอนหรือหลงัวนัที่ลาคลอดบตุรก็ได  แตเมื่อรวม
วันลาแลวตองไมเกิน  90  วนั 

พนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุญาตใหลาคลอดบุตรและไดหยุดราชการไปแลวแตไมได
คลอดบุตรตามกําหนด  หากประสงคจะขอถอนวนัลาคลอดบุตรที่หยดุไป  ใหผูมีอํานาจอนุญาตใหถอนวนั
ลาคลอดบุตรได  โดยใหถือวาวนัที่ไดหยุดราชการไปแลวเปนวนัลากิจสวนตัว 

การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใด  ซึ่งยงัไมครบกําหนดวันลาของการลา
ประเภทนัน้ ใหถือวาการลาประเภทนัน้สิน้สุดลง และใหนับเปนการลาคลอดบุตรตั้งแตวันเริ่มวันลาคลอด
บุตร 

ขอ 353 พนักงานเทศบาลซึง่ประสงคจะลากิจสวนตัว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได เวนแตมี
เหตุจําเปนไมสามารถรอรับอนุญาตไดทันจะเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมดวยเหตุจําเปนไวแลวหยดุราชการ
ไปกอนได แตจะตองชี้แจงเหตุผลใหผูมีอํานาจอนุญาตทราบโดยเรว็ 

ในกรณีมีเหตพุิเศษที่ไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึง่ได ใหเสนอหรือจัดสง
ใบลาพรอมทั้งเหตุผลความจาํเปนตอผูบงัคับบัญชาตามลาํดับจนถงึผูมอํีานาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มา
ปฏิบัติราชการ 

ขอ 354 พนักงานเทศบาลทีล่าคลอดบุตรตามขอ  352 แลว  หากประสงคจะลาเพื่อเลี้ยงดู
บุตรเพิ่มอีก  ใหมีสิทธิลากิจสวนตัวเพื่อเลีย้งดูบุตรตอเนือ่งจากการลาคลอดบุตรโดยไดรับเงนิเดือนไดอีกไม
เกิน 30 วันทาํการ 

ขอ 355 พนักงานเทศบาลมสีิทธิลากิจสวนตัว รวมทัง้ลากิจสวนตัวเพือ่เลี้ยงดูบุตรตอเนื่อง
จากการลาคลอดบุตร โดยไดรับเงินเดือนปละไมเกิน 45 วันทําการ 

พนักงานเทศบาลผูที่ไดใชสิทธิลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดบูุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตร
ตามขอ  354  ในปใดแลว ใหมีสิทธิลากิจสวนตัวโดยไดรับเงินเดือนไดอีกตามจํานวนวนัที่เหลืออยู 

ขอ 356 พนักงานเทศบาลทีล่าคลอดบุตรและลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการ
ลาคลอดบุตร โดยมีสิทธิไดรับเงินเดือนตามขอ  354  และขอ  355  แลว หากประสงคจะลากิจสวนตัวเพื่อ
เลี้ยงดูบุตรตอไปอีก ใหลาไดไมเกิน 150 วันทาํการ โดยไมมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลา 
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ขอ 357 ผูที่ไดรับอนุญาตใหลากิจสวนตัว เวนแตกรณีการลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตาม
ขอ  354  และขอ  355  ซึ่งไดหยุดราชการไปยังไมครบกาํหนด ถามีราชการจําเปนเกดิขึ้น ผูบังคับบัญชา
หรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรยีกตัวมาปฏิบตัิราชการก็ได 

ขอ 358 พนักงานเทศบาลมสีิทธิลาพักผอนประจําปในปหนึง่ได 10 วันทาํการ เวนแต
พนักงานเทศบาล ดังตอไปนี้ไมมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปที่ไดรับบรรจุเขารับราชการยงัไมถึง 6 เดือน 

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

แลวตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีกหลงั 6 เดือน นับแตวันออกจากราชการ 
(4) ผูซึ่งถูกสัง่ใหออกจากราชการในกรณีอ่ืน นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตาม

กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และในกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการ
แลวตอมาไดรับการบรรจุเขารับราชการอกี 

ขอ 359 ถาในปใดพนักงานเทศบาลผูใดมิไดลาพักผอนประจําป หรือลาพักผอนประจําป
แลวแตไมครบ 10 วันทําการ ใหสะสมวนัทีม่ิไดลาในปนัน้รวมเขากับปตอ ๆ ไปได แตวันลาพักผอนสะสม
รวมกับวนัลาพักผอนในปปจจุบันจะตองไมเกิน 20 วันทาํการ 

สําหรับผูที่ไดรับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 10 ป ใหมีสิทธนิําวันลาพักผอนสะสม
รวมกับวนัลาพักผอนประจําปในปปจจุบนัไดไมเกิน 30 วนัทาํการ 

ขอ 360 พนักงานเทศบาลซึง่ประสงคจะลาพักผอน ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต ลาพกัผอนซึง่หยุดราชการไปยงัไมครบกําหนด ถามี
ราชการจาํเปนเกิดขึ้น ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจและเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได 

ขอ 361 การอนุญาตใหลาพกัผอน ผูมีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตใหลาคร้ังเดียวหรือหลาย
คร้ังก็ได โดยมใิหเสียหายแกราชการ 

ขอ 362 ผูที่ไดรับอนุญาตใหอนุญาตจะเรยีกตัวมาปฏิบตัริาชการก็ได 
ขอ 363 พนักงานเทศบาลทีป่ฏิบัติงานในสถานศกึษาและมีวนัหยุดภาคการศึกษาหากได

หยุดราชการตามวนัหยุดภาคการศึกษา  เกินกวาวันลาพักผอนตามหมวดนี้แลว  ไมมีสิทธิลา  พักผอน
ตามทีก่ําหนดไวในสวนนี ้

ขอ 364 พนักงานเทศบาลซึง่ประสงคจะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือพนกังาน
เทศบาลที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งประสงคจะลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอดุิอาระเบีย 
ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถงึผูมีอํานาจพจิารณาหรืออนุญาตกอนวนั
อุปสมบทหรือกอนวนัเดนิทางไปประกอบพธิีฮัจย ไมนอยกวา 60 วัน 
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ในกรณีมีเหตพุิเศษไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึง่ ใหชี้แจงเหตุผลความ
จําเปนประกอบการลา และใหอยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจที่จะพิจารณาใหลาหรือไมก็ได 

ขอ 365 พนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุญาตใหลาอุปสมบทหรือไดรับอนุญาตใหลาไป
ประกอบพิธีฮจัยตามขอ  364  แลว จะตองอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพธิีฮัจย  ภายใน 10 วัน 
นับแตวันเริ่มลา และจะตองกลับมารายงานตัวเขาปฏิบตัิราชการภายใน 5 วัน   นับแตวันที่ลาสิกขา หรือ 
วันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลงัจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮจัย 

พนกังานเทศบาลที่ไดรับอนญุาตใหลาอุปสมบทหรือไดรับอนุญาตใหลาไปประกอบพธิีฮัจย
และไดหยุดราชการไปแลว หากปรากฎวามีปญหาอุปสรรคทําใหไมสามารถอุปสมบทหรือไปประกอบพิธี
ฮัจยตามที่ขอลาไว เมื่อไดรับรายงานตวักลับเขาปฏิบัติราชการตามปกติและขอถอนวันลา ใหผูมีอํานาจ
พิจารณาหรืออนุญาต พิจารณาหรืออนุญาตใหถอนวนัลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจยได โดยใหถือวา
วันที่ไดหยุดราชการไปแลวเปนวนัลากิจสวนตัว 

ขอ 366 พนักงานเทศบาลที่ไดรับหมายเรยีกเขารับการตรวจเลือก ใหรายงานผลตอ
ผูบังคับบัญชากอนวนัเขารับการตรวจเลือกไมนอยกวา 48 ชั่วโมง   สวนพนกังานเทศบาลที่ไดรับ
หมายเรียกเขารับการเตรียมพลใหรายงานลาตอผูบังคับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมง นบัแตเวลารับหมายเรียก
เปนตนไป และใหไปเขารบัการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพลตามวนัเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไมตอง
รอรับคําสั่งอนญุาต และใหผูบังคับบัญชาเสนอไปตามลาํดับจนถงึนายกเทศมนตร ี 

ขอ 367 เมื่อพนักงานเทศบาลที่ลานั้นพนจากการเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการ
เตรียมพลแลว  ใหมารายงานตัวกลับเขาปฏิบัตริาชการตามปกติตอผูบงัคับบัญชาภายใน 7 วนั   เวนแตกรณี
ที่มีเหตุจาํเปน  นายกเทศมนตรีอาจขยายเวลาใหไดรวมแลวไมเกนิ 15 วนั 

ขอ 368 พนกังานเทศบาลซึง่ประสงคจะลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัตกิารวจิัย  ณ  
ตางประเทศ ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถงึนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณา
อนุญาต 

สําหรับการลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัตกิารวจิัยในประเทศใหเสนอหรือจัดสง
ใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาอนุญาต 

ขอ 369 พนักงานเทศบาลซึง่ประสงคจะลาไปปฏิบตัิงานในองคการระหวางประเทศให
เสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณา โดยถือปฏิบัติ
ตาม  หลักเกณฑที่กาํหนดไวในสวนนี ้

ขอ 370 การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศม ี2 ประเภท คือ 
" ประเภทที ่1 "    ไดแก การไปปฏิบัติงานในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี ้

(1) การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ซึง่ประเทศไทยเปนสมาชิกและ
เปน    วาระทีต่องสงไปปฏิบัติงานในองคการนัน้ 
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(2) รัฐบาลไทยมีขอผูกพนัทีจ่ะตองสงไปปฏิบัติงานตามความตกลงระหวางประเทศ 
(3) ประเทศไทยตองสงไปปฏบิัติงานเพื่อพทิักษรักษาผลประโยชนของประเทศตาม

ความตองการของรัฐบาลไทย 
" ประเภทที ่2 "    ไดแก การไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากประเภทที ่1 
ขอ 371 พนักงานเทศบาลที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตองมีคุณสมบัติ

ดังตอไปนี้ 
(1) เปนพนักงานเทศบาลประจาํตลอดมาเปนระยะเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาป

กอนถงึวนัที่ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงาน เวนแตผูที่ไมปฏิบัติงานในองคการสหประชาชาติกาํหนดเวลาหา
ปใหลดลงเปนสองป 

สําหรับผูที่เคยไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทที ่2 มาแลวจะตองมี
เวลาปฏิบัติราชการในสวนราชการไมนอยกวาสองป นับแตวันเริ่มกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ หลังจากที่
เดินทางกลับจากราชการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทที ่2 คร้ังสุดทาย 

(2) ผูที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทที่ 2   ตองมีอายุไมเกินหาสิบ
ปบริบูรณ นับถึงวนัที่ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงาน 

(3) เปนผูปฏิบัติหนาที่ราชการมคีวามรูความสามารถเหมาะสม มีความประพฤติ
เรียบรอยและไมอยูในระหวางถกูสอบสวนวากระทําผิดวินัย 

การขอยกเวนหรือผอนผันคณุสมบัตติาม (1) วรรคสอง และ (2) ใหเสนอเหตุผลความ
จําเปนตอปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อพจิารณาเปนราย ๆ ไป 

ขอ 372 ใหพนกังานเทศบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไปปฏิบัตงิานในองคการระหวาง
ประเทศยืน่ใบลาตอผูบังคับบัญชาไปตามลําดับเพื่อพิจารณาอนุญาต  และมีคําสั่งใหพนักงานเทศบาลผู
นั้นลาไปปฏิบัติงานไดโดยถอืวาเปนการไปทําการใด ๆ  อันจะนับเวลาระหวางนัน้ เหมือนเต็มเวลาราชการ 
มีกําหนดเวลาไมเกินสี่ปสําหรับการไปปฏิบัติงานประเภทที่ 1 หรือมีกาํหนดเวลาไมเกินหนึง่ปสําหรับการไป
ปฏิบัติงานประเภทที ่2   โดยไมไดรับเงินเดือนเวนแตอัตราเงินเดือนที่ไดรับจากองคการระหวางประเทศต่ํา
กวาอัตราเงนิเดือนของทางราชการที่ผูนัน้ไดรับอยูในขณะนั้นใหมีสิทธิไดรับเงินเดือนจากทางราชการสมทบ    
ซึ่งเมื่อรวมกับเงินเดือนจากองคการระหวางประเทศแลวไมเกนิอัตราเงินเดือนของทางราชการที่พนักงาน
เทศบาลผูนั้นไดรับอยูในขณะนั้น 

ขอ 373 พนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัตงิานในองคการระหวางประเทศ  หาก
ประสงคจะอยูปฏิบัติงานตอ ใหยื่นเร่ืองราวพรอมทัง้เหตุผลความจาํเปนและประโยชนทางราชการจะไดรับ
ตอผูบังคับบัญชาตามลาํดับจนถงึปลัดประทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาอนุญาต   และมีคําสั่งใหพนักงาน
เทศบาลผูนั้นไปปฏิบัติงานโดยถือวาเปนการไปทําการใด ๆ   อันจะนบัเวลาระหวางนัน้เหมือนเตม็เวลา
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ราชการ ตามกฎหมายวาดวยกาํหนดหลกัเกณฑการสัง่ใหพนกังานเทศบาลไปทาํการนัน้เหมือนเต็มเวลา
ราชการไดอีกแตเมื่อรวมแลวตองไมเกนิสีป่ 

การอนุญาตใหพนักงานเทศบาลผูใดไปปฏิบัติงานประเภทที ่2 เกินกวาหนึ่งป ให
ผูบังคับบัญชาสั่งใหผูนั้นออกจากราชการในชวงเวลาที่ไปปฏิบัติงานเกินหนึง่ปดวย 

ขอ 374 เมื่อเทศบาลไดมีคาํสั่งใหพนักงานเทศบาลไปปฏิบัติงานตามขอ  372  หรือใหไป
ปฏิบัตงิานตอหรือใหออกจากราชการตามขอ  373 แลวใหเทศบาลรายงานและสงสาํเนาคําสั่งดังกลาวให
สํานักงาน ก.ท. ทราบ 

ขอ 375 ใหเทศบาลจัดทําสญัญาผูกมัดพนักงานเทศบาลที่ไปปฏิบัติงานในองคการ
ระหวางประเทศประเภทที่ 2   ใหกลับมารับราชการในสวนราชการเปนเวลาหนึ่งเทาของระยะเวลาที่ไป
ปฏิบัติงาน   พนักงานเทศบาลผูใดปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศแลวไมกลับมารับราชการหรือ
กลับมารับราชการไมครบกําหนดตามสัญญา ใหชดใชเงนิเบี้ยปรับแกทางราชการ ดงันี ้

(1) ไมกลับเขารับราชการเลย ใหชดใชเปนจํานวนเทากับเงนิเดือนเดือนสดุทายที่ไดรับ
คูณดวยเวลาที่ไปปฏิบัติงานที่คิดเปนเดือน เศษของเดือน ถาเกนิสิบหาวนัใหคิดเปนหนึง่เดือน 

(2) กลับมารับราชการไมครบกําหนดตามสัญญา ใหชดใชเบี้ยปรับตาม (1) ลดลงตาม
สวนการทาํสญัญาตามวรรคหนึง่ใหเปนไปตามแบบและวิธกีารที่กาํหนดเมื่อจัดทาํแลวใหสงใหสํานักงาน ก.ท. 
จํานวน 1 ชุด 

ขอ 376 พนักงานเทศบาลที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ เมื่อปฏิบัติงานแลว
เสร็จใหรายงานตัวเขาปฏิบตัิหนาที่ภายในสิบวนั นับแตวันถัดจากเสร็จส้ินการปฏบิัติงานและใหรายงานผล
การไปปฏิบัติงานใหปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในสามสิบวนั นับแตวันที่กลบัมาปฏิบัติหนาที่
ราชการ 

การรายงานผลการไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึง่ ใหใชแบบรายงานการไปปฏิบัติงานใน
องคการระหวางประเทศ ตามที่กาํหนดไวทายประกาศนี ้  

ขอ 377 พนักงานเทศบาลซึง่ประสงคจะลาติดตามคูสมรส ใหเสนอหรอืจัดสงใบลาตอ 
ผูบงัคับบัญชาตามลําดับเพือ่พิจารณาอนญุาตใหลาไดไมเกินสองป และในกรณีจําเปนอาจอนุญาตใหลา
ตอไดอีกสองป แตเมื่อรวมแลวตองไมเกนิสี่ป ถาเกนิสีป่ใหลาออกจาก     ราชการ 

ขอ 378 การพจิารณาอนุญาตใหพนกังานเทศบาลลาติดตามคูสมรส   ผูมีอํานาจอนญุาต
จะ  อนุญาตใหลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ไดโดยมิใหเสียหายแกราชการ แตเมื่อรวมแลวจะตองไมเกิน
ระยะเวลาตามที่กาํหนดในขอ  377  และจะตองเปนกรณีที่คูสมรสอยูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือปฏิบัติงาน
ในตางประเทศเปนระยะเวลาติดตอกันไมวาจะอยูปฏิบัติหนาที่ราชการหรืปฏิบัตงิานในประเทศเดียวกนั
หรือไม 
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ขอ 379 พนักงานเทศบาลที่ไดลาติดตามคูสมรสครบกําหนดระยะเวลาตามขอ  377   
ในชวงเวลาทีคู่สมรสอยูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือปฏิบตัิงานในตางประเทศติดตอกันคราวหนึง่แลว ไมมี
สิทธิขอลาติดตามคูสมรสอีก เวนแตคูสมรสจะไดกลับมาปฏิบัติหนาทีร่าชการหรือปฏิบัติงานประจําใน
ประเทศไทยตอมาไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในตางประเทศอีกในชวงเวลาใหม 
จึงจะมีสิทธิขอลาติดตามคูสมรสตามขอ  377  ไดใหม 

ขอ 380 กรณีมีเหตุพเิศษ สมควรยกเวนการปฏิบัติตามที่กําหนดในสวนนี้ใหนําเสนอ    
ก.ท.จ.  เพื่อพจิารณาเปน ราย ๆ ไป 

สวนที่ 7 
เบ็ดเตล็ด 

ขอ 381 วัน เวลาทาํงาน  วันหยุดตามประเพณี  วันหยุดประจําปของพนักงานเทศบาลให
เทศบาลประกาศกําหนดโดยใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดสําหรับขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

ขอ 382 เครื่องแบบและระเบียบการแตงเครื่องแบบของพนักงานเทศบาลใหเปนไปตาม
กฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนัน้ 

ขอ 383 ใหเทศบาลจัดใหมปีระกาศกาํหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับ
พนักงานเทศบาล    เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติตนของพนักงานเทศบาล โดยใหติด
ประกาศไวอยางเปดเผยในสํานักงานของเทศบาล 

ขอ 384 ในการจัดทํามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมตามขอ  383 ใหเทศบาลแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขึ้น ประกอบดวยผูแทนทุกฝายของเทศบาล  

ขอ 385 ใหเทศบาลรายงานเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน
การรับโอน  การเลื่อนระดับ การเลื่อนขัน้เงนิเดือน ตลอดจนการรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลกัษณะ
หนาที่ความรบัผิดชอบของตําแหนงและสวนราชการ การเปลี่ยนแปลงการใชตําแหนง การทะเบยีนประวัติ
ของพนกังานเทศบาล  และอัตรากําลังของพนักงานเทศบาล  และการปฏิบัติการอื่น ไปยัง ก.ท.จ. และ  
ก.ท.      

ขอ 386 เมื่อเทศบาลไดมีคาํสั่ง หรือประกาศเกี่ยวกับพนักงานเทศบาล หรือตามที่กาํหนด
ในประกาศนี้ มาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนกังานเทศบาล  และตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  ดังตอไปนี ้

(1) การสั่งบรรจุและแตงตั้ง  ซึ่งหมายถงึ  การสั่งบรรจุเขารับราชการและแตงตั้ง ให
ดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาล  ตามมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกบัหลกัเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก  การ
บรรจุและแตงตั้ง  การยาย  การโอน  การรบัโอน  การเลื่อนระดับและการเลื่อนขัน้เงนิเดือน  สําหรบั
พนักงานเทศบาล   
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(2) การสั่งแตงตัง้  ซึ่งหมายถงึ  การสั่งยาย โอน รับโอน เลื่อนระดับ  ตามมาตรฐาน 
ทั่วไปเกีย่วกบัหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก  การบรรจุและแตงตั้ง  การยาย  การโอน  การรับโอน 
การเลื่อนระดบัและการเลื่อนขั้นเงินเดือน  สําหรับพนักงานเทศบาล 

(3) การสั่งใหไดรับเงินเดือน  เงนิประจําตาํแหนง  การใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒ ิ
การไดรับประโยชนตอบแทนอื่น และการเลือ่นขั้นเงินเดือน  ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงนิเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 

(4) การสั่งประจาํเทศบาล  การสั่งผูประจําเทศบาลใหดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนง
อ่ืน และการสัง่ใหชวยปฏิบตัริาชการ  ตามมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ  วิธกีาร
บริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลในเทศบาล  

(5) การสั่งใหออกจากราชการตามมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกบัการใหออกจากราชการ   
(6) การประกาศการพนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญพนักงาน

สวนทองถิ่น 
(7) การประกาศกาํหนดโครงสรางการแบงสวนราชการ  การกําหนดอํานาจหนาที่การ

แบงสวนราชการภายใน  การจัดตั้ง  การปรับปรุง  การรวมหรือการยุบเลิกการจัดแบงสวนราชการของ
เทศบาล  ตามมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ  วิธกีารบริหารและการปฏิบัติงาน
ของพนกังานเทศบาลและกจิการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล 

(8) การประกาศกาํหนดตําแหนงพนักงานเทศบาล  ตามแผนอัตรากําลงัของเทศบาล
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกีย่วกับตําแหนง  แผนอัตรากาํลังของเทศบาล  ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนงสาํหรับพนักงานเทศบาล 

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

ขอ 387 เมื่อ  ก.ท.จ.   หรือเทศบาล กําหนดใหมีการประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือก  ตามที่
กําหนดในประกาศนี ้ ดังตอไปนี ้

(1) การสอบแขงขัน  เพื่อบรรจุบคุคลเขารับราชการ 
(2) การคัดเลือกกรณีที่มีเหตพุิเศษที่ไมจาํเปนตองสอบแขงขัน 
(3) การสอบคัดเลือก  เพื่อแตงตัง้พนักงานเทศบาล  ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 
(4) sการคัดเลือก  เพื่อแตงตัง้พนักงานเทศบาลตําแหนงบริหารใหดาํรงตาํแหนงใน

ระดับที่สูงขึ้น 
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ใหเลขานกุาร  ก.ท.จ.   รายงานไปยัง  ก.ท. โดยสงสําเนาประกาศเกีย่วกับการคัดเลือกนั้น
อยางละ  3  ฉบับ  ไปใหภายใน หาวันทาํการนับแตวนัที่ประกาศ 

ขอ 388 ใหเทศบาลจัดใหมทีะเบียนประวตัขิองพนกังานเทศบาลทกุคน โดยจัดเกบ็ไวที่
เทศบาล 1 ฉบับ  ก.ท.จ.  1  ฉบับ  และสงให  ก.ท. เก็บไว 1 ฉบับ 

การจัดทาํทะเบียนประวัติของพนักงานเทศบาล  ลักษณะ รูปแบบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
ทะเบียนประวตัิ  วิธกีารบนัทึกรายการในทะเบียนประวตัิ   และการจดัทําแฟมประวัติพนกังานเทศบาล   ให
นํากฎหมายหรือระเบียบหรอืมติคณะรัฐมนตรีที่กาํหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนมาใชบงัคับโดยอนุโลม 

ขอ 389 พนักงานเทศบาล  ผูใดไดรับอนุญาตใหไปศึกษาฝกอบรมดูงาน  หรือปฏิบัตกิาร
วิจัยในประเทศ  หรือตางประเทศ  ไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  หรือลา
ติดตามคูสมรสตามระเบียบวาดวยการลาของพนกังานเทศบาล  ไดรับวุฒิเพิม่ข้ึนหรือสูงขึ้น  สมรส  หยา  
เปล่ียนชื่อตวัหรือช่ือสกุล หรือตาย ใหเทศบาลที่อนุญาตหรือไดรับแจง รายงานไปยงั ก.ท.จ. และ  ก.ท. 
ภายในหาวัน ทําการนับแตวันอนุญาตหรอืวันไดรับแจง แลวแตกรณี 

ขอ 390 ใหเทศบาลคํานวณอัตรากําลังพนกังานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาตามเกณฑ
ที่ ก.ท. กาํหนด  แลวรายงาน ก.ท. ทราบตามแบบที่รายงานให ก.ท.จ.ทราบในขอ 23 (8) ภายในเดือน
มิถุนายน  ของทุกป 

หมวด  15 
การบริหารงานบุคคลของลกูจาง 

ขอ 391 ในหมวดนี ้
“สวนราชการ”   หมายความวา  สวนราชการที่เทศบาลประกาศจัดตั้งขึน้ ตามมาตรฐาน

ทั่วไปเกีย่วกบัโครงสรางการแบงสวนราชการของเทศบาล และใหรวมถึงโรงเรยีนหรอืหนวยงานอืน่ที่อยู
สังกัดในเทศบาลดวย 

“ลูกจาง”   หมายความวา  ลกูจางประจํา  ลูกจางชั่วคราว  และลูกจางลักษณะ ผูชํานาญ
งานของเทศบาล  โดยไมรวมถึงลูกจางของสถานธนานบุาลของเทศบาล 

“ลูกจางประจาํ” หมายความวา  ลูกจางรายเดือน  รายวัน  และรายชัว่โมงที่จางไว
ปฏิบัติงานที่มลัีกษณะประจาํโดยไมมีกาํหนดเวลาการจางตามอัตราและจํานวนทีก่าํหนดไวและรับเงิน
คาจางจากงบประมาณหมวดคาจางประจาํของเทศบาล หรือหมวดเงนิอุดหนุนของรัฐบาลดวย 

“ลูกจางชั่วคราว” หมายความวา  ลูกจางรายเดือน  รายวัน  และรายชั่วโมงที่จางไว  
ปฏิบัติงานที่มลัีกษณะชั่วคราว   และหรือมีกําหนดเวลาจาง   แตทั้งนี้ ระยะเวลาการจางตองไมเกนิ
ปงบประมาณและรับเงินคาจางจากงบประมาณหมวดคาจางชั่วคราวหรือจากยอดเงินอืน่ใด 
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“ลูกจางลักษณะผูชํานาญงาน” หมายความวา   ลูกจางซึ่งมีความรูความชาํนาญในงาน
เฉพาะอยาง ที่จะตองปฏิบตัิเปนอยางดี  ทั้งเคยปฏิบัติงานชนิดนัน้มานานไมนอยกวา 5 ป  โดยมใีบรับรอง
ความรูความชาํนาญและความสามารถในการทาํงานจากสถานทีท่ํางานเดิมที่ผูนั้นเคยปฏิบัติงานมาแลว 

“เวลาทํางานปกติ” หมายความวา  เวลาทํางานของทางราชการ  หรือเวลาอืน่ใดที่
นายกเทศมนตรีกําหนดตามลักษณะงานใหเปนเวลาทาํงานปกติ 

“วันหยุดประจาํสัปดาห” หมายความวา  วนัอาทิตย หรือวันอืน่ใดทีน่ายกเทศมนตรีกาํหนด
ข้ึนเพื่อความเหมาะสมตามลักษณะงานของเทศบาล โดยอาจกาํหนดวันหยุดประจาํสัปดาห เปนสองวนั ก็
ได 

“วันหยุดพเิศษ”  หมายความวา  วนัหยุดทีท่างราชการประกาศเปนวนัหยุดราชการ  
นอกจากวนัหยุดประจําสัปดาห 

“คาจางอัตราปกติ” หมายความวา  คาจางรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง รวมถึงเงิน
เพิ่มพเิศษสําหรับการสูรบตามอัตราที่กาํหนดจายใหลูกจางสาํหรับการปฏิบัติงานปกติ 

“คาจางรายเดอืน” หมายความวา  คาจางที่กําหนดอัตราจายเปนรายเดือน  รวมถงึเงินเพิ่ม
พิเศษสําหรับการสูรบ 

“คาจางรายวนั” หมายความวา  คาจางทีก่ําหนดอัตราจายเปนรายวนัในวันทํางานปกติ  
รวมถึงเงนิเพิม่พิเศษสําหรับการสูรบ 

“คาจางรายชัว่โมง” หมายความวา  คาจางที่กําหนดอัตราจายเปนรายชั่วโมงในวันทาํงาน
ปกติ  รวมถงึเงินเพิ่มพิเศษสาํหรับการสูรบ 

“คาจางนอกเวลา” หมายความวา คาจางที่กําหนดจายใหแกลูกจางรายวนัและราย ชั่วโมง
เนื่องจากตองปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกต ิ

“คาจางในวนัหยุด” หมายความวา คาจางที่กําหนดจายใหแกลูกจางรายวนัและรายชั่วโมง  
กรณีส่ังใหปฏิบัติราชการในวันหยุดประจาํสัปดาหหรือวันหยุดพเิศษ 

“คาอาหารทาํการนอกเวลา” หมายความวา  คาอาหารทีก่ําหนดจายใหแกลูกจางราย
เดือน  เนื่องในการปฏิบัติราชการนอกเวลาทาํการปกติหรือปฏิบัติราชการในวนัหยุดประจําสัปดาห หรือ
วันหยุดพเิศษ 

“เงินชวยพิเศษ” หมายความวา  เงินชวยเหลือคาทาํศพของลูกจางที่จายในกรณีลูกจางถงึ
แกความตายในระหวางรับราชการ 

“ทองถิน่อืน่” หมายความวา ทองถิน่ที่ลูกจางตองเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกเขต
เทศบาลที่ตนสังกัด 

“ฝกอบรม” หมายความวา   การเพิ่มพนูความรูความชาํนาญ หรือประสบการณดวยการเรียน  
การวิจยั  การอบรม  การสัมมนา  หรือการปฏิบัติงานโดยไมมีการรับปริญญา หรือประกาศนยีบัตรวิชาชพี
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ตาม กฎ ก.พ. วาดวยการนั้น   และหมายความรวมตลอดถึงการฝกฝนภาษา และการรับคําแนะนาํกอนเขา
ฝกอบรมหรือการดูงานที่เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม หรือตอจากการฝกอบรมนัน้ดวย 

“ดูงาน” หมายความวา การเพิ่มพนูความรูหรือประสบการณดวยการสงัเกตการณ 
“ป” หมายความวา  ปงบประมาณ 

สวนที ่1 
คุณสมบัติของลูกจาง 

ขอ 392 ผูที่จะเขารับราชการเปนลูกจาง อยางนอยจะตองมีคุณสมบัตแิละไมมีลักษณะ
ตองหามเบื้องตน  ดังนี ้

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

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 
(4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 
(5) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏบิัติหนาที่ได    ไรความสามารถหรือจิตฟน

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

(6) ไมเปนผูอยูในระหวางถกูสั่งใหพักราชการหรือถูกสัง่ใหออกจากราชการไวกอนตาม
มาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  หรือตามกฎหมายอืน่ 

(7) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี  จนเปนที่รังเกยีจของสังคม 
(8) ไมเปนกรรมการพรรคการเมอืงหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(9) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(10)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถงึที่สุดใหจาํคุกเพราะกระทําความผดิ

ทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(11) ไมเปนผูเคยถกูลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอืน่

ของรัฐ   
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(12) ไมเปนผูเคยถกูลงโทษใหออก  หรือปลดออก  เพราะกระทําผิดวินยัตามมาตรฐาน             
ทั่วไป หลักเกณฑและวิธกีารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนกังานเทศบาล ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ หรือตามกฎหมายอื่น   

(13) ไมเปนผูเคยถกูลงโทษไลออก เพราะกระทาํผิดวินยัตามมาตรฐานทัว่ไป หลักเกณฑ   
และวิธีการเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น  

(14) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 

ขอ 393 ก.ท.จ. มีอํานาจพจิารณายกเวนสาํหรับลูกจางผูที่ขาดคุณสมบัติตามขอ 392 (2)  
เปนรายบุคคลได แตอายุไมต่ํากวาสิบแปดป และไมเกนิหกสิบป หรือการจางลูกจางลักษณะ  ผูชํานาญ
งาน  มีอํานาจพิจารณายกเวนสําหรับลูกจางผูที่ขาดคุณสมบัติตามขอ 392 (2) และ (10) เปนรายบุคคลได    

ผูที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ  392 (7)  (9)  (10)  หรือ(14)   ก.ท.จ.
อาจพิจารณายกเวน ใหเขารับราชการได หรือผูที่ขาดคณุสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ 392 
(11)หรือ (12)  ถาผูนัน้ไดออกจากงานหรือราชการไปเกนิสองปแลว   หรือผูที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามตามขอ 392 (13)  ถาผูนัน้ไดออกจากงานหรือราชการไปเกนิสามปแลว และมิใชเปนกรณีออกจาก
งานหรือราชการเพราะกระทาํผิดในกรณีทจุริตตอหนาที่  ก.ท.จ.  อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได
สําหรับการขอยกเวนและการพิจารณายกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม  ใหนาํ
ข้ันตอนและวธิีการทีก่ําหนดสําหรับพนักงานเทศบาลมาใชบังคับโดยอนุโลม 

สวนที ่ 2 
การกําหนดตําแหนง การจาง อัตราคาจาง และการแตงตั้ง 

ขอ 394 มาตรฐานตาํแหนงลูกจาง และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของลูกจางให
เปนไปตามที ่ ก.ท. กําหนด  ทายประกาศนี ้

ขอ 395 ตําแหนงลูกจางของเทศบาลที่มีอยูในปจจุบนัซึง่กําหนด ตาํแหนงนอกเหนอืจาก
ตําแหนง ที่ ก.ท. กําหนดตามขอ 394 หากตําแหนงวางลงใหยุบเลิก หรือปรับแกไขใหสอดคลองตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนง ตามขอ  394 

ขอ 396 ลูกจางชั่วคราวซึ่งมลัีกษณะงานในหนาที่เหมือนกับพนกังานเทศบาลหรือ
ขาราชการพลเรือนในสายผูปฏิบัติงานใหกําหนดตําแหนง ดังนี ้

(1) กําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเหมือนตาํแหนงพนักงานเทศบาลหรือ
ขาราชการพลเรือนตําแหนงนั้น  และกําหนดคุณวุฒิที่ไมสูงเกนิความจําเปนตอหนาที่ความรับผิดชอบ 
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(2) กําหนดชื่อตําแหนงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และไมใหซ้ําหรือเหมือนกับช่ือ
ตําแหนงพนักงานเทศบาล  

ขอ 397 ลูกจางชั่วคราวซึ่งมลัีกษณะงานในหนาที่เหมือนกับลูกจางตามระเบียบ
กระทรวงการคลังใหกาํหนดคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงและชื่อตําแหนงเหมือนตําแหนงลกูจางตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังตําแหนงนั้น 

ขอ 398 การจางลูกจางชั่วคราวใหกําหนดระยะเวลาการจางใหสอดคลองกับระยะเวลา ที่
จําเปนตองมีผูปฏิบัติงานและใหมีภารกิจปริมาณงานที่ตองปฏิบัติตอเนื่อง  แตทัง้นี้ระยะเวลาการจางตอง
ไมเกิน ปงบประมาณ 

ขอ 399 การกาํหนดจํานวนตําแหนงลูกจางของเทศบาล  ยกเวนลูกจางที่รับคาจางจากเงิน
อุดหนนุของรฐับาล ให  ก.ท.จ. กําหนดวาจะมีตําแหนงใดในหนวยงานหรือสวนราชการใด  จํานวน  เทาใด   
โดยใหเทศบาลจัดทําแผนอตัรากําลังของลูกจาง เพื่อใชในการกาํหนดตําแหนงโดยความเหน็ชอบของ  
ก.ท.จ.  

ขอ 400 กําหนดให  ก.ท.จ. มีอํานาจกาํหนดตําแหนงลกูจางเทศบาลในสวนราชการตาง ๆ 
ของเทศบาล โดยใหคํานึงถงึภารกิจ อํานาจหนาที ่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยาก
และคุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระคาใชจายของเทศบาลที่ตองจายในดานบุคคล 

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

ขอ 402 ในการจัดทําแผนอตัรากําลังลกูจางเทศบาล การกําหนดตําแหนงลูกจาง การ
ปรับปรุงการกาํหนดตําแหนงลูกจาง  ใหนาํแนวทางและวิธีการที่กาํหนดไวสําหรับพนักงานเทศบาลมาใช
บังคับโดยอนโุลม 

ขอ 403 เพื่อเปนการประหยัดงบประมาณของทองถิ่นและไมใหมีภาระผูกพนัดาน
สวัสดิการของลูกจางมากเกนิไป โดยใหพจิารณาปรับใชอัตรากําลังลกูจางประจาํทีม่อียูเดิมกอน หากมี
ความจาํเปนตองจางลูกจางใหพิจารณาจางลูกจางชั่วคราวกอน  หรือพิจารณาจางเหมาบรกิาร และควร
จางลูกจางประจําใหนอยทีสุ่ด โดยใหคํานึงถงึการควบคุมงบประมาณรายจายเกี่ยวกับเงินเดือน ประโยชน
ตอบแทนอื่น และคาจางของพนักงานเทศบาล ไมใหสูงกวารอยละสี่สิบของเงนิงบประมาณรายจาย
ประจําป ตามมาตรา 35  แหงพระราชบญัญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ.2542 
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ขอ 404 ตําแหนงลูกจางที่รับคาจางจากเงนิอุดหนุนของรัฐบาลจะมีตําแหนงใด ใน
หนวยงานหรือสวนราชการใดของเทศบาล และมีจํานวนเทาใด  ใหเปนไปตามความตกลงกับสํานกั
งบประมาณ 

ขอ 405 การจางลูกจาง  ใหเทศบาลดําเนนิการโดยวิธกีารคัดเลือกโดยใหแตงตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกไมนอยกวา  3  คน  เพื่อดําเนินการคัดเลือก 

การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง  อาจดําเนินการโดยวิธีสัมภาษณ สอบขอเขียน สอบปฏิบัติ วิธี
ใดวิธีหนึ่ง  หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม 

ขอ 406 อัตราคาจางลกูจางประจําใหเปนไปตามบัญชีกาํหนดอัตราคาจางลูกจางของ
เทศบาลทายประกาศนี ้

นายกเทศมนตรีเปนผูมีอํานาจสั่งจางลกูจาง  ในอัตราคาจางขั้นต่ําสุดของตําแหนง 

ขอ 407 การใหลูกจางประจาํไดรับคาจางใหเปนไปตามบัญชีกําหนดอัตราคาจางขัน้ต่ํา
และข้ันสูงของลูกจางประจําของเทศบาลทายประกาศนี ้

ขอ 408 การเพิ่มคาจางลกูจางประจาํของเทศบาล ใหเปนไปตามหลกัเกณฑและเงือ่นไข
การเลื่อนขัน้เงนิเดือนสาํหรับพนักงานเทศบาล   

ขอ 409 การใหลูกจางประจาํไดรับคาจางเพื่อการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสงูขึ้นใหเปนไป
ตามบัญชีเปรียบเทียบขั้นคาจางแตละกลุม กรณีลูกจางประจําไดรับการแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงสงูขึ้นทาย
ประกาศนี ้

ขอ 410 อัตราคาจางลกูจางชั่วคราว 
(1) ลูกจางชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหนาทีเ่หมือนกับตําแหนงลูกจางใหไดรับอัตรา

คาจางในอัตราคาจางขั้นต่าํของลูกจางนัน้   
(2) ลูกจางชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหนาทีเ่หมือนกับตําแหนงขาราชการหรือ

พนักงานสวนทองถิน่ หรือขาราชการพลเรอืนใหไดรับอัตราคาจางในอตัราเงินเดือนขัน้ต่ําของตําแหนง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิน่หรือขาราชการพลเรือนตําแหนงนั้น 

(3) ผูชํานาญงานใหไดรับอัตราคาจางตามบญัชีกําหนดอัตราคาจางขั้นต่าํและขั้นสูง
ลูกจางของเทศบาล ตามลาํดับและอัตราที่ ก.ท.จ.เห็นสมควร 

ขอ 411 การจางลูกจางที่มเีงื่อนไขใหจางจากผูมีคุณวฒุิ  ใหจางในอตัราคาจางตามวุฒิ
และเงื่อนไขทีก่ําหนดไวในกรณีจางผูที่สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศใหถืออัตราคาจางตามอัตรา
เงินเดือนที ่ ก.ท.จ. กําหนด 
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ขอ 412 การจางลูกจาง ใหดาํเนนิการจางจากบัญชีผูไดรับการคัดเลือกตามลําดับที ่ของผู
ไดรับการคัดเลือก  ตามขอ  405  

ขอ 413 การจางลูกจางลักษณะผูชํานาญงาน  ให ก.ท.จ. กําหนดอัตราคาจางตามที่
เห็นสมควรตามบัญชีกําหนดอัตราคาจางตามขอ  410 (3)   

ขอ 414 การจางและแตงตั้งลูกจางใหดํารงตําแหนงใด  ใหนายกเทศมนตรีเปนผูแตงตั้ง 
โดยความเหน็ชอบของ  ก.ท.จ.  

ขอ 415 การโอนลูกจางประจําระหวางเทศบาล หรือกับหนวยราชการอื่นอาจกระทาํได ใน
กรณีเจาตัวสมัครใจและผูมีอํานาจจางทัง้สองฝายตกลงยินยอม  ทัง้นี ้ ในการแตงตั้งหรือใหพนจาก
ตําแหนงแลวแตกรณี ตองไดรับความเห็นชอบจาก  ก.ท.จ.  โดยแตงตั้งให  ดํารงตําแหนงและไดรับคาจาง
ในอัตราที่ไมสูงกวาเดิม และใหนับเวลาการทํางานตอเนือ่งกัน 

ขอ 416 ลูกจางประจําผูใดออกจากราชการไปแลว ประสงคจะกลับเขารับราชการ  หาก
เทศบาลตองการจะรับผูนัน้เขารับราชการ  ใหนายกเทศมนตรีส่ังจางและแตงตั้งใหดาํรงตําแหนง  และรับ
คาจางตามหลกัเกณฑและวธิีการทีก่ําหนดไวสําหรับพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม 

ขอ 417 ลูกจางประจําผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
และพนจากราชการทหารโดยไมมีความเสยีหาย  ถาประสงคจะเขารับราชการเปนลกูจางประจําในเทศบาล
เดิมภายในกําหนดหนึง่รอยแปดสิบวันนับแตวันพนจากราชการทหาร ใหนายกเทศมนตรีส่ังจางและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงและรับคาจาง  ตามหลักเกณฑและวธิีการที่กาํหนดไวสําหรับพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม 

ขอ 418 การแตงตั้งลูกจางประจําผูดํารงตาํแหนงใดไปดํารงตําแหนงใหม  ผูนัน้ตองมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงใหมที่กาํหนดในขอ  394 

สวนที ่3 
วินัยและการรกัษาวินยั 

ขอ 419 ลูกจางตองรักษาวนิยัโดยเครงครัดอยูเสมอ  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามถือวาผู
นั้นกระทาํผิดวินัย  จักตองไดรับโทษตามที่กําหนดไว 

ขอ 420 วินัยของลูกจาง  ใหเปนไปตามหลกัเกณฑและเงือ่นไขเกี่ยวกับวินัยและการรกัษา
วินัยและการดาํเนนิการทางวินัยของพนักงานเทศบาลซึง่นาํมาใชบงัคบัโดยอนุโลม 

สวนที ่4 
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การออกจากราชการ 

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

สวนทองถิ่น 
(3) ไดรับอนุญาตใหลาออก 
(4) ถูกสั่งใหออกจากราชการตามขอ  424 (3) (4) 
(5) ครบกําหนดการจาง 
(6) ถูกสั่งลงโทษปลดออก  หรือไลออก 
(7) ขาดคุณสมบัติตามขอ  392 

วันออกจากราชการตาม (6) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกีย่วกับการใหออกจาก
ราชการของพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม 

ขอ 422 การลาออกของลูกจาง ใหเปนไปตามหลกัเกณฑและเงื่อนไขเกีย่วกับการใหออก
จากราชการของพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม  

ขอ 423 ลูกจางผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารให
นายกเทศมนตรีส่ังใหผูนัน้ออกจากราชการ 

วันออกจากราชการตามขอนี ้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กาํหนดไวสําหรับ      
พนักงานเทศบาลโดยอนโุลม 

ขอ 424 นายกเทศมนตรีมีอาํนาจสัง่ใหลูกจางออกจากราชการโดยความเหน็ชอบของ
ก.ท.จ. เมื่อปรากฏวา 

(1) ลูกจางผูใดขาดคุณสมบัติตามขอ  392 
(2) ลูกจางผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติราชการในหนาที่ของตนไดโดยสม่ําเสมอ หรือไม

อาจปฏิบัติหนาที่ราชการของตนไดอันเปนผลเนื่องมาจากตองตกอยูในภยันตรายใด ๆ และเวลาไดลวงพน
ไปเกินหกสิบวนั  ยังไมมีผูใดพบเหน็ 

(3) ลูกจางผูใดหยอนความสามารถดวยเหตุใดในอันทีจ่ะปฏิบัตหินาที่ของตน หรือ
ประพฤติหนาที่ของตน หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกบัตําแหนงหนาทีห่รือบกพรองในหนาที่ดวยเหตุอันใด
และนายกเทศมนตรีเหน็วา  ถาใหผูนัน้รับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ  ก็ใหนายกเทศมนตรี
แตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทาํการสอบสวนโดยไมชักชา สําหรับหลักเกณฑและวิธกีารสอบสวนใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกีย่วกับวินยัและการรักษาวินยัและการดําเนินการทางวินยัของพนักงานเทศบาล
โดยอนุโลม 
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(4) ลูกจางผูใดถูกกลาวหาวากระทําผิดวินยัอยางรายแรงและไดมีการสอบสวนตาม   
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกีย่วกับวินยัและการรักษาวินยัและการดําเนินการทางวินยัของพนักงานเทศบาล
แลว  การสอบสวนไมไดความวากระทาํผิดที่จะถกูลงโทษ ปลดออก หรือไลออก แตมีมลทินหรือมวัหมองใน
กรณีที่ถูกสอบสวน ซึ่งจะใหปฏิบัติราชการตอไปอาจจะเปนการเสยีหายแกราชการ 

(5) ลูกจางผูใดตองรับโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถงึที่สุด  ใหจําคุกในความผิดที่ได
กระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ  ซึ่งยงัไมถงึกบัจะตองลงโทษปลดออกหรอืไลออก 

(6) ลูกจางผูใดขาดราชการบอยครั้ง ซึ่งยังไมถงึกับจะตองถูกลงโทษปลดออก หรือไล
ออก 

(7) ยุบเลิกตําแหนง 
วันออกจากราชการตามขอนี ้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกีย่วกับการใหออก

จากราชการของพนักงานเทศบาลมาใชบงัคับโดยอนุโลม 
การใหออกจากราชการตามขอนี้ไมถือเปนโทษทางวนิัย 

สวนที่  5 
การอุทธรณ  การพิจารณาอุทธรณ  และการรองทกุข 

ขอ 425 ลูกจางผูใดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสัง่ใหออกจากราชการตามขอ  424  ตาม    
ประกาศนี้ดวยเหตุใด ๆ  ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณคําสั่งหรอืมีสิทธิรองทกุข  ตามหลกัเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ การพิจารณาอทุธรณ และการรองทุกขของพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม 

สวนที ่ 6 
การลา 

ขอ 426 การลาปวยของลูกจางกาํหนดไวดงันี ้
(1) การลาปวยกรณีปกติ 

(ก) ในปหนึ่งลกูจางประจาํมีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาไดไม
เกินหกสิบวัน  แตถานายกเทศมนตรีเห็นสมควรจะใหลาโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาตอไปอีก ก็ได
แตไมเกินหกสบิวัน 

(ข) ลูกจางชั่วคราวที่มีระยะเวลาการจางหนึง่ป  มีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางอตัรา
ปกติระหวางลา  ในชวงระยะเวลาการจางไมเกินสิบหาวนัทาํการ  ในกรณีที่มีระยะเวลาการจางตัง้แต      
เกาเดือนขึน้ไปแตไมถึงหนึ่งปมีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาในชวงระยะเวลาการจาง
ไมเกินแปดวนัทําการ  ในกรณีมีระยะเวลาการจางตั้งแตหกเดือนขึน้ไปแตไมถึงเกาเดอืน  มีสิทธิลาปวยโดย
ไดรับคาจางอตัราปกติระหวางลา  ในชวงระยะเวลาการจางไมเกินหกวันทาํการ  ในกรณีที่มีระยะเวลา   
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การจางต่ํากวาหกเดือนมีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางอตัราปกติระหวางลา  ในชวงระยะเวลาการจางไม
เกินสีว่ันทําการ 

(2) การลาปวยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตปุฏิบัติงานในหนาที ่
(ก) ลูกจางประจําปวย  เพราะเหตุปฏิบัตริาชการในหนาที ่หรือเนื่องจากการปฏิบัติ

ราชการในหนาที ่ หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําตามหนาที ่  ถาลาปวยครบตาม (1) (ก)  แลวยังไม
หาย และแพทยของทางราชการลงความเห็นวามทีางทีจ่ะรักษาพยาบาลใหหายและสามารถทาํงานไดก็ให
ลาปวยเพื่อรักษาพยาบาล  เทาที่นายกเทศมนตรีเหน็สมควรอนุญาตใหลาโดยไดรับคาจางอัตราปกติ  ทั้งนี้  
ถาเปนลูกจางประจํารายวันและรายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวนัหยุดประจําสปัดาห  แตถาแพทยลง
ความเห็นวาไมมีทางที่จะรักษาพยาบาลใหหายได  ก็ใหพิจารณาสัง่ใหออกจาก    ราชการเพื่อรับบําเหน็จ
ตอไป 

(ข) ถาอันตรายหรอืการเจ็บปวย  หรือการถูกประทุษรายอันเกิดจากกรณีดงักลาวใน
(ก)  ทําใหลูกจางประจาํผูใดตกเปนผูทพุพลภาพหรือพกิาร  อันเปนเหตุจะตองสัง่ใหออกจากราชการตาม
มาตรฐานทัว่ไปนี้  หากผูบงัคับบัญชาเจาสังกัดของลูกจางประจาํผูนัน้พิจารณา  เหน็วาลูกจางประจําผูนัน้
ยังอาจปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดที่เหมาะสมได  และเมื่อลูกจางประจําผูนัน้สมัครใจจะปฏิบัติหนาที่ตอไป ใหยาย
ลูกจางประจําผูนั้นไปปฏิบัตหินาที่ในตําแหนงอื่นที่เหมาะสมโดยไมตองสั่งใหออกจากราชการก็ได  โดยให
อยูในดุลยพนิจิของนายกเทศมนตรี 

(ค) ลูกจางชั่วคราวปวยเพราะเหตุปฏิบัตงิานในหนาที่ หรือเนื่องจากการปฏิบัตงิาน
ในหนาที่  หรือถูกประทษุรายเพราะเหตุกระทําตามหนาที่  ถาลาปวยครบตาม (1) (ข)  แลวยังไมหายและ
แพทยของทางราชการลงความเหน็วามีทางที่จะรักษาพยาบาลใหหายและสามารถทาํงานได  ใหนายก 
เทศมนตรีมีอํานาจอนุญาตใหลาปวยเพื่อรักษาพยาบาล  โดยไดรับคาจางอัตราปกติไดตามที่เห็นสมควร  
แตตองไมเกินหกสิบวนั  ทั้งนี้  ถาเปนลกูจางชัว่คราวรายวันและรายชัว่โมงไมมีสิทธไิดรับคาจางในวนัหยุด
ประจําสัปดาห  และถาแพทยลงความเหน็วาไมมีทางทีจ่ะรักษาใหหายได  ใหพิจารณาสั่งใหออกจาก    
ราชการ 

ลูกจางผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติงานได  ใหยืน่ใบลาตอผูบังคับบัญชากอนหรือใน   
วันที่ลาเวนแตกรณีจําเปนจะเสนอหรือจัดสงใบลาในวนัแรกที่มาปฏิบตัิราชการก็ได 

การลาปวยเกนิสามวัน  ตองมีใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งสงพรอมกับใบลา
ดวย  เวนแตผูมีอํานาจอนุญาตใหลาจะเหน็สมควรเปนอยางอืน่ 

ขอ 427 ในปหนึ่งลูกจางประจํามีสิทธิลากจิสวนตวั  รวมทั้งลาไปตางประเทศ  โดยไดรับ
คาจางอัตราปกติระหวางลาไมเกินสี่สิบหาวันทําการ    แตในปแรกที่ไดรับการบรรจุเปนลูกจางประจําให
ไดรับคาจางระหวางลาไมเกนิสิบหาวนั ลูกจางประจํารายวันและรายชั่วโมงไมมีสิทธไิดรับคาจางในวันหยุด
ประจําสัปดาห  แตถานายกเทศมนตรีเห็นสมควรจะใหลาโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาตอไปอีกก็ได 
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ลูกจางประจาํผูใดประสงคจะลากิจสวนตัว  ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชัน้และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจงึจะหยุดราชการได  เวนแตมีเหตุจาํเปนไมสามารถ
ขอรับอนุญาตไดทันจะเสนอใบลา พรอมระบุเหตุจาํเปนไวแลวหยุดราชการไปกอนก็ได  แต
จะตองชี้แจงเหตุผลใหผูบงัคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

ขอ 428 การลาพักผอนประจําปของลูกจางประจํา ใหเปนไปตามที่กําหนดสาํหรับพนักงาน
เทศบาลโดยอนุโลม 

ขอ 429 ลูกจางประจํามีสิทธลิาคลอดบุตรโดยไดรับคาจางนับรวมวนัหยุดประจําสัปดาห
และวันหยุดพเิศษในระหวางลาไมเกนิเกาสบิวัน  ลูกจางประจํารายวันและรายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจาง
ในวนัหยุดประจําสัปดาห 

ลูกจางประจําที่ลาคลอดบุตรตามวรรคแรก หากประสงคจะลาเพื่อเลีย้งดูบุตรเพิ่มอีก ใหมี
สิทธิลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตร โดยไดรับคาจางระหวางลาไดอีกไมเกิน 
สามสิบวนัทําการ และใหนบัรวมในวันลากิจสวนตัวสี่สิบหาวันทําการดวย 

ลูกจางชั่วคราวรายเดือนที่จางไวปฏิบัติงานตอเนื่อง มีสิทธิลาเนื่องจากการคลอดบตุรป
หนึง่ไมเกนิเกาสิบวนั โดยมสิีทธิไดรับคาจางระหวางลาจากสวนราชการไมเกินสี่สิบหาวัน เวนแต กรณีที่เร่ิม
เขาปฏบิัติงานในปแรกไมครบเจ็ดเดือน ไมอยูในขายไดรับสิทธิดังกลาว 

ขอ 430 ลูกจางประจําที่ยงัไมเคยอุปสมบทในพระพทุธศาสนา หรือยงัไมเคยไปประกอบ
พิธีฮัจย  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ประสงคจะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพธิีฮัจย
แลวแตกรณี  มีสิทธิลาโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาไมเกนิหนึง่รอยยี่สิบวนั  ในปแรกที ่ เร่ิมเขา
ปฏิบัติงานเปนลูกจางประจาํจะไมไดรับคาจางระหวางลา  ลูกจางประจํารายวนัและรายชั่วโมง ไมมีสิทธิ
ไดรับคาจางในวนัหยุดประจําสัปดาห 

ผูประสงคจะลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย  ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับช้ันกอนอุปสมบท  หรือวันเดนิทางไปประกอบพิธีฮัจยไมนอยกวาหกสิบวนั  เวนแตมีเหตุผลอัน
สมควรจะเสนอใบลาตอผูบังคบับัญชานอยกวาหกสิบวนัก็ได 

อํานาจการอนญุาตใหลาเปนของนายกเทศมนตรี 

ขอ 431 การลาเพื่อตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหาร เขารับการระดมพล เขารับการ      
ฝกวิชาการทหาร เขารับการทดลองความพรั่งพรอมใหถอืปฏิบัติดังนี ้

(1) ลูกจางมีสิทธลิาไปรับการตรวจคัดเลือกเพื่อเขารับราชการทหารตามกฎหมายวา
ดวยการรับราชการทหารโดยไดรับคาจางอัตราปกติในระหวางนัน้  การลาดังกลาวจะตองใหผูลาแสดง
จํานวนวันที่ตองเดินทางไปกลับ  และวันที่ตองอยูเพื่อตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหารเทาที่จาํเปนเพื่อ
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ประกอบการพิจารณา  ลูกจางประจาํรายวันและรายชัว่โมงไมมีสิทธไิดรับคาจาง   ในวนัหยุดประจํา
สัปดาห 

(2) ลูกจางประจํามีสิทธิลาเขารับการระดมพล  หรือเขารับการฝกวชิาการทหาร  หรือ
เขารับการทดลองความพรั่งพรอม  โดยใหไดรับคาจางอตัราปกติในระหวางการระดมพลหรือเขารับ  การฝก
วิชาการทหาร  หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอมนัน้  แตถาพนระยะเวลาของการดังกลาวแลว  ไมมา
รายงานตัวเพือ่เขาปฏิบัติงานภายในเจ็ดวนั  ใหงดจายคาจางหลงัจากนั้นไวจนถงึวนัเขาปฏิบัติงานเวนแต
ในกรณีที่มีเหตุจําเปน นายกเทศมนตรีจะใหจายคาจางระหวางนั้นตอไปอีกก็ไดแตตองไมเกนิเจ็ดวนั  
ลูกจางประจํารายวนัและรายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวนัหยุดประจําสัปดาห 

(3) ในกรณีลูกจางชั่วคราว  ลาเขารับการฝกวชิาการทหาร  ใหไดรับคาจางอัตราปกติ
ไมเกินหกสิบวนั  สวนการลาเพื่อเขารับการระดมพล หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอมแลวแตกรณีให
ไดรับคาจางอตัราปกติไมเกนิสามสิบวนั  ลูกจางชั่วคราวรายวนัและรายวนัชัว่โมงไมมีสิทธิไดรับคาจางใน
วันหยุดประจาํสัปดาห 

ในกรณีการลาตาม  (2)  และ  (3)  หากลกูจางไดรับเงนิเดือนตามชัน้ยศของตนทาง
กระทรวงกลาโหมแลว  ไมมสีิทธิไดรับคาจางของเทศบาล 

อํานาจการอนญุาตใหลาเปนของนายกเทศมนตรี 

ขอ 432 การลาครึ่งวนัในตอนเชาหรือตอนบายของลูกจาง  ใหนับเปนการลาครึ่งวนัตาม
ประเภทการลานัน้ ๆ 

ขอ 433 การลาและการจายคาจางระหวางลานอกเหนือจากที่กาํหนดไวในประกาศนี ้ใหอยู
ในดุลยพนิิจของนายกเทศมนตรี   

อํานาจการอนญุาตในการลาตามขอ 426  ขอ 427  ขอ 428  และขอ 429  ใหเปนไปตามที่
ก.ท. กําหนด  ตามตารางแนบทาย 

สวนที ่ 7 
การจายคาจางและทะเบียนลูกจาง 

ขอ 434 หามสั่งลูกจางไปปฏิบัติราชการในทองถิน่อื่น  เวนแตในกรณจีําเปนแทจริงที่ตอง
ใชความรูความชํานาญพเิศษ  หรือความไววางใจในลกูจางนั้น  และไมอาจหาจางไดในทองถิ่นนัน้ 

ขอ 435 การปฏิบัตริาชการนอกเวลาทํางานปกติ  หรือการปฏิบัติราชการในวนัหยุดประจํา
สัปดาห  หรือในวนัหยุดพิเศษซึ่งจะตองจายคาจางนอกเวลาหรือคาจางในวนัหยุด  หรือคาอาหารทาํการ
นอกเวลาใหกระทําไดในกรณีที่จําเปนหรือรีบดวน  โดยมีคําสั่งของผูบังคับบัญชาทีม่ีอํานาจเปนหลักฐาน 

ขอ 436 การจายคาจางในวนัทาํงานปกติ  คาอาหารทําการนอกเวลา  คาจางลูกจาง
รายวนั และรายชั่วโมง  คาจางนอกเวลา  และกําหนดเวลาทาํงานใหเปนไปดังตอไปนี ้
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(1) ลูกจางรายเดอืน 
(ก) กําหนดใหจายคาจางเดือนละครั้งตามเดือนปฏิทนิ  โดยปกติใหจายในวันสิน้

เดือน  ถาวันสิน้เดือนตรงกับวันหยุดราชการก็ใหจายไดในวนัเปดทาํการกอนวนัสิ้นเดอืน ในกรณีทีม่ีความ
จําเปนที่จะกําหนดวนัจายคาจางเปนวนัอื่นของเดือนถัดไป  จะตองไดรับอนุมัติจากนายกเทศมนตรี 

(ข) กําหนดเวลาทาํงานปกติ  ใหเปนไปตามเวลาทาํงานของทางราชการ  เวนแต
ถามงีานเปนลกัษณะพเิศษทีจ่ะเขาทาํงานและเลิกงานตามปกติไมได  ใหหวัหนาสวราชการเปนผูกาํหนด
โดยจะตองมีเวลาทํางานไมนอยกวาวันละเจ็ดชั่วโมง  แตสัปดาหละไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง  ไมรวมเวลา
หยุดพกั 

(ค) การปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติ  หรือปฏิบัติราชการในวันหยดุประจํา
สัปดาห  หรือวันหยุดพเิศษแลวแตกรณี  ใหเปนไปตามระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกบัการจายเงนิคาอาหาร
ทําการนอกเวลา 

(2) ลูกจางรายวันและรายชั่วโมง 
(ก) กําหนดใหจายคาจางเดือนละครั้ง  ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายคาจาง

มากกวาเดือนละครั้ง  จะตองไดรับอนุมัติจากนายกเทศมนตรี 
ในกรณีจายคาจางเดือนละครั้ง  โดยปกตใิหจายในวนัถดัจากวนัสุดทายของ

เดือน  หนวยงานใดมีความจาํเปนที่จะกําหนดวันเริ่มจายเปนวนัอื่นของเดือนถัดไป  จะตองไดรับอนุมัติจาก
นายกเทศมนตรี 

ในกรณีจายคาจางมากกวาเดือนละครั้ง  ใหหนวยงานกาํหนดวนัจายเงิน
คาจางตามความเหมาะสมไดโดยขออนุมตัิจากนายกเทศมนตรี 

(ข) กําหนดเวลาทาํงานปกติ  ใหเปนไปตามเวลาทาํงานของทางราชการ  เวนแต  
ถามงีานเปนลกัษณะพเิศษทีจ่ะเขาทาํงานและเลิกงานตามปกติไมได  ใหนายกเทศมนตรีเปนผูกาํหนดโดย
จะตองมีเวลาทํางานวนัละไมนอยกวาเจ็ดชั่วโมง  แตสัปดาหละไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง  ไมรวมเวลาหยุดพัก 

(ค) การปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติตดิตอกันเกนิสามชั่วโมงขึน้ไป  ใหจาย
คาจางไดในอตัราหนึง่เทาครึ่งของคาจางอัตราปกติ 

ขอ 437 การจายคาจางในกรณีวันหยุดประจําสัปดาห  สําหรับลูกจางรายเดือนไมหกั     
คาจาง  ลูกจางรายวันและรายชั่วโมงไมจายคาจาง 

สําหรับการจายคาจางในกรณีสั่งใหมาปฏิบัติงานในวนัหยุดประจําสปัดาห ใหถือปฏิบัติ
ดังนี ้

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

ระยะเวลาทาํงาน 
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ขอ 438 การจายคาจางในกรณีในวันหยุดพิเศษ  สําหรบัลูกจางรายเดือนไมหักคาจาง 
ลูกจางรายวันและรายชั่วโมงจายคาจางอตัราปกติ 

สําหรับการจายคาจางในกรณีสั่งใหมาทาํงานในวันหยุดพิเศษ  ใหถือปฏิบัติดังนี ้
(1) ลูกจางรายเดอืน  จายตามขอ  436  (1)  (ค) 
(2) ลูกจางรายวันและรายชั่วโมง  จายคาจางเพิ่มใหอีกหนึ่งเทาของคาจางอัตราปกติ

ตามระยะเวลาทาํงาน 

ขอ 439 การจายคาจางในกรณีลูกจางถกูส่ังใหไปปฏิบตัิงานในทองถิน่อื่นตามขอ 434 ให
ถือปฏิบัติดังนี ้

(1) ลูกจางรายเดอืนใหจายคาจางรายเดือนตามปกติตลอดระยะเวลาที่ไปราชการ โดย
ไมมีสิทธิไดรับคาอาหารทาํการนอกเวลา 

(2) ลูกจางรายวันและรายชั่วโมงใหถือปฏิบัตดิังนี ้
(ก) ในระยะเวลาระหวางเดินทางไปปฏิบัติงาน  หรือเดินทางกลับสํานักงานที่ตัง้

ปกติหรือสถานที่อยู  ไมวาจะเปนวันทํางานปกติหรือนอกเวลาหรือวนัหยุดประจําสปัดาหหรือวันหยุดพิเศษ
ใหจายคาจางอัตราปกติ  ไมมีการจายคาจางนอกเวลาหรือคาจางในวนัหยุดตามขอ 436 และขอ  437 

(ข)  ลูกจางซึง่ทาํหนาที่คนรถหรือคนเรือ  ซึง่ไดปฏิบัติหนาทีใ่นขณะเดินทางครบ
กําหนดเวลาทาํงานปกติประจําวนัแลว  หากยังคงตองปฏิบัติหนาที่ดังกลาวตอไปอีกสําหรับวนันั้นใหจาย
คาจางนอกเวลาไดตามเกณฑทีก่ําหนดไวในขอ  436  (1)  (ค) 

การปฏิบัติงานในวันทํางานปกติ  การปฏิบัติงานนอกเวลา  การปฏิบตังิานในวนัหยดุ หรือ
ในกรณีในวนัหยุดพิเศษ  ใหจายคาจางไดตามเกณฑทีเ่คยจาย  เสมอืนปฏิบัติงานในสํานักงานทีต่ั้งปกติ  
เวนแตในกรณีวันหยุดประจาํสัปดาหซึ่งปกติไมจายคาจางให  ใหจายคาจางอัตราปกติ 

ขอ 440 ลูกจางผูใดตายในระหวางรับราชการ ใหจายคาจางจนถงึวนัทีถ่ึงแกความตาย
หรือเพียงวนัทีม่ีสิทธิไดรับคาจางกอนวันถงึแกความตาย  และใหจายเงนิชวยพิเศษจาํนวนสามเทาของ
อัตราคาจางปกติทั้งเดือนในเดือนสุดทายกอนวนัถงึแกความตาย  ในกรณีลูกจางรายวันและรายชัว่โมง  ให
ถือเสมือนวาลกูจางผูนัน้มาปฏิบัติงานเตม็เดือนเปนเกณฑคํานวณเงนิชวยพิเศษ 

ขอ 441 ลูกจางประจําซึง่ถกูส่ังพักราชการผูใดถึงแกความตาย  ผูมีอํานาจไดวนิิจฉัยตาม
ขอ  445  แลวสั่งจายคาจางเปนจํานวนเทาใด  ใหจายคาจางตามจาํนวนที่วนิิจฉัยใหจนถึงวันที่ถงึแกความ
ตายหรือเพียงวันที่มีสิทธิไดรับคาจางกอนวนัถึงแกความตาย  นอกจากนี้ใหจายเงนิชวยพเิศษอีกจํานวน
หนึง่เปนจํานวนสามเทาของจํานวนคาจางนั้น 

ถาผูมีอาํนาจวนิิจฉัยแลวสัง่ไมจายคาจาง  ใหจายคาจางใหเพียงวันสุดทายที่ผูนั้นมา
ปฏิบัติงานและไมมีการจายเงินชวยพิเศษ 
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ขอ 442 ลูกจางที่ขาดหรือหนีราชการ  หามมิใหจายคาจางสาํหรับวันที่ขาดหรือหนรีาชการ
นั้น 

ลูกจางผูใดตายในระหวางขาดราชการ  ใหจายคาจางใหเพยีงวันสุดทายที่ผูนัน้มา
ปฏิบัติงานและไมมีการจายเงินชวยพิเศษ 

ขอ 443 คาจางที่จายตามขอ  440  ถึงขอ  442 เปนทรัพยสินของผูตายในขณะตาย และ
ใหจายแกผูมสิีทธิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยวาดวยมรดก 

เงินชวยพิเศษตามขอ  440  หรือขอ  441  ใหจายแกบุคคลซึ่งลูกจางไดแสดงเจตนาระบุไว
เปนหนงัสือตามแบบที่แนบทายประกาศนี ้

ถาลูกจางผูตายมิไดแสดงเจตนาระบุไวตามวรรคสอง  หรือบุคคลซึ่งลูกจางผูตายไดแสดง
เจตนาระบุไวไดตายไปเสียกอน  ใหจายแกบุคคลตามลําดับกอนหลงั  ดังตอไปนี้ 

(1) คูสมรส 
(2) บุตร 
(3) บิดามารดา 
(4) ผูที่ไดอยูในอปุการะของผูตายตลอดมา  โดยจําเปนตองมีผูอุปการะและความ

ตายของผูนัน้ทําใหไดรับความเดือดรอนเพราะขาดความอุปการะ  ซึง่นายกเทศมนตรีเห็นวามหีลกัฐาน
แสดงไดวา เปนผูอยูในอุปการะของผูตาย 

(5) ผูที่อุปการะเลีย้งดูใหการศึกษาผูตายมาแตเยาว  ซึง่นายกเทศมนตรีเห็นวามี
หลักฐานแสดงไดวาเปนผูอุปการะผูตาย 

เมื่อปรากฏวา  มีบุคคลในลาํดับกอนดงักลาวในวรรคสามบคุคลนัน้มสิีทธิรับเงนิชวยพิเศษ
แตในลําดับเดียว  ผูที่อยูในลําดับถัดไปไมมีสิทธิไดรับเงนิชวยพิเศษ 

ถาบุคคลดังกลาวขางตนไมมีตัวมาขอรับภายในระยะเวลา  1  ป  นบัแตวันที่ลูกจางผูนั้น
ถึงแกความตาย  การจายเงนิชวยพิเศษก็เปนอันไมตองจาย 

ในกรณีที่เทศบาลมีความจาํเปนตองเขาเปนผูจัดการศพลูกจางผูถงึแกความตาย เพราะไม
มีผูใดเขาจัดการศพในเวลาอันควร  ก็ใหเทศบาลหักคาใชจายจากเงนิชวยพิเศษทีต่องจายตามมาตรฐานนี้
ไดเทาที่จายจริง  และมอบสวนที่เหลือใหแกผูมีสิทธิไดรับ 

ขอ 444 เทศบาลใดมีความจาํเปนที่จะตองสั่งใหลูกจางประจําไปฝกอบรม  หรือดูงาน 
เกี่ยวกับหนาทีท่ี่ลูกจางประจาํนัน้ปฏิบัติอยู  ณ  ตางประเทศ  หรือภายในประเทศโดยใหไดรับคาจางอัตรา
ปกติตลอดระยะเวลาที่ไปฝกอบรมหรือดูงานนั้น  ใหนายกเทศมนตรีเปนผูอนมุัติลูกจางประจาํรายวันและ
รายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวนัหยุดประจําสัปดาห 
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ขอ 445 ลูกจางประจําที่ถกูกลาวหาวากระทําผิดวนิัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการ
สอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทาํความผิดอาญา  และถูกสั่งพักราชการไวกอนจนกวา
คดีหรือกรณีถึงที่สุด  การจายคาจางระหวางพักราชการ  ใหถือปฏิบัตดิังนี ้

(1) ลูกจางประจําผูใดถูกสั่งพกัราชการ  ใหงดการเบิกจายคาจางตั้งแตวนัที่ถูกสัง่พกั   
ราชการไวกอน  เวนแตลูกจางผูนั้นไดปฏิบัติราชการตามหนาที่ลวงเลยวันใหพกัราชการ  เพราะมิไดทราบ
คําสั่ง  ใหเบกิจายคาจางใหถึงวนัที่ทราบ  หรือควรไดรับทราบคําสัง่นัน้ 

(2) ถาปรากฏวาลกูจางประจําผูถูกสั่งพักราชการไวกอน  มิไดกระทําความผิดและ ไม
มีมลทนิหรือมวัหมอง  ใหจายคาจางใหเตม็อัตราปกติ 

(3) ถาปรากฏวาลกูจางประจําผูถูกสั่งพักราชการไวกอน  มิไดกระทําความผิดแตมี
มลทินหรือมวัหมอง  หรือกระทําความผิด  แตถูกลงโทษไมถึงปลดออก  หรือไลออก  ใหจายคาจางได
คร่ึงหนึง่ของคาจางอัตราปกติ 

(4) ถาปรากฏวาลกูจางประจําผูถูกสั่งพักราชการไวกอน  ไดกระทําความผดิและถูก
ลงโทษถงึปลดออก  หรือไลออก  หามจายคาจาง 

(5) ในกรณีลูกจางประจําซึง่ถกูส่ังพักราชการไวกอน  ผูใดถงึแกความตายกอนคดี
หรือกรณีถึงทีสุ่ด  ใหนายกเทศมนตรีพจิารณาวินิจฉัยตอไปดวยวาควรจะจายคาจางระหวางเวลานั้น
หรือไมเพียงใด  โดยอนุโลม  (2) (3) และ (4)  ทัง้นี้ใหจายคาจางตามจาํนวนที่วนิิจฉัยใหจนถึงวนัทีถ่ึงแก
ความตายหรือเพียงวนัทีม่ีสิทธิไดรับคาจางกอนถึงแกความตาย 

กรณีใหออกจากราชการไวกอน  ใหถือปฏิบัติทํานองเดียวกับการจายคาจางระหวางพัก
ราชการ 

ลูกจางชั่วคราวไมมีสิทธิไดรับคาจางระหวางถกูสั่งใหพกัราชการ  หรือถูกสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอน  เวนแตลูกจางผูนั้นไดปฏิบัติราชการตามหนาที่ลวงเลยวันใหพกัราชการไวกอน  เพราะมิได
ทราบคําสัง่  ใหเบิกจายคาจางใหถึงวันทีท่ราบหรือควรไดรับทราบคําสั่งนัน้ 

อัตราลูกจางระหวางพักราชการ  ไมถือเปนอัตราวาง 

ขอ 446 มาใชบังคับแกการจายคาจางลกูจางประจาํระหวางอทุธรณหรือรองทุกขคําสัง่
ลงโทษปลดออก  หรือถูกควบคุมตัวตามคําพิพากษาของศาลโดยอนโุลม 

ขอ 447 การจายคาจางของผูซึ่งถูกลงโทษตัดคาจาง  ถาภายหลงัผูนัน้ไดรับการแตงตั้ง
หรือปรับคาจาง  โดยไดรับคาจางตางจากเดิมและยังไมพนโทษตัดคาจาง  ใหคงตัดคาจางตอไป ตาม
จํานวนเดมิ 

การจายคาจางในกรณ ี
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(1) ลาออก  ใหจายใหถงึวนักอนถึงกาํหนดลาออก แตถาถงึกําหนดลาออกแลวยัง
ไมไดรับทราบคําสั่งอนุญาตใหลาออก  และลูกจางผูนัน้ยังคงปฏิบัติราชการตอมา ใหจายไดถึงวนัทราบ
คําสั่งหรือควรไดรับทราบคําสั่ง 

(2) ปลดออก  หรือไลออก  ใหจายไดถึงวันกอนระบุในคําส่ัง  แตถายังไมรับทราบ
คําสั่งและลูกจางผูนั้นยงัคงปฏิบัติราชการตอมา  ใหจายไดถึงวนัทราบคําสั่งหรือควรไดรับทราบคําสั่ง 

(3) พนจากราชการเพราะเกษียณอายุ  ใหจายไดถึงวนัสิ้นป 
การจายคาจางลูกจางผูที่มิไดมาปฏิบัตริาชการนอกเหนอืจากที่กําหนดไวในประกาศนี้และ

เปนกรณีเดียวกับที่กฎหมายวาดวยการนั้นบัญญัติสิทธิไวสําหรับขาราชการ หรือคณะรัฐมนตรีกําหนดสิทธิ
ใหจายเงนิเดือนขาราชการไวแลว  ให  ก.ท.จ. กําหนดหลกัเกณฑการจายคาจางลกูจางใหสอดคลองกับ
กฎหมาย  หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว โดยไมขัดหรือแยงกับประกาศนี ้

ขอ 448 ลูกจางมีสิทธิไดรับเงินทําขวัญตามระเบียบหรือกฎหมายเกีย่วกับการจายเงนิทาํ
ขวัญขาราชการและลูกจางซึง่ไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหนาที ่

ขอ 449 ใหสํานักงานคณะกรรมการพนกังานเทศบาล  เปนหนวยงานกลางทะเบยีน
ลูกจางประจําของเทศบาล  ดําเนนิการจัดทําทะเบยีนลกูจางประจําของเทศบาลแกไขและเปลี่ยนแปลง 
รายการตาง ๆ  ใหเปนปจจุบนัเสมอ  และเก็บรักษาไว  ณ  สํานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล   

เมื่อมีคําส่ังแตงตั้งลูกจางประจําผูใดไปตางสังกัด  ใหสวนราชการเดิมมอบทะเบยีน
ลูกจางประจําใหลูกจางผูนั้นนําไปมอบแกสวนราชการทีสั่งกัดใหมทุกครั้ง 

ทะเบียนลูกจางประจําของเทศบาล  ถอืเปนเอกสารลับของทางราชการไมพึงเปดเผยตอ  
ผูอ่ืน  การขอคดัทะเบียนลูกจางประจาํของเทศบาล  หรือตรวจสอบรายการใหดาํเนนิการขออนมุตัิตาม
ระเบียบของทางราชการ 

ขอ 450 การเปลี่ยนอัตราคาจางลูกจางประจํารายวันเปนอัตราคาจางรายเดือนใหเอายี่สิบ
หกวนัทําการคูณดวยอัตราคาจางรายวนัที่ลูกจางผูนั้นไดรับในปจจุบนั  โดยปดเศษขึ้นเปน เกณฑพิจารณา
แตตองไมเกินกวาอตัราคาจางขั้นสงูของตาํแหนงนั้น 

ขอ 451 ใหลูกจางของเทศบาลปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติตน
ตามประกาศกําหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่กําหนดไวสําหรับพนักงานเทศบาล ตามที่เทศบาล
กําหนด 

บทเฉพาะกาล 
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ขอ 452 ผูใดเปนพนักงานเทศบาล และไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานใดอยูกอน
วันที่ประกาศนี้มีผลใชบงัคับ ใหผูนั้นเปนพนักงานเทศบาลและดํารงตําแหนงในสายงานนั้นตามประกาศนี้
ตอไป  โดยใหไดรับเงินเดือนและสิทธิประโยชนเชนเดิม      

ขอ 453 ผูใดเปนลูกจางของเทศบาล และไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดอยูกอนวนัที่
ประกาศนีม้ีผลใชบังคับ ใหผูนั้นเปนลูกจางของเทศบาลและดํารงตําแหนงนัน้ตามประกาศนี้ตอไป  โดย   
ใหไดรับคาจาง และสิทธิประโยชน ตลอดจนระยะเวลาการจางเชนเดมิ 

ขอ 454 การใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบคุคลของเทศบาลที่อยูระหวางการดําเนนิการ
ตามพระราชกฤษฎีการะเบยีบพนกังานเทศบาล พ.ศ. 2519 ซึ่งใชบงัคบัอยูกอนที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ  
ใหดําเนินการตอไปตามที่ ก.ท.จ. กําหนด  ทัง้นี ้ ตองไมขัดหรือแยงกบัมาตรฐานทัว่ไปที่  ก.ท. กําหนด 

ขอ 455 การใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบคุคลของลูกจางของเทศบาลที่มิไดกําหนดไวใน
ประกาศนี ้  ใหนาํแนวทาง หลักเกณฑและเงื่อนไข หรือวิธีการที่กาํหนดสําหรับพนักงานเทศบาลมาใช
บังคับโดยอนโุลม 

ประกาศ  ณ  วันที่  25  พฤศจิกายน.. พ.ศ. 2545 
                  .....................................

(...................................) 
ประธานกรรมการพนักงานจงัหวัด............................. 
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