ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
พ.ศ. 2545 แกไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่ 33) พ.ศ. 2553
******************************
ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความเปน
อิสระในการกําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล ตามความตองการและความเหมาะสมของทองถิ่น ประกอบ
กับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 บัญญัติให คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลมีอํานาจหนาที่กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงานเทศบาล
และลูกจางของเทศบาล ใหเหมาะสมกับลักษณะการบริหาร และอํานาจหนาที่ของเทศบาล และจะตองอยู
ภายใตมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาล ที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13
ประกอบมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ ในการ
ประชุมครั้งที่ 9/2545 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2545 ไดมีมติประกาศกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาล ไวดังตอไปนี้
ข อ 1 ประกาศนี้ เ รี ย กว า “ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล “
ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ภายใตบทกําหนดในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
เทศบาลและลูกจางของเทศบาล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด บรรดาพระราชบัญญัติ พระ
ราชกฤษฎีกา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใด ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
เทศบาลและลูกจางของเทศบาล ในสวนที่มีกําหนดไวแลวในประกาศนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทกําหนดตาม
ประกาศนี้ ใหใชบทกําหนดในประกาศนี้แทน

ประกาศจังหวัด
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ขอ 4 ในประกาศนี้
“ ก.ท. “ หมายความวา คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
“ ก.ท.จ. “ หมายความวา คณะกรรมการพนักงานเทศบาลตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
“ พนักงานเทศบาล ” หมายความวา พนักงานเทศบาลซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้งให
ปฏิบัติราชการโดยไดรับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนของเทศบาล และใหหมายความรวมถึง
พนักงานครูเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลอื่นที่ ไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงิ นอุดหนุนของ
รัฐบาลและเทศบาลนํามาจัดเปนเงินเดือน
“ พนักงานสวนทองถิ่นอื่น ” หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงาน
สวนตําบล ขาราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่นที่ไมใชพนักงานเทศบาล โดยมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น ซึ่งไดรับการบรรจุและ แตงตั้งใหปฏิบัติ
ราชการโดยไดรับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององคก รปกครองสวนทองถิ่น หรือจากเงิน
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
นํามาจัดเปนเงินเดือนของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
“ ขาราชการประเภทอื่น ” หมายความวา ขาราชการพลเรือน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือน และขาราชการประเภทอื่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทนั้นนอกจาก
พนักงานเทศบาล และพนักงานสวนทองถิ่นอื่น
ขอ 5 ใหประธานกรรมการพนักงานเทศบาล รักษาการตามประกาศนี้ และใหมีอํานาจ ตีความ
หรือวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
หมวด 1
คุณสมบัติและลักษณะตองหาม
ขอ 6 ผูที่จะเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
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(5) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือ จิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่ ก.ท. ประกาศกําหนด ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(6) ไม เ ป น ผู อ ยู ใ นระหว า งถู ก สั่ ง ให พั ก ราชการหรื อ ถู ก สั่ ง ให อ อกจากราชการไว ก อ น
ตามมาตรฐานทั่ ว ไป หรื อหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธีก ารเกี่ ย วกั บ การบริห ารงานบุ ค คลของพนั ก งานเทศบาลตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(7) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเปนที่รังเกียจของสังคม
(8) ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(9) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(10) ไม เ ป น ผู เ คยต อ งรั บ โทษจํ า คุ ก โดยคํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให จํ า คุ ก เพราะกระทํ า
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม เ ป น ผู เ คยถู ก ลงโทษให อ อก ปลดออก หรื อ ไล อ อกจากรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน ว ย
งานอื่นของรัฐ
(12) ไม เ ป น ผู เ คยถู ก ลงโทษให อ อก หรื อ ปลดออก เพราะกระทํ า ผิ ด วิ นั ย ตามมาตรฐาน
ทั่วไป หรือหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม เ ป น ผู เ คยถู ก ลงโทษไล อ อก เพราะกระทํ า ผิ ด วิ นั ย ตามมาตรฐานทั่ ว ไป หรื อ
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของพนั ก งานเทศบาลตามกฎหมายว า ด ว ยระเบี ย บ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ
ขอ 7 ผูที่จะเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม
ขอ 6 ก.ท.จ. อาจพิจารณายกเวนใหสามารถเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาลได ในกรณี ดังนี้
(1) ผูซึ่งขาดคุณสมบัติตามขอ 6 (7) (9) (10) และ (14)
(2) ผูซึ่งขาดคุณสมบัติตามขอ 6 (11) (12) ซึ่งไดออกจากงานหรือราชการเกินสองป แลว
และมิใชกรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตตอหนาที่
(3) ผูซึ่งขาดคุณสมบัติตามขอ 6 (13) ซึ่งไดออกจากงานหรือราชการเกินสามปแลว และ
มิใชกรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตตอหนาที่
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ข อ 8 ผู ที่ เ ป น พนั ก งานเทศบาลต อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม มี ลั ก ษณะต อ งห า มตามข อ 6
ตลอดเวลาที่รับราชการ เวนแตคุณสมบัติตามขอ 6 (6) หรือไดรับการยกเวนในกรณีขาดคุณสมบัติหรือ มี
ลักษณะตองหามตามขอ 7
ขอ 9 การพิจารณายกเวนกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ 7 ของ ก.ท.จ.
ใหพิจารณาถึงความจําเปนและประโยชนของทางราชการที่จะไดรับ และมติของ ก.ท.จ. ในการประชุมปรึกษา
ยกเวนคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามดังกลาว ให ก.ท.จ. ประชุมพิจารณาลงมติโดยจะตองไดคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสี่ในหาของจํานวนกรรมการในที่ประชุม และการลงมติใหกระทําโดยลับ
ขอ 10 ในการขอยกเวนและการพิจารณายกเว นในกรณีการขาดคุณสมบัติ ห รือมีลัก ษณะ
ตองหามที่ ก.ท.จ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได สามารถดําเนินการดังนี้
(1) ผูซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม ในการที่จะเขารับราชการเปนพนักงาน
เทศบาล และเปนกรณีที่ ก.ท.จ. อาจพิจารณายกเวนได และผูนั้นประสงคจะขอให ก.ท.จ. พิจารณายกเวนใน
กรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม เพื่อจะเขารับราชการ โดยมีผูมีเกียรติอันควรเชื่อถือไดไมนอยกวา
สองคนเปนผูรับรองความประพฤติ ใหยื่นคําขอ และหนังสือรับรอง ตามแบบทายประกาศนี้ พรอมเอกสารที่
เกี่ยวของ
(2) การขอให ก.ท.จ.พิจารณายกเวนในกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามเพื่อ
สมัครกลับเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล จะยื่นคําขอตอเลขานุการ ก.ท.จ. หรือนายกเทศมนตรีของ
เทศบาลที่ผูนั้นประสงคจะเขารับราชการ ก็ได
(3) ในกรณีที่มีผูยื่นคําขอตอเลขานุการ ก.ท.จ. ใหสงเรื่องใหนายกเทศมนตรีพิจารณา
หรือ กรณียื่นตอนายกเทศมนตรี ใหนายกเทศมนตรี พิจารณา และถาตองการจะรับผูยื่นคําขอนั้นเขารับราชการ
ก็ใหดําเนินการสอบสวนเพื่อใหทราบรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติสวนตัว ประวัติการรับ ราชการ หรือการ
ทํ า งาน การประกอบคุณ งามความดี ความผิด หรือ ความเสื่ อ มเสีย และความประพฤติ ข องผู นั้ น โดยให
สอบสวนจากผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางาน และผูมีเกียรติซึ่งอยูใกลชิดอันควรเชื่อถือได แลวพิจารณาอีก
ชั้นหนึ่งวายังตองการ จะรับผูนั้นเขารับราชการหรือไม ถาตองการรับก็ใหแจงและสงเรื่องการสอบสวนดังกลาว
พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานการสอบสวนนั้นใหเลขานุการ ก.ท.จ. ดําเนินการตอไปและหากนายกเทศมนตรีไม
ตองการรับผูยื่นคําขอนั้นเขารับราชการใหแจงเปนหนังสือใหผูนั้นและเลขานุการ ก.ท.จ. ทราบ
(4) ในกรณีที่นายกเทศมนตรี ไมแจงผลการพิจารณาตามขอ (3) ใหเลขานุการ ก.ท.จ.
ทราบภายในหกเดือนนับแตวันที่เลขานุการ ก.ท.จ. สงเรื่องไปให ถือวาเทศบาลนั้นไมตองการจะรับบรรจุ ให
เลขานุการ ก.ท.จ. ยุติเรื่องและแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอทราบ
(5) เมื่อเลขานุการ ก.ท.จ. ไดรับเรื่องการสอบสวนตามขอ (3) เห็นวาขอเท็จจริง และ
เอกสารหลักฐานเพียงพอที่จะประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ. ก็ใหดําเนินการนําเสนอ ก.ท.จ. เพื่อพิจารณา
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(6) การขอยกเว น ในกรณี ที่ ข าดคุ ณ สมบั ติ ห รื อ มี ลั ก ษณะต อ งห า ม เพื่ อ สมั ค รสอบ
แขงขันหรือเพื่อเขารับการคัดเลือกเปนพนักงานเทศบาล ใหผูประสงคจะเขาเปนพนักงานเทศบาลยื่นคําขอตอ
เลขานุการ ก.ท.จ. ของเทศบาลที่ผูนั้นมีความประสงค และใหเลขานุการ ก.ท.จ. รวบรวมขอเท็จจริงและ
เอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหเพียงพอที่จะประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ. แลวดําเนินการนําเสนอ ก.ท.จ. เพื่อ
พิจารณาลงมติลับตามขอ (5)
(7) ในกรณีที่ ก.ท.จ. ไดพิจารณาลงมติสําหรับผูขอยกเวนกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือ
ลักษณะตองหามรายใดและผูนั้นไมไดรับการยกเวน การขอให ก.ท.จ. พิจารณายกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะตองหามอีก ผูนั้นจะขอไดตอเมื่อเวลาไดลวงเลยไปแลวไมนอยกวาหนึ่งป นับแตวันที่ ก.ท.จ.
ลงมติ
หมวด 2
การกําหนดจํานวนตําแหนงและอัตราตําแหนง
ขอ 11 การกําหนดจํานวนตําแหนงและอัตราตําแหนงพนักงานเทศบาลใหคํานึงถึงลักษณะ
หนาที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพและความยากของงาน คาใชจายของเทศบาลหรือคาใชจายของรัฐ
ในหมวดเงินอุดหนุน โดยการกําหนดตําแหนงดังกลาวจะตองเทียบไดในมาตรฐาน เดียวกันกับ ขาราชการพล
เรือนสามัญ ขาราชการครูหรือขาราชการอื่นแลวแตกรณี
*ขอ 12 (1) ตําแหนงพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล มีดังนี้
1. ประเภทพนักงานครูสังกัดสถานศึกษา ไดแก
1) สายงานการสอน ประกอบดวย
- ครูผูชวย
- ครู
- หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- ครูผูดูแลเด็ก
2) สายงานบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย
- รองผูอํานวยการสถานศึกษา
- ผูอํานวยการสถานศึกษา
2. ประเภทพนักงานครูไมสงั กัดสถานศึกษา ไดแก
1) สายงานบริหารการศึกษา ประกอบดวย
* ขอ 12 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศหลักเกณฑฯ โดยฉบับที่ 20 พ.ศ. 2549 ,31 พ.ศ. 2553
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- นักบริหารการศึกษา
- ผูอํานวยการกองการศึกษา
- รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา
- ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
2) สายงานนิเทศการศึกษา ประกอบดวย
- ศึกษานิเทศก
3) สายงานการบริหารนอกระบบและสงเสริมการศึกษา ประกอบดวย
- สันทนาการ
- นักวิชาการศึกษา
- นักวิชาการวัฒนธรรม
- บรรณารักษ
สํ า หรั บ ตํ า แหน ง สารวั ต รนั ก เรี ย น ระดั บ 3-7 ตามมาตรฐานกํ า หนดตํ า แหน ง ที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนดไว เดิม ใหยกเลิกมาตรฐานกําหนดตําแหนงดังกลาว
สําหรับผูดํารงตําแหนงทุกราย ใหดํารงตําแหนง สันทนาการ และรับเงินเดือนในขั้น อัตรา และอันดับเดิม
3. ประเภทบุคลากรทางการศึกษา ไดแก
- เจาพนักงานหองสมุด ระดับ 2 – 6
- เจาพนักงานศูนยเยาวชน ระดับ 2 -6
- เจาหนาที่หองสมุด ระดับ 1 -5
- เจาหนาที่ศูนยเยาวชน ระดับ 1 -5
(2) วิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล ไดแก
1) ครู มีวิทยฐานะดังนี้
- ครูชํานาญการ
- ครูชํานาญการพิเศษ
- ครูเชี่ยวชาญ
- ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
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2) ผูบริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะดังนี้
- รองผูอํานวยการชํานาญการ
- รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
- รองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ
- ผูอํานวยการชํานาญการ
- ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
- ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ
- ผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ
3) ผูบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะดังนี้
- ผูอํานวยการกองการศึกษาชํานาญการ
- ผูอํานวยการกองการศึกษาชํานาญการพิเศษ
- รองผูอํานวยการสํานักการศึกษาชํานาญการพิเศษ
- ผูอํานวยการสํานักการศึกษาชํานาญการพิเศษ
- ผูอํานวยการสํานักการศึกษาเชี่ยวชาญ
4) ศึกษานิเทศก มีวิทยฐานะดังนี้
- ศึกษานิเทศกชํานาญการ
- ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
- ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ
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 เปนระดับต่ําสุดเรียงสูงขึ้นไปเปนลําดับ
ตามความยากและคุณภาพของงานจนถึงตําแหนงระดับ 9 เปนระดับสูงสุด
ขอ 14 การกําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาลในสวนราชการวาจะมีตําแหนงใด ระดับใด อยู
ในสวนราชการใด จํานวนเทาใด โดยใหเทศบาลจัดทําเปนแผนอัตรากําลังของเทศบาล เพื่อเปนกรอบในการ
กําหนดตําแหนง และการใชตําแหนงพนักงานเทศบาล โดยเสนอให ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบ
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ในการจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ใหเทศบาลคํานึงถึงภารกิจ อํานาจ
หนาที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงานและปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระ
คาใชจายของเทศบาลและของรัฐในหมวดเงินอุดหนุนที่จะตองจายในดานบุคคล
ขอ 15 การกําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาลตําแหนงใดเปนตําแหนงระดับใด ใหประเมิน
ความยากและคุณภาพของงานในตําแหนงนั้นแลวปรับเทียบกับบรรทัดฐาน ในมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่
ก.ท. จัดทําไวตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง การปรับตําแหนงเทียบกับ
บรรทัดฐานในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ใหจัดตําแหนงที่มีลักษณะงานอยางเดียวกันเขาประเภทและสายงาน
เดียวกัน และจัดตําแหนงในสายงานเดียวกันที่มีความยากและคุณภาพของงานอยูในระดับเดียวกันโดยประมาณ
เขากลุมตําแหนงเดียวกันและระดับเดียวกัน
ขอ 16 ในการจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาล ใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน
อัตรากําลังของเทศบาล ประกอบดวย
(1) นายกเทศมนตรี
เปนประธาน
(2) ปลัดเทศบาล
เปนกรรมการ
(3) ผูอํานวยการสํานักผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการ เปนกรรมการ
(4) พนักงานเทศบาลคนหนึ่งที่ไดรับมอบหมาย
เปนกรรมการและ
เลขานุการ
ขอ 17 ใหคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาล จัดทําแผนอัตรากําลัง โดยให
คํานึงถึงภารกิจ อํานาจหนาที่ตามกฎหมายวากําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตามกฎหมายวาดวยเทศบาล ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน
ของสวนราชการตาง ๆ ในเทศบาล ตลอดทั้งภาระคาใชจายของเทศบาลและของรัฐในหมวดเงินอุดหนุนที่
จะตองจายในดานบุคคลและการจัดสรรเงินงบประมาณของเทศบาล โดยกําหนดเปนแผนอัตรากําลังของ
เทศบาล ในระยะเวลา 3 ป และแผนอัตรากําลังดังกลาวอยางนอยจะตองประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้
(1) บทศึกษาวิเคราะหอํานาจหนาที่และภารกิจความรับผิดชอบของเทศบาลในชวงระยะเวลา
3 ป
(2) บทศึกษาวิเคราะหความตองการกําลังคนทั้งหมดของเทศบาล ในชวงระยะเวลา 3 ป วา
ตองการกําลังคนประเภทใด ระดับใด จํานวนเทาใด จึงจะสามารถปฏิบัติงาน ตามภารกิจที่อยูในอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) บทศึกษาวิเคราะหประเมินความตองการกําลังคนที่มีอยูในปจจุบันและกําลังคนที่ขาดอยู
และตองการเพิ่มขึ้น อัตราความตองการกําลังคนเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายงานหรือไดรับมอบหมายเพิ่มขึ้น
อัตราการสูญเสียกําลังคนในแตละป
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(4) บทศึกษาวิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน เปนการวางแผนเพื่อใหมีการใช กําลังคน
ที่มีอยูในเทศบาลใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยสํารวจและประเมินความรูความสามารถของกําลังคนที่มีอยู การ
พัฒนาหรือฝกอบรมกําลังคนที่มีอยูในมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และใชกําลังคนที่มีอยูใหเหมาะสมกับความรู
ความสามารถของแตละคน
(5) การจัดโครงสรางการแบงสวนราชการ การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของแตละสวน
ราชการ การแบงงานภายในสวนราชการการกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนงตาง ๆ โดยมีเกณฑเบื้องตน
ดังนี้
ก โครงสร างการแบงสว นราชการ เทศบาลใดจะจั ดโครงสรา งการแบงสว นราชการ
ใดบาง ใหเปนไปตามกรอบของหลักเกณฑการกําหนดขนาดของเทศบาล
ข การกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนง เทศบาลใดจะมีตําแหนงใดอยูในสวนราชการ
ใด มีระดับตําแหนงใดใหเปนไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ที่เทศบาลจัดทําขึ้น โดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
(6) การกําหนดตําแหนงเพิ่มใหม
ก เกณฑเบื้องตนสําหรับการกําหนดจํานวนตําแหนงเพิ่มขึ้นใหม ใหเทศบาลคํานึงถึง
อํานาจหนาที่ปริมาณงานของตําแหนงนั้น ๆ ดวย
ข การกําหนดตําแหนงเพิ่มขึ้นใหมใหเทศบาลขอกําหนดเทาที่จําเปนจริง ๆ โดยจะตอง
จัดสรรงบประมาณตั้งเปนอัตราเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่เพิ่มขึ้นใหมดวย
ค ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบการกําหนดตําแหนง
เพิ่มขึ้นใหม เวนแตกรณีการกําหนดตําแหนงในสายงานใหมที่ยังไมไดจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงของ
ตําแหนงสายงานนั้น ให คณะกรรมการพนัก งานเทศบาล เสนอใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
พิจารณาใหความเห็นชอบและจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงกอน
ง การขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหม นอกจากจะพิจารณาเหตุผลดานปริมาณงานและ
คุณภาพของงานแลวใหคํานึงถึงจํานวนลูกจางทั้งประจําและชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในงานนั้นดวย ทั้งนี้ เพื่อมิให
เกิดปญหาคนลนงาน และเปนการประหยัดงบประมาณรายจายดานบุคคลของเทศบาลและของรัฐในหมวดเงิน
อุดหนุนดวย
จ การขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหมใหพิจารณาถึงความสําคัญ ความเหมาะสมและความ
ถูกตองของกรอบตําแหนงในงานนั้นดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ควรจะใหตําแหนงในงานนั้นสามารถรองรับ
ความกาวหนาของบุคลากรในงานนั้นได
ฉ กอนที่เทศบาลจะขออนุมัติกําหนดตําแหนงขึ้นใหม ใหเทศบาลพิจารณาดําเนินการกับ
ตําแหนงที่วางและมีความจําเปนนอยเสียกอน โดยการตัดโอนหรือปรับปรุงและตัดโอน (เกลี่ยตําแหนง) ไปไว
ในงานที่มีความสําคัญและจําเปนเรงดวนมากกวา
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ช การกําหนดตําแหนงใหม คณะกรรมการพนักงานเทศบาลตองทําการวิเคราะหตําแหนง
และจําเปนตองใชขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนั้น จึงขอใหเทศบาลไดใหความสําคัญกับการเสนอ
ขอมูล โดยกรอกเอกสารตามแบบใหถูกตอง กลาวคือ จะตองเปนขอมูลที่ตรวจสอบจากเจาหนาที่สํานักงาน
ก.ท.จ.และเอกสารตองครบถวนกลาวคือจะตองรายงานขอมูลตามแบบ 1 – 5 อยางครบถวน รายละเอียดตาม
แบบแนบทาย
(7) กรณีเทศบาลมีความจําเปนตองปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป ในระหวางที่ยังไมครบ
กําหนดระยะเวลาของแผนใหทําได โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
ขอ 18 เมื่อ ก.ท.จ.พิจารณาใหความเห็นชอบใหมีตําแหนงพนักงานเทศบาลตําแหนงใด ระดับ
ใด ในสวนราชการใด จํานวนเทาใด ตามขอ 14 แลวใหเทศบาลพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มในแตละ
ปสําหรับตั้งเปนอัตราเงินเดือนของตําแหนงดังกลาวใหสอดคลองกัน
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถาใชงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนใหเทศบาลรายงาน
ก.ท.จ. เพื่อจะไดรายงาน ก.ท. เพื่อแจงหนวยงานที่เกี่ยวของประสานกับสํานักงบประมาณในการจัดสรรเงิน
งบประมาณในแตละป สําหรับตั้งเปนอัตราเงินเดือนของตําแหนงดังกลาวใหสอดคลองกัน และเมื่อ ไดรับ
จัดสรรงบประมาณสําหรับอัตราเงินเดือนของตําแหนงดังกลาวแลวใหหนวยงานที่ไดรับการจัดสรรอัตรา
เงินเดือนของตําแหนงจากสํานักงบประมาณ เปนผูพิจารณาจัดสรรอัตราเงินเดือนของตําแหนง ตามหลักเกณฑ
ที่ ก.ท. กําหนด
*ขอ 19 (1) สถานศึกษา กําหนดใหมีการจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือหลายระดับ
ดังนี้
- ระดับกอนประถมศึกษา

- ระดับมัธยมศึกษา

- ระดับประถมศึกษา

- ระดับอาชีวศึกษา

(2) หองเรียน กําหนดใหมีนักเรียนหองละ 40 คน เศษที่เหลือถาเกิน 10 คนขึ้นไปให
จัดเพิ่ม 1 หองเรียน (ยกเวนระดับกอนประถมศึกษา ใหมีนักเรียนหองละ 30 คน )
(3) บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา กํ า หนดให มี พ นั ก งานครู 2 สายงาน และบุ ค ลากร
สนับสนุนการสอน (พนักงานจางตามภารกิจ) ดังนี้
1) สายงานบริ ห ารสถานศึ ก ษา ได แ ก ผู อํ า นวยการสถานศึ ก ษา และรอง
ผูอํานวยการสถานศึกษา
2) สายงานการสอน ไดแก ครูผูชวย และ ครู
3) บุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจางตามภารกิจ ) ไดแก
*ขอ 19 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศหลักเกณฑฯโดยฉบับที่ 20 พ.ศ. 2549
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- กลุมตําแหนงการเงิน/ บัญชี/ พัสดุ
- กลุมตําแหนงธุรการ/ บันทึกขอมูล
- กลุมตําแหนงโภชนาการ / อนามัยโรงเรียน
- กลุมตําแหนงคอมพิวเตอร / โสตทัศนศึกษา
(4) เกณฑการกําหนดจํานวนตําแหนง
1) กรณีที่ 1 สถานศึกษาที่มีนักเรียน 120 คน ลงมา
- ระดับกอนประถมศึกษา
ตําแหนง

นักเรียน นักเรียน นักเรียน นักเรียน นักเรียน นักเรียน

1. สายงานบริหารสถานศึกษา

20
1

21-40
1

41-60
1

61-80
1

81-100 101-120
1
1

2. สายงานการสอน

1

2

3

4

5

6

3. บุคลากรสนับสนุนการสอน

-

-

-

1

1

1

หมายเหตุ ใหผูอํานวยการสถานศึกษา และรองผูอํานวยการสถานศึกษา ปฏิบัติการสอนไมนอยกวาสัปดาห
ละ 5 ชั่วโมง
2) กรณีที่ 2 สถานศึกษาที่มีนักเรียน 121 คน ขึ้นไป
2.1 สายงานบริหารสถานศึกษา
- นักเรียน 121- 359 คน มีผูบริหาร 1 ตําแหนง
- นักเรียน 360 -719 คน มีผูบริหาร 1 ตําแหนง รองผูบริหาร 1 ตําแหนง
- นักเรียน 720 -1;079 คน มีผูบริหาร 1 ตําแหนง รองผูบริหาร 2 ตําแหนง
- นักเรียน 1;080 -1;679 คน มีผูบริหาร 1 ตําแหนง รองผูบริหาร 3 ตําแหนง
- นักเรียน 1;680 คนขึ้นไป มีผูบริหาร 1 ตําแหนง รองผูบริหาร 4 ตําแหนง
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หมายเหตุ ใหผูอํานวยการสถานศึกษา และรองผูอํานวยการสถานศึกษา ปฏิบัติการสอน
ไมนอยกวาสัปดาหละ 5 ชั่วโมง และใหรองผูอํานวยการสถานศึกษาปฏิบัติงานดานบริหาร ดังนี้
- สถานศึกษาที่มีรองผูอํานวยการสถานศึกษา 1 คน ตองทําหนาที่ทั้งดาน วิชาการ บริหาร
ปกครอง และบริการ
- สถานศึกษาที่มีรองผูอํานวยการสถานศึกษา 2 คน แบงงานเปน 2 ฝาย คือ ฝายวิชาการกับ
ฝายบริหาร ปกครองและบริการ
- สถานศึกษาที่มีรองผูอํานวยการสถานศึกษา 3 คน แบงงานเปน 3 ฝาย คือ ฝายวิชาการ
ฝายบริหาร กับฝายปกครองและบริการ
- สถานศึกษาที่มีรองผูอํานวยการสถานศึกษา 4 คน แบงงานเปน 4 ฝาย คือ ฝายวิชาการ
ฝายบริหาร ฝายปกครอง และฝายริการ
2.2) สายงานการสอน
1. จํานวนครูระดับกอนประถมศึกษา
จํานวนหองเรียน x นักเรียน : หอง : นักเรียนทั้งหมด
นักเรียน : ครู

นักเรียน : ครู

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2
อัตราสวน นักเรียน : ครู = 25 : 1 นักเรียน : หอง =30 : 1
2. จํานวนครูระดับประถมศึกษา

จํานวนหองเรียน x นักเรียน : หอง : นักเรียนทั้งหมด
นักเรียน : ครู

นักเรียน : ครู

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2
อัตราสวน นักเรียน : ครู 25 : 1 นักเรียน: หอง 40: 1
3. จํานวนครูระดับมัธยมศึกษา
จํานวนหองเรียน x นักเรียน : หอง
นักเรียน : ครู
อัตราสวน นักเรียน : ครู 20 : 1 นักเรียน : หอง 40: 1
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4. จํานวนครูระดับอาชีวศึกษา
จํานวนหองเรียน x นักเรียน : หอง
นักเรียน : ครู
อัตราสวน นักเรียน : ครู 20 : 1 นักเรียน : หอง 40: 1
3) เกณฑบุคลากรสนับสนุนการสอน(พนักงานตามภารกิจ)
3.1 บุคลากรสนับสนุนการสอน(พนักงานจางตามภารกิจ)ใหมีจํานวนประมาณรอยละ
10 ของจํานวนพนักงานครูเทศบาล สายงานการสอนทั้งในระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ดังนี้
จํานวนหองเรียน
จํานวนพนักงานครูสาย บุคลากรสนับสนุนการ
ความรูความสามารถ
งานการสอน
สอน
101-200
6
1
พิจารณาตามความจําเปน
ดังนี้
201-400
12
1
1. การเงิน/บัญชี/พัสดุ
401-600
20
2
2. ธุรการ/บันทึกขอมูล
601-800
28
3
3. โภชนาการ/อนามัย
โรงเรียน
4. คอมพิวเตอร/โสตทัศนศึกษา
801-1,000
36
4
1,001-1,200
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

44
52
60
68
76
84
92
100
108
116
140

4
5
6
7
8
8
9
10
11
12
14
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3.2) สําหรับสถานศึกษาที่มอี ัตรากําลังพนักงานครูเทศบาล สายงานการสอนเกินเกณฑที่ ก.ท.
กําหนดจะมีบคุ ลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจางตามภารกิจ) ไดจํานวนเทาใด ใหเสนอ ก.ท. พิจารณาเปน
กรณี ๆ ไป
3.3) สําหรับพนักงานครูเทศบาล สายงานผูสนับสนุนการสอน(ครู ส.) ตามประกาศหลักเกณฑ
การกําหนดตําแหนง และจํานวนตําแหนงพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาเดิม ใหปรับเปนพนักงานครู
เทศบาลสังกัดสถานศึกษา สายงานการสอน ตามประกาศหลักเกณฑนี้
ขอ 20 ให ก.ท.จ. ตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานเทศบาล
ใหเหมาะสม ในกรณีที่ปรากฏวาการกําหนดตําแหนงใดไมเหมาะสมก็ดี การใชตําแหนงใดไมเหมาะสมตามที่
ก.ท.จ. กําหนดก็ดี หรือลักษณะหนาที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหนงใดที่ ก.ท.จ.
กําหนดเปลี่ยนแปลงไปก็ดี ก.ท.จ. อาจพิจารณาปรับปรุงการกําหนดตําแหนงนั้นเสียใหมใหเหมาะสม ทั้งนี้
ก.ท.จ. จะมอบหมายใหเทศบาลดําเนินการแทน ก็ได
ในการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ก.ท.จ.หรือเทศบาลที่ ก.ท.จ.มอบหมาย มี
อํานาจยุบเลิกตําแหนงหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนงพนักงานเทศบาล โดยใหเทศบาลดําเนินการใหเปนไป
ตามมติหรือคําสั่งนั้น
กรณีตําแหนงใดใชงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนให ก.ท.จ.มีอํานาจยุบเลิกตําแหนงหรือตัด
โอนตําแหนงหรือตัดโอนพนักงานเทศบาล หรือตัดโอนตําแหนงและตัดโอนพนักงานเทศบาลที่เกินอยูใน
สถานศึกษาหนึ่งไปกําหนดในอีกสถานศึกษาหนึ่งของเทศบาลเดียวกัน หรือที่เกินอยูในเทศบาลใด ไปกําหนด
ในเทศบาลอื่น ไดตามความจําเปน เมื่อยุบเลิกตําแหนงหรือตัดโอนตําแหนงแลว ใหเทศบาลรายงาน ก.ท.จ.
เพื่อรายงาน ก.ท. ทราบตอไป
การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงของ ก.ท.จ. ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองตองไดรับความ
เห็นชอบจาก ก.ท. กอน
ขอ 21 การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาลตามขอ 20 ก.ท.จ. หรือเทศบาลผู
ไดรับมอบหมายมีอํานาจเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนงพนักงานเทศบาลได
ขอ 22 การยุบเลิกตําแหนงและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนงของพนักงานเทศบาลตามขอ
20 ใหดําเนินการ ดังนี้
1) การยุบเลิกตําแหนง หมายถึง การยุบเลิกตําแหนงที่วางและไมมีความจําเปนตอเทศบาล
2) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนง จะตองดําเนินการเฉพาะตําแหนงวางที่ไมมีคน ครอง
ตําแหนงเทานั้นเวนแตในประกาศนี้จะกําหนดเปนอยางอื่น ไดแก
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(ก) ปรับปรุงตําแหนง หมายถึง การปรับปรุงสายงานของตําแหนง แตอยูในงานเดิมสวน
ราชการเดิม เชน ปรับปรุงตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ 1-3 (05-1-002) เปน เจาพนักงานธุรการ 2-4 เลขที่ตําแหนง
เดิม และงานเดิม สวนราชการเดิม เปนตน
(ข) ปรับขยายระดับตําแหนง หมายถึง การปรับขยายระดับตําแหนงในสายงานเดิม
สังกัดงานและสวนราชการเดิม เชน ปรับขยายระดับ เจาหนาที่การเงินและบัญชี 1-3 (03-4-003) เปน เจาหนาที่
การเงินและบัญชี 4 เลขที่ตําแหนง งานและสวนราชการเดิม เปนตน
(ค) ปรับลดระดับตําแหนง หมายถึง การปรับลดระดับตําแหนงในสายงานเดิม สังกัด
งานและสวนราชการเดิม เชน ปรับลดระดับ พยาบาลวิชาชีพ 6 (05-6-002) เปนพยาบาลวิชาชีพ 3-5 เลขที่
ตําแหนงงานและสวนราชการเดิม เปนตน
(ง) ตัดโอนตําแหนง หมายถึง การตัดโอนตําแหนงในสายงานและระดับเดิม จากงาน
หนึ่งไปไวอีกงานหนึ่ง เชน ตัดโอนตําแหนง ชางโยธา 1-3 (04-2-002) งานวิศวกรรม กองชาง ไปไวในงานแผน
ที่ภาษี กองคลัง (03-2-02) เปนตน
(จ) เปลี่ยนแปลงเลขที่ตําแหนง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเลขที่ตําแหนงของตําแหนง
เดิ ม ในงานเดี ย วกั น เช น เปลี่ ย นเลขที่ ตํ า แหน ง ของ เจ า หน า ที่ บ ริ ห ารงานทะเบี ย นและบั ต ร 3-5
จาก 01-5-002 เปน 01-5-001 เปนตน
(ฉ) ปรับปรุงและตัดโอนตําแหนง หมายถึง การเกลี่ยตําแหนงที่วางจากงานหนึ่ง ไปไว
อีกงานหนึ่ง (สวนราชการเดียวกันหรือไมก็ได) ซึ่งจะเปนการปรับปรุง ทั้งชื่อตําแหนงและเลขที่ตําแหนง เชน
เกลี่ยตําแหนงนักวิชาการสุขาภิบาล 3-5 (05-2-002) งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอมกองสาธารณสุข และ
สิ่งแวดลอมไปเปนนักวิชาการคลัง 3-5 (03-2-003) งานแผนที่ภาษี กองคลัง เปนตน
3) ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบการยุบเลิกตําแหนง
และเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนงตามขอเสนอของเทศบาลหากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นชอบตาม
ขอเสนอของเทศบาลถือไดวาคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบแลว หากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลไมเ ห็น ด วยกับข อเสนอของเทศบาล และเทศบาลยืน ยั นขอเสนอนั้น ใหเสนอผานคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบตอไป
4) การพิ จ ารณาขออนุ มั ติ ยุ บ เลิ ก ตํ า แหน ง และเปลี่ ย นแปลงเกี่ ย วกั บ ตํ า แหน ง พนั ก งาน
ประจําป ใหดําเนินการโดยยึดกรอบอัตรากําลังตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ของเทศบาลเปนเกณฑ หากมีเหตุผล
และความจําเปนที่จะขออนุมัตินอกเหนือจากกรอบฯ ก็ใหขออนุมัติเปนกรณีพิเศษ
5) การขออนุมัติยุบเลิกตําแหนงและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนงใหพิจารณาถึงเหตุผลและ
ความจําเปนในดานปริมาณงานและ คุณภาพของงานเปนสําคัญ
6) การขออนุมัติยุบเลิกตําแหนงและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนง นอกจากจะ
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พิจารณาเหตุผลดานปริมาณงานและคุณภาพของงานแลว ใหคํานึงถึงจํานวนของลูกจางทั้งประจํา และ ชั่วคราว
ที่ปฏิบัติงานในงานนั้นดวย ทั้งนี้ เพื่อมิใหเกิดปญหางานลนมือ หรือปญหาอื่นตามมา
7) การขออนุ มั ติ ยุ บ เลิ ก ตํ า แหน ง และเปลี่ ย นแปลงเกี่ ย วกั บ ตํ า แหน ง ให พิ จ ารณาถึ ง
ความสําคัญกับความเหมาะสมและถูกตองของกรอบตําแหนงในงานนั้นดวย
8) การขออนุมัติยุบเลิกตําแหนงและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนง คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล ตองทําการวิเคราะหตําแหนง และจําเปนตองใชขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนั้น จึง
ขอใหเทศบาลไดใหความสําคัญกับการเสนอขอมูล โดยกรอกเอกสารตามแบบใหถูกตอง กลาวคือ จะตองเปน
ขอมูลที่ตรวจสอบจากเจาหนาที่สํานักงาน ก.ท.จ.และเอกสารตองครบถวน กลาวคือ จะตอง รายงาน ขอมูล
ตามแบบ 1-6 อยางครบถวน รายละเอียดตามแบบแนบทาย
9) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 หรือ ระดับ 2 ในกรณี
ที่ตําแหนงนั้นมีผูดํารงตําแหนงอยูและผูครองตําแหนงดังกลาวมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงที่จะเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2 ก็ใหสามารถปรับปรุง
ตําแหนงนั้นได
ขอ 23 การยุบเลิกตําแหนงและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนง ตัดโอนตําแหนง ตัดโอน
พนักงานครูเทศบาล ตัดโอนตําแหนงและตัดโอนพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาให ดําเนินการ
ดังนี้
1) การยุ บ เลิ ก ตํ า แหน ง หมายถึ ง การยุ บ เลิ ก ตํ า แหน ง ที่ ว า งและไม มี ค วามจํ า เป น ต อ
เทศบาล
2) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนงจะตองดําเนินการเฉพาะตําแหนงวางที่ไมมีผูครอง
ตําแหนงเทานั้น เวนแตในประกาศที่จะกําหนดเปนอยางอื่น ไดแก
(ก) การปรับปรุงตําแหนงและระดับ หมายถึง การปรับปรุงตําแหนงและระดับใหสูงขึ้น
หรือต่ําลงในสายงานเดียวกัน โรงเรียนเดิม เชน ปรับตําแหนงผูชวยอาจารยใหญ ระดับ 6 เปนตําแหนงผูชวย
ผูอํานวยการโรงเรียน ระดับ 7 หรือปรับปรุงตําแหนงอาจารย 2 ระดับ 7 เปนตําแหนงอาจารย 1 ระดับ 3
ตําแหนงเลขที่และโรงเรียนเดิม เปนตน
(ข) การปรับขยายระดับตําแหนง หมายถึง การปรับขยายระดับควบของตําแหนงให
สูงขึ้น ในสายงานเดิม โรงเรียนเดิม เชน ปรับขยายระดับตําแหนงผูชวยอาจารยใหญ ระดับ 5 เปนตําแหนง
ผูชวยอาจารยใหญ ระดับ 6 ตําแหนงเลขที่และโรงเรียนเดิม เปนตน รวมทั้งการปรับขยายในระดับควบเปน
นอกระดับควบดวย เชน ปรับขยายระดับตําแหนงผูชวยอํานวยการโรงเรียน ระดับ 6-7 เปนตําแหนงผูชวย
ผูอํานวยการโรงเรียน ระดับ 8 ตําแหนงเลขที่และโรงเรียนเดิม เปนตน
(ค) การปรับลดระดับตําแหนง หมายถึง การปรับลดระดับควบของตําแหนงใหต่ําลงใน
สายงานเดิม โรงเรียนเดิม เชน ปรับลดระดับตําแหนงอาจารย 2 ระดับ 7 เปนตําแหนง อาจารย 2 ระดับ 6
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ตําแหนงเลขที่และโรงเรียนเดิม เปนตน รวมทั้งการปรับลดนอกระดับควบเปนตําแหนงในระดับควบดวย เชน
ปรับลดระดับตําแหนงอาจารย 1 ระดับ 6 เปนตําแหนงอาจารย 1 ระดับ 3-5 ตําแหนงเลขที่และโรงเรียนเดิม
เปนตน
(ง) การปรั บ ปรุ ง การกํ า หนดตํ า แหน ง และการเปลี่ ย นแปลงเลขที่ ตํ า แหน ง หมายถึ ง
การปรับปรุงตําแหนงจากสายงานหนึ่ง โรงเรียนเดิม โดยเปลี่ยนแปลงเลขที่ตําแหนงดวย เชน ปรับปรุงการ
กําหนดตําแหนง อาจารย 2 ระดับ 7 ตําแหนงเลขที่ 0000-2 โรงเรียน ก. เปนตําแหนงผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน
ระดับ 7ตําแหนงเลขที่ 00002-1 โรงเรียน ก. เปนตน และหมายความรวมทั้งการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงที่
มีคนครองตําแหนงดวย
3) การตัดโอนตําแหนง หมายถึง การตัดโอนอัตราวางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งภายใน
เทศบาลหรือระหวางเทศบาลในจังหวัด หรือระหวางเทศบาลตางจังหวัดและรวมทั้งการตัดโอนตําแหนงตาง
ประเภทระหวางพนักงานครูเทศบาลสายงาน ผูสอนระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและ
อาชีวศึกษาดวย
4) การตัดโอนพนักงานครูเทศบาล หมายถึง การยายพนักงานครูเทศบาลจากตําแหนงหนึ่ง
ไปอีกตําแหนงหนึ่ง ภายในเทศบาลหรือการโอน (ยาย) จากเทศบาลหนึ่งไปยังอีกเทศบาลหนึ่งในจังหวัด
เดียวกัน
5) การตัดโอนตําแหนงและตัดโอนพนักงานครูเทศบาล หมายถึง การตัดโอนตําแหนง
พรอมตัวผูครองตําแหนงจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ภายในเทศบาล หรือระหวางเทศบาลภายในจังหวัดรวมทั้ง
การตัดโอนตําแหนงพรอมตัวผูครองตางประเภทระหวางพนักงานครูเทศบาลสายผูสอนระดับกอนประถมศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาดวย
6) อัตรากําลังเกินเกณฑ หมายถึง อัตรากําลังพนักงานครูเทศบาลที่มีอยูจริงในปจจุบัน
มากกวาอัตรากําลังตามเกณฑมาตรฐานการกําหนดตําแหนงของคณะกรรมการกลางพนักงาน เทศบาล
7) อัตรากําลังต่ํากวาเกณฑ หมายถึง อัตรากําลังพนักงานครูเทศบาลที่มีอยูจริง ในปจจุบัน
นอยกวาอัตรากําลังตามเกณฑมาตรฐานกําหนดตําแหนงของคณะกรรมการกลางพนักงาน เทศบาล
8) ใหเทศบาลรายงานและคํานวณอัตรากําลังพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาตาม
แบบทายหลักเกณฑนี้ ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลทราบภายในเดือนมิถุนายนของทุกป ทั้งนี้หาก
คํานวณแลว เทศบาลใดมีอัตรากําลังเกินเกณฑและเปนอัตราวาง หามมิใหเทศบาลบรรจุและแตงตั้งตัวบุคคล
ใหดํารงตําแหนงที่วางนั้น
9) ใหเทศบาลขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนงตอคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล ตามแบบทายหลักเกณฑนี้ หากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นชอบตามขอเสนอของเทศบาล ถือ
ไดวาคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบแลว หากคณะกรรมการพนักงาน เทศบาลไมเห็นดวยกับ
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ขอเสนอของเทศบาล และเทศบาลยืนยันตามขอเสนอเดิม ใหเสนอผานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลให
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบตอไป
10) ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบการตัดโอนตําแหนง
ตัดโอนพนักงานครูเทศบาล ตัดโอนตําแหนงและตัดโอนพนักงานครูเทศบาล ที่เกินอยูในสถานศึกษาหนึ่งไป
กําหนดในอีกสถานศึกษาหนึ่งของเทศบาลเดียวกันหรือที่เกินอยูในเทศบาลใดไปกําหนดในเทศบาลอื่นใน
จังหวัดเดียวกันไดตามความจําเปนตามแบบทายหลักเกณฑนี้
11) ให ห น ว ยงานที่ ไ ด รั บ การจั ด สรรอั ต ราเงิ น เดื อ นของตํ า แหน ง จากสํ า นั ก งบประมาณ
พิจารณา ตัดโอนอัตราวางจากเทศบาลที่มีอัตรากําลังเกินเกณฑไปยังเทศบาลที่มีอัตรากําลังต่ํากวาเกณฑที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดได
ขอ 24 ในระหวางการประกาศใชบังคับแผนอัตรากําลังของเทศบาล หากเทศบาลมีเหตุผล
ความจําเปนตองปรับปรุงการกําหนดตําแหนง เพื่อรองรับภารกิจ หนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือ
ปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ใหเทศบาลเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงตอ ก.ท.จ. เพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบ
ขอ 25 กรณีการขอปรับปรุงกําหนดตําแหนงของเทศบาลตามขอ 22 และขอ 23 เปนการ
กําหนดตําแหนงสายงานใหม ซึ่งเปนสายงานที่ ก.ท. ยังไมไดจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงของตําแหนงสาย
งานนั้น ในการขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงดังกลาว ใหเทศบาล จัดทํารางมาตรฐานกําหนดตําแหนงของ
ตําแหนงสายงานนั้น เสนอไปพรอมกันดวย ทั้งนี้ เพื่อแสดงใหทราบถึงประเภทตําแหนงชื่อตําแหนงสายงาน
ลักษณะงาน โดยทั่วไป หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนง และระดับตําแหนง
ในการพิจารณาของ ก.ท.จ.
หากมีความเห็นชอบตามที่เทศบาลเสนอ ใหเสนอเรื่องขอ
ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเพิ่มใหม รางมาตรฐานกําหนดตําแหนง พรอมความเห็นให ก.ท. พิจารณาใหความ
เห็นชอบ
หาก ก.ท.จ. มีมติไมเห็นชอบตามที่เทศบาลเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเพิ่มใหม ให
นําความที่กําหนดในขอ 20 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 26 เมื่อเทศบาลไดรับความเห็นชอบในการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงตามขอ 22 หรือ
ขอ 23 แลวแตกรณี ใหถือวาเปนการปรับปรุงแผนอัตรากําลังของเทศบาลนั้น โดยใหเทศบาลดําเนินการแกไข
ปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากําลังของเทศบาลตอไป
หมวด 3
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
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สวนที่ 1
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
ข อ 27 อั ต ราเงิ น เดื อ น อั ต ราเงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง และการรั บ เงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง ของ
พนักงานเทศบาล ใหนํากฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงที่กําหนดสําหรับขาราชการ พล
เรือนหรือขาราชการครูแลวแตกรณีมาใชบังคับโดยอนุโลม
การจายเงินเดือน และเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานเทศบาล ใหเปนไปตามกฎหมาย หรือ
ระเบียบที่กําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนหรือขาราชการครูแลวแตกรณี โดยอนุโลม
ขอ 28 ใหพนักงานเทศบาลไดรับเงินเดือนตามตําแหนง ผูไดรับแตงตั้งใหดํารง ตําแหนงใด
ระดับใด ใหไดรับเงินเดือนในอันดับตามบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนทายพระราชบัญญัติ เงินเดือน
และเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538 ดังนี้
(1) ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดในระดับ 1 ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ ท 1
(2) ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดในระดับ 2 ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ ท 2
(3) ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดในระดับ 3 ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ ท 3
(4) ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดในระดับ 4 ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ ท 4
(5) ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดในระดับ 5 ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ ท 5
(6) ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดในระดับ 6 ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ ท 6
(7) ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดในระดับ 7 ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ ท 7
(8) ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดในระดับ 8 ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ ท 8
(9) ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดในระดับ 9 ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ ท 9
ขอ 29 พนักงานเทศบาลผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ระดับใด โดยไดรับเงินเดือนใน
อันดับใดตามขอ 28 ใหไดรับเงินเดือนในขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงนั้น เวนแต
(1) ผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นต่ําของอันดับนั้นอยูแลว ใหไดรับเงินเดือนเทาเดิม
(2) ผูนั้นไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพ และ ก.พ., ก.ค. หรือก.ท.
รับรองวาปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพนั้น เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับ
แตงตั้ง และกําหนดเงินเดือนที่ควรไดรับในอันดับและขั้นใด ใหไดรับเงินเดือนในอั นดับและขั้นที่ตามที่
กําหนดในขอ 30
(3) ผูนั้นไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นและ
ก.พ., ก.ค. หรือ ก.ท. รับรองวาปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ไดรับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
นั้น เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งและกําหนดเงินเดือนที่ควรไดรับในอันดับ และขั้นใด
นายกเทศมนตรีหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีอาจปรับใหไดรับเงินเดือนในอันดับและขั้นที่
ตามที่กําหนดในขอ 30
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(4) ผูนั้นไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานใดที่ ก.ท. กําหนดในมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงใหตําแหนงในสายงานนั้น ไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงระดับนั้น
ใหไดรับเงินเดือนในอันดับและขั้นที่ ก.ท. กําหนด
(5) ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดในระดับที่ต่ํากวาตําแหนงเดิม กรณีที่เปนการแตงตั้ง
เพื่อประโยชนของทางราชการ ใหไดรับเงินเดือนในอันดับและขั้นที่ไดรับอยูเดิม หากเปนกรณีที่เปนการ
แตงตั้ง โดยเปนความประสงคของตัวพนักงานเทศบาล ใหไดรับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่
ไดรับแตงตั้ง ในขั้นที่เทียบไดตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแตละอันดับ
ที่พนักงานเทศบาล จะไดรับเมื่อไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทายประกาศนี้ แตถาผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวา
ขั้น สูง ของอั น ดั บเงิ น เดื อ นสํ า หรับตํ า แหนง ที่ไ ดรับ แตงตั้ งอยูแ ล ว ให ไ ดรับ เงิ น เดื อ นในขั้ น สู ง ของอั น ดั บ
เงินเดือน สําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง
(6) ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นตําแหนงใด ถาไดรับเงินเดือนสูงกวา
ขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งนั้นอยูแลว ใหไดรับเงินเดือนในอันดับเงินเดือน
สําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งในขั้นที่เทียบไดตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเทียบขั้น
เงินเดือนและอันดับที่พนักงานเทศบาลจะไดรับเมื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทายประกาศนี้
ขอ 30 การกําหนดใหผูที่ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพ ตามขอ 29
(2) และผูที่ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามขอ 29 (3) ไดรับ
เงินเดือนในอันดับใด และขั้นใด ใหพิจารณาดําเนินการดังนี้
(1) ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ไดรับเพิ่มขึ้น หรือสูงขึ้นตองเปนปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรองวาเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง โดยให
พิจารณาปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิได
ไมวาพนักงานเทศบาลผูนั้นจะไดรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพดังกลาวอยูกอน หรือระหวางเขารับราชการ หรืออยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการ
(2) การปรับอัตราเงินเดือน ใหไดรับตามคุณวุฒิไมมีผลเปนการปรับปรุงตําแหนง หรือเปลี่ยน
ระดับตําแหนง และตองใหไดรับเงินเดือนไมสูงกวาระดับและขั้นของอัตราเงินเดือนที่ควรไดรับ ตามตาราง
กําหนดอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิ ทายประกาศนี้
(3) การปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิ ตองใหมีผลไมกอนวันที่พนักงานเทศบาลผู
นั้นสําเร็จการศึกษา และไมกอนวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่จะขอปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตาม
คุณวุฒินั้น รวมถึงไมกอนวันที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. ไดกําหนดใหปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ไดรับ
มาเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้ง
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ในกรณีพนักงานเทศบาลผูใดไดรับอนุญาตใหลาศึกษาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑวาดวยการลา
ของพนักงานเทศบาลนั้น การปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิ ใหมีผลไมกอนวันที่ผูนั้น รายงานตัวตอ
เทศบาลหลังสําเร็จการศึกษา
ในกรณีที่ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นกอนวันที่เขารับราชการ
หรืออยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ การปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิตองมีผลไมกอนวันพน
ทดลองปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้ง
ในกรณีที่ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มขึ้น หรือสูงขึ้นหลังวันเขารับราชการ
และพนทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลวโดยมิไดรับอนุญาตใหลาศึกษาเพิ่มเติมตามวรรคสอง การปรับอัตรา
เงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิ ใหมีผลไมกอนวันที่ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
(4) การสั่งปรับอัตราเงินเดือนใหไ ดรับตามคุณวุฒิ ใหนายกเทศมนตรีเปน ผูสั่ง โดยมิใ ห
ยอนหลังขามปงบประมาณ
ในกรณีที่ไดเสนอเรื่องราวไวกอนวันเริ่มตนปงบประมาณและไมสามารถสั่งปรับใหในวัน
เริ่มตนปงบประมาณก็ใหสั่งปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิไดตั้งแตวันเริ่มตนปงบประมาณ ทั้งนี้ให
ปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามวุฒิกอนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ขอ 31 พนักงานเทศบาลผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามที่กําหนดไวในหมวดอื่นแหง
ประกาศนี้ และไดกําหนดการใหไดรับเงินเดือนเปนอยางอื่นไวโดยเฉพาะ ใหพนักงานเทศบาลผูนั้นไดรับ
เงินเดือนตามที่กําหนดในหมวดนั้น
ขอ 32 พนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึ กษาตําแหนงใด ที่ ก.ท. กําหนดใหไดรับ
เงินเดือนหลายระดับ (ระดับควบ) เมื่อพนักงานครูเทศบาลผูดํารงตําแหนงนั้นไดรับเงินเดือนถึงขั้นต่ําของ
ระดับถัดไปใหนายกเทศมนตรี โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.สั่งใหผูนั้นใหไดรับเงินเดือนในระดับถัดไป
ขอ 33 กรณีอื่นนอกจากที่ไดกําหนดในหมวดนี้ใหเสนอ

ก.ท.จ.

พิจารณาอนุมัติ

เปนราย ๆ ไป
สวนที่ 2
ประโยชนตอบแทนอื่น
ข อ 34 ให เ ทศบาลจั ด ให มี ป ระโยชน ต อบแทนอื่ น สํ า หรั บ พนั ก งานเทศบาลเพื่ อ เป น การ
เสริมสรางขวัญกําลังใจ แรงจูงใจ และเปนสวัสดิการตาง ๆ ในการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ทั้งนี้ ให
เปนไปตามกฎหมาย หรือระเบียบที่กําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือน หรือขาราชการครูแลวแตกรณี
ขอ 35 เทศบาลที่บริหารจัดการการจายเงินเดือน คาจาง และประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับ
พนักงานเทศบาลและลูกจาง ไดต่ํากวาที่กําหนดในมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
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สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และเทศบาลไดบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเงื่อนไขที่ ก.ท.
กําหนด เทศบาลนั้นอาจกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นแกพนักงานและลูกจางของเทศบาลเพิ่มอีกก็ได
การกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาลตามที่
กําหนดในวรรคหนึ่ง ตองมีลักษณะเปนคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน และเปนการจายใหในลักษณะของสวัสดิการ
สําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาล โดยใหนําเงินในสวนที่เหลือจากกรณีคาใชจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่นไมสูงกวารอยละสี่สิบ ตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาใช แตทั้งนี้วงเงินคาประโยชนตอบแทนอื่นของพนักงานหรือลูกจางที่ไดรับแตละ
คนตองไมเกิน 5 เทาของอัตราเงินเดือนหรือคาจาง
ขอ 36 เทศบาลอาจกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจางของ
เทศบาลตามขอ 35 ไดดังตอไปนี้
(1) กําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนประเภทเพิ่มขึ้นใหมนอกเหนือจากประเภทตามที่
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นประกาศกําหนด และกําหนดอัตราคาตอบแทน
ตลอดทั้งหลักเกณฑและวิธีการจายคาตอบแทนสําหรับประโยชนตอบแทนอื่นประเภทใหมนั้น
(2) กําหนดประโยชนตอบแทนอื่นในลักษณะเปนเงินเพิ่มพิเศษจากรายการประโยชนตอบ
แทนอื่นที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นประกาศกําหนด
ขอ 37 เมื่อเทศบาลกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นตามขอ 36 แลว ใหเสนอเรื่องให ก.ท.จ.
พิจารณา ในการพิจารณาของ ก.ท.จ. ใหคํานึงถึงสิทธิ สวัสดิการของพนักงานเทศบาลและลูกจางที่ไดรับความ
จําเปน ความเหมาะสม งบประมาณรายไดของเทศบาล
ให ก.ท.จ. เสนอเรื่องการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นตามวรรคหนึ่ง และความเห็นใหก.ท.
พิจารณา เมื่อ ก.ท. พิจารณาและมีมติใหความเห็นชอบแลว ใหนายกเทศมนตรีประกาศใชบังคับตอไป
ขอ 38 การปรับปรุงการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานเทศบาลหรือลูกจาง
ของเทศบาลตามขอ 36 (1) ใหมีอัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่กําหนดไวเดิม หรือการยกเลิกการ
กําหนดประโยชนตอบแทนอื่นนั้น ใหเทศบาลดําเนินการตามที่กําหนดไวในขอ 37 โดยอนุโลม
ขอ 39 การปรับปรุงการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นในลักษณะเปนเงินเพิ่มพิเศษจาก
รายการประโยชนตอบแทนอื่นที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นประกาศกําหนดตาม
ขอ 36 (2) ใหมีอัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่กําหนดไวเดิม ใหเทศบาลดําเนินการตามที่กําหนดไว
ในขอ 37 โดยอนุโลม เวนแต การกําหนดใหมีอัตราคาตอบแทนลดลงต่ํากวาอัตราที่กฎหมายหรือระเบียบที่
กําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนจะไดรับ หรือการยกเลิกการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นนั้น จะกระทํา
มิได
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ขอ 40 ในกรณีที่เทศบาลกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจาง
ของเทศบาลตามขอ 36 แลว หากปรากฏวาเทศบาลนั้นไมสามารถบริหารจัดการการจายเงินเดือน คาจางและ
ประโยชนตอบแทนอื่นใหเปนไป ตามที่กฎหมายกําหนดใหเทศบาลพิจารณาดําเนินการปรับปรุงหรือยกเลิก
การกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นที่กําหนดตามขอ 36 (1) และ (2) เปนลําดับแรก การปรับปรุงหรือยกเลิกการ
กําหนดประโยชนตอบแทนอื่นตามวรรคหนึ่ง ใหเทศบาลดําเนินการตามที่กําหนดไวในขอ 38 หรือขอ 39
โดยอนุโลม
ขอ 41 พนักงานเทศบาลอาจไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตามที่ ก.ท.กําหนด
ขอ 42 การกําหนดใหพนักงานครูเทศบาลไดรับเงินเดือนเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
ของครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวมดําเนินการ ดังนี้
1) เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษนี้ใหเรียกโดยยอวา เงิน “พ.ค.ศ.”
2) คําวา เงิน “พ.ค.ศ.” หมายความวา เงินเพิ่มพิเศษที่จายควบกับเงินเดือนแกครูการศึกษา
พิเศษ และหรือครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวม
“คนพิการ” หมายความวา คนที่มีความผิดปกติหรือบกพรองทางรางกาย ทางสติปญญา หรือ
ทางจิตใจ ตามประเภทและหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงสาธารณสุข ออกตามความในมาตรา 4 และ
มาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534
“ครูการศึกษาพิเศษ” หมายความวา พนักงานครูเทศบาลซึ่งปฏิบัติหนาที่เปนครูสอนคนพิการ
ตามประเภทที่กําหนดไว และไดปฏิบัติหนาที่ทําการสอนในสถานศึกษาที่เปดสอนเฉพาะคนพิการของทาง
ราชการ และหรือในความควบคุมของทางราชการ
“ครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวม” หมายความวา พนักงานครูเทศบาลซึ่งปฏิบัติหนาที่เปนครู
สอนคนพิการซึ่งเรียนรวมในโรงเรียนสอนคนปกติและไดปฏิบัติหนาที่ทําการสอนหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
กับการเรียนการสอนในสถานศึกษาของทางราชการ และหรือในความควบคุมของทางราชการ
“ครูประจําชั้นพิเศษ” หมายความวา พนักงานครูเทศบาลซึ่งปฏิบัติหนาที่เปนครูสอนคนพิการ
โดยแยกทําการสอนเปนหองเด็กพิเศษโดยเฉพาะและทําหนาที่เปนครูประจําชั้น
“ครูเสริมวิชาการ” หมายความวา พนักงานครูเทศบาลซึ่งปฏิบัติหนาที่เปนครูสอนคนพิการอยู
ประจําหองเสริมวิชาการศึ กษาพิเศษ มีห นาที่สอนเสริม ชวยเหลือแกไ ขปญหา และพั ฒนาทัก ษะดาน
สติปญญา อารมณสังคม และรางกายใหแกคนพิการที่เรียนในชั้นเรียนรวมกับคนปกติ
“ครูประจําชั้นเรียนรวม” หมายความวา พนักงานครูเทศบาลซึ่งปฏิบัติหนาที่เปนครูสอนคน
พิการและหรือปฏิบัติงานในชั้นเรียนใหกับคนปกติที่มีคนพิการเรียนรวมทําหนาที่เปนครูประจําชั้น และปฏิบัติ
หนาที่ครูเสริมวิชาการใหแกคนพิการดวย
“ครูเดินสอน” หมายความวา พนักงานครูเทศบาลซึ่งปฏิบัติหนาที่เปนครูสอนคนพิการอยู
ประจําศูนยเสริมวิชาการศึกษาพิเศษ มีหนาที่สอนเสริมชวยเหลือแกไขปญหา และพัฒนาทักษะดานสติปญญา
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อารมณสังคมและรางกายใหแกคนพิการที่เรียนในชั้นเรียนรวมกับคนปกติในโรงเรียนที่อยูในบริเวณใกลเคียง
กัน
3) ครูการศึกษาพิเศษซึ่งอยูในเกณฑที่จะไดรับเงิน “พ.ค.ศ.” จะตองมีวุฒิปริญญาทาง
การศึกษาพิเศษหรือเปนผูผานการอบรมดานการศึกษาพิเศษ ตามหลักสูตรที่ ก.ค.รับรอง โดยมีเวลาทําการ
สอน ดังนี้
(ก) พนักงานครูเทศบาลตําแหนงซึ่งมีหนาที่เปนผูสอนในหนวยงานทางการศึกษา และได
ปฏิบัติหนาที่ครูการศึกษาพิเศษ ตองมีเวลาทําการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ 18 คาบ (คาบละ 50 นาที)
(ข) พนักงานครูเทศบาลตําแหนงซึ่งมีหนาที่เปนผูบริหารและใหการศึกษาในหนวยงาน
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาสถานศึกษาในโรงเรียนที่เปดสอนเฉพาะคนพิการ และได
ปฏิบัติหนาที่ครูการศึกษาพิเศษ ตองมีเวลาทําการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ 8 คาบ (คาบละ 50 นาที)
(ค) พนักงานครูเทศบาลตําแหนงซึ่งมีหนาที่เปนผูบริหารและใหการศึกษาในหนวยงาน
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสถานศึกษาในโรงเรียนที่เปดสอนเฉพาะคนพิการและไดปฏิบัติ
หนาที่ครูการศึกษาพิเศษตองมีเวลาทําการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ 5 คาบ (คาบละ 50 นาที)
4) ครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวม ซึ่งอยูในเกณฑที่จะไดรับเงิน “พ.ค.ศ.” กรณีเรียนรวม
ไดแก ครูการศึกษาพิเศษที่ปฏิบัติหนาที่เปนครูประจําชั้นพิเศษ ครูเสริมวิชาการ ครูเดินสอนที่มีเวลาทําการ
สอนและหรือมีเวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนเกี่ยวกับการศึกษาของคนพิการไมนอยกวา
สัปดาหละ 18 คาบ (คาบละ 50 นาที) หรือครูประจําชั้นเรียนรวมที่มีเวลาทําการสอน และหรือมีเวลา
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการศึกษาใหกับคนปกติที่มีคนพิการเรียนรวมตามเวลาปฏิบัติงานปกติ ไมนอยกวา สัปดาห
ละ 18 คาบ (คาบละ 50 นาที) และตองปฏิบัติหนาที่ครูเสริมวิชาการใหกับคนพิการเพิ่มเติมอีกไมนอยกวา
สัปดาหละ 5 คาบ (คาบละ 50 นาที) และมีวุฒิปริญญาทางการศึกษาพิเศษหรือเปนผูผานการ อบรมดาน
การศึกษาพิเศษหลักสูตรที่ ก.ค. รับรองและจะตองรับผิดชอบการศึกษา ของคนพิการในจํานวนอัตราครู :
นักเรียน ตามหลักเกณฑอยางนอย ดังนี้
ครูประจําชั้นพิเศษกรณีเรียนรวม 1 คน : นักเรียนไมนอยกวา 6 คน
ครูเสริมวิชาการกรณีเรียนรวม 1 คน : นักเรียนไมนอยกวา 6 คน
ครูประจําชั้นเรียนรวมและไดปฏิบัติหนาที่ครูเสริมวิชาการ 1 คน : นักเรียนไมนอยกวา 3 คน
ครูเดินสอนกรณีเรียนรวม 1 คน : ไมนอยกวา 2 โรงเรียน : นักเรียนไมนอยกวา 3 คน
5) เงิน “พ.ค.ศ.” ใหจายเดือนละ 2,000 บาท
ในกรณีปฏิบัติหนาที่ครูการศึกษาพิเศษ และครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวมไมเต็มเดือนให
จายเงิน “พ.ค.ศ.” ตามสวนจํานวนวันที่ไดรับเงินเดือนในระหวางปฏิบัติหนาที่นั้น
ในกรณีที่ไมไดปฏิบัติหนาที่ครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวมใหงด
จายเงิน “พ.ค.ศ.”
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6) ให พ นั ก งานครู เ ทศบาลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว นยื่ น คํ า ขอตามแบบท า ยนี้ เ สนอให
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นตรวจสอบและรับรอง แลวเสนอใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาเสนอ
ใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลพิจารณาใหความเห็นชอบ
7) ใหหนวยงานที่ไดรับการจัดสรรอัตราเงินเดือนของตําแหนงจากสํานักงบประมาณเปน
ผูทําความตกลงกับสํานักงบประมาณขอเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษและครู
การศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวม
ขอ 43 พนักงานเทศบาลอาจไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ ตามที่ ก.ท.
กําหนด
ขอ 44 บําเหน็จ บํานาญ ของพนักงานเทศบาล ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น
หมวด 4
การคัดเลือก
ขอ 45 การคัดเลือก หมายถึง การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงาน
เทศบาลและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ใหดําเนินการได 5 วิธี
ดังนี้
(1) การสอบแขงขัน เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการและแตงตั้งใหเปนพนักงานเทศบาล
(2) การคั ด เลื อ กกรณี ที่ มี เ หตุ พิ เ ศษที่ ไ ม จํ า เป น ต อ งสอบแข ง ขั น เพื่ อ บรรจุ บุ ค คลเข า รั บ
ราชการและแตงตั้งใหเปนพนักงานเทศบาลในเทศบาล
(3) การสอบคัดเลือก เพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ใน
สายงานเดียวกัน หรือแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในตางสายงาน หรือแตงตั้งพนักงานเทศบาล
ตําแหนงผูปฏิบัติงานใหดํารงตําแหนงบริหารของเทศบาลหรือแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลใหดํารงตําแหนงสาย
งาน ผูบริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กําหนด
(4) การคัดเลือก เพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นในระดับควบ
สําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงระดับควบ หรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นนอกระดับควบสําหรับ
ตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ หรือตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะหรือตําแหนงประเภทวิชาการของพนักงานครูเทศบาลหรือแตงตั้งพนักงาน เทศบาลตําแหนง
บริหารของเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นหรือการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลที่สังกัด
สถานศึกษาใหดํารงตําแหนงและระดับที่สูงขึ้นตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลกําหนด
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(5) การคั ด เลื อ ก เพื่ อ รั บ โอนมาแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง บริ ห ารหรื อ สายงานผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา
*ขอ 46 การดําเนินการคัดเลือก โดยการสอบแขงขัน การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม
จําเปนตองสอบแขงขัน การสอบคัดเลือก และการคัดเลือกตามที่กําหนดในหมวดนี้ เทศบาลหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากเทศบาลใหเปนผูดําเนินการแทน ตองดําเนินการอยางเปดเผย โปรงใส สามารถตรวจสอบได
โดยคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล ความเปนธรรม ความเสมอภาคและตองเปดโอกาสใหพนักงานเทศบาลของ
เทศบาลอื่น ที่มีคุณสมบัติครบถวน และมีความประสงคสมัครเขารับการคัดเลือก มีสิทธิเขารับการคัดเลือก
ด ว ย โดยการประกาศผลการคั ด เลื อ กให ดํ า เนิ น การอย า งเป ด เผย ทั้ ง นี้ ต ามหลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด

สวนที่ 1

การสอบแขงขัน
*ขอ 47 ใหเทศบาลเปนผูดําเนินการสอบแขงขัน ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการได อาจรอง
ขอใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เปนผูดําเนินการสอบแขงขันได
กรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เปนผูดําเนินการสอบแขงขันในตําแหนงใดแลว
และบัญชีผูสอบแขงขันไดยังไมหมดอายุ หามมิใหเทศบาลจังหวัดนั้นจัดสอบแขงขันในตําแหนงเดียวกันอีก
ในกรณีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล หรือคณะกรรมการขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด ในจังหวัดนั้นมีบัญชีสอบแขงขันไดในตําแหนงใด หามมิใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเปด
สอบแขงขันในตําแหนงนั้นดวย
กรณีเทศบาลหรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลไมมีบัญชีผูสอบแขงขันไดตําแหนงใด
อาจบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันไดโดยขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดของกระทรวง ทบวง กรม ในตําแหนง
เดียวกันกับตําแหนงที่จะบรรจุเขารับราชการได
*ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเปนผูดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้ง
บุคคลเปนพนักงานเทศบาล ในตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 ทั้งภาค ก ภาค ข ภาค ค เพื่อใหเทศบาล
อาจขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดไปบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่วาง
*ให ก รมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น ประกาศรั บ สมั ค รสอบแข ง ขั น และขึ้ น บั ญ ชี ผู
สอบแขงขันไดเปนรายภาค ทั้งนี้ การบรรจุแตงตั้งผูสอบแขงขันไดไปบรรจุแตงตั้งในเทศบาลใดใหใชบัญชีตาม
รายภาคที่เทศบาลนั้นตั้งอยู โดยไมอาจผอนผันใหใชบัญชีขามภาค สําหรับกระบวนการดําเนินการสอบแขงขัน
เงื่อนไขการบรรจุแตงตั้ง และการอนุญาตใหใชบัญชี ใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด
*ขอ 46 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศหลักเกณฑฯโดยฉบับที่ 9 พ.ศ. 2547
*ขอ 47 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศหลักเกณฑฯโดยฉบับที่ 22 พ.ศ. 2550
*ขอ 47 ว 4 ,ว 5 เพิ่มเติมขอความตามประกาศหลักเกณฑฯ โดยฉบับที่ 27 พ.ศ. 2551
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ขอ 48 การสอบแขงขัน การกําหนดหลักสู ตรวิ ธีการสอบแข งขั น และวิธีการดํ าเนินการ
เกี่ยวกับการสอบแขงขัน ตลอดจนเกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชีสอบแขงขันได การนํารายชื่อผูสอบแขงขัน
ไดตําแหนงหนึ่งไปขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอื่น และการยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได ให
เปนไปตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(1) ใหผูดําเนินการสอบแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน
(2) หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันอยางนอยตองมี 3 ภาค คือ
(ก) ภาคความรูความสามารถทั่วไป ใหทดสอบโดยวิธีสอบขอเขียน
(ข) ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง ใหทดสอบโดยวิธีสอบขอเขียน
หรือวิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได
(ค) ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง ใหประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับ
ตําแหนงหนาที่
(1) ผูสมัครสอบตองเปนผูมีคุณสมบัติหรือไมมีลักษณะตองหามสําหรับพนักงานเทศบาลหรือ
ไดรับการยกเวนจาก ก.ท.จ. และตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท
กําหนด
(2) การประกาศรับสมัครสอบใหระบุชื่อตําแหนง คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนง เงินเดือนที่จะไดรับ วันเวลาและสถานที่สอบ เอกสารหลักฐานที่ใชในการสอบ หลักสูตรและวิธีการ
สอบแขงขัน เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี
(3) เกณฑการตัดสิน ผูสอบแขงขันไดตองไดคะแนนในแตละภาคที่สอบไมต่ํากวารอยละ
หกสิบ
(4) การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหเรียงตามลําดับจากผูสอบแขงขันไดคะแนนสูงสุดลงมา
ตามลําดับ และใหบัญชีสอบแขงขันไดใหใชไดไมเกิน 2 ป นับแตวันขึ้นบัญชี เวนแตถามีการสอบ แขงขันใน
ตําแหนงเดียวกันนั้นอีก และไดขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลวบัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งกอนเปนอันยกเลิก
*ขอ 49 ใหผูดําเนินการสอบแขงขัน ดําเนินการ ดังนี้
(1) แต ง ตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น การสอบแข ง ขั น จํ า นวนไม น อ ยกว า 5 คน
ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เปนประธาน หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
ที่เกี่ยวของจํานวน 2 คน ผูบริหารสถานศึกษาในเขตจังหวัด เปนกรรมการ ปลัดเทศบาล หรือทองถิ่นจังหวัด
แลวแตกรณีเปนกรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่อํานวยการสอบและดําเนิ นการสอบแขงขันใหเป นไปดวยความเรียบรอยแลว
กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตลอดจนระเบียบเกี่ยวกับการสอบไดเทาที่จําเปน โดยไมขัดตอหลักสูตรและ
วิธีการสอบแขงขันและวิธีการเกี่ยวกับการสอบแขงขัน
*ขอ 49 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศหลักเกณฑฯโดยฉบับที่ 19 พ.ศ. 2549
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(2) แต ง ตั้ ง คณะกรรมการออกและตรวจข อ สอบ จํ า นวนไม น อ ยกว า 5 คน
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) ที่เปดสอบ ที่
เปนหรือเคยเปนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น ที่มีระดับไมต่ํากวาระดับ 8 หรือเทียบเทา
มีหนาที่ออกขอสอบเปนจํานวน 10 เทาของจํานวนขอสอบของการสอบภาค ข และ
ตรวจขอสอบภายหลังการการสอบเสร็จสิ้นภายใน 5 วัน ทั้งนี้ กรณีขอสอบปรนัยใหตรวจและประมวลผลดวย
ระบบคอมพิวเตอร
(3) แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขอสอบ จํานวนไมเกิน 5 คน ประกอบดวยหัวหนา
สวนราชการประจําจังหวัดที่เกี่ยวของ
มีหนาที่พิจารณาคัดเลือกขอสอบที่คณะกรรมการออกและตรวจขอสอบสงมอบใหได
ขอสอบตามจํานวนขอสอบที่กําหนดในการสอบภาค ข
(4) แต ง ตั้ ง คณะกรรมการผลิ ต ข อ สอบ จํ า นวนไม น อ ยกว า 5 คน ประกอบด ว ย
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดหรือประจําอําเภอที่
เกี่ยวของ โดยมีพนักงานเทศบาล หรือขาราชการ สํานักงานทองถิ่นจังหวัดแลวแตกรณี เปนเลขานุการ
มีหนาที่ควบคุมกระบวนการผลิตขอสอบ และการเก็บรักษาขอสอบใหเปนไปอยาง
รัดกุมไมใหขอสอบรั่วไหลได
(5) แตงตั้งคณะกรรมการสอบภาคความกับตําแหนง (ภาค ค) คณะละไมนอยกวา 3
คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่เปนหรือเคยเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่มีระดับไมต่ํากวาระดับ 8
หรือเทียบเทา
มีหนาที่ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ โดยพิจารณาจาก
ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบ และจากการ
สัมภาษณ ทั้งนี้ อาจใชวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ
(6) แตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการสอบแขงขัน จํานวนไมนอยกวา 5
คน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เปนประธาน นายอําเภอหรือหัวหนาสวน
ราชการในจังหวัด และทองถิ่นจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ควบคุมกํากับดูแลและตรวจสอบกระบวนการดําเนินการสอบในทุกขั้นตอน
ตั้งแต การประกาศสอบแข งขันจนถึ งการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขัน ได ใหเ ปนไปดวยความเรีย บรอย
ถูกตองเปนธรรม และใหมีการปฏิบัติเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนดโดย
เครงครัด หากพบวามีการดําเนินที่ไมถูกตอง หรืออาจสรางความไมเปนธรรมกับผูสอบแขงขัน ใหรายงาน
ผูดําเนินการสอบแขงขัน เพื่อดําเนินการตอไป
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*ข อ 50 คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน อาจตั้ งกรรมการออกข อสอบ กรรมการ
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการสอบแขงขันไดตามความจําเปน
*ขอ 51 ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบไดเทาที่จําเปน
และไมขัดตอหลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน และวิธีการเกี่ยวกับการ
สอบแขงขันนี้ แลวใหประธานกรรมการประกาศกอนวันสอบไมนอยกวา 5 วันทําการ
*ขอ 52 หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในตําแหนงระดับ
ตางใหมีรายละเอียด ดังนี้
ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป กําหนดคะแนนเต็ม 200 คะแนน
ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนผูดําเนินการสอบปละ 1 ครั้ง และใหประกาศผลผูที่ได
คะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 60 ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด เปนผูผานการสอบโดยไมตอง
จัดลําดับที่ของผูเขาสอบได และบัญชีของผูสอบผานภาค ก มีอายุ 3 ป โดยใหทดสอบความรูความสามารถ
ดังตอไปนี้ โดยวิธีสอบขอเขียน และใหคํานึงถึงระดับความรูความสามารถที่ตองการของตําแหนง ตามที่กําหนด
ไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงในแตละระดับดวย
1. วิชาความสามารถในในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยการใหสรุปความหรือใหจับ
ประเด็นในขอความหรือเรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม
หรือใหหาแนวโนมหรือความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูล หรือ สมมติฐาน หรือใหการศึกษาวิเคราะห
และสรุปเหตุผลอยางอื่น ซึ่งเหมาะสมแกการทดสอบความสามารถอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางก็ได
2. วิชาภาษาไทย กําหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน
ใหทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษา โดยการใหสรุปความและหรือ ดีความจาก
ขอความสั้นๆ หรือบทความ และใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตางๆ จากคํา หรือกลุมคํา ประโยค หรือ
ขอความสั้นๆ หรือใหทดสอบโดยการอยางอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรูความสามารถดังกลาว
ข. ภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง กําหนดคะแนนเต็ม 200 คะแนน
ให เ ทศบาล หรื อ คณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ด สอบ โดยให ท ดสอบความรู
ความสามารถในทางที่จะใชในทางปฏิบัติงานในหนาที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง
โดยวิธีสอบขอเขียน หรือวิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใด วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะรวม
สอบเปนวิชาเดียวหรืออยางเดียว หรือแยกสอบเปนสองวิชาหรือสองอยาง
โดยกําหนดคะแนนเต็มวิชาละ หรือ อยางละ 100 คะแนน หรือวิชาหนึ่งหรืออยางหนึ่ง 150 คะแนนและอีกวิชา
หนึ่งหรืออยางหนึ่ง 50 คะแนนก็ได เมื่อจะทดสอบความรูความสามารถในทางใดและโดยวิธีใด ใหระบุ
*ขอ 50,51 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศหลักเกณฑฯโดยฉบับที่ 10 พ.ศ. 2547
*ขอ 52-54 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศหลักเกณฑฯโดยฉบับที่ 19 พ.ศ. 2549
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ไวในประกาศรับสมัครสอบดวย
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง กําหนดคะแนน 100 คะแนน
ให เ ทศบาล หรื อ คณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ด สอบ โดยให ป ระเมิ น บุ ค คลเพื่ อ
พิ จ ารณาความเหมาะสมกั บตํ า แหน ง หน าที่ จ ากประวั ติสว นตั ว ประวัติ ก ารศึ ก ษา ประวั ติก ารทํ า งาน และ
พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณ ทั้งนี้ อาจใชวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ไดเพื่อ
พิจารณาความเหมาะในดานตางๆ เชน ความรูที่อาจใชเปนในการปฏิบัติงานในหนาที่และความรูในเรื่องการ
รักษาความปลอดภัยแหงชาติ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จริยธรรมและ
คุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ
และบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน
ขอ 53 ใหผูดําเนินการสอบแขงขันประกาศรับสมัคร โดยระบุรายละเอียดในเรื่องตางๆ ดังนี้
(1) ชื่อตําแหนงและจํานวนอัตราวางที่จะบรรจุแตงตั้ง
(2) คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครสอบสําหรับตําแหนงนั้น
(3) เงินเดือนที่จะไดรับสําหรับตําแหนงนั้น ตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัครสอบ
(4) วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
(5) เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัครสอบ
(6) หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู
สอบแขงขันได
(7) การบรรจุแตงตั้งผูสอบแขงขันไดเปนพนักงานเทศบาล กําหนดเงื่อนไขใหผูนั้นจะตอง
ดํารง ตําแหนงในเทศบาลที่จะบรรจุแตงตั้งอยางนอย 2 ป จึงสามารถโอนไปดํารงตําแหนง ณ ที่แหงอื่นได เวน
แตเมื่อผานการทดลองปฏิบัติราชการแลวและมีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่งคณะกรรมการพนักงานเทศบาลอาจ
พิจารณาใหโอนยายไดตามที่เห็นสมควร
(8) เรื่องอื่น ๆ หรือขอความอื่นที่ผูสมัครสอบควรทราบ
การประกาศรับสมัครสอบแขงขันนั้นใหประกาศไวในที่เปด ใหปดไวในที่เปดเผย ณ สถานที่รับ
สมัครสอบกอนวันที่เริ่มรับสมัครสอบกอนไมนอยกวา 10 วัน และแจงใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลทุก
จังหวัดและสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใด
ตามความเหมาะสมดวย เพื่อประชาสัมพันธใหทราบ โดยทั่วกันดวยก็ได
ใหคณะกรรมการดําเนินการสอนแขงขันกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการ
สอบไดเทาที่จําเปน และไมขัดตอหลักสูตร วิธีการสอบแขงขัน และวิธีดําเนินการเกี่ยวการการสอบแขงขันนี้
แลวใหประธานกรรมการกอนวันสอบไมนอยกวา 5 วันทําการ
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*ขอ 54 ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน จัดใหมีเ จาหนาที่รับสมัครสอบ โดยใหมี
กําหนดเวลารับสมัครสอบไมนอยกวา 15 วันทําการ
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนที่จะตองขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบแขงขันให
คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันเสนอแนะผูดําเนินการสอบแขงขันเพื่อประกาศขยายระยะเวลาการรับ
สมัครสอบไดไมนอยกวา 5 วันทําการแตไมเกิน 15 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันสุดทายของการรับสมัคร
สอบ โดยจะตองประกาศการขยายเวลานั้นกอนวันครบกําหนดวันปดรับสมัครสอบ
*ขอ 55 ใหผูสมัครสอบเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบตามอัตรา ดังนี้
(1) ภาค ก ใหเสียคาธรรมเนียม ตําแหนงละไมเกิน 100 บาท
(2) ภาค ข และภาค ค ใหเสียคาธรรมเนียมสอบดังนี้
(2.1) ตําแหนงสายงานเริ่มตนระดับ 1 หรือตําแหนงสายงานเริ่มตนระดับ 2 ตําแหนงละไมเกิน 100 บาท
(2.2) ตําแหนงสายงานเริ่มตนระดับ 3 ขึ้นไป ตําแหนงละไมเกิน 200 บาท
คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆเวนแตมีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด
เนื่องจากมีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต ตามขอ 59 ใหจายคืนคาธรรมเนียมสอบใหแกผูสมัครสอบที่มิไดมี
สวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตนั้นได
สําหรับคาธรรมเนียมดังกลาวใหพิจารณานําไปถัวจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการสอบแขงขันได
ทุกรายการ โดยรายงานผลการใชจายใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ทราบ
ขอ 56 ใหผูดําเนินการสอบแขงขัน ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ กอนวันสอบไมนอยกวา
10 วันทําการ
ใหผูที่สอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก)ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจัด
สอบ เปนผูมีสิทธิสมัครสอบในภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) และเมื่อสอบผาน
ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) โดยไดคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไวในขอ 67
ใหเปน ผูมีสิทธิสอบในภาคอื่นตอไปได
ขอ 57 การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบแขงขันไดใหถือเกณฑวา ตองเปนผูสอบไดคะแนนในภาค
ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) ที่
สอบตามหลักสูตรแตละภาคไมต่ํากวารอยละ 60 โดย ไมตองนําคะแนนจากการสอบภาคความรูความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก) มารวม ทั้งนี้ใหคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลดวย
ขอ 58 การสอบแขงขันจะตองสอบตามหลักสูตรทุกภาค ในการสอบแขงขัน คณะกรรมการ
ดําเนินการสอบแขงขันจะกําหนดใหผูสมัครสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป หรือภาคความรูความสามารถ
*ขอ 55 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศหลักเกณฑฯโดยฉบับที่ 27 พ.ศ. 2551
*ขอ 56,57 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศหลักเกณฑฯโดยฉบับที่ 19 พ.ศ. 2549
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ที่ใชเฉพาะตําแหนงกอน แลวจึงใหผูที่สอบไดคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไวในขอ 57 สอบในภาคอื่นตอไปก็
ได
*ขอ 59 ในกรณีที่ตรวจพบวามีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต อันอาจใหเกิดความไมเปน
ธรรมในระหวางดําเนินการสอบแขงขัน ใหคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการสอบแขงขันรายงานให
ผูดําเนินการสอบแขงขัน เพื่อพิจารณาวาจะสมควรยกเลิกการสอบแขงขันในครั้งนั้นทั้งหมด หรือยกเลิกเฉพาะ
วิช าหรือเฉพาะภาคที่มี การทุจ ริต หรื อส อ ไปในทางทุจ ริตนั้น หากผูดํา เนินการสอบแขงขัน ไดย กเลิ ก การ
สอบแขงขันเฉพาะวิชาใดหรือเฉพาะภาคใดแลว ใหดําเนินการสอบแขงขันเฉพาะวิชานั้น หรือเฉพาะภาคนั้น
ใหม โดยผูที่ทุจริตหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตในการสอบแขงขันครั้งนั้น ไมมีสิทธิเขาสอบแขงขันอีก
กรณีตรวจพบการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต ภายหลังที่มีการสอบเสร็จสิ้นแลว แตกอน
ประกาศผลการสอบแขงขัน ใหคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการสอบแขงขัน ตรวจสอบขอเท็จจริง เมื่อ
ปรากฏหลั ก ฐานชั ด แจ ง ว า บุ ค คลหนึ่ ง บุ ค คลใดทุ จ ริ ต ในการสอบแข ง ขั น หรื อ มี ส ว นร ว มในการทุ จ ริ ต
ผูดําเนินการสอบแขงขันอาจใช ดุลยพินิจตัดสิทธิผูสมัครสอบแขงขันนั้นได
กรณีตรวจพบการทุจริตการสอบแขงขันภายหลังประกาศผลการสอบแลว กรณีที่เทศบาลเปน
ผูดํ าเนินการสอบแขงขัน ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณามีมติเ ปน
ประการใด ใหเทศบาลที่จัดสอบแขงขันปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น หากเทศบาลไมดําเนินการใหคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล แจงนายอําเภอในฐานะผูกํากับดูแลเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไปถาคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล เปนผูดําเนินการสอบแขงขัน ใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลตรวจสอบขอเท็จจริง
และพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร
*ขอ 60 เมื่อไดดําเนินการสอบแขงขันเสร็จแลว ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน
รายงานผลการสอบแขงขันตอผูดําเนินการสอบแขงขัน เพื่อประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดตอไป
*ขอ 61 การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได ใหเรียงลําดับที่จากผูสอบแขงขันไดจากคะแนนรวม
สูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูที่ไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใช
เฉพาะสําหรับตําแหนงมากกวาเปนผูที่อยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ
สําหรับตําแหนงเทากัน ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับสูงกวา
*ขอ 62 “บัญชีผูสอบแขงขันไดใหใชไดไมเกิน 2 ป นับแตวันประกาศขึ้นบัญชี แตถามีการ
สอบแขงขันอยางเดียวกันนั้นอีกและไดขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งกอนเปน
อันยกเลิก เวนแตไดมีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแตงตั้ง หรือไดมีการขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดภายใน
กําหนด 2 ป ตามระยะเวลาที่กําหนดไว และตอมาบัญชีไดครบระยะเวลาตามที่ระบุ หรือกอนมีการประกาศขึ้น
บัญชีผูสอบแขงขันไดใหมใหถือวาผูนั้นยังมีสิทธิไดรับการบรรจุแตงตั้ง แตทั้งนี้ ผูนั้นจะตองไปรายงานตัวตอ
*ขอ 59-61 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศหลักเกณฑฯโดยฉบับที่ 19 พ.ศ. 2549
*ขอ 62 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศหลักเกณฑฯโดยฉบับที่ 27 พ.ศ. 2551
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เทศบาลที่จะบรรจุแตงตั้งไมเกิน 30 วัน นับแตวันถัดจากวันที่บัญชี ผูสอบแขงขันไดนั้นมีอายุ
ครบตามที่ประกาศ หรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหม แลวแตกรณี “
*ขอ 63 การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดใน
เทศบาล ใหบรรจุแ ละแตงตั้ ง จากผูที่สอบแขงขัน ไดในตํ า แหนงนั้น หรือตําแหนงอื่นที่กํ าหนดคุณ วุ ฒิตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงกันกับคุณวุฒิที่ผูนั้นนํามาสมัครสอบแขงขัน และเปนตําแหนงที่เกี่ยวของ
และเกื้อกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด โดยตองรียกบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ใน
บัญชีสอบแขงขันได
กรณี เ ทศบาล รายงานตํ า แหนง ว า งต อ คณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลเพื่อ ดํา เนิน การ
สอบแขงขันใหแทน เมื่อประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดแลว และคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ไดสงตัวผู
สอบแขงขัน ไดมาเพื่อขอรับการบรรจุแตงตั้งในตําแหนงที่เทศบาลรายงานโดยชอบแลว หามมิใหเทศบาล
ปฏิเสธการบรรจุแตงตั้ง ทั้งนี้ ใหถือวาการรายงานตําแหนงวางของเทศบาล ตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
เปนการรองขอเพื่อบรรจุและแตงตั้ง
กรณีเทศบาล เปนผูดําเนินการสอบแขงขัน ใหบรรจุแตงตั้งไดเฉพาะเทศบาลนั้น เมื่อบรรจุ
แตงตั้งครบตามจํานวนอัตราที่วางแลว หากภายหลังตําแหนงดังกลาววางลง อาจแตงตั้งผูสอบแขงขันไดที่อยู
ลําดับถัดไปใหดํารงตําแหนงได แตตองบรรจุและแตงตั้งเรียงตามลําดับที่ที่สอบแขงขันได โดยหามมิใหอนุญาต
ใหเทศบาลอื่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น หรือสวนราชการอื่น ใชบัญชีสอบแขงขันไปบรรจุแตงตั้งได
กรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เปนผูดําเนินกาสอบแขงขัน สามารถอนุญาตใหเทศบาล
อื่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น หรือสวนราชการอื่นภายในจังหวัดที่ประสงคจะขอใชบัญชีสอบแขงขัน
ดังกลาว สามารถใชบัญชีเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สอบแขงขันได หรือตําแหนงอื่น ที่กําหนดคุณวุฒิตาม
คุณสมบัติเฉพาะสํา หรับตํ า แหนงตรงกันกับคุณ วุฒิที่ผูนั้นนํามาสมั ครสอบแข งขันแตต อง เป น ตํา แหน งที่
เกี่ยวของและเกื้อกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด โดยตองเรียกบรรจุและแตงตั้ง
ตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได
เทศบาลสามารถขอใชบัญชีสอบแขงขันในตําแหนงอื่นที่มีระดับเดียวกันหรือระดับสูงกวามา
บรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่มีระดับต่ํากวา จากบัญชีการสอบแขงขันของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
หรือคณะกรรมการขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัดเดียวกันได โดยมีเงื่อนไขวาตําแหนงที่ขอ
ใชบัญชีผูสอบแขงขันไดนั้น ตองเปนตําแหนงที่เกี่ยวของเกื้อกูลกันกับตําแหนงที่จะบรรจุแตงตั้ง และมีคุณวุฒิ
ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงกันกับตําแหนงที่บรรจุแตงตั้ง และในขณะบรรจุแตงตั้ง เทศบาลนั้น
จะตองไมมีบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงนั้น โดยผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงดังกลาวตอง
สมัครใจ

*ขอ 63-65 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศหลักเกณฑฯโดยฉบับที่ 19 พ.ศ. 2549
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ในกรณี ที่ เ ทศบาล ขอใช บั ญ ชี ผู ส อบแข ง ขั น ได ที่ ค ณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ด
สอบแขงขันมาบรรจุและแตงตั้ง ใหเทศบาลบรรจุและแตงตั้งบุคคลตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันไดที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนด
*ขอ 64 ผูใดไดรับการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหเปน
อันยกเลิกการขึ้นบัญชีผูนั้นในบัญชีผูสอบแขงขันได คือ
(5) ผูนั้นไดขอสละสิทธิรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบได
(6) ผู นั้ น ไม ม ารายงานตั ว เพื่ อ รั บ การบรรจุ เ ข า รั บ ราชการภายในเวลาที่ เ ทศบาลหรื อ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนด โดยมีหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนแจงใหทราบกําหนดเวลา
ลวงหนาไมนอยกวา 10 วัน นับแตวันที่ที่ทําการไปรษณียรับลงทะเบียน
(7) ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการไดตามกําหนดเวลาที่จะบรรจุและแตงตั้งใน
ตําแหนงที่สอบได
(8) ผูนั้นประสงคจะรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบแขงขันได โดยการโอนแต
สวนราชการที่จะบรรจุไมรับโอน และไดแจงใหทราบลวงหนาแลววาจะไมรับโอน ผูนั้นจึงไมประสงคจะรับ
การบรรจุ
(9) ผูนั้นไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบไดไปแลว ใหยกเลิกการขึ้นบัญชีผูนั้น
ไวในบัญชีผูสอบแขงขันไดทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน
*ขอ 65 ผูใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี ถาบัญชีนั้นยังไมยกเลิก และเจาของบัญชีพิจารณา เห็นวา
เหตุอันสมควรจะอนุมัติใหขึ้นบัญชีผูนั้นไวในบัญชีเดิมเปนลําดับแรกที่จะบรรจุในครั้งตอไปตามเดิมก็ได
กรณีถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ
ทหารเมื่อออกจากราชการทหาร โดยไมมีความเสียหายและประสงคจะเขารับราชการในตําแหนงที่สอบไดและ
บัญชีนั้นยังมายกเลิก ใหขึ้นบัญชีผูนั้นไวในบัญชีเดิมเปนลําดับแรกที่จะในครั้งตอไป
*ขอ 66 เพื่อประโยชนในการตรวจสอบใหเกิดความเปนธรรม ใหผูดําเนินการสอบแขงขัน
ดําเนินการ ดังตอไปนี้
(1) กรณีที่เทศบาลเปนผูดําเนินการสอบแขงขัน ใหสงสําเนาแตงตั้งคณะกรรมการ 1 ชุดและ
สําเนาประกาศรับสมัครสอบแขงขัน 2 ชุด ไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาล กอนเริ่มรับสมัครสอบไมนอย
กวา 7 วันทําการ
(2) เมื่อการสอบเสร็จสิ้นใหรายงานตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ภายใน 15 วันทําการ
นับแตวันประกาศผลการสอบแขงขัน โดยใหสงเอกสาร ดังตอไปนี้
ก. บัญชีกรอกคะแนน
1 ชุด
*ขอ 66 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศหลักเกณฑฯโดยฉบับที่ 27 พ.ศ. 2551
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ข. สําเนาประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได

1 ชุด

(3) หากมีการยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได หรือขึ้นบัญชีเดิมใหรายงานคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล นับแตวันยกเลิกหรือขึ้นบัญชีนั้น
(4) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ
กําหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ประกาศผลสอบและอื่นๆนอกจากที่กําหนดไวเดิมใหรายงานคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล ภายใน 3 วันทําการ นับแตวันประกาศเปลี่ยนแปลง
กรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเปนผูดําเนินการสอบแขงขัน ใหสงสําเนาคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการ สําเนาประกาศรับสมัครสอบแขงขัน บัญชีกรอกคะแนน และสําเนาประกาศขึ้นบัญชีผู
สอบแขงขันได จํานวน 1 ชุด ใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเก็บไวหลักฐานดวย
สวนที่ 2
การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ
*ขอ 67 การคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษไมจําเปนตองสอบแขงขัน ตาม ขอ 68 เพื่อบรรจุ
บุคคลเปนพนักงานเทศบาล ใหเทศบาลเปนผูดําเนินการคัดเลือก
*ขอ 68 การคัดเลือกกรณีทมี่ ีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันให ก.ท.จ.กําหนด
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก อาจพิจารณาดําเนินการโดยวิธีสัมภาษณ วิธีสอบขอเขียน วิธีสอบปฏิบัติหรือวิธี
อื่นใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีกไ็ ดตามความเหมาะสม โดยกําหนดดังตอไปนี้
(1) ใหผูดําเนินการคัดเลือกแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก
(2) ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองเปนผูมีคณ
ุ สมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่
กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ขอ 69 เทศบาลอาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาลใน
กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันไดในกรณี ดังนี้
(1) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูไดรับทุนรัฐบาล ทุนเลาเรียนหลวงหรือทุนของเทศบาล เพื่อ
ศึกษาวิชาในประเทศหรือตางประเทศ
(2) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
อนุมัติใหสวนราชการใดจัดใหมีการศึกษาขึ้น เพื่อเขารับราชการในเทศบาลนั้นโดยเฉพาะ
(3) กรณี ก ารบรรจุ แ ละแต งตั้ งผู สํา เร็ จ การศึก ษาในคุ ณ วุ ฒิที่ ค ณะกรรมการกลางพนั ก งาน
เทศบาล กําหนดใหคัดเลือกเพื่อบรรจุเขารับราชการในกรณีพิเศษได

*ขอ 67 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศหลักเกณฑฯโดยฉบับที่ 9 พ.ศ. 2547
*ขอ 68-75 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศหลักเกณฑฯโดยฉบับที่ 10 พ.ศ. 2547
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(4) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ซึ่งไมสามารถรับการบรรจุไดเมื่อถึงลําดับที่
สอบได เนื่องจากอยูในระหวางการรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและไดมารายงาน
ตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผูสอบแขงขันไดผูนั้นสอบไดถูกยกเลิกไปแลว
(5) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบั ญชีผูสอบแขงขันได
เนื่องจากไดมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแลว แตมีเหตุผลที่ไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่
สอบแขงขันไดตามกําหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแตงตั้ง
(6) กรณีการบรรจุและแตงตั้งบุคคลที่มีความรูความสามารถและความชํานาญสูงเขารับราชการ
ในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือผูชํานาญการ
*ขอ 70 การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งผูไดรับทุนรัฐบาล ทุนเลาเรียนหลวงหรือทุนของ
เทศบาล เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือตางประเทศ ตามขอ 69 (1) หรือผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลอนุมัติใหสวนราชการใดจัดใหมีการศึกษาขึ้น
เพื่อเขารับราชการในเทศบาลนั้นโดยเฉพาะตามขอ 69 (2) ใหผูดําเนินการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้

(1) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่งมีจํานวนไมนอยกวา 5
คน
ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เปนประธานกรรมการ และผูแทนหนวยราชการ
ที่เกี่ยวของ หรือพนักงานเทศบาลเปนกรรมการ
(2) ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุ ยื่นใบสมัครตามแบบที่กําหนด พรอมหลักฐานการศึกษา
และเอกสารอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนด
(3) ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร หลักฐานการศึกษา
และเอกสารอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนด นอกจากนี้อาจใชวิธีสัมภาษณ
เพิ่มเติมอีกก็ได และในการจัดลําดับผูไดรับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด
ในเทศบาล คณะกรรมการดํ าเนิน การคัด เลือกอาจพิจารณากํา หนดใหผูมี คะแนนผลการเรีย นเฉลี่ยตลอด
หลั ก สู ต รสู ง เป น ผู อ ยู ใ นลํ า ดั บ ต น สามารถได รั บ การบรรจุ เ ข า รั บ ราชการก อ น หรื อ พิ จ ารณาบรรจุ ต าม
องคประกอบอื่นที่คณะกรรมการคัดเลือกเห็นสมควรก็ได
*ขอ 71 การคัดเลือกผูสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
กําหนดใหคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในกรณีพิเศษได ตามขอ 69 (3) ใหเทศบาลดําเนินการ ดังนี้
(1) ประกาศรับสมัครคัดเลือก ใหระบุรายละเอียดในเรื่อง ชื่อตําแหนงที่จะบรรจุและ แตงตั้ง
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครเขารับคัดเลือกสําหรับตําแหนงนั้น เงินเดือนที่จะไดรับ
สําหรับตําแหนงนั้น ตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัครคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร แบบใบสมัคร
คุณวุฒิการศึกษา เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัคร ทั้งนี้ การประกาศรับสมัครคัดเลือกนั้น ใหปดไวใน
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ที่เปดเผย ณ สถานที่รับสมัครกอนวันที่เริ่มรับสมัครคัดเลือก และจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอื่น
ใดตามความเหมาะสมดวยก็ได
(2) ใหเทศบาล แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่งจํานวนไมนอยกวา 5
คน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเปนประธานกรรมการ และผูแทนหนวย
ราชการที่เกี่ยวของหรือพนักงานเทศบาล เปนกรรมการ
(3) ให ผู ป ระสงค จ ะขอรั บ การบรรจุ ยื่ น ใบสมั ค รตามแบบที่ กํ า หนด พร อ มหลั ก ฐาน
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนด
ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก อาจพิจารณาคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณวิธีสอบขอเขียน วิธีสอบปฏิบัติ
หรือวิธีอื่นใด วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม ในการนี้คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกอาจตั้ง
กรรมการสัมภาษณ กรรมการออกขอสอบ หรือกรรมการทดสอบ การปฏิบัติงานหรือกรรมการอื่นหรือ
เจาหนาทีใ่ หดาํ เนินการในเรือ่ งตาง ๆ ไดตามความจําเปน
(4) เมื่อไดดําเนินการคัดเลือกเสร็จแลว ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกรายงานผลการ
คัดเลือกตอเทศบาล โดยจัดทําบัญชีรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือกและจัดเรียงลําดับตามผลคะแนนตาม (4) เพื่อ
เทศบาลจะไดประกาศผลการคัดเลือก และบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่คัดเลือกตามลําดับตอไป
(5) ในกรณีที่มีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง และภายหลังมีตําแหนงวางเพิ่ม
อีก ก็อาจบรรจุและแตงตั้งผูผานการคัดเลือกที่เหลืออยูในลําดับที่ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้น หรือ
อาจดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได ทั้งนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของเทศบาล
*ขอ 72 การคัดเลือกผูสอบแขงขันได ซึ่งไมสามารถรับการบรรจุไดเมื่อถึงลําดับที่ที่สอบได
เนื่องจากอยูในระหวางการรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และไดมารายงานตัว
ขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผูสอบแขงขันไดที่ผูนั้นสอบไดถูกยกเลิกไปแลว ตามขอ 68 (4) ใหเทศบาลเปน
ผูดําเนินการคัดเลือก ดังตอไปนี้
(1) ให ผูประสงคจ ะขอรับการบรรจุยื่ นใบสมั ครตามแบบที่กํา หนด และหนังสื อรับ รอง
ประวัติการรับราชการทหาร พรอมดวยสําเนาหลักฐานการศึกษาและสําเนาหลักฐานการรับราชการทหารตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
(2) เมื่อเทศบาลไดพิจารณาแลวเห็นวา ผูนั้นพนจากราชการทหารโดยไมมีความเสียหายและ
มารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุเขารับราชการภายใน 180 วัน นับแตวันพนจากราชการทหาร
(3) หากเทศบาลนั้ น มี ตํ า แหนงที่ผูนั้น สอบแขงขัน ไดวา งอยู ใหดํา เนิ น การสั่ งบรรจุแ ละ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงนั้นได
*ขอ 73 การคัดเลือกผูสอบแขงขันได ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดเนื่องจากไดมา
รายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแลว แตมีเหตุผลที่ไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่สอบแขงขันได
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ตามกําหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแตงตั้ง ตามขอ 68(5)
ดังตอไปนี้

ใหเทศบาลเปนผูดําเนินการคัดเลือก

(1) ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุยื่นหนังสือแสดงความจํานงขอบรรจุเขารับราชการ
และเขาปฏิบัติหนาที่ราชการภายใน 15 วัน นับแตวันครบกําหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแตงตั้ง
(2) เมื่อเทศบาลไดพิจารณาแลว เห็นสมควรที่จะบรรจุผูนั้นเขารับราชการ
(3) หากเทศบาลนั้นมีตําแหนงที่ผูนั้นสอบแขงขันไดวางอยู ใหดําเนินการสั่งบรรจุและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงนั้นได
*ขอ 74 การคัดเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถและความชํานาญสูง เพื่อบรรจุเขารับ
ราชการในฐานะผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการในเทศบาลตามขอ 68 (6) ใหเทศบาลเปนผูดําเนินการคัดเลือก
ในกรณีที่เทศบาลไมสามารถดําเนินการได อาจรองขอใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐดําเนินการแทนก็
ได โดยดํา เนิ น การตามที่ กํ า หนดประกาศหลัก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขการบรรจุบุ ค คลเข ารั บ ราชการในฐานะ
ผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการของเทศบาล
*ขอ 75 เมื่อไดมีการดําเนินการคัดเลือกตามที่กําหนดในประกาศนี้ ใหเทศบาลดําเนินการ
ดังตอไปนี้
(1) สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก 1 ชุด และสําเนาประกาศรับ
สมัครคัดเลือก 2 ชุด ไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาล.กอนเริ่มรับสมัครคัดเลือกไมนอยกวา 7 วันทําการ
โดยใหสําเนาประกาศรับสมัครคัดเลือก จํานวน 1 ชุด ใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลทราบดวย
(2) เมื่อการคัดเลือกเสร็จสิ้น ใหเทศบาลรายงานไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ภายใน
5 วันทําการนับแตวันประกาศผลการคัดเลือกหรือดําเนินการคัดเลือกแลวเสร็จ โดยใหสงสําเนาบัญชีผูไดรับ
การคัดเลือก 1 ชุด หรือรายงานผลการคัดเลือก 1 ชุด
(3) หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงในการประกาศรั บ สมั ค ร ประกาศผลการคั ด เลื อ กและอื่ น ๆ
นอกจากที่กําหนดไวเดิมใหรายงานสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลโดยดวนที่สุด
สวนที่ 3
การสอบคัดเลือก
*ขอ 76 ในการสอบคัดเลือกตามขอ 45(3) เพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงบริหาร
ตางสายงาน หรือแตงตั้งพนักงานเทศบาลตําแหนงผูปฏิบัติงานใหดํารงตําแหนงบริหารของเทศบาล หรือแตงตั้ง
พนักงานครูเทศบาลใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารสถานศึกษา ใหเทศบาลหรือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นหรือจังหวัดที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมอบหมาย เปนผูดําเนินการ
*ขอ 76,77 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศหลักเกณฑฯโดยฉบับที่ 24 พ.ศ. 2550
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หลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือก คุณสมบัติผูมีสิทธิสอบคัดเลือก เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี
และการยกเลิกบัญชีผูสอบคัดเลือกได ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กําหนด
*ขอ 77 ใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง จํานวนไมนอย
กวา 5 คน ประกอบดวย ปลัดเทศบาลเปนประธานกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
และผูแทนพนักงานเทศบาล เปนกรรมการ
*ข อ 78 คณะกรรมการดํ า เนิน การสอบคัด เลื อ กอาจตั้ ง กรรมการออกข อสอบ กรรมการ
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง หรือกรรมการหรือเจาหนาที่ดําเนินการในเรื่องการกรอกคะแนนหรือเรื่อง
อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกไดตามความจําเปน
*ขอ 79 ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ขอเขียน
สัมภาษณ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบไดเทาที่จําเปน และไมขัดตอเงื่อนไขการกําหนดหลักสูตรและวิธีการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี้ แลวใหประธานกรรมการประกาศกอนวันสอบไมนอยกวา 5 วันทําการ
*ขอ 80 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกและคุณสมบัติผูมีสิทธิสมัครสอบในแตละตําแหนง
ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดทายนี้
*ขอ 81ใหเทศบาลประกาศรับสมัครสอบ โดยระบุชื่อตําแหนงที่จะแตงตั้ง คุณสมบัติของผูมี
สิทธิสมัครสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก และขอความอื่นที่ผูสมัครสอบควรทราบ โดยปดประกาศ
รับสมัครนั้นไวในที่เปดเผย ณ สถานที่รับสมัครและแจงใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลอื่นและสํานักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลทราบกอนวันรับสมัครหรือจะประกาศทางวิทยุกระจาย เสียงหรือทางอื่น
ใดตามความเหมาะสมเพื่อประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกันดวยก็ได
*ขอ 82 ใหเทศบาลจัดใหมีเจาหนาที่รับสมัครสอบโดยใหมีกําหนดเวลารับสมัครสอบไมนอย
กวา 10 วันทําการ
*ขอ 83 ผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกจะตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือก ตามขอ 5 ในวันรับสมัครสอบคัดเลือก
*ขอ 84 ใหเทศบาลประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบกอนวันสอบไมนอยกวา 10 วันทําการ
*ขอ 85 การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบคัดเลือกไดใหถือเกณฑวา จะตองเปนผูสอบไดคะแนนใน
แตละภาคที่สอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละหกสิบ ทั้งนี้ใหคํานึงถึงหลักวิชาวัดผลดวย
*ขอ 86 การสอบคัดเลือกจะตองสอบตามหลักสูตรทุกภาค แตคณะกรรมการดําเนินการสอบ
คัดเลือกจะกําหนดใหผูสมัครสอบสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป หรือภาคความรูความสามารถที่ใช
เฉพาะตําแหนงกอน แลวจึงใหผูสอบไดคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไวในขอ 85 สอบในภาคอื่นตอไปก็ได
เวนแตการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผูบริหารเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตางสายงาน ใหดําเนินการ
*ขอ 78-86 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศหลักเกณฑฯโดยฉบับที่ 10 พ.ศ. 2547
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สอบคัดเลือกโดยทดสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงและภาคความเหมาะสมกับตําแหนงตามที่
กําหนดทายหลักเกณฑ
*ขอ 87 ในกรณีที่ปรากฏวามีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตอันอาจทําใหเกิดความไมเปน
ธรรมในการสอบคัดเลือก ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกรายงานใหเทศบาลทราบเพื่อพิจารณาวาจะ
สมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมดหรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือสอไป
ในทางทุจริตตามแตจะเห็นสมควร ถาหากเทศบาลใหยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแลวก็ใหดําเนินการ
สอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม สําหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตไมมีสิทธิเขา
สอบอีกตอไป
*ขอ 88 เมื่อไดดําเนินการสอบคัดเลือกเสร็จแลว ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก
รายงานผลการสอบตอเทศบาล เพื่อจะไดประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกไดตอไป
*ข อ 89 การขึ้ น บั ญ ชีผูสอบคัด เลือ กได ใหเ รีย งลํ าดับที่จ ากผูส อบได ค ะแนนรวมสู ง ลงมา
ตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวา
เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน ใหผูไดคะแนนภาคความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใช
เฉพาะตําแหนงเทากัน ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
*ขอ 90 กรณีความประสงคจะขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได ใหระบุระยะเวลาในการขึ้นบัญชี
ผูสอบคัดเลือกไดในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก และในประกาศผลการสอบคัดเลือก โดยมีเงื่อนไขใหใช
บัญชีไดไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันขึน้ บัญชี กรณียังใชบัญชีไมครบตามที่ระบุระยะเวลาในประกาศ แตประสงค
จะสอบคัดเลือกตําแหนงเดียวกันนั้นอีก ตองเสนอเหตุผลความจําเปนใหเทศบาลพิจารณาใหความเห็นชอบกอน
หากเทศบาลพิจารณาเห็นชอบและไดขนึ้ บัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหมแลว บัญชีผูสอบคัดเลือกไดครั้งกอนเปน
อันยกเลิก เวนแตบัญชีสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตําแหนงบริหารในกรณีที่มกี ารบรรจุและแตงตั้งผูผานการ
สอบคัดเลือกแทนตําแหนงทีว่ างแลว บัญชีที่ขึ้นสํารองไวสามารถใชตอไปภายใน 60 วัน หากพนระยะเวลา
ดังกลาวแลว บัญชีสํารองใหยกเลิก
*ขอ 91 กรณีที่เทศบาลภายในจังหวัดนั้นมีตําแหนงวางและประสงคจะขอใชบัญชีเพื่อแตงตั้ง
ผูสอบคัดเลือกไดแทนตําแหนงที่วาง ใหขอใชบัญชีจากเทศบาลภายในจังหวัด กอนขอใชบัญชีจากเทศบาลใน
จังหวัดอื่น เวนแตบัญชีสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตําแหนงบริหาร เทศบาลไมสามารถใชบัญชีสอบคัดเลือก
พนักงานเทศบาลตําแหนงบริหารของเทศบาลอื่นได
*ขอ 92 การดําเนินการสอบคัดเลือกใหเทศบาลดําเนินการ ดังตอไปนี้

*ขอ 87-92 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศหลักเกณฑฯโดยฉบับที่ 10 พ.ศ. 2547
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(1) สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก 1 ชุด และสําเนาประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือก 3 ชุด ไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาล กอนเริ่มรับสมัครสอบคัดเลือกไมนอยกวา 7 วันทําการ
โดยสําเนาประกาศรับสมัครสอบจํานวน 1 ชุด ใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลทราบดวย
(2) เมื่ อ การสอบเสร็ จ สิ้ น แล ว ให ส ง สํ า เนาบั ญ ชี ผู ส อบคั ด เลื อ กได จํ า นวน 1 ชุ ด ไปยั ง
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแตวันประกาศผลสอบ
(3) เมื่อมีการยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได หรือขึ้นบัญชีผูใดไวตามเดิม ใหรายงานไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ภายใน 7 วันทําการ นับตั้งแตวันยกเลิกหรือขึ้นบัญชีผูนั้น
(4) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบกําหนด
วัน เวลา และสถานที่สอบ ประกาศผลสอบหรืออื่น ๆ นอกจากที่กําหนดไวเดิม ใหรายงานไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ภายใน 3 วัน
สวนที่ 4
การคัดเลือก
*ขอ 93 การคัดเลือกตามขอ 45(4) เพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงบริหารใน
ระดับที่สูงขึ้น ใหเทศบาลหรือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หรือจังหวัดที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
มอบหมายเปนผูดําเนินการ
การคัดเลือกอาจดําเนินการโดยวิธีสอบสัมภาษณ วิธีสอบขอเขียน วิธีสอบปฏิบัติ วิธีประเมิน
หรือวิธีอื่นใด วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม โดยใหคํานึงถึงผลงาน ความรูความสามารถ
ความประพฤติ ประวัติการรับราชการและผลการปฏิบัติงานประกอบดวย ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาลกําหนด
*ข อ 94 การคั ด เลื อ กพนั ก งานเทศบาล เพื่ อ แต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ให
ดําเนินการได 6 กรณี ดังนี้
(1) การคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นในระดับควบ
สําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงระดับควบ
(2) การคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นนอกระดับ
ควบ สําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ
(3) การคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นนอกระดับ
ควบ สําหรับตําแหนงในสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือตําแหนงวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญพิเศษ
(4) การคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น สําหรับ
ตําแหนงผูบริหารของเทศบาล
(5) การคัดเลือกพนักงานครูเทศบาล เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับ
ตําแหนงในสายงานศึกษานิเทศก
*ขอ 93 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศหลักเกณฑฯโดยฉบับที่ 9 พ.ศ. 2547
*ขอ 94-98 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศหลักเกณฑฯโดยฉบับที่ 10 พ.ศ. 2547
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(6)
การคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา เพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงและระดับที่สูงขึ้น
*ขอ 95 การคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นในระดับควบ
สําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงระดับควบ ตามขอ 94 (1) ใหเทศบาลเปนผูดําเนินการคัดเลือก
การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ใหเทศบาลดําเนินการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลกําหนด ภายใตกรอบกําหนด ดังนี้
(1) พนั ก งานผู นั้ น เป น ผู มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว นตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน ง ตาม
มาตรฐานกํ าหนดตําแหนงที่ จะแตงตั้ง และตามประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนัก งาน
เทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
(2) ใหดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินบุคคล และประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผานมา
ของพนักงานเทศบาลผูนั้น
(3) ใหเทศบาลกําหนดแบบประเมินบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม (2) โดยตองมี
รายการดังตอไปนี้
(ก) ขอมูลเกี่ยวกับผูรับการประเมิน
(ข) หนาที่ความรับผิดชอบและความรูความสามารถที่ตองการของตําแหนง ที่จะประเมิน

(ค) การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตําแหนง
(ง) สรุปความเห็นในการประเมินของผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
(4) เกณฑการตัดสินการประเมินวาพนักงานเทศบาลที่จะผานการประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ตองมีมาตรฐานเทียบไดไมต่ํากวาที่ ก.พ. หรือ ก.ค. กําหนดไวเปนมาตรฐานสําหรับ
ขาราชการพลเรือนหรือขาราชการครู
(5) ใหนายกเทศมนตรีพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
*ขอ 96 การคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น นอกระดับ
ควบสําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณตามขอ 94 (2) ใหเทศบาลเปน
ผูดําเนินการ
การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลกําหนดภายใตกรอบกําหนดดังนี้
(1) พนักงานเทศบาลผูนั้นเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้งและตามประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงาน
เทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
(2) ใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานประกอบดวย
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(ก) ประธาน ให แ ต ง ตั้ ง จากข า ราชการหรื อ พนั ก งานเทศบาลหรื อ ผู ที่ เ คยเป น
ขาราชการหรือพนักงานเทศบาลที่ดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมินสูงกวาผูขอประเมินอยางนอย 1 ระดับ
หรือผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความรูชํานาญในสายงานนั้น ๆ ซึ่งไมเคยเปนขาราชการมากอน
(ข) กรรมการ ใหแตงตั้งจากขาราชการหรือพนักงานเทศบาลหรือเคยเปนขาราชการ
หรือพนักงานเทศบาลที่เคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมินอยางนอยเทากับระดับตําแหนงที่ขอประเมิน
หรือผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํานาญในสายงานนั้นๆ ซึ่งมีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถ
จํานวนไมนอยกวา 2 คน แตไมเกิน 5 คน
(ค) เลขานุการ ใหเทศบาลแตงตั้งเลขานุการ จํานวน 1 คน
(3) ใหดําเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมินคุณลักษณะของ
บุคคล และประเมินผลงานที่ผานมาของพนักงานเทศบาลผูนั้น
(4) ใหคณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2) กําหนดแบบและวิธีการประเมินคุณสมบัติของ
บุคคล คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ตาม (3) โดยตองมีรายการดังตอไปนี้
(ก) ขอมูลเกี่ยวกับผูรับการประเมิน
(ข) หน าที่ ความรั บผิดชอบและความรูความสามารถที่ ตองการของตําแหนงที่ จ ะ
ประเมิน
(ค) การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตําแหนง
(ง) เอกสารแสดงผลการปฏิบัติงานหรือผลงานทางวิชาการ
(จ) สรุปความเห็นในการประเมินของคณะกรรมการประเมินงาน
(5) เกณฑการตัดสินการประเมินวาพนักงานเทศบาลที่จะผานการประเมินเพื่อแตงตั้ง ใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ตองมีมาตรฐานเทียบไดไมต่ํากวาที่ ก.พ. หรือ ก.ค. กําหนดไวเปนมาตรฐานสําหรับ
ขาราชการพลเรือนหรือขาราชการครู
(6) ใหนายกเทศมนตรีพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
*ขอ 97 การคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นนอกระดับ
ควบ สําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตําแหนงวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ตามขอ 94 (3) ใหเทศบาลเปนผูดําเนินการคัดเลือก
การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลกําหนด ภายใตกรอบกําหนดดังนี้
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(1) พนักงานเทศบาลผูนั้นเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตาม
มาตรากําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้งและตามประกาศหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
(2) ใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยคณะกรรรมการประเมินบุคคลและผลงาน
อยางนอยตองมีองคประกอบ ดังนี้
(ก) กรณีการเลื่อนระดับ 7 ลงมา ใหคณะกรรมการประเมินบุคคลประกอบดวย
(1) ผูทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ. เปนประธานกรรมการ
(2) ผูทรงคุณวุฒิสาขาที่ขอประเมินเลื่อนระดับที่เปนขาราชการพลเรือนหรือพนักงานสวน
ทองถิ่นหรือขาราชการประเภทอื่นที่ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 8 จํานวนอยางนอย 2 คน
(3) ใหเทศบาลแตงตั้งเลขานุการ 1 คน
(ข) กรณีการเลื่อนระดับ 8ว และ วช ขึ้นไป ใหคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน
ประกอบดวย
(1) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนหรือเคยเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นระดับ 9 ขึ้นไป
ในสาขาที่เกี่ยวของเปนประธาน
(2) ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวของหรือเคยเปน
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นระดับ 8 ขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวของจํานวน 3 คน เปนกรรมการ
(3) ผูอํานวยการกอง/สวนที่เกี่ยวของระดับ 8 ของเทศบาลจํานวน 1 คน เปนกรรมการ
(4) ใหเทศบาลแตงตั้งเลขานุการ
(ค) กรณีการเลื่อนระดับ 9ว และ วช ขึ้นไป ใหคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน
ประกอบดวย
(1) ผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวของที่เปนหรือเคยเปนขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํา
กวาระดับ 10 ในหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา เปนประธาน
(2) ผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวของที่เปนหรือเคยเปนขาราชการหรือพนักงานเทศบาล
ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 9 ในหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา จํานวน 3 คน
เปนกรรมการ
(3) ผูอํานวยการในสาขาที่เกี่ยวของของเทศบาลเปนกรรมการ
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(4) ใหเทศบาลแตงตั้งเลขานุการ
(3) ใหดําเนินการคัดเลือก โดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมินคุณลักษณะของ
บุคคล และประเมินผลงานที่ผานมาของพนักงานเทศบาลผูนั้น
(4) ใหคณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2) กําหนดแบบ และวิธีการประเมินคุณสมบัติของ
บุคคล คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงานตาม (3) โดยตองมีรายการดังตอไปนี้
(ก) ขอมูลเกี่ยวกับผูรับการประเมิน
(ข) หนาที่ความรับผิดชอบและความรูความสามารถที่ตองการของตําแหนงที่จะประเมิน
(ค) การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตําแหนง
(ง) เอกสารแสดงผลงานทางวิชาการในตําแหนงวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและ
ตําแหนงทางวิชาการของพนักงานเทศบาล
(จ) สรุปความเห็นของการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงาน
(5) เกณฑการตัดสินการประเมินวาพนักงานเทศบาลที่จะผานการประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ตองมีมาตรฐานเทียบไดไมต่ํากวาที่ ก.พ. กําหนดไวเปนมาตรฐานสําหรับขาราชการ
พลเรือน
(6) ใหนายกเทศมนตรีพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
*ขอ 98 การคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น สําหรับ
ตําแหนงผูบริหารของเทศบาล ตามขอ 94 (4) ใหเทศบาลเปนผูดําเนินการคัดเลือก
การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลกําหนด ภายใตกรอบกําหนดดังนี้
(1) พนักงานเทศบาลผูนั้นเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้ง และตามประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงาน
เทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
(2) ใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก จํานวนไมนอย กวา 7 คน ประกอบดวย
(2.1) ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 1 คน เปนประธาน
(2.2) ผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 2 คน เปนกรรมการ
(2.3) ผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญดานการสอบ 1 คน เปนกรรมการ
(2.4) นายกเทศมนตรีหรือผูแทนนายกเทศมนตรี เปนกรรมการ
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(2.5) ทองถิ่นจังหวัดเปนกรรมการ
(2.6) ผูแทนพนักงานเทศบาลซึ่งนายกเทศมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการและเลขานุการ
(3) หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกในแตละตําแหนง
ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดทายประกาศนี้
(4) คณะกรรมการคัดเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ กรรมการประเมินความเหมาะสมกับ
ตําแหนงหรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการคัดเลือกไดตามความจําเปน
(5) ให คณะกรรมการคัดเลื อกกําหนดวั น เวลา สถานที่ดําเนินการคัด เลือกและระเบี ย บ
เกี่ยวกับการคัดเลือกไดเ ทาที่จําเป น และไม ขัดตอเกณฑและวิธีก ารคัดเลือกนี้ แลวใหประธานกรรมการ
ประกาศกอนวันดําเนินการคัดเลือกไมนอยกวา 5 วันทําการ
(6) ใหคณะกรรมการคัดเลือกประกาศรับสมัครการคัดเลือก โดยระบุรายละเอียดในเรื่องชื่อ
ตําแหนงที่จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อแตงตั้ง คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครเขารับการ
คัดเลือกสําหรับตําแหนงนั้น วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัคร เกณฑ
และวิธีการคัดเลือก การประกาศผลการคัดเลือก และเรื่องอื่น ๆ หรือขอความอื่นที่ผูสมัครควรทราบ โดยให
ปดประกาศรับสมัครการคัดเลือกนั้นไวในที่เปดเผย ณ สถานที่รับสมัคร และใหแจงคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลทุกจังหวัดและสํานักงาน ก.ท. ทราบ หรือจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใดตามความ
เหมาะสมเพื่อประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกันกอนวันที่เริ่มรับสมัคร
(7) ใหคณะกรรมการคัดเลือกจัดใหมีเจาหนาที่รับสมัคร โดยใหมีกําหนดเวลารับสมัครเขา
รับการคัดเลือกไมนอยกวา 15 วันทําการ
(8) ใหคณะกรรมการคัดเลือกประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกกอนวันดําเนินการ
คัดเลือกไมนอยกวา 10 วันทําการ
(9) ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งผูไดรับคัดเลือก ใหดํารงตําแหนงบริหารของเทศบาลตามลําดับ
ที่ในประกาศผลการคัดเลือก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
(10) ในกรณีที่มีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง และภายหลังมีตําแหนงวาง
เพิ่มอีกในเทศบาลนั้นภายใน 60 วัน นับแตประกาศผลการคัดเลือก ก็อาจใหเทศบาลนั้นแตงตั้งผูไดรับการ
คัดเลือกที่เหลืออยูในลําดับที่ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้นใหดํารงตําแหนงได หากพนระยะเวลา
ดังกลาวแลว บัญชีสํารองใหยกเลิก ทั้งนี้ เทศบาลอาจดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได
เทศบาลอื่นไมสามารถขอใชบัญชีคัดเลือกพนักงานเทศบาลตําแหนงบริหารของเทศบาลที่
เทศบาลที่มีตําแหนงวางดําเนินการคัดเลือกสําหรับเทศบาลนั้นได
(11) เมื่อมีการดําเนินการคัดเลือก ตามที่กําหนดในขอ 98 นี้ ใหคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล ดําเนินการดังนี้
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(11.1) แจงสําเนาประกาศรับสมัครเขารับการคัดเลือกจํานวน 1 ชุด ใหคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล กอนวันเริ่มรับสมัครไมนอยกวา 7 วันทําการ โดยใหสําเนาใหคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลทราบดวย
(11.2) เมื่อไดมีการดําเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแลวใหแจงสําเนาประกาศผลการคัดเลือก
จํานวน 1 ชุด ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลภายใน 5 วัน นับแตวันประกาศผลการคัดเลือก
(11.3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครเขารับการคัดเลือกประกาศรายชื่อผู
มีสิทธิเขารับการคัดเลือก กําหนดวัน เวลา และสถานที่ดําเนินการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือกและอื่น ๆ
นอกจากที่กําหนดไวเดิมใหรายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลภายใน 3 วัน
*ขอ 99 การประเมินผลงานพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล เพื่อใหมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ ใหดําเนินการดังนี้
1. การประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลือนวิทยฐานะครูชํานาญการ
1.1 คุณสมบัติของผูที่ยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
1) ดํ า รงตํา แหน ง ครู ม าแล ว ไมน อ ยกว า 6 ป สํ า หรั บ ผู มีวุ ฒิ ป ริญ ญาตรี 4 ป สํา หรั บผู มี วุ ฒิ
ปริญญาโทและ 2 ปสําหรับผูมีวุฒิปริญญาเอก นับถึงวันที่ยื่นคําขอหรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท.เทียบเทา
2) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.2
3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงนั้นยอนหลัง 2 ป ติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
1.2 ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวงระยะเวลา ดังนี้
1) ระหวางวันที่ 1-30 เมษายน ของทุกป
2) ระหวางวันที่ 1-31 ตุลาคม ของทุกป
1.3 ผูที่ยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี้
1.3.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก
- การวินัย
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
- การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม
- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
1.3.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงานดังนี้
1) สมรรถนะหลัก
- การมุงผลสัมฤทธิ์
- การบริการที่ดี
*ขอ 99 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศหลักเกณฑฯโดยฉบับที่ 21 พ.ศ. 2550
*ขอ 100 ถูกยกเลิกตามประกาศหลักเกณฑฯโดยฉบับที่ 21 พ.ศ. 2550
*ขอ 101 ถูกยกเลิกตามประกาศหลักเกณฑฯโดยฉบับที่ 9 พ.ศ. 2547
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- การพัฒนาตนเอง
- การทํางานเปนทีม
2) สมรรถนะประจําสายงาน
- การออกแบบการเรียนรู
- การพัฒนาผูเรียน
- การบริหารจัดการชั้นเรียน
1.3.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ดานการเรียน การสอน โดยพิจารณาจาก
- การจัดการเรียนรู
- การพัฒนาวิชาการ
- ผลที่เกิดกับผูเรียน
การประเมิ น ผลงานที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ให พิ จ ารณาจากการปฏิ บั ติ จ ริ ง และ
เอกสารรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ที่ผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอ
1.4 เกณฑการตัดสิน
ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดานจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไมต่ํา
กวารอย 65
1.5 วิธีการดําเนินการ
1) ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยื่นคําขอไดปละ 1 ครั้ง โดยสง
คําขอรับการประเมินตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังบัญชาตามลําดับ ในระหวางวันที่
1-30 เมษายนหรือระหวางวันที่ 1-31 ตุลาคม
2) ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมินใหเปนไป
ตามที่ ก.ท. กําหนด
3) ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ดานคุณภาพการปฏิบัติงานและดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 3 คน
ประกอบดวย
- ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการกองการศึกษาหรือหัวหนาสวนราชการ
ดานการศึกษาของเทศบาล
- ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูยื่นคําขอการรับการประเมิน
- พนักงานครูเทศบาล ตําแหนงครู ที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาครูชํานาญการทั้งนี้ ใหตั้ง
กรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ
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กรณี ที่มี เ หตุ ผ ลความจํา เป น อย า งยิ่ ง ไม ส ามารถตั้ ง กรรมการตามที่ กํ า หนดได ให
ก.ท.จ.พิจารณาตามความจําเปนและเหมาะสม
4) ใหคณะกรรมการดําเนินการประเมินใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันที่ 30
เมษายน หรือวันที่ 31 ตุลาคม ของปนั้นๆแลวแตกรณี โดยใหประเมินใหครบทุกดาน พรอมบันทึกขอสังเกต
เกี่ยวกับจุดเดนจุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลักฐานในแบบรายงาน
ผลการประเมินทายหลักเกณฑเพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป
5) เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหเทศบาลนําผลการประเมินตาม
แบบรายงานสรุปผลการประเมินทายหลักเกณฑ เสนอ ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบผูที่ผานเกณฑการ
ประเมินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามที่เสนอขอ และผลการพิจารณาของ ก.ท.จ. ถือเปนอันสิ้นสุด ทั้งนี้ กอน
เสนอขอความเห็นชอบ ก.ท.จ.ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นคําขอรับการประเมินและการ
ดําเนินการประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด
1.6 การแตงตั้ง
ใหนายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. ออกคําสั่ง ออกคําสั่งแตงตั้งพนักงาน
ครูเทศบาลที่ผานการประเมินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการ และใหไดรับเงินวิทยฐานะครูชํานาญการ
โดยกําหนดวันที่มีผลดังนี้
- ผู ที่ ยื่ น คํ า ขอรั บ การประเมิ น ระหว า งวั น ที่ 1-30 เมษายน ให มี ผ ลนั บ ตั้ ง แต วั น ที่ 1
พฤษภาคม ของปที่ยื่นขอ
- ผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินระหวางวันที่
พฤศจิกายน ของปที่ยื่นขอ

1-31 ตุลาคม ใหมีผลนับตั้งแตวันที่ 1

- กรณีผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการประเมินใหมใน
ปตอๆไปทั้งนี้ ผูที่ยื่นคําคําขอรับการประเมินในเดือนเมษายน จะยื่นคําขอรับการประเมินใหมไดไมกอนเดือน
เมษายนของปตอไปและผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินในเดือนตุลาคม จะยื่นคําขอรับการประเมินใหมไดไมกอน
เดือนตุลาคมของปตอไป
1.7 การรายงานผลการแตงตั้ง
ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต
วันออกคําสั่ง
2 .การประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการ
2.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
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1) ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาหรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท. เทียบเทาอยาง
ใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
2) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.2
3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่
ยอนหลัง 2 ป ติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
2.2 ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวงระยะเวลา
ดังนี้
1) ระหวางวันที่ 1-30 เมษายน ของทุกป
2) ระหวางวันที่ 1-31 ตุลาคม ของทุกป
2.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี้
2.3.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก
- การมีวินัย
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
- การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม
- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
2.3.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) สมรรถนะหลัก
- การมุงผลสัมฤทธิ์
- การบริการที่ดี
- การพัฒนาตนเอง
- การทํางานเปนทีม
2) สมรรถนะประจําสายงาน
- การวิเคราะหและสังเคราะห
- การสื่อสารและจูงใจ
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- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- การมีวิสัยทัศน
2.3.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณา
- งานบริหารสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
- ผลที่เกิดกับผูเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชนและสถานศึกษา
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติห นาที่ ใหพิ จารณาจากการปฏิบัติจ ริง และ
เอกสารรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ที่ผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอ
2.4 เกณฑการตัดสิน
ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดานจากการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไมต่ํากวารอย
ละ 65
2.5 วิธีการดําเนินการ
1) ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดปละ 1 ครั้ง โดยสง
คําขอรับการประเมินตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ในระหวาง
วันที่ 1- 30 เมษายนหรือระหวางวันที่ 1-31 ตุลาคม
2) ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมินใหเปนไป
ตาม ที่ ก.ท. กําหนด
3) ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ วิชาชีพ ดานคุณภาพการปฏิบัติงานและดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 3 คน
ประกอบดวย
- ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถทางดานการศึกษา
- ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการกองการศึกษาหรือหัวหนาสวนราชการ
ดานการศึกษาของเทศบาล
- ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูอื่นคําขอรับการประเมิน
ทั้งนี้ ใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ
กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่กําหนดได ให ก.ท.จ.
พิจารณาตามความจําเปน และเหมาะสม
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(4) ใหคณะกรรมการดําเนินการประเมินใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันที่ 30
เมษายนหรือวันที่ 31 ตุลาคม ของปนั้นๆแลวแตกรณี โดยใหประเมินใหครบทุกดาน พรอมบันทึกขอสังเกต
เกี่ยวกับจุดเดนจุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผูย่ืนคําขอรับการประเมินไวเปนหลักฐานในแบบรายงาน
ผลการประเมินทายหลักเกณฑเพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป
(5) เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหเทศบาลนําผลการประเมินตาม
แบบรายงานสรุปผลการประเมินทายหลักเกณฑ เสนอ ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบผูที่ผานเกณฑการ
ประเมินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามที่เสนอขอ และผลการพิจารณาของ ก.ท.จ. ถือเปนอันสิ้นสุด ทั้งนี้ กอน
เสนอขอความเห็นชอบก.ท.จ.ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นขอรับการประเมินและการ
ดําเนินการประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท.กําหนด
2.6 การแตงตั้ง
ใหน ายกเทศมนตรีออกคําสั่ง แตงตั้ งพนักงานครูเทศบาลที่ผา นการประเมินตามมติ
ก.ท.จ. ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการ และใหไดรับเงินวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญ
การ โดยกําหนดวันที่มีผล ดังนี้
- ผู ที่ ยื่ น คํ า ขอรั บ การประเมิ น ระหว า งวั น ที่ 1-30 เมษายน ให มี ผ ลนั บ ตั้ ง แต วั น ที่ 1
พฤษภาคม ของปที่ยื่นคําขอ
- ผู ที่ ยื่ น คํ า ขอรั บ การประเมิ น ระหว า งวั น ที่ 1-31 ตุ ล าคม ให มี ผ ลนั บ ตั้ ง แต วั น ที่ 1
พฤศจิกายน ของปที่ยื่นคําขอ
กรณีผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการประเมินใหมไดในป
ตอๆไป ทั้งนี้ ผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินในเดือนเมษายน จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป
และผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินในเดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป
2.7 การรายงานผลการแตงตั้ง
ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท.ทราบภายใน 5 วันทําการตั้งแตวัน
ออกคําสั่ง
3.การประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ
3.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
1) ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาหรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท. เทียบเทา
อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
2) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 2
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3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หนาที่ยอนหลัง 2 ป ติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
3.2 ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวง
ระยะเวลา ดังนี้
1) ระหวางวันที่ 1-30 เมษายน ของทุกป
2) ระหวางวันที่ 1-31 ตุลาคม ของทุกป
3.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี้
3.3.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก
3.3.2 ดานคุณภาพปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) สมรรถนะหลัก
- การมุงผลสัมฤทธิ์
- การบริการที่ดี
- การพัฒนาตนเอง
- การทํางานเปนทีม
2) สมรรถนะประจําสายงาน
- การวิเคราะหและสังเคราะห
- การสื่อสารและการจูงใจ
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- การมีวิสัยทัศน
3.3.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณา
- งานบริหารสถานศึกษา
- ผลที่เกิดกับผูเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชนและสถานศึกษา
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ใหพิจารณาจากการปฏิบัติจริง
และเอกสาร รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ที่ผูขอรับการประเมินเสนอ
3.4 เกณฑการตัดสิน
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ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดานจากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ย
ไมต่ํากวารอยละ 65
3.5 วิธีการดําเนินการ
1) ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยื่นคําขอไดปละ 1
ครั้ง โดยสงคําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ในระหวางวันที่
1-30 เมษายน หรือระหวาง วันที่ 1-31 ตุลาคม
2) ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมินใหเปนไป
ตามที่ ก.ท. กําหนด
3) ให น ายกเทศมนตรี แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ด า นวิ นั ย คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานคุณภาพการปฏิบัติงานและดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่
จํานวน 3 คน ประกอบดวย
- ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถทางดานการศึกษา
- ผูอํ า นวยการสํ า นัก การศึก ษาหรือ ผู อํา นวยการกองศึ ก ษาหรือ หัว หน า สว น
ราชการดานการศึกษาของเทศบาล
- ผูอํานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาผูอํานวยการชํานาญการ
ทั้งนี้ ใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ
กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่กําหนดได ให
ก.ท.จ. พิจารณาไดตามความเหมาะสม
4) ใหคณะกรรมการดําเนินการประเมินใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันที่
30 เมษายน หรือวันที่ 31 ตุลาคม ของปนั้นๆ แลวแตกรณี โดยใหประเมินใหครบทุกดาน พรอมบันทึกขอสังเกต
เกี่ยวกับจุดเดนจุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลักฐานในแบบรายงาน
ผลการประเมินทายหลักเกณฑเพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป
5) เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหเทศบาลนําผลการประเมิน
ตามแบบรายงาน สรุปผลการประเมินทายหลักเกณฑ เสนอ ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบผูที่ผานเกณฑการ
ประเมินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามที่เสนอขอ และผลการพิจารณาของ ก.ท.จ. ถือเปนอันสิ้นสุด ทั้งนี้ กอน
เสนอขอความเห็นชอบ ก.ท.จ. ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นคําขอรับการประเมินและการ
ดําเนินการประเมินใหเปนไปตาที่กําหนด ก.ท. กําหนด
3.6 การแตงตั้ง
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ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่ งแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลที่ผานการประเมินตามมติ
ก.ท.จ. ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ และใหไดรับเงินวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ
โดยกําหนดวันที่มีผลดังนี้
- ผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินระหวางวันที่ 1-30 เมษายน ใหมีผลนับตั้งแตวันที่
1 พฤษภาคม ของปที่ยื่นขอ
- ผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินระหวางวันที่ 1-31 ตุลาคม ใหมีผลนับตั้งแตวันที่
1 พฤศจิกายน ของปที่ยื่นขอ
- กรณีผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการประเมิน
ใหมไดในปตอๆ ไป
ทั้งนี้ ผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินในเดือนเมษายน จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายน
ของปตอไป และผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินในเดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของป
ตอไป
3.7 การรายงานผลการแตงตั้ง
ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วัน ทํา
การนับตั้งแตวันออกคําสั่ง
4) การประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ
4.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
1) ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศกหรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท. เทียบเทาอยางใด
อยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
2) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.2
3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง 2 ป ติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
4.2 ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการประเมินตาม
หวงระยะเวลา ดังนี้
1) ระหวางวันที่ 1-30 เมษายน ของทุกป
2) ระหวางวันที่ 1-31 ตุลาคม ของทุกป
4.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี้
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4.3.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก
- การมีวินัย
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
- การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม
- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
4.3.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ดังนี้
1) สมรรถนะหลัก
- การมุงผลสัมฤทธิ์
- การบริการที่ดี
- การพัฒนาตนเอง
- การทํางานเปนทีม
2) สมรรถนะประจําสายงาน
- การวิเคราะหและสังเคราะห
- การสื่อสารและจูงใจ
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- การมีวิสัยทัศน
4.3.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณา
- งานบริหารสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
- ผลที่เกิดกับผูเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชนและสถานศึกษา
การประเมินผลงานที่ เกิดจากการปฏิ บัติห น าที่ ใหพิ จารณาจากการปฏิบัติจ ริ ง และ
เอกสารรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ที่ผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอ
4.4 เกณฑการตัดสิน
ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดานจากการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไมต่ํากวา
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รอยละ 65
4.5 วิธีการดําเนินการ
1) ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดปละ 1 ครั้ง โดยสง
คําขอรับการประเมินตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ในระหวาง
วันที่ 1- 30 เมษายนหรือระหวางวันที่ 1-31 ตุลาคม
2) ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมินใหเปนไป
ตาม ที่ ก.ท. กําหนด
3) ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ วิชาชีพ ดานคุณภาพการปฏิบัติงานและดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 3 คน
ประกอบดวย
- ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถทางดานการศึกษา
- ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการกองการศึกษาหรือหัวหนาสวนราชการ
ดานการศึกษาของเทศบาล
- ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูอื่นคําขอรับการประเมิน
ทั้งนี้ ใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ
กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่กําหนดได ให ก.ท.จ.
พิจารณาตามความจําเปน และเหมาะสม
(4) ใหคณะกรรมการดําเนินการประเมินใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันที่ 30
เมษายนหรือวันที่ 31 ตุลาคม ของปนั้นๆแลวแตกรณี โดยใหประเมินใหครบทุกดาน พรอมบันทึกขอสังเกต
เกี่ยวกับจุดเดนจุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผูย่ืนคําขอรับการประเมินไวเปนหลักฐานในแบบรายงาน
ผลการประเมินทายหลักเกณฑเพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป
(5) เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหเทศบาลนําผลการประเมินตาม
แบบรายงานสรุปผลการประเมินทายหลักเกณฑ เสนอ ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบผูที่ผานเกณฑการ
ประเมินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามที่เสนอขอ และผลการพิจารณาของ ก.ท.จ. ถือเปนอันสิ้นสุด ทั้งนี้ กอน
เสนอขอความเห็นชอบก.ท.จ.ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นขอรับการประเมินและการ
ดําเนินการประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท.กําหนด
4.6 การแตงตั้ง
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ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลที่ผานการประเมินตามมติ
ก.ท.จ. ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ และใหไดรับเงินวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ
โดยกําหนดวันที่มีผล ดังนี้
- ผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินระหวางวันที่ 1-30 เมษายน ใหมีผลนับตั้งแตวันที่ 1
พฤษภาคม ของปที่ยื่นคําขอ
- ผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินระหวางวันที่ 1-31 ตุลาคม ใหมีผลนับตั้งแตวันที่ 1
พฤศจิกายน ของปที่ยื่นคําขอ
กรณีผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการประเมินใหมได
ในปตอๆไป ทั้งนี้ ผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินในเดือนเมษายน จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของป
ตอไป และผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินในเดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป
4.7 การรายงานผลการแตงตั้ง
ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท ทราบใน 5 วันทําการนับตั้งแต
วันออกคําสั่ง
5. การประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
5.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
1) ดํ า รงตํ า แหน ง ครู ที่ มี วิ ท ยฐานะครู ชํ า นาญการ หรื อ ดํ า รงตํ า แหน ง อื่ น ที่ ก.ท.
เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
2) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 3
3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หนาที่ยอนหลัง 2 ป ติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
5.2 ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวง
ระยะเวลา ดังนี้
1) ระหวางวันที่ 1-30 เมษายน ของทุกป
2) ระหวางวันที่ 1-31 ตุลาคม ของทุกป
5.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี้
5.3.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก
- การมีวินัย
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- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
- การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม
- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
5.3.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ดังนี้
1) สมรรถนะหลัก
- การมุงผลสัมฤทธิ์
- การบริการที่ดี
- การพัฒนาตนเอง
- การทํางานเปนทีม
2) สมรรถนะประจําสายงาน
- การออกแบบการเรียนรู
- การพัฒนาผูเรียน
- การบริหารจัดการชั้นเรียน
5.3.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ในดานการเรียน การสอน โดย
พิจารณาจาก
1) ผลการปฏิบัติงาน
- การจัดการเรียนรู
- การพัฒนาวิชาการ
- ผลที่เกิดกับผูเรียน
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ให พิ จ ารณาจากเอกสารรายงานผลการ
ปฏิบัติงานที่ผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอ และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได
2) ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 1รายการ
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การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทางวิชาการและ
อาจให ผู ยื่ น คํ า ขอรั บ การประเมิ น นํ า เสนอและตอบข อ ซั ก ถามด ว ยก็ ไ ด ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการประเมิ น
เห็นสมควรใหปรับปรุงผลงานวิชาการ ใหผูยื่นคําขอรับการประเมินปรับปรุงตามขอสังเกตภายใน 6 เดือน นับ
แตวันที่ ก.ท.จ. แจงมติคณะกรรมการประเมิน แลวใหนําเสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมพิจารณา
5.4 เกณฑการตัดสิน ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้
5.4.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและดานคุณภาพ
การปฏิบัติงานผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ย ไมต่ํากวารอยละ 70
5.4.2 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ผูที่ผานการประเมินจะตองได
คะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้
- ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65
- ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65
- คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70
ทั้งนี้ ผูที่ผานการประเมินในขอ 5.4.2 จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑเปน
เอกฉันทโดยเปนเอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม
5.5 วิธีการดําเนินการ
5.5.1 ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยื่นคําขอไดปละ 1
ครั้ง โดยสงคําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ในระหวางวันที่
1-30 เมษายน หรือ ระหวางวันที่ 1-31 ตุลาคม
5.5.2 ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ผู ยื่ น คํ า ขอรั บ การประเมิ น ให
เปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด
5.5.3 ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
1) คณะกรรมการประเมิ น ด า นวิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 3 คน ประกอบดวย
- ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการกองศึกษาหรือหัวหนาสวน
ราชการดานการศึกษาของเทศบาล
- ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูยื่นขอรับการประเมิน
- พนักงานครูเทศบาลที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาครูชํานาญการพิเศษ
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ทั้งนี้ ใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ
กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่กําหนดได
ให ก.ท.จ. พิจารณาไดตามความเหมาะสม
2) คณะกรรมการประเมินผลงานที่ เ กิดจากการปฏิบั ติ ห นาที่ จํา นวน 3 คน
ประกอบดวย
- ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท างด า นการศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย ของของรั ฐ ที่ มี ค วามรู
ความสามารถและและความเชี่ยวชาญในสาขาที่ตรวจประเมินตามที่ ก.ท. กําหนด เปนกรรมการ โดยการ
ประเมินผูยื่นคําขอรับการประเมิน 1 รายใหกรรมการประเมิน 3 คน
5.5.4 ให ค ณะกรรมการประเมิ น บั น ทึก ขอ สัง เกตเกี่ ย วกับ จุด เดน จุ ด ที่ ควร
พัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลักฐานในแบบรายงานผลการประเมินทาย
หลักเกณฑ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป
5.5.5. การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
การประเมินดานคุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนินการพรอมกัน และใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันที่ 30
เมษายน หรือ วันที่ 31 ตุลาคม ของปนั้นๆ แลวแตกรณี
- กรณีไมผานประเมินดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับการ
ประเมินทราบ เพื่อพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม
- กรณี ผานการประเมิน ทั้งสองดาน ใหแ จงผูยื่น คําขอรับการประเมิน เสนอ
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวใหเทศบาลนําสงสํานักงาน
ก.ท.จ. ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ผานการประเมินตามรอบปที่เสนอขอ หากไมสงตามกําหนดถือวาสละสิทธิ์
5.5.6 ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นคําขอรับการประเมิน
และการดําเนินการ ประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด รวมถึงความสมบูรณ ถูกตอง ครบถวน ของผลงาน
แลวนําสงคณะกรรมการประเมินตามที่ ก.ท. กําหนด
5.5.7 เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหนําผลการประเมิน
เสนอ ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบผูยื่นคําขอรับการประเมินผานเกณฑการตัดสินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ตามที่เสนอขอ
5.6 การแตงตั้ง
ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งใหพนักงานครูเทศบาลที่ผานการประเมิน
ตามมติ ก.ท.จ. ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ และใหไดรับเงินวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
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โดยใหมีผลไมกอนวันที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ครบถวน ถูกตอง สมบูรณ หรือหากมี
การปรับปรุงผลงานทางวิชาการใหมีผลไดไมกอนวันที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณแลว
สําหรับผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการประเมินใหมไดในปตอๆไป สําหรับผูที่
ยื่นคําขอเดือนเมษายน จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป สวนผูที่ยื่นคําขอเดือนตุลาคม จะยื่น
คําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป
5.7 การพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ให ก.ท. หรือสวนราชการที่ ก.ท. มอบหมาย ดําเนินการพัฒนาผูที่จะไดรับการ
แตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ตามหลัดสูตรและวิธีการที่ ก.ท. กําหนดทายหลักเกณฑผล
การพัฒนากอนแตงตั้งใหนําไปใชในการเลื่อนวิทยฐานะไดภายใน 5 ป นับแตวันที่ผูนั้นสําเร็จหลักสูตรการ
พัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
5.8 การรายงานผลการแตงตั้ง
ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วัน ทําการ
นับตั้งแตวันออกคําสั่ง
6. การประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญพิเศษ
6.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
1) ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาหรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท. เทียบเทาอยาง
ใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
2) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 3
3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หนาที่ยอนหลัง 2 ป ติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
6.2 ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวง
ระยะเวลา ดังนี้
1) ระหวางวันที่ 1-30 เมษายน ของทุกป
2) ระหวางวันที่ 1-31 ตุลาคม ของทุกป
6.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี้
6.3.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก
- การมีวินัย
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- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
- การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม
- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
6.3.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ดังนี้
1) สมรรถนะหลัก
- การมุงผลสัมฤทธิ์
- การบริการที่ดี
- การพัฒนาตนเอง
- การทํางานเปนทีม
2) สมรรถนะประจําสายงาน
- การวิเคราะหและสังเคราะห
- การสื่อสารและจูงใจ
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- การมีวิสัยทัศน
6.3.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณา
1) ผลการปฏิบัติงาน
- งานบริหารสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
- ผลที่เกิดกับผูเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน และสถานศึกษา การประเมินผล
การปฏิบัติงาน ใหพิจารณาจากเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอและอาจ
พิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได
2) ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 1 รายการ
การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทางวิชาการและ
อาจใหผูยื่นคําขอรับ
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การประเมิ น นํ า เสนอและตอบข อ ซั ก ถามด ว ยก็ ไ ด ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการ
ประเมินเห็นสมควรใหปรับปรุงผลงานวิชาการ ใหผูยื่นคําขอรับการประเมินปรับปรุงตามขอสังเกตภายใน 6
เดือน นับแตวันที่ ก.ท.จ. แจงมติคณะกรรมการประเมิน แลวใหนําเสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมพิจารณา
6.4 เกณฑการตัดสิน ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้
6.4.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและดานคุณภาพ
การปฏิบัติงานผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ย ไมต่ํากวารอยละ 70
6.4.2 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ผูที่ผานการประเมินจะตองได
คะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้
- ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65
- ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65
- คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70
ทั้งนี้ ผูที่ผานการประเมินในขอ 6.4.2 จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑเปนเอก
ฉันทโดยเปนเอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม
6.5 วิธีการดําเนินการ
6.5.1 ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยื่นคําขอไดปละ 1
ครั้ง โดยสงคําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ในระหวางวันที่
1-30 เมษายน หรือ ระหวางวันที่ 1-31 ตุลาคม
6.5.2 ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ผู ยื่ น คํ า ขอรั บ การประเมิ น ให
เปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด
6.5.3 ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
1) คณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
และดานคุณภาพ การปฏิบัติงานจํานวน 3 คน ประกอบดวย
- ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถทางดานการศึกษา
- ผู อํ า นวยการสํ า นั ก การศึ ก ษาหรื อ ผู อํ า นวยการกองการศึ ก ษาหรื อหั ว หน า
ราชการดานการศึกษาของเทศบาล
- ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูยื่นขอรับการประเมิน
ทั้งนี้ ใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ
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กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่กําหนดไดให
ก.ท.จ. พิจารณาไดตามความเหมาะสม
2) คณะกรรมการประเมิ น ผลงานที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ ห น า ที่ จํ า นวน 3 คน
ประกอบดวย
- ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรูความสามารถ
และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมิน ตามที่ ก.ท. กําหนด เปนกรรมการ โดยการประเมินผูยื่นคํา
ขอรับการประเมิน 1 ราย ใหมีกรรมการประเมิน 3 คน
6.5.4 ใหคณะกรรมการประเมินบันทึกขอสังเกตเกี่ยวจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาใน
เรื่องที่ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลักฐานในแบบรายงานผลการประเมินทายหลักเกณฑ เพื่อ
ประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป
6.5.5 การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
การประเมินดานคุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนินการพรอมกัน และใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันที่ 30
เมษายน หรือ วันที่ 31 ตุลาคม ของปนั้นๆ แลวแตกรณี
- กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอการ
ประเมินทราบเพื่อพัฒนาในการที่ขอรับการประเมินใหม
- กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นขอรับการประเมินเสนอผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวใหเทศบาลนําสงสํานักงาน ก.ท.จ.
ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ผานการประเมินตามรอบปที่เสนอขอ หากไมสงตามกําหนดถือวาสละสิทธิ์
6.5.6 ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นคําขอรับการประเมิน
3609 และดําเนินการประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด รวมถึงความสมบูรณ ถูกตอง ครบถวน ของผลงาน
แลวนําสงคณะกรรมการประเมินตามที่ ก.ท. กําหนด
6.5.7 เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหนําผลการประเมิน
เสนอ ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินที่มีผลการประเมินผานเกณฑการตัดสินใหมี
หรื อเลื่ อนวิทยฐานะตามที่เสนอขอใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่ง แตงตั้ง ใหพ นั กงานครู เทศบาลที่ผา นการ
ประเมินตามมติ ก.ท.จ. ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ และใหไดรับเงินวิทยฐานะ
รองผูอํานวยการชํานาญกรพิเศษ โดยใหมีผลไมกอน วันที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่
ครบถวน ถูกตอง สมบูรณ หรือหากมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการใหมีผลไดไมกอนวันที่ ก.ท.จ. ไดผลงาน
ทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณแลวสําหรับผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการ
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ประเมินใหมไดในปตอๆไป สําหรับผูที่ยื่นคําขอเดือนเมษายน จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของป
ตอไป สวนผูที่ยื่นคําขอเดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป
6.6 การแตงตั้ง
ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งใหพนักงานครูเทศบาลที่ผานการประเมินตามมติ ก.ท.จ.
ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ และใหไดรับเงินวิทยฐานะผอํานวยการชํานาญการพิเศษ
โดยใหมีผลไมกอนวันที่ ก.ท.จ.ไดรับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ครบถวน ถูกตอง สมบูรณ หรือหากมี
การปรับปรุงผลงานทางวิชาการใหมีผลไดไมกอนวันที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณแลว
สําหรับผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการประเมินใหมไดในปตอๆ ไป สําหรับผู
ที่ยื่นคําขอเดือนเมษายนจะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป สวนผูที่ยื่นคําขอเดือนตุลาคม จะ
ยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป
6.7 การพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ให ก.ท. หรือสวนราชการที่ ก.ท. มอบหมาย ดําเนินการพัฒนาผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหมี
หรือเลื่อนวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ ตามหลัดสูตรและวิธีการที่ ก.ท. กําหนดทายหลักเกณฑ
ผลการพัฒนากอนแตงตั้งใหนําไปใชในการเลื่อนวิทยฐานะไดภายใน 5 ป นับแตวันที่ผูนั้นสําเร็จหลักสูตรการ
พัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
6.8 การรายงานผลการแตงตั้ง
ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวัน
ออกคําสั่ง
7. การประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
7.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
1) ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาหรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท. เทียบเทาอยาง
ใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
2) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 3
3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หนาที่ยอนหลัง 2 ป ติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
7.2 ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวงระยะเวลา
ดังนี้
1) ระหวางวันที่ 1-30 เมษายน ของทุกป
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2) ระหวางวันที่ 1-31 ตุลาคม ของทุกป
7.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี้
7.3.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก
- การมีวินัย
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
- การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม
- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
7.3.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ดังนี้
1) สมรรถนะหลัก
- การมุงผลสัมฤทธิ์
- การบริการที่ดี
- การพัฒนาตนเอง
- การทํางานเปนทีม
2) สมรรถนะประจําสายงาน
- การวิเคราะหและสังเคราะห
- การสื่อสารและจูงใจ
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- การมีวิสัยทัศน
7.3.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก
- งานวิชาการ
- งานบริหารแผนและงบประมาณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานบริหารทั่วไป
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- ผลที่เกิดกับผูเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน และสถานศึกษา
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณาจากเอกสารรายงานการปฏิบัติงาน
ที่ผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอและอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได
2) ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 1 รายการ
การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทางวิชาการและ
อาจให ผู ยื่ น คํ า ขอรั บ การประเมิ น นํ า เสนอและตอบข อ ซั ก ถามด ว ยก็ ไ ด ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการประเมิ น
เห็นสมควรใหปรับปรุงผลงานวิชาการ ใหผูยื่นคําขอรับการประเมินปรับปรุงตามขอสังเกตภายใน 6 เดือน นับ
แตวันที่ ก.ท.จ. แจงมติคณะกรรมการประเมิน แลวใหนําเสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมพิจารณา
7.4 เกณฑการตัดสิน ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้
7.4.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและดานคุณภาพ
การปฏิบัติงานผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ย ไมต่ํากวารอยละ 70
7.4.2 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ผูที่ผานการประเมินจะตองได
คะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้
- ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65
- ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65
- คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70
ทั้งนี้ ผูที่ผานการประเมินในขอ 7.4.2 จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑเปน
เอกฉันทโดยเปนเอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม
7.5 วิธีการดําเนินการ
7.5.1 ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยื่นคําขอไดปละ 1
ครั้ง โดยสงคําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ในระหวางวันที่
1-30 เมษายน หรือ ระหวางวันที่ 1-31 ตุลาคม
7.5.2 ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ผู ยื่ น คํ า ขอรั บ การประเมิ น ให
เปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด
7.5.3 ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
1) คณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
และดานคุณภาพ การปฏิบัติงานจํานวน 3 คน ประกอบดวย
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- ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถทางดานการศึกษา
- ผู อํ า นวยการสํ า นั ก การศึ ก ษาหรือ ผู อํ า นวยการกองการศึ ก ษาหรื อหั ว หน า
ราชการดานการศึกษาของเทศบาล
- ผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
ทั้งนี้ ใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ
กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่กําหนดได
ให ก.ท.จ. พิจารณาไดตามความเหมาะสม
2) คณะกรรมการประเมิ น ผลงานที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ ห น า ที่ จํ า นวน 3 คน
ประกอบดวย
- ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท างด า นการศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ ที่ มี ค วามรู
ความสามารถและความเชี่ ยวชาญในสาขาวิชาที่ ตรวจประเมินตามที่ ก.ท. กํ าหนดเป นกรรมการ โดยการ
ประเมินผูยื่นคําขอรับการประเมิน 1 ราย ใหมีกรรมการประเมิน 3 คน
7.5.4 ใหคณะกรรมการประเมินบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควร
พั ฒ นาในเรื่ อ งที่ ป ระเมิ น ของผู ยื่ น คํ า ขอรั บ การประเมิ น ไว เ ป น หลั ก ฐานในแบบรายงานผลการประเมิ น
หลักเกณฑ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป
7.5.5. การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรรณวิชาชีพ
และการประเมินดานคุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนินการพรอมกัน และใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแต
วันที่ 30 เมษายน หรือวันที่ 31 ตุลาคม ของปนั้นๆแลวแตกรณี
- กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคํา
ขอรับการประเมิน ทราบ เพื่อพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม
- กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอ
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวใหเทศบาลนําสงพนักงาน
ก.ท.จ. ภายใน 30 วันนับตั้งแตวันที่ผานการประเมินตามรอบปที่เสนอขอ หากไมสงตามกําหนดถือวาสละสิทธิ์
7.5.6. ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นคําขอรับการประเมิน
และการดําเนินการประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด รวมถึงความสมบูรณ ถูกตอง ครบถวน ของผลงาน
แลวนําสงคณะกรรมการประเมินตามที่ ก.ท. กําหนด
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7.5.7. เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหนําผลการประเมิน
เสนอ ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบผูที่ยื่นขอรับการประเมินที่มีผลการประเมินหลักเกณฑการตัดสินใจใหมี
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามที่เสนอขอ
7.6 การแตงตั้ง
ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งใหพนักงานครูเทศบาลที่ผานการประเมินตามมติ
ก.ท.จ. ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ และใหไดรับเงินวิทยฐานะผอํานวยการชํานาญ
การพิเศษ โดยใหมีผลไมกอนวันที่ ก.ท.จ.ไดรับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ครบถวน ถูกตอง สมบูรณ
หรือหากมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการใหมีผลไดไมกอนวันที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุง
สมบูรณแลวสําหรับผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการประเมินใหมไดในปตอๆ
ไป สําหรับผูที่ยื่นคําขอเดือนเมษายนจะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป สวนผูที่ยื่นคําขอ
เดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป
7.7 การพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ให ก.ท. หรือสวนราชการที่ ก.ท. มอบหมาย ดําเนินการพัฒนาผูที่จะไดรับการ
แตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ ตามหลัดสูตรและวิธีการที่ ก.ท. กําหนดทาย
หลักเกณฑผลการพัฒนากอนแตงตั้งใหนําไปใชในการเลื่อนวิทยฐานะไดภายใน 5 ป นับแตวันที่ผูนั้นสําเร็จ
หลักสูตรการพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
7.8 การรายงานผลการแตงตั้ง
ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับตั้งแตวันออกคําสั่ง
8. การประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
8.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
1) ดํา รงตํ าแหน ง ศึก ษานิ เ ทศกที่ มี วิท ยฐานะศึก ษานิ เ ทศกชํ า นาญการ หรื อ ดํา รง
ตําแหนงอื่นที่ ก.ท. เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
2) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 3
3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หนาที่ยอนหลัง 2 ป ติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
8.2 ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวงระยะเวลา
ดังนี้
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1) ระหวางวันที่ 1-30 เมษายน ของทุกป
2) ระหวางวันที่ 1-31 ตุลาคม ของทุกป
8.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี้
8.3.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก
- การมีวินัย
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
- การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม
- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
8.3.2 ดานคุณภาพการปฏิบตั ิงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
1) สมรรถนะหลัก
- การมุงผลสัมฤทธิ์
- การบริการที่ดี
- การพัฒนาตนเอง
- การทํางานเปนทีม
2) สมรรถนะประจําสายงาน
- การวิเคราะหและสังเคราะห
- การสื่อสารและจูงใจ
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- การมีวิสัยทัศน
8.3.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก
1) ผลการปฏิบัติงาน
- งานการนิเทศ
- งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

72

- การศึกษาคนควา และการใหบริการทางวิชาการ
- ผลที่เกิดกับครู ผูเรียน และการจัดการศึกษา
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ให พิ จ ารณาจากเอกสารรายงานผลการ
ปฏิบัติงานที่ผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอและอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได
2) ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 1 รายการ
การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทางวิชาการและ
อาจให ผู ยื่ น คํ า ขอรั บ การประเมิ น นํ า เสนอและตอบข อ ซั ก ถามด ว ยก็ ไ ด ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการประเมิ น
เห็นสมควรใหปรับปรุงผลงานวิชาการ ใหผูยื่นคําขอรับการประเมินปรับปรุงตามขอสังเกตภายใน 6 เดือน นับ
แตวันที่ ก.ท.จ. แจงมติคณะกรรมการประเมิน แลวใหนําเสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมพิจารณา
8.4 เกณฑการตัดสิน ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้
8.4.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและดานคุณภาพ
การปฏิบัติงานผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ย ไมต่ํากวารอยละ 70
8.4.2 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ผูที่ผานการประเมินจะตองได
คะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้
- ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65
- ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65
- คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70
ทั้งนี้ ผูที่ผานการประเมินในขอ 8.4.2 จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑเปนเอกฉันทโดยเปน
เอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม
8.5 วิธีการดําเนินการ
8.5.1 ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยื่นคําขอไดปละ 1
ครั้ง โดยสงคําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ในระหวางวันที่
1-30 เมษายน หรือ ระหวางวันที่ 1-31 ตุลาคม
8.5.2 ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ผู ยื่ น คํ า ขอรั บ การประเมิ น ให
เปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด
8.5.3 ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
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1) คณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
และดานคุณภาพ การปฏิบัติงานจํานวน 3 คน ประกอบดวย
- ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถทางดานการศึกษา
- ผู อํ า นวยการสํ า นั ก การศึ ก ษาหรือ ผู อํ า นวยการกองการศึ ก ษาหรื อหั ว หน า
ราชการดานการศึกษาของเทศบาล
- ศึกษานิเทศก ที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
ทั้งนี้ ใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ
กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่กําหนดได
ให ก.ท.จ. พิจารณาไดตามความเหมาะสม
2) คณะกรรมการประเมิ น ผลงานที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ ห น า ที่ จํ า นวน 3 คน
ประกอบดวย
- ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท างด า นการศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ ที่ มี ค วามรู
ความสามารถและความเชี่ ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมินตามที่ ก.ท. กําหนดเปนกรรมการ โดยการ
ประเมินผูยื่นคําขอรับการประเมิน 1 ราย ใหมีกรรมการประเมิน 3 คน
8.5.4 ใหคณะกรรมการประเมินบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควร
พั ฒ นาในเรื่ อ งที่ ป ระเมิ น ของผู ยื่ น คํ า ขอรั บ การประเมิ น ไว เ ป น หลั ก ฐานในแบบรายงานผลการประเมิ น
หลักเกณฑ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป
8.5.5. การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรรณวิชาชีพ
และการประเมินดานคุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนินการพรอมกัน และใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแต
วันที่ 30 เมษายน หรือวันที่ 31 ตุลาคม ของปนั้นๆแลวแตกรณี
- กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคํา
ขอรับการประเมิน ทราบ เพื่อพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม
- กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอ
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวใหเทศบาลนําสงพนักงาน
ก.ท.จ. ภายใน 30 วันนับตั้งแตวันที่ผานการประเมินตามรอบปที่เสนอขอ หากไมสงตามกําหนดถือวาสละสิทธิ์
8.5.6. ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นคําขอรับการประเมิน
และการดําเนินการประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด รวมถึงความสมบูรณ ถูกตอง ครบถวน ของผลงาน
แลวนําสงคณะกรรมการประเมินตามที่ ก.ท. กําหนด
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8.5.7. เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหนําผลการประเมิน
เสนอ ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบผูที่ยื่นขอรับการประเมินที่มีผลการประเมินหลักเกณฑการตัดสินใจใหมี
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามที่เสนอขอ
8.6 การแตงตั้ง
ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งใหพนักงานครูเทศบาลที่ผานการประเมินตามมติ
ก.ท.จ. ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ และใหไดรับเงินวิทยฐานะผอํานวยการชํานาญ
การพิเศษ โดยใหมีผลไมกอนวันที่ ก.ท.จ.ไดรับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ครบถวน ถูกตอง สมบูรณ
หรือหากมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการใหมีผลไดไมกอนวันที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุง
สมบูรณแลวสําหรับผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการประเมินใหมไดในปตอๆ
ไป สําหรับผูที่ยื่นคําขอเดือนเมษายนจะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป สวนผูที่ยื่นคําขอ
เดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป
8.7 การพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ให ก.ท. หรือสวนราชการที่ ก.ท. มอบหมาย ดําเนินการพัฒนาผูที่จะไดรับการ
แตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ ตามหลัดสูตรและวิธีการที่ ก.ท. กําหนดทาย
หลักเกณฑผลการพัฒนากอนแตงตั้งใหนําไปใชในการเลื่อนวิทยฐานะไดภายใน 5 ป นับแตวันที่ผูนั้นสําเร็จ
หลักสูตรการพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
8.8 การรายงานผลการแตงตั้ง
ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับตั้งแตวันออกคําสั่ง
9. การประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
9.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
1) ดํารงตําแหนงครูที่มีวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษหรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท. เทียบเทา
อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือดํารงตําแหนงครูที่มีวิทยฐานะชํานาญการมาแลวไม
นอยกวา 5 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
2) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 4
3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หนาที่ยอนหลัง 2 ป ติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
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9.2 ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวงระยะเวลา
ดังนี้
1) ระหวางวันที่ 1-30 เมษายน ของทุกป
2) ระหวางวันที่ 1-31 ตุลาคม ของทุกป
9.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี้
9.3.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก
- การมีวินัย
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
- การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม
- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
9.3.2 ดานคุณภาพการปฏิบตั ิงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
1) สมรรถนะหลัก
- การมุงผลสัมฤทธิ์
- การบริการที่ดี
- การพัฒนาตนเอง
- การทํางานเปนทีม
2) สมรรถนะประจําสายงาน
- การออกแบบการเรียนรู
- การพัฒนาผูเรียน
- การบริหารจัดการชั้นเรียน
- การวิเคราะหและสังเคราะห
9.3.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ในดานการเรียนการสอน โดย
พิจารณาจาก

76

1) ผลจากการปฏิบัติงาน
- การจัดการเรียนรู
- การพัฒนาวิชาการ
- ผลที่เกิดกับผูเรียน
-ผลที่เกิดกับสถานศึกษา
ทั้งนี้การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณาจากเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผูยื่นคํา
ขอรับการประเมินเสนอและอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได
2) ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 2 รายการ ซึ่งตองเปนงานวิจัย 1 รายการ และงานวิชาการอื่น
1 รายการ ทั้งนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทางวิชาการและอาจใหผูยื่นคํา
ขอรั บการประเมิน นํ าเสนอ และตอบขอซักถามดว ยก็ไ ด ในกรณีที่คณะกรรมการประเมิน เห็นสมควรให
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหผูยื่นคําขอรับการประเมินปรับปรุงตามขอสังเกต ภายใน 6 เดือน นับตั้งแตวันที่
ก.ท.จ. แจงมติ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมพิจารณา
9.4 เกณฑการตัดสิน ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้
9.4.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพการ
ปฏิบัติงานผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75
9.4.2 ดานผลงานที่เกิดจากผลการปฏิบัติหนาที่ ผูที่ผานการประเมินจะตองไดคะแนน
จากกรรมการแตละคนดังนี้
- ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70
-ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70
- คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75
ทั้งนี้ ผูที่ผานการประเมินในขอ 9.4.2 จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑเปนเอกฉันทโดยเปน
เอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม
9.5 วิธีการดําเนินการ
9.5.1 ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยื่นคําขอไดปละ 1 ครั้ง โดยสงคํา
ขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ในระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน
หรือระหวางวันที่ 1-31 ตุลาคม
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9.5.2 ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท.
กําหนด
9.5.3 ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
1) คณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดาน
คุณภาพการปฏิบัติงานจํานวน 3 คน ประกอบดวย
- ผูอํานวยการสํานักการศึกษา หรือผูอํานวยการกองการศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการดาน
การศึกษาของเทศบาล
- ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูยื่นขอรับการประเมิน
- พนักงานครูเทศบาลที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาครูเชี่ยวชาญ
ทั้งนี้ใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ
กรณีที่มีเหตุผลความจําเปน อยางยิ่ง ไมสามารถตั้ งกรรมการตามที่กําหนดได ให ก. ท. จ.
พิจารณาไดตามความเหมาะสม
2) คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 3 คน ประกอบดวย
- ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรูความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมิน ตามที่ ก.ท. กําหนด เปนกรรมการ โดยการประเมินผูยื่นคําขอรับการ
ประเมิน 1 ราย ใหมีกรรมการประเมิน 3 คน
9.5.4 ใหกรรมการประเมินบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมิน
ของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลักฐานในแบบรายงานผลการประเมินทายหลักเกณฑ เพื่อประโยชนใน
การสงเสริมและพัฒนาตอไป
9.5.5 การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และการประเมินดาน
คุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนินการพรอมกัน และใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันที่ 30 เมษายน หรือ
วันที่ 31 ตุลาคมของปนั้นๆแลวแตกรณี
- กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับการประเมิน
ทราบเพื่อพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม
- กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวใหเทศบาลนําสงสํานักงาน ก. ท.จ. ภายใน 30 วัน
นับตั้งแตวันที่ผานการประเมินตามรอบปที่เสนอขอ หากไมสงตามกําหนดถือวาสละสิทธิ์
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9.5.6 ให สํ า นั ก งาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู ยื่ น คํ า ขอรั บ การประเมิ น และการ
ดําเนินการประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนดรวมถึงความสมบูรณ ถูกตอง ครบถวน ของผลงาน แลวนําสง
คณะกรรมการประเมินตามที่ ก.ท. กําหนด
9.5.7 เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหนําผลการประเมินเสนอ ก.จ. พิจารณา
ใหความเห็นชอบผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินที่มีผลการประเมินผานเกณฑการตัดสินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ตามที่เสนอขอ
9.6 การแตงตั้ง
ใหนายกเทศามนตรีออกคําสั่งแตงตั้งใหพนักงานครูเทศบาลที่ผานการประเมินตามมติ ก.ท.จ.
ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และใหไดรับเงินวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ โดยใหมีผลไมกอนวันที่ ก.ท.จ.
ไดรับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ครบถวน ถูกตอง สมบูรณ หรือหากมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการให
มีผลไดไมกอนวันที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณแลวสําหรับผูที่ไมผานการ ประเมินตาม
เกณฑการตัดสินอาจยื่นคําขอรับการประเมินใหมไดในปตอๆไป สําหรับผูที่ยื่นคําขอเดือนเมษายน จะยื่นคําขอ
ใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป สวนผูที่ยื่นคําขอเดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคม
ของปตอไป
9.7 การพั ฒ นาก อ นเลื อ กตั้ ง ให มี ห รื อ เลื่ อ นวิ ท ยฐานะให ก.ท. หรื อ ส ว นราชการที่ ก.ท.
มอบหมายดําเนินการพัฒนาผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามหลักสูตรและ
วิธีการที่ ก.ท. กําหนดทายหลักเกณฑ
ผลการพัฒนากอนแตงตั้งใหนําไปใชในการเลื่อนวิทยฐานะไดภายใน 5 ป นับแตวันที่ผูนั้น
สําเร็จหลักสูตรการพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
9.8 การรายงานผลการแตงตั้ง
ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วัน ทําการนับตั้งแตวัน
ออกคําสั่ง
10. การประเมินเพื่อใหไดรับหรือเลื่อนวิทยฐานะรองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ
10.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
1) ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท. เทียบเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือดํารงตําแหนง
รองผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการมาแลวไมนอยกวา 5 ป นับถึงวันที่ยื่นคํา
ขอ
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2) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 4
3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หนาที่ยอนหลัง 2 ป ติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
10.2 ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวงระยะเวลา
ดังนี้
1) ระหวางวันที่ 1-30 เมษายน ของทุกป
2) ระหวางวันที่ 1-31 ตุลาคม ของทุกป
10.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี้
9.3.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก
- การมีวินัย
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
- การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม
- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
10.3.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
1) สมรรถนะหลัก
- การมุงผลสัมฤทธิ์
- การบริการที่ดี
- การพัฒนาตนเอง
- การทํางานเปนทีม
2) สมรรถนะประจําสายงาน
- การวิเคราะหละสังเคราะห
- การสื่อสารและการจูงใจ
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
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- การมีวิสัยทัศน
10.3.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก
1) ผลการปฏิบัติงาน
- งานบริหารสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
- ผลที่เกิดกับผูเรียน ครู ปกครอง ชุมชน และสถานศึกษา
- ผลที่เกิดกับผูเรียน
ทั้งนี้การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณาจากรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผูยื่นคําขอรับ
การประเมินเสนอและอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได
2) ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 2 รายการ ซึ่งตองเปนงานวิจัย 1 รายการ และงานวิชาการอื่น
1 รายการ ทั้งนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทางวิชาการและอาจใหผูยื่นคํา
ขอรับการประเมิน นํ าเสนอ และตอบขอซักถามดว ยก็ไ ด ในกรณี ที่คณะกรรมการประเมิน เห็นสมควรให
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหผูยื่นคําขอรับการประเมินปรับปรุงตามขอสังเกต ภายใน 6 เดือน นับตั้งแตวันที่
ก.ท.จ. แจงมติ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมพิจารณา
10.4 เกณฑการตัดสิน ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้
10.4.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพการ
ปฏิบัติงานผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75
10.4.2 ด า นผลงานที่ เ กิ ด จากผลการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ผู ที่ ผ า นการประเมิ น จะต อ งได
คะแนนจากกรรมการแตละคนดังนี้
- ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70
-ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70
- คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75
ทั้งนี้ ผูที่ผานการประเมินในขอ 10.4.2 จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑเปนเอกฉันทโดย
เปนเอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม
10.5 วิธีการดําเนินการ
10.5.1 ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยื่นคําขอไดปละ 1 ครั้ง โดย
สงคําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ในระหวางวันที่ 1 – 30
เมษายน หรือระหวางวันที่ 1-31 ตุลาคม
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10.5.2 ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท.
กําหนด
10.5.3 ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
1) คณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดาน
คุณภาพการปฏิบัติงานจํานวน 3 คน ประกอบดวย
- ผูทรงคุณวุฒที่มีความรูความสามารถทางดานการศึกษา
- ผูอํานวยการสํานักการศึกษา หรือผูอํานวยการกองการศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการดาน
การศึกษาของเทศบาล
- ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูยื่นขอรับการประเมิน
- พนักงานครูเทศบาลที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาครูเชี่ยวชาญ
ทั้งนี้ใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ
กรณีที่ มีเหตุผลความจําเปน อยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่กําหนดได ให ก. ท. จ.
พิจารณาไดตามความเหมาะสม
2) คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ (รายงานผลการปฏิบัติงานและ
ผลงานทางวิชาการ) จํานวน 3 คน ประกอบดวย
- ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรูความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมิน ตามที่ ก.ท. กําหนด เปนกรรมการ โดยการประเมินผูยื่นคําขอรับการ
ประเมิน 1 ราย ใหมีกรรมการประเมิน 3 คน
10.5.4 ใหกรรมการประเมินบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมิน
ของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลักฐานในแบบรายงานผลการประเมินทายหลักเกณฑ เพื่อประโยชนใน
การสงเสริมและพัฒนาตอไป
10.5.5 การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และการประเมิน
ดานคุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนินการพรอมกัน และใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันที่ 30 เมษายน
หรือวันที่ 31 ตุลาคมของปนั้นๆแลวแตกรณี
- กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับการประเมิน
ทราบเพื่อพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม
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- กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวใหเทศบาลนําสงสํานักงาน ก.ท.จ. ภายใน 30 วัน
นับตั้งแตวันที่ผานการประเมินตามรอบปที่เสนอขอ หากไมสงตามกําหนดถือวาสละสิทธิ์
10.5.6 ให สํ า นั ก งาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู ยื่ น คํ า ขอรั บ การประเมิ น และการ
ดําเนินการประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนดรวมถึงความสมบูรณ ถูกตอง ครบถวน ของผลงาน แลวนําสง
คณะกรรมการประเมินตามที่ ก.ท. กําหนด
10.5.7 เมื่ อ คณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จ สิ้น แลว ให นํ าผลการประเมินเสนอ ก.จ.
พิจารณาใหความเห็นชอบผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินที่มีผลการประเมินผานเกณฑการตัดสินใหมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะตามที่เสนอขอ
10.6 การแตงตั้ง
ใหนายกเทศามนตรีออกคําสั่งแตงตั้งใหพนักงานครูเทศบาลที่ผานการประเมินตามมติ ก.ท.จ.
ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และใหไดรับเงินวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ โดยใหมีผลไมกอนวันที่ ก.ท.จ.
ไดรับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ครบถวน ถูกตอง สมบูรณ หรือหากมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการให
มีผลไดไมกอนวันที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณแลวสําหรับผูที่ไมผานการ ประเมินตาม
เกณฑการตัดสินอาจยื่นคําขอรับการประเมินใหมไดในปตอๆไป สําหรับผูที่ยื่นคําขอเดือนเมษายน จะยื่นคําขอ
ใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป สวนผูที่ยื่นคําขอเดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคม
ของปตอไป
10.7 การพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ให ก.ท. หรือสวนราชการที่ ก.ท. มอบหมายดําเนินการพัฒนาผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหมีหรือ
เลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามหลักสูตรและวิธีการที่ ก.ท. กําหนดทายหลักเกณฑ
ผลการพัฒนากอนแตงตั้งใหนําไปใชในการเลื่อนวิทยฐานะไดภายใน 5 ป นับแตวันที่ผูนั้น
สําเร็จหลักสูตรการพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
10.8 การรายงานผลการแตงตั้ง
ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วัน ทําการนับตั้งแตวัน
ออกคําสั่ง
11. การประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ
11.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
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1) ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษหรือดํารง
ตํ า แหน ง อื่ น ที่ ก.ท. เที ย บเท า อย า งใดอย า งหนึ่ ง หรื อ รวมกั น มาแล ว ไม น อ ยกว า 3 ป หรื อ ดํ า รงตํ า แหน ง
ผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการมาแลวไมนอยกวา 5 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
2) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 4
3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หนาที่ยอนหลัง 2 ป ติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
11.2 ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวงระยะเวลา
ดังนี้
1) ระหวางวันที่ 1-30 เมษายน ของทุกป
2) ระหวางวันที่ 1-31 ตุลาคม ของทุกป
11.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี้
11.3.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก
- การมีวินัย
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
- การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม
- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
11.3.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
1) สมรรถนะหลัก
- การมุงผลสัมฤทธิ์
- การบริการที่ดี
- การพัฒนาตนเอง
- การทํางานเปนทีม
2) สมรรถนะประจําสายงาน
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- การวิเคราะหละสังเคราะห
- การสื่อสารและการจูงใจ
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- การมีวิสัยทัศน
11.3.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก
1) ผลการปฏิบัติงาน
- งานวิชาการ
- งานบริหารแผนและงบประมาณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานบริหารทั่วไป
ทั้งนี้การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณาจากรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผูยื่นคําขอรับ
การประเมินเสนอและอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได
2) ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 2 รายการ ซึ่งตองเปนงานวิจัย 1 รายการ และงานวิชาการอื่น
1 รายการ ทั้งนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทางวิชาการและอาจใหผูยื่นคํา
ขอรับการประเมิ น นํ าเสนอ และตอบข อซักถามดว ยก็ไ ด ในกรณีที่ คณะกรรมการประเมิน เห็นสมควรให
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหผูยื่นคําขอรับการประเมินปรับปรุงตามขอสังเกต ภายใน 6 เดือน นับตั้งแตวันที่
ก.ท.จ. แจงมติ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมพิจารณา
11.4 เกณฑการตัดสิน ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้
11.4.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพการ
ปฏิบัติงานผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75
11.4.2 ด า นผลงานที่ เ กิ ด จากผลการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ผู ที่ ผ า นการประเมิ น จะต อ งได
คะแนนจากกรรมการแตละคนดังนี้
- ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70
-ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70
- คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75
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ทั้งนี้ ผูที่ผานการประเมินในขอ 11.4.2 จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑเปนเอกฉันทโดย
เปนเอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม
11.5 วิธีการดําเนินการ
11.5.1 ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยื่นคําขอไดปละ 1 ครั้ง โดย
สงคําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ในระหวางวันที่ 1 – 30
เมษายน หรือระหวางวันที่ 1-31 ตุลาคม
11.5.2 ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท.
กําหนด
11.5.3 ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
1) คณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดาน
คุณภาพการปฏิบัติงานจํานวน 3 คน ประกอบดวย
- ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถทางดานการศึกษา
- ผูอํานวยการสํานักการศึกษา หรือผูอํานวยการกองการศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการดาน
การศึกษาของเทศบาล
- ผูอํานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาผูอํานวยการเชี่ยวชาญ
ทั้งนี้ใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ
กรณีที่มีเหตุผลความจําเปน อยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่กําหนดได ให ก. ท. จ.
พิจารณาไดตามความเหมาะสม
2) คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ (รายงานผลการปฏิบัติงานและ
ผลงานทางวิชาการ) จํานวน 3 คน ประกอบดวย
- ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรูความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมิน ตามที่ ก.ท. กําหนด เปนกรรมการ โดยการประเมินผูยื่นคําขอรับการ
ประเมิน 1 ราย ใหมีกรรมการประเมิน 3 คน
11.5.4 ใหกรรมการประเมินบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมิน
ของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลักฐานในแบบรายงานผลการประเมินทายหลักเกณฑ เพื่อประโยชนใน
การสงเสริมและพัฒนาตอไป
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11.5.5 การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และการประเมิน
ดานคุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนินการพรอมกัน และใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันที่ 30 เมษายน
หรือวันที่ 31 ตุลาคมของปนั้นๆแลวแตกรณี
- กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับการประเมิน
ทราบเพื่อพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม
- กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวใหเทศบาลนําสงสํานักงาน ก. ท.จ. ภายใน 30 วัน
นับตั้งแตวันที่ผานการประเมินตามรอบปที่เสนอขอ หากไมสงตามกําหนดถือวาสละสิทธิ์
11.5.6 ให สํ า นั ก งาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู ยื่ น คํ า ขอรั บ การประเมิ น และการ
ดําเนินการประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนดรวมถึงความสมบูรณ ถูกตอง ครบถวน ของผลงาน แลวนําสง
คณะกรรมการประเมินตามที่ ก.ท. กําหนด
11.5.7 เมื่อ คณะกรรมการประเมิ นผลงานเสร็ จ สิ้น แลว ให นํ าผลการประเมินเสนอ ก.จ.
พิจารณาใหความเห็นชอบผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินที่มีผลการประเมินผานเกณฑการตัดสินใหมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะตามที่เสนอขอ
11.6 การแตงตั้ง
ใหนายกเทศามนตรีออกคําสั่งแตงตั้งใหพนักงานครูเทศบาลที่ผานการประเมินตามมติ ก.ท.จ.
ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และใหไดรับเงินวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ โดยใหมีผลไมกอนวันที่ ก.ท.จ.
ไดรับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ครบถวน ถูกตอง สมบูรณ หรือหากมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการให
มีผลไดไมกอนวันที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณแลวสําหรับผูที่ไมผานการ ประเมินตาม
เกณฑการตัดสินอาจยื่นคําขอรับการประเมินใหมไดในปตอๆไป สําหรับผูที่ยื่นคําขอเดือนเมษายน จะยื่นคําขอ
ใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป สวนผูที่ยื่นคําขอเดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคม
ของปตอไป
11.7 การพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ให ก.ท. หรือสวนราชการที่ ก.ท. มอบหมายดําเนินการพัฒนาผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหมีหรือ
เลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามหลักสูตรและวิธีการที่ ก.ท. กําหนดทายหลักเกณฑ
ผลการพัฒนากอนแตงตั้งใหนําไปใชในการเลื่อนวิทยฐานะไดภายใน 5 ป นับแตวันที่ผูนั้น
สําเร็จหลักสูตรการพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
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11.8 การรายงานผลการแตงตั้ง
ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วัน ทําการนับตั้งแตวัน
ออกคําสั่ง
12. การประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ
12.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
1) ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก ที่มีวิทยฐานะ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษหรือดํารงตําแหนง
อื่นที่ ก.ท. เทียบเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก ที่มี
วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 5 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
2) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 4
3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หนาที่ยอนหลัง 2 ป ติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
12.2 ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวงระยะเวลา
ดังนี้
1) ระหวางวันที่ 1-30 เมษายน ของทุกป
2) ระหวางวันที่ 1-31 ตุลาคม ของทุกป
12.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี้
12.3.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก
- การมีวินัย
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
- การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม
- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
11.3.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
1) สมรรถนะหลัก
- การมุงผลสัมฤทธิ์
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- การบริการที่ดี
- การพัฒนาตนเอง
- การทํางานเปนทีม
2) สมรรถนะประจําสายงาน
- การวิเคราะหและสังเคราะห
- การสื่อสารและการจูงใจ
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- การมีวิสัยทัศน
11.3.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก
1) ผลการปฏิบัติงาน
- งานการนิเทศ
- งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
- งานวิเคราะห วิจัย
- ผลที่เกิดกับครู ผูเรียน และการจัดการศึกษา
ทั้งนี้การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณาจากรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผูยื่นคําขอรับ
การประเมินเสนอและอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได
2) ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 2 รายการ ซึ่งตองเปนงานวิจัย 1 รายการ และงานวิชาการอื่น
1 รายการ ทั้งนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทางวิชาการและอาจใหผูยื่นคํา
ขอรั บการประเมิ น นํ าเสนอ และตอบขอซักถามด ว ยก็ไ ด ในกรณีที่ คณะกรรมการประเมิน เห็ นสมควรให
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหผูยื่นคําขอรับการประเมินปรับปรุงตามขอสังเกต ภายใน 6 เดือน นับตั้งแตวันที่
ก.ท.จ. แจงมติ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมพิจารณา
12.4 เกณฑการตัดสิน ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้
12.4.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพการ
ปฏิบัติงานผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75
12.4.2 ด า นผลงานที่ เ กิ ด จากผลการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ผู ที่ ผ า นการประเมิ น จะต อ งได
คะแนนจากกรรมการแตละคนดังนี้
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- ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70
-ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70
- คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75
ทั้งนี้ ผูที่ผานการประเมินในขอ 12.4.2 จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑเปนเอกฉันทโดย
เปนเอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม
12.5 วิธีการดําเนินการ
12.5.1 ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยื่นคําขอไดปละ 1 ครั้ง โดย
สงคําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ในระหวางวันที่ 1 – 30
เมษายน หรือระหวางวันที่ 1-31 ตุลาคม
12.5.2 ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท.
กําหนด
12.5.3 ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
1) คณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดาน
คุณภาพการปฏิบัติงานจํานวน 3 คน ประกอบดวย
- ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ
- ผูอํานวยการสํานักการศึกษา หรือผูอํานวยการกองการศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการดาน
การศึกษาของเทศบาล
- ศึกษานิเทศกที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ
ทั้งนี้ใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ
กรณีที่ มีเหตุผลความจําเปน อยางยิ่ง ไม สามารถตั้ งกรรมการตามที่ กําหนดได ให ก. ท. จ.
พิจารณาไดตามความเหมาะสม
2) คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 3 คน ประกอบดวย
- ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรูความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมิน ตามที่ ก.ท. กําหนด เปนกรรมการ โดยการประเมินผูยื่นคําขอรับการ
ประเมิน 1 ราย ใหมีกรรมการประเมิน 3 คน
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12.5.4 ใหกรรมการประเมินบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมิน
ของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลักฐานในแบบรายงานผลการประเมินทายหลักเกณฑ เพื่อประโยชนใน
การสงเสริมและพัฒนาตอไป
12.5.5 การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และการประเมิน
ดานคุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนินการพรอมกัน และใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันที่ 30 เมษายน
หรือวันที่ 31 ตุลาคมของปนั้นๆแลวแตกรณี
- กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับการประเมิน
ทราบเพื่อพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม
- กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวใหเทศบาลนําสงสํานักงาน ก.ท.จ. ภายใน 30 วัน
นับตั้งแตวันที่ผานการประเมินตามรอบปที่เสนอขอ หากไมสงตามกําหนดถือวาสละสิทธิ์
12.5.6 ให สํ า นั ก งาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู ยื่ น คํ า ขอรั บ การประเมิ น และการ
ดําเนินการประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนดรวมถึงความสมบูรณ ถูกตอง ครบถวน ของผลงาน แลวนําสง
คณะกรรมการประเมินตามที่ ก.ท. กําหนด
12.5.7 เมื่อ คณะกรรมการประเมิ นผลงานเสร็จ สิ้น แลว ให นํ าผลการประเมินเสนอ ก.จ.
พิจารณาใหความเห็นชอบผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินที่มีผลการประเมินผานเกณฑการตัดสินใหมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะตามที่เสนอขอ
12.6 การแตงตั้ง
ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งใหพนักงานครูเทศบาลที่ผานการประเมินตามมติ ก.ท.จ.
ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และใหไดรับเงินวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ โดยใหมีผลไมกอนวันที่ ก.ท.จ.
ไดรับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ครบถวน ถูกตอง สมบูรณ หรือหากมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการให
มีผลไดไมกอนวันที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณแลวสําหรับผูที่ไมผานการ ประเมินตาม
เกณฑการตัดสินอาจยื่นคําขอรับการประเมินใหมไดในปตอๆไป สําหรับผูที่ยื่นคําขอเดือนเมษายน จะยื่นคําขอ
ใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป สวนผูที่ยื่นคําขอเดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคม
ของปตอไป
12.7 การพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ให ก.ท. หรือสวนราชการที่ ก.ท. มอบหมายดําเนินการพัฒนาผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหมีหรือ
เลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามหลักสูตรและวิธีการที่ ก.ท. กําหนดทายหลักเกณฑ
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ผลการพัฒนากอนแตงตั้งใหนําไปใชในการเลื่อนวิทยฐานะไดภายใน 5 ป นับแตวันที่ผูนั้น
สําเร็จหลักสูตรการพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
12.8 การรายงานผลการแตงตั้ง
ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วัน ทําการนับตั้งแตวัน
ออกคําสั่ง
13. การประเมินเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ
13.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
1) ดํารงตําแหนงครู ที่มีวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญหรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท. เทียบเทา อยางใด
อยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
2) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 5
3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หนาที่ยอนหลัง 2 ป ติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
13.2 ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวงระยะเวลา
ดังนี้
1) ระหวางวันที่ 1-30 เมษายน ของทุกป
2) ระหวางวันที่ 1-31 ตุลาคม ของทุกป
13.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี้
13.3.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก
- การมีวินัย
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
- การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม
- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
13.3.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
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1) สมรรถนะหลัก
- การมุงผลสัมฤทธิ์
- การบริการที่ดี
- การพัฒนาตนเอง
- การทํางานเปนทีม
2) สมรรถนะประจําสายงาน
- การออกแบบเรียนรู
- การพัฒนาผูเรียน
- การบริหารจัดการชั้นเรียน
- การวิเคราะหและสังเคราะห
13.3.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก
1) ผลการปฏิบัติงาน
- การจัดการเรียนรู
- การพัฒนาวิชาการ
- ผลที่เกิดกับผูเรียน
- ผลที่เกิดกับสถานศึกษา
- ผลที่เกิดกับชุมชน
ทั้งนี้การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณาจากรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผูยื่นคําขอรับ
การประเมินเสนอและอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได
2) ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 2 รายการ ซึ่งตองเปนงานวิจัย 1 รายการ และงานวิชาการอื่น
1 รายการ ทั้งนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทางวิชาการและอาจใหผูยื่นคํา
ขอรั บการประเมิ น นํ าเสนอ และตอบขอซักถามดว ยก็ไ ด ในกรณีที่คณะกรรมการประเมิน เห็นสมควรให
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหผูยื่นคําขอรับการประเมินปรับปรุงตามขอสังเกต ภายใน 6 เดือน นับตั้งแตวันที่
ก.ท แจงมติ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมพิจารณา
13.4 เกณฑการตัดสิน ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้
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13.4.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพการ
ปฏิบัติงานผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากจากกรรมการเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75
13.4.2 ด า นผลงานที่ เ กิ ด จากผลการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ผู ที่ ผ า นการประเมิ น จะต อ งได
คะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้
- ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75
- ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75
- คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 80
ทั้งนี้ ผูที่ผานการประเมินในขอ 13.4.2 จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑเปนเอกฉันทโดย
เปนเอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม
13.5 วิธีการดําเนินการ
13.5.1 ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยื่นคําขอไดปละ 1 ครั้ง โดย
สงคําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ในระหวางวันที่ 1 – 30
เมษายน หรือระหวางวันที่ 1-31 ตุลาคม
13.5.2 ใหผูบังคับบัญชาและสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมิน
ใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด กอนนําสงสํานักงาน ก.ท.
13.5.3 ให ก.ท. แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
1) คณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดาน
คุณภาพการปฏิบัติงานจํานวน 5 คน ประกอบดวย
- ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ
- ผูแทนสวนราชการดานการศึกษาในจังหวัด
- ปลัดเทศบาล
- ทองถิ่นจังหวัด
- พนักงานครูเทศบาลที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ทั้งนี้ ใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ
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กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่กําหนดได ให ก. ท. พิจารณา
ไดตามความเหมาะสม
2) คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 3 คน ประกอบดวย
- ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรูความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมิน ตามที่ ก.ท. กําหนด เปนกรรมการ โดยการประเมินผูยื่นคําขอรับการ
ประเมิน 1 ราย ใหมีกรรมการประเมิน 3 คน
13.5.4 ใหคณะกรรมการประเมินบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่
ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลักฐานในแบบรายงานผลการประเมินทายหลักเกณฑ เพื่อ
ประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป
13.5.5 การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และการประเมิน
ดานคุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนินการพรอมกัน และใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันที่ ก.ท.แตงตั้ง
- กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับการประเมิน
ทราบเพื่อพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม
- กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวใหเทศบาลนําสงสํานักงาน ก. ท.จ. ภายใน 30 วัน
นับตั้งแตวันที่ผานการประเมินตามรอบปที่เสนอขอ หากไมสงตามกําหนดถือวาสละสิทธิ์
13.5.6 ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบการดําเนินการประเมินรวมถึงความสมบูรณ ถูกตอง
ครบถวนของผลงาน แลวนําสงสํานักงาน ก.ท. เพื่อเสนอคณะกรรมการประเมิน ภายใน 30 วัน นับตั้งแตไดรับ
ผลงาน
13.6 การแตงตั้ง
เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหนําผลการประเมินเสนอ ก.ท. พิจารณาให
ความเห็นชอบ กอนเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยนําเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อนําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้ง และใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งใหไดรับเงินวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
พิเศษ
ทั้งนี้ ใหมีผลไมกอนวันที่ ก.ท. ไดรับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ครบ ถูกตอง สมบูรณ
หรือหากมีการปรับปรุงผลงานทางวิชากการใหมีผลไดไมกอนวันที่ ก.ท. ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุง
สมบูรณแลวสําหรับผูที่ไมผานการประเมินตามหลักเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการประเมินใหมไดในป
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ตอๆ ไป สําหรับผูที่ยื่นคําขอเดือนเมษายนจะยื่นคําขอใหมไดใหมไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป สวนผูที่ยื่น
คําขอเดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป
13.7 การรายงานผลการแตงตั้ง
ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วัน ทําการนับตั้งแตวัน
ออกคําสั่ง
14. การประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ
14.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
1) ดํ ารงตํา แหน งผูอํานวยการสถานศึ ก ษา ที่มีวิท ยฐานะ ผู อํานวยการเชี่ ย วชาญหรือดํารง
ตําแหนงอื่นที่ ก.ท. เทียบเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
2) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 5
3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หนาที่ยอนหลัง 2 ป ติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
14.2 ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวงระยะเวลา
ดังนี้
1) ระหวางวันที่ 1-30 เมษายน ของทุกป
2) ระหวางวันที่ 1-31 ตุลาคม ของทุกป
14.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี้
14.3.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก
- การมีวินัย
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
- การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม
- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
14.3.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
1) สมรรถนะหลัก
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- การมุงผลสัมฤทธิ์
- การบริการที่ดี
- การพัฒนาตนเอง
- การทํางานเปนทีม
2) สมรรถนะประจําสายงาน
- การวิเคราะหและสังเคราะห
- การสื่อสารและจูงใจ
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- การมีวิสัยทัศน
14.3.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก
1) ผลการปฏิบัติงาน
- งานวิชาการ
- งานบริหารแผนและงบประมาณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานบริหารทั่วไป
- ผลที่เกิดกับผูเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน และสถานศึกษา
ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณาจากรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผูยื่นคําขอรับ
การประเมินเสนอและอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได
2) ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 2 รายการ ซึ่งตองเปนงานวิจัย 1 รายการ และงานวิชาการอื่น
1 รายการ
ทั้งนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทางวิชาการและอาจใหผูยื่น
คําขอรับการประเมินนําเสนอ และตอบขอซักถามดวยก็ได ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินเห็นสมควรให
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหผูยื่นคําขอรับการประเมินปรับปรุงตามขอสังเกต ภายใน 6 เดือน นับตั้งแตวันที่
ก.ท แจงมติ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมพิจารณา
14.4 เกณฑการตัดสิน ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้
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14.4.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพการ
ปฏิบัติงานผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากจากกรรมการเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75
14.4.2 ด า นผลงานที่ เ กิ ด จากผลการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ผู ที่ ผ า นการประเมิ น จะต อ งได
คะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้
- ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75
-ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75
- คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 80
ทั้งนี้ ผูที่ผานการประเมินในขอ 14.4.2 จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑเปนเอกฉันทโดย
เปนเอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม
14.5 วิธีการดําเนินการ
14.5.1 ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยื่นคําขอไดปละ 1 ครั้ง โดย
สงคําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ในระหวางวันที่ 1 – 30
เมษายน หรือระหวางวันที่ 1-31 ตุลาคม
14.5.2 ใหผูบังคับบัญชาและสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมิน
ใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด กอนนําสงสํานักงาน ก.ท.
14.5.3 ให ก.ท. แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
1) คณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดาน
คุณภาพการปฏิบัติงานจํานวน 5 คน ประกอบดวย
- ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ
- ผูแทนสวนราชการดานการศึกษาในจังหวัด
- ปลัดเทศบาล
- ทองถิ่นจังหวัด
- ผูอํานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวา ผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ
ทั้งนี้ ใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ
กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่กําหนดได ให ก. ท. พิจารณา
ไดตามความเหมาะสม
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2) คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 3 คน ประกอบดวย
- ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรูความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมิน ตามที่ ก.ท. กําหนด เปนกรรมการ โดยการประเมินผูยื่นคําขอรับการ
ประเมิน 1 ราย ใหมีกรรมการประเมิน 3 คน
14.5.4 ใหคณะกรรมการประเมินบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่
ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลักฐานในแบบรายงานผลการประเมินทายหลักเกณฑ เพื่อ
ประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป
14.5.5 การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และการประเมิน
ดานคุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนินการพรอมกัน และใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันที่ ก.ท.แตงตั้ง
- กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับการประเมิน
ทราบ เพื่อพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม
- กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวใหเทศบาลนําสงสํานักงาน ก.ท.จ. ภายใน 30 วัน
นับตั้งแตวันที่ผานการประเมิน หากไมสงตามกําหนดถือวาสละสิทธิ์
14.5.6 ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบการดําเนินการประเมินรวมถึงความสมบูรณ ถูกตอง
ครบถวนของผลงาน แลวนําสงสํานักงาน ก.ท. เพื่อเสนอคณะกรรมการประเมิน ภายใน 30 วัน นับตั้งแตไดรับ
ผลงาน
14.6 การแตงตั้ง
เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหนําผลการประเมินเสนอ ก.ท. พิจารณาให
ความเห็นชอบ กอนเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยนําเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อนําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้ง และใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งใหไดรับเงินวิทยฐานะผูอํานวยการ
เชี่ยวชาญพิเศษ
ทั้งนี้ ใหมีผลไมกอนวันที่ ก.ท. ไดรับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ครบ ถูกตอง สมบูรณ
หรือหากมีการ ปรับปรุงผลงานทางวิชากการใหมีผลไดไมกอนวันที่ ก.ท. ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุง
สมบูรณแลว สําหรับผูที่ไมผานการประเมินตามหลักเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการประเมินใหมไดในป
ตอๆ ไป สําหรับผูที่ยื่นคําขอเดือนเมษายนจะยื่นคําขอใหมไดใหมไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป สวนผูที่ยื่น
คําขอเดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป
14.7 การรายงานผลการแตงตั้ง
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ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วัน ทําการนับตั้งแตวัน
ออกคําสั่ง
15. การประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ
15.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี้
1) ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก ที่มีวิทยฐานะ ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญหรือดํารงตําแหนงอื่นที่
ก.ท. เทียบเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
2) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 5
3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หนาที่ยอนหลัง 2 ป ติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
15.2 ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวงระยะเวลา
ดังนี้
1) ระหวางวันที่ 1-30 เมษายน ของทุกป
2) ระหวางวันที่ 1-31 ตุลาคม ของทุกป
15.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี้
15.3.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก
- การมีวินัย
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
- การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม
- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
14.3.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
1) สมรรถนะหลัก
- การมุงผลสัมฤทธิ์
- การบริการที่ดี
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- การพัฒนาตนเอง
- การทํางานเปนทีม
2) สมรรถนะประจําสายงาน
- การวิเคราะหและสังเคราะห
- การสื่อสารและจูงใจ
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- การมีวิสัยทัศน
15.3.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก
1) ผลการปฏิบัติงาน
- งานนิเทศ
- งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
- งานศึกษาคนควา และการใหบริการทางวิชาการ
- งานวิเคราะห วิจัย
- ผลที่เกิดกับครู ผูเรียน และการจัดการศึกษา
ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณาจากรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผูยื่นคําขอรับ
การประเมินเสนอและอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได
2) ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 2 รายการ ซึ่งตองเปนงานวิจัย 1 รายการ และงานวิชาการอื่น
1 รายการ
ทั้งนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทางวิชาการและอาจใหผูยื่น
คําขอรับการประเมินนําเสนอ และตอบขอซักถามดวยก็ได ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินเห็นสมควรให
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหผูยื่นคําขอรับการประเมินปรับปรุงตามขอสังเกต ภายใน 6 เดือน นับตั้งแตวันที่
ก.ท แจงมติ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมพิจารณา
15.4 เกณฑการตัดสิน ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้
15.4.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพการ
ปฏิบัติงานผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากจากกรรมการเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75
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15.4.2 ด า นผลงานที่ เ กิ ด จากผลการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ผู ที่ ผ า นการประเมิ น จะต อ งได
คะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้
- ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75
- ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75
- คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 80
ทั้งนี้ ผูที่ผานการประเมินในขอ 15.4.2 จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑเปนเอกฉันทโดย
เปนเอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม
15.5 วิธีการดําเนินการ
15.5.1 ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยื่นคําขอไดปละ 1 ครั้ง โดย
สงคําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ในระหวางวันที่ 1 – 30
เมษายน หรือระหวางวันที่ 1-31 ตุลาคม
15.5.2 ใหผูบังคับบัญชาและสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมิน
ใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด กอนนําสงสํานักงาน ก.ท.
15.5.3 ให ก.ท. แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
1) คณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดาน
คุณภาพการปฏิบัติงานจํานวน 5 คน ประกอบดวย
- ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ
- ผูแทนสวนราชการดานการศึกษาในจังหวัด
- ปลัดเทศบาล
- ทองถิ่นจังหวัด
- ศึกษานิเทศกที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ
ทั้งนี้ ใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ
กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่กําหนดได ให ก. ท. พิจารณา
ไดตามความเหมาะสม
2) คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 3 คน ประกอบดวย
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- ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรูความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมิน ตามที่ ก.ท. กําหนด เปนกรรมการ โดยการประเมินผูยื่นคําขอรับการ
ประเมิน 1 ราย ใหมีกรรมการประเมิน 3 คน
15.5.4 ใหคณะกรรมการประเมินบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่
ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลักฐานในแบบรายงานผลการประเมินทายหลักเกณฑ เพื่อ
ประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป
15.5.5 การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และการประเมิน
ดานคุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนินการพรอมกัน และใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันที่ ก.ท.แตงตั้ง
- กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับการประเมิน
ทราบ เพื่อพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม
- กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวใหเทศบาลนําสงสํานักงาน ก.ท.จ. ภายใน 30 วัน
นับตั้งแตวันที่ผานการประเมิน หากไมสงตามกําหนดถือวาสละสิทธิ์
15.5.6 ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบการดําเนินการประเมินรวมถึงความสมบูรณ ถูกตอง
ครบถวนของผลงาน แลวนําสงสํานักงาน ก.ท. เพื่อเสนอคณะกรรมการประเมิน ภายใน 30 วัน นับตั้งแตไดรับ
ผลงาน
15.6 การแตงตั้ง
เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหนําผลการประเมินเสนอ ก.ท. พิจารณาให
ความเห็นชอบ กอนเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยนําเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อนําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้ง และใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งใหไดรับเงินวิทยฐานะศึกษานิเทศก
เชี่ยวชาญพิเศษ
ทั้งนี้ ใหมีผลไมกอนวันที่ ก.ท. ไดรับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ครบ ถูกตอง สมบูรณ
หรือหากมีการ ปรับปรุงผลงานทางวิชากการใหมีผลไดไมกอนวันที่ ก.ท. ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุง
สมบูรณแลว สําหรับผูที่ไมผานการประเมินตามหลักเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการประเมินใหมไดในป
ตอๆ ไป สําหรับผูที่ยื่นคําขอเดือนเมษายนจะยื่นคําขอใหมไดใหมไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป สวนผูที่ยื่น
คําขอเดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป
15.7 การรายงานผลการแตงตั้ง
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ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วัน ทําการนับตั้งแตวัน
ออกคําสั่ง
16. ใหเทศบาลพิจารณาตั้งงบประมาณคาใชจายเปนคาตอบแทนการตรวจประเมินผลงาน และ
คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ ตามที่ ก.ท. กําหนด
17. ในการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อใหมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะ หากมีการตรวจสอบพบวาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลผูใด แจงขอมูลเกี่ยวกับ
เรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงานหรือนําผลงานของผูอื่นมา
ใชเปนผลงานของตนหรือมีการจางวานผูอื่นทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้น ไมใชผลงานที่แทจริง
ของตน ใหนายกเทศมนตรีสั่งระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอรับการประเมินของพนักงานครูเทศบาลผูนั้น
แลวดําเนินการทางวินัยแกพนักงานครูเทศบาลดังกลาว รวมถึงผูที่เกี่ยวของตามควรแกกรณีตอไป
18. หามมี ใหพ นัก งานครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลที่ถูกสั่ งระงับหรือยกเลิกการ
พิจารณาคําขอรับการประเมินดังกลาว เสนอขอรับการประเมินเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ภายในระยะเวลา 2
ป นับแตวันที่ถูกสั่งระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอรับการประเมิน
19. ใหถือเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบที่จะตองตรวจสอบคุณสมบัติ
และขอมูลประกอบคําขอรับการประเมินใหถูกตอง ในกรณีที่มีพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล
ที่ถูกสั่งระงับหรือยกเลิกการพิจารณา
คํ า ขอรั บ การประเมิ น หรื อ ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งแล ว แต ก รณี ส มควรถู ก ดํ า เนิ น การทางวิ นั ย หาก
ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมดําเนินการทางวินัยใหถือวาผูบังคับบัญชาผูนั้นกระทําผิด วินัยตามขอ 20 แหง
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการ
ดําเนินการทางวินัย
20. การแตงตั้งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ในกรณี
ที่มีคําสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพนักงานครูเทศบาลผูใดวา กระทําผิดวินัยอยางรายแรง หรือมีคําสั่งลงโทษ
ทางวินัย หรือถูกฟองคดีอาญา ใหเลื่อนหรือแตงตั้งไดนับตั้งแตวันที่ผูบังคับบัญชาอาจเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแก
พนักงานครูเทศบาลผูนั้นไดเปนตนไป
*ให ผู ดํ า รงตํ า แหน ง หั ว หน า ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก และครู ผู ดู แ ลเด็ ก มี ค วามก า วหน า ในการ
ประกอบวิชาชีพ และไดรับเงินเดื อน เงินวิทยฐานะ เงินประจําตําแหน ง และประโยชนตอบแทนอื่น ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติเงินเดือน เงิน
วิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 เชนเดียวกับผูดํารง
ตําแหนงประเภทพนักงานครูเทศบาล
*ขอ 99 วรรคทาย แกไขเพิ่มเติมตามประกาศหลักเกณฑฯโดยฉบับที่ 31 พ.ศ. 2553

104

*ขอ 100 ยกเลิก
*ขอ 101 ยกเลิก
หมวด 5
การบรรจุและแตงตั้ง
*ขอ 102 การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด
ในเทศบาล ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดในตําแหนงนั้น หรือตําแหนงอื่นที่เกี่ยวของและเกื้อกูลกัน
ซึ่งกําหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงกันกับคุณวุฒิที่ผูนั้นนํามาสมัครสอบแขงขัน
การร อ งขอให ดํ า เนิ น การสอบแข ง ขั น การดํ า เนิ น การสอบแข ง ขั น การขึ้ น บั ญ ชี ก าร
สอบแขงขัน การใชบัญชีการสอบแขงขัน การขอใชบัญชีและการบรรจุและแตงตั้งจากบัญชีผูสอบแขงขันได ให
เปนไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
มิใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับในกรณี การบรรจุและแตงตั้งตาม ขอ 104 ขอ 109
ขอ 110 ขอ 116 และขอ 120
ขอ 103 ผูสอบแขงขันได ซึ่งอยูในลําดับที่ที่จะไดรับบรรจุ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ถา
ปรากฏวาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม โดยไมไดรับการยกเวนจาก ก.ท.จ.
ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามที่กาํ หนดในหมวด 1 วาดวยคุณสมบัติ
และลักษณะตองหามเบื้องตน หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง โดยไมไดรับอนุมัติยกเวนจาก ก.ท.
อยูกอนหรือ ภายหลังการสอบแขงขันจะบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนั้นไมได
ขอ 104 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง เพื่อประโยชนแกราชการที่จะตองบรรจุ
บุคคลที่มีความรู ความสามารถ และความชํานาญสูง เขารับราชการในฐานะผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการ
ก.ท.จ.อาจมีมติใหความเห็นชอบ ตามที่เทศบาลรองขอใหบรรจุและแตงตั้งจากผูไดรับการคัดเลือก สําหรับการ
กําหนดระดับของตําแหนงที่จะแตงตั้งและเงื่อนไขที่จะใหไดรับ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.ท.
กําหนด
ขอ 105 เทศบาลที่จะเสนอขอให ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบ เพื่อบรรจุบุคคลเขารับ
ราชการในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือผูชํานาญการจะตองมีลักษณะตอไปนี้
(1) ลักษณะหนาที่ ความรับผิดชอบของเทศบาล มีความจําเปนที่จะตองใชบุคลากร ผูที่มี
ความรู ความสามารถและความชํ า นาญงานในระดั บ ผู เ ชี่ ย วชาญ หรื อ ผู ชํ า นาญการหรื อ ผู ที่ มี ค วามรู
ความสามารถและความชํานาญงานเทียบไดในระดับเดียวกัน
(2) มีการกําหนดตําแหนงผูเชี่ยวชาญ หรือผูชํานาญการ เพื่อรองรับลักษณะหนาที่ ความ
รับผิดชอบตาม (1) โดยพิจารณากําหนดระดับตําแหนง ใหเหมาะสมกับความยากและคุณภาพของงานใน
ตําแหนงนั้น ดังนี้
*ขอ 102 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศหลักเกณฑฯโดยฉบับที่ 24 พ.ศ. 2550
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(ก) ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ กําหนดเปนตําแหนงระดับ 9
(ข) ตําแหนงผูชํานาญการ กําหนดเปนตําแหนงระดับ 6 ระดับ 7 หรือระดับ 8
ขอ 106 กรณีเทศบาล มีความจําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนแกราชการที่จะตองบรรจุบุคคลเขา
รับราชการในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือผูชํานาญการในเทศบาล ใหเสนอเหตุผลและความจําเปน คําชี้แจง ประวัติ
และผลงานของผูที่จะบรรจุเขารับราชการ ซึ่งจะตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถและความชํานาญงานสูงใน
ระดับผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการ แลวแตกรณี และมีความเหมาะสมกับ ลักษณะงานในตําแหนงที่ขอบรรจุ
และแตงตั้ง โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการทํางาน และผลงานที่ไดปฏิบัติมา ตามแบบที่กําหนด
ทายประกาศนี้ ให ก.ท.จ. พิจารณา
ในเหตุผลคําชี้แจงตามวรรคหนึ่ง ใหแสดงรายละเอียด ดังนี้
(1) บุคคลที่จะบรรจุเขารับราชการ คุณวุฒิ ตําแหนงที่จะบรรจุ และระดับตําแหนง
(2) รายละเอียดหนาที่ความรับผิดชอบ และปริมาณงานของตําแหนงที่จะบรรจุ
(3) เหตุผลความจําเปนในการขอบรรจุบุคคลผูนี้
(4) ประโยชนที่ทางราชการจะไดรับจากการบรรจุบุคคลผูนี้
ขอ 107 กรณีที่เทศบาลขอบรรจุบุคคลเขารับราชการตามขอ 105 แตยังไมไดกําหนดตําแหนง
ผูเชี่ยวชาญ หรือผูชํานาญการตามที่กําหนดในขอ 105 (2) ใหเทศบาลเสนอขอกําหนดตําแหนงผูเชี่ยวชาญหรือ
ผูชํานาญการให ก.ท.จ.พิจารณาใหความเห็นชอบกอน โดยกําหนดเปนตําแหนงสายงานตามลักษณะงานและ
กําหนดระดับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท. กําหนดแลวเสนอใหก.ท.พิจารณาใหความ
เห็นชอบ
สําหรับกรณีการขอกําหนดตําแหนงดังกลาวเปนการกําหนดตําแหนงสายงานใหม ซึ่งเปนสาย
งานที่ ก.ท. ยังไมไดกําหนดมาตรฐานกําหนดตําแหนงของสายงานนั้น ในการขอกําหนดตําแหนงดังกลาวให
เทศบาลจัดทํารางมาตรฐานกําหนดตําแหนงของตําแหนงสายงานนั้นเสนอไปพรอมกันดวย ทั้งนี้เพื่อแสดงให
ทราบถึงประเภทตําแหนง ชื่อตําแหนงสายงานลักษณะงานโดยทั่วไป หนาที่และ ความรับผิดชอบของตําแหนง
ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและระดับตําแหนง
ขอ 107 ทวิ กรณีการโอนพนักงานเทศบาลเปนขาราชหรือพนักงานสวนทองถิ่นประเภทอื่น
หรือขาราชการประเภทอื่น เมื่อเทศบาลไดรับแจงการรับโอนพนักงานเทศบาลผูนั้นจากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นประเภทอื่นหรือสวนราชการอื่น ใหนายกเทศมนตรีรายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เพื่อขอ
ความเห็นชอบใหพนจากตําแหนง โดยกําหนดวันออกคําสั่งใหพนจากตําแหนงเปนวันเดียวกันกับคําสั่งการรับ
โอนเมื่อมีคําสั่งรับโอนแลวใหนายกเทศมนตรี รายงานใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลทราบ
ขอ 108 เมื่อ ก.ท.จ. ไดเห็นชอบการบรรจุบุคคลใดเขารับราชการในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือ
ผูชํานาญการ ในตําแหนงใด ระดับใด แลว ให ก.ท.จ. กําหนดอันดับเงินเดือนและขั้นเงินเดือนที่จะใหไดรับ
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โดยขั้นเงินเดือนที่จะใหไดรับดังกลาว ก.ท.จ. ใหไดรับในขั้นที่ไมต่ํากวาจุดกึ่งกลางระหวางขั้นสูง และขั้นต่ํา
ของอันดับเงินเดือนที่ผูนั้นไดรับ
ขอ 109 ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ ก.ท.จ. เห็นวา ไมจําเปนตองดําเนินการสอบแขงขัน อาจ
คัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงไดในกรณีดังนี้
(1) การบรรจุและแตงตั้งผูไดรับทุนรัฐบาล ทุนเลาเรียนหลวง หรือทุนของเทศบาลเพื่อ
ศึกษาวิชาในประเทศหรือตางประเทศ
(2) การบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่ ก.ท. กําหนดใหคัดเลือกเพื่อ
บรรจุบุคคลเขารับราชการเปนกรณีพิเศษ
(3) การบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.ท.จ. อนุมัติใหสวนราชการ
ใดจัดใหมีการศึกษาขึ้น เพื่อเขารับราชการในเทศบาลโดยเฉพาะ
(4) การบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ซึ่งไมสามารถมารับการบรรจุได เมื่อถึง ลําดับ
ที่ที่สอบได เนื่องจากอยูในระหวางการรับราชการทหาร ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและไดมา
รายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผูสอบแขงขันไดที่ผูนั้นสอบได ถูกยกเลิกไปแลว
(5) การบรรจุแ ละแตงตั้ งผูสอบแขงขัน ได ซึ่งถู ก ยกเลิกการขึ้ น บั ญชี ผูสอบแขงขัน ได
เนื่องจากไดมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแลว แตมีเหตุที่ไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่
สอบแขงขันไดตามกําหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแตงตั้ง
(6) กรณีการบรรจุและแตงตั้งบุคคลที่มีความรูความสามารถและความชํานาญสูงเขารับ
ราชการในฐานะผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการ
ขอ 110 พนักงานเทศบาลผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายวา
ดวยการรับราชการทหาร เมื่อผูนั้นพนจากราชการทหาร โดยมิไดกระทําการใด ๆ ในระหวางรับราชการทหาร
อันเสียหายแกราชการอยางรายแรงหรือไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง และผูนั้นไมเปนผูขาดคุณสมบัติ
และมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในหมวด 1 หากประสงคจะเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาลในเทศบาล
เดิม
ภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันพนจากราชการทหาร ใหสั่งบรรจุและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในเทศบาลได
พนักงานเทศบาล ซึ่งไดรับบรรจุเขารับราชการตามวรรคหนึ่ง ใหมีสิทธิไดนับวันรับราชการ
กอนถูกสั่งใหออกจากราชการ รวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและวันรับ
ราชการเมื่อไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนเวลาราชการติดตอกันเพื่อประโยชนตามประกาศนี้ และตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นเสมือน วาผูนั้น มิไดเคยถูกสั่งใหออกจาก ราชการ
ขอ 111 เมื่อพนักงานเทศบาลผูใดออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการ
รับราชการทหาร ใหเทศบาลสงวนตําแหนงในระดับเดียวกันไวสําหรับบรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการ
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ขอ 112 พนักงานเทศบาลผูที่ไดออกจากราชการไปรับราชการทหาร ตามขอ 111 หากผูนั้น
ประสงค จะขอกลับเขารับราชการในเทศบาลเดิมจะต องยื่น คําขอพร อมดว ยหนังสือรับรองประวัติการรับ
ราชการทหารตามแบบที่กําหนดทายประกาศนี้ ภายใน 180 วัน นับแตวันพนจากราชการทหาร
ขอ 113 ใหเทศบาลตรวจสอบเอกสารและประวัติการรับราชการทหาร ตามขอ 112 หากเห็น
วาเปนเอกสารที่ถูกตอง และผูนั้นไดพนจากราชการทหารโดยมิไดกระทําการใด ๆ ในระหวางรับราชการทหาร
อันเสียหายแกราชการอยางรายแรง หรือไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง และผูนั้นไมเปนผูขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม อีกทั้งไดผูนั้นไดยื่นคําขอบรรจุกลับเขารับราชการภายใน 180 วันนับแตวัน
พนจากราชการทหาร ก็ใหนายกเทศมนตรี โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. สั่งบรรจุ ผูนั้นกลับเขารับราชการ
เปนพนักงานเทศบาลและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดิมที่สงวนไว โดยใหไดรับเงินเดือน ดังนี้
(1) ในกรณีที่ผูกลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป แตไมถึง 1
ป ใหสั่งบรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล โดยใหรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูง
กวาเดิมไดไมเกินครึ่งขั้น
ถามีเศษของ 6 เดือนที่ไปรับราชการทหาร เมื่อนําเศษที่เหลือไปรวมกับระยะ เวลาในการ
ปฏิบัติงานของครึ่งปที่แลวมาของผูนั้นกอนออกไปรับราชการทหารแลวไดครบ 6 เดือน ก็ใหสั่งบรรจุผูนั้นกลับ
เขารับราชการโดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกวาเดิมไดอีกไมเกินครึ่งขั้น
(2) ในกรณีที่ผูกลับจากราชการทหาร มีเวลารับราชการทหารครบ 1 ป ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
ผูนั้นกลับเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล โดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกวาเดิมไดไม
เกินปละหนึ่งขั้น
(3) ในกรณีที่ผูกลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต 1 ป ขึ้นไปเศษของปที่ไป
รับราชการทหารที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑขอ (2) แลวหากมีระยะเวลาเหลือครบ 6 เดือน ใหสั่งบรรจุผู
นั้นโดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกวาเดิม เพิ่มจากขอ (2) ไดอีกไมเกินครึ่งขั้นสําหรับ
ระยะเวลาที่คํานวณไดครบ 6 เดือน และหากยังมีเศษที่เหลือจากการคํานวณครั้งสุดทายแตไมครบ 6 เดือน ให
พิจารณาคํานวณตามเกณฑ ขอ (1) วรรคสอง
ทั้งนี้ การใหไดรับเงินเดือนสูงกวาเดิม ตามขอ (1) ขอ (2) และ ขอ (3) นั้น จะตองไมไดรับ
ประโยชนมากกวาผูที่มิไดออกจากราชการไปรับราชการทหารและตองไมเกินขั้นสูงของอันดับ
เงินเดือนสําหรับตําแหนงระดับเดิม
ขอ 114 ในการบรรจุผูไปรับราชการทหารกลับเขารับราชการ หากผูใดไมเคยไดรับการบรรจุ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 ขึ้นไป ซึ่งตองใชวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํา
กวานี้ขึ้นไปเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงมากอน หากจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานดังกลาว ผู
นั้นจะตองอยูในเกณฑที่กําหนดในหมวด 6 วาดวยการยายพนักงานเทศบาล ดวย
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ขอ 115 พนักงานเทศบาลที่ออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับ
ราชการทหาร กอนวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ หากพนจากราชการทหารโดยไมมีความเสียหายและประสงค
จะเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาลในเทศบาลเดิม ภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันพนจาก
ราชการทหาร ใหนําความที่กําหนดไวในขอ 111 ขอ 112 มาใชบังคับแกพนักงานเทศบาล ที่กลาวถึงโดย
อนุโลม
ขอ 116 พนักงานเทศบาลผูใดออกจากราชการไปแลว และไมใช เปนกรณีออกจาก ราชการใน
ระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ถาสมัครเขารับราชการและเทศบาลตองการจะรับผูนั้นเขารับราชการ ให
ผูสมัครกลับเขารับราชการตองยื่นคําขอตามแบบ และเอกสารประกอบ ดังนี้
(1) ใบรับรองแพทย ซึ่งรับรองไวไมเกิน 60 วัน นับแตวันที่ออกใบรับรองถึงวันที่ยื่นขอก
ลับเขารับราชการ
(2) สําเนาทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล
(3) หนังสือรับรองความรู ความสามารถ และความประพฤติของผูบังคับบัญชาเดิมซึ่งมี
ตําแหนงตั้งแตระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไป
(4) สําเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวของกับตําแหนงที่จะบรรจุ
(5) สําเนาทะเบียนบาน
(6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(7) สํ า เนาหนั ง สื อ สํ า คั ญ การสมรส หลั ก ฐานอนุ ญ าตให เ ปลี่ ย นชื่ อ ตั ว ชื่ อ สกุ ล หรื อ
หนังสือรับรองวาเปนบุคคลคนเดียวกัน (ถามี)
(8) สําเนาคําสั่งอนุญาตใหออกจากราชการ
ขอ 117 ใหเทศบาลตรวจสอบเอกสารตามขอ 116 และประวัติการรับราชการและ การทํางาน
ทุ ก แห ง ของผู ส มั ค ร และให ส อบถามไปยั ง ส ว นราชการหรื อ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ ให ไ ด ร ายละเอี ย ด
ขอเท็จจริงมากที่สุดมาประกอบการพิจารณา
ขอ 118 การพิจารณาเพื่อบรรจุผูที่ออกจากราชการไปแลวกลับเขารับราชการ ใหพิจารณาตาม
หลักเกณฑดังนี้
(1) ผูสมัครกลับเขารับราชการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม หรือไดรับการ
ยกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามสําหรับพนักงานเทศบาล
(2) ผูสมัครกลับเขารับราชการตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะบรรจุ และ
แตงตั้งตามที่ ก.ท. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือไดรับอนุมัติจาก ก.ท.
(3) กรณีบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ ก.ท. กําหนดใหเปนตําแหนงที่มีระดับควบใน
สายงานใด ตองไมมีผูสอบแขงขันไดหรือผูสอบคัดเลือกไดในตําแหนงระดับใดระดับหนึ่งที่เปนระดับควบใน
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สายงานนั้น ขึ้นบัญชีรอการบรรจุหรือเลื่อนระดับตําแหนงอยู และกรณีบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ ก.ท.
มิไดกําหนดใหเปนตําแหนงที่มีระดับควบ ตองไมมีผูสอบคัดเลือกไดในตําแหนงนั้น ขึ้นบัญชี รอการเลื่อน
ระดับตําแหนงอยู เวนแต ผูที่จะกลับเขารับราชการนั้น เปนผูที่ออกจากราชการไปดํารงตําแหนงทางการเมือง
หรือสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น หรือ
ลาออกจากราชการเพื่อติดตามคูสมรสไปรับราชการ ณ ตางประเทศ หรือเปนผูที่ออกจากราชการไปเพราะถูกยุบ
เลิกตําแหนง
ขอ 119 การบรรจุและแตงตั้งผูสมัครกลับเขารับราชการตามที่ประกาศนี้ ใหนายกเทศมนตรี
โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. สั่งบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม และใหไดรับ
เงินเดือนไมสูงกวาขั้นที่เคยไดรับอยูเดิมกอนออกจากราชการ
ขอ 120 การบรรจุและแตงตั้งจากขาราชการประเภทอื่น หรือพนักงานสวนทองถิ่นอื่นผูขอโอน
มาเปนพนักงานเทศบาลใหเปนไปตามที่กําหนดในหมวด 8
ขอ 121 ผูไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาล ตําแหนงใดตองมีคุณวุฒิตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท. กําหนด
ปริ ญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิใดเป นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ให
หมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง
กรณีมีเหตุผลความจําเปน ก.ท. อาจใหความเห็นชอบในการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงที่แตกตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงก็ได
*ขอ 122 ผูไดรับบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาลและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดใน
เทศบาล หากภายหลังปรากฏวาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามเบื้องตนโดยไมไดรับการยกเวนจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและ
ลักษณะตองหามเบื้องตนของพนักงานเทศบาล หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นโดยไมไดรับ
อนุมัติ ยกเวนจากคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลอยูกอนก็ดี หรือมีกรณีตองหาอยูกอนและภายหลังเปนผู
ขาดคุ ณ สมบัติ เ นื่ อ งจากกรณี ต อ งหานั้น ก็ ดี หรื อ กรณีบ รรจุ แ ละแต งตั้ ง จากแขง ขั น ไดใ นตํา แหน งอื่ น ที่ ไ ม
เกี่ยวของเกื้อกูลกันก็ดี ใหนายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล สั่งใหผูนั้น
ออกจากราชการโดยพลัน แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่ และ
การรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการกอนมีคําสั่งใหออกนั้น และ
ถาการเขารับราชการเปนไปโดยสุจริตแลว ใหถือวาเปนการสั่งใหออกเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
ขอ 123 การบรรจุและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงที่
ตําแหนง จะกระทํามิได
*ขอ 122 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศหลักเกณฑฯโดยฉบับที่ 25 พ.ศ. 2550

ก.ท.

ยังมิไดกําหนด
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*ขอ 124 ผูใดไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล ใหมีการทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการของพนักงานเทศบาล โดยใหมีระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน แตไมเกิน 9 เดือน กรณีผูที่ไดรับ
การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูผูชวย ใหผูนั้นไดรับการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมใน
ตําแหนงครูผูชวยเปนเวลาสองป กอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลกําหนดในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือการเตรียมความพรอมและ
พัฒนาอยางเขมตองดําเนินการในรูปคณะกรรมการ กรณีที่ไมผานการประเมินและไมสมควรใหรับราชการ
ตอไปก็ใหนายกเทศมนตรีสั่งใหผูนั้นออกจากราชการได โดยไดรับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล
ผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง ใหถือเสมือนวา ผูนั้นไมเคยเปนพนักงาน
เทศบาล แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอื่นใดที่
ไดรับจากราชการในระหวางที่ผูนั้นอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ หรืออยูระหวางการเตรียมความ
พรอมและพัฒนาอยางเขม
ขอ 125 ใหผูไดรับการบรรจุจากผูสอบแขงขันได หรือผูไดรับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่
ไมจําเปนตองสอบแขงขันเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาลและขาราชการประเภท
อื่น หรือพนักงานสวนทองถิ่นอื่นที่อยูในระหวางทดลองปฏิบัติงาน ซึ่งโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงาน
เทศบาล ตองทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง
ขอ 126 ภายใตบังคับขอ 135 (2) ใหผูไดรับบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาล ตามขอ
125 ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งเปนเวลาหกเดือนนับแตวันเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ
เปนตนไป
ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการในเรื่องการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอยาง จริงจังมี
ความเที่ยงธรรมและไดมาตรฐานในอันที่จะใหการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเปนกระบวนการเลือกสรร
บุคคลเขารับราชการอยางมีประสิทธิภาพ
ขอ 127 ใหเทศบาลกําหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไดตามความ
เหมาะสม แตอยางนอยตองประกอบดวยความรูที่ใชในการปฏิบัติหนาที่ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง คุณธรรม การปฏิบัติตนตามกรอบของจรรยาบรรณและการรักษาวินัย ความ
ประพฤติ การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนและขอบังคับของทางราชการ
วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการให
เปนไปตามที่เทศบาลกําหนด แลวรายงานให ก.ท.จ. ทราบ
*ขอ 124 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศหลักเกณฑฯโดยฉบับที่ 20 พ.ศ. 2549
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ขอ 128 ใหผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูมีหนาที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการ
ใหผูมีหนาที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการมอบหมายงานใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการปฏิบั ติ และแจงใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการทราบอยางชั ดเจนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานการ
ประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการ
ขอ 129 ใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการทํารายงานการปฏิบัติหนาที่ราชการของตนเสนอผูมี
หนาที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามแบบและวิธีการที่เทศบาลกําหนด
ขอ 130 ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอีกจํานวนสองคน ซึ่งอยางนอยตองแตงตั้งจากผูมีหนาที่ดูแล การ
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหนึ่งคน พนักงานเทศบาลผูเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ ผูทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการอีกหนึ่งคน
ขอ 131 ใหคณะกรรมการทําหนาที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของ ผูทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการตามรายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑการประเมินที่กําหนดไว
ในขอ 127 ทําการประเมินสองครั้ง โดยประเมินครั้งแรกเมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการมาแลวเปนเวลาสาม
เดือนและประเมินครั้งที่สอง เมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่หนาที่ราชการครบหกเดือน เวนแต คณะกรรมการไม
อาจประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในแตละครั้งไดอยางชัดแจงเนื่องจากผูทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการไดลาคลอดบุตร ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานาน ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะ
ปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือลาเขารับการตรวจ
เลือกหรือเขารับการเตรียมพล คณะกรรมการจะประเมินผลรวมเมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการครบหกเดือน
แลวก็ได
ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามขอ 135 (2) เมื่อครบกําหนด
ระยะเวลาที่ขยายแลวใหประเมินอีกครั้งหนึ่ง
ขอ 132 ผลการประเมินของคณะกรรมการใหเปนไปตามเสียงขางมาก และในกรณีมีกรรมการ
ที่ไมเห็นดวยอาจทําความเห็นแยงรวมไวก็ได
ขอ 133 เมื่อคณะกรรมการไดดําเนินการตามขอ 131 แลว ใหประธานกรรมการรายงานผล
การประเมินตอนายกเทศมนตรีตามแบบรายงานทายประกาศนี้
(1) ในกรณีที่ผลการประเมินไมต่ํากวาเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดไวในขอ127 ให
รายงานเมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการครบหกเดือนแลว หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ขยายตาม ขอ 135 (2) แลว
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(2) ในกรณีที่ผลการประเมินต่ํากวาเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดไวในขอ 127
รายงานเมื่อเสร็จสิ้นการประเมินแตละครั้ง

ให

ขอ 134 เมื่อนายกเทศมนตรีไดรับรายงานตามขอ 133 (1) แลว ใหประกาศวาผูทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการนั้นเปนผูผานการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการพรอมแจงใหผูนั้นทราบ และรายงานตามแบบ
รายงานทายประกาศนี้ ไปยัง ก.ท.จ. ภายในหาวันทําการนับแตวันประกาศ
ขอ 135 เมื่อนายกเทศมนตรีไดรับรายงานตามขอ 133 (2) ใหดําเนินการดังนี้
(1) ในกรณีที่เห็นควรใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการออกจากราชการใหนายกเทศมนตรี
แสดงความเห็นในแบบรายงานตามขอ 133 และมีคําสั่งใหผูนั้นออกจากราชการโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
ภายในหาวันทําการนับแตวันที่ไดรับรายงานพรอมกับแจงใหผูนั้นทราบ และสงสําเนาคําสั่งใหออกไปยัง
ก.ท.จ. ภายในหาวันทําการนับแตวันที่มีคําสั่ง
(2) ในกรณีที่เห็นควรใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป
จนครบหกเดือน หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไปอีกระยะหนึ่งเปนเวลาสามเดือน แลวแต
กรณี ใหแสดงความเห็นในแบบรายงาน แลวแจงใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ผูมีหนาที่ดูแลการทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการ และคณะกรรมการทราบ เพื่อทําการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป
ในกรณีที่ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไดทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการจนสิ้นสุดระยะเวลาที่
ขยายแลว และนายกเทศมนตรีไดรับรายงานวาผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของผูนั้นยังต่ํากวาเกณฑหรือ
มาตรฐานอีก ใหนายกเทศมนตรีมีคําสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ โดยนําความใน (1) มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 136 การนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเปนเดือนตามประกาศนี้ ใหนับวันที่ผูทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการไมไดมาปฏิบัติงานรวมเปนเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการดวย และใหนับวันเขาปฏิบัติ
หนาที่ราชการวันแรกเปนวันเริ่มตน และนับวันกอนหนาจะถึงวันที่ตรงกับวันเริ่มตนนั้นของเดือนสุดทายแหง
ระยะเวลาเปนวันสิ้นสุดระยะเวลาถาไมมีวันตรงกันในเดือนสุดทาย ใหถือเอาวันสุดทายของเดือนนั้นเปนวัน
สิ้นสุดระยะเวลา
ขอ 137 พนักงานเทศบาลซึ่งอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ผูใดไดรับแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นตามวุฒิ ยาย โอน หรือออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวย
การรับราชการทหารแลวไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาลอีก ใหทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ดังนี้
(1) กรณี ไ ด รั บ แต งตั้ง ใหดํา รงตํ า แหนง ในระดับ สูงขึ้น ในสายงานเดิม ตามวุ ฒิ ที่ไ ดรั บ
เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอเนื่องไปกับ
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ตําแหนงเดิม ถาไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นในตางสายงานใหเริ่มทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
และนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหม
(2) กรณียายไปดํารงตําแหนงในสายงานเดิม ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและ นับเวลา
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอเนื่องกับตําแหนงเดิม ถายายไปดํารงตําแหนงในตางสายงานใหเริ่มทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหม
(3) กรณี โ อนมาดํ า รงตํา แหนง ใหม ให เ ริ่ ม ทดลองปฏิ บัติ ห นา ที่ ร าชการและนั บ เวลา
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหม เวนแตกรณีโอนโดยบทบัญญัติของกฎหมายใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
และนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอเนื่องกับตําแหนงเดิม
(4) กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ ทหาร
เมื่อไดรับบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาล ไมวาในสายงานเดิมหรือตางสายงาน ใหทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอเนื่องกับตําแหนงเดิม
ขอ 138 พนักงานเทศบาลผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดแลว หากภายหลังปรากฏวา
เปนผูมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งผูนั้นใหกลับไป
ดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนงอื่นในระดับเดียวกับตําแหนงเดิมที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงโดยพลัน โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. แต ทั้งนี้ ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นได
ปฏิบัติไปตามอํานาจหนาที่ และการรับเงินเดือน หรือผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับ หรือมีสิทธิจะไดรับจากทาง
ราชการในระหวางที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ ผูนั้นมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

ผูที่ไดรับแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนงอื่นตามวรรคหนึ่ง ใหรับเงินเดือนใน
ขั้นที่พึงจะไดรับตามสถานภาพเดิม และใหถือวาผูนั้นไมมีสถานภาพอยางใดในการที่ไดรับแตงตั้ง ใหดํารง
ตําแหนงที่ตนมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
*ขอ 139 ในกรณีเทศบาลมีตําแหนงผูบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาวางลง หรือ
ตําแหนงวางเนื่องจากการกําหนดขึ้นใหม ใหเทศบาลรายงานตําแหนงวางนั้น ใหคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ตําแหนงวางและใหเทศบาลดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงที่วางนั้น ภายใน 60 วัน นับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง
ในการดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารและสายงานผูบริหาร
สถานศึกษาที่วางตามวรรคหนึ่ง ใหเทศบาลพิจารณาดําเนินการ วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี ดังตอไปนี้
(1) รับโอนพนักงานเทศบาลตําแหนงและระดับเดียวกับตําแหนงที่วางจากเทศบาลอื่นหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นอื่น ที่อยูในสายงานนักบริหารในตําแหนงและระดับเดียวกัน
(2) สอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นแทนตําแหนงที่วางตามขอ 76 หรือ
ขอ 93 แลวแตกรณี
*ขอ 139 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศหลักเกณฑฯโดยฉบับที่ 24 พ.ศ. 2550
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(3) คัดเลือกเพื่อรับโอนขาราชการประเภทอื่น หรือพนักงานสวนทองถิ่นประเภทอื่นซึ่ง
ดํารงตําแหนงที่มีลักษณะงานเทียบเคียงไดกับตําแหนงที่จะรับโอน โดยมีหนังสือรับรองจากสวนราชการตน
สังกัด และผูจะขอใหรับโอนจะตองมีระดับตําแหนงไมต่ํากวาตําแหนงที่จะแตงตั้งนั้นตามขอ 159 ทั้งนี้ตองเปด
โอกาสใหพนักงานเทศบาลตําแหนงและระดับเดียวกับตําแหนงที่วางจากเทศบาลอื่น ที่อยูในสายงานนักบริหาร
ในตําแหนงและระดับเดียวกัน เขารับการคัดเลือกดวย
(4) รายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) หรือคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) แลวแตกรณี เพื่อขอใชบัญชีในตําแหนงประเภทและระดับเดียวกันโดยไมตองเรียงตามลําดับที่
กรณีที่ เทศบาลมีตํ า แหนงบริห ารและสายงานผู บริ หารสถานศึ ก ษาวางลง หรือ
ตําแหนงวางเนื่องจากการกําหนดขึ้นใหม วางลงเกินกวา 60 วัน โดยที่เทศบาลมิไดดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาที่วางตามวรรคสอง โดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร หรือกรณีที่ เทศบาลไดดําเนินการตามวรรคสองแลว แตยังไมสามารถสรรหาผูมาดํารงตําแหนงได
ภายใน 150 วัน นับแตวันที่ ตําแหนงวางหรือตําแหนงวางเนื่องจากการกําหนดขึ้นใหม ใหถือวาการที่แลวมา
เปนอันยกเลิก และใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
(ก.ท.) แลวแตกรณี สงบัญชีผูสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกไดของจังหวัดหรือของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ใหเทศบาลดําเนินการบรรจุแทนตําแหนงที่วางที่วาง ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือสงตัว
ผูสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกไดนั้น
ใหผูบริหารทองถิ่นประเมินผลการปฏิบัติงานและความประพฤติในรอบ 6 เดือน
ของพนักงานเทศบาลที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
(ก.ท.) สงมาบรรจุแทนตําแหนงที่วาง หากผลการประเมินปรากฏวาการปฏิบัติราชการไมมีประสิทธิภาพ หรือ
มีความประพฤติไมเหมาะสม ใหรายงาคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาดําเนินการตามขอ 159
ในกรณีที่พนักงานเทศบาลถูกดําเนินการตามวรรคสี่ตั้งแต 2 ครั้งติดตอกัน โดย
เหตุเกิดจากการปฏิบัติราชการ ไมมีประสิทธิภาพหรือมีความไมเหมาะสม ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
(ก.ท.จ.) พิจารณาเรียกตัวพนักงานเทศบาลรายดังกลาว เขารับการฝกอบรมเพื่อฟนฟูสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด
กรณีนายกเทศมนตรีไมดําเนินการบรรจุแตงตั้งตามวรรคสาม โดยไมมีเหตุผล
อั น สมควร ให ถื อ ว า ละเลยไม ป ฏิ บั ติ ต าม หรื อ ปฏิ บั ติ ก ารไม ช อบด ว ยอํ า นาจหน า ที่ ต ามกฎหมาย ให
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) แจงผูกํากับดูแลพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป
หมวดที่ 6 การยาย
ขอ 140 การยายพนักงานเทศบาลผูดํารงตําแหนงหนึ่ง ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอีกตําแหนง
หนึ่ง ใหนายกเทศมนตรีเปนผูสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดียวกัน โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
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และพนักงานเทศบาลผูนั้นตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ตามที่ ก.ท.กําหนดไว
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ขอ 141 การยายพนักงานเทศบาล ใหพิจารณาถึงเหตุผลความจําเปนเพื่อประโยชนของทาง
ราชการ การพัฒนาพนักงานเทศบาลเปนหลัก และอาจพิจารณาความจําเปนอื่น ๆ ที่ตองใชในการปฏิบัติงาน
ของราชการประกอบดวย
ขอ 142 การยายพนักงานเทศบาลผูดํารงตําแหนงหนึ่งไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงาน
เดิมทั้งสายงานผูปฏิบัติและสายงานผูบริหาร ใหสั่งยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดิม และใหไดรับ
เงินเดือนในขั้นเดิม
ขอ 143 ภายใตบังคับขอ 144 ขอ 145 และ ขอ 147 การยายพนักงานเทศบาลผูดํารงตําแหนง
ผูปฏิบัติงานไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตางสายงาน ใหกระทําไดในกรณี ดังนี้
(1) กรณีเปนตําแหนงสายงานที่เริ่มตนในระดับเดียวกัน ใหสั่งยายไปดํารงตําแหนงสาย
งานอื่นนั้น ในระดับเดียวกัน และใหไดรับเงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งนี้ พนักงานเทศบาลผูนั้นตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นตามที่ ก.ท. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง แตไมจําตอง
เปนผูไดปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานนั้นหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมากอน
(2) กรณีการยายสับเปลี่ยนสายงานจากตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 ไปเปน
ตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2 ใหยายไปดํารงตําแหนงในระดับเดียวกันและใหไดรับเงินเดือนในขั้นเดิม
ทั้งนี้ พนักงานเทศบาลผูนั้นตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ตามที่ ก.ท.กําหนดไว
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง แตไมจําตองเปนผูไดปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานนั้นหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมากอน
และใหดําเนินการ ดังนี้
(ก) พนักงานเทศบาลผูจะขอรับการแตงตั้งเสนอคํารองขอยายไปดํารงตําแหนงใน
สายงานอื่นนั้น และใหใชแบบประเมินทายประกาศนี้
(ข) ใหผูบังคับบัญชาของผูขอรับการแตงตั้ง ไดแกผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา
ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรี ประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตําแหนงของสายงานที่จะแตงตั้งใหม
ตามแบบประเมิน
(ค) ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานอื่นจะตองไดคะแนนจากผล
การประเมินของผูบังคับบัญชาแตละทานไมต่ํากวารอยละหกสิบ สําหรับตําแหนง ที่ตองใชเทคนิคเฉพาะให
ทดสอบความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานดวย
(ง) กรณี มี ผู ข อรั บ การแต ง ตั้ ง เกิ น กว า จํ า นวนตํ า แหน ง ว า งให นํ า คะแนนผลการ
ประเมินของผูบังคับบัญชาทุกคนรวมกัน แลวจัดทําบัญชีเรียงตามลําดับคะแนนรวม เสนอ ก.ท.จ.ใหความ
เห็นชอบ หาก ก.ท.จ.เห็นควรกําหนดรายการประเมินเพิ่มเติม เชน การสัมภาษณ การทดสอบ ก็อาจพิจารณา
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กําหนดเพิ่มเติมได กรณีมีคะแนนเทากันใหจัดเรียงตามลําดับอาวุโสในราชการ บัญชีดังกลาวให มีอายุ 1 ป นับ
แตวันที่ ก.ท.จ. เห็นชอบ การแตงตั้งใหแตงตั้งเรียงลําดับที่ในบัญชีดังกลาว
ขอ 144 กรณีการยายพนักงานเทศบาลที่ไดรับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น และไมเคยดํารงตําแหนงในสาย
งานที่เริ่มตนจากระดับ 3 ขึ้นไปหากจะยายขาราชการผูนั้นไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจาก
ระดับ 3 ขึ้นไปผูนั้นจะตองเปนผูที่สอบแขงขันไดหรือสอบคัดเลือกไดในตําแหนงซึ่งอยูในสายงานที่จะยาย
และบัญชีการสอบแขงขันไดหรือสอบคัดเลือกไดยังไมถูกยกเลิกดวย เวนแตผูนั้นไดรับคุณวุฒิที่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งโดยไดรับทุนรัฐบาล ทุนเลาเรียนหลวงทุนของเทศบาล หรือเปนผู
ไดรับคุณวุฒิที่ ก.ท. กําหนดใหคัดเลือกบรรจุเขารับราชการได
ขอ 145 การยายพนักงานเทศบาลไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานที่กําหนดเปนตําแหนง
ผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณหรือตําแหนงทางวิชาการ พนักงานเทศบาลผูนั้นตองผานการประเมินบุคคล และ
การปฏิบัติงานหรือผลงาน ตามที่กําหนดในหมวด 9 วาดวยการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นดวย
ขอ 146 การยายพนั กงานเทศบาลผูดํารงตําแหนงบริหารของเทศบาลไปแต งตั้ง ใหดํารง
ตําแหนงในตางสายงาน ผูนั้นจะตองดํารงตําแหนงในระดับเดียวกับตําแหนงของสายงานที่จะแตงตั้งใหม และ
ต อ งมี คุณ สมบั ติ ต รงตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ าหรั บตํ าแหนง ของตํา แหนง สายงานที่จ ะแตง ตั้ ง ใหม โดยให
ดําเนินการสอบคัดเลือก ตามขอ 1 (3) แหงประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและ
เงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต งตั้ง การยาย การโอน การรั บโอน การเลื่ อนระดับและการเลื่อนขั้น
เงินเดือน
การยายเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลผูดํารงตําแหนงในสายงานผูปฏิบัติงานไปดํารงตําแหนงใน
สายผูบริหาร หรือการยายเพื่อแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลสายงานผูบริหารสถานศึกษา หรือการยายเพื่อแตงตั้ง
พนักงานเทศบาลผูดํารงตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 หรือ ระดับ 2 ให ดํารงตําแหนงในสายงานที่
เริ่มตนจากระดับ 3 หรือยายเพื่อแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก ระดับ 4 ระดับ 5 หรือ
ระดับ 6 ใหดําเนินการโดยวิธีการสอบคัดเลือกตามขอ 1 (3) แหงประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน
ขอ 147 การยายพนักงานเทศบาลผูดํารงตําแหนงใดไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานที่ต่ํา
กวาตําแหนงสายงานเดิม หรือมีระดับต่ํากวาเดิม หรือยายพนักงานเทศบาลในตําแหนงสายผูบริหารหรือสายงาน
ผูบริหารสถานศึกษา ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายผูปฏิบัติงาน ใหกระทํา ไดตอเมื่อพนักงานเทศบาลผูนั้น
สมัครใจ และไดรับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
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ในการยายพนักงานเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ก.ท.จ. ตองพิจารณา โดยคํานึงถึงเหตุผลความ
จําเปนและประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ โดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่ไดรับ
แต งตั้งในขั้ น ที่เ ที ยบไดตรงกัน กับขั้นเงินเดื อนของอัน ดับ เดิมตามตารางเทีย บขั้นเงินเดื อน แตละอัน ดับที่
พนัก งานจะได รับเมื่ อได รับแตงตั้ ง ใหดํ า รงตํา แหนง ทา ยประกาศกํ า หนด การใหพ นั ก งานเทศบาลไดรั บ
เงินเดือน แตถาผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งอยูแลว
ใหไดรับเงินเดือนในขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง
ขอ 148 ในการสั่งยายพนักงานไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตางสายงาน ใหคํานึงถึงโอกาส
ในความก า วหน า ของพนั ก งานในการเลื่ อ นระดั บ สู ง ขึ้ น ในตํ า แหน ง ที่ กํ า หนดสํ า หรั บ ผู ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี
ประสบการณดวยซึ่งอาจทําใหพนักงานผูนั้นมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงในสายงานที่แตงตั้งใหมไมครบ
ตามหลักเกณฑการเลื่อนระดับดังกลาวได
ขอ 149 เมื่อมีคําสั่งยายพนักงานเทศบาลไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดแลว ใหผูบังคับบัญชา
แจงหนาที่ และความรับผิดชอบของตําแหนงดังกลาว ใหพนักงานเทศบาลผูนั้นทราบในวันที่ไปรายงานตัว
รับมอบหนาที่เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงาน ในตําแหนงนั้นตอไป
ขอ 150 การยายสับเปลี่ยนพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาสายงานผูบริหารสถานศึกษา
ใหดํารงตําแหนงแทนที่ซึ่งกันและกัน จะตองเปนตําแหนงเดียวกัน เชน ผูดํารงตําแหนงผูชวยอาจารยใหญ กับ
ผูดํารงตําแหนงผูชวยอาจารยใหญ หรือผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน กับ ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
โรงเรียน เปนตน โดยใหคงเลขที่ประจําตําแหนงไวที่เดิม สวนระดับ เงินเดือน ตามตําแหนงใหตามตัวบุคคล
ไปกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้งใหม ใหนายกเทศมนตรีเปนผูสั่งแตงตั้ง โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. ทั้งนี้ให
หมายความรวมถึงการยายสับเปลี่ยนใหแทนที่อัตราวางดวย
ข อ 151 การย า ยสั บ เปลี่ ย นพนั ก งานครู เ ทศบาลที่ สั ง กั ด สถานศึ ก ษา สายงานผู ส อนและ
ผูสนับสนุนการสอน ใหดํารงตําแหนงแทนที่ซึ่งกันและกัน จะตองเปนตําแหนงและสาขาวิชาเอกเดียวกันเชน
ผูดํารงตําแหนงอาจารย 1 สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ กับผูดํารงตําแหนงอาจารย 1 สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
หรือผูดํารงตําแหนงอาจารย 2 สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร กับผูดํารงตําแหนงอาจารย 2 สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร
เปนตน โดยใหคงเลขที่ประจําตําแหนงไวที่เดิม สวน ระดับเงินเดือนตามตําแหนงใหตามตัวบุคคลไปกําหนด
ตํา แหน งที่จ ะแตงตั้ งใหม โดยให นายกเทศมนตรีเ ปน ผู สั่ง แตงตั้ง โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.ทั้งนี้ ใ ห
หมายความรวมถึง การยายสับเปลี่ยนใหแทนที่อัตราวางดวย
ในกรณีที่มีเหตุผลจําเปนพิเศษที่ไมอาจดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ก.ท.จ.อาจใหความเห็นชอบ
ในการพิจารณาการยายสับเปลี่ยนพนักงานครูเทศบาล โดยไมจําเปนตองดํารงตําแหนงหรือจบสาขาวิชาเอก
เดียวกันก็ได
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หมวด 7
การโอน
*ขอ 152 การโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลหนึ่งไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลอีกแหงหนึ่ง ใหดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาลในเทศบาลอีกแหงหนึ่ง ใหโอนและแตงตั้ง
จากพนักงานเทศบาล ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผูสอบแขงขันได หรือผูสอบคัดเลือกไดในตําแหนงที่จะแตงตั้งนั้น หรือผูไดรับการ
คัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นนั้น ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล ( ก.ท. ) กําหนด
(2) ผูขอโอนตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาภายใน 60 วัน นับแตวันที่
ตําแหนงวาง ตามขอ 159
(3) ผู ข อโอนโดยการโอนสั บ เปลี่ ย นตํ า แหน ง ในตํ า แหน ง เดี ย วกั น และระดั บ เดี ย วกั น
ระหวางเทศบาล หรือผูขอโอนมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูปฏิบัติงานในเทศบาล ตามขอ 167
(4) ผูที่ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลไดมีมติใหโอนจากเทศบาลหนึ่ง ไปดํารงตําแหนง
ในอีกเทศบาลหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน ตามขอ 167 หรือขอ 168
(5) ผูที่ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลไดมีมติใหโอนจากเทศบาลหนึ่ง ไปดํารง
ตําแหนงในอีกเทศบาลหนึ่ง ตามขอ 152 หรือขอ 169
ขอ 153 ภายใตบังคับขอ 139 หรือขอ 152 เพื่อประโยชนในการพัฒนาพนักงานเทศบาลและ
ใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลเปนสวนรวม เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติให
ความเห็ นชอบให รับโอนพนัก งานเทศบาลจากเทศบาลอื่น ที่ประสงคขอโอนมาเปน พนัก งานเทศบาล ใน
ตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาที่วางของเทศบาลนั้น โดยนายกเทศมนตรีที่เกี่ยวของไดตกลง
ยินยอมในการโอนนั้นแลว และเทศบาลที่ไดรับโอนไดเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลภายใน 60 วัน นับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ไดพิจารณาใหความ
เห็นชอบแลว ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม และไดรับเงินเดือน
ในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม
ขอ 154 ในการโอนพนักงานเทศบาลผูสอบแขงขันได ผูไดรับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่ ไม
จําเปนตองสอบแขงขัน ผูสอบคัดเลือกได หรือผูไดรับคัดเลือก ใหเทศบาลที่จะรับโอนมีหนังสือแจง ความ
ประสงคจะรับโอนพรอมความเห็นชอบของ ก.ท.จ.ที่จะรับโอนใหเทศบาลสังกัดเดิมของผูที่จะโอนทราบและ
ใหเทศบาลสังกัดเดิม ของผูที่จะโอนเสนอเรื่องการใหโอนพนักงานผูที่จะโอนไปนั้นให ก.ท.จ. พิจารณาให
ความเห็นชอบ

*ขอ 152,153 แกไขเพิม่ เติมตามประกาศหลักเกณฑฯโดยฉบับที่ 24 พ.ศ. 2550
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ขอ 155 ในการออกคําสั่งรับโอนพนักงานเทศบาลของเทศบาลที่จะรับโอน และการออกคําสั่ง
ใหพนักงานเทศบาลพนจากตําแหนงและหนาที่ของเทศบาลสังกัดเดิมตามมติของ ก.ท.จ. ของแตละแหง ตามขอ
153 และขอ 154 ใหเทศบาลทั้งสองแหงประสานกัน เพื่อออกคําสั่งการรับโอนพนักงานเทศบาล และการให
พนักงานเทศบาลพนจากตําแหนงและหนาที่ โดยกําหนดใหมีผลในวันเดียวกัน
ขอ 156 ให พ นักงานเทศบาลที่ไ ดรับแตงตั้งให ดํ ารงตําแหน งที่ สอบแขงขัน ได หรื อได รับ
คัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองดําเนินการสอบแขงขัน ไดรับเงินเดือน ดังนี้
(1) กรณีแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดิม และผูนั้นไดรับเงินเดือนต่ํากวาหรือเทา
คุณวุฒิ ใหไดรับเงินเดือนตามวุฒิ แตหากผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒิ ใหไดรับเงินเดือนในขั้นที่ไดรับ
อยูเดิม
(2) กรณีแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงกวาเดิม และผูนั้นไดรับเงินเดือนต่ํากวาหรือ
เทาคุณวุฒิ ใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ แตหากผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒิ ใหไดรับเงินเดือนใน
อั น ดั บ เงิ น เดื อ นสํ า หรั บ ตํ า แหน ง ที่ ส อบแข ง ขั น ได ห รื อ ได รั บ คั ด เลื อ กในกรณี ที่ มี เ หตุ พิ เ ศษไม จํ า เป น ต อ ง
ดําเนินการสอบแขงขันในขั้นที่เทียบไดตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต
ละอันดับที่พนักงานจะไดรับเมื่อไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทายประกาศนี้
(3) กรณีแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับต่ํากวาเดิม และผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒิ
ใหไดรับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่สอบแขงขันไดหรือไดรับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่
ไมจําเปนตองดําเนินการสอบแขงขันในขั้นที่เทียบไดตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเทียบขั้น
เงินเดือนแตละอันดับที่พนักงานจะไดรับเมื่อไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทายประกาศนี้และหากผูนั้น
ไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่สอบแขงขันไดหรือไดรับคัดเลือกในกรณีที่มี
เหตุพิเศษ ที่ไมจําเปนตองดําเนินการสอบแขงขัน ใหไดรับเงินเดือนในขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับ
ตําแหนงที่สอบแขงขันได หรือไดรับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองดําเนินการสอบแขงขันนั้น
*ขอ 157 กรณีมีเหตุผลความจําเปนเพื่อประโยชนของเทศบาล หรือเพื่อการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล หรือเพื่อแกไขปญหาความขัดแยงในระหวางพนักงานเทศบาลกับนายกเทศมนตรีและไมสามารถ
ดําเนินการโอนพนักงานเทศบาลระหวางเทศบาลในจังหวัดตามขอ 169 ได เมื่อนายกเทศมนตรีหรือพนักงาน
เทศบาลฝายใดฝายหนึ่ง หรือทั้งสองฝายมีคํารอง ใหดําเนินการดังนี้
(1) กรณีขอโอนภายในจังหวัด ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลดําเนินการตรวจสอบ
ข อ เท็ จ จริ ง หากผลปรากฏว า มี เ หตุ อั น สมควร ให ค ณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลมี ม ติ ใ ห โ อน หรื อ โอน
สับเปลี่ยนตําแหนงระหวางเทศบาลได แตหากเหตุที่เกิดมิไดเปนความผิดของพนักงานเทศบาลใหสอบถาม
ความสมัครใจกอน เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติเปนประการใด ใหนายกเทศมนตรีที่เกี่ยวของ สั่ง
หรือปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น
*ขอ 157 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศหลักเกณฑฯโดยฉบับที่ 24 พ.ศ. 2550
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(2) กรณีขอโอนระหวางจังหวัด ใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง หากผลปรากฏวามีเหตุผลอันสมควร ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติใหโอน หรือ
โอนสับเปลี่ยนตําแหนงระหวางเทศบาลได แตหากเหตุที่เกิดมิไดเปนความผิดของพนักงานเทศบาลใหสอบถาม
ความสมัครใจกอน เมื่อคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลมีมติเปนประการใด ใหคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลที่เกี่ยวของมีมติใหเปนไปตามนั้น แลวใหนายกเทศมนตรีที่เกี่ยวของ สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมติ
ดังกลาว
กรณีนายกเทศมนตรีใด ไมปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลหรือมติของ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาละเลยไมปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไมชอบดวย
อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) แจงผูกํากับดูแลเทศบาล พิจารณา
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไปโดยเร็ว สําหรับพนักงานเทศบาลหากขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่ง
ของนายกเทศมนตรี ซึ่งสั่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลแลวใหถือเปนความผิดวินัย
ขอ 158 ใหพนักงานเทศบาลที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สอบคัดเลือกได หรือไดรับ
คัดเลือกที่มิใชกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน ไดรับเงินเดือน ตามที่กําหนดในหมวด 3 วาดวย
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น แลวแตกรณี
ขอ 158/1 กรณีพนักงานเทศบาลผูใดไดรับอนุญาตจากนายกเทศมนตรีใหไปสอบแขงขัน สอบ
คัดเลือก หรือคัดเลือก ที่เทศบาลอื่นหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นแลว เมื่อประสงคจะโอนไปดํารง
ตําแหนงที่สอบแขงขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือกนั้น นายกเทศมนตรีตองเสนอคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลเพื่อใหความเห็นชอบใหพนจากตําแหนง โดยออกคําสั่งใหพนจากตําแหนงวันเดียวกันกับคําสั่งของ
เทศบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่รับโอน เวนแตผูนั้นอยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัยอยาง
รายแรง หรือกรณีอื่นที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นสมควรใหชะลอการโอน
กรณีตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการพนักงานเทศบาล สามารถมีมติเห็นชอบใหนายกเทศมนตรี
ออกคําสั่งใหพนจากตําแหนงและหนาที่ไดทันทีเมื่อไดรับแจงคําสั่งรับโอนจากเทศบาลหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่นที่จะรับโอน โดยไมตองขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลทุกครั้ง แลว
รายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลทราบ
*ขอ 159 ภายใตบังคับขอ 139 และขอ 152 เพื่อประโยชนในการพัฒนาพนักงานเทศบาลให
เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลเปนสวนรวม เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติใหความ
เห็นชอบใหรับโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลอื่นที่ประสงคขอโอนมาเปนพนักงานเทศบาลในตําแหนง
บริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาที่วางของเทศบาลนั้น โดยนายกเทศมนตรีที่เกี่ยวของไดตกลงยินยอม
ในการโอนนั้นแลว และเทศบาลที่รับโอนไดเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ภายใน
15 วัน นับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง เมื่อ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว
*ขอ 159 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศหลักเกณฑฯโดยฉบับที่ 9 พ.ศ. 2547
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ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิมและไดรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูง
กวาเดิม
ในกรณีการโอนพนักงานเทศบาลมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหาร
สถานศึกษาที่วาง เมื่อพนระยะเวลาตามที่กําหนดในวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลดําเนินการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนด โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
(1) แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก จํานวนไมนอยกวา 7 คน ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาลกําหนด
(2) ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนดหลักเกณฑวิธีการคัดเลือก กําหนดคุณสมบัติ
ของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และประกาศใหพนักงานเทศบาลทราบเปนการทั่วไป
(3) ใหคณะกรรมการคัดเลือก ดําเนินการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติตามที่กําหนดและไดแจงความ
ประสงคสมัครเขารับการคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือกเสนอใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณา
*ขอ 160 กรณีเทศบาลมีตําแหนงพนักงานเทศบาลสายงานผูบริหารและสายงานผูบริหาร
สถานศึกษาวางลง และเทศบาลจะดําเนินการพิจารณาโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลอื่นมาแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงสายงานผูบริหารและสายงานบริหารสถานศึกษาที่วางในเทศบาลนั้น ใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกเพื่อพิจารณาโอนพนักงานเทศบาลคณะหนึ่ง จํานวนไมนอยกวา 7 คน
ในการแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาโอนพนักงานเทศบาล ใหเทศบาลพิจารณา
แตงตั้งบุคคลดังตอไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 1 คน
เปนประธานกรรมการ
ผูแทนสวนราชการ 1 คน
เปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ 1 คน
เปนกรรมการ
นายกเทศมนตรีที่มีตําแหนงวางหรือผูแทนนายกเทศมนตรี
เปนกรรมการ
ปลัดเทศบาลที่มีตําแหนงวาง
เปนกรรมการ
ทองถิ่นจังหวัด
เปนกรรมการ
ผูแทนพนักงานเทศบาลที่มีตําแหนงวางซึ่งนายกเทศมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ

โดยใหเทศบาลแตงตั้งพนักงานเทศบาล 1 คน เปนเลขานุการ
กรณีพิจารณาโอนพนักงานปลัดเทศบาลใหเปลี่ยนกรรมการจากปลัดเทศบาลเปนหัวหนาสวน
ราชการอื่นในเทศบาลที่มีตําแหนงวาง

*ขอ 160-164 แกไขเพิม่ เติมตามประกาศหลักเกณฑฯโดยฉบับที่ 10 พ.ศ. 2547
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*ข อ 161 ในกรณี ที่ น ายกเทศมนตรี ไ ม ป ระสงค เ ป น กรรมการตามข อ 160(4) การแต ง ตั้ ง
กรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาโอน ใหแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีหรือเทศมนตรีผูที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
เปนกรรมการ
*ขอ 162 กรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาโอนที่แตงตั้งจากผูแทนหนวยราชการที่เกี่ยวของตาม
ขอ 160(2) ใหเทศบาลพิจารณาแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ซึ่งเปนสวนราชการที่เกี่ยวของกับ
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือขาราชการพลเรือนตั้งแตระดับ 7 ขึ้นไปในสังกัดสวน
ราชการนั้น
*ขอ 163 กรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาโอนที่แตงตั้งจากผูทรงคุณ วุฒิ ตามขอ160(3) ให
เทศบาลพิจารณาแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล หรือผูทรงคุณวุฒิอื่นที่มีความรู
ความสามารถในดานการบริหารบุคคล ดานการบริหารและการจัดการหรือดานกฎหมายซึ่งอาจเปนขาราชการ
หรือบุคคลทั่วไปที่มีความรูความสามารถดังกลาว
*ขอ 164 เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาโอนตามขอ 160 วรรคสาม ใหเทศบาล
พิจารณาแตงตั้งจากพนักงานเทศบาลตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาสวนราชการที่เทียบไดไม
ต่ํากวานี้
ใหเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอน ทําหนาที่ในงานดานธุรการตาง ๆ
ของคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย
ขอ 165 ยกเลิก
ขอ 166 ยกเลิก
ขอ 167 ภายใตบังคับขอ 152 เพื่อประโยชนแกราชการ เทศบาล อาจโอนสับเปลี่ยนตําแหนง
พนักงานเทศบาลในตําแหนงเดียวกันได โดยความสมัครใจของพนักงานผูโอน และนายกเทศมนตรีของ
เทศบาลที่เกี่ยวของได ตกลงยินยอมในการโอนดังกลาวแลว ใหเทศบาลที่เกี่ยวของเสนอขอความเห็นชอบตอ
ก.ท.จ. เมื่อ ก.ท.จ. ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่ง แตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
ระดับที่ไมสูงกวาเดิม และไดรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม
การโอนพนักงานเทศบาลอื่น มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูปฏิบัติงานในเทศบาล อาจกระทําได
โดยความสมัครใจของผูจะขอโอน และไดรับความยินยอมจากนายกเทศมนตรีของเทศบาลที่จะรับโอนนั้นเมื่อ
ก.ท.จ. ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูง
กวาเดิม และไดรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม
การโอนพนักงานเทศบาลตามวรรคสองมาดํารงตําแหนงในระดับต่ํากวาเดิมอาจกระทําไดตอเมื่อ
พนักงานเทศบาลผูนั้นสมัครใจและไดรับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. ในการนี้ ก.ท.จ. ตองพิจารณาโดยคํานึงถึง
เหตุผลความจําเปนและประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ โดยกําหนดใหไดรับเงินเดือนในขั้นที่เทียบไดตรงกันกับ
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ขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเปรียบเทียบขั้นเงินเดือนแตละอันดับที่พนักงานเทศบาล จะไดรับเมื่อไดรับ
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทาย ประกาศนี้ แตหากผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับ
ตําแหนงนั้น ใหไดรับเงินเดือนในขั้นสูงของอันดับสําหรับตําแหนงนั้น
*ขอ 168 ภายใตบังคับขอ 159 และขอ 167 ในกรณีมีเหตุผลและความจําเปนที่สําคัญเปน
ประโยชนตอราชการของเทศบาลโดยสวนรวม เมื่อไดรับการรองขอจากเทศบาล คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลอาจประสานการโอนพนักงานเทศบาลหนึ่งมาแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาลของเทศบาลอีกแหงหนึ่งใน
จังหวัดเดียวกันได โดยใหดํารงตําแหนงในระดับที่มาสูงกวาเดิม และไดรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม
*ขอ 169 กรณีความปรากฏตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) วา มีเหตุผล
ความจําเปนเพือ่ ใหการบริหารงานของเทศบาล และการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพหรือเพื่อแกไขปญหาความขัดแยงทีเ่ กิดขึน้ ในพื้นที่ระหวางพนักงานเทศบาล ผูบริหาร ผูนําชุมชน
และไมสามารถดําเนินการโอนพนักงานเทศบาลระหวางเทศบาลภายในจังหวัด ตามหลักความสมัครใจไดให
ดําเนินการดังนี้
(1) ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแกไขปญหา
ในการโอนยาย ประกอบดวย
-รองผูวาราชการจังหวัดที่ผูวา ราชการจังหวัดมอบหมาย เปนประธานอนุกรรมการ
-ผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)
จํานวน 3 คน
อนุกรรมการ
-ผูแทนนายกเทศมนตรี ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)
จํานวน 2 คน
อนุกรรมการ
-ผูแทนพนักงานเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)
จํานวน 2 คน
อนุกรรมการ
-ทองถิ่นจังหวัด
อนุกรรมการ/เลขานุการ
คณะอนุกรรมการมีหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริง สอบถามความเห็นของผูบริหารทองถิ่น
และสรุปความเห็นตลอดจนแนวทางแกไขปญหาเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ภายใน 45 วัน
นับแตวนั ที่ไดรับทราบคําสั่ง
(2) เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาผลการตรวจสอบขอเท็จจริงแลว
หากปรากฏวามีเหตุผลความจําเปนอันสมควร ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) มีมติใหพนักงาน
เทศบาลโอนไปสังกัดเทศบาลอื่นได เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) มีมติเปนประการใด
ใหนายกเทศมนตรีที่เกี่ยวของดําเนินการใหเปนไปตามมตินั้น ภายใน 45 วัน
(3) มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ตาม (2) ใหถือเปนที่สดุ
*ขอ 168 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศหลักเกณฑฯโดยฉบับที่ 9 พ.ศ. 2547
*ขอ 169 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศหลักเกณฑฯ โดยฉบับที่ 32 พ.ศ. 2553
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ขอ 170 การโอนพนักงานเทศบาล ตามที่กําหนดในหมวดนี้ใหนายกเทศมนตรีมีคําสั่งรับโอน
และแตงตั้งพนักงานเทศบาล ดังกลาวใหดํารงตําแหนงที่สอบแขงขันได สอบคัดเลือกได หรือไดรับคัดเลือก
ตามขอ 152 และ ขอ 153 หรือตําแหนงที่ ก.ท.จ. มีมติใหความเห็นชอบใหรับโอนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ใด ตามขอ 159 ขอ 167 ขอ 168 และขอ 169 ใหนายกเทศมนตรีของเทศบาลสังกัดเดิมมีคําสั่งใหพนักงาน
เทศบาลผูนั้นพนจากตําแหนง ทั้งนี้ ใหกําหนดวันที่ในคําสั่งรับโอนและคําสั่ง ใหพนจากตําแหนงใหมีผลในวัน
เดียวกัน
การสั่งการโอนพนักงานเทศบาล และการสั่งใหพนักงานเทศบาลพนจากตําแหนงตามวรรค
หนึ่ง ตองไดรับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
*ขอ 170 ทวิ กรณีการโอนพนักงานหรือขาราชการหรือพนักงานทองถิ่นประเภทอื่นหรือ
ขาราชการประเภทอื่น เมื่อเทศบาลไดรับแจงการรับโอนพนักงานเทศบาลผูนั้นจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเภทอื่นหรือสวนราชการอื่น ใหนายกเทศมนตรีรายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เพื่อขอความ
เห็นชอบใหพนจากตําแหนง โดยกําหนดวันออกคําสั่งใหพนจากตําแหนงเปนวันเดียวกันกับคําสั่งการรับโอน
เมื่อมีคําสั่งรับโอนแลวใหนายกเทศมนตรี รายงานใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลทราบ
*ขอ 170 ตรี กรณีพนักงานเทศบาลผูใดไดรับอนุญาตจากนายกเทศมนตรีใหไปสอบแขงขัน
สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ที่เทศบาลอื่นหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นแลว เมื่อประสงคจะโอนไปดํารง
ตําแหนงที่สอบแขงขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือกไดนั้น นายกเทศมนตรีตองเสนอคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เพื่อใหความเห็นชอบใหพนจากตําแหนง โดยออกคําสั่งใหพนจากตําแหนงวันเดียวกันกับคําสั่งของ
เทศบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่รับโอน เวนแตผูนั้นอยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัยอยาง
รายแรง หรือกรณีอื่นที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นสมควรใหชะลอการโอน
กรณี ต ามวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการพนั ก งานเทศบาล สามารถมี ม ติ เ ห็ น ชอบให
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งใหพนจากตําแหนงและหนาที่ไดทันที เมื่อไดรับแจงคําสั่งรับโอนจากเทศบาลหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่จะรับโอน โดยไมตองขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ทุกครั้งแลวรายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลทราบ
หมวด 8
การรับโอน
*ขอ 171 การรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอื่นและการรับโอนขาราชการประเภทอื่นที่ไมใช
ขาราชการการเมือง หรือขาราชการวิสามัญมา บรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาลใหรับโอนและแตงตั้งเปน
พนักงานเทศบาลจากผูสอบแขงขันได ผูไดรับการคัดเลือกในตําแหนงที่จะแตงตั้งโดยกรณีพิเศษตามขอ 45 (2)
โดยใหดํารงตําแหนงที่สอบแขงขันได หรือไดรับการคัดเลือกนั้น และใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิสําหรับ
ตําแหนงนั้นเวนแต ผูนั้นไดรับเงินเดือนสูวกวาคุณวุฒิ ใหไดรับเงินเดือนเทากับเงินเดือนตามคุณวุฒิสําหรับ
ตําแหนงนั้น เวนแตผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒิ ใหไดรับเงินเดือนเทากับเงินเดือนที่ไดรับอยูเดิม แตถาไม
*ขอ 170ทวิ แกไขเพิ่มเติมตามประกาศหลักเกณฑฯโดยฉบับที่ 5 พ.ศ. 2547
*ขอ 170ตรี แกไขเพิ่มเติมตามประกาศหลักเกณฑฯโดยฉบับที่ 16 พ.ศ. 2548
*ขอ 171 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศหลักเกณฑฯโดยฉบับที่ 24 พ.ศ. 2550
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มีเงินเดือนเทากับเงินเดือนที่ไดรับอยูเดิม ใหไดรับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่สอบแขงขันได หรือไดรับการ
คัดเลือกในขั้นที่เทียบไดตรงกันกับขั้นเงินเดือนที่ไดรับอยูเดิม ตามหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาลไดรับ
เงินเดือน แตถาเทียบแลวผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่สอบแขงขัน
ไดรับการคัดเลือก ใหไดรับเงินเดือนในขั้นที่สูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงนั้น
การรับโอนขาราชการประเภทอื่นที่ไมใชราชการการเมือง หรือขาราชการวิสามัญ มาบรรจุ
และแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาลในตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษา ใหรับโอนและแตงตั้งเปน
พนักงานเทศบาลจากผูไ ดรับการคั ดเลื อก โดยใหมาดํารงตํา แหนงในระดั บที่ ไ มสูง กว าเดิม และใหไ ดรับ
เงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม
หลักเกณฑการคัดเลือก และวิธีการคัดเลือกเพื่อรับโอน ใหนําหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ไวสําหรับการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงบริหารเพื่อแตงตั้งใหมีระดับสูงขึ้นตามที่กําหนดในหมวด 4 วาดวยการ
คัดเลือกมาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 172 ในกรณีเทศบาลมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนแกราชการ เทศบาล
อาจขอรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอื่น หรือขาราชการประเภทอื่นที่ไมใชขาราชการการเมืองหรือขาราชการ
วิสามัญ ที่มีความประสงคจะขอโอนมาแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาลในตําแหนงผูปฏิบัติงานใหเทศบาล เสนอ
ก.ท.จ.โดยใหชี้แจงเหตุผลความจําเปน ความรู ความสามารถ ประสบการณการทํางาน และความชํานาญการ
ของผูที่จะขอโอนและประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ เมื่อ ก.ท.จ. ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลวให
นายกเทศมนตรีสั่งรับโอน และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนพนักงาน เทศบาลสวนจะบรรจุและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงระดับใด และจะใหไดรับเงินเดือนเทาใด ให ก.ท.จ. เปนผูกําหนด แตจะตองไมสูงกวาพนักงาน
เทศบาลที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชํานาญในระดับเดียวกัน
ข อ 173 การรั บ โอนพนั ก งานส ว นท อ งถิ่ น อื่ น หรื อ การรั บ โอนข า ราชการประเภทอื่ น มา
บรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาลตามขอ 171 และขอ 172 ใหนายกเทศมนตรีมีคําสั่งใหรับโอนและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาลแลว ใหมีหนังสือแจงการรับโอนใหสวนราชการสังกัดเดิมของผูที่จะ
โอนออกคําสั่งใหผูนั้นพนจากตําแหนงและหนาที่ ทั้งนี้ ใหกําหนดวันที่ในคําสั่งรับโอนและคําสั่งใหพนจาก
ตําแหนงเปนวันเดียวกัน
การออกคําสั่งรับโอนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในเทศบาลตามวรรคหนึ่งให ก.ท.จ. ใหความ
เห็นชอบกอน
ขอ 174 การรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอื่นหรือการรับโอนขาราชการประเภทอื่นมาบรรจุ
และแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาล ตองอยูภายใตหลักเกณฑ ดังนี้
(1) ตําแหนงที่จะนํามาใชในการรับโอน ตองเปนตําแหนงวางที่มีอัตราเงินเดือน
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(2) ผู ไ ด รั บ การบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ใด ต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต รงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงนั้น
(3) ผูใดที่ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หากไมเคยไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงที่ใชวุฒิตั้งแตระดับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ขึ้นไปเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงมา
กอน หรือไมเคยไดรับแตงตั้งโดยผลการสอบแขงขันหรือการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตอง
สอบแขงขันใหดํารงตําแหนงที่ตองใชวุฒิตั้งแตปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงมากอน หากจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 ขึ้นไป ผูนั้นจะตองเปนผู
สอบแขงขันไดในตําแหนงสายงานที่จะรับโอน และบัญชีสอบแขงขันนั้นยังไมยกเลิก
(4) การรับโอนเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ตองดําเนินการคัดเลือกหรือตองประเมิน
บุคคล ผูขอโอนจะตองผานการคัดเลือกหรือผานการประเมินบุคคลกอน
(5) การรับโอนเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานใด ของเทศบาลใดตองไมมีผูสอบ
แขงขันไดในตําแหนงสายงานนั้นของเทศบาลนั้น หรือของ ก.ท.จ.นั้น ขึ้นบัญชีรอการบรรจุอยู หรือไมมีผูสอบ
คัดเลือกได หรือผูไดรับคัดเลือกในตําแหนงสายงานนั้นของเทศบาลนั้น หรือของ ก.ท.จ.นั้น ขึ้นบัญชีรอการแตง
ตั้งอยู
ขอ 175 เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการใหถือวาเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูที่โอน
มาตามที่กําหนดในหมวดนี้ ในขณะที่เปนพนักงานสวนทองถิ่นอื่น หรือขาราชการประเภทอื่นนั้นเปนเวลา
ราชการของพนักงานเทศบาล

หมวด 9
การเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล
(รวมพนักงานครูเทศบาลที่ไมสังกัดสถานศึกษา)
ขอ 176 การเลื่อนพนักงานเทศบาลขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ใหเลื่อนและ
แตงตั้งจากผูสอบแขงขันได หรือผูสอบคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนงนั้นได หรือจากผูไดรับคัดเลือกเพื่อดํารง
ตําแหนงนั้น
ขอ 177 การเลื่อนและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับการคัดเลือกให
เลื่อนและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีสอบแขงขันหรือบัญชีสอบคัดเลือกหรือบัญชีผูไดรับการ คัดเลือกนั้น
แลวแตกรณี สําหรับการเลื่อนและแตงตั้งจากผูไดรับคัดเลือกใหเลื่อนและแตงตั้งตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถึงความรู ความสามารถ ความประพฤติ และประวัติการรับราชการ ซึ่งจะตองเปน ผูมีผลงานเปน ที่
ประจักษในความสามารถแลว
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ข อ 178 การเลื่ อ นและแต ง ตั้ ง พนั ก งานเทศบาล ให ดํ า รงตํ า แหน ง ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น จากผู
สอบแขงขันได ใหไดรับแตงตั้งได ดังนี้
(1) เลื่อนผูซึ่งไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือปริญญาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงในระดับ 2 ระดับ 3 หรือระดับ 4 และสอบแขงขันเพื่อดํารงตําแหนงนั้นได ขึ้นแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงนั้น
(2) การเลื่อนกรณีดังกลาว จะเลื่อนขึ้นแตงตั้งไดตอเมื่อถึงลําดับที่ที่ผูนั้นสอบแขงขันได
ตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได สําหรับเงินเดือนที่ไดรับใหเปนไปตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร
(3) หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน ใหดําเนินการตามหมวด 4 วาดวยการคัดเลือก แหง
ประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบแขงขันสําหรับพนักงานเทศบาลที่ ก.ท. กําหนด
(4) ใหนายกเทศมนตรีเปนผูสั่งเลื่อนและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันไดโดย
ความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
ขอ 179 การเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาล ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นจากผูสอบ
คัดเลือกได ใหเลื่อนและแตงตั้งได ดังนี้
(1) เลื่อนและแตงตั้งผูดํารงตําแหนงในสายงานผูปฏิบัติงานใหดํารงตําแหนงในสายงาน
ผูบริหารของเทศบาล
(2) เลื่อนและแตงตั้งผูดํารงตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 หรือระดับ 2 ใหดํารง
ตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3
(3) เลื่อนและแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลใหดํารงตําแหนงสายงานศึกษานิเทศก
(4) เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ ก.ท.กําหนดไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนงในระดับที่จะแตงตั้ง และตองเปนผูไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ
เงินเดือนสําหรับตําแหนงนั้น
(5) หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก ใหดําเนินการตามหมวด 4 วาดวยการคัดเลือกแหง
ประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาลที่ ก.ท. กําหนด
(6) ใหนายกเทศมนตรีเปนผูสั่งเลื่อนและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบคัดเลือกไดโดย
ความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
ขอ 180 การเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาล ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับ
ตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงระดับควบจากผูไดรับการคัดเลือกจากผูที่ไดรับการคัดเลือก
(1) เลื่อนและแตงตั้งในระดับควบขั้นตน ไดแก เลื่อนและแตงตั้งผูที่ไดรับเงินเดือนยังไม
ถึงขั้นต่ําและผูที่ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่จะเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นโดยไมเปลี่ยนสายงาน ดังตอไปนี้
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(ก) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 1 ของสายงานใดที่เริ่มตนจากระดับ 1 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 2 ของสายงานนั้น
(ข) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 2 ของสายงานใดที่เริ่มตนจากระดับ 2 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 3 ของสายงานนั้น
(ค) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 3 ของสายงานใดที่เริ่มตนจากระดับ 3 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 4 ของสายงานนั้น
(ง) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 4 ของสายงานแพทย สายงานทันตแพทย และ
สายงานวิชาการสัตวแพทย ขึ้นดํารงตําแหนงระดับ 5 ของสายงานนั้น
(2) เลื่อนและแตงตั้งในระดับควบขั้นสูง ไดแก เลื่อนและแตงตั้งผูที่ไดรับเงินเดือนไม ต่ํา
กวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่จะเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นโดยไม
เปลี่ยนสายงาน ดังตอไปนี้
(ก) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 2 ของสายงานใดที่เริ่มตนจากระดับ 1 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 3 ของสายงานนั้น
(ข) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 3 ของสายงานใดที่เริ่มตนจากระดับ 2 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 4 ของสายงานนั้น
(ค) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 4 ของสายงานใดที่เริ่มตนจากระดับ 3 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 5 ของสายงานนั้น
(ง) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 5 ของสายงานแพทย สายงานทันตแพทย และสาย
งานวิชาการสัตวแพทย ขึ้นดํารงตําแหนงระดับ 6 ของสายงานนั้น
(3) เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ ก.ท. กําหนดไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนงในระดับที่จะแตงตั้ง
(4) ใหดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานตามวิธีการและแบบ
ประเมินทายประกาศกําหนดนี้
(5) ใหนายกเทศมนตรีเปนผูสั่งเลื่อนและแตงตั้งโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.และใหมีผล
ไมกอนวันที่ผูบังคับบัญชาชั้นตนบันทึกความเห็นวาควรเลื่อนระดับได
ขอ 181 การเลื่อนผูที่ดํารงตําแหนงระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 หรือระดับ 4 ซึ่งเปนผูที่ไดรับ
การคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันใหแตงตั้งดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น
(1) ไดรับวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น โดยไดรับทุน
รัฐบาล ทุนเลาเรียนหลวง หรือทุนของเทศบาล ตามขอ 109
(2) ไดรับวุฒิที่ ก.ท.กําหนดใหคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนกรณีพิเศษตาม
ขอ 109
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(3) หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกใหดําเนินการตามประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขการ
คัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันสําหรับพนักงานเทศบาลที่ ก.ท. กําหนด
(4) ใหนายกเทศมนตรีเปนผูสั่งเลื่อนและแตงตั้งโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
ขอ 182 การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นสําหรับตําแหนงที่กําหนดเปน
ตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ในตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2
(1) ตําแหนงในกลุมงานธุรการหรือบริการทั่วไป และกลุมงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของ
สวนราชการ ตามบัญชีรายการจําแนกกลุมงานตําแหนงฯ (บัญชีหมายเลข 1 ทายประกาศนี้) ใหกําหนดตําแหนง
ไดถึงระดับ 5 หรือ 6 ดังนี้
(ก) ตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 กําหนดเปนตําแหนงระดับ 1 – 3 หรือ 4
สําหรับระดับ 5 ใหมีการประเมินเพื่อปรับปรุงการกําหนดตําแหนง
(ข) ตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2 อาจปรับเปนตําแหนงระดับ 2 – 4 หรือ 5
สําหรับระดับ 6 ใหมีการประเมินเพื่อปรับปรุงการกําหนดตําแหนง
(2) ตําแหนงในกลุมงานเทคนิคเฉพาะดาน และกลุมงานที่ใชทักษะและความชํานาญ
เฉพาะตัวตามบัญชีจําแนกกลุมงานตําแหนงฯ (บัญชีหมายเลข 1ทายประกาศนี้) ใหกําหนดตําแหนงไดถึงระดับ
5 หรือ 6 ดังนี้
(ก) ตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 กําหนดเปนตําแหนงระดับ 1 – 3 หรือ 4
หรือ 5
(ข) ตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2 กําหนดเปนตําแหนงระดับ 2 – 4 หรือ 5
หรือ 6
ทั้งนี้ การกําหนดตําแหนงตามขอ (1) และ (2) ระดับตําแหนงที่จะปรับปรุงตองไมสูงกวาระดับ
ของตําแหนงของหัวหนาหนวยงานระดับกองหรือเทียบเทาที่ตําแหนงนั้นสังกัด
(3) ก.ท.จ.เห็นชอบกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนงตามขอ (1) และ (2) ตามกรอบและ
แผนอัตรากําลังของพนักงานเทศบาลยกเวนการจะปรับตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 ใหเปนระดับ 5
และตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2 ใหเปนระดับ 6 ตามขอ (1) ใหดําเนินการไดเมื่อผูดํารงตําแหนงนั้น
เปนผูมีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวนที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นดังกลาว และลักษณะหนาที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหนงนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญถึงขนาดที่จะตองปรับ
ระดับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด
(4) การปรับระดับตําแหนงใหสูงขึ้นใหดําเนินการไดครั้งละไมเกิน 1 ระดับ การจะ
พิจารณาปรับระดับตําแหนงใดใหห น วยงานการเจาหนาที่ศึกษาและวิเคราะห หนาที่ความรั บผิดชอบของ
ตํ า แหน ง เพื่ อ เสนอ ก.ท.จ.พิ จ ารณาโดยใช แ บบประเมิ น ตํ า แหน ง สํ า หรั บ ผู ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ป ระสบการณ
*ขอ 182 (7)(ข) แกไขเพิ่มเติมตามประกาศหลักเกณฑฯโดยฉบับที่ 14 พ.ศ. 2548
*ขอ 182 (7)(ง) แกไขเพิ่มเติมตามประกาศหลักเกณฑฯโดยฉบับที่ 17 พ.ศ. 2549
*ขอ 183 (6)(ค) แกไขเพิ่มเติมตามประกาศหลักเกณฑฯโดยฉบับที่ 17 พ.ศ. 2549
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(สายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2) ซึ่งใชสําหรับการปรับระดับตําแหนงของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ
1 ขึ้นเปนระดับ 5 และตําแหนงของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2 ขึ้นเปนระดับ 6 เทานั้น
(5) ในการดําเนินการเพื่อศึกษาวิเคราะหดังกลาว ในชั้นแรกตองมีคําบรรยายลักษณะงาน
ของตําแหนง (Job Description) ที่กําหนดไวเดิมและที่กําหนดใหม และหากรายละเอียดของขอมูลไมชัดเจน
อาจตองศึกษาขอมูลเพิ่มเติม โดยการสัมภาษณตัวพนักงานหรือผูบังคับบัญชา โดยตรงการสังเกตการทํางานจริง
ในพื้นที่ การศึกษาจากเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานที่ขาราชการผูนั้นรับผิดชอบ หรือโดยวิธีการอื่น ๆ
(6) หลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้ง ใหสามารถดําเนินการได ดังนี้
(ก) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 3 ของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 ขึ้นดํารงตําแหนง
ระดับ 4 ของสายงานนั้น
(ข) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 4 ของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 ขึ้นดํารงตําแหนง
ระดับ 5 ของสายงานนั้น
*(ค) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 4 ของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2 ขึ้นดํารงตําแหนง
ระดับ 5 ของสายงานนั้น
(ง) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 5 ของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2 ขึ้นดํารงตําแหนง
ระดับ 6 ของสายงานนั้น
(7) เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนนับถึงวันยื่นแบบประเมิน ดังนี้
(ก) เป น ผู มี คุณ วุ ฒิ แ ละคุณ สมบัติต รงตามคุณ สมบั ติเ ฉพาะสํ า หรับตํ า แหน ง ที่ ก.ท.
กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงในระดับที่จะแตงตั้ง และ
*(ข) เปนผูดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงสายงานที่จะเลื่อนขึ้นแตงตั้ง ใน
ระดับที่ต่ํากวาระดับของตําแหนงที่จะเลื่อนขึ้นแตงตั้ง 1 ระดับ ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยไมอาจนํา
ระยะเวลาดํารงตําแหนงในสายงานอื่นมานับเกื้อกูลได เชน จะเลื่อนเปนนายชางโยธา 6 ตองเปนนายชางโยธา 5
มาแลวไมนอยกวา 2 ป เปนตน เวนแตดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2 ที่มีลักษณะ
งานด า นเดี ย วกั น กั บ ตํ า แหน ง ที่ จ ะเลื่ อ นขึ้ น แต ง ตั้ ง ตามบั ญ ชี จั ด กลุ ม งานที่ เ กี่ ย วข อ งและเกื้ อ กู ล กั น ที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด ในกรณีที่ระยะเวลาติดตอกันไมครบ 2 ป แตนับรวมหลายๆ
ชวงเวลาแลวครบ 2 ป ก.ท.อนุโลมใหนับเวลาการดํารงตําแหนงดังกลาวได และ
(ข) มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่แตงตั้ง
ตามคุณวุฒิของบุคคล และระดับตําแหนงที่จะเลื่อนขึ้นแตงตั้ง ดังนี้
คุณวุฒิ

เลื่อนขึ้นดํารงตําแหนง

ระดับ 4

ระดับ 5

ระดับ 6
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คุณวุฒิ
ตําแหนงในสายที่เริ่มตนจากระดับ 1 หรือระดับ 2
- ม.3 / ม.ศ.3 / ม.6 หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1)
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- ปวช.หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2)
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2
- ปวท.หรืออนุปริญญา 2 ป หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- ปวส.หรืออนุปริญญา 3 ปหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้

เลื่อนขึ้นดํารงตําแหนง

ระดับ 4

ระดับ 5

ระดับ 6

9 ป
8 ป

11 ป
10 ป

13 ป
12 ป

6 ป

8 ป

10 ป

7 ป
6 ป.

9 ป
8 ป

- การนับระยะเวลาตามขอ (ค) อาจนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารง
ตําแหนงในสายงานอื่น ซึ่งเปนงานที่มีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวของและเกื้อกูลกันตามที่ ก.ท.กําหนด
มานับรวมเปนระยะเวลาขั้นต่ําดังกลาวไดตามบัญชีกําหนดกลุมตําแหนงพนักงานเทศบาลที่มีลักษณะหนาที่
ความรับผิดชอบเกี่ยวของและเกื้อกูลกัน (ตามบัญชีหมายเลข 2 ทายประกาศนี้)
- การพิ จ ารณาคุ ณ วุ ฒิ ต ามข อ (ค)
ต อ งเป น คุ ณ วุ ฒิ ท างการศึ ก ษาที่ ต รงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงนั้นเทานั้น และใหพิจารณาจากวุฒิ
ทางการศึกษาที่ระบุไวในบัตรประวัติพนักงานเทศบาล เปนหลักในกรณีผูไดรับคุณวุฒิเพิ่มเติม ภายหลังจาก
การบรรจุเขารับราชการจะตองยื่นขอบันทึกเพิ่มลงในบัตรประวัติพนักงานเทศบาลกอนจึงจะนําคุณวุฒินั้นมาใช
ในการพิจารณาได
*(ง) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาอัตราเงินเดือน ดังตอไปนี้
- เลื่อนระดับ 4 ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณปจจุบันไมต่ํากวาขั้น
7,260 บาท และไดรับเงินเดือนในปงบประมาณที่แลวมาไมต่ํากวาขั้น 6,890 บาท
- เลื่อนระดับ 5 ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณปจจุบันไมต่ํากวาขั้น
8,870 บาท และไดรับเงินเดือนในปงบประมาณที่แลวมาไมต่ํากวาขั้น 8,430 บาท
- เลื่อนระดับ 6 ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณปจจุบันไมต่ํากวาขั้น
10,910 บาท และไดรับเงินเดือนในปงบประมาณที่แลวมาไมต่ํากวาขั้น 10,910 บาท
(8) วิธีการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
(ก) ตําแหนงที่ตองมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหเสนอ ก.ท.จ.เพื่อพิจารณา
อนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเมื่อผูดํารงตําแหนงนั้นเปนผูมีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวนที่จะแตงตั้ง
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ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ดังกลาวและลักษณะหนาที่แ ละความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณ ภาพของงานของ
ตําแหนงนั้ นเปลี่ยนไปจากเดิ มในสาระสําคัญถึงขนาดที่จะตองปรับระดั บตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด
(ข) ให เทศบาลแต ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ แ ละประเมิ น ผลงาน
ประกอบดวย
(1) ประธาน ให แ ต ง ตั้ ง จากข า ราชการหรื อ พนั ก งานเทศบาล หรื อ ผู ที่ เ คยเป น
ข า ราชการหรื อ พนั ก งานเทศบาลที่ ดํ า รงตํ า แหน ง ในสายงานที่ จ ะประเมิ น สู ง กว า ผู ข อประเมิ น อย า งน อ ย
1 ระดับ หรือผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํานาญในสายงานนั้น ๆ ซึ่งไมเคยเปนขาราชการมากอน
(2) กรรมการที่เปนขาราชการหรือพนักงานเทศบาล หรือเคยเปนขาราชการหรือ
พนักงานเทศบาลที่เคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมินอยางนอยเทากับระดับตําแหนงที่ขอประเมินหรือ
ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํานาญในสายงานนั้น ๆ ซึ่งมีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถจํานวนไม
นอยกวา 2 คน แตไมเกิน 5 คน
(3) เลขานุการใหเทศบาล แตงตั้งเลขานุการ จํานวน 1 คน
(4) การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง การประเมินบุคคลและผลงานใหเปนไปตาม
วิธีการและแบบประเมินแนบทายหลักเกณฑนี้
(9) ใหนายกเทศมนตรีเปนผูสั่งเลื่อนและแตงตั้งโดยผานความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
และใหมีผลไมกอนวันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
*182 ทวิ การเลื่อนระดับและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น
กรณีการเลื่อนและแตงตั้งในตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ดังนี้
(1) ตําแหนงในสายงานนายชางโยธา นายชางไฟฟา นายชางเครื่องยนต นายชาง
เขียนแบบ นายชางสํารวจ สัตวแพทย และเจาพนักงานโภชนาการ ซึ่งเปนตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ
2 ใหกําหนดเปนตําแหนง ระดับ 2 – 4 หรือ 5 หรือ 6 ว หรือ 7 ว สําหรับตําแหนง 7 ว ใหมีการประเมินเพื่อ
ปรับปรุงการกําหนดตําแหนง โดยจะตองไมสูงกวาระดับตําแหนงของหัวหนางานระดับกองหรือเทียบเทาที่
ตําแหนงนั้นสังกัด และตองเปนไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ของเทศบาล
(2) การกําหนดตําแหนงใหเปน 7 ว ใหดําเนินการไดเมื่อดํารงตําแหนงนั้นเปนผูมี
ผลงานและมีคุณสมบัติครบถวนที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น และลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบปริมาณ
และคุณภาพของงานของตําแหนงนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญถึงที่จะตองปรับระดับตําแหนงตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนงที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
(3) การพิจารณาปรับระดับตําแหนงเปน 7 ว ใหหนวยงานการเจาหนาที่ศึกษาและ
วิเคราะหหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง เพื่อเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณา โดยใชแบบ

*ขอ 182ทวิ แกไขเพิ่มเติมตามประกาศหลักเกณฑฯโดยฉบับที่ 8 พ.ศ. 2547
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ประเมินตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (สายงานเริ่มตนจากระดับ 2 )ซึ่งใชสําหรับการปรับการ
ระดับตําแหนงของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2 ขึ้นเปน 7 ว เทานั้น
(4) ในการดําเนินการเพื่อศึกษาและวิเคราะหตาม (3) ในชั้นแรกตองมีคําบรรยาย
ลักษณะงานของตําแหนง (Job Description) ที่กําหนดไวเดิมแลที่กําหนดใหม และหารายละเอียดของขอมูลไม
ชัดเจน อาจตองศึกษาขอมูลเพิ่มเติม โดยการสัมภาษณตัวพนักงานเทศบาลหรือผูบังคับบัญชาโดยตรงการสังเกต
การทํางานจริงในพื้นที่ การศึกษาจากเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานที่พนักงานเทศบาลผูนั้นรับผิดชอบ หรือ
โดยวิธีการอื่นๆ
2. คุณสมบัติ การเลื่อนและแตงตั้งผูดํารงตําแหนง 6 ว ของสายงานนายชางโยธา
นายชางไฟฟา นายชางเครื่องยนต นายชางเขียนแบบ นายชางสํารวจ สัตวแพทย และเจาพนักงานโภชนาการ ขึ้น
ดํารงตําแหนง 7 ว ของสายงานนั้น จะตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนนับถึงวันยื่นแบบประเมิน ดังนี้
(1) เปน ผูมีคุณวุฒิและคุณ สมบัติตรงตามคุ ณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้ง และ
(2) เป น ผูดํ า รงตํ า แหน ง และปฏิบัติ ห นา ที่ใ นตํา แหน ง สายงานที่ จ ะเลื่ อ นขั้ น
แตงตั้งในระดับที่ต่ํากวาระดับของตําแหนงที่จะเลื่อนขั้นแตงตั้ง 1 ระดับ ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย
ไมอาจนําระยะเวลาดํารงตําแหนงในสายงานอื่นมานับเกื้อกูลได และ
(3) มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่
จะแตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคล โดยคุณวุฒิดังกลาวตองเปนคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ดังนี้
(3.1) คุณวุฒิ ปวท. หรืออนุปริญญา (2ป) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ตองมี
ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง 11 ป
(3.2) คุณวุฒิ ปวส. หรื ออนุปริญญา (3ป ) หรือเทียบไดไ มต่ํากวานี้ ตองมี
ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง 10 ป
การนับระยะเวลาขั้นต่ําตามขอ(3) อาจนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนงหรือ
เคยดํ ารงตํ าแหนงสายงานอื่ นซึ่ ง เป นงานที่มีลัก ษณะหนาที่ ความรับผิดชอบเกี่ย วของและเกื้อกูลกันตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดมานับรวมเปนระยะเวลาขั้นต่ําดังกลาวได
(4) ไดรับเงินเดือนในปงบประมาณที่แลวมาไมต่ํากวาขั้น 12,400 บาท
(5) เปนผูผานการคัดเลือก ดวยการประเมินผลงานวิธีการที่กําหนดสําหรับเลื่อนและ
แตงตั้งในตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (เลื่อนไหล) ตามประกาศหลักเกณฑการเลื่อนและ
แตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
3. การแตงตั้ง
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ใหนายกเทศมนตรีเปนผูสั่งเลื่อนและแตงตั้งโดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนั ก งานเทศบาลและให มี ผ ลไม ก อ นวั น ที่ ผ า นการประเมิ น ของคณะกรรมการพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ แ ละ
ประเมินผลงาน
ขอ 183 การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นสําหรับตําแหนงทีก่ าํ หนดเปน
ตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3
(1) ตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 กําหนดเปนตําแหนงระดับ 3 – 5 หรือ 6 ว หรือ
7 ว ดังนี้
(ก) ตําแหนงในกลุมงานวิชาการทั่วไป กําหนดระดับของตําแหนง 3 – 5 หรือ 6 ว
หรือ 7 ว ได สําหรับ ระดับ 7ว ใหมีการประเมินเพื่อปรับปรุงการกําหนดตําแหนง
(ข) ตําแหนงในกลุมงานวิชาชีพและกลุมงานทักษะและความชํานาญเฉพาะตัวอาจ
กําหนดระดับตําแหนง 3 – 5 หรือ 6 ว หรือ 7 ว โดยสําหรับ ระดับ 7 ว ใหมีการประเมินเพื่อปรับปรุงการกําหนด
ตําแหนง
ทั้งนี้ การกําหนดระดับตําแหนงที่จะปรับปรุงตองไมสูงกวาระดับตําแหนงของหัวหนา
หนวยงานระดับกองหรือเทียบเทาที่ตําแหนงนั้นสังกัด
(2) ก.ท.จ.เห็นชอบกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนงตามขอ (1) ตามกรอบและแผน
อัตรากําลังของพนักงานเทศบาล ยกเวนการจะปรับตําแหนงใดใหเปนระดับ 7ว ตามขอ (ก) และ (ข) ให
ดําเนินการไดเมื่อผูดํารงตําแหนงนั้นเปนผูมีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวนที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
ดังกลาว และลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหนงนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมใน
สาระสําคัญถึงขนาดที่จะตองปรับระดับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด
(2) การปรับระดับตําแหนงใหสูงขึน้ ใหดําเนินการไดครั้งละไมเกิน 1 ระดับ การจะ
พิจารณาปรับระดับตําแหนงใด ใหหนวยงานการเจาหนาที่ศึกษาและวิเคราะหหนาทีค่ วามรับผิดชอบของ
ตําแหนง เพื่อเสนอ ก.ท.จ. พิจารณาโดยใชแบบประเมินตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (สายงาน
ที่เริ่มตนจากระดับ 3) ซึ่งใชสําหรับการปรับระดับตําแหนงของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 ขึ้นเปนระดับ 7ว
เทานั้น
(3) ในการดําเนินการเพื่อศึกษาวิเคราะหดังกลาว ในชั้นแรกตองมีคําบรรยายลักษณะงาน
ของตําแหนง (Job Description) ที่กําหนดไวเดิมและที่กําหนดใหม และหากรายละเอียดของขอมูลไมชัดเจน
อาจตองศึกษาขอมูลเพิ่มเติม โดยการสัมภาษณตัวขาราชการหรือผูบังคับบัญชาโดยตรงการสังเกตการทํางาน
จริงในพื้นที่ การศึกษาจากเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานที่ขาราชการผูนั้นรับผิดชอบ หรือโดยวิธีการอื่น ๆ
(4) กรณีเทศบาลใดเห็นวาผูดํารงตําแหนงสายงานผูปฏิบัติของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ
3 และดํารงตําแหนงในระดับ 6ว ผูใดเปนผูมีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวนที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
เปนระดับ 7ว แตไมอาจเสนอขอปรับปรุงใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นได เนื่องจากเมื่อปรับปรุงระดับตําแหนงแลว
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จะมีระดับตําแหนงที่สูงกวาหัวหนาสวนราชการซึ่งดํารงตําแหนงในระดับ 6 กรณีเทศบาลขนาดเล็กใหเทศบาล
เสนอขอปรับปรุงระดับตําแหนงดังกลาวตอ ก.ท.จ.เพื่อพิจารณาเหตุผลความจําเปน เปนการเฉพาะรายไดโดยมี
เงื่อนไขตามขอ(2) (3)
(5) หลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้ง ใหสามารถดําเนินการได ดังนี้
(ก) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 5 ของสายงานใดที่เริ่มตนจากระดับ 3 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 6 (ว) ของสายงานนั้น
(ข) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 6 ของสายงานใดที่เริ่มตนจากระดับ 3 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 7 (ว) ของสายงานนั้น
(ค) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาอัตราเงินเดือน ดังนี้
- เลื่อนระดับ 6 ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณที่แลวมาไมต่ํากวาขั้น 10,910
บาท และไดรับเงินเดือนในปงบประมาณที่แลวมาไมต่ํากวาขั้น 10,910 บาท
- เลื่อนระดับ 7 ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณที่แลวมาไมต่ํากวาขั้น 13,420
บาท และไดรับเงินเดือนในปงบประมาณที่แลวมาไมต่ํากวาขั้น 13,420 บาท
(6) เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนนับถึงวันยื่นแบบประเมิน ดังนี้
(ก) เปนผูมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ ก.ท.
กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้ง และ
(ข) มีร ะยะเวลาขั้ น ต่ํ า ในการดํ า รงตํ า แหน ง หรื อ เคยดํ า รงตํ าแหน ง ในสายงานที่ จ ะ
แตงตั้งตามคุณวุฒิและระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง ดังนี้
คุณวุฒิ

เลื่อนขั้นดํารงตําแหนง

ระดับ 6
ระดับ 7
- คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา
6 ป
7 ป
- คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา
4 ป
5 ป
- คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
2 ป
3 ป
- การนับระยะเวลาตามขอ (ข) อาจนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนง หรือเคย
ดํารงตําแหนงในสายงานอื่น ซึ่งเปนงานที่มีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวของและเกื้อกูลกันตามที่ ก.ท.
กําหนดมานับรวมเปนระยะเวลาขั้นต่ําดังกลาวไดตามบัญชีกําหนดกลุมตําแหนงพนักงานเทศบาลที่มีลักษณะ
หนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวของและเกื้อกูลกัน (บัญชีหมายเลข 4 ทายประกาศ)
- การพิจารณาคุณวุฒิตามขอ (ข) ตองเปนคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงนั้นเทานั้นและใหพิจารณาจากวุฒิ
ทางการศึกษาที่ระบุไวในบัตรประวัติพนักงานเทศบาล เปนหลักในกรณีผูไดรับคุณวุฒิเพิ่มเติมภายหลังจากการ
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บรรจุเขารับราชการจะตองยื่นขอบันทึกเพิ่มลงในบัตรประวัติพนักงานเทศบาลกอนจึงจะนําวุฒินั้นมาใชในการ
พิจารณาได
(ค) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาอัตราเงินเดือน ดังนี้
- เลื่อนระดับ 6 ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณที่แลวมาไมต่ํากวาขั้น 10,910
บาท และไดรับเงินเดือนในปงบประมาณที่แลวมาไมต่ํากวาขั้น 10,910 บาท
- เลื่อนระดับ 7 ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณที่แลวมาไมต่ํากวาขั้น 13,420
บาท และไดรับเงินเดือนในปงบประมาณที่แลวมาไมต่ํากวาขั้น 13,420 บาท
(7) วิธีการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
(ก) ตําแหนงที่ตองมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหเสนอ ก.ท.จ.เพื่อพิจารณา
อนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเมื่อผูดํารงตําแหนงนั้นเปนผูมีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวนที่จะแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ดังกล าวและลักษณะหนาที่แ ละความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณ ภาพของงานของ
ตําแหนงนั้นเปลี่ยนไปจากเดิ มในสาระสําคั ญถึงขนาดที่จะตองปรับระดั บตําแหนง ตามมาตรฐานกํ าหนด
ตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด
(ข) ให เ ทศบาลแต ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ แ ละประเมิ น ผลงาน
ประกอบดวย
(1) ประธาน ให แ ตง ตั้ง จากขา ราชการหรื อพนั ก งานเทศบาล หรื อ ผูที่ เ คยเป น
ข า ราชการหรื อ พนั ก งานเทศบาลที่ ดํ า รงตํ า แหน ง ในสายงานที่ จ ะประเมิ น สู ง กว า ผู ข อประเมิ น อย า งน อ ย
1 ระดับ หรือผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํานาญในสายงานนั้น ๆ ซึ่งไมเคยเปนขาราชการมากอน
(2) กรรมการที่เปนขาราชการหรือพนักงานเทศบาล หรือเคยเปนขาราชการหรือ
พนักงานเทศบาลที่เคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมินอยางนอยเทากับระดับตําแหนงที่ขอประเมินหรือ
ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํานาญในสายงานนั้น ๆ ซึ่งมีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถ จํานวน
ไมนอยกวา 2 คน แตไมเกิน 5 คน
(3) เลขานุการใหเทศบาลแตงตั้งเลขานุการ จํานวน 1 คน
(4) การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง การประเมินบุคคลและผลงานใหเปนไปตาม
วิธีการและแบบประเมินแนบทายประกาศนี้
(8) ใหนายกเทศมนตรีเปนผูสั่งเลื่อนและแตงตั้งโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. และใหมี
ผลไมกอนวันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
ขอ 184 การเลื่อนและแตงตั้งผูดํารงตําแหนงบริหารใหดํารงตําแหนงบริหารในระดับที่สูงขึ้น
ในเทศบาล ใหเลื่อนและแตงตั้งไดเมื่อมีตําแหนงในระดับนั้นวาง โดยวิธีการคัดเลือกตามที่กําหนดในหมวด 4
วาดวยการคัดเลือก
*ขอ 183(6)(ค) แกไขเพิ่มเติมตามประกาศหลักเกณฑฯโดยฉบับที่ 17 พ.ศ. 2549
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ขอ 185 การเลื่อนและแตงตั้งในตําแหนงสายผูบริหารตั้งแตระดับ 7 ใหเลื่อนและแตงตั้งได
ตามหลักเกณฑ ดังนี้
(1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามที่กําหนดไวใน
มาตรฐานกําหนตําแหนง
(2) ตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนในระดับ 7
(3) สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.ท.จ.ประกาศกําหนด
(4) ในรอบปที่แลวจนถึงวันแตงตั้งตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ
หรืออยูระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวน
(5) ผานการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกที่ ก.ท. กําหนด
ขอ 186 การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบริหารระดับ 8

ใหเลื่อนและแตงตั้งไดตาม

หลักเกณฑ ดังนี้
(1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามที่กําหนดไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนง
(2) ตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนในระดับ 8
(3) ในรอบป ที่ แ ล ว จนถึ ง วั น ที่ แ ต ง ตั้ ง ต อ งไม เ คยถู ก ลงโทษทางวิ นั ย ที่ ห นั ก กว า โทษ
ภาคทัณฑ หรืออยูระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวน
(4) ไดผานการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบคัดเลือก
หรือคัดเลือกที่ ก.ท. กําหนด
ขอ 187 การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบริหารระดับ 9 ใหเลื่อนและแตงตั้งไดตาม
หลักเกณฑ ดังนี้
(1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามที่กําหนดไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนง
(2) ตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนในระดับ 9
(3) ในรอบปที่แลวจนถึงวันแตงตั้งตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกตั้งกรรมการ
สอบสวนทางวินัย
(4) ไดผานการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบคัดเลือก
หรือคัดเลือกที่ ก.ท. กําหนด
ขอ 188 หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ตามขอ 184 ใหดําเนินการตามประกาศหลักเกณฑและ
เงื่อนไขการคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาลที่กําหนดในหมวด 4 สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานใหใช
แบบประเมินฯ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลที่กําหนดในหมวด 14 สวนที่ 5
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ขอ 189 การแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือก ตามขอ 184 ใหนายกเทศมนตรีเปนผูเลื่อนและ
แตงตั้งโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.และใหมีผลไมกอนวันที่ผานการคัดเลือก
ขอ 190 การเลื่อนระดับของพนักงานครูเทศบาลสายงานศึกษานิเทศกเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตํ า แหน ง ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ที่ จ ะต อ งผ า นการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านและหรื อ ผลงานทางวิ ช าการตาม
หลักเกณฑที่กําหนด ไดแกตําแหนงดังตอไปนี้
(1) การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 5
(2) การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 6
(3) การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 7
(4) การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 8
(5) การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 9
ขอ 191 การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 5

ใหเลื่อนและแตงตั้งไดตาม

หลักเกณฑ ดังนี้
(ก.) หลักเกณฑ
(1) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงศึกษานิเทศก 5
(2) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของระดับ 5
(3) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติเหมาะสมกับตําแหนงที่จะเลื่อนขึ้นแตงตั้ง และมีผลการปฏิบัติงาน 2
ป การศึกษายอนหลังตาม
หลักเกณฑที่ ก.ท. กําหนด
(4) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีผลการปฏิบัติงานตามขอ (3) ไดผลดี โดยผานการประเมิน
ไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65
(ข.) วิธีการ
(1) ใหพ นักงานครูเทศบาลผู ประสงคจะขอกํา หนดใหไ ด รับ เงิน เดือนในระดั บที่
สูงขึ้น เปนผูจัดทําคําขอตามแบบทายหลักเกณฑนี้ โดยจะตองชี้แจงผานผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้น
(2) ใหผูบังคับบัญชาชั้นตน ไดแก ผูอํานวยการ / หัวหนากองการศึกษาและ
ปลัดเทศบาลตามลําดับ เปนผูรับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑแลว
เสนอ ก.ท.จ.พิจารณา
(3) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานจํานวนไมนอยกวา5
คน ประกอบด ว ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น ก.ท.จ.เป น ประธานกรรมการ และผู แ ทนส ว นราชการที่ เ กี่ ย วข อ ง
ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาเปนกรรมการ โดยใหผูประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง านตามแบบประเมิ น ท า ยหลั ก เกณฑ นี้ โดยแยกกั น ประเมิ น แล ว สรุ ป ผลการพิ จ ารณาเสนอเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ตอไป
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(ค.) การแตงตั้ง
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งและแตงตั้ง โดยผานความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.และใหมีผล
ไมกอนวันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
ขอ 192 การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 6

ใหเลื่อนและแตงตั้งไดตาม

หลักเกณฑ ดังนี้
(ก) หลักเกณฑ
(1) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงศึกษานิเทศก 6
(2) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดรับเงินเดือนกอนวันเริ่มตนปงบประมาณที่ขอเลื่อนฯ ไม
ต่ํากวาขั้น 10,080 บาท
(3) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติเหมาะสมกับตําแหนงที่จะเลื่อนขึ้นแตงตั้ง และมีผลการปฏิบัติงาน 2 ปการศึกษายอนหลังตามเกณฑที่
ก.ท. กําหนด
(4) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีผลการปฏิบัติงานตามขอ (3) ไดผลดี โดยผานการประเมิน
ไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70
(ข) วิธีการ
(1) ให พ นักงานครูเทศบาลผู ประสงคจะขอกํา หนดใหไ ด รับ เงิน เดือนในระดั บที่
สูงขึ้นเปนผูจัดทําคําขอตามแบบทายหลักเกณฑนี้ โดยจะตองชี้แจงผานผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้น
(2) ใหผูบังคับบัญชาชั้นตน ไดแก ผูอํานวยการ / หัวหนากองการศึกษาและ
ปลัดเทศบาลตามลําดับ เปนผูรับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑแลว
เทศบาลสงเรื่องให ก.ท.จ.พิจารณา
(3) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานจํานวนไมนอยกวา
5 คน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.เปนประธานกรรมการ ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ ผูทรงคุณวุฒิ
ทางดานการศึกษาเปนกรรมการ โดยใหผูประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาประเมินผลการ ปฏิบัติงานตาม
แบบประเมินทายหลักเกณฑ โดยแยกกันประเมินแลวสรุปผลการพิจารณาเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาของ
ก.ท.จ.ตอไป
(ค) การแตงตั้ง
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งฯ โดยผานความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.และ
ใหมีผลไมกอนวันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการเปนผลงานฯ
ขอ 193 การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 7
หลักเกณฑ ดังนี้
(ก) หลักเกณฑ

ใหเลื่อนและแตงตั้งไดตาม
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(1) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงศึกษานิเทศก 7
(2) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของระดับ 7
(3) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติเหมาะสมกับตําแหนงที่จะเลื่อนขึ้นแตงตั้ง และมีผลการปฏิบัติงาน 3 ป การศึกษายอนหลังตามเกณฑที่
ก.ท. กําหนด
(4) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีผลการปฏิบัติงานตามขอ (3)
ใหผลดี โดยผานการ
ประเมินไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70
(5) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีความชํานาญการพิเศษตามเกณฑที่ ก.ท. กําหนด 3 รายการ
ดังนี้
รายการที่ 1
การพิจารณาความชํานาญการพิเศษในการนิเทศการศึกษา
โดยพิจารณารายการดังตอไปนี้
1 งานนิเทศการเรียนการสอน
2 งานพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
3 งานพัฒนาเทคนิคนิเทศการศึกษา
หากงานนิเทศการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทั้ง 3 เรื่อง ดังกลาว
ไดปฏิบัติในลักษณะผูมีความสามารถริเริ่มสรางสรรค หรือพัฒนาการทํางานไดผลงาน ซึ่งมีประโยชนปรากฏ
เปนที่ยอมรับและนําไปเปนแบบอยางในการปฏิบัติงาน จึงจะถือวาเปนการปฏิบัติงานเขาลักษณะผูชํานาญการ
พิเศษในการนิเทศการศึกษา
รายการที่ 2 การพิจารณาผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอครู อาจารย
ผูรวมงานอื่น ๆ และสถานศึกษา
โดยพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏดังตอไปนี้
1. ผลที่ปรากฏตอครู อาจารย โดยพิจารณาจาก
1.1. พฤติกรรมการเรียนการสอนของครู ทําการสอนดีขึ้น
1.2. ครูกระตือรือรน ตื่นตัว ในการที่จะปรับปรุงการเรียนการสอน
อยูเสมอ
1.3. ครู – อาจารย มีความเลื่อมใสศรัทธา
2. ผลที่ปรากฏตอผูรวมงานอื่น
โดยพิ จ ารณาจากการยอมรั บ นั บ ถื อ จากผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ศึกษานิเทศก และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่เกี่ยวของ
3. ผลที่ปรากฏตอสถานศึกษาหรือหนวยงานทางการศึกษา
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โดยพิจารณาว า ชว ยให สถานศึกษาหรื อหน วยงานทางการศึก ษา
สามารถพัฒนาการเรียนการสอนไดตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และมีผลตอการศึกษาโดยสวนรวมไดตาม
เปาหมาย
รายการที่ 3 การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผูชํานาญการพิเศษ
โดยพิจารณาจากการมีสวนรวมและการยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ
ที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาวาผลการปฏิบัติงานที่แสดงความชํานาญการพิเศษนั้น สามารถประยุกตใชประโยชน
ในการศึกษาได
(6) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ท. กําหนด คือ จะตองมี
ผลงานทางวิชาการเปนเอกสารเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา ซึ่งแสดงความเชี่ยวชาญในดานนั้น ๆ หรือผลงาน
ทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่ง ก.ท. เห็นวาใชประโยชนในการนิเทศการศึกษาหรือการศึกษาไดเปนอยางดี โดย
มีรายการพิจารณา ดังนี้
รายการที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1. ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ
โดยพิ จ ารณาถึ ง ความถึ ง ความถู ก ต อ งของเนื้ อ หาความสมบู ร ณ
ครบถวนอยางเหมาะสมกับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนั้น ๆ รวมทั้งการคนควาอางอิงที่เปนที่
เชื่อถือได
2. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
โดยพิจารณาวา ผูจัดทําไดมีความริเริ่มสรางสรรคจากของเดิม ที่มีอยู
และนํามาใชประโยชนไดดียิ่งขึ้น หรือจัดทําขึ้นใหมโดยไมมีผูใดริเริ่มจัดทําขึ้น อนึ่ง ผลงานทางวิชาการนั้น
จะตองจัดทําดวยตนเองหรือเปนผูนํา โดยมีสวนรวมรับผิดชอบและมีหลักฐานแสดงได
รายการที่ 2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1. ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
โดยพิจารณาวา ผลงานนี้จะมีประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการที่สามารถใชเปนแหลง
อางอิงหรือเปนแนวปฏิบัติไดประโยชนตอศึกษานิเทศก ครู อาจารย และนักเรียน
2. โดยพิจารณาวา ผลงานนี้ทําใหศึกษานิเทศก ครู อาจารย และนักเรียนไดรับ
ความรูแ ละพั ฒ นาตนเองในการปฏิ บัติง านและการเรีย นรู วิ ชาการดั ง กลาวอย า งไดผลดี ยิ่ ง และทํา ให เ กิ ด
ประโยชนตอศึกษานิเทศก ครู อาจารย และนักเรียน ในอันที่จะนําความรูดังกลาวไปใชในการศึกษาเพิ่มเติม
หรือการประกอบอาชีพ หรือการดํารงชีพได
(7) เกณฑการตัดสิน
รายการประเมิน
คะแนน เกณฑการตัดสิน
เต็ม
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70
เกณฑผานรอยละ 65 ของคะแนน
1. การประเมินความชํานาญ
(30)
เต็ม 70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน
1.1 ความชํานาญการพิเศษในการนิเทศการศึกษา
1.2 ผลงานที่ ป รากฏในหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ (30)
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย ผูรวมงานอื่น ฯลฯ
(10)
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูชํานาญการพิเศษ
30
เกณฑผานรอยละ 65 ของคะแนน
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ
(15)
เต็ม 30 คะแนน คือ 19.5 คะแนน
2.1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ
2.1.1 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ
2.1.2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
(15)
2.2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ
2.2.1 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
2.2.2 ประโยชนตอศึกษานิเทศก ครู อาจารย
และนักศึกษา
รวม
100
เกณฑผานรอยละ 70
(ข) วิธีการ
(1) ใหพนักงานครูเทศบาลผูประสงคจะขอกําหนดใหไดรับเงินเดือนในระดับที่ สูงขึ้น
เปนผูจัดทําคําขอตามแบบทายหลักเกณฑนี้ โดยจะตองชี้แจงผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น และผลงานทาง
วิชาการ
(2) ใหผูบังคับบัญชาชั้นตน ไดแก ผูอํานวยการ / หัวหนากองศึกษา และปลัดเทศบาล
ตามลําดับ เปนผูรับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑแลวเสนอ ก.ท.จ.
พิจารณา
(3) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานความชํานาญการและ
ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒทิ างดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐและ
ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ ตามที่ ก.ท.กําหนดเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงาน ความชํานาญการและผลงาน
ทางวิชาการตามแบบทายหลักเกณฑนี้ตามเกณฑที่ ก.ท.กําหนด โดยแยกกันประเมินแลวสรุปผลการพิจารณา
เสนอให ก.ท.จ.พิจารณาตอไป
ในการนี้ ก.ท. อาจแตงตั้งคณะกรรมการตาม (3) ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก
สัมภาษณผูขอฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ดวย
(ค) การแตงตั้ง
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งฯ โดยผานความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.และ
ใหมีผลไมกอนวันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
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ขอ 194 การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 8

ใหเลื่อนและแตงตั้งไดตาม

หลักเกณฑ ดังนี้
(ก) หลักเกณฑ
(1) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงศึกษานิเทศก 8
(2) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของระดับ 8
(3) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติเหมาะสมกับตําแหนงที่จะเลื่อนขั้นแตงตั้ง และมีผลการปฏิบัติงาน 3 ปการศึกษายอนหลังตามเกณฑที่
กําหนด
(4) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีผลการปฏิบัติงานตามขอ (3)
ไดผลดี โดยผานการ
ประเมินไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70
(5) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีความเชี่ยวชาญตามเกณฑที่ ก.ท. กําหนด 3 รายการ ดังนี้
รายการที่ 1 การพิจารณาความเชี่ยวชาญในการนิเทศการศึกษา โดยพิจารณารายการ
ดังตอไปนี้
1. งานนิเทศการเรียนการสอน
2. งานพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
3. งานพัฒนาเทคนิคนิเทศการศึกษา
หากงานนิเทศการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทั้ง 3 เรื่อง ดังกลาว ได
ปฏิบัติในลักษณะผูมีความสามารถริเริ่มสรางสรรค หรือพัฒนาการทํางานไดผลงาน ซึ่งมีประโยชนปรากฏเปน
ที่ยอมรับในสถาบันวิชาชีพ และผลงานเปนที่ยอมรับเพื่อนําไปเปนแบบอยางในการปฏิบัติงานในวงวิชาการ
หรือวิชาชีพที่เกี่ยของ จึงจะถือวาเปนการปฏิบัติงานเขาลักษณะผูเชี่ยวชาญในการนิเทศ การศึกษา
รายการที่ 2 การพิจารณาผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอครู
อาจารย ผูรวมงานอื่น ๆ และสถานศึกษา
โดยพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏดังตอไปนี้
1. ผลที่ปรากฏตอครู อาจารย โดยพิจารณาจาก
1.1 พฤติกรรมการเรียนการสอนของครู ทําการสอนดีขึ้น
1.2 ครูกระตือรือรน ตื่นตัวในการที่จะปรับปรุงการเรียนการสอน
อยูเสมอ
1.3 ครู – อาจารย มีความเลื่อนใสศรัทธา
2. ผลที่ปรากฏตอผูรวมงานอื่น
โดยพิ จ ารณาจากการยอมรั บ นั บ ถื อ จากผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ศึกษานิเทศก และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่เกี่ยวของ
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3. ผลที่ปรากฏตอสถานศึกษาหรือหนวยงานทางการศึกษา
โดยพิจารณาวา ชวยใหสถานศึกษาหรือหนวยงานทางการศึกษาสามารถ
พัฒนาการเรียนการสอนไดตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และมีผลตอการศึกษาโดยสวนรวมได
รายการที่ 3 การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผูเชี่ยวชาญ
โดยพิ จ ารณาจากการมี ส ว นร ว ม และการยอมรั บ ในวงวิ ช าการหรื อ
วิชาชีพที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาวา ผลการปฏิบัติงานที่แสดงความเชี่ยวชาญนั้น สามารถประยุกตใชประโยชน
ในการศึกษาได
(6) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ท. กําหนด คือ จะตองมีผลงาน
ทางวิชาการเปนเอกสารเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา ซึ่งแสดงความเชี่ยวชาญในดานนั้น หรือผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอื่น ซึ่ง ก.ท. เห็นวาใชประโยชนในการนิเทศการศึกษาหรือการศึกษาไดเปนอยางดี โดยมี
รายการพิจารณา ดังนี้
รายการที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1 ความสมบูรณของเนื่องหาสาระ
โดยพิจารณาถึงความถึงความถูกตองของเนื้อหาความสมบูรณควบ
ถวนอยางเหมาะสมกับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนั้น ๆ รวมทั้งการคนควาอางอิงที่เปนที่เชื่อถือได
2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
โดยพิจารณาวา ผูจัดทําไดมีความคิดริเริ่มสรางสรรคจากของเดิมที่
มีอยูและนํามาใชประโยชนไดดียิ่งขึ้น หรือจัดทําขึ้นใหมโดยมิมีผูใดริเริ่มจัดทําขึ้น อนึ่ง ผลงานทางวิชาการ
นั้นจะตองจัดทําดวยตนเองหรือเปนผูนํา โดยมีสวนรวมรับผิดชอบและมีหลักฐานแสดงได
รายการที่ 2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ โดยพิจารณาวาผลงานนี้จะ
มีประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการที่สามารถใชเปนแหลงอางอิงหรือเปนแนวปฏิบัติ อยางไดมีผลดี
2 ประโยชนตอศึกษานิเทศก ครู อาจารย และนักเรียน โดยพิจารณา
วา ผลงานนี้ทําใหศึกษานิเทศก ครู อาจารย และนักเรียน ไดรับความรูและพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน
และการเรียนรูวิชาการดังกลาวอยางไดผลดียิ่ง และทําใหเกิดประโยชนตอศึกษานิเทศก ครู อาจารย และ
นักเรียน ในอันที่จะนําความรูดังกลาวไปใชในการศึกษาเพิ่มเติม หรือการประกอบอาชีพหรือการดํารงชีพได
เปนอยางดี
(7) เกณฑการตัดสิน
คะแนน
เกณฑการตัดสิน
รายการประเมิน
เต็ม
1. การประเมินความเชี่ยวชาญ
70
เกณฑผานรอยละ 65 ของคะแนน
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รายการประเมิน

คะแนน
เต็ม
(30)
(30)

เกณฑการตัดสิน

1.1 ความเชี่ยวชาญในการนิเทศการศึกษา
เต็ม 70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน
1.2 ผลงานทีป่ รากฏในหนาที่ความรับผิด
ชอบตอนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย
ผูรวมงานอื่น ฯลฯ
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูเชี่ยวชาญ
(10)
เกณฑผานรอยละ 65 ของคะแนน
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ
30
เต็ม 30 คะแนน คือ 19.5 คะแนน
2.1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ
(15)
2.1.1 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ
2.1.2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
2.2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ
(15)
2.2.1 ประโยชนตอความกาวหนาทาง
วิชาการ
2.2.2 ประโยชนตอศึกษานิเทศก ครู
อาจารย และนักศึกษา
รวม
100
เกณฑผานรอยละ 75
(ข) วิธีการ
(1) ให พ นักงานครูเทศบาลผูประสงค จะขอกํา หนดใหไ ด รับ เงิน เดือนในระดั บที่
สูงขึ้น เปนผูจัดทําคําขอตามแบบทายหลักเกณฑนี้ โดยจะตองชี้แจงผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นและผลงาน
ทางวิชาการ
(2) ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาชั้ น ต น ได แ ก ผู อํ า นวยการ / หั ว หน า กองการศึ ก ษาและ
ปลัดเทศบาลตามลําดับ เปนผูรับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑแลว
เสนอ ก.ท.จ.พิจารณา
(3) ให ก.ท.จ. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานความเชี่ยวชาญและ
ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐและ
ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ ตามที่ ก.ท. กําหนด เปนผูประเมินผลการปฏิบัติงาน ความเชี่ยวชาญและผลงาน
ทางวิชาการ ตามแบบทายหลั กเกณฑนี้ ตามเกณฑที่ ก.ท. กําหนด โดยแยกกันประเมินแลว สรุปผลการ
พิจารณาเสนอให ก.ท.จ.พิจารณาตอไป
(ค) การแตงตั้ง
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นายกเทศมนตรีออกคําสั่งและแตงตั้งฯ โดยผานความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.และใหมีผล
ไมกอนวันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
ขอ 195 การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 9 ใหเลื่อนและแตงตั้งไดตาม
หลักเกณฑ ดังนี้
(ก) หลักเกณฑ
(1) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงศึกษานิเทศก 9
(2) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของระดับ 9
(3) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเหมาะสมกับตําแหนงที่จะเลื่อนขึ้นแตงตั้ง และมีผลการปฏิบัติงาน 3 ปการศึกษายอนหลังตาม
เกณฑที่ ก.ท. กําหนด
(4) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีผลการปฏิบัติงานตามขอ (3) ไดผลดี โดยผานการประเมิน
ไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70
(5) ผู ดํ า รงตํ า แหน ง นั้ น มี ค วามเชี่ ย วชาญพิ เ ศษตามเกณฑ ที่ ก.ท. กํ า หนด
3 รายการ ดังนี้
รายการที่ 1 การพิจารณาความเชี่ยวชาญพิเศษในการนิเทศการศึกษา
โดยพิจารณารายการดังตอไปนี้
1. งานนิเทศการเรียนการสอน
2. งานพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
3. งานพัฒนาเทคนิคนิเทศการศึกษา
หากงานนิเทศการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทั้ง 3 เรื่องดังกลาว ได
ปฏิบัติในลักษณะผูมีความสามารถริเริ่มสรางสรรค สังเคราะหหรือพัฒนาการทํางานไดผลงาน ซึ่งมีประโยชน
และมีคุณคาดีเดนปรากฏเปนที่ยอมรับในสถาบันวิชาชีพ และผลงานเปนที่ยอมรับเพื่อนําไปเปนแบบอยางใน
การปฏิบัติงานในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของ จึงจะถือวาเปนการปฏิบัติงานเขาลักษณะผูเชี่ยวชาญพิเศษ
ในการนิเทศการศึกษา
รายการที่ 2 การพิจารณาผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอครู อาจารย
ผูรวมงานอื่น ๆ และสถานศึกษา
โดยพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏดังตอไปนี้
1 ผลที่ปรากฏตอครู อาจารย โดยพิจารณาจาก
1.1 พฤติกรรมการเรียนการสอนของครู ทําการสอนดีขึ้น
1.2 ครูกระตือรือรน ตื่นตัวในการที่จะปรับปรุงการเรียนการสอนอยูเสมอ

1.3 ครู – อาจารย มีความเลื่อมใสศรัทธา
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2 ผลที่ปรากฏตอผูรวมงานอื่น
โดยพิ จ ารณาจากการยอมรั บ นั บ ถื อ จากผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ศึกษานิเทศก และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่เกี่ยวของ
3 ผลที่ปรากฏตอสถานศึกษาหรือหนวยงานทางการศึกษา
โดยพิจารณาวา ชวยใหสถานศึกษาหรือหนวยงานทางการศึกษา
สามารถพัฒนาการเรียนการสอนไดตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และมีผลตอการศึกษา โดยสวนรวมไดตามเปาหมาย

รายการที่ 3 การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผูเชี่ยวชาญพิเศษ
โดยพิจารณาจากการมีสวนรวม และการยอมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาวา ผลการปฏิบัติงานที่แสดงความเชี่ยวชาญพิเศษนั้น สามารถประยุกตใช
ประโยชนในการศึกษาไดเปนอยางดี
(6) ผู ดํ ารงตํ า แหน งนั้ น มี ผ ลงานทางวิชาการตามที่ ก.ท. กํา หนด คือ จะตอ งมี
ผลงานทางวิชาการเปนเอกสารเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา ซึ่งแสดงความเชี่ยวชาญพิเศษในดานนั้น ๆหรือ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่ง ก.ท. เห็นวาสามารถใชประโยชนในการนิเทศการศึกษาหรือการศึกษาได
เปนอยางดี โดยมีรายการพิจารณา ดังนี้
รายการที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1. ความสมบูรณของเนื้อสาระ
โดยพิ จ ารณาถึ ง ความถึ ง ความถู ก ต อ งของเนื้ อ หาความสมบู ร ณ
ครบถวนอยางเหมาะสมกับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนั้น ๆ รวมทั้งการคนควาอางอิงที่เปนที่
เชื่อถือได
2. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
โดยพิจารณาวา ผูจัดทําไดมีความริเริ่มสรางสรรคจากของเดิม ที่มีอยู
และนํามาใชประโยชนไดดียิ่งขึ้น หรือจัดทําขึ้นใหมโดยมิมีผูใดริเริ่มจัดทําขึ้น อนึ่ง ผลงานทางวิชาการนั้น
จะตองจัดทําดวยตนเองหรือเปนผูนําในการจัดทําโดยมีสวนรวมรับผิดชอบและมีหลักฐานแสดงได
รายการที่ 2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1. ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
โดยพิจารณาวา ผลงานนี้จะมีประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
ที่สามารถใชเปนแหลงอางอิงหรือเปนแนวปฏิบัติอยางไดผลดียิ่ง
2. ประโยชนตอศึกษานิเทศก ครู อาจารย และนักเรียน
โดยพิ จ ารณาว า ผลงานนี้ ทํ า ให ศึ ก ษานิ เ ทศก ครู อาจารย และ
นักเรียนไดรับความรูและพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานและการเรียนรูวิชาการดังกลาว อยางไดผลดียิ่งและทํา
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ใหเกิดประโยชนตอศึกษานิเทศก ครู อาจารย และนักเรียน ในอันที่จะนําความรู ดังกลาวไปใชในการศึกษา
เพิ่มเติมหรือการประกอบอาชีพ หรือการดํารงชีพไดเปนอยางดียิ่ง
(7) เกณฑการตัดสิน
รายการประเมิน
คะแนน เกณฑการตัดสิน
เต็ม
1. การประเมินความเชี่ยวชาญพิเศษ
70
เกณฑผานรอยละ 70 ของคะแนน
1.1 ความเชี่ยวชาญในการนิเทศการศึกษา
(30) เต็ม 70 คะแนน คือ 49 คะแนน
1.2 ผลงานที่ ป รากฏในหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ (30)
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย ผูรวมงานอื่น
ฯลฯ
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูเชี่ยวชาญพิเศษ
(10)
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ
30
เกณฑผานรอยละ 70 ของคะแนน
2.1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ
(15) เต็ม 30 คะแนน คือ 21 คะแนน
2.1.1 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ
2.1.2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
2.2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ
(15)
2.2.1 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
2.2.2 ประโยชนตอศึกษานิเทศก ครู อาจารยและนักศึกษา

รวม
100
เกณฑผานรอยละ 75
(ข) วิธีการ
(1) ให พ นักงานครูเทศบาลผูประสงคจะขอกํา หนดใหไ ดรับ เงิน เดือนในระดับที่
สูงขึ้นเปนผูจัดทําคําขอ ตามแบบทายหลักเกณฑนี้ โดยจะตองชี้แจงผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
(2) ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาชั้ น ต น ได แ ก ผู อํ า นวย / หั ว หน า กองการศึ ก ษาและ
ปลัดเทศบาลตามลําดับ เปนผูรับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑแลวสง
เรื่องให ก.ท.จ.พิจารณา
(3) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความเชี่ยวชาญพิเศษ
และผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ
และผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ ตามที่ ก.ท.กําหนดเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงาน ความเชี่ยวชาญพิเศษ
และผลงานทางวิชาการ ตามแบบทายหลักเกณฑ ตามเกณฑที่ ก.ท. โดยแยกกันประเมิน แลวสรุปผลการ
พิจารณาเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาตอไป
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ในการนี้ ก.ท.อาจแตงตั้งคณะกรรมการตาม (3) ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก
สัมภาษณผูขอ ฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ดวยก็ได
(ค) การแตงตั้ง
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้ง โดยผานความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.และให
มีผลไมกอนวันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
*ขอ 196 การเลื่อนระดับสําหรับพนักงานเทศบาลในสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและ
สายงานนิติการ จะตองไมสงู กวาหัวหนาสวนราชการระดับกองที่ตนสังกัด
*กรณีที่เทศบาลใดเห็นวา ผูดาํ รงตําแหนงสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสายงานนิติ
การ ผูใดเปนผูม ีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวนที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น แตไมอาจเสนอขอขยาย
ระดับตําแหนงใหสูงขึ้นได เนื่องจากเมื่อขยายระดับตําแหนงแลว จะมีระดับตําแหนงที่สูงกวาหัวหนาสวน
ราชการ ใหเทศบาลเสนอขอขยายระดับตําแหนงโดยการปรับปรุงตําแหนงดังกลาว ตอคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) เพื่อพิจารณาเหตุผลความจําเปนในดานปริมาณงานและคุณภาพของงานเปน
การเฉพาะราย
*การคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้น
สูง ของสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสายงานนิติการในตําแหนงสายงานผูมีประสบการณตําแหนง
วิชาชีพเฉพาะ และตําแหนงเชี่ยวชาญเฉพาะใหดําเนินการดังนี้
1. การปรับตําแหนงที่สูงขึ้นตั้งแต ระดับ 7ว หรือ 7 วช ใหดําเนินการไดตอเมื่อ
1.1 ผู ดํ า รงตํ า แหน ง นั้ น เป น ผู มี ผ ลงานและมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว นที่ จ ะแต ง ตั้ ง ให ดํ า รง
ตําแหนงสูงขึ้นดังกลาว
1.2 ลักษณะหนาที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงาน ของตําแหนงนั้น
เปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญมากกวาปริมาณงานเดิมถึงขนาดที่จะตองปรับระดับตําแหนงตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด
1.3 ผ า นการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน 3 ป โดยให เ ทศบาลแต ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 ป ประกอบดวย
(1) ผูทรงคุณวุฒิที่ ก.ท.จ. คัดเลือก 1 คน
เปนประธานกรรมการ
(2) ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของในสาขาวิชาชีพที่ขอประเมิน 2 คน
เปนกรรมการ
(3) ปลัดเทศบาล
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
(4) ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง 1 คน
ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพที่ขอประเมิน
(5) ทองถิ่นจังหวัด
เปนกรรมการ/เลขานุการ
*ขอ 196 วรรคสาม แกไขเพิ่มเติมตามประกาศหลักเกณฑฯโดยฉบับที่ 23 พ.ศ. 2550
*ขอ 196 วรรคหนึ่ง/สอง แกไขเพิ่มเติมตามประกาศหลักเกณฑฯโดยฉบับที่ 28 พ.ศ. 2552
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ทําหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะหนาที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของ
งานของบุคคลที่ขอประเมินเพื่อเขาสูงตําแหนง
1.4 ใหเทศบาล เสนอขอปรับปรุงตําแหนงนั้น เปนระดับ 7ว หรือ 7 วช ตอคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบโดยมีรายละเลียดประกอบดวย
1) รายละเลียดของภารกิจ และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจนถึงขนาดตองทําใหมีการ
ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับ 7ว หรือ 7 วช
2) ระบุภารกิจที่จะมอบหมายใหผูที่ขอปรับระดับตําแหนงรับผิดชอบประกอบดวย
อะไรบาง
3) เปรี ย บเที ย บปริ ม าณงานก อ นและหลั ง การขอปรั บ ปรุ ง การกํ า หนดระดั บ
ตําแหนง
4) ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลปจจุบันขอปรับปรุงการกําหนดระดับ
ตําแหนงนั้นแลว
5) ผลการประเมินการปฏิบัติงาน 3 ป
1.5 กรณีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ใหสามารถ
ปรั บ ปรุ ง การกํ า หนดระดั บ ตํ า แหน ง นั้ น เป น ระดั บ 7ว หรื อ 7วช ได แ ล ว ให เ ทศบาลดํ า เนิ น การแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินผลงาน ประกอบดวย
(1) ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพที่ขอประเมินซึ่งมีระดับสูงกวา
ผูขอประเมิน 1 ระดับ ที่ ก.ท.จ. คัดเลือก
เปนประธานกรรมการ
(2) ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของในสาขาวิชาชีพที่ขอประเมิน 2 คน
เปนกรรมการ
(3) ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง 1 คน
ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพที่ขอประเมิน
เปนกรรมการ
(4) ทองถิ่นจังหวัด
เปนกรรมการ/เลขานุการ
ทําหนาที่ประเมินผลงานที่แสดงถึงความรูความชํานาญงาน ของบุคคลที่ขอประเมินเพื่อเขาสูตําแหนง
ในระดับ 7ว หรือ 7 วช
1.6 เมื่อคณะกรรมการฯ ไดผานการตรวจสอบคุณสมบัติ และผลงาน ของผูนั้นแลวให
เทศบาลออกคําสั่งแตงตั้งผูนั้นใหดํารงตําแหนงระดับ 7ว หรือ 7วช โดยความเห็นชองของคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)
2. การปรับตําแหนงที่สูงขึ้นตั้งแต ระดับ 8ว หรือ 8วช 9วช หรือ 9ชช ใหดําเนินการไดตอเมื่อ
2.1 ผู ดํ า รงตํ าแหน ง นั้ น เป น ผูมี ผ ลงานและมีคุ ณ สมบัติ ค รบถว นที่ จ ะแต ง ตั้ งให ดํ า รง
ตําแหนงที่สูงขึ้นดังกลาว
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2.2 ลั ก ษณะหน า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ ปริ ม าณและคุ ณ ภาพของงานของตํ า แหน ง นั้ น
เปลี่ยนไปจากเดิม ในสาระสําคัญมากกวา ปริมาณงานเดิมถึงขนาดที่จะตองปรับระดับตําแหนงตามมาตรฐาน
กําหนด ตําแหนงที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด
2.3 ผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 ป โดยใหเทศบาลแตงตั้งกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 3 ป ประกอบกดวย
(1) ผูทรงคุณวุฒิที่ ก.ท.จ. คัดเลือก 1 คน
เปนประธานกรรมการ
(2) ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของในสาขาวิชาชีพที่ขอประเมิน 2 คน
เปนกรรมการ
(3) ปลัดเทศบาล
เปนกรรมการ
(4) ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง 1 คน
ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพที่ขอประเมิน
เปนกรรมการ
(5) ทองถิ่นจังหวัด
เปนกรรมการ/เลขานุการ
เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะหนาที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของ
งานของบุคคลที่ขอประเมินเพื่อเขาสูตําแหนง
2.4 ใหเทศบาลเสนอขอปรับปรุงตําแหนงนั้น เปนระดับ 8ว หรือ 8วช 9วช หรือ 9ชช
ตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เพื่อพิจารณาทําความเห็นเสนอคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยมีรายละเลียดประกอบดวย
1) รายละเลียดของภารกิจ และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจนถึงขนาดตองทําใหมีการปรับปรุงการกําหนด
ตําแหนงนั้นเปนระดับ 8ว หรือ 8วช 9วช หรือ 9 ชช
2) ระบุภารกิจที่จะมอบหมายใหผูที่ขอปรับระดับตําแหนงรับผิดชอบประกอบดวยอะไรบาง
3) เปรียบเทียบปริมาณงานกอนและหลังการขอปรับปรุงการกําหนดระดับตําแหนง
4) ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลปจจุบันและภายหลังจากมีการปรับปรุงการกําหนดระดับ
ตําแหนงนั้นแลว
5) ผลการประเมินการปฏิบัติงาน 3 ป
2.5 กรณี ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกลางพนั ก งานเทศบาล (ก.ท.) ให
สามารถปรับปรุงการกําหนดระดับตําแหนงนั้นเปนระดับ 8ว หรือ 8วช 9วช หรือ 9ชช ไดแลวเทศบาล
ดําเนินการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพจากสถาบันการศึกษา หรือสวนราชการหรือองคกรวิชาชีพที่
ก.ท. คัดเลือก จํานวน 3 คน เปนคณะกรรมการประเมินผลงานความชํานาญการและความเชี่ยวชาญ
2.6 เมื่อผูขอประเมินไดผานการจากคณะกรรมการประเมินผลงานความชํานาญการและ
ความเชี่ยวชาญ ตามเกณฑคะแนนที่กําหนดแลว ใหเสนอผลการประเมินชองผูนั้นใหคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล (ก.ท.) ทราบ
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2.7 เมื่อคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ไดรับทราบผลการประเมินแลว
ใหเทศบาลออกคําสั่งแตงตั้งผูนั้นดํารงตําแหนงระดับ 8ว หรือ 8วช 9วช หรือ 9ชช โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตวันที่ผูนั้นไดยื่นผลงาน
3. ใหนําแนวทางในการเลื่อนระดับและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 276 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 มาใชเทาที่ไมขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้
ขอ 197 ใหเทศบาลพิจารณาตั้งงบประมาณคาใชจายเปนคาตรวจผลงานของคณะกรรมการฯ
โดยประสานงานกับ ก.ท.จ.
ข อ 198 การประเมิ น บุ ค คลเพื่ อ แต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ที่ สู ง ขึ้ น ในตํ า แหน ง สํ า หรั บ
ผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณและในตําแหนงสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสายงานศึกษานิเทศก
หากเทศบาลเจาสังกัดตรวจสอบ พบวาพนักงานเทศบาลรายใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคลเรื่อง
สัดสวนการจัดทําผลงาน หรือเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงานหรือนํา
ผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวานผูอื่นทําผลงานใหโดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใช
ผลงานที่แทจริงของตนใหนายกเทศมนตรีสั่งระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของพนักงาน
เทศบาลแลวดําเนินการทางวินัยแกพนักงานฯดังกลาว รวมทั้งผูที่เกี่ยวของตามควรแกกรณีตอไป
ขอ 199 หามมิใหผูขอรับการประเมินบุคคลซึ่งถูกระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอตาม
ขอ 196 และขอ 198 เสนอขอรับการประเมินบุคคล เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณและในตําแหนงสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น มีกําหนดเวลาไมนอยกวา
2 ปนับแตวันถูกระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ
ขอ 200 ให ถือ เป น หน า ที่ ข องผู บั ง คั บ บั ญ ชาและเจ า หน าที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการส ง คํ า ขอ
ประเมินบุคคลที่จะตองตรวจสอบขอมูลประกอบคําขอประเมินบุคคลใหถูกตอง และในกรณีที่ผูขอรับการ
ประเมินหรือผูที่เกี่ยวของมีกรณีสมควรถูกดําเนินการทางวินัยตามที่กําหนดในขอ 194 และ ขอ 195 หาก
ผูบังคับบัญชาผูใดละเลย ไมดําเนินการทางวินัย ใหถือวาผูบังคับบัญชานั้นกระทําผิดวินัยตามขอ 20 แหง
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการ
ดําเนินการทางวินัย
ขอ 201 การกําหนดใหไดรับเงินเดือนสําหรับพนักงานเทศบาลที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ในระดับที่สูงขึ้นใหเปนไปตามประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหพนักงานเทศบาลไดรับเงินเดือนที่ที่
กําหนดในหมวด 3
ขอ 202 การเลื่อนพนักงานเทศบาลที่มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวากระทําผิดวินัย
อยางรายแรงหรือมีคําสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกฟองรองคดีอาญาขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ สูงขึ้นให
เลื่อนและแตงตั้งไดตั้งแตวันที่ผูบังคับบัญชาอาจเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกพนักงานผูนั้นไดเปนตนไป
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หมวด 10
การเลื่อนระดับพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา
ขอ 203 การเลื่อนและแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาใหดํารงตําแหนงและ
ระดับที่สูงขึ้นใหดําเนินการไดดังตอไปนี้
(ก) เลื่อนและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันได
(ข) เลื่อนและแตงตั้งจากผูสอบคัดเลือกได
(ค) เลื่อนและแตงตั้งจากผูไดรับคัดเลือก
ขอ 204 เลื่อนและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันได
(ก) หลักเกณฑ
(1) เลื่ อ นผู ซึ่ ง ได รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ ปริ ญ ญาตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงครู 2 หรืออาจารย 1 และสอบแขงขันเพื่อดํารงตําแหนงนั้นได ขึ้นแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงนั้น
(2) การเลื่ อ นกรณี ดั ง กล า ว จะเลื่ อ นขึ้ น แต ง ตั้ ง ได ต อ เมื่ อ ถึ ง ลํ า ดั บ ที่ ที่ ผู นั้ น
สอบแขงขันไดตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได สําหรับเงินเดือนที่ไดรับใหเปนไปตามคุณวุฒิที่ประกาศรับ
สมัคร
(ข) วิธีการ หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันใหดําเนินการตามประกาศหลักเกณฑ
และเงื่อนไขการสอบแขงขันสําหรับพนักงานเทศบาลที่ ก.ท.กําหนด
(ค) การแตงตั้ง ใหนายกเทศมนตรีเปนผูสั่งเลื่อนและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผู
สอบแขงขันไดโดยผานความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
ขอ 205 เลื่อนและแตงตั้งจากผูสอบคัดเลือกได ไดแก
เลื่อนและแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารสถานศึกษาที่วาง
(ก) หลักเกณฑ
เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสําหรับตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด
ไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้ง และตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือน สําหรับ
ตําแหนงที่จะเลื่อนและแตงตั้งฯ
(ข) วิธีการ
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกใหดําเนินการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบ
คัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาลที่ ก.ท.กําหนด
(ค) (ค) การแตงตั้ง
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ใหนายกเทศมนตรีเปนผูสั่งเลื่อนและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีสอบคัดเลือก โดย
ผานความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
ขอ 206 เลื่อนและแตงตั้งจากผูไดรับการคัดเลือก ไดแก
(ก) การเลื่อนระดับพนักงานครูเทศบาลใหสูงขึ้น
(ข) การเลื่อนตําแหนงและระดับพนักงานครูเทศบาลใหสูงขึ้น
(ค) การเลื่อนและแตงตั้งผูดํารงตําแหนงครู 1 หรือ ครู 2 ใหดํารงตําแหนงและระดับที่สูงขึ้น
ขอ 207 การเลื่อนระดับพนักงานครูเทศบาลใหสูงขึ้น
(ก) สายงานผูสอนและผูสนับสนุนการสอน
(1) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย 1 ระดับ 6
(2) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย 3 ระดับ 9
(ข) สายงานผูบริหารสถานศึกษา
(1) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยครูใหญ ระดับ 6
(2) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูใหญและผูชวยอาจารยใหญ ระดับ 7
(3) เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารยใหญ ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนและผูชวย
ผูอํานวยการวิทยาลัย ระดับ 8
(4) เลื่อนและแตงตั้ งใหดํารงตํ าแหนงผูอํานวยการโรงเรียนและผูอํานวยการวิทยาลั ย
ระดับ 9
ขอ 208 เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย 1 ระดับ 6
(ก) หลักเกณฑ
(1) ดํารงตําแหนงอาจารย 1 และตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของระดับ 6
ในปงบประมาณที่ขอเลื่อนฯ
(2) จะตองมีผลงานตามหนาที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติเหมาะสม
กับระดับตําแหนงที่ขอเลื่อนฯ โดยผานการประเมินคุณภาพงาน ตามเกณฑที่ ก.ท.กําหนด
(ข) วิธีการ
(1) ผูมี คุณสมบัติครบถว นจัด ทํารายงานคุณภาพงานตามแบบท ายหลัก เกณฑนี้
เสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นพิจารณาใหความเห็น
(2) ใหผูบังคับบัญชาชั้นตน ไดแก หัวหนาสถานศึกษา ผูอํานวยการ/หัวหนากอง
การศึกษาและปลัดเทศบาล ตามลําดับ เปนผูรับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ แลวเทศบาลสงเรื่องให ก.ท.จ.พิจารณา
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(3) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพงาน จํานวนไมนอยกวา 5 คน
ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ. เปนประธานกรรมการ ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ เปนกรรมการ
ประเมินคุณภาพงานตามแบบทายหลักเกณฑนี้ ตามเกณฑที่ ก.ท.กําหนดโดยแยกกันประเมิน แลวสรุป ผลการ
พิจารณาเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาตอไป
(ค) การแตงตั้ง
ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งและแตงตั้งฯ โดยผานความเห็นชอบ ก.ท.จ.ใหมีผล ไม
กอนวันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตทั้งนี้ ตองไมยอนหลังขามปงบประมาณ
ขอ 209 เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย 3 ระดับ 9
(ก) หลักเกณฑ
(1) ผูดํารงตําแหนงอาจารย 3 นั้น ตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของระดับ 9
(2) ผูดํารงตําแหนงอาจารย 3 นั้น ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่เหมาะสมกับตําแหนงอาจารย 3 รับเงินเดือนในระดับ 9 และมีชั่วโมงสอนและปริมาณงานดานอื่น
ยอนหลัง 3 ป เฉลี่ยปละไมนอยกวา 1,260 ชั่วโมง
(3) ผูดํารงตําแหนงอาจารย 3 นั้น มีผลการปฏิบัติงานตามขอ (2) ไดผลดี โดยผานการ
ประเมิน ตามเกณฑที่ ก.ท.กําหนด
(4) ผูดํารงตําแหนงอาจารย 3 นั้น มีความเชี่ยวชาญตามเกณฑที่ ก.ท.กําหนด รวม 3
รายการ ดังนี้
รายการที่ 1 การพิจารณาความเชี่ยวชาญในการสอนวิชาการสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
โดยพิจารณาจากการวางแผนการสอน เตรียมการสอน ทําการสอน การจัดทําผลิต
และใชสื่อการเรียนการสอน เครื่องมืออุปกรณอื่น ๆ การวัดผล และประเมินผลการเรียน การสอน โดยในการ
ปฏิบัติงานนั้นมีลักษณะสามารถริเริ่มสรางสรรค สังเคราะหหรือพัฒนาในงานสอนจนไดผลงานซึ่งมีประโยชน
และมีคุณคาดีเดน ปรากฏเปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของ และสามารถนําไปใชเปนแบบอยาง
ในการปฏิบัติงานไดผลเปนอยางดี
รายการที่ 2 การพิจารณาผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอนักเรียนนักศึกษา
ครู อาจารย ผูรวมงานอื่น ๆ และประชาชนหรือสาธารณชน
โดยพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏดังตอไปนี้
1 ผลที่ปรากฏตอนักเรียนนักศึกษา โดยพิจารณาจาก
1.1 ผลการสอนที่ ป ระเมิ น ได ว า มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง มาก โดยผลการเรี ย นของ
นักเรียนที่รับผิดชอบมีการพัฒนา เชน จากนักเรียนที่มีระดับความรูตํา่ กวาเกณฑปานกลาง เปนระดับความรูปาน
กลาง หรือจากนักเรียนที่มีระดับความรูในเกณฑปานกลาง เปนระดับความรูในเกณฑดีหรือจากนักเรียนที่มี
ระดับความรูในเกณฑดีเปนดียิ่งขึ้น และมีหลักฐานเปนที่ปรากฏชัด
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1.2 การอบรมดูแลเกี่ยวกับความประพฤติและการรักษาวินัย การปกครอง
ดูแลและการใหคําแนะนําและแนะแนวตาง ๆ แกนักเรียน นักศึกษา ที่ไดรับมอบหมายไดอยางดีมาก จนมีผลให
นักเรียนนักศึกษา มีความประพฤติและวินัยดีขึ้น
2 ผลที่ปรากฏตอครู อาจารย และผูรวมงานอื่น โดยพิจารณาจากผลงานที่แสดง
ความเชี่ยวชาญ ซึ่งไดนําไปทําการสอน การใหคําแนะนํา ปรึกษา นิเทศ หรือสาธิตแกครู อาจารย ใหสามารถ
นําไปปฏิบัติไดอยางดี เปนที่ยอมรับของครู อาจารย และผูรวมงานอื่น
3 ผลที่ปรากฏตอประชาชน พิจารณาจากความเลื่อมใสของประชาชนในชุมชน
นั้น โดยประชาชนมาปรึกษาหารือในเรื่องการศึกษาเลาเรียน ความประพฤติ คุณธรรม และศีลธรรมของนักเรียน
นักศึกษา หรือการพัฒนาความเปนอยู หรือการประกอบอาชีพจนประชาชนใหการสนับสนุนแกกิจการของ
สถานศึกษา
รายการที่ 3 การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผูเชี่ยวชาญ
โดยพิ จ ารณาจากการมี ส ว นร ว มและการยอมรั บ ในวงวิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ ที่
เกี่ยวของ โดยพิจารณาวา ผลการปฏิบัติงานที่แสดงความเชี่ยวชาญนั้นสามารถประยุกตใ ชประโยชนใ น
การศึกษาไดเปนอยางดี
(5) ผูดํารงตําแหนงอาจารย 3 นั้น มีผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ท.กําหนด คือ จะตองมี
ผลงานทางวิชาการเปนเอกสารเกี่ยวกับการสอนซึ่งแสดงความเชี่ยวชาญในดานนั้น หรือผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะ ซึ่ง ก.ท.เห็นวา สามารถใชประโยชนในการสอนหรือการศึกษาไดอยางดีมาก โดยมีรายการพิจารณา
ดังนี้
รายการที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ
โดยพิจารณาถึงความถูกตองของเนื้อหา ความสมบูรณครบถวนอยางเหมาะสม
กับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนั้น ๆ รวมทั้งการคนควาอางอิงที่เปนที่เชื่อถือได
2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
โดยพิจารณาวาผูจั ดทําไดมีความคิดริเริ่มสรางสรรคจากของเดิมที่มีอยูและ
นํามาใชประโยชนไดดียิ่งขึ้น หรือจัดทําขึ้นใหม โดยไมมีผูใดริเริ่มจัดทําขึ้น อนึ่ง ผลงานทางวิชาการนั้นจะตอง
จัดทําดวยตนเองหรือเปนผูนําในการจัดทํา โดยมีสวนรวมรับผิดชอบ และมีหลักฐานแสดงได
รายการที่ 2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
โดยพิจารณาวา ผลงานนี้จะมีประโยชนแกความกาวหนาทางวิชาการที่สามารถ
ใชเปนแหลงอางอิงหรือเปนแนวปฏิบัติอยางไดผลดียิ่ง
2 ประโยชนตอนักเรียนนักศึกษา
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โดยพิจารณาวา ผลงานนี้ทําใหนักเรียนนักศึกษาไดรับความรูและพัฒนาตนเอง
ในการเรียนรูวิชาการดังกลาวอยางไดผลดียิ่ง และทําใหเกิดประโยชนแกนักเรียน นักศึกษาในอันที่จะนําความรู
ดังกลาวไปใชในการศึกษาเพิ่มเติม การประกอบอาชีพ หรือการดํารงชีพ ไดเปนอยางดียิ่ง
(6) ผูดํารงตําแหนงอาจารย 3 นั้น จะตองไดรับการประเมินโดยไดคะแนนทั้งปริมาณงาน
และคุณภาพของงานตามขอ (3) ไมต่ํากวารอยละ 70 และมีผลการประเมินเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75 และมีเกณฑ
การตัดสิน ดังนี้
รายการประเมิน
คะแนนเต็ม เกณฑการตัดสิน
1. การประเมินความเชี่ยวชาญ
เกณฑผานรอยละ 70 ของคะแนน
70
1.1 ความเชี่ยวชาญในการสอนวิชาการสาขาใดสาขาหนึ่ง (30)
เต็ม 70 คะแนน คือ 49 คะแนน
1.2 ผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอ
(30)
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย ผูรวมงานอื่น ๆ ฯลฯ
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูเชี่ยวชาญ
(10)
1.3.1 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ
1.3.2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
เกณฑผานรอยละ 70 ของคะแนน
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ
30
เต็ม 30 คะแนน คือ 21 คะแนน
2.1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ
(15)
2.1.1 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ
2.1.2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
2.2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ
(15)
2.2.1 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
2.2.2 ประโยชนตอนักเรียนและนักศึกษา
รวม
100
เกณฑผานรอยละ 75
(ข) วิธีการ
(1) ให พ นั ก งานครู เ ทศบาลผู ข อฯ จั ด ทํ า คํ า ขอตามแบบท า ยหลั ก เกณฑ นี้ เ สนอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นและผลงานทางวิชาการ
(2) หัว หน า สถานศึ ก ษา ผู อํา นวยการ/หั ว หนา กองการศึ ก ษา และปลั ด เทศบาล เป น ผู
รับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ แลวเทศบาลสงเรื่องให ก.ท.จ.พิจารณา
(3) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความเชี่ยวชาญและผลงาน
ทางวิชาการไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ และผูแทน
สวนราชการที่เกี่ยวของตามที่ ก.ท.กําหนด เปนผูประเมินผลการปฏิบัติงาน ความเชี่ยวชาญและผลงานทาง
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วิชาการตามแบบทายหลักเกณฑนี้ ตามเกณฑ ที่ ก.ท.กําหนด โดยแยกกันประเมินฯ แลวสรุปผลการพิจารณา
เสนอ ก.ท.จ.พิจารณาตอไป
ในการนี้ ก.ท.อาจแตงตั้งคณะกรรมการตาม (3) ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียกสัมภาษณ
ผูขอฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ดวยก็ได
(ค) การแตงตั้ง
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งฯ โดยผานความเห็นชอบ ก.ท.จ. และใหมีผล
ไมกอนวันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตทั้งนี้ตองไมยอนหลังขามปงบประมาณ
ขอ 210 การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยครูใหญ ระดับ 6
(ก) หลักเกณฑ
(1) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดดํารงตําแหนงผูชวยครูใหญมาแลวไมนอยกวา 2 ป
(2) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของระดับ 6
(3) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เหมาะสมกับตําแหนง ซึ่งรับเงินเดือนในระดับ 6 และมีผลการปฏิบัติงาน 2 ปการศึกษายอนหลังตามเกณฑที่
ก.ท.กําหนด
(4) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีผลการปฏิบัติงานตามขอ (3) ไดผลดีโดยผานการประเมินได
คะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 60
(ข) วิธีการ
(1) ใหพนักงานครูเทศบาลผูประสงคจะขอกําหนดใหไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้นเปน
ผูจัดทําคําขอตามแบบทายหลักเกณฑนี้ โดยจะตองชี้แจงผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
(2) ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาชั้ น ต น ได แ ก ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ผู อํ า นวยการ/หั ว หน า กอง
การศึกษาและปลัดเทศบาล ตามลําดับเป นผูรับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตาม
หลักเกณฑแลวสงเรื่องให ก.ท.จ.พิจารณา
(3) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน จํานวนไมนอยกวา 5 คน
ประกอบดวย ผูทรงคุณ วุฒิทางดานการศึกษาและผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของตามที่ ก.ท.กําหนด เปน ผู
ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใหผูประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาผลการปฏิบัติงานตามแบบประเมินทาย
หลักเกณฑนี้ ตามเกณฑที่ ก.ท.กําหนด โดยแยกกันประเมินแลวสรุปผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาตอไป
(ค) การแตงตั้ง
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งและแตงตั้งฯ โดยผานความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. ใหมีผลไมกอนวันที่
ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตทั้งนี้ตองไมยอนหลังขามปงบประมาณ
ขอ 211 การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูใหญ และผูชวยอาจารยใหญ ระดับ 7
(ก) หลักเกณฑ
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(1) ผูดํารงตําแหนงนั้นไดดํารงตําแหนงครูใหญหรือผูชวยอาจารยใหญมาแลวไมนอยกวา
3 ป
(2) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของระดับ 7
(3) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เหมาะสมกับตําแหนง ซึ่งรับเงินเดือนในระดับ 7 และมีผลการปฏิบัติงาน 3 ปการศึกษายอนหลัง ตามเกณฑที่
ก.ท. กําหนด
(4) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีผลการปฏิบัติงานตามขอ (3) ไดผลดีโดยผานการประเมินได
คะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70
(5) ผูดํารงตําแหนงนั้นมีความชํานาญการในการบริหารสถานศึกษาตามเกณฑที่ ก.ท.
กําหนดรวม 3 รายการ ดังนี้
รายการที่ 1 การพิจารณาความชํานาญการในการบริหารสถานศึกษา โดยพิจารณาจากการ
บริหารงานเรื่องดังตอไปนี้
1. งานดานการปกครอง
2. งานดานวิชาการ
3. งานดานธุรการหรือบริหารทั่วไป
4. งานดานความสัมพันธกับชุมชน
หากการบริหารงานทั้ง 4 ดานดังกลาว มีผลใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษามี
คุณภาพของการเรียนการสอนตามหลักสูตรไดผลเปนที่ยอมรับ จึงจะถือวาเปนการบริหารสถานศึกษาไดผลดี
เขาลักษณะผูชํานาญในการบริหารสถานศึกษา
รายการที่ 2 พิจารณาผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอนักเรียน ครู อาจารย
ผูรวมงานอื่น ๆ และประชาชนหรือสาธารณชน
โดยพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏตอไปนี้
1 ผลที่ปรากฏตอนักเรียน โดยพิจารณาจาก
1.1 นักเรียน ไดรับความรูครบถวนตามหลักสูตรอยางไดผล
1.2 นักเรียน ไดมีการพัฒนาการเรียนรูใหดีขึ้น
1.3 นักเรียน มีความประพฤติและอยูในระเบียบวินัยดี
1.4 นัก เรีย น มีความเป นพลเมืองดี สามารถนําความรูไ ปใช ดํา เนิ น ชีวิ ต หรือ
ประกอบอาชีพได
2 ผลที่ปรากฏตอครู อาจารย โดยพิจารณาจาก
2.1 การพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ของครู อาจารย โดยใหสามารถปฏิบัติหนาที่ได
อยางมีคุณภาพ
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2.2 การสอนและการอบรมของครู อาจารย เต็ ม ตามหลั ก สูตรที่กํา หนดและ
เปนไป ตามหลักวิชาการศึกษาอยางไดผล
2.3 ครู อาจารย เอาใจใสรับผิดชอบดูแลการสอนและปกครอง นักเรียน ทั้งเปน
กลุมและเปนรายบุคคล โดยสามารถแกปญหาเกี่ยวกับผลการเรียนและความประพฤติของนักเรียนอยางไดผล
2.4 ครู อาจารย พั ฒ นาตนเองให เ ป น ผู มี ค วามรู ค วามสามารถดี แ ละความ
ประพฤติสามารถถายทอดความรูได
3 ผลที่ ป รากฏต อ ผู ร ว มงานอื่ น โดยพิ จ ารณาจากการพั ฒ นาการทํ า งานของ
เจาหนาที่ทุกฝายในสถานศึกษาใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ
4 ผลที่ ป รากฏต อ ประชาชน โดยพิ จ ารณาจากผลงานการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา เปนที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป โดยประชาชนใหความเลื่อมใส ศรัทธา และใหความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษา
รายการที่ 3 ผลงานในฐานะผูชํานาญการทางการศึกษาทั่วไป
โดยพิจารณาจากการมีสวนรวมในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาวา
ผลการปฏิบัติงานที่แสดงความชํานาญการนั้น สามารถประยุกตใชประโยชนในการจัดการศึกษาได
(6) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ท.กําหนด คือ จะตองมีผลงานทาง
วิชาการเปนเอกสารเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา หรือผลงานทางวิชาการที่ใชในสถานศึกษา ซึ่ง ก.ท.เห็นวา
ใชประโยชนในการบริหารสถานศึกษาหรือการศึกษาได โดยมีรายการพิจารณา ดังนี้
รายการที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1 ความสมบูรณเนื้อหาสาระ
โดยพิจารณาถึงความถูกตองของเนื้อหา ความสมบูรณครบถวนอยางเหมาะสมกับ
ลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนั้น ๆ รวมทั้งการคนควาอางอิงที่เปนที่เชื่อถือได
2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
โดยพิจารณาวาผูจัดทําไดมีความคิดริเริ่มสรางสรรคจากของเดิมมีอยูและนํามาใช
ประโยชนไดดียิ่งขึ้น หรือจัดทําขึ้นใหมโดยยังไมมีผูใดริเริ่มจัดทําขึ้น อนึ่ง ผลงานทางวิชาการนั้นจะตองจัดทํา
ดวยตนเองหรือเปนผูนําในการจัดทําโดยมีสวนรวมกันรับผิดชอบ และมีหลักฐานแสดงได
รายการที่ 2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
โดยพิจารณาวาผลงานนี้จะมีประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการที่สามารถใช
เปนแหลงอางอิงหรือเปนแนวปฏิบัติได
2 ประโยชนตอนักเรียน หรือประโยชนตอการบริหารสถานศึกษา
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โดยพิจารณาวา ผลงานนี้ทําใหนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองในการเรียนรูเพื่อ
ประโยชนของการศึกษาเพิ่มเติม หรือการประกอบอาชีพ หรือการดํารงชีพไดอยางดี หรือทําใหมีประโยชนตอ
การบริหารสถานศึกษา ทําใหสถานศึกษานั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
(7) เกณฑการตัดสิน
รายการประเมิน
คะแนนเต็ม เกณฑการตัดสิน
1. การประเมินความชํานาญ
70
เกณฑผานรอยละ 65 ของคะแนน
1.1 ความชํานาญการในการบริหารสถานศึกษา
(30)
เต็ม 70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน
1.2 ผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอ
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย ผูรวมงานอื่น ฯลฯ
(30)
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูชํานาญการ
(10)
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ
30
2.1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ
(15)
เกณฑผานรอยละ 65 ของคะแนน
2.1.1 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ
เต็ม 30 คะแนน คือ 19.5 คะแนน
2.1.2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
2.2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ
(15)
2.2.1 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
2.2.2 ประโยชนตอนักเรียนหรือสถานศึกษา
รวม
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เกณฑผานรอยละ 70

(ข) วิธีการ
(1) ใหพนักงานครูเทศบาลผูประสงคจะขอกําหนดใหไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
เปนผูจัดทําคําขอตามแบบทายหลักเกณฑนี้ โดยจะตองชี้แจงผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น และผลงานทาง
วิชาการ
(2) ใหผูบังคับบัญชาชั้นตน ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา (กรณีผูชวยผูบริหารสถานศึกษา
เปนผูขอ) ผูอํานวยการ/หัวหนากองการศึกษา และปลัดเทศบาล ตามลําดับ เปนผูรับรองการปฏิบัติงานและ
ตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ แลวเทศบาลสงเรื่องให ก.ท.จ.พิจารณา
(3) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความชํานาญการและ
ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐและ
ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของตามที่ ก.ท.กําหนด เปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานความชํานาญการและผลงาน
ทางวิชาการตามแบบทายหลักเกณฑนี้ ตามเกณฑที่ ก.ท.กําหนด โดยแยกกันประเมินแลวสรุปผลการพิจารณา
เสนอ ก.ท.จ. พิจารณาตอไป
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ในการนี้ ก.ท.อาจแตงตั้งคณะกรรมการตาม (3) ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียกสัมภาษณ
ผูขอฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ดวยก็ได
(ค) การแตงตั้ง
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งฯ โดยผานความเห็นชอบ ก.ท.จ. ใหมีผลไม
กอนวันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตทั้งนี้ตองไมยอนหลังขามปงบประมาณ
ขอ 212 การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารยใหญ ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน
และ ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัย ระดับ 8
(ก) หลักเกณฑ
(1) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดดํารงตําแหนงอาจารยใหญ หรือผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน
หรือผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัย มาแลวไมนอยกวา 3 ป
(2) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของระดับ 8
(3) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่
ปฏิบัติเหมาะสมกับตําแหนง ซึ่งรับเงินเดือนในระดับ 8 และมีผลการปฏิบัติงาน 3 ปการศึกษายอนหลัง ตาม
เกณฑที่ ก.ท.กําหนด
(4) ผูดํารงตําแหนงนั้นมีผลการปฏิบัติงานตามขอ (3) ไดผลดีโดยผานการประเมินได
คะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70
(5) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีความชํานาญการในการบริหารสถานศึกษาตามเกณฑที่ก.ท.
กําหนด รวม 3 รายการ ดังนี้
รายการที่ 1 พิจารณาความชํานาญการในการบริหารสถานศึกษา
โดยพิจารณาจากการบริหารงานในเรื่องดังตอไปนี้
1. งานดานการปกครอง
2. งานดานวิชาการ
3. งานดานธุรการหรือบริหารทั่วไป
4. งานดานความสัมพันธกับชุมชน
หากการบริหารทั้ง 4 ดานดังกลาว มีผลใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ไดผลดี โดยคุณภาพของการเรียนการสอนตามหลักสูตรไดผลสูง เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่
เกี่ ย วข อ งจึ ง จะถื อ ว า เป น การบริ ห ารสถานศึ ก ษาได ผ ลดี ม ากเข า ลั ก ษณะความชํ า นาญการในการบริ ห าร
สถานศึกษา
รายการที่ 2 พิจารณาผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอนักเรียน ครู อาจารย
ผูรวมงานอื่น ๆ และประชาชนหรือสาธารณชน
โดยพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏ ดังตอไปนี้
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1. ผลที่ปรากฏตอนักเรียน โดยพิจารณาจาก
1.1. นักเรียน ไดรับความรูครบถวนตามหลักสูตรอยางไดผลดี
1.2. นักเรียน ไดมีการพัฒนาการเรียนรูใหดีขึ้น
1.3. นักเรียน มีความประพฤติและอยูในระเบียบวินัยดี
1.4. นักเรียน มีความเปนพลเมืองดี สามารถนําความรูไปใชดําเนินชีวิต
หรือประกอบอาชีพไดดี
2. ผลที่ปรากฏตอครู อาจารย โดยพิจารณาจาก
2.1. การพัฒ นาการปฏิบัติ ห น าที่ข องครู อาจารย โดยใหสามารถปฏิบั ติ
หนาที่ไดอยางมีคุณภาพดี
2.2. การสอนและการอบรมของครู อาจารย เต็มตามหลักสูตรที่กําหนดและ
เปนไปตามหลักวิชาการศึกษาอยางไดผลดี
2.3. ครู อาจารย เอาใจใสรับผิดชอบดูแลการสอนและปกครองนักเรียนทั้ง
เปนกลุม และเปนรายบุคคล โดยสามารถแกปญหาเกี่ยวกับผลการเรียนและความประพฤติของนักเรียนไดผลดี
2.4. ครู อาจารย พัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรูดีความสามารถและความ
ประพฤติดี สามารถถายทอดความรูไดเปนอยางดี
3. ผลที่ปรากฏตอผูรวมงานอื่น โดยพิจารณาจากการพัฒนาการทํางานของ
เจาหนาที่ทุกฝายในสถานศึกษาใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพเปนผลดีตองานและปฏิบัติงาน
ไดอยางมีคุณภาพ
4. ผลที่ปรากฏตอประชาชน โดยพิจารณาจากผลงานการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาไดผลดีเปนที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป โดยประชาชนใหความเลื่อมใสศรัทธาและใหความ
รวมมือกับสถานศึกษาเปนอยางดี
รายการที่ 3 ผลงานในฐานะผูชํานาญการทางการศึกษาโดยทั่วไป
โดยพิจารณาจากการมีสวนรวมและการยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ
ที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาวา ผลการปฏิบัติงานที่แสดงความเชี่ยวชาญนั้น สามารถประยุกตใชประโยชนในการจัด
การศึกษาไดเปนอยางดี
(6) ผูดํารงตําแหนงนั้นมีผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ท.กําหนด คือ จะตองมีผลงานทาง
วิชาการเปนเอกสารเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาหรือผลงานทางวิชาการที่ใชในสถานศึกษา ซึ่ง ก.ท.เห็นวา
ใชประโยชนในการบริหารสถานศึกษาหรือการศึกษาไดเปนอยางดี โดยมีรายการพิจารณา ดังนี้
รายการที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1. ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ
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โดยพิจารณาถึงความถูกตองของเนื้อหา ความสมบูรณครบถวนอยางเหมาะสม
กับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนั้น ๆ รวมทั้งการคนควาอางอิงที่เปนที่เชื่อถือได
2. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
โดยพิจารณาวา ผูจัดทําไดมีความคิดริเริ่มสรางสรรคจากของเดิมที่มีอยูและ
นํามาใชประโยชนไดดียิ่งขึ้น หรือจัดทําขึ้นใหมโดยไมมีผูใดริเริ่มจัดทําขึ้น อนึ่ง ผลงานทางวิชาการนั้นจะตอง
จัดทําดวยหรือเปนผูนําในการจัดทํา โดยมีสวนรวมรับผิดชอบและมีหลักฐานแสดงได
รายการที่ 2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1. ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
โดยพิจารณาวา ผลงานนี้จะเปนประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
ที่สามารถใชเปนแหลงอางอิง หรือเปนแนวปฏิบัติอยางไดผลดี
2. ประโยชนตอนักเรียนหรือประโยชนตอการบริหารสถานศึกษา
โดยพิจารณาวา ผลงานนี้ทําใหนักเรียนไดรับความรูและพัฒนาตนเองในการ
เรี ย นรู เ พื่ อ ประโยชน ข องการศึ ก ษาเพิ่ ม เติม หรื อ ประกอบอาชีพ หรื อ การดํา รงชี พ ได อ ยา งดี หรือ ทํ าให มี
ประโยชนตอการบริหารสถานศึกษาทําใหสถานศึกษานั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
(7) เกณฑการตัดสิน
รายการประเมิน
คะแนนเต็ม เกณฑการตัดสิน
1. การประเมินความชํานาญ
70
เกณฑผานรอยละ 65 ของคะแนน
1.1 ความชํานาญการในการบริหารสถานศึกษา
(30)
เต็ม 70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน
1.2 ผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอ
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย ผูรวมงานอื่น ฯลฯ
(30)
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูชํานาญการ
(10)
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ
30
2.1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ
(15)
เกณฑผานรอยละ 65 ของคะแนน
2.1.1 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ
เต็ม 30 คะแนน คือ 19.5 คะแนน
2.1.2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
2.2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ
(15)
2.2.1 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
2.2.2 ประโยชนตอนักเรียนหรือสถานศึกษา
รวม

100
(ข) วิธีการ

เกณฑผานรอยละ 75
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(1) ใหพนักงานครูเทศบาลผูประสงคจะขอกําหนดใหไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้นเปน
ผูจัดทําคําขอตามแนบทายทายหลักเกณฑนี้ โดยจะตองชี้แจงผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น และผลงานทาง
วิชาการ
(2) ใหผูบังคับบัญชาชั้นตน ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา (กรณีผูชวยผูบริหารสถานศึกษา
เปนผูขอ) ผูอํานวยการ/หัวหนากองการศึกษา และปลัดเทศบาล ตามลําดับ เปนผูรับรองการปฏิบัติงานและ
ตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ แลวเทศบาลสงเรื่องให ก.ท.จ.พิจารณา
(3) ให ก.ท.จ.แต งตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งาน ความชํา นาญการและ
ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ และ
ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของตามที่ ก.ท.กําหนด เปนผูประเมินผลการปฏิบัติงาน ความชํานาญการและผลงาน
ทางวิชาการตามแบบทายหลักเกณฑนี้ ตามเกณฑที่ ก.ท.กําหนด โดยแยกกันประเมิน แลวสรุปผลการพิจารณา
ให ก.ท.จ.พิจารณาตอไป
ในการนี้ ก.ท.อาจแตงตั้งคณะกรรมการ (3) ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียกสัมภาษณ
ผูขอฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ดวยก็ได
(ค) การแตงตั้ง
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งฯ โดยผานความเห็นชอบ ก.ท.จ. ไดมีผลไมกอน
วันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตทั้งนี้ตองไมยอนหลังขามปงบประมาณ
ขอ 213 การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนและผูอํานวยการวิทยาลัย
ระดับ 9
(ก) หลักเกณฑ
(1) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูอํานวยการวิทยาลัย
มาแลวไมนอยกวา 3 ป
(2) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของระดับ 9
(3) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เหมาะสมกับตําแหนง ซึ่งรับเงินเดือนในระดับ 9 และมีผลการปฏิบัติงาน 3 ปการศึกษายอนหลัง ตามเกณฑที่
ก.ท.กําหนด
(4) ผูดํารงตําแหนงนั้นมีผลการปฏิบัติงานตามขอ (3) ไดผลดีโดยผานการประเมินได
คะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70
(5) ผูดํ า รงตํ า แหนง นั้น มี ค วามเชี่ย วชาญในการบริ ห ารสถานศึ ก ษาตามเกณฑ ที่ ก.ท.
กําหนด รวม 3 รายการ ดังนี้
รายการที่ 1 พิจารณาความเชี่ยวชาญในการบริหารสถานศึกษา
โดยพิจารณาจากการบริหารในเรื่องตอไปนี้

166

1. งานดานการปกครอง
2. งานดานวิชาการ
3. งานดานธุรการหรือบริหารทั่วไป
4. งานดานความสัมพันธกับชุมชน
หากการบริหารทั้ง 4 ดานดังกลาว มีผลใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ไดผลดียิ่งขึ้น โดยคุณภาพของการเรียนการสอนตามหลักสูตรไดผลดียิ่งขึ้นเปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพที่เกี่ยวของ จึงจะถือวาเปนการบริหารสถานศึกษาไดผลดีมากเปนพิเศษเขาลักษณะความเชี่ยวชาญในการ
บริหารสถานศึกษา
รายการที่ 2 พิจารณาผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอนักเรียน ครู อาจารย
ผูรวมงานอื่น ๆ และประชาชนหรือสาธารณชน โดยพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏ ดังตอไปนี้
1 ผลที่ปรากฏตอนักเรียน โดยพิจารณาจาก
1.1 นักเรียน ไดรับความรูครบถวนตามหลักสูตรอยางไดผลดี
1.2 นักเรียน พัฒนาการเรียนรูใหดีขึ้นทุกระดับ เชน จากระดับต่ํากวา ปาน
กลาง เปนระดับปานกลาง หรือสูงกวาหรือจากระดับปานกลางเปนระดับดีหรือสูงกวาหรือจากระดับดีเปนระดับ
ดียิ่งขึ้น
1.3 นักเรียน มีความประพฤติและอยูในระเบียบวินัยดี
1.4 นักเรียน มีความเปนพลเมืองดี สามารถนําความรูไปใชดําเนินชีวิตหรือ
ประกอบอาชีพไดดี
2 ผลที่ปรากฏตอครู อาจารย โดยพิจารณาจาก
2.1 การพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ของครู อาจารย โดยใหสามารถปฏิบัติหนาที่
ไดอยางมีคุณภาพดียิ่ง
2.2 การสอนและการอบรมของครู อาจารย เต็มตามหลักสูตรที่กําหนดและ
เปนไปตามหลักสูตรที่กําหนดและเปนไปตามหลักวิชาการศึกษาอยางไดผลดียิ่ง
2.3 ครู อาจารย เอาใจใสรับผิดชอบดูแลการสอนและปกครอง นักเรียนทั้ง
เปนกลุมและเปนรายบุคคล โดยสามารถแกปญหาเกี่ยวกับผลการเรียนและความประพฤติของนักเรียนอยาง
ไดผลดียิ่ง
2.4 ครู อาจารย พั ฒ นาตนเองให เ ป น ผู มี ค วามรู ค วามสามารถและความ
ประพฤติดี สามารถถายทอดความรูไดเปนอยางดี
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3 ผลที่ปรากฏตอผูรวมงานอื่น โดยพิจารณาจากการพัฒนาการทํางานของ
เจาหนาที่ทุกฝายในสถานศึกษาใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพเปนผลดีตองานและปฏิบัติงาน
ไดอยางมีคุณภาพดียิ่ง
4 ผลที่ปรากฏตอประชาชน โดยพิ จารณาจากผลงานการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาไดผลดียิ่ง เปนที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป โดยประชาชนใหความเลื่อมใส ศรัทธา และใหความ
รวมมือกับสถาบันการศึกษาเปนอยางดียิ่ง
รายการที่ 3 ผลงานในฐานะผูเชี่ยวชาญทางการศึกษาโดยทั่วไป
โดยพิ จ ารณาจากการมี ส ว นร ว มและการยอมรั บ ในวงวิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ ที่
เกี่ยวของ โดยพิจารณาวาผลการปฏิบัติงานที่แสดงความเชี่ยวชาญนั้น สามารถประยุกตใชประโยชนในการจัด
การศึกษาไดเปนอยางดี
(6) ผูดํารงตําแหนงนั้นมีผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ท.กําหนด คือ จะตองมีผลงานทาง
วิชาการเปนเอกสารเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา หรือผลงานทางวิชาการที่ใชในสถานศึกษาที่ ก.ท. เห็นวาใช
ประโยชนในการบริหารสถานศึกษาหรือการศึกษาไดเปนอยางดีมาก โดยมีรายการพิจารณา ดังนี้
รายการที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1 ความสมบูรณเนื้อหาสาระ
โดยพิจารณาถึงความถูกตองของเนื้อหา ความสมบูรณครบถวนอยางเหมาะสม
กับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนั้น ๆ รวมทั้งการคนควาอางอิงที่เปนที่เชื่อถือได
2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
โดยพิจารณาวาผูจัดทําไดมีความคิดริเริ่มสรางสรรคจากของเดิมมีอยูและนํามา
ใชประโยชนไดดียิ่งขึ้น หรือจัดทําขึ้นใหมโดยยังไมมีผูใดริเริ่มจัดทําขึ้น อนึ่ง ผลงานทางวิชาการนั้นจะตอง
จัดทําดวยตนเองหรือเปนผูนําในการจัดทําโดยมีสวนรวมกันรับผิดชอบและมีหลักฐานแสดงได
รายการที่ 2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
2.1. ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
โดยพิ จารณาวาผลงานนี้จะเปนประโยชนตอความกาวหน าทางวิชาการที่
สามารถใชเปนแหลงอางอิงหรือเปนแนวปฏิบัติอยางไดผลดียิ่ง
2.2. ประโยชนตอนักเรียนหรือประโยชนตอการบริหารสถานศึกษา
โดยพิจารณาวา ผลงานนี้ทําใหนักเรียนไดรับความรูและพัฒนาตนเองในการ
เรียนรูเพื่อประโยชนของการศึกษาเพิ่มเติม หรือการประกอบอาชีพ หรือการดํารงชีพไดอยางดียิ่งขึ้นหรือทําใหมี
ประโยชนตอการบริหารสถานศึกษาทําใหสถานศึกษานั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
(7) เกณฑการตัดสิน
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รายการประเมิน
คะแนนเต็ม เกณฑการตัดสิน
1. การประเมินความเชี่ยวชาญ
70
เกณฑผานรอยละ 70 ของคะแนน
1.1 ความชํานาญการในการบริหารสถานศึกษา
(30)
เต็ม 70 คะแนน คือ 49 คะแนน
1.2 ผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอ
(30)
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย ผูรวมงานอื่น ฯลฯ
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูเชี่ยวชาญ
(10)
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ
30
2.1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ
(15)
เกณฑผานรอยละ 70 ของคะแนน
2.1.1 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ
เต็ม 30 คะแนน คือ 21 คะแนน
2.1.2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
2.2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ
(15)
2.2.1 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
2.2.2 ประโยชนตอนักเรียนหรือสถานศึกษา
รวม
100
เกณฑผานรอยละ 75
(ข) วิธีการ
(1) ใหพนักงานครูเทศบาลผูประสงคจะขอกําหนดใหไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้นเปน
ผูจัดทําคําขอตามแบบทายหลักเกณฑนี้ โดยจะตองชี้แจงผานผูบั งคับบัญชาตามลําดับชั้น และผลงานทาง
วิชาการ
(2) ใหผูบังคับบัญชาชั้นตน ไดแก ผูอํานวยการ/หัวหนากองการศึกษา และปลัดเทศบาล
ตามลําดับ เปนผูรับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ แลวเทศบาลสงเรื่อง
ก.ท.จ.พิจารณา
(3) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความเชี่ยวชาญและผลงาน
ทางวิชาการไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐและผูแทน
สวนราชการที่เกี่ยวของ ตามที่ ก.ท.กําหนด เปนผูประเมินผลการปฏิบัติความเชี่ยวชาญ และผลงานทางวิชาการ
ตามแบบทาย หลักเกณฑนี้ ตามเกณฑที่ ก.ท.กําหนด โดยแยกกันประเมิน แลวสรุปผลการพิจารณาเสนอ
ก.ท.จ.พิจารณาตอไป
ในการนี้ ก.ท.อาจแตงตั้งคณะกรรมการตาม (3) ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียกสัมภาษณผู
ขอฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ดวยก็ได
(ค) การแตงตั้ง
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งฯ โดยผานความเห็นชอบ ก.ท.จ. โดยใหมีผลไม
กอนวันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตทั้งนี้ตองไมยอนหลังขามปงบประมาณ
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ขอ 214 การเลื่อนตําแหนงและระดับพนักงานครูเทศบาลใหสูงขึ้น
(ก) สายงานผูสอนและผูสนับสนุนการสอน
(1) เลื่อนผูดํารงตําแหนงครู 1ระดับ(1 – 3) ขึ้นดํารงตําแหนงครู 2 ระดับ (2–4)
(2) เลื่อนผูดํารงตําแหนงครู 2 ระดับ(2 – 4)ขึ้นดํารงตําแหนงอาจารย 1 ระดับ(3-5)
(3) เลื่อนผูดํารงตําแหนงอาจารย 1 ระดับ (3 – 5) ขึ้นดํารงตําแหนงอาจารย 2 ระดับ (6 – 7)
(4) เลื่อนผูดํารงตําแหนงอาจารย 2 ระดับ (6 – 7) ขึ้นดํารงตําแหนงอาจารย 3 ระดับ (6- 8)

(ข) สายงานผูบริหารสถานศึกษา
(1) เลื่อนผูดํารงตําแหนงผูชวยครูใหญ ระดับ (4 – 5) ขึ้นดํารงตําแหนงผูชวยอาจารยใหญ
ระดับ (5 – 6) และตําแหนงผูชวยอาจารยใหญ ระดับ (5- 6) ขึ้นดํารงตําแหนงผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนหรือ
ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัย ระดับ (6 – 7)
(2) เลื่อนผูดํารงตําแหนงครูใหญ ระดับ (5 – 6) ขึ้นดํารงตําแหนงอาจารยใหญระดับ (6
– 7) และตําแหนงอาจารยใหญ ระดับ (6 – 7) ขึ้นดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูอํานวยการวิทยาลัย
ระดับ (7 – 8)
ขอ 215 เลื่อนผูดํารงตําแหนงครู 1ระดับ (1 – 3) ขึ้นดํารงตําแหนงครู 2 ระดับ (2 – 4)
(ก) หลักเกณฑ
(1) จะตองเปนผูซึ่งไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนตามตําแหนงครู 2
(2) จะตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงครู 2 ที่จะเลื่อนและแตงตั้ง
(3) จะต อ งเป น ผู ที่ มี ผ ลงานตามหน า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบและลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ
เหมาะสมกับตําแหนงที่จะเลื่อน โดยผานการประเมินคุณภาพงานตามเกณฑที่ ก.ท.กําหนด
(ข) วิธีการ
(1) ผูมีคุณสมบัติครบถวน จัดทํารายงานคุณภาพงานตามแบบทายหลักเกณฑนี้ เสนอ
ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นเปนผูรับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ
แลวเทศบาลสงเรื่องให ก.ท.จ.พิจารณา
คน ประกอบด ว ย
(2) ให ก.ท.จ.แต ง ตั้ ง คณะกรรมการจํ า นวนไม น อ ยกว า 5
ผูทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ. เปนประธานกรรมการ ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ เปนกรรมการ ประเมินคุณภาพ
งานตามแบบทายหลักเกณฑนี้ ตามเกณฑที่ ก.ท.กําหนด โดยแยกกันประเมิน แลวสรุปผลการพิจารณาเสนอ
ก.ท.จ.พิจารณาตอไป
(ค) การแตงตั้ง
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งฯ โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. โดยใหมีผลไม
กอนวันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตทั้งนี้ตองไมยอนหลังขามปงบประมาณ
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ขอ 216 เลื่อนผูดํารงตําแหนงครู 2 ระดับ (2 – 4) ขึ้นดํารงตําแหนงอาจารย 1 ระดับ (3 – 5)
(ก) หลักเกณฑ
(1) จะตองเปนผูที่ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ํากอนวันเริ่มตนปงบประมาณที่จะ
เลื่อนไมต่ํากวาขั้น 5,180 บาท
(2) จะตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
อาจารย 1 ที่จะเลื่อนขึ้นแตงตั้ง
(3) จะต อ งเป น ผู ที่ มี ผ ลงานตามหน า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบและลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ
เหมาะสมกับตําแหนงที่จะเลื่อนฯ โดยผานการประเมินคุณภาพงานตามเกณฑที่ ก.ท.กําหนด
(ข) วิธีการ
(1) ผูมีคุณสมบัติครบถวน จัดทํารายงานคุณภาพงานตามแบบทายหลักเกณฑนี้เสนอ
ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นเปนผูรับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ
แลวเทศบาลสงเรื่องให ก.ท.จ.พิจารณา
(2) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิใน
ก.ท.จ.เปนประธานกรรมการ ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ เปนกรรมการ ประเมินคุณภาพงานตามแบบทาย
หลักเกณฑนี้ ตามเกณฑที่ ก.ท.กําหนด โดยแยกกันประเมิน แลวสรุปผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.พิจารณา
ตอไป
(ค) การแตงตั้ง
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งฯ โดยผานความเห็นของก.ท.จ.ใหมีผลไมกอน
วันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตทั้งนี้ตองไมยอนหลังขามปงบประมาณ
ขอ 217 เลื่อนผูดํารงตําแหนงอาจารย 1ระดับ (3 – 5) ขึ้นดํารงตําแหนงอาจารย 2
ระดับ (6 – 7)
(ก) หลักเกณฑ
(1) จะตองเปนผูซึ่งไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของระดับเงินเดือนตามตําแหนง
อาจารย 2
(2) จะตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงพนักงาน
ครูเทศบาล ตําแหนงอาจารย 2 ที่จะเลื่อนขึ้นแตงตั้ง
(3) จะต อ งเป น ผู ที่ มี ผ ลงานตามหน า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบและลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ
เหมาะสมกับตําแหนงที่จะเลื่อน โดยผานการประเมินคุณภาพงานตามเกณฑที่ ก.ท.กําหนด
(ข) วิธีการ
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(1) ผูมีคุณสมบัติครบถวน จัดทํารายงานคุณภาพงานตามแบบทายหลักเกณฑนี้เสนอ
ตอผูบังคับบัญชา ตามลําดับชั้นเปนผูรับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ
แลวเทศบาลสงเรื่องให ก.ท.จ.พิจารณา
(2) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ
ใน ก.ท.จ. เปนประธานกรรมการ ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ เปนกรรมการประเมินคุณภาพงานตามแบบ
ทายหลักเกณฑนี้ ตามเกณฑที่ ก.ท.กําหนด โดยแยกกันประเมิน แลวสรุปผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.พิจารณา
ตอไป
(ค) การแตงตั้ง
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งฯ โดยผานความเห็นชอบของ ก.ท.จ. และใหมี
ผลไมกอนวันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตทั้งนี้ ตองไมยอนหลังขามปงบประมาณ
ขอ 218 เลื่อนผูดํารงตําแหนงอาจารย 2 ระดับ (6 – 7) ขึ้นดํารงตําแหนงอาจารย 3 ระดับ (6 – 8)
(ก) หลักเกณฑ
(1) จะตองเปนผูซึ่งไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของระดับเงินเดือนตามตําแหนง
อาจารย 3
(2) จะต อ งมี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน ง ตามมาตรฐานกํ า หนดตํ า แหน ง
พนักงานครูเทศบาล ตําแหนงอาจารย 3 ที่จะเลื่อนขึ้นแตงตั้ง
(3) จะต อ งมี ชั่ ว โมงสอนประจํ า วิ ช าใดวิ ช าหนึ่ ง ที่ ไ ด กํ า หนดไว ใ นหลั ก สู ต รและ
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของเฉลี่ยปการศึกษาละไมต่ํากวา 1,260 ช.ม.
(4) จะต อ งมี ผ ลงานตามหน า ที่ ความรั บ ผิด ชอบและลั ก ษณะงานที่ เ หมาะสมกั บ
ตําแหนงอาจารย 3 และผลการปฏิบัติยอนหลัง 3 ป โดยผานการประเมินคุณภาพงาน ปริมาณงาน ตามเกณฑที่
ก.ท.กําหนด
(5) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีความชํานาญการตามเกณฑที่ ก.ท.กําหนด รวม 3 รายการ
ดังนี้
รายการที่ 1 การพิจารณาความชํานาญการในการสอนวิชาการสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
โดยพิจารณาจากการวางแผนการสอน เตรียมการสอน ทําการสอนการจัดทํา ผลิต
และใชสื่อการเรียนการสอน เครื่องมืออุปกรณอื่น ๆ การวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอนโดยในการ
ปฏิบัติงานนั้น มีลักษณะสามารถริเริ่ม สรางสรรค หรือพัฒนาในงานสอนจนไดผลงาน ซึ่งมีประโยชนปรากฏ
เปนที่ยอมรับ และสามารถนําไปเปนแบบอยางในการปฏิบัติงานได
รายการที่ 2 การพิจารณาผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอนักเรียน ครู อาจารย
ผูรวมงานอื่น ๆ และประชาชนหรือสาธารณชน
โดยพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏดังตอไปนี้
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1 ผลที่ปรากฏตอนักเรียน โดยพิจารณาจาก
1.1 ผลการสอนที่ ป ระเมิ น ได ว า มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง โดยผลการเรี ย นของ
นักเรียนที่รับผิดชอบ มีการพัฒนา เชน จากนักเรียนที่มีระดับความรูต่ํากวาเกณฑ ปานกลาง เปนระดับความรู
ปานกลาง หรือจากนักเรียนที่มีระดับความรูในเกณฑปานกลาง เปนระดับความรูในเกณฑดี หรือจากนักเรียนที่
มีระดับความรูใน เกณฑดีเปนดียิ่งขึ้นและมีหลักฐานเปนที่ปรากฏชัด
1.2 การอบรมดูแลเกี่ยวกับความประพฤติและการรักษาวินัย การปกครอง
ดูแล และการใหคําแนะนําและแนะแนวตาง ๆ แกนักเรียนที่ไดรับมอบหมายไดอยางดี จนมีผลใหนักเรียนมี
ความประพฤติและวินัยดีขึ้น
2 ผลที่ปรากฏตอครู อาจารย และผูรวมงานอื่น โดยพิจารณาจากผลงานที่
แสดงความชํ านาญ ซึ่งไดนําไปทํ าการสอน การใหคําแนะนํา ปรึกษา นิเทศ หรือสาธิต แกครู อาจารย ให
สามารถนําไปปฏิบัติได เปนที่ยอมรับของครู อาจารย และผูรวมงานอื่น
3 ผลที่ปรากฏตอผูปกครองหรือประชาชน พิจารณาจากความเลื่อมใสของ
ผูปกครองหรือประชาชนในชุมชนนั้น ๆ โดยผูปกครองหรือประชาชนมาปรึกษาหารือในเรื่องการศึกษาเลา
เรียน ความประพฤติ คุณธรรม และศีลธรรมของนักเรียน ทั้งนี้ ใหเนนผลที่ปรากฏตอผูปกครองหรือประชาชน
ในสวนที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอนเทานั้น
รายการที่ 3 การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผูชํานาญการ
โดยพิจารณาจากการมีสวนรวมในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของ โดยพิจารณา
วาผลการปฏิบัติงานที่แสดงความชํานาญการนั้นสามารถประยุกตใชประโยชนในการศึกษาได
(6) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ท.กําหนด คือ จะตองมีผลงาน
ทางวิชาการเปนเอกสารเกี่ยวกับการสอน ซึ่งแสดงความชํานาญการในดานนั้น ๆ หรือผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่น ซึ่ง ก.ท. เห็นวาใชประโยชนในการสอนหรือการศึกษาได โดยมีรายการพิจารณา ดังนี้
รายการที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ
โดยพิจารณาถึงความถูกตองของเนื้อหา ความสมบูรณครบถวนอยางเหมาะสม
กับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนั้น ๆ รวมทั้งการคนควาอางอิงที่เปนเชื่อถือได
2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
โดยพิ จ ารณาผู จั ด ทํ า ได มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค จ ากของเดิ ม ที่ มี อ ยู และ
นํามาใชประโยชนไดดียิ่งขึ้น หรือจัดทําขึ้นใหม โดยไมมีผูใดเริ่มจัดทําขึ้น อนึ่ง ผลงานทางวิชาการนั้นจะตอง
จัดทําดวยตนเอง หรือเปนผูนําในการจัดทํา โดยมีสวนรวมรับผิดชอบและมีหลักฐานแสดงได
รายการที่ 2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณา
1 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
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โดยพิจารณาวา ผลงานนี้จะมีประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการที่สามารถ
ใชเปนแหลงอางอิง หรือเปนแนวทางปฏิบัติได
2 ประโยชนตอนักเรียนนักศึกษา
โดยพิจารณาวา ผลงานนี้ทําใหนักเรียนไดรับความรูและพัฒนาตนเองในการ
เรียนรู วิชาการดังกลาวอยางไดผลดียิ่ง และทําใหเกิดประโยชนตอนักเรียนในอันที่จะนําความรูดังกลาวไปใชใน
การศึกษาเพิ่มเติม หรือการประกอบอาชีพหรือการดํารงชีพได
(7) จะตองไดรับการประเมินโดยไดคะแนนทั้งปริมาณงานและคุณภาพงานไมต่ํากวา
รอยละ 70 และมีผลการประเมินเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 75 และมีเกณฑการตัดสิน ดังนี้
รายการประเมิน
คะแนนเต็ม
เกณฑการตัดสิน
เกณฑผานรอยละ 65 ของคะแนน
1. การประเมินความชํานาญ
70
เต็ม 70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน
1.1 ความชํานาญการในการสอนวิชาการสาขาวิชาใด
(30)
วิชาหนึ่ง
1.2 ผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอ
(30)
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย ผูรวมงานอื่น ฯลฯ
(10)
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูชํานาญการ
30
เกณฑผานรอยละ 65 ของคะแนน
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ
(15)
เต็ม 30 คะแนน คือ 19.5 คะแนน
2.1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ
2.1.1 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ
2.1.2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
(15)
2.2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ
2.2.1 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
2.2.2 ประโยชนตอนักเรียนและนักศึกษา
รวม
100
เกณฑผานรอยละ 75
(ข) วิธีการ
(1) ใหพนักงานครูเทศบาลผู ขอเปนผูจั ดทําคําขอตามแบบทายหลัก เกณฑนี้ โดย
จะตองชี้แจงผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น และผลงานทางวิชาการ
(2) ใหหัวหนาสถานศึกษา ผูอํานวยการ/หัวหนากองการศึกษา และปลัดเทศบาลเปน
ผูรับรองการปฏิบัติงาน และตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ แลวเทศบาลสงเรื่องให ก.ท.จ.
พิจารณา
(3) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความชํ านาญและ
ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐและ
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ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของตามที่ ก.ท.กําหนด เปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานความชํานาญการและผลงาน
ทางวิชาการตามแบบทายหลักเกณฑนี้ ตามเกณฑที่ ก.ท.กําหนด โดยแยกกันประเมิน แลวสรุปผลการพิจารณา
เสนอให ก.ท.จ.พิจารณาตอไป
ในการนี้ ก.ท.อาจแตงตั้งคณะกรรมการตาม (3) ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก
สัมภาษณผูขอฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ดวยก็ได
(ค) การแตงตั้ง
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งฯ โดยผานความเห็นชอบ ก.ท.จ. และไม
กอนวันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตทั้งนี้ตองไมยอนหลังขามปงบประมาณ
ขอ 219 สายงานผูบริหารสถานศึกษา
(ก) หลักเกณฑการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง
(1) การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง มี 2 กรณี คือ
- ตําแหนงผูชวยผูบริหารสถานศึกษา ไดแก ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงผูชวย
ครูใหญ ระดับ (4 – 5) เปนตําแหนงผูชวยอาจารยใหญ ระดับ (5 – 6) และตําแหนงผูชวยอาจารยใหญ ระดับ (5 –
6) เปนตําแหนงผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัย ระดับ (6 – 7)
- ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ไดแก ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงครูใหญ ระดับ
(5 –6)เปนตําแหนงอาจารยใหญ ระดับ (6 – 7) และตําแหนงอาจารยใหญ ระดับ (6 – 7) เปนตําแหนงผูอํานวยการ
โรงเรียนหรือผูอํานวยการวิทยาลัย ระดับ (7 – 8)
(2) ผูขอจะสงคําขอไดเมื่อดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่ผูบริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษาในสถานศึกษานั้นมาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือไดดํารงและปฏิบัติหนาที่ผูบริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษานั้นไมครบ 2 ป แตไดรักษาการและปฏิบัติหนาที่ผูบริหารสถานศึกษานั้นอยูกอนไดรับการแตงตั้ง
และเมื่อนําระยะเวลาการรักษาการดังกลาวกับระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสถานศึกษานั้น รวมกันแลวเปน
เวลาไมนอยกวา 2 ป และใหขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหเปนตําแหนงสูงขึ้นไดตามลําดับตําแหนง
- ในกรณีที่สถานศึกษานั้นไดรับการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนตําแหนง
อาจารยใหญ ตามหลักเกณฑนี้แลว และประสงคจะขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนตําแหนงผูอํานวยการ
โรงเรียน,ผูอํานวยการวิทยาลัย ผูขอจะตองดํารงตําแหนงอาจารยใหญในสถานศึกษานั้นมาแลวไมนอยกวา 2 ป
- สถานศึกษาใดที่ขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ใหเปน
ตําแหนงสูงขึ้น หากมีตําแหนงผูชวยผูบริหารสถานศึกษา ใหขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงผูชวยผูบริหาร
สถานศึกษานั้นในคราวเดียวกัน และหากสถานศึกษาใดมีตําแหนงผูชวยผูบริหารสถานศึกษาไมสอดคลองกับ
ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ใหขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงผูชวยผูบริหารสถานศึกษานั้นใหสอดคลองกัน
ดวย
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(3) สถานศึ ก ษาใดที่ ข อปรั บ ปรุ ง การกํ า หนดตํ า แหน ง ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา หาก
เทศบาลพิจารณาเห็นวาปริมาณและคุณภาพของงานยังไมสมควรปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหเปนตําแหนง
สูงขึ้น ใหเทศบาลตนสังกัดดําเนินการใหสถานศึกษานั้น พัฒนาคุณภาพงานตอไปอีกไมนอยกวา 1 ป แลวจึงสง
คําขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งได
(4) การปรับ ปรุง การกํา หนดตํา แหน งให เ ปน ตํ า แหน ง สูง ขึ้ น ที่ ก.ท.จ.อนุ มั ติ ต าม
หลักเกณฑนี้ใหดําเนินการแตงตั้งไดเฉพาะผูขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงสถานศึกษาดังกลาวเทานั้น
(5) หาก ก.ท.จ.ตรวจสอบพบวา ผูขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงมีเจตนารายงาน
ขอมูลไมตรงกับความจริง หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลใหคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง หรือมีเจตนาที่ไมสุจริต
อื่ น ใด ในอั น ที่ จ ะทํ าให ไ ด รั บ การปรั บ ปรุ ง กํา หนดตํ า แหน งสู ง ขึ้น ห า มมิ ใ ห ผู นั้น ขอปรั บ ปรุ ง การกํา หนด
ตําแหนงสูงขึ้นไมนอยกวา 5 ป
(6) เกณฑการตัดสิน
(6.1) การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงผูชวยครูใหญ ระดับ (4 – 5) เปน
ตําแหนงผูชวยอาจารยใหญ ระดับ (5 – 6) และตําแหนงครูใหญ ระดับ (5 – 6) เปนตําแหนงอาจารยใหญ ระดับ
(6 – 7) จะตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 665 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน
(6.2) การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงผูชวยอาจารยใหญ ระดับ (5 – 6) เปน
ตําแหนง ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัย ระดับ (6 – 7) และอาจารยใหญ ระดับ (6 –
7)เปนตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูอํานวยการวิทยาลัย ระดับ (7 – 8) จะตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 795
คะแนน จากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน
(ข) หลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้ง
(1) การเลื่อนและแตงตั้ง มี 2 กรณี
- เลื่อนผูดํารงตําแหนงผูชวยครูใหญ ระดับ (4 – 5) ขึ้นดํารงตําแหนงผูชวยอาจารย
ใหญระดับ (5 – 6) และผูชวยอาจารยใหญ ระดับ (5 – 6) ขึ้นดํารงตําแหนงผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน, ผูชวย
ผูอํานวยการวิทยาลัย ระดับ (6 – 7)
- เลื่อนผูดํารงตําแหนงครูใหญ ระดับ (5 – 6) ขึ้นดํารงตําแหนงอาจารยใหญ ระดับ (6
– 7)และอาจารยใหญ ระดับ (6 – 7) ขึ้นดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูอํานวยการวิทยาลัย ระดับ (7 – 8)
(2) ผู ที่ จ ะได รั บ การแต ง ตั้ ง ต อ งเป น ผู ข อปรั บ ปรุ ง การกํ า หนดตํ า แหน ง และต อ งมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ
เงินเดือน สําหรับตําแหนงที่จะเลื่อนฯ และไดดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาหรือผูชวยผูบริหารสถานศึกษา
แลวแตกรณีในสถานศึกษาแหงนั้นติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป หรือไดดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่
ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูชวยผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษานั้นไมครบ 2 ป แตไดรักษาการและปฏิบัติ
หนาที่ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูชวยผูบริหารสถานศึกษา แลวแตกรณีในสถานศึกษานั้นอยูกอนไดรับการ
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แตงตั้ง และเมื่อนําระยะเวลาการรักษาการดังกลาว กับระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสถานศึกษานั้นรวมกัน
แลว เปนเวลาในตําแหนงและสถานศึกษานั้นตอไปอีกไมนอยกวา 2 ป
(ค) วิธีการ
(1) ใหผูบริหารสถานศึกษาที่ขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหเปนตําแหนงสูงขึ้น
รายงานขอมูลของสถานศึกษาตามแบบทายหลักเกณฑนี้ จํานวน 2 ชุด โดยเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
ตรวจสอบกลั่นกรองขอมูลสถานศึกษาและคุณสมบัติผูขอฯ ตามแบบ แลวเสนอให ก.ท.จ.พิจารณา และเก็บไว
สํานัก/กองการศึกษา จํานวน 1 ชุด และเก็บไวที่สถานศึกษา จํานวน 1 ชุด
(2) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินสถานศึกษา เพื่อปรับปรุง
การกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้นและประเมินบุคคลผูครองตําแหนงจํานวนไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาและผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของที่ ก.ท.กําหนด เปนผูประเมินปริมาณงาน
คุณภาพของงานและสภาพที่ตั้งและประเมินบุคคลตามหลักเกณฑที่ ก.ท.กําหนดตามแบบทายหลักเกณฑนี้ โดย
แยกกันประเมินแลวสรุปผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาตอไป
(ง) การแตงตั้ง
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งฯ โดยผานความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.และไม
ก อ นวั น ที่ ผ า นการประเมิ น ของคณะกรรมการประเมิ น ที่ ก.ท.จ.แต ง ตั้ ง แต ทั้ ง นี้ ต อ งไม ย อ นหลั ง ข า ม
ปงบประมาณ
ขอ 220 การเลื่อนผูที่ดํารงตําแหนงครู 1 หรือ ครู 2 ขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและ ระดับที่
สูงขึ้น สําหรับผูที่อยูในเกณฑ ตอไปนี้
(ก) หลักเกณฑ
(1) ไดรับวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น โดยไดรับทุน
รัฐบาล ทุนเลาเรียนหลวง หรือทุนของเทศบาล ตามขอ 11(1) แหงประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ และเงื่อนไขการคัดเลือกฯ
(2) ไดรับวุฒิที่ ก.ท.กําหนดใหคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนกรณีพิเศษตาม
ขอ 11(2) แหงประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกฯ
(ข) วิธีการ
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษใหดําเนินการตามประกาศหลักเกณฑและ
เงื่อนไขการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไมจําเปนตองสอบแขงขันสําหรับพนักงานเทศบาลที่ ก.ท.กําหนด
(ค) การแตงตั้ง
ใหนายกเทศมนตรีเปนผูสั่งเลื่อนและแตงตั้งฯ โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. แตทั้งนี้ตอง
ไมยอนหลังขามปงบประมาณ
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ขอ 221 การใหไดรับเงินเดือนสําหรับพนักงานเทศบาลที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารง ตําแหนงใน
ระดับที่สูงขึ้น ใหเปนไปตามหลักเกณฑวาดวยการใหพนักงานเทศบาลไดรับเงินเดือนที่ที่กําหนดในหมวด 3
ขอ 222 การเลื่อนพนักงานเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา
(ก) การเลื่อนและแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาใหดํารงตําแหนงในระดับที่
สูงขึ้น ในกรณีที่ ก.ท.กําหนดใหตําแหนงใดไดรับเงินเดือนหลายระดับ (ระดับควบ) เมื่อพนักงานครูเทศบาล
ซึ่งดํารงตําแหนงนั้นไดรับเงินเดือนถึงขั้นต่ําของระดับถัดไปตามที่ ก.ท. กําหนดไวสําหรับตําแหนงนั้น ให
นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.เปนผูสั่งเลื่อนฯ โดยไมตองผานการประเมิน
(ข) การเลื่อนพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาที่มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วากระทําผิดวินัยอยางรายแรง หรือมีคําสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกฟองคดีอาญาขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่
สูงขึ้น ใหเลื่อนและแตงตั้งไดตั้งแตวันที่ผูบังคับบัญชาอาจเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกพนักงานครูเทศบาลผูนั้นได
เปนตนไป
(ค) การประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาใหดํารงตําแหนง
และระดับที่สูงขึ้นเฉพาะตําแหนงที่ตองประเมินผลงานทางวิชาการ หากเทศบาลเจาสังกัดตรวจสอบ พบวา
พนักงานเทศบาลรายใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทําผลงาน หรือเรื่อง
อื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดทํา ผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงานหรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงาน
ของตน หรือมีการจางวาน ผูอื่นทําผลงานใหโดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริงของตนให
นายกเทศมนตรีสั่งระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของพนักงานเทศบาลแลวดําเนินการทาง
วินัยแกพนักงานฯ ดังกลาว รวมทั้งผูที่ เกี่ยวของตามควรแกกรณีตอไป
(ง) ห า มมิ ใ ห ผู ข อรั บ การประเมิ น บุ ค คลซึ่ ง ถู ก ระงั บ หรื อ ยกเลิ ก การพิ จ ารณาคํ า ขอตาม
ขอ(ค) เสนอขอรับการประเมินบุคคล เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและระดับที่สูงขึ้น มีกําหนดเวลาไมนอย
กวา 2 ป นับแตวันถูกระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ
(จ) ใหถือเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสงคําขอประเมิน
บุคคลที่จะตองตรวจสอบขอมูลประกอบคําขอประเมินบุคคลใหถูกตอง และในกรณีที่ผูขอรับการประเมินหรือ
ผูที่เกี่ยวของมีกรณีสมควรถูกดําเนินการทางวินัยตามที่กําหนดในขอ (3) หากผูบังคับบัญชาผูใดละเลย ไม
ดําเนินการทางวินัย ใหถือวาผูบังคับบัญชานั้นกระทําผิดวินัยตามขอ 20 แหงประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัย
(ช) ใหเทศบาลพิจารณาตั้งงบประมาณคาใชจายเปนคาตรวจผลงานของคณะกรรมการในการ
ตรวจและประเมินความชํานาญการหรือความเชี่ยวชาญและผลงานทางวิชาการ โดยประสานงานกับ ก.ท.จ.
หมวด 11
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
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ขอ 223 พนักงานเทศบาลผูใดปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ และปฏิบัติราชการมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ ถือวาผูนั้นมีความชอบ จะไดรับ
บําเหน็จความชอบซึ่งอาจเปนคําชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ รางวัล หรือการไดเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามควรแกกรณี
ขอ 224 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาโดยคํานึงถึงคุณภาพ
และปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ไดปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการ
ปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัย และการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปน
พนักงานเทศบาล
ขอ 225 การเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานเทศบาล ที่อยูในหลักเกณฑตามที่กําหนดในหมวดนี้
ใหอยูในดุลพินิจของผูบังคับบัญชาที่จะพิจารณา
ในกรณีที่ไมเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานเทศบาลผูใด ใหผูบังคับบัญชาแจงใหผูนั้นทราบ
พรอมทั้งเหตุผลที่ไมเลื่อนขั้นเงินเดือนให
*ขอ 226 ในหมวดนี้
“ป” หมายความวา ปงบประมาณ
“ครึ่งปแรก” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม
“ครึ่งปหลัง” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแต วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐กันยายน
“ครึ่งปที่แลวมา” หมายความวา ระยะเวลาครึ่งปแรกหรือครึ่งปหลังที่ผานมา แลวแต
กรณี
*ขอ 227 ใหผูบังคับบัญชา และ ผูที่ไดรับมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลปละสองครั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัด (ก.ท.จ.) กําหนด
*ขอ 228 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ใหเลื่อนปละสองครั้ง ดังนี้
(1) ครั้งที่หนึ่ง เปนการเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปแรกโดย
ใหเลื่อนในวันที่ ๑ เมษายนของปที่ไดเลื่อน
(2) ครั้งที่สอง เปนการเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปหลัง
โดยใหเลื่อนในวันที่ ๑ ตุลาคมของปถัดไป
*ขอ 229 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ใหเลื่อนไดไมเกินขัน้ สูงของอันดับ
เงินเดือนสําหรับตําแหนงทีไ่ ดรับแตงตั้งนัน้
*ขอ 230 พนักงานเทศบาล ซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น ในแตละครั้ง
ตองอยูในหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(1)ในครึ่งปทแี่ ลวมาไดปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนเองดวยความสามารถ
*ขอ 226-241 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศหลักเกณฑฯโดยฉบับที่ 33 พ.ศ. 2553
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และดวยความอุสาหะจนเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ ซึ่งผูบังคับบัญชาไดพจิ ารณาตามขอ ๒๒๗
แลวเห็นวาอยูใ นเกณฑที่สมควรจะไดเลื่อนขั้นครึ่งขั้น
(2) ในครึ่งปทแี่ ลวมาตองไมถูกสั่งลงโทษทางวินยั ที่หนักกวาโทษภาคทัณฑหรือไม
ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกีย่ วกับการปฏิบตั ิหนาที่ราชการ หรือความผิดที่ทําใหเสื่อม
เสียเกียรติศักดิข์ องตําแหนงหนาที่ราชการตนเอง ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ
(3) ในครึ่งปทแี่ ลวมาตองไมถูกสั่งพักราชการเกินกวาสองเดือน
(4) ในครึ่งปทแี่ ลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(5)ในครึ่งปทแี่ ลวมาไดรับการบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน
หรือไดปฏิบัตริ าชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือนกอนถึงแกความตาย
(6) ในครึ่งปทแี่ ลวมาสําหรับผูที่ไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือน
(ข) ในครึ่งปแลวมาสําหรับผูไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสไปปฏิบัติ
ราชการ
หรือปฏิบัติงานในตางประเทศ ตองมีปฏิบัติราชการไมนอยกวากวาสีเ่ ดือน
(ค) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมลา หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่
นายกเทศมนตรี
หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายกําหนดเปนหนังสือไวกอนแลว โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพทองที่อันเปนทีต่ ั้ง
ของแตละสวนราชการ หรือ หนวยงาน
(ง) ในครึ่งปที่แลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยวันลาไมเกิน
ยี่สิบสามวัน
แตไมรวมถึงวันลาตาม (๖) หรือ (๗) และวันลาดังตอไปนี้
(ก) ลาอุปสมบท หรือ ลาประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
เฉพาะวันลาทีม่ ีสิทธิไดรับเงินเดือน ระหวางลาตามกฎหมาย วาดวยการจายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน
(ค) ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานาน ไมวาคราวเดียวหรือหลายคราว
รวมกันไมเกินหกสิบวันทําการ
(ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือขณะเดินทาง
ไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหนาที่
(จ) ลาผักผอน
(ฉ) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
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(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองคกรระหวางประเทศ
การนับจํานวนวันลาไมเกินยี่สิบสามวันสําหรับวันลากิจสวนตัวและวันลา
ปวย
ที่ไมใชวนั ลาปวย ตาม (9) (ง) ใหนับเฉพาะวันทําการ
*ขอ 231 พนักงานเทศบาลซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลือ่ นขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นในแตละครั้ง
ตองเปนผูอยูในหลักเกณฑ ที่จะไดรับการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามขอ ๒๓๐ และอยูใ น
หลักเกณฑประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังตอไปนี้ดว ย
(1) ปฏิบัติงานตามหนาที่ไดผลดีเดน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันกอใหเกิด
และผลดียิ่งตอทางราชการและสังคมจนถือเปนตัวอยางที่ดีได
(2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรือ่ งใดเรื่องหนึง่ หรือไดคนควา หรือ ประดิษฐ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเปนประโยชนตอทางราชการเปนพิเศษ และทางราชการไดดําเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได
รับรองใหใชการคนควาหรือสิ่งประดิษฐนนั้
(3) ปฏิบัติงานตามหนาทีท่ ี่มีสถานการณตรากตรําเสีย่ งอันตรายมาก หรือมีการตอสู
เสี่ยงตอความปลอดภัย ของชีวิต เปนกรณีพิเศษ
(4) ปฏิบัติงานที่มีภาระหนาที่หนักเกินกวาระดับตําแหนงจนเกิดประโยชนตอ
ทางราชการเปนพิเศษ และการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ของตนเองเปนผลดีดวย
(5) ปฏิบัติงานตําแหนงหนาที่ดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อยยากลําบากเปนพิเศษ
และงานนัน้ ไดผลดียิ่ง เปนประโยชนตอทางราชการและสังคม
(6) ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย ใหกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จ
เปนผลดียิ่งแกประเทศชาติ
*ขอ 232 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามขอ 230 และ ขอ 231
ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนหรือผูไดรับมอบหมายนําผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ที่ไดดําเนินการตามขอ 227 มาเปนหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณา
ประกอบกับขอมูลการลา พฤติกรรมการทํางาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ
และขอควรพิจารณาอื่นๆ ของผูนั้น แลวรายงานผลการพิจารณานั้น พรอมดวยขอมูลดังกลาวตอผูบงั คับบัญชา
ชั้นเหนือขึน้ ไปตามลําดับจนถึงนายกเทศมนตรี
ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ใหผบู ังคับบัญชาชั้นเหนือแตระดับที่ไดรับรายงาน
เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกเทศมนตรีดวย
*ขอ 233 การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหนบั ชวงเวลา
การปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานตามขอ 230 (9) ในครึ่งปที่แลวมาเปนเกณฑ เวนแตผูอยูใ นหลักเกณฑตาม
ขอ 230(5) หรือ (6) หรือ (7) ใหนับชวงเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสีเ่ ดือนเปนเกณฑการพิจารณา
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ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผูใดโอน เลื่อนตําตําแหนง ยาย สับเปลี่ยนหนาที่ไปชวยราชการ
ในหนวยงานราชการอื่น ไดรบั มอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่หรืองานพิเศษอื่นใดหรือลาไป
ปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามขอ 230 (9) (ช) ในครึ่งปทแี่ ลวมาใหนําผลการปฏิบัติราชการ
และการปฏิบตั ิงานของผูนั้นทุกตําแหนงและทุกแหงมาประกอบการพิจารณาดวย
*ขอ 234 ในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนแตละครั้ง นายกเทศมนตรีพิจารณารายงาน
ผลจากผูบังคับบัญชาตามขอ 232 ถาเห็นวาพนักงานเทศบาลผูใดอยูในหลักเกณฑที่ไดรับ
การพิจาณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามขอ 230 และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการใหเลื่อนขั้น
เงินเดือนใหแกผูนั้นครึ่งขั้น ถาเห็นวาขาราชการผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานอยูในหลักเกณฑตามขอ ๒๓๑
ใหเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผนู ั้นหนึง่ ขั้น
ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผูใดไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปแรกไมถึงหนึ่งขั้นถาใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปหลัง นายกเทศมนตรีไดพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ครึ่งปแรกกับครึ่งปหลัง
รวมกันแลวเห็นวามีมาตรฐานสูงกวาการทีจ่ ะไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นสําหรับปนั้น นายกเทศมนตรี
อาจมีคําสั่งใหเลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปของพนักงานสวนตําบลผูนั้นเปนจํานวนหนึง่ ขั้นครึ่งไดแตผลการ
ปฏิบัติงานทั้งปของขาราชการผูนั้นจะตองอยูในหลักเกณฑประการใดประการหนึ่ง หรือหลายประการ
ดังตอไปนี้ดว ย
(1) ปฏิบัติงานตามหนาที่ไดผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันกอใหเกิด
ประโยชนและผลดีตอทางราชการและสังคม
(2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือไดคนควา หรือประดิษฐ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเปนประโยชนตอทางราชการ
(3) ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่มสี ถานการณตรากตรําเสี่ยงอันตราย หรือมีการตอสู
ที่เสี่ยงตอความปลอดภัยของชีวิต
(4) ปฏิบัติงานที่มีภาระหนาที่หนักเกินกวาระดับตําแหนงจนเกิดประโยชนตอ
ทางราชการ และปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ของตนเปนผลดีดวย
(5) ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ดว ยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย ยากลําบาก
และงานนัน้ ไดผลดีเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม
(6) ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํากิจการอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จเปน
ผลดีแกประเทศชาติ
ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผูใดมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑที่ควรจะไดรับ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปแรกหนึ่งขั้น แตไมอาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นใหได เพราะมีขอจํากัดเกีย่ ว
กับจํานวนเงินที่จะใชเลื่อนขัน้ เงินเดือนของสวนราชการนั้น ถาในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปหลัง พนักงาน
เทศบาลผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก และไมมีขอจํากัดเกีย่ วกับ
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จํานวนเงินทีจ่ ะใชเลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น นายกเทศมนตรีอาจมีคําสั่งใหเลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปของ
ขาราชการผูนั้น เปนจํานวนสองขั้นได
*ขอ 235 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปใหแกพนักงานเทศบาล ซึ่งในครึ่งปที่แลวมา
ไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบตั ิงานในองคการระหวางประเทศตามขอ 230 (9) (ช) ใหนายกเทศมนตรี พิจารณาสั่ง
เลื่อนไดครั้งละไมเกินครึ่งขั้นเมื่อผูนั้นกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยใหสั่งเลื่อนยอนหลังไปในแตละครั้ง
ที่ควรจะไดเลือ่ น ทั้งนี้ ใหมกี ารประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่นายกเทศมนตรีกําหนด
*ขอ 236 นายกเทศมนตรีจะนําเอาเหตุทพี่ นักงานเทศบาลผูใดถูกแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนในกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรายแรงหรือถูกฟองคดีอาญา มาเปนเหตุในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานเทศบาลผูนั้นไมได
*ขอ 237 ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผูใดถูกสั่งลงโทษทางวินยั ที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ
และถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดทีเ่ กี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือความผิดที่
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ และเปนการถูกลงโทษจากการกระทําความผิดเดียวกัน ถาถูกสั่งไมเลื่อนขั้นเงินเดือนมาแลวเพราะเหตุ
ที่ถูกลงโทษทางวินยั หรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษ จะสั่งไมเลื่อนขั้นเงินเดือนซ้ําอีกครั้งหนึ่ง
เพราะเหตุเกิดจากการกระทําความผิดเดียวกันนั้นไมได
*ขอ 238 ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินยั หรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแลวมีผล
ทําใหการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลผูใดไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศกําหนดนี้
ใหนายกเทศมนตรีสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานงานเทศบาลผูนั้นเสียใหม ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด
ไวในประกาศกําหนดนี้
*ขอ 239 ในครึ่งปที่แลวมาถาพนักงานเทศบาลผูใดอยูในเกณฑที่จะไดเลื่อนขั้นเงินเดือน
แตผูนั้นจะตองพนจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น ใหนายกเทศมนตรีสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูนั้นเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
ในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปที่จะพนจากราชการ
*ขอ 240 ในครึ่งปที่แลวมาพนักงานเทศบาลผูใดอยูในเกณฑทจี่ ะไดเลื่อนขั้นเงินเดือนแต
ผูนั้นถึงแกความตายกอน หรือในวันที่ 1 เมษายน หรือ วันที่ 1 ตุลาคม ใหนายกเทศมนตรีสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ใหผูนั้น เพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ โดยใหมีผลในวันที่ผูนั้นถึงแกความตาย
*ขอ 241 พนักงานเทศบาลผูใดไมอยูใ นหลักเกณฑที่จะไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น
ตามขอ 230 เพราะเหตุเกีย่ วกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา หรือการมาทํางานสายตามกําหนด
แตนายกเทศมนตรีพิจารณาแลวเห็นวา มีเหตุผลพิเศษทีส่ มควรเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานเทศบาล
ผูนั้น ใหนายกเทศมนตรีนําเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) พรอมดวยเหตุผลเพื่อพิจารณา
เปนการเฉพาะราย ถาคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) เห็นชอบดวยจึงสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได

183

ขอ 242 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ใหดําเนินการตามขอ 224 โดยให เทศบาลตั้ง
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑที่กําหนดในหมวดนี้ และใหนายกเทศมนตรีเปนผูมี
อํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลทุกตําแหนง ตามความเห็นของคณะกรรมการ ดังกลาว
สําหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา ใหเทศบาล แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการระดับโรงเรียนของแตละโรงเรียนขึ้นมาพิจารณากอนเสนอคณะกรรมการฯตามวรรคหนึ่ง
โดยแยกพิจารณาตางหากจากพนักงานเทศบาลแลวรายงานให ก.ท. เพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
ขอ 243 ในการกําหนดโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ กําหนดวงเงินที่ใชในการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน และการกําหนดเงินตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานเทศบาล ใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด
ขอ 244 พนักงานเทศบาลผูใดถึงแกความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ ใหเทศบาล
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูนั้นเปนกรณีพิเศษ เพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญทั้งนี้ ใหนํา
กฎหมายหรือระเบียบที่กําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 245 ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนของพนักงานเทศบาลผูถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ เปนผูมีหนาที่รายงาน และเสนอขอใหพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ โดยรวบรวม
เอกสารที่เกี่ยวของ แลวเสนอใหผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกเทศมนตรี
ในการรายงานและการเสนอขอใหพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ ตามวรรคหนึ่ง ให
กําหนดรายละเอียด ดังนี้
(1) ชื่อพนักงานเทศบาลผูถึงแกความตาย และประวัติการรับราชการของพนักงาน เทศบาล
ผูถึงแกความตาย
(2) รายงานเหตุที่พนักงานเทศบาลผูนั้นถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ
(3) ความเห็นในการเสนอขอใหพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษเพื่อประโยชนใน
การคํานวณบําเหน็จ
(4) สําเนาเอกสารของทางราชการที่ออกเกี่ยวกับการตาย และสาเหตุการตาย
(5) เอกสารอื่น ๆ ที่มีความจําเปนเพื่อประกอบการพิจารณา
ข อ 246 เมื่ อ นายกเทศมนตรี ไ ด รั บ รายงานดั ง กล า วแล ว ให น ายกเทศมนตรี แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานเทศบาลผูถึงแกความตายเปนกรณีพิเศษเพื่อประโยชน
ในการคํานวณบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษขึ้นคณะหนึ่ง จํานวนไมเกิน 3 คน ประกอบดวย ปลัดเทศบาล
และผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการ เพื่อพิจารณารายงานการขอเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษของ
พนักงานผูถึงแกความตายเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
ขอ 247 ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ใหพิจารณารายงานการขอเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณี
พิเศษตามขอ 245 โดยใหพิจารณา ดังนี้
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(1) พนักงานเทศบาลผูนั้นถึงแกความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไม
(2) เหตุที่ทําใหถึงแกความตายเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูตาย หรือ
จากความผิดของผูตายหรือไม
(3) ความเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเปนกรณีพิเศษ เพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จหรือไม

ขอ 248 เมื่อคณะกรรมการไดพิจารณาตามขอ 247 แลว ใหประชุมพิจารณาและมีความเห็นวา
สมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานเทศบาลผูถึงแกความตายเปนกรณีพิเศษเพื่อประโยชนในการคํานวณ
บําเหน็จ หรือไมหากเห็นวาควรเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษไดจะสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนจํานวนกี่ขั้น
ทั้งนี้ใหนํากฎหมายหรือระเบียบที่กําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลมและเสนอ
ความเห็นในการพิจารณาตอนายกเทศมนตรีพิจารณาตอไป
ใหนายกเทศมนตรี เสนอเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษและความเห็นตามวรรค
หนึ่ง ให ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบ
ขอ 249 การสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานเทศบาลผูถึงแกความตาย
เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการดังกลาว ใหนายกเทศมนตรีเปนผูมีอํานาจสั่งตามมติของ ก.ท.จ. ตามขอ 248
โดยใหมีผลเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จเทานั้น
ขอ 250 การเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาผูถึงแกความตาย เนื่องจากการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการดังกลาวใหนายกเทศมนตรีเปนผูมีอํานาจสั่งตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือนเปนกรณีพิเศษ โดยใหมีผลเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จ ความชอบกรณีพเิ ศษแลวรายงานให ก.ท.

ทราบ เพื่อแจงใหหนวยงานที่ไดรับการจัดสรรอัตราเงินเดือนของตําแหนงจากสํานักงบประมาณทําความตกลง
กับสํานักงบประมาณตอไป
หมวด 12
โครงสรางการแบงสวนราชการ
ขอ 251 การกําหนดและการเปลี่ยนแปลงขนาดของเทศบาล กรอบระดับตําแหนงผูบริหาร
ของเทศบาล ใหดําเนินการได ดังนี้
(1) ใหกําหนดขนาดของเทศบาลออกเปน 3 ขนาด ไดแก ขนาดใหญขนาดกลาง
และขนาดเล็ก เทศบาลใดจะเปนขนาดใดใหกําหนด ดังนี้
(ก) เทศบาลชั้น 1
เดิม จัดใหเปนเทศบาลขนาดใหญ
(ข) เทศบาลชั้น 2 – 6
เดิม จัดใหเปนเทศบาลขนาดกลาง
(ค) เทศบาลชั้น 7 เดิม จัดใหเปนเทศบาลขนาดเล็ก
(2) เทศบาลสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดไดตามความจําเปนและความเหมาะสมโดย
จะตองผานเกณฑเบื้องตนตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กําหนด
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(3) คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเปนผูพิจารณาเห็นชอบการกําหนดขนาดของ
เทศบาลเปนขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็กตามที่เทศบาลเสนอ
(4) ใหนําการกําหนดขนาดของเทศบาลมาใชในการกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงระดับ
ตําแหนงผูบริหารของเทศบาล ตามกรอบระดับตําแหนงฯ แนบทายหลักเกณฑนี้
การกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงระดับตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
(5) การเปลี่ยนแปลงขนาดเทศบาลหรือระดับตําแหนงตามขอ 2 และขอ 4 ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กอน
ขอ 252 ใหเทศบาลกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการเพื่อรองรับอํานาจหนาทีต่ ามที่
กําหนดในกฎหมายวาดวยเทศบาล กฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และกฎหมายอื่นทีก่ าํ หนดหนาที่ใหแกเทศบาล
ในการกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงความตองการและ
ความเหมาะสมของเทศบาล โดยใหมีโครงสรางการแบงสวนราชการดังตอไปนี้
(1) สํานักปลัดเทศบาล
(2) กองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ใหสวนราชการตาม (1) มีฐานะเปนกองหรือสํานัก
*ขอ 253 ใหเทศบาลประกาศกําหนดกองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นตาม ขอ 252
วรรคสอง (2) ซึ่งถือวาเปนสวนราชการที่มีความจําเปนในการบริหารราชการของเทศบาล ดังนี้
(ก) สวนราชการที่เปนสํานักหรือกอง
(1) การคลัง
(2) การชาง
(3) การสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
(4) การการศึกษา
(5) วิชาการและแผนงาน
(6) การประปา
(7) การแพทย
(8) การชางสุขาภิบาล
(9) การสวัสดิการสังคม
(10) บริหารกลาง เปนสวนราชการระดับสํานัก
ข. หนวยตรวจสอบภายในและแขวง
*ขอ 253 ก(10) แกไขเพิ่มเติมตามประกาศหลักเกณฑฯโดยฉบับที่ 29 พ.ศ. 2552
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ขอ 254 ภายใตบังคับขอ 252 เทศบาลอาจประกาศกําหนดกอง หรือสวนราชการอื่นไดตาม
ความเหมาะสม และความจําเปนของเทศบาล โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
ขอ 255 ในการประกาศกําหนดกองหรือสวนราชการตามขอ 254 ใหเทศบาลจัดทําเปนประกาศ
เทศบาล โดยใหกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของกองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นโดยมีแนว
ทางการกําหนด ดังนี้
(1) สํ า นั ก ปลั ด เทศบาล ให มี ห น า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ ราชการทั่ ว ไปของ
เทศบาล และราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกอง หรือสวนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้ง
กํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล
(2) กองวิชาการและแผนงาน มีหนาที่เกี่ยวกับการวิเคราะหนโยบายและแผน ซึ่งมี
ลักษณะเพื่อประกอบการกําหนดนโยบายจัดทําแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
และโครงการตาง ๆ ซึ่ง อาจเปนนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร
หรื อ ความมั่ น คงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเปน นโยบายแผนงานของเทศบาลหรื อเมื องพั ทยาและโครงการ
ระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแลวแตกรณี และปฏิบัติหนาที่อื่นที่ เกี่ยวของ
(3) กองคลัง สํานักการคลังมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจาย การรับ การ
นําสงเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง
คาตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงิน
ตาง ๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ การควบคุมการเบิกจาย งานทํางบ
ทดลองประจํ า เดื อ น ประจํ า ป งานเกี่ ย วกั บ การพั ส ดุ ข องเทศบาลและ งานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งและที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย
(4) กองชาง สํานักการชางมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบ การ
จัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ
การกอสราง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการกอสรางและซอมบํารุง การ
ควบคุมการกอสรางและซอมบํารุง งานแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม
ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับ
แผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและที่
ไดรับมอบหมาย
(5) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีหนาที่
เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนสงเสริมสุขภาพและอนามัย กองปองกันโรคติดตอ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและ
งานอื่น ๆ เกี่ยวกับการใหบริการดานสาธารณสุข งานสัตวแพทย ในกรณีที่ยังไมไดจัดตั้งกองแพทย จะมีงาน
ดานการรักษาพยาบาลในเบื้องตนเกี่ยวกับศูนยบริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข
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(6) กองการศึกษา สํานักการศึกษามีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษา
และพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย
เชน การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาโดยใหมีงาน ธุรการ
งานการเจาหนาที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษา
ปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝกและสงเสริมอาชีพ งานหองสมุดพิพิธภัณฑและเครือขาย
ทางการศึกษา งานกิจการศาสนา สงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็ก
เยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
(7) กองสวัสดิการและสังคม สํานักสวัสดิการสังคมมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การสังคมสงเคราะห การสงเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบ ชุมชนหนาแนน
และชุมชนแออัด การจัดใหมีและสนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชน การสงเสริมงานประเพณีทองถิ่น และงาน
สาธารณะ การใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ
(8) กองการประปา สํานักการประปามีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมการ
ผลิตและการจําหนายน้ําประปา การติดตั้งประปา การควบคุมการดําเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณรายได
รายจาย การบัญชี พัสดุ การวางแผนปรับปรุงในขอบกพรองตาง ๆ ของการประปา รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

(9) กองการแพทย สํานักการแพทยมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพยาบาล
และการบริการทางการแพทย งานวิชาการและแผนงานทางดานการแพทยพยาบาลและบริการสาธารณสุข งาน
เภสัชกรรม ทัตนสาธารณสุข งานชันสูตรและรังสีวิทยา งานเวชกรรม งานผูปวยนอก งานผูปวยในและหอง
คลอด งานหองผาตัด และวิสัญญี รวมทั้งงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
(10) กองชางสุขาภิบาล สํานักการชางสุขาภิบาลมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การจัดการสิ่งแวดลอม ดานวัสดุที่ใชแลว (ขยะ) การจัดการคุณภาพน้ํา การควบคุมออกแบบและกอสราง
อาคารโรงงาน ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสียและมลพิษใน
ดานอื่น ๆ รวมทั้งการปฏิบัติงานตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
(11) หนวยตรวจสอบภายใน มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบ
บัญชี เอกสารการเบิก จ าย เอกสารการรับเงิ น ทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรั กษาหลักฐานการบัญชี งาน
ตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพยสินและการทําประโยชนจากทรัพยสินเทศบาลและงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย
(12) แขวงมีหนาที่ความรับผิดชอบกิจการภายในแขวงในสวนที่เปนอํานาจหนาที่
ของปลัดเทศบาล โดยใหมีสํานักงานแขวง งานการศึกษา งานคลัง งานสวัสดิการสังคม งานการประปา งาน
สาธารณสุข งานชาง อยูในแขวง หรืออาจจะใหมีการแบงสวนงานอื่น ๆ ที่จําเปนมาปฏิบัติหนาที่ในแขวงนั้น
รวมทั้งปฏิบัติงานในหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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ขอ 256 ขอ สํานักปลัดเทศบาลมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและ
ราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสํานัก กอง หรือสวนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกํากับและ
เรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล โดยมีหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลเปนผูปกครองบังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักปลัดเทศบาล
ขอ 257 สํานัก กอง หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นตามขอ 252 วรรคสอง (2) ใหมี
หนาที่รับผิดชอบตามที่กําหนดในประกาศเทศบาล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน เทศบาล
ขอ 258 การแบงสวนราชการภายในสํานักปลัดเทศบาล สํานัก กอง หรือสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอื่นตามขอ 252 ใหกําหนดเปนประกาศเทศบาลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล ทั้งนี้ ใหกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบภายในสวนราชการภายในไวในประกาศเทศบาล
ดังกลาวดวย
การกําหนดหนาที่รับผิดชอบของสวนราชการที่จัดแบงภายในตามวรรคหนึ่ง ตองเปนหนาที่
ความรับผิดชอบที่อยูในขอบเขตของหนาที่ความรับผิดชอบของสวนราชการนั้น
ขอ 259 การจัดตั้ง การปรับปรุง การรวมหรือการยุบเลิกการแบงสวนราชการตาม ขอ 253 ให
เทศบาลพิจารณาเสนอความเห็นและพิจารณาอัตรากําลัง การจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกันแลวเสนอตอ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล พิจารณาใหความเห็นชอบ
ในการพิจารณาขอจัดตั้ง ปรับปรุง การรวมหรือการยุบเลิกการแบงสวนราชการตาม วรรค
หนึ่ง ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล พิจารณาโดยคํานึงถึ งภารกิจ อํานาจหนาที่ความรับผิด ชอบของ
เทศบาล ตามที่กฎหมายกําหนด ลักษณะงาน คุณภาพของงาน ปริมาณงาน และความจําเปนความเหมาะสม
ตลอดทั้งอัตรากําลังของพนักงานของสวนราชการ และงบประมาณคาใชจายตาง ๆ ของเทศบาลประกอบดวย
ขอ 259 เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)มีมติเห็นชอบการจัดตั้งหรือปรับปรุงการ
กําหนดสวนราชการใหม ตามขอ 259 แลว ใหเสนอการขอจัดตั้งหรือกําหนดปรับปรุงกําหนดสวนราชการและ
กําหนดตําแหนงใหมใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.)พิจารณาใหความเห็นชอบโดยใหมีรายการ ดังนี้

(1) เหตุผลความจําเปนที่จัดตั้งหรือปรับปรุงการกําหนดสวนราชการใหม
(2) ภารกิจ อํานาจ หนาที่ ความรับผิดชอบของสวนราชการเดิม
(3) อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของสวนราชการที่จะขอจัดตั้ง
(4) ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ คุณภาพ และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากเดิมถึงขนาดตองจัดตั้งหรือตองมีการปรับปรุง
(5) กรอบโครงสรางอัตรากําลังพนักงานเทศบาลใหม สวนราชการเดิมและที่จัดตั้งใหม
(6) รางประกาศเทศบาล กําหนดสวนราชการที่ปรับปรุงใหม โดยกําหนดอํานาจหนาที่ความ
รับผิดชอบและการจัดแบงสวนราชการภายในดวย
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ขอ 260 การจัดตั้งกองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นขึ้นใหม เพื่อรองรับภารกิจหนาที่ของ
เทศบาล หรือการปรับปรุงการกําหนดสวนราชการของเทศบาล ซึ่งมีการจัดตั้งกอง หรือสวนราชการขึ้นใหม
ใหเทศบาล เสนอเหตุผลความจําเปน และรางประกาศเทศบาล กําหนดกองหรือสวนราชการขึ้นใหม เพื่อให
ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยใหมีรายการ ดังนี้
(1) เหตุผล ความจําเปนที่ตองจัดตั้งกองหรือสวนราชการขึ้นใหม
(2) ชื่อกองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
(3) อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของกองหรือสวนราชการ นั้น
(4) ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติตามขอ (3) คุณภาพและปริมาณงานถึงขนาดตองจัดตั้งเปน
หนวยงานระดับ กองและกําหนดอัตรากําลังพนักงานเทศบาลในสวนราชการนั้น
(5) รางประกาศเทศบาล กําหนดสวนราชการที่ปรับปรุงใหม โดยกําหนดอํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบของกองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและการจัดแบงสวนราชการภายในตามขอ 258
ในการพิจารณาของ ก.ท.จ. ใหคํานึงถึงภารกิจอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของเทศบาล
ตามที่กฎหมายกําหนดลักษณะงานคุณภาพของงาน ปริมาณงาน และความจําเปนความเหมาะสม ตลอดทั้ง
อัตรากําลังของพนักงานเทศบาล และงบประมาณคาใชจายตาง ๆ ของเทศบาล
ขอ 261 เมื่อ ก.ท.จ.

ไดพิจารณาการขอจัดตั้งหรือปรับปรุงการกําหนดสวนราชการตามขอ

259 แลว
(1) มีมติเห็นชอบการจัดตั้งหรือปรับปรุงการกําหนดสวนราชการใหม และอัตรากําลัง
พนักงานเทศบาล ที่กําหนดในกองหรือสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม เปนการปรับเกลี่ยมาจากกองหรือสวน
ราชการอื่นภายในเทศบาล โดยไมเพิ่มอัตรากําลัง ใหนายกเทศบาลลงนามในประกาศใชบังคับ และดําเนินการ
ตามมติ ก.ท.จ.
(2) มีมติเห็นชอบการจัดตั้งหรือปรับปรุงการกําหนดสวนราชการใหม และอัตรากําลัง
พนักงานเทศบาล ที่กําหนดในกองหรือสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม เปนการกําหนดตําแหนงเพิ่มใหม ใหเสนอ
เรื่องการกําหนดตําแหนงเพิ่มใหมให ก.ท. ใหความเห็นชอบกอน
(3) มีมติเปนประการอื่นใด ใหเทศบาลดําเนินการตามมติของ ก.ท.จ. นั้น
*เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) มีมติเห็นชอบการจัดตั้งหรือปรับปรุงการ
กําหนดสวนราชการใหม แลว ใหเสนอการขอจัดตั้งหรือปรับปรุงกําหนดสวนราชการและการกําหนดตําแหนง
ใหมใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยมีรายการ ดังนี้
1. เหตุผลความจําเปนที่จัดตั้งหรือปรับปรุงการกําหนดสวนราชการใหม
2. ภารกิจ อํานาจ หนาที่ ความรับผิดชอบของสวนราชการเดิม
3. อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของสวนราชการที่จะขอจัดตั้ง
*ขอ 161 วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมตามประกาศหลักเกณฑฯโดยฉบับที่ 28 พ.ศ. 2552
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4. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณภาพ และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากเดิมถึงขนาดตองจัดตั้งหรือตองมี
การปรับปรุง
5. กรอบโครงสรางอัตรากําลังพนักงานเทศบาลในสวนราชการเดิมและที่จัดตั้งใหม
6. รางประกาศเทศบาล กําหนดสวนราชการที่ปรับปรุงใหม โดยกําหนดอํานาจหนาที่ความ
รับผิดชอบและการจัดแบงสวนราชการภายในดวย
หมวด 13
วิธีการบริหารและการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาล
ขอ 262 ในการบริหารกิจการของเทศบาล คณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีในรูปแบบคณะ
เทศมนตรี อาจมอบอํ า นาจโดยทํ า เป น หนั ง สื อ ให น ายกเทศมนตรี เทศมนตรี ปลั ด เทศบาลหรื อ รอง
ปลัดเทศบาลทําการแทนคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีแลวแตกรณีได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายวา
ดวยเทศบาล
เทศบาลที่มีการบริหารในรูปแบบเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง การรักษาราชการแทน
หรือการปฏิบัติราชการแทนของนายกเทศมนตรีใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยเทศบาล
ขอ 263 ในสํานักกองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น มีผูอํานวยการสํานักผูอํานวยการกอง
หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น คนหนึ่งเปนผูปกครองบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการของสํานัก กอง หรือสวนราชการนั้น
ขอ 264 ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการวินิจฉัยปญหาและสั่งการใหใช
หลักการแบงอํานาจและหนาที่ตามลักษณะของเรื่องดังตอไปนี้
ปลัดเทศบาล
(1) เรื่องที่นายกเทศมนตรีสั่งการเกี่ยวกับนโยบายของเทศบาล
(2) เรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับระบุใหเปนอํานาจหนาที่ของปลัดเทศบาล
(3) เรื่องซึ่งตกลงกันไมไดระหวางหนวยงานตาง ๆ ภายใตบังคับบัญชา
(4) เรื่องในหนาที่สํานักงานเทศบาล
(5) เรื่องที่หัวหนาสวนราชการเห็นเปนปญหาและเสนอมาเพื่อรับคําวินิจฉัยหรือในกรณี
(6) พิเศษอื่นใด
(7) เรื่องที่ปลัดเทศบาลสั่งการโดยเฉพาะ
(8) เรื่องที่หัวหนาสวนราชการตาง ๆ เห็นสมควรเสนอเพื่อทราบ
รองปลัดเทศบาล
เรื่องใดที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ระบุใหเปนอํานาจหนาที่ปลัดเทศบาล หาก
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กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับนั้นมิไดกําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น ปลัดเทศบาลจะมอบอํานาจ
โดยทําเปนหนังสือใหรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนในนามของปลัดเทศบาลก็ได
หัวหนาสวนราชการ
(1) เรื่องใดที่เปนหนาที่ของสวนราชการใดอยูแลว หรือซึ่งจะไดมอบหมายกิจการใหมให
หัวหนาสวนราชการนั้นเปนผูสั่งการและรับผิดชอบโดยตรง
(2) เรื่องเขาลักษณะที่จะตองเสนอนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลใหเสนอปลัดเทศบาล
ตามลําดับ เมื่อนายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาลพิจารณาวินิจฉัยสั่งการประการใดแลวใหหัวหนาสวนราชการ
พึงปฏิบัติตามคําสั่งนั้น
(3) การปฏิบัติงานภายในสวนราชการนั้น หัวหนาสวนราชการพึงอนุโลมตามหลักดังกลาว
ขางตนตามลําดับชั้น
ขอ 265 ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยเทศบาล การกําหนดใหพนักงานเทศบาลตําแหนงที่มิได
กํ า หนดไว ใ นประกาศนี้ บั ง คั บ บั ญ ชาพนั ก งานเทศบาลในส ว นราชการใด ฐานะใด ให เ ป น ไปตามที่
นายกเทศมนตรีมอบหมาย โดยทําเปนหนังสือ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนด
ขอ 266 อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติการปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่นที่ผู
ดํ ารงตํ าแหน งใดจะพึ งปฏิ บั ติ หรื อดํ าเนิ นการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบั งคั บ หรื อคํ าสั่ งใด หรื อมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได
กําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น หรือมิไดหามเรื่องการมอบอํานาจไวผูดํารงตําแหนงนั้นอาจมอบ
อํานาจใหผูดํารงตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทนได ดังนี้
(1) ปลัดเทศบาลอาจมอบใหรองปลัดเทศบาล ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง หรือ
หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
(2) ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นอาจมอบ
ใหพนักงานเทศบาลในกองหรือสวนราชการนั้น
การมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนตาม วรรคหนึ่ง (1) และ (2) ใหทําเปนหนังสือ
ขอ 267 เมื่อมีการมอบอํานาจตามขอ 266 โดยชอบแลว ผูรับมอบอํานาจมีหนาที่ตองรับมอบ
อํานาจนั้น และจะมอบอํานาจนั้นใหแกผูดํารงตําแหนงอื่นตอไปไมได
ขอ 268 ในการมอบอํานาจตามขอ 266 (1) และ (2) ใหผูมอบอํานาจพิจารณาถึงการอํานวย
ความสะดวกแกประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของ
ตําแหนงของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจตองปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบอํานาจตามวัตถุประสงคของการ
มอบอํานาจดังกลาว
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เมื่อไดมอบอํานาจแลว ผูมอบอํานาจมีหนาที่กํากับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผูรับมอบ
อํานาจ และใหมีอํานาจแนะนําและแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจได
ข อ 269 ในกรณี ที่ ไ ม มี ป ลั ด เทศบาล หรื อ มี แ ต ไ ม ส ามารถปฏิ บั ติ ร าชการได ให ร อง
ปลั ด เทศบาลเป น ผู รั ก ษาราชการแทน ถ า มี ร องปลั ด เทศบาลหลายคน ให น ายกเทศมนตรี แ ต ง ตั้ ง รอง
ปลัดเทศบาลคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองปลัดเทศบาล หรือมีแตไมสามารถ
ปฏิบัติราชการได ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งพนักงานเทศบาลในเทศบาลซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการ
กองหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นเปนผูรักษาราชการแทน
ในกรณีที่ไมมีรองปลัดเทศบาล หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติราชการไดนายกเทศมนตรีจะ
แตงตั้งพนักงานเทศบาลในเทศบาลซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอื่นเปนผูรักษาราชการแทนก็ได
*ขอ 270 ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาสวน
ราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติราชการได ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งพนักงานเทศบาลใน
สํานัก กองหรือสวนราชการนั้นคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควร ใหเปนผูรักษาราชการแทนได แตเพื่อความ
เหมาะสมแกการรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในสํานัก กองหรือสวนราชการนั้น นายกเทศมนตรีอาจจะแตงตั้ง
พนักงานเทศบาลคนใดคนหนึ่งซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวา ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นเปนผูรักษาราชการแทนก็ได
ขอ 271 ใหผูรักษาราชการแทนมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน
ในกรณีที่มีผูดํารงตําแหนงใด หรือผูรักษาราชการแทนผูดํารงตําแหนงนั้นมอบหมายหรือมอบ
อํานาจใหผูดํารงตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทน ใหผูปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับ ผูซึ่ง
มอบหมายหรือมอบอํานาจ
ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจหนาที่อยาง
ใด ให ผู รั ก ษาราชการแทนหรื อ ผู ป ฏิ บั ติ ร าชการแทน มี อํ า นาจหน า ที่ เ ป น กรรมการหรื อ มี อํ า นาจหน า ที่
เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้นในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนดวย แลวแตกรณี
ขอ 272 การเปนผูรักษาราชการแทนตามที่กําหนดในมาตรฐานทั่วไปนี้ ไมกระทบกระเทือน
อํานาจนายกเทศมนตรีซึ่งเปนผูบังคับบัญชาที่จะแตงตั้งพนักงานเทศบาลอื่นเปนผูรักษาราชการแทนตามอํานาจ
หนาที่ที่มีอยูตามกฎหมาย
ในกรณีที่มีการแตงตั้งผูรักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง ใหผูดํารงตําแหนงรอง พนจากความ
เปนผูรักษาราชการแทนนับแตเวลาที่ผูไดรับการแตงตั้งตามวรรคหนึ่งเขารับหนาที่
ขอ 273 ในกรณีที่ตําแหนงพนักงานเทศบาลตําแหนงอื่นวางลง หรือผูดํารงตําแหนงไมสามารถ
ปฏิบัติราชการได และเปนกรณีที่มิไดมีการกําหนดไวเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทนและการรักษาราชการ
*ขอ 270 วรรคสาม แกไขเพิ่มเติมตามประกาศหลักเกณฑฯโดยฉบับที่ 2 พ.ศ. 2546
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แทน ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจสั่งใหพนักงานเทศบาลที่เห็นสมควรใหรักษาการในตําแหนงนั้นได โดยให
พิจารณาถึงความรูความสามารถ ความเหมาะสมและเปนประโยชนตอทางราชการสูงสุด สําหรับกรณีตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษาวางลงหรือผูดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการไดและมี
การแตงตั้งผูดํารงตําแหนงผูชวยไว ใหผูดํารงตําแหนงผูชวยเปนผูรักษาการในตําแหนง ถามีผูดํารงตําแหนง
ผูชวยหลายคน ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงผูชวย คนหนึ่งหรือหลายคนรักษาการใน
ตําแหนงตามลําดับไวเปนการลวงหนาได
ผูรักษาการในตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ใหมีอํานาจหนาที่ตามตําแหนงที่รักษาการนั้น ในกรณีที่
มี ก ฎหมายอื่ น กฎ ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี มติ ค ณะกรรมการตามกฎหมาย หรื อ คํ า สั่ ง
ผูบังคับบัญชาแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงนั้น เปนกรรมการหรือใหมีอํานาจหนาที่ใด ก็ใหผูรักษาการในตําแหนง
ทําหนาที่กรรมการหรือมีอํานาจหนาที่อยางนั้น ในระหวางที่รักษาการในตําแหนง แลวแตกรณี
หมวด 14
กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
สวนที่ 1
การสั่งพนักงานประจําเทศบาล
ขอ 274 ใหนายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. มีอํานาจสั่งพนักงานเทศบาลให
ประจําเทศบาลเปนการชั่วคราว โดยใหพนจากตําแหนงหนาที่เดิมได ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนดังตอไปนี้
(1) เมื่อพนักงานเทศบาลมีกรณีถูกกลาวหาหรือมีกรณีเปนที่สงสัยวากระทําผิดวินัยอยาง
รายแรง หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ หรือกรณีที่ถูกฟองนั้น พนักงานอัยการรับเปนทนายแกตางใหและถา ใหผูนั้นคงอยูใน
ตําแหนงหนาที่เดิมตอไปจะเปนอุปสรรคตอการสืบสวนสอบสวน หรืออาจเกิดการเสียหายแกราชการ
(2) เมื่อพนักงานเทศบาลกระทําหรือละเวนกระทําการใดจนตองคําพิพากษาถึงที่สุดวา
เปนผูกระทําความผิดอาญา และผูมีอํานาจดังกลาวพิจารณาเห็นวาขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาถึงที่สุด
นั้นไดความประจักษชัดอยูแลววาการกระทําหรือละเวนกระทําการนั้นเปนความผิดวินัยรายแรง
(3) เมื่ อ พนั ก งานเทศบาลละทิ้ ง หรื อ ทอดทิ้ ง หน า ที่ ร าชการ และผู บั ง คั บ บั ญ ชาได
ดําเนินการสืบสวนแลวเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร และการละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการนั้นเปนเหตุให
เสียหายแกราชการอยางรายแรง
(4) เมื่อพนักงานเทศบาลกระทําผิดวินัยอยางรายแรงและไดรับสารภาพเปนหนังสือตอ
ผูบังคับบัญชา หรือใหถอยคํารับสารภาพตอผูมีหนาที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัยและไดมีการบันทึกถอยคํารับสารภาพเปนหนังสือ
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(5) เมื่อพนักงานเทศบาลมีกรณีถูกแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น ทําการสอบสวนในกรณีถูก
กลาวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนผูขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามสําหรับพนักงานเทศบาล
(6) เมื่อพนักงานเทศบาลมีกรณีถูกแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวน หรือมีการใช
สํานวนการสอบสวนพิจารณาดําเนินการในกรณีถูกกลาวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถใน
อันที่จะปฏิบัติราชการ บกพรองในหนาที่ราชการหรือประพฤติตน ไมเหมาะสมกับตําแหนง หนาที่ราชการ
หรือมีกรณีที่ปรากฏชัดแจงตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย
(7) เมื่อพนักงานเทศบาลผูดํารงตําแหนงใดมีกรณีถูกกลาวหา หรือมีกรณีเปนที่สงสัยวามี
พฤติการณไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้นซึ่งผูบังคับบัญชาไดสืบสวนแลวเห็นวากรณีมี
มูล และถาใหผูนั้นคงอยูในตําแหนงเดิมตอไปอาจเกิดการเสียหายแกราชการ
(8) เมื่อพนักงานเทศบาลไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
(9) เมื่อพนักงานเทศบาลไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรส ซึ่งไปปฏิบัติหนาที่ราชการ
หรือไปปฏิบัติงานในตางประเทศ
(10) เมื่อพนักงานเทศบาลไดรับทุนรัฐบาลหรือทุนของเทศบาลใหไปศึกษาหรือฝกอบรม
ในประเทศ หรือตางประเทศ
(11) กรณี อื่ น ที่ มี เ หตุ ผ ลความจํ า เปน พิ เ ศษเพื่ อ ประโยชน แ ก ร าชการ โดยได รับ ความ
เห็นชอบจาก ก.ท.จ.
ขอ 275 ในการเสนอขอให ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบการสั่งพนักงานเทศบาลให
ประจําเทศบาล ใหแสดงรายละเอียดในคําเสนอขอ ดังตอไปนี้
(1) คํ า ชี้ แ จง เหตุ ผ ลความจํ า เป น และประโยชน แ ก ร าชการ และระยะเวลาที่ จ ะสั่ ง
พนักงานเทศบาลใหประจําเทศบาล ทั้งนี้ ตองไมเกินหกเดือน เวนแตการสั่งประจําเทศบาลตามขอ 274 (8) (9)
และ(10) ใหสั่งไดไมเกินระยะเวลาที่ผูนั้นไดรับอนุญาตใหลา
(2) หนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการที่จะมอบหมายแกผูถูกสั่งใหประจํา
เทศบาล ยกเวนกรณีตามขอ 274 (8) (9) และ (10)
ขอ 276 การสั่งพนักงานเทศบาลใหประจําเทศบาล
ใหนายกเทศมนตรีสั่งไดตามมติของ
ก.ท.จ. เปนเวลาไมเกินหกเดือนนับแตวันที่ถูกสั่งใหประจํา เวนแต กรณีสั่งประจําเทศบาลตามขอ 274 (8) (9)
และ (10) ใหสั่งไดไมเกินระยะเวลาที่ผูนั้นไดรับอนุญาตใหลา
เมื่อมีการสั่งพนักงานเทศบาลผูใดใหประจําเทศบาลแลว และถานายกเทศมนตรี เห็นวายังมี
เหตุผ ลความจํา เปน พิ เ ศษที่จ ะตอ งสั่ง ให ผูนั้ น ประจําต อไปอีก เกิ น กํ า หนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง ให ขอความ
เห็นชอบขยายเวลาตอ ก.ท.จ. ไดอีกไมเกินหนึ่งป โดยเมื่อรวมกันแลวใหขยายเวลาสั่งประจําเทศบาล ไดไมเกิน
หนึ่งปหกเดือน ทั้งนี้ ใหขอขยายเวลากอนวันครบกําหนดเวลาเดิมไมนอยกวาสามสิบวัน เวนแตกรณีที่มี
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เหตุผลความจําเปนพิเศษ อาจขอความเห็นชอบขยายเวลาตอ ก.ท.จ. กอนวันครบกําหนดเวลาเดิมนอยกวา
สามสิบวันได
การขอความเห็นชอบขยายเวลาตามวรรคสองใหนําความขอ 275 (1) และ (2) มาใชบังคับโดย
อนุโลม
ขอ 277 ในการเสนอขอให ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบการสั่งพนักงานเทศบาลให
ประจําเทศบาลสําหรับกรณีมีเหตุผลความจําเปนตามขอ 274 (8) (9) (10) หรือ (11) หากเทศบาลเห็นวา เพื่อ
ประโยชนตอการบริหารราชการของเทศบาล และใหมีเจาหนาที่ปฏิบัติงานทดแทนในตําแหนง ผูที่ถูกสั่งให
ประจําเทศบาล ใหเทศบาลดําเนินการตามขอ 275 (1) และ (2) และใหเสนอขอกําหนดตําแหนงประจําเทศบาล
เพิ่มใหม เพื่อรองรับพนักงานเทศบาล ผูถูกสั่งใหประจําดังกลาวเปนการเฉพาะตัว โดยใหกําหนดเปนเงื่อนไข
วา หากตําแหนงประจําเทศบาลวางลงใหยุบเลิกตําแหนงได
สําหรับการสั่งประจําเทศบาลตามวรรคหนึ่ง เมื่อ ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบแลว ให
ก.ท.จ. เสนอเรื่องการขอกําหนดตําแหนงประจําเทศบาล พรอมดวยเหตุผลความจําเปนในการสั่งพนักงาน
เทศบาลผูนั้นประจําเทศบาล ให ก.ท.ใหความเห็นชอบกอน
เมื่อ ก.ท.จ. และ ก.ท. ไดพิจารณาใหความเห็นชอบตามวรรคสองแลว ใหนายกเทศมนตรีสั่ง
พนักงานเทศบาลผู นั้นใหประจําเทศบาล ตามความเห็นชอบของ ก.ท.จ. และใหนําความที่กําหนดใน
ขอ 276 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 278 เมื่อนายกเทศมนตรีสั่งพนักงานเทศบาลผูใดใหประจําเทศบาล โดยมีเหตุผลความ
จําเปนในกรณีใดแลว เมื่อหมดความจําเปนหรือครบกําหนดเวลาตามขอ 276 ใหนายกเทศมนตรีโดยความ
เห็นชอบของ ก.ท.จ. สั่งใหผูนั้นดํารงตําแหนงเดิม หรือแตงตั้ง ใหดํารงตําแหนงในระดับเดียวกันที่ผูนั้นมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
ขอ 279 หากเปนการสั่งพนักงานเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา ใหสั่งประจําสถานศึกษาเทานั้น
ขอ 280 การใหพนจากตําแหนง การใหไดรับเงินเดือน การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือนการ
ดําเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของพนักงานเทศบาลที่ถูกสั่งให ประจําเทศบาลใหถือเสมือนวาผู
ถูกสั่งนั้นดํารงตําแหนงเดิม
สวนที่ 2
การสั่งพนักงานเทศบาลไปชวยปฏิบตั ิราชการ
ขอ 281 ในประกาศนี้
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“การสั่งพนักงานเทศบาลไปชวยปฏิบัติราชการเปนการชั่วคราว” หมายความวา การให
พนักงานเทศบาลไปชวยปฏิบัติราชการในสวนราชการอื่นภายในเทศบาลเดียวกันหรือตางเทศบาลหรือสวน
ราชการอื่น หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอื่น
ขอ 282 นายกเทศมนตรีมีอํานาจสั่งใหพนักงานเทศบาลในสวนราชการหรือสถานศึกษาหนึ่ง
ไปชว ยปฏิ บั ติ ร าชการในอีก ส ว นราชการหรือ สถานศึก ษาหนึ่ง ในเทศบาลเดี ย วกั น เป น การชั่ว คราวได ทุ ก
ตําแหนง โดยไมขาดจากหนาที่ในตําแหนงเดิม
การสั่งใหพนักงานเทศบาลใหไปชวยปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงภารกิจ หนาที่ที่
ตองไปปฏิบัติมีความเหมาะสม สอดคลองกับความรูความสามารถและตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของ
พนักงานเทศบาลผูนั้นดวย
ข อ 283 ห ามมิ ใ หสั่ง พนักงานเทศบาลไปช ว ยปฏิบัติราชการในเทศบาลอื่น สว นราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอื่น เวนแตกรณีมีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่ง เพื่อ
ประโยชนของทางราชการโดยรวม นายกเทศมนตรีอาจสั่งใหพนักงานเทศบาลไปชวยปฏิบัติราชการใน
เทศบาลอื่น สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นได โดยใหพิจารณาถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดความเสียหายกับเทศบาลตนสังกัดเปนหลัก และตองอยูภายใตเงื่อนไขดังนี้
(1) ให ผู มี อํ า นาจของหน ว ยงานอื่ น ที่ ป ระสงค ข อตั ว พนั ก งานเทศบาลไปช ว ยปฏิ บั ติ
ราชการกับนายกเทศมนตรีของเทศบาลตนสังกัด ทําความตกลงกัน โดยมีหนังสือยินยอม
(2) พนักงานเทศบาลผูที่จะถูกสั่งใหไปชวยปฏิบัติราชการจะตองสมัครใจที่จะไปชวย
ปฏิบัติราชการในหนวยราชการอื่นนั้น และตองเปนผูมีความรูความสามารถในงานตามภารกิจที่ไปชวยปฏิบัติ
ราชการนั้น และตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของพนักงานผูนั้นดวย
(3) การสั่งพนักงานใหชวยปฏิบัติราชการ ใหสั่งไดเปนการชั่วคราวครั้งละไมเกิน
6 เดือน และในกรณีเดียวกันใหสั่งชวยปฏิบัติราชการไดไมเกิน 2 ครั้ง
(4) หากมีเหตุผลความจําเปนตองรีบใหชวยปฏิบัติราชการในกรณีเดียวกันตาม (3)เกินกวา
2 ครั้ง ใหเทศบาลเสนอเหตุผลความจําเปนตอ ก.ท.จ.เพื่อพิจารณาเมื่อ ก.ท.จ.มีมติเปนประการใดแลวให
เทศบาลปฏิบัติตามนั้น
(5) การสั่งใหพนักงานเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาไปชวยปฏิบัติราชการตามขอ 282 และ
ขอ 283 ใหกระทําได เพื่อชวยปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในสถานศึกษาเทานั้น
สวนที่ 3
การขอยืมตัวขาราชการ พนักงานหรือลูกจางหนวยงานอื่นมาชวยปฏิบตั ิงาน
ขอ 284 ในหลักเกณฑนี้
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“การขอยืมตัวขาราชการ” หมายความวา การที่เทศบาลขอยืมตัว ขาราชการพนักงานหรือ
ลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นที่มิใชพนักงานหรือ
ลูกจางเทศบาลมาปฏิบัติงานในเทศบาลเปนการชั่วคราว”
ขอ 285 เพื่อประโยชนแกทางราชการ เทศบาลอาจขอยืมตัวขาราชการ พนักงานหรือลูกจาง
ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นที่มิใชพนักงานหรือลูกจางเทศบาล
มาชวยปฏิบัติงานชั่วคราวได โดยตองพิจารณาตกลงกับหนวยราชการ หนวยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
สวนทองถิ่นอื่นที่มิใชเทศบาลนั้นกอน โดยเจาตัวตองสมัครใจและผูมีอํานาจของสังกัดเดิมไดเห็นชอบแลว
การขอยืมตัวขาราชการ พนักงานหรือลูกจาง ตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงภารกิจหนาที่ที่จะขอ
ยืมตัวมาชวยปฏิบัติตองมีความเหมาะสม สอดคลองกับความรูความสามารถของผูนั้นดวย
ขอ 286 ระยะเวลาการขอยืมตัวราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นมาชวยปฏิบัติงานชั่วคราว ใหเปนไปตามที่ผูมีอํานาจของตนสังกัดเดิม
กําหนด
ขอ 287 คาตอบแทนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง ที่เทศบาลขอยืมตัวมาใหเปนตามที่ ก.ท.
กําหนด
สวนที่ 4
การพัฒนาพนักงานเทศบาล
ขอ 288 ใหเทศบาลมีการพัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการ เปนพนักงานเทศบาลกอน
มอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติเพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของ ทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการบทบาท
และหนาที่ของขาราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและแนวทางปฏิบัติตน
เพื่อเปนขาราชการที่ดี
ขอ 289 การพัฒนาพนักงานเทศบาล ตามขอ 288 ตองกําหนดใหผูไดรับการบรรจุ เขารับ
ราชการเปนพนักงานเทศบาลทุกคนใหไดรับการพัฒนาและตองดําเนินการพัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตรที่
ก.ท. กําหนด ดังนี้
1) หลักและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ
2) บทบาทและหนาที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
3) แนวทางปฏิบัติงานเพื่อเปนพนักงานทั่วไป
4) ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการสําหรับพนักงานบรรจุใหม และการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหนาที่ความรับผิดชอบ
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หากเทศบาลมีความประสงคจะพัฒนาเพิ่มเติมใหสอดคลองกับความจําเปนในการพัฒนาของ
แตละเทศบาลก็ใหกระทําได ทั้งนี้ เทศบาลที่จะดําเนินการจะตองใชหลักสูตรที่ ก.ท. กําหนดเปนหลักสูตร
หลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจําเปนที่เทศบาลพิจารณาเห็นวามีความเหมาะสมตอไป
ขอ 290 การพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ ใหเทศบาลสามารถเลือกใชวิธีการพัฒนา
อื่น ๆ ได เชน การพัฒนาโดยการปฐมนิเทศ การพัฒนาในระหวางการปฏิบัติหนาที่ราชการ การพัฒนาโดย
ผูบังคับบัญชา การฝกภาคสนาม การพัฒนาเฉพาะดาน
ขอ 291 การพัฒนานี้ อาจกระทําไดโดยสํานักงาน ก.ท.จ. เทศบาลตนสังกัด หรือสํานักงาน
ก.ท. รวมกับเทศบาลตนสังกัด หรือเทศบาลตนสังกัดรวมกับสํานักงาน ก.ท.จ. หรือเทศบาลตนสังกัดรวมกับ
สวนราชการอื่นก็ได
ขอ 292 การพัฒนาพนักงานเทศบาลบรรจุใหมใหดําเนินการ ดังนี้
(1) การปฐมนิเทศ ใหกระทํากอนมอบหมายหนาที่ปฏิบัติกอนการบรรจุเขารับราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนา ที่ใหเปนไปตามหลักสูตรที่กําหนดตามขอ 289
(3) การเลือกวิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล ใหเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือ หลาย
วิธีการควบคูกันไป แลวแตความเหมาะสมของแตละเทศบาล เชน การงบประมาณ สื่อการฝกอบรม วิทยากร
ระยะเวลา กําลังคนที่รับผิดชอบการฝกอบรม และกําหนดกลุมเปาหมายที่จะเขารับการอบรม
(4) ประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา
โดยประเมินความรูและทักษะตลอดจน
ทัศนคติของผูเขารับการพัฒนา และติดตามการนําผลไปใชในการปฏิบัติงาน
ขอ 293 การดําเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาลบรรจุใหมนี้ ควรกระทําภายในระยะเวลาที่
พนักงานเทศบาลผูนั้นยังอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ขอ 294 ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่พัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรูทักษะทัศนคติ
ที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ข อ 295 ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม ดู แ ลและการพั ฒ นา
ผูใตบังคับบัญชาที่ อยูภ ายใตการบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผูใตบังคับบัญชาที่เพิ่งยายหรือโอนมาดํ ารง
ตําแหนง ซึ่งอยูภายใตการบังคับบัญชาของตน
ขอ 296 การพัฒนาผูใตบังคับบัญชานั้น ผูบังคับบัญชาอาจเปนผูดําเนินการเองหรือมอบหมาย
ใหผูที่เหมาะสมดําเนินการ โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนา ผูใตบังคับบัญชาเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม
ซึ่งอาจใชวิธีการฝกอบรมหรือวิธีการพัฒนาอื่น ๆ โดยพิจารณาดําเนินการหาความจําเปนในการพัฒนาจากการ
วิเคราะหปญหาในการปฏิบัติงาน การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลหรือขอเสนอของผูใตบังคับบัญชาเอง
ขอ 297 การพัฒนาผูใตบังคับบัญชานั้น ตองพัฒนาทั้ง 5 ดาน ไดแก
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(1) ดา นความรู ทั่ ว ไปในการปฏิ บั ติง าน ได แ ก ความรู ที่ เ กี่ ย วข อ งกับ การปฏิ บั ติ ง าน
โดยทั่วไป เชน สถานที่ โครงสรางของงาน นโยบายตาง ๆ
(2) ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ไดแก ความรูความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดโดยเฉพาะ เชน งานฝกอบรม งานพิมพดีดงานดานชาง
(3) ดานการบริหาร ไดแก รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริหารคนเชน
ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน
(4) ด า นคุ ณ สมบั ติส ว นตั ว ได แ ก การช ว ยเสริ ม บุค ลิ ก ภาพที่ ดี ส ง เสริ มให ส ามารถ
ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ บุ ค คลอื่ น ได อ ย า งราบรื่ น และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช น มนุ ษ ยสั ม พั น ธ ก ารทํ า งาน การสื่ อ
ความหมาย การเสริมสรางสุขภาพอนามัย
(5) ด า นคุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรม ได แ ก การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เชน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการ
ปฏิบัติงานอยางมีความสุข
ขอ 298 ขั้นตอนการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา แบงไดดังนี้
(1) การเตรียมการและการวางแผน ใหกระทําดังนี้
(ก) การหาความจําเปนในการพัฒนา
การหาความจําเปนในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาแตละคน หมายถึงการศึกษา
วิเคราะหดูวา ผูใตบังคับบัญชาแตละคนสมควรจะตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง จึงจะปฏิบัติงานไดสําเร็จ
อยางมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานที่กําหนดไว
(ข) ประเภทของความจําเปน ไดแก ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงานดานความรู
และทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว และดานคุณธรรมและ
จริยธรรม
(2) การดําเนินการพัฒนา ใหกระทําดังนี้
(ก) การเลือกวิธีพัฒนาผูใตบังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผูบังคับบัญชาไดขอมูลที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาจากการหาความ จําเปนในการพัฒนาแลว ผูบังคับบัญชาควรนําขอมูล
เหลานั้นมาพิจารณากําหนดกลุมเปาหมาย และเรื่องที่ผูใตบังคับบัญชาจําเปนตอง ไดรับการพัฒนา ไดแก
ผูใตบังคับบัญชาที่สมควรจะไดรับการพัฒนามีใครบาง และแตละคนสมควรจะไดรับการพัฒนาในเรื่องอะไร
ตอจากนั้นก็เลือกวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย อาจเปนวิธีการที่ดําเนินการไดในขณะปฏิบัติงาน
เชน การสอนงาน การสับเปลี่ยนงาน การใหคํา ปรึกษา หรืออาจเปนวิธีการพัฒนาอื่น ๆ เชน การฝกอบรม
การศึกษาดูงาน เปนตน
(ข) วิธีการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาสามารถพัฒนาผูใตบังคับบัญชา
โดยเลือกใชวิธีการพัฒนาไดหลายวิธีดวยกัน เชน การสอนงาน การมอบหมายงาน การสับเปลี่ยนโยกยายหนาที่
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การรักษาราชการแทนหรือรักษาการในตําแหนง การสงไปศึกษาดูงาน การฝกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ และ
การสัมมนา เปนตน
(3) ขั้นการทดลองปฏิบัติ ใหกระทําดังนี้
(ก) ใหทดลองปฏิบัติ โดยเริ่มตนจากงานที่งาย ๆ กอน แลวคอยใหทํางานที่ยากขึ้น
ตามลําดับ
(ข) ใหผูบังคับบัญชาทบทวนถึงเหตุผลและขั้นตอนวิธีการทํางาน เพื่อตรวจสอบดูวา
ผูใตบังคับบัญชาเขาใจและเรียนรูวิธีการทํางานมากนอยเพียงใด
(ค) ชวยแกไขขอบกพรองหรือขอผิดพลาดตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยควรคํานึงถึงสิ่ง
เหลานี้ดวยคือ หลีกเลี่ยงการวิพากษวิจารณใหยกยองชมเชยกอนที่จะแกขอผิดพลาด ใหผูเขารับการสอนแกไข
ขอผิดพลาดดวยตนเอง อยาแกไขขอผิดพลาดใหเกินขอบเขต อยาแกไขขอผิดพลาดตอหนา ผูอื่น และอยาดวน
ตําหนิผูเขารับการสอนเร็วเกินไป
(ง) กระตุนและใหกําลังใจแกผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหมีกําลังใจและมีความเชื่อมั่น
ในตัวเองที่จะเรียนรูงานตอไป
(จ) ใหดําเนินการสอนตอไปเรื่อย ๆ จนแนใจไดวาผูใตบังคับบัญชาไดเรียนรู และ
สามารถปฏิบัติงานนั้นไดถูกตองจึงยุติการสอน
(4) ขั้นตอนติดตามผลใหกระทําดังนี้
(ก) มอบหมายงานใหปฏิบัติดว ยตนเอง
(ข) เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยได ในกรณีที่มีปญหา
(ค) ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และคอย ๆ ลดการตรวจสอบลง
เมื่อผูบังคับบัญชาแนใจวา ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ไดรับการสอนไดถูกตอง
(ง) แจงใหผูบังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในสวนที่ผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติไดดี และสวนที่ยังตองปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมเพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นในตัวเอง
และแกไข
ขอบกพรองเพื่อใหการปฏิบัติงานสมบูรณยิ่งขึ้น
ขอ 299 ใหเทศบาล จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรูทักษะทัศนคติที่
ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติ หนาที่ราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ตองกําหนดตามกรอบของแผนแมบทการพัฒนา
พนักงานเทศบาลที่ ก.ท. กําหนด โดยใหกําหนดเปนแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลมีระยะเวลา 3 ป ตามรอบ
ของแผนอัตรากําลังของพนักงานเทศบาลนั้น
ขอ 300 ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประกอบดวย
(1) นายกเทศมนตรี
เปนประธานกรรมการ
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(2) ปลัดเทศบาล
เปนกรรมการ
(3) ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง และหัวหนาสวนราชการอื่น เปนกรรมการ
(4) หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลหรือผูที่ไดรับมอบหมาย เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ 301 แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล อยางนอยตองประกอบดวย
(1) หลักการและเหตุผล
(2) เปาหมายการพัฒนา
(3) หลักสูตรการพัฒนา
(4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา
(5) งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
(6) การติดตามและประเมินผล
ขอ 302 หลักการและเหตุผลในการจัดทําแผนการพัฒนา เปนการหาความจําเปนในการพัฒนา
พนักงานเทศบาล การศึกษาวิเคราะหถึงความจําเปนที่จะตองพัฒนาพนักงานเทศบาลตําแหนงตางๆ ทั้งใน
ฐานะตัวบุคคล และฐานะตําแหนงตามที่กําหนดในสวนราชการตามแผนอัตรากําลังของเทศบาล ตลอดทั้งความ
จําเปนในดานความรูความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถและทักษะเฉพาะของงาน
ในแตละตําแหนง ดานการบริหาร และดานคุณธรรมและจริยธรรม
ขอ 303 เปาหมายในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ตองกําหนดใหมีความชัดเจน และครอบคลุม
พนักงานเทศบาลทุกคน และตําแหนงตามแผนอัตรากําลังของเทศบาลทุกตําแหนง โดยกําหนดใหพนักงาน
เทศบาลตองไดรับการพัฒนาทุกตําแหนงภายในรอบระยะเวลา 3 ปของแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล
ขอ 304 หลักสูตรการพัฒนา สําหรับพนักงานเทศบาลแตละตําแหนงตองไดรับการพัฒนาอยาง
นอยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
(1) หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ
(3) หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
(4) หลักสูตรดานการบริหาร
(5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม
ขอ 305 วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล ใหเทศบาลดําเนินการเอง หรืออาจมอบหมายสํานักงาน
ก.ท.จ. หรือผูที่เหมาะสมดําเนินการ หรือดําเนินการรวมกับสํานักงาน ก.ท.จ. สวนราชการ หรือหนวยงานอื่น
โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได ตามความจําเปน ความเหมาะสม ดังนี้
(1) การปฐมนิเทศ
(2) การฝกอบรม
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(3) การศึกษา หรือดูงาน
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา
(5) การสอนงาน การใหคําปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
ระยะเวลาดําเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล ตองกําหนดใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่เขา
รับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแตละหลักสูตร
ขอ 306 งบประมาณในการดําเนินการพัฒนาเทศบาลตองจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนา
พนักงานเทศบาล ตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลอยางชัดเจน แนนอน เพื่อใหการพัฒนาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
ขอ 307 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาเทศบาลตองจัดใหมีระบบการตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อใหทราบถึงความสําเร็จของการพัฒนา ความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผูเขารับการพัฒนา
ขอ 308 ใหเทศบาลจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามขอ 299 แลวเสนอให ก.ท.จ.
พิจารณาใหความเห็นชอบ
ในการพิจารณาของ ก.ท.จ. ตามวรรคหนึ่ง ให ก.ท.จ. พิจารณาถึงความจําเปนในการพัฒนา
กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนางบประมาณที่
เทศบาลจัดสรรสําหรับการพัฒนา เมื่อ ก.ท.จ. พิจารณามีมติเห็นชอบแลวใหเทศบาลประกาศใชบังคับเปน
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตอไป
เมื่อครบกําหนดรอบระยะเวลาการใชแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ป แลว ใหเทศบาล
ดําเนินการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามขอ 299 เปนระยะเวลา 3 ป ในรอบถัดไปทั้งนี้ ใหเปนไป
ตามระยะเวลาของแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาลดวย
ขอ 309 ในการพิจารณาของ ก.ท.จ. ตามขอ 308 หาก ก.ท.จ. เห็นวาแผนการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลยังไมเหมาะสม ใหเทศบาลดําเนินการปรับปรุง แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลดังกลาวตามความเห็น
ของ ก.ท.จ.
ขอ 310 ให ก.ท.จ. ตรวจสอบและกํากับดูแลใหเทศบาลดําเนินการพัฒนาพนักงาน เทศบาล
ตามแผนการพัฒนาพนั กงานเทศบาลที่ไ ดประกาศใช บังคับ ทั้งนี้ เทศบาลตองจัดสรรงบประมาณเพื่อให
สามารถดําเนินการตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอ 311 การพัฒนาพนักงานเทศบาลโดยการใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ หมายถึง การ
เพิ่มพูนความรู ดวยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาในประเทศโดยใชเวลาในการ
ปฏิบัติราชการ เพื่อใหไดมาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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ขอ 312 ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจอนุมัติใหพนักงานเทศบาลไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ให
นายกเทศมนตรีเปนผูมีอํานาจอนุมัติ
การให พนักงานเทศบาลไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ตามวรรคหนึ่ง ใหนายกเทศมนตรี
พิจารณาถึงอัตรากําลังพนักงานเทศบาลที่มีอยู โดยใหมีผูปฏิบัติงานเพียงพอ ไมใหเสียหายแกราชการและไม
ตองตั้งอัตรากําลังเพิ่ม
ขอ 313 พนักงานเทศบาลที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนผูที่พนกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลว
(2) ผูไปศึกษาขั้นต่ํากวาปริญญาตรี ตองมีอายุไมเกิน 35 ป ผูไปศึกษาขั้นปริญญาตรีตอง
มีอายุไมเกิน 40 ป ผูไปศึกษาขั้นที่สูงกวาปริญญาตรี ตองมีอายุไมเกิน45 ปนับถึงวันเริ่ม ตนเปดภาคการศึกษา
เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก ก.ท.จ. เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย
(3) เปนผูที่ผูบังคับบัญชาตั้งแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไปรับรองวาเปนผูที่มี
ความประพฤติดี และตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการ
(4) เปนผูไมอยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟองคดีอาญาเวนแต
กรณีถูกฟองคดีอาญาในความผิดที่ไมอยูในขายตองรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามประกาศกําหนดการเลื่อนขั้น
เงินเดือนสําหรับพนักงานเทศบาล
(5) สําหรับผูที่เคยไดรับอนุมัติไปศึกษาตามประกาศนี้ หรือระเบียบอื่นมาแลวจะตอง
กลับมาปฏิบัติราชการภายหลังจากสําเร็จการศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป
ข อ 314 การให พ นั ก งานเทศบาลไปศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ในประเทศ ให พิ จ ารณาตามแนวทาง
ดังตอไปนี้
(1) สาขาวิชาและระดับการศึกษา โดยปกติจะตองสอดคลองหรือเปน ประโยชนกับ
มาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ดํารงอยูตามที่ ก.ท. กําหนด เวนแตพนักงานเทศบาลตองการไปศึกษาเพื่อพัฒนา
ตนเองและนายกเทศมนตรีเห็นชอบดวย
(2) จะตองไปศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยหรือกระทรวงศึกษาธิการ
ใหการรับรองมาตรฐานหลักสูตรแลว
ขอ 315 พนั ก งานเทศบาลที่ จ ะไปศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ในประเทศ จะต อ งยื่ น เอกสารดั งต อ ไปนี้
ประกอบการพิจารณาดวย ค
(1) บันทึกแสดงเหตุผลและความจําเปนที่จะไปศึกษาเพิ่มเติม
(2) หลักสูตรหรือแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา พรอมหนังสือตอบ
รับจากสถาบันการศึกษานั้น ๆ
(3) หลักฐานการศึกษาของผูที่จะไปศึกษา
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(4) คํารับรองของผูบังคับบัญชาตามขอ 313 (3)
ขอ 316 พนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศจะตองศึกษาใหสําเร็จ
ภายในระยะเวลาที่สถาบันการศึกษานั้น ๆ กําหนดไวในแตละหลักสูตรการศึกษา
หากศึกษาไมสําเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง นายกเทศมนตรีอาจพิจารณาขยายเวลา
การศึกษาไดตามเหตุผลความจําเปนเฉพาะกรณีครั้งละ 1 ภาคการศึกษา รวมแลวไมเกิน 2 ครั้งหรือไมเกิน 1 ป
การศึกษา และเมื่อครบกําหนดเวลาที่ขยายดังกลาวแลวหากมีเหตุผลความจําเปน อาจขยายเวลาการศึกษาไดอีก
โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
ขอ 317 พนักงานเทศบาลที่ไ ดรับอนุ มัติใ หไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศจะตองรายงานผล
การศึกษาใหผูบังคับบัญชาระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไปทราบทุกภาคการศึกษา หากพนักงาน
เทศบาลไมรายงานผลการศึกษาโดยไมมีเหตุอันสมควร นายกเทศมนตรีอาจพิจารณาใหยุติการศึกษา หรือ
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ตามควรแกกรณีก็ได
ขอ 318 ใหเทศบาล ทําสัญญาใหพนักงานเทศบาลที่ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกลับมาปฏิบัติ
ราชการ เปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ใชในการศึกษา
พนักงานเทศบาลผูใดไมกลับมาปฏิบัติราชการตามสัญญา ตองชดใชเงินเดือน ทุนที่ไดรับ
ระหวางศึกษาและเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือ กับใหใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทากับจํานวนเงินเดือน ทุนและ
เงินที่ทางราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกทางราชการอีกดวย
ในกรณีที่ผูไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการไมครบกําหนดตามสัญญา ก็ให
ลดจํานวนเงินที่จะตองชดใชลงตามสวน
การทําสัญญาใหเปนไปตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด ตามระเบียบ วาดวย
การใหพนักงานเทศบาลไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ โดยอนุโลม
ขอ 319 พนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ เมื่อครบกําหนดเวลาที่
ไดรับอนุมัติหรือเสร็จจากการศึกษาแลว จะตองรีบรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการโดยเร็วทั้งนี้ ตองไมเกิน 7
วัน นับตั้งแตวันถัดจากวันที่สําเร็จการศึกษา หรือวันที่ครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติ แลวแตกรณี
สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาในขั้นที่สูงกวาปริญญาตรี จะตองมอบวิทยานิพนธหรือผลงานวิจัย
ใหเทศบาลตนสังกัดดวย
ขอ 320 เมื่อเทศบาลตนสังกัดมีความจําเปนที่จะตองใหพนักงานเทศบาล ที่ไปศึกษาเพิ่มเติมใน
ประเทศกลับเขาปฏิบัติราชการกอนครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติไมวาในกรณีใด ๆ ใหพนักงานเทศบาลผูนั้น
กลับเขาปฏิบัติราชการตามคําสั่งทันที
ขอ 321 การรับเงินเดือนของพนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุมัติไปศึกษา เพิ่มเติมในประเทศให
เปนไปตามกฎหมายที่กําหนดไวสําหรับพนักงานเทศบาลพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม
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ข อ 322 เทศบาลอาจกํา หนดแนวทางปฏิบั ติแ ละหลัก เกณฑ เ กี่ย วกั บ การศึ ก ษาเพิ่ ม เติม ใน
ประเทศเพิ่มเติมจากประกาศนี้เพื่อใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของเทศบาลนั้น ๆ ก็ได ทั้งนี้ เทาที่ไมขัด
หรือแยงกับประกาศหลักเกณฑนี้
ขอ 323 พนักงานเทศบาลผูใดไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกอนวันใชบังคับตาม
ประกาศนี้ ใหเปนอันใชไดและใหถือวาพนักงานเทศบาลผูนั้นไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพิ่มเติมตามประกาศนี้
ขอ 324 การพัฒนาพนักงานเทศบาลโดยใหไปศึกษา ฝกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ตางประเทศ ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการใหพ นักงานเทศบาลไปศึกษา ฝ กอบรมและดูงาน ณ
ตางประเทศ ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยกําหนดใหสวนราชการที่เปนกรมที่กําหนดไว ในระเบียบดังกลาว
ใหหมายความถึงเทศบาลดวย
ขอ 325 ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจการอนุมัติใหพนักงานเทศบาล ไปศึกษา ฝกอบรมดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในตางประเทศ ใหเปนอํานาจของนายกเทศมนตรีเปนผูมีอํานาจอนุมัติ
ขอ 326 การอนุมัติใหพนักงานเทศบาลผูใดไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน ณ ตางประเทศ กอน
วันประกาศนี้ใชบังคับ หากเปนไปโดยถูกตองตามระเบียบวิธีการที่ใชอยูในขณะนั้น ก็ใหเปนอันใชได และให
ดําเนินการเรื่องการอยูศึกษา ฝกอบรม หรือดูงานตอพนักงานเทศบาลผูนั้นตามระเบียบวิธีการนั้นตอไป แตทั้งนี้
สําหรับกรณีศึกษาและฝกอบรม ตองอยูในจํานวนอัตรารอยละตามที่กําหนดในระเบียบวาดวยการใหพนักงาน
เทศบาลไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
สวนที่ 5
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ขอ 327 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของผูใตบังคับบัญชา เพื่อประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน พัฒนาพนักงานเทศบาล เพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมีหนาที่เสริมสรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตน ใหเหมาะสม
กับการเปนพนักงานเทศบาล และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของงานที่ไดปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเปนพนักงานเทศบาล โดยจัดทําการประเมินอยางนอยป
ละ 2 ครั้ง และเปดโอกาสใหผูถูกประเมินชี้แจง หรือขอคําปรึกษาดวย
ขอ 328 การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานเทศบาล
เทศบาลตามประกาศนี้ มีหลักการที่จะประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของ
ผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก
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ขอ 329 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อให
ผูบังคับบัญชาใชเป นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล และนําผลการประเมินไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
(1) การเลื่อนขั้นเงินเดือน การใหรางวัลประจําป และคาตอบแทนอื่น ๆ
(2) การพัฒนา และการแกไขการปฏิบัติงาน
(3) การแตงตั้งพนักงานเทศบาล
(4) การใหออกจากราชการ
(5) การใหรางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ
ขอ 330 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใหประเมินจากผลงานและคุณ ลักษณะ
การปฏิบัติงาน โดยการประเมินผลงานใหพิจารณาจากองคประกอบดังตอไปนี้
(1) ปริมาณงาน
(2) คุณภาพของผลงาน
(3) ความทันเวลา
(4) ผลลัพธ ประโยชนในการนําไปใช และประสิทธิผลของงาน
(5) การประหยัดทรัพยากรหรือความคุมคาของผลงาน
สวนการประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ใหพิจารณาจากองคประกอบดังตอไปนี้
(1) ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน
(2) การรักษาวินัย
(3) การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนพนักงานเทศบาล
เทศบาลอาจกําหนดใหมีองคประกอบการประเมินอื่น ๆ เพิ่มเติมได ตามความเหมาะสมของ
ลักษณะภารกิจและสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในตําแหนงตาง ๆ
ทั้งนี้โดยกําหนดใหมีสัดสวนคะแนนของผลงานไมนอยกวารอยละ 70
สําหรับแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เทศบาลพิจารณาใชตาม
แบบที่กําหนดทายประกาศนี้ หรือปรับใชตามความเหมาะสมของลักษณะงานได
ขอ 331 ใหมีการกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูประเมินและ ผูรับ
การประเมิน เชน แผนงาน โครงการ หรือ ผลงานที่กําหนดในการมอบหมายงาน เปนตน ทั้งนี้ ใหพิจารณา
จากขอตกลงการบริหารงานของสวนราชการ หรือภารกิจหลักที่ไดมีการกําหนดไวตามที่ ก.ท.จ. กําหนดขึ้น
ดวย
ขอ 332 ใหประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ปละ 2
ครั้ง ตามรอบปงบประมาณ คือ
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(1) ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปถัดไป
(2) ครัง้ ที่ 2 ระหวางวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปเดียวกัน
ขอ 333 การประเมินครั้งที่ 1 ตามขอ 332 ใหผูบังคับบัญชาหรือผูประเมินจัดลําดับผลการ
ประเมินเรียงลําดับจากผูที่มีผลการประเมินดีเดน ผลการประเมินเปนที่ยอมรับไดและผลการประเมินตอง
ปรับปรุงไวใหชัดเจนเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และใหจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีผลการประเมินดีเดน และผล
การประเมินเปนที่ยอมรับไดไว เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2
ขอ 334 ใหนําระบบเปดมาใชในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี ที่กําหนด
สําหรับขาราชการพลเรือน ทั้งนี้ ใหนายกเทศมนตรี หรือผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมายประกาศรายชื่อผูที่มี
ผลการประเมินอยูในระดับดีเดน ในที่เปดเผยใหพนักงานเทศบาลไดทราบโดยทั่วกัน
ขอ 335 ใหนายกเทศมนตรีแ ตงตั้งคณะกรรมการ พิจารณาเพื่อพิ จารณากลั่นกรองผลการ
ประเมินใหเกิดมาตรฐานและความเปนธรรมในการใชดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาหรือ ผูประเมินกอนที่จะ
เสนอผลการประเมินตอผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยมีองคประกอบตามที่เทศบาลเห็นสมควร เพื่อให
การพิจารณาเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว
ทั้งนี้ เทศบาลอาจกําหนดใหมีคณะอนุกรรมการชวยพิจารณากลั่นกรอง เพื่อใหเกิดความเปน
ธรรมในระดับกอง หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นในเทศบาลดวยก็ได
ขอ 336 ให นํา ผลการประเมิ น ประสิ ทธิภ าพและประสิ ท ธิผลการปฏิบั ติ ง านของพนัก งาน
เทศบาล ไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องตาง ๆ ที่กําหนดในขอ 329 ดวย
ขอ 337 เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินผลการปฏิบัติงานแตละครั้งแลว ผูบังคับบัญชาซึ่งเปน ผู
ประเมินตองนําผลการประเมินไปใชประกอบการใหคําปรึกษาแนะนําแกผูรับการประเมิน เพื่อใหมีการแกไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และกําหนดแผนการพัฒนาผูรับการประเมินใหมีสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานดี
ยิ่งขึ้น
ขอ 338 ใหเทศบาลวางระบบการจัดเก็บผลการประเมินเพื่อนําไปใช ตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไวตอไป เชน ผลการประเมินครั้งที่ 1 เก็บไวที่ผูบังคับบัญชา ผลการประเมิน ครั้งที่ 2 ภายหลังจาก
การใหคําปรึกษาแนะนําแกผูรับการประเมินแลว ใหเก็บสรุปผลการประเมินไวในแฟมประวัติพนักงานเทศบาล
หรือเทศบาลจะกําหนดรูปแบบการจัดเก็บเปนอยางอื่นตามที่เหมาะสมก็ได
ขอ 339 ใหใชการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามที่กําหนดนี้ สําหรับ
พนักงานเทศบาลทุกระดับ สวนแบบประเมินการปฏิบัติงานสําหรับพนักงานเทศบาล ระดับ 9 ใหเปนไปตาม
แบบประเมินทายประกาศนี้ และเมื่อ ก.ท. ไดกําหนดเรื่องการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

208

ปฏิบัติงานของนักบริหารงานระดับสูงแลว ก็ใหใชหลักเกณฑดังกลาวสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
นักบริหารงานระดับสูงตอไป
ขอ 340 กรณีอื่น ๆ ที่มีเหตุผลและความจําเปน สํานักงาน ก.ท. และเทศบาลอาจรวมกัน
กําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการเพิ่มเติมตามลักษณะงาน สภาพการปฏิบัติงานและอื่น ๆ ได
สวนที่ 6
การลา
ขอ 341 ในสวนนี้
" เขารับการตรวจเลือก " หมายความวา เขารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเปนทหารกอง
ประจําการ
" เขารับการเตรียมพล "
หมายความวา เขารับการระดมพล เขารับการตรวจสอบพล
เขารับการฝกวิชาทหาร หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอม ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
" องคการระหวางประเทศ " หมายความวา องคการที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นดวยความ ตกลง
ระหวางประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและระดับเอกชน และสําหรับองคการสหประชาชาติใหหมายความรวมถึง
ทบวงการชํานัญพิเศษและองคการอื่นใดในเครือสหประชาชาติดวย
" องคการตางประเทศ " หมายความวา องคการหรือสถาบันตางประเทศตามที่ผูรักษาการตาม
ประกาศนี้จะไดประกาศรายชื่อใหทราบ
" การไปปฏิบัติงานองคการระหวางประเทศ " หมายความรวมถึง การไปปฏิบัติงานตาม
โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย การไปปฏิบัติงานในองคการตางประเทศ การไปปฏิบัติงานในตางประเทศใน
ลักษณะเดียวกันกับการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ รวมทั้งการไปปฏิบัติงานในหนวยงานของ
องคการระหวางประเทศ หนวยงานขององคการตางประเทศ หรือหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศซึ่งตั้งอยู ใน
ประเทศไทย โดยไดรับเงินเดือนหรือคาตอบแทนในลักษณะเดียวกันกับเงินเดือนจากองคการระหวางประเทศ
องคการตางประเทศ หนวยงานของรัฐบาลตางประเทศหรือจากประเทศที่ไปปฏิบัติงาน แตทั้งนี้ไมรวมถึงการ
เดินทางไปราชการตามระเบียบวาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการหรือการจัดการประชุมของทางราชการ
การไปรับราชการประจําในตางประเทศ การไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ตามระเบียบหรือ
ขอบังคับวาดวยการใหพนักงานเทศบาลไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ
" ลาติดตามคูสมรส " หมายความวา ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบดวยกฎหมายที่ เปน
พนักงานเทศบาลหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไปปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในตางประเทศ หรือ
ทางราชการสั่งใหไปปฏิบัติงานในตางประเทศตามความตองการของทางราชการตามกฏหมายวาดวยการ
กําหนดหลักเกณฑการสั่งใหไปทําการซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการหรือเต็มเวลาทํางาน
ตั้งแต 1 ปขึ้นไป แตไมรวมถึงกรณีที่คูสมรสไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ
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ข อ 342 การลาทุ ก ประเภทตามที่ กํ า หนดในส ว นนี้
ถ า มี ก ฎหมาย ระเบี ย บ หรื อ มติ
คณะรัฐมนตรีกําหนดเกี่ยวกับการลาประเภทใดไวเปนพิเศษ ผูลาและผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา
จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลาประเภทนั้นดวย
ขอ 343 ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต และอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาสําหรับ
พนักงานเทศบาล ใหเปนไปตามตารางที่กําหนดไวทายประกาศนี้
ในกรณีที่ผูมีอํานาจอนุญาตการลาตามประกาศนี้ไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติราชการได และ
มีเหตุจําเปนเรงดวนไมอาจรอขออนุญาตจากผูมีอํานาจได ใหผูลาเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูมีอํานาจอนุญาตการ
ลาชั้นเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณา และเมื่ออนุญาตแลวใหแจงผูมีอํานาจอนุญาตตามประกาศนี้ทราบดวย
ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหแกผู
ดํารงตําแหนงใดเปนผูพิจารณาอนุญาตแทนก็ได
ข อ 344 พนั ก งานเทศบาลผูใ ดได รับ คํ าสั่ งให ไ ปช ว ยราชการ ณ หนว ยงานอื่ น ใดของทาง
ราชการหากประสงคจะลาปวย ลาคลอดบุตร ลากิจสวนตัว ลาพักผอน หรือลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับ
การเตรียมพล ในชวงเวลาที่ไปชวยราชการ ใหเสนอขออนุญาตลาตอผูบังคับบัญชาของหนวยงานที่ไปชวย
ราชการ แลวใหหนวยงานนั้นรายงานจํานวนวันลาใหหนวยงานตนสังกัดของผูนั้นทราบ อยางนอยปละครั้ง
การลาประเภทอื่นนอกจากที่ระบุไวในวรรคหนึ่ง ใหเสนอขออนุญาตลาตอสวนราชการเจา
สังกัดตามหลักเกณฑที่กําหนดสําหรับการลาประเภทนั้น
ขอ 345 การนับวันลาตามประกาศนี้ใหนับตามปงบประมาณ
การนับวันลาเพื่อประโยชนในการเสนอหรือจัดสงใบลา อนุญาตใหลา และคํานวณวันลาให
นับตอเนื่องกัน โดยนับวันหยุดราชการที่อยูในระหวางวันลาประเภทเดียวกัน รวมเปนวันลาดวย เวนแตการนับ
เพื่อ ประโยชน ใ นการคํ า นวณวั น ลาสํ า หรั บวั น ลาป ว ยที่ มิใ ชวัน ลาปว ยตามกฎหมายว า ดว ยการสงเคราะห
พนักงานเทศบาลผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ วันลากิจสวนตัว และวันลาพักผอน
ใหนับเฉพาะวันทําการ
การลาปวยหรือลากิจสวนตัวซึ่งมีระยะเวลาตอเนื่องกัน จะเปนในปเดียวกันหรือไมก็ตามให
นับเปนการลาครั้งหนึ่ง ถาจํานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอํานาจของผูมีอํานาจอนุญาตระดับใด ใหนําใบลา
เสนอขึ้นไปตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต
พนักงานเทศบาลที่ถูกเรียกเขามาปฏิบัติราชการระหวางการลา ใหถือวาการลาเปนอันหมดเขต
เพียงวันกอนเดินทางกลับและวันราชการเริ่มตนตั้งแตวันออกเดินทางกลับเปนตนไป
การลาครึ่งวันในตอนเชาหรือตอนบาย ใหนับเปนการลาครึ่งวันตามประเภทของการลา นั้น ๆ
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พนักงานเทศบาลซึ่งไดรับอนุญาตใหลา หากประสงคจะยกเลิกวันลาที่ยังไมไดหยุดราชการให
เสนอขอถอนวันลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตใหลา และใหถือวาการลาเปนอันหมดเขต
เพียงวันที่ขอถอนวันลานั้น
ขอ 346 เพื่อควบคุมใหเปนไปตามประกาศนี้ ใหเทศบาลจัดทําบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานเทศบาลในสังกัด โดยมีสาระสําคัญตามตัวอยางทายประกาศนี้ หรือจะใชเครื่องบันทึกเวลาการ
ปฏิบัติราชการแทนก็ได
ในกรณีจําเปนนายกเทศมนตรีจะกําหนดวิธีลงเวลาปฏิบัติราชการ หรือวิธีควบคุมการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานเทศบาลที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษเปนอยางอื่นตามเห็นสมควร ก็ได แตทั้งนี้
ตองมีหลักฐานใหสามารถตรวจสอบวันลา เวลาการปฏิบัติราชการไดดวย
ขอ 347 การลาใหใชใบลาตามแบบทายประกาศนี้ เวนแตในกรณีจําเปนหรือรีบดวนจะใช
ใบลาที่มีขอความไมครบถวนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอยางอื่นก็ได แตทั้งนี้ ตองสงใบลาตามแบบในวัน
แรกที่มาปฏิบัติราชการ
ขอ 348 พนักงานเทศบาลซึ่งประสงคจะไปตางประเทศในระหวางการลาตามประกาศนี้ หรือ
ในระหวางวันหยุดราชการใหเสนอขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูวาราชการจังหวัด
การอนุญาตของผูวาราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่ง เมื่ออนุญาตแลวใหรายงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยทราบดวย
ขอ 349 พนักงานเทศบาลผูใดไมสามารถมาปฏิบัติราชการได อันเนื่องมาจากพฤติการณพิเศษ
ซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปในทองที่นั้น หรือพฤติการณพิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับพนักงานเทศบาลผูนั้นและมิไดเกิด
จากความประมาทเลินเลอหรือความผิดของพนักงานเทศบาลผูนั้นเอง โดยพฤติการณพิเศษดังกลาวรายแรงจน
เปนเหตุขัดขวางทําใหไมสามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งปกติ ใหพนักงานเทศบาลผูนั้นรีบรายงาน
พฤติการณที่เกิดขึ้นรวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ทําใหมาปฏิบัติราชการไมไดตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึง
นายกเทศมนตรีทันทีในวันแรกที่สามารถมาปฏิบัติราชการได
ในกรณีที่นายกเทศมนตรีเห็นวาการที่พนักงานเทศบาลผูนั้นมาปฏิบัติราชการไมไดเปนเพราะ
พฤติการณพิเศษตามวรรคหนึ่งจริง ใหสั่งใหการหยุดราชการของพนักงานเทศบาลผูนั้นไมนับเปนวันลาตาม
จํานวนวันที่ไมสามารถมาปฏิบัติราชการไดอันเนื่องมาจากพฤติการณพิเศษดังกลาว
ในกรณีที่นายกเทศมนตรี เห็นวาการที่ไมสามารถมาปฏิบัติราชการยังไมสมควรถือเปน
พฤติการณพิเศษตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาวันที่พนักงานเทศบาลผูนั้นไมมาปฏิบัติราชการเปนวันลากิจสวนตัว
ขอ 350 การลาแบงออกเปน 9 ประเภท คือ
(1) การลาปวย
(2) การลาคลอดบุตร
(3) การลากิจสวนตัว
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(4) การลาพักผอน
(5) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย
(6) การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
(7) การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
(8) การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
(9) การลาติดตามคูสมรส
ขอ 351 พนักงานเทศบาลซึ่งประสงคจะลาปวยเพื่อรักษาตัว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตในกรณีจําเปนจะเสนอหรือจัดสง
ใบลา ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได
ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผูขอลามีอาการปวยจนไมสามารถจะลงชื่อในใบลาไดจะใหผูอื่น
ลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลวใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว
การลาปวยตั้งแต 3 วันขึ้นไป ตองมีใบรับรองแพทยซึ่งเปนผูที่ไดขึ้นทะเบียนและรับใน
อนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาดวย ในกรณีจําเปนหรือเห็นสมควรผูมีอํานาจอนุญาต
จะสั่งใหใชใบรับรองแพทยซึ่งผูมีอํานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได
การลาปวยไมถึง 3 วัน ไมวาจะเปนการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดตอกันถาผูมีอํานาจ
อนุญาตเห็นสมควร จะสั่งใหมีใบรับรองแพทยตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั่งใหผูลาไปรับการตรวจจาก
แพทยของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได
ข อ 352 พนั ก งานเทศบาลซึ่ ง ประสงค จ ะลาคลอดบุ ต ร ให เ สนอหรื อ จั ด ส ง ใบลาต อ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได จะ
ใหผูอื่นลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว และมีสิทธิลาคลอดบุตรโดย
ไดรับเงินเดือนครั้งหนึ่งได 90 วัน โดยไมตองมีใบรับรองแพทย
การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่ลาคลอดกอนหรือหลังวันที่ลาคลอดบุตรก็ได แตเมื่อรวมวัน
ลาแลวตองไมเกิน 90 วัน
พนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุญาตใหลาคลอดบุตรและไดหยุดราชการไปแลวแตไมไดคลอด
บุตรตามกําหนด หากประสงคจะขอถอนวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ใหผูมีอํานาจอนุญาตใหถอนวันลาคลอด
บุตรได โดยใหถือวาวันที่ไดหยุดราชการไปแลวเปนวันลากิจสวนตัว
ซึ่งยังไมครบกําหนดวันลาของการลา
การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใด
ประเภทนั้น ใหถือวาการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และใหนับเปนการลาคลอดบุตรตั้งแตวันเริ่มวันลาคลอดบุตร
ข อ 353 พนั ก งานเทศบาลซึ่ ง ประสงค จ ะลากิ จ ส ว นตั ว ให เ สนอหรื อ จั ด ส ง ใบลาต อ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได เวนแตมีเหตุ
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จําเปนไมสามารถรอรับอนุญาตไดทันจะเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมดวยเหตุจําเปนไวแลวหยุดราชการไปกอน
ได แตจะตองชี้แจงเหตุผลใหผูมีอํานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว
ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึ่งได ใหเสนอหรือจัดสง
ใบลาพรอมทั้งเหตุผลความจําเปนตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติ
ราชการ
ขอ 354 พนักงานเทศบาลที่ลาคลอดบุตรตามขอ 352 แลว หากประสงคจะลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร
เพิ่มอีก ใหมีสิทธิลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรโดยไดรับเงินเดือนไดอีกไมเกิน 30
วันทําการ
ขอ 355 พนักงานเทศบาลมีสิทธิลากิจสวนตัว รวมทั้งลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจาก
การลาคลอดบุตร โดยไดรับเงินเดือนปละไมเกิน 45 วันทําการ
พนักงานเทศบาลผูที่ไดใชสิทธิลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรตาม
ขอ 354 ในปใดแลว ใหมีสิทธิลากิจสวนตัวโดยไดรับเงินเดือนไดอีกตามจํานวนวันที่เหลืออยู
ขอ 356 พนักงานเทศบาลที่ลาคลอดบุตรและลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลา
คลอดบุตร โดยมีสิทธิไดรับเงินเดือนตามขอ 354 และขอ 355 แลว หากประสงคจะลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดู
บุตรตอไปอีก ใหลาไดไมเกิน 150 วันทําการ โดยไมมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลา
ขอ 357 ผูที่ไดรับอนุญาตใหลากิจสวนตัว เวนแตกรณีการลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตามขอ
354 และขอ 355 ซึ่งไดหยุดราชการไปยังไมครบกําหนด ถามีราชการจําเปนเกิดขึ้น ผูบังคับบัญชาหรือผูมี
อํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได
ขอ 358 พนักงานเทศบาลมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปหนึ่งได 10 วันทําการ เวนแตพนักงาน
เทศบาล ดังตอไปนี้ไมมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปที่ไดรับบรรจุเขารับราชการยังไมถึง 6 เดือน
(1) ผูซึ่งไดรับบรรจุเขารับราชการครั้งแรก
(2) ผูซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุสวนตัว แลวตอมาไดบรรจุเขารับราชการอีก
(3) ผูซึ่งลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแลว
ตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีกหลัง 6 เดือน นับแตวันออกจากราชการ
(4) ผูซึ่ งถู ก สั่ งให อ อกจากราชการในกรณี อื่ น นอกจากกรณี ไ ปรับ ราชการทหารตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และในกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการแลว
ตอมาไดรับการบรรจุเขารับราชการอีก
ขอ 359 ถ าในปใ ดพนักงานเทศบาลผู ใ ดมิไดลาพักผ อนประจํ าป หรื อลาพั ก ผ อนประจําป
แลวแตไมครบ 10 วันทําการ ใหสะสมวันที่มิไดลาในปนั้นรวมเขากับปตอ ๆ ไปได แตวันลาพักผอนสะสมรวม
กับวันลาพักผอนในปปจจุบันจะตองไมเกิน 20 วันทําการ
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สําหรับผูที่ไดรับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 10 ป ใหมีสิทธินําวันลาพักผอนสะสม
รวมกับวันลาพักผอนประจําปในปปจจุบันไดไมเกิน 30 วันทําการ
ขอ 360 พนักงานเทศบาลซึ่งประสงคจะลาพักผอน ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต ลาพักผอนซึ่งหยุดราชการไปยังไมครบกําหนด ถามีราชการจําเปนเกิดขึ้น
ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจและเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได
ขอ 361 การอนุญาตใหลาพักผอน ผูมีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตใหลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็
ได โดยมิใหเสียหายแกราชการ
ขอ 362 ผูที่ไดรับอนุญาตใหอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได
ขอ 363 พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุดภาคการศึกษาหากไดหยุด
ราชการตามวันหยุดภาคการศึกษา เกินกวาวันลาพักผอนตามหมวดนี้แลว ไมมีสิทธิลา พักผอนตามที่กําหนด
ไวในสวนนี้
ขอ 364 พนักงานเทศบาลซึ่งประสงคจะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือพนักงานเทศบาล
ที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งประสงคจะลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ใหเสนอ
หรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตกอนวันอุปสมบทหรือกอนวัน
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ไมนอยกวา 60 วัน
ในกรณีมีเหตุพิเศษไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึ่ง ใหชี้แจงเหตุผลความ
จําเปนประกอบการลา และใหอยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจที่จะพิจารณาใหลาหรือไมก็ได
ขอ 365 พนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุญาตใหลาอุปสมบทหรือไดรับอนุญาตใหลาไปประกอบ
พิธีฮัจยตามขอ 364 แลว จะตองอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ภายใน 10 วัน นับแตวันเริ่มลา
และจะตองกลับมารายงานตัวเขาปฏิบัติราชการภายใน 5 วัน นับแตวันที่ลาสิกขา หรือ วันที่เดินทางกลับถึง
ประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย
พนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุญาตใหลาอุปสมบทหรือไดรับอนุญาตใหลาไปประกอบพิธีฮัจยและ
ไดหยุดราชการไปแลว หากปรากฎวามีปญหาอุปสรรคทําใหไมสามารถอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย
ตามที่ขอลาไว เมื่อไดรับรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตามปกติและขอถอนวันลา ใหผูมีอํานาจพิจารณาหรือ
อนุญาต พิจารณาหรืออนุญาตใหถอนวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจยได โดยใหถือวาวันที่ไดหยุด
ราชการไปแลวเปนวันลากิจสวนตัว
ข อ 366 พนั ก งานเทศบาลที่ ไ ด รั บ หมายเรี ย กเข า รั บ การตรวจเลื อ ก ให ร ายงานผลต อ
ผูบังคับบัญชากอนวันเขารับการตรวจเลือกไมนอยกวา 48 ชั่วโมง สวนพนักงานเทศบาลที่ไดรับหมายเรียกเขา
รับการเตรียมพลใหรายงานลาตอผูบังคับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมง นับแตเวลารับหมายเรียกเปนตนไป และใหไป
เขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไมตองรอรับคําสั่งอนุญาต และ
ใหผูบังคับบัญชาเสนอไปตามลําดับจนถึงนายกเทศมนตรี
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ขอ 367 เมื่อพนักงานเทศบาลที่ลานั้นพนจากการเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพล
แลว ใหมารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตามปกติตอผูบังคับบัญชาภายใน 7 วัน เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปน
นายกเทศมนตรีอาจขยายเวลาใหไดรวมแลวไมเกิน 15 วัน
ขอ 368 พนักงานเทศบาลซึ่งประสงคจะลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ณ
ตางประเทศ ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาอนุญาต
สําหรับการลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศใหเสนอหรือจัดสงใบลา
ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาอนุญาต
ขอ 369 พนักงานเทศบาลซึ่งประสงคจะลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศใหเสนอ
หรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณา โดยถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไวในสวนนี้
ขอ 370 การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศมี 2 ประเภท คือ
" ประเภทที่ 1 " ไดแก การไปปฏิบัติงานในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
(1) การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ซึ่งประเทศไทยเปนสมาชิกและเปน
วาระที่ตองสงไปปฏิบัติงานในองคการนั้น
(2) รัฐบาลไทยมีขอผูกพันที่จะตองสงไปปฏิบัติงานตามความตกลงระหวางประเทศ
(3) ประเทศไทยตองสงไปปฏิบัติงานเพื่อพิทักษรักษาผลประโยชนของประเทศตาม
ความตองการของรัฐบาลไทย
" ประเภทที่ 2 " ไดแก การไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากประเภทที่ 1
ขอ 371 พนักงานเทศบาลที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(1) เปนพนักงานเทศบาลประจําตลอดมาเปนระยะเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาปกอนถึง
วันที่ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงาน เวนแตผูที่ไมปฏิบัติงานในองคการสหประชาชาติกําหนดเวลาหาปใหลดลง
เปนสองป
สําหรับผูที่เคยไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทที่ 2 มาแลวจะตองมีเวลา
ปฏิบัติราชการในสวนราชการไมนอยกวาสองป นับแตวันเริ่มกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ หลังจากที่เดินทาง
กลับจากราชการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทที่ 2 ครั้งสุดทาย
(2) ผูที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทที่ 2 ตองมีอายุไมเกินหาสิบป
บริบูรณ นับถึงวันที่ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงาน
(3) เปนผูปฏิบัติหนาที่ราชการมีความรูความสามารถเหมาะสม มีความประพฤติเรียบรอย
และไมอยูในระหวางถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัย
การขอยกเวนหรือผอนผันคุณสมบัติตาม (1) วรรคสอง และ (2) ใหเสนอเหตุผลความ
จําเปนตอปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาเปนราย ๆ ไป
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ขอ 372 ใหพนักงานเทศบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
ยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาไปตามลําดับเพื่อพิจารณาอนุญาต และมีคําสั่งใหพนักงานเทศบาลผูนั้นลาไป
ปฏิบัติงานไดโดยถือว าเปนการไปทํ าการใด ๆ
อันจะนับเวลาระหวางนั้น เหมือนเต็มเวลาราชการ มี
กําหนดเวลาไมเกินสี่ปสําหรับการไปปฏิบัติงานประเภทที่ 1 หรือมีกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งปสําหรับการไป
ปฏิบัติงานประเภทที่ 2 โดยไมไดรับเงินเดือนเวนแตอัตราเงินเดือนที่ไดรับจากองคการระหวางประเทศต่ํากวา
อัตราเงินเดือนของทางราชการที่ผูนั้นไดรับอยูในขณะนั้นใหมีสิทธิไดรับเงินเดือนจากทางราชการสมทบ ซึ่ง
เมื่อรวมกับเงินเดือนจากองคการระหวางประเทศแลวไมเกินอัตราเงินเดือนของทางราชการที่พนักงานเทศบาลผู
นั้นไดรับอยูในขณะนั้น
ขอ 373 พนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ หาก
ประสงคจะอยูปฏิบัติงานตอ ใหยื่นเรื่องราวพรอมทั้งเหตุผลความจําเปนและประโยชนทางราชการจะไดรับตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงปลัดประทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาอนุญาต และมีคําสั่งใหพนักงานเทศบาลผู
นั้นไปปฏิบัติงานโดยถือวาเปนการไปทําการใด ๆ อันจะนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ ตาม
กฎหมายวาดวยกําหนดหลักเกณฑการสั่งใหพนักงานเทศบาลไปทําการนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการไดอีกแตเมื่อ
รวมแลวตองไมเกินสี่ป
การอนุญาตใหพนักงานเทศบาลผูใดไปปฏิบัติงานประเภทที่ 2 เกินกวาหนึ่งป ใหผูบังคับบัญชา
สั่งใหผูนั้นออกจากราชการในชวงเวลาที่ไปปฏิบัติงานเกินหนึ่งปดวย
ขอ 374 เมื่อเทศบาลไดมีคําสั่งใหพนักงานเทศบาลไปปฏิบัติงานตามขอ 372 หรือใหไป
ปฏิบัติงานตอหรือใหออกจากราชการตามขอ 373 แลวใหเทศบาลรายงานและสงสําเนาคําสั่งดังกลาวให
สํานักงาน ก.ท. ทราบ
ขอ 375 ใหเทศบาลจัดทําสัญญาผูกมัดพนักงานเทศบาลที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวาง
ประเทศประเภทที่ 2 ใหกลับมารับราชการในสวนราชการเปนเวลาหนึ่งเทาของระยะเวลาที่ไปปฏิบัติงาน
พนักงานเทศบาลผูใดปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศแลวไมกลับมารับราชการหรือกลับมารับราชการไม
ครบกําหนดตามสัญญา ใหชดใชเงินเบี้ยปรับแกทางราชการ ดังนี้
(1) ไมกลับเขารับราชการเลย ใหชดใชเปนจํานวนเทากับเงินเดือนเดือนสุดทายที่ไดรับคูณ
ดวยเวลาที่ไปปฏิบัติงานที่คิดเปนเดือน เศษของเดือน ถาเกินสิบหาวันใหคิดเปนหนึ่งเดือน
(2) กลับมารับราชการไมครบกําหนดตามสัญญา ใหชดใชเบี้ยปรับตาม (1) ลดลงตามสวนการ
ทําสัญญาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามแบบและวิธีการที่กําหนดเมื่อจัดทําแลวใหสงใหสํานักงาน ก.ท. จํานวน 1
ชุด
ขอ 376 พนักงานเทศบาลที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ เมื่อปฏิบัติงานแลวเสร็จ
ใหรายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่ภายในสิบวัน นับแตวันถัดจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานและใหรายงานผลการไป
ปฏิบัติงานใหปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่กลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการ
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การรายงานผลการไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ใหใชแบบรายงานการไปปฏิบัติงานในองคการ
ระหวางประเทศ ตามที่กําหนดไวทายประกาศนี้
ข อ 377 พนั ก งานเทศบาลซึ่ ง ประสงค จ ะลาติ ด ตามคู ส มรส ให เ สนอหรื อ จั ด ส ง ใบลาต อ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับเพื่อพิจารณาอนุญาตใหลาไดไมเกินสองป และในกรณีจําเปนอาจอนุญาตใหลาตอได
อีกสองป แตเมื่อรวมแลวตองไมเกินสี่ป ถาเกินสี่ปใหลาออกจาก ราชการ
ขอ 378 การพิจารณาอนุญาตใหพนักงานเทศบาลลาติดตามคูสมรส ผูมีอํานาจอนุญาตจะ
อนุญาตใหลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ไดโดยมิใหเสียหายแกราชการ แตเมื่อรวมแลวจะตองไมเกินระยะเวลา
ตามที่กําหนดในขอ 377 และจะตองเปนกรณีที่คูสมรสอยูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือปฏิบัติงานในตางประเทศ
เปนระยะเวลาติดตอกันไมวาจะอยูปฏิบัติหนาที่ราชการหรืปฏิบัติงานในประเทศเดียวกันหรือไม
ขอ 379 พนักงานเทศบาลที่ไดลาติดตามคูสมรสครบกําหนดระยะเวลาตามขอ 377 ในชวง
เวลาที่คูสมรสอยูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือปฏิบัติงานในตางประเทศติดตอกันคราวหนึ่งแลว ไมมีสิทธิขอลา
ติดตามคูสมรสอีก เวนแตคูสมรสจะไดกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการหรือปฏิบัติงานประจําในประเทศไทยตอมา
ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในตางประเทศอีกในชวงเวลาใหม จึงจะมีสิทธิขอลา
ติดตามคูสมรสตามขอ 377 ไดใหม
ขอ 380 กรณีมีเหตุพิเศษ สมควรยกเวนการปฏิบัติตามที่กําหนดในสวนนี้ใหนําเสนอ ก.ท.จ.
เพื่อพิจารณาเปน ราย ๆ ไป

สวนที่ 7
เบ็ดเตล็ด
ขอ 381 วัน เวลาทํางาน วันหยุดตามประเพณี วันหยุดประจําปของพนักงานเทศบาลให
เทศบาลประกาศกําหนดโดยใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดสําหรับขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม
ขอ 382 เครื่ อ งแบบและระเบี ย บการแต ง เครื่ อ งแบบของพนั ก งานเทศบาลใหเ ป น ไปตาม
กฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น
ขอ 383 ใหเทศบาลจัดใหมีประกาศกําหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับพนักงาน
เทศบาล เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติตนของพนักงานเทศบาล โดยใหติดประกาศไว
อยางเปดเผยในสํานักงานของเทศบาล
ขอ 384 ในการจัดทํามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมตามขอ 383 ใหเทศบาลแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขึ้น ประกอบดวยผูแทนทุกฝายของเทศบาล
ขอ 385 ใหเทศบาลรายงานเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอนการรับ
โอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ตลอดจนการรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะหนาที่ความ
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รับผิดชอบของตําแหนงและสวนราชการ การเปลี่ยนแปลงการใชตําแหนง การทะเบียนประวัติของพนักงาน
เทศบาล และอัตรากําลังของพนักงานเทศบาล และการปฏิบัติการอื่น ไปยัง ก.ท.จ. และ ก.ท.
ขอ 386 เมื่อเทศบาลไดมีคําสั่ง หรือประกาศเกี่ยวกับพนักงานเทศบาล หรือตามที่กําหนดใน
ประกาศนี้ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล และตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ดังตอไปนี้
(1) การสั่งบรรจุและแตงตั้ง ซึ่งหมายถึง การสั่งบรรจุเขารับราชการและแตงตั้ง ใหดํารง
ตําแหนงพนักงานเทศบาล ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและ
แตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน สําหรับพนักงานเทศบาล
(2) การสั่งแตงตั้ง ซึ่งหมายถึง การสั่งยาย โอน รับโอน เลื่อนระดับ ตามมาตรฐาน ทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อน
ระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน สําหรับพนักงานเทศบาล
(3) การสั่งใหไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง การใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ การ
ไดรับประโยชนตอบแทนอื่น และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
(4) การสั่งประจําเทศบาล การสั่งผูประจําเทศบาลใหดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนงอื่น
และการสั่งใหชวยปฏิบัติราชการ ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ วิธีการบริหาร
และการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล
(5) การสั่งใหออกจากราชการตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ
(6) การประกาศการพนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญพนักงานสวน
ทองถิ่น
(7) การประกาศกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการ การกําหนดอํานาจหนาที่การแบง
สวนราชการภายใน การจัดตั้ง การปรับปรุง การรวมหรือการยุบเลิกการจัดแบงสวนราชการของเทศบาล ตาม
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล
(8) การประกาศกําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากําลังของเทศบาลการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนง แผนอัตรากําลังของเทศบาล ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนงสําหรับพนักงานเทศบาล
ใหเทศบาลที่ออกคําสั่งหรือประกาศดังกลาว รายงานไปยัง ก.ท. โดยสงสําเนาคําสั่ง หรือ
ประกาศนั้นอยางละ 3 ฉบับ ไปใหภายในหาวันทําการนับแตวันที่ออกคําสั่งหรือประกาศ และสําหรับกรณี
การบรรจุและแตงตั้งตาม (1) ใหสงทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล ตามขอ 388 ของผูไดรับการบรรจุและ
แตงตั้งที่ไดกรอกรายการและตรวจสอบถูกตองแลวไปพรอมกันดวย
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ขอ 387 เมื่อ ก.ท.จ.
หรือเทศบาล กําหนดใหมีการประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือก ตามที่
กําหนดในประกาศนี้ ดังตอไปนี้
(1) การสอบแขงขัน เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ
(2) การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน
(3) การสอบคัดเลือก เพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาล ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
(4) sการคัดเลือก เพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลตําแหนงบริหารใหดํารงตําแหนงในระดับที่
สูงขึ้น
ใหเลขานุการ ก.ท.จ. รายงานไปยัง ก.ท. โดยสงสําเนาประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกนั้นอยาง
ละ 3 ฉบับ ไปใหภายใน หาวันทําการนับแตวันที่ประกาศ
ข อ 388 ให เ ทศบาลจั ด ให มี ท ะเบี ย นประวั ติ ข องพนั ก งานเทศบาลทุ ก คน โดยจั ด เก็ บ ไว ที่
เทศบาล 1 ฉบับ ก.ท.จ. 1 ฉบับ และสงให ก.ท. เก็บไว 1 ฉบับ
การจัดทําทะเบียนประวัติของพนักงานเทศบาล ลักษณะ รูปแบบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทะเบียน
ประวัติ วิธีการบันทึกรายการในทะเบียนประวัติ และการจัดทําแฟมประวัติพนักงานเทศบาล ใหนํากฎหมาย
หรือระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 389 พนักงานเทศบาล ผูใดไดรับอนุญาตใหไปศึกษาฝกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศ หรือตางประเทศ ไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ หรือลาติดตามคูสมรส
ตามระเบียบวาดวยการลาของพนักงานเทศบาล ไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น สมรส หยา เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อ
สกุล หรือตาย ใหเทศบาลที่อนุญาตหรือไดรับแจง รายงานไปยัง ก.ท.จ. และ ก.ท. ภายในหาวัน ทําการนับแต
วันอนุญาตหรือวันไดรับแจง แลวแตกรณี
ขอ 390 ใหเทศบาลคํานวณอัตรากําลังพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาตามเกณฑที่ ก.ท.
กําหนด แลวรายงาน ก.ท. ทราบตามแบบที่รายงานให ก.ท.จ.ทราบในขอ 23 (8) ภายในเดือนมิถุนายน ของทุกป
หมวด 15
การบริหารงานบุคคลของลูกจาง
ขอ 391 ในหมวดนี้
“สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการที่เทศบาลประกาศจัดตั้งขึ้น ตามมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับโครงสรางการแบงสวนราชการของเทศบาล และใหรวมถึงโรงเรียนหรือหนวยงานอื่นที่อยูสังกัดใน
เทศบาลดวย
“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว และลูกจางลักษณะ ผูชํานาญงานของ
เทศบาล โดยไมรวมถึงลูกจางของสถานธนานุบาลของเทศบาล
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“ลูกจางประจํา” หมายความวา ลูกจางรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมงที่จางไวปฏิบัติงานที่มี
ลักษณะประจําโดยไมมีกําหนดเวลาการจางตามอัตราและจํานวนที่กําหนดไวและรับเงินคาจางจากงบประมาณ
หมวดคาจางประจําของเทศบาล หรือหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลดวย
“ลูกจางชั่วคราว” หมายความวา ลูกจางรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมงที่จางไว ปฏิบัติงานที่มี
ลักษณะชั่วคราว และหรือ มีกําหนดเวลาจาง แตทั้งนี้ ระยะเวลาการจางต องไมเกินปงบประมาณและรับเงินคาจางจาก
งบประมาณหมวดคาจางชั่วคราวหรือจากยอดเงินอื่นใด

“ลูกจางลักษณะผูชํานาญงาน” หมายความวา ลูกจางซึ่งมีความรูความชํานาญในงานเฉพาะ
อยาง ที่จะตองปฏิบัติเปนอยางดี ทั้งเคยปฏิบัติงานชนิดนั้นมานานไมนอยกวา 5 ป โดยมีใบรับรองความรูความ
ชํานาญและความสามารถในการทํางานจากสถานที่ทํางานเดิมที่ผูนั้นเคยปฏิบัติงานมาแลว
“เวลาทํางานปกติ” หมายความวา เวลาทํางานของทางราชการ
หรือเวลาอื่นใดที่
นายกเทศมนตรีกําหนดตามลักษณะงานใหเปนเวลาทํางานปกติ
“วันหยุดประจําสัปดาห” หมายความวา วันอาทิตย หรือวันอื่นใดที่นายกเทศมนตรีกําหนดขึ้น
เพื่อความเหมาะสมตามลักษณะงานของเทศบาล โดยอาจกําหนดวันหยุดประจําสัปดาห เปนสองวัน ก็ได
“วันหยุดพิเศษ” หมายความวา วันหยุดที่ทางราชการประกาศเปนวันหยุดราชการ นอกจาก
วันหยุดประจําสัปดาห
“คาจางอัตราปกติ” หมายความวา คาจางรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษ
สําหรับการสูรบตามอัตราที่กําหนดจายใหลูกจางสําหรับการปฏิบัติงานปกติ
“คาจางรายเดือน” หมายความวา คาจางที่กําหนดอัตราจายเปนรายเดือน รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษ
สําหรับการสูรบ
“คาจางรายวัน” หมายความวา คาจางที่กําหนดอัตราจายเปนรายวันในวันทํางานปกติ รวมถึง
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ
“คาจางรายชั่วโมง” หมายความวา คาจางที่กําหนดอัตราจายเปนรายชั่วโมงในวันทํางานปกติ
รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ
“คาจางนอกเวลา” หมายความวา คาจางที่กําหนดจายใหแกลูกจางรายวันและราย ชั่วโมง
เนื่องจากตองปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติ
“คาจางในวันหยุด” หมายความวา คาจางที่กําหนดจายใหแกลูกจางรายวันและรายชั่วโมง กรณี
สั่งใหปฏิบัติราชการในวันหยุดประจําสัปดาหหรือวันหยุดพิเศษ
“คาอาหารทําการนอกเวลา” หมายความวา คาอาหารที่กําหนดจายใหแกลูกจางรายเดือน เนื่อง
ในการปฏิบัติราชการนอกเวลาทําการปกติหรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจําสัปดาห หรือวันหยุดพิเศษ
“เงินชวยพิเศษ” หมายความวา เงินชวยเหลือคาทําศพของลูกจางที่จายในกรณีลูกจางถึงแก
ความตายในระหวางรับราชการ
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“ทองถิ่นอื่น” หมายความวา ทองถิ่นที่ลูกจางตองเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกเขตเทศบาลที่
ตนสังกัด
“ฝกอบรม” หมายความวา การเพิ่มพูนความรูความชํานาญ หรือประสบการณดวยการเรียน การ
วิจัย การอบรม การสัมมนา หรือการปฏิบัติงานโดยไมมีการรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพตาม กฎ
ก.พ. วาดวยการนั้น และหมายความรวมตลอดถึงการฝกฝนภาษา และการรับคําแนะนํากอนเขาฝกอบรมหรือ
การดูงานที่เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม หรือตอจากการฝกอบรมนั้นดวย
“ดูงาน” หมายความวา การเพิ่มพูนความรูหรือประสบการณดวยการสังเกตการณ
“ป” หมายความวา ปงบประมาณ
สวนที่ 1
คุณสมบัตขิ องลูกจาง
ขอ 392 ผูที่จะเขารับราชการเปนลูกจาง อยางนอยจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
เบื้องตน ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหาสิบหาป
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
(5) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(6) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม
มาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(7) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเปนที่รังเกียจของสังคม
(8) ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(9) ไมเปนบุคคลลมละลาย
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(10) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ
(12) ไม เป นผู เ คยถู ก ลงโทษให อ อก หรื อ ปลดออก เพราะกระทํ า ผิ ด วิ นั ย ตามมาตรฐาน
ทั่วไป หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ และ
วิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ
ขอ 393 ก.ท.จ. มีอํานาจพิจารณายกเวนสําหรับลูกจางผูที่ขาดคุณสมบัติตามขอ 392 (2) เปน
รายบุคคลได แตอายุไมต่ํากวาสิบแปดป และไมเกินหกสิบป หรือการจางลูกจางลักษณะ ผูชํานาญงาน มีอํานาจ
พิจารณายกเวนสําหรับลูกจางผูที่ขาดคุณสมบัติตามขอ 392 (2) และ (10) เปนรายบุคคลได
ผูที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ 392 (7) (9) (10) หรือ(14) ก.ท.จ.อาจ
พิจารณายกเวน ใหเขารับราชการได หรือผูที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ 392 (11)หรือ (12) ถา
ผูนั้นไดออกจากงานหรือราชการไปเกินสองปแลว หรือผูที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ 392
(13) ถาผูนั้นไดออกจากงานหรือราชการไปเกินสามปแลว และมิใชเปนกรณีออกจากงานหรือราชการเพราะ
กระทําผิดในกรณีทุจริตตอหนาที่ ก.ท.จ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการไดสําหรับการขอยกเวนและการ
พิจารณายกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม ใหนําขั้นตอนและวิธีการที่กําหนดสําหรับ
พนักงานเทศบาลมาใชบังคับโดยอนุโลม
สวนที่ 2
การกําหนดตําแหนง การจาง อัตราคาจาง และการแตงตัง้
ขอ 394 มาตรฐานตําแหนงลูกจาง และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของลูกจางใหเปนไป
ตามที่ ก.ท. กําหนด ทายประกาศนี้
ขอ 395 ตํา แหนงลูก จางของเทศบาลที่มีอยู ใ นปจ จุบั น ซึ่งกํา หนด ตํา แหน ง นอกเหนื อจาก
ตําแหนง ที่ ก.ท. กําหนดตามขอ 394 หากตําแหนงวางลงใหยุบเลิก หรือปรับแกไขใหสอดคลองตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง ตามขอ 394
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ขอ 396 ลูกจางชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหนาที่เหมือนกับพนักงานเทศบาลหรือขาราชการ
พลเรือนในสายผูปฏิบัติงานใหกําหนดตําแหนง ดังนี้
(1) กํ า หนดคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน ง เหมื อ นตํ า แหน ง พนั ก งานเทศบาลหรื อ
ขาราชการพลเรือนตําแหนงนั้น และกําหนดคุณวุฒิที่ไมสูงเกินความจําเปนตอหนาที่ความรับผิดชอบ
(2) กําหนดชื่อตําแหนงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และไมใหซ้ําหรือเหมือนกับชื่อตําแหนง
พนักงานเทศบาล
ข อ 397 ลู ก จ า งชั่ ว คราวซึ่ ง มี ลั ก ษณะงานในหน า ที่ เ หมื อ นกั บ ลู ก จ า งตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังใหกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและชื่อตําแหนงเหมือนตําแหนงลูกจางตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังตําแหนงนั้น
ขอ 398 การจางลูกจางชั่วคราวใหกําหนดระยะเวลาการจางใหสอดคลองกับระยะเวลา ที่
จําเปนตองมีผูปฏิบัติงานและใหมีภารกิจปริมาณงานที่ตองปฏิบัติตอเนื่อง แตทั้งนี้ระยะเวลาการจางตองไมเกิน
ปงบประมาณ
ขอ 399 การกําหนดจํานวนตําแหนงลูกจางของเทศบาล ยกเวนลูกจางที่รับคาจางจากเงิน
อุดหนุนของรัฐบาล ให ก.ท.จ. กําหนดวาจะมีตําแหนงใดในหนวยงานหรือสวนราชการใด จํานวน เทาใด
โดยใหเทศบาลจัดทําแผนอัตรากําลังของลูกจาง เพื่อใชในการกําหนดตําแหนงโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
ขอ 400 กําหนดให ก.ท.จ. มีอํานาจกําหนดตําแหนงลูกจางเทศบาลในสวนราชการตาง ๆ ของ
เทศบาล โดยใหคํานึงถึงภารกิจ อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยากและคุณภาพ
ของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระคาใชจายของเทศบาลที่ตองจายในดานบุคคล
ขอ 401 การกําหนดตําแหนงลูกจางเทศบาลในสวนราชการตาง ๆ ของเทศบาล ให เทศบาล
จัดทําเปนแผนอัตรากําลังของเทศบาล เพื่อเปนกรอบในการกําหนดตําแหนง และการใชตําแหนงลูกจางเทศบาล
แลวเสนอให ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยใหจัดทําและกําหนดรวมไวในแผนอัตรากําลังพนักงาน
เทศบาล
ขอ 402 ในการจัดทําแผนอัตรากําลังลูกจางเทศบาล การกําหนดตําแหนงลูกจาง การปรับปรุง
การกําหนดตําแหนงลูกจาง ใหนําแนวทางและวิธีการที่กําหนดไวสําหรับพนักงานเทศบาลมาใชบังคับโดย
อนุโลม
ขอ 403 เพื่อเปนการประหยัดงบประมาณของทองถิ่นและไมใหมีภาระผูกพันดานสวัสดิการ
ของลูกจางมากเกินไป โดยใหพิจารณาปรับใชอัตรากําลังลูกจางประจําที่มีอยูเดิมกอน หากมีความจําเปนตอง
จางลูกจางใหพิจารณาจางลูกจางชั่วคราวกอน หรือพิจารณาจางเหมาบริการ และควรจางลูกจางประจําใหนอย
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ที่สุด โดยใหคํานึงถึงการควบคุมงบประมาณรายจายเกี่ยวกับเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และคาจางของ
พนักงานเทศบาล ไมใหสูงกวารอยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจายประจําป ตามมาตรา 35
แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
ขอ 404 ตําแหนงลูกจางที่รับคาจางจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลจะมีตําแหนงใด ในหนวยงาน
หรือสวนราชการใดของเทศบาล และมีจํานวนเทาใด ใหเปนไปตามความตกลงกับสํานักงบประมาณ
ขอ 405 การจางลูกจาง ใหเทศบาลดําเนินการโดยวิธีการคัดเลือกโดยใหแตงตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกไมนอยกวา 3 คน เพื่อดําเนินการคัดเลือก
การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง อาจดําเนินการโดยวิธีสัมภาษณ สอบขอเขียน สอบปฏิบัติ วิธีใดวิธี
หนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม
ขอ 406 อัตราคาจางลูกจางประจําใหเปนไปตามบัญชีกําหนดอัตราคาจางลูกจางของเทศบาล
ทายประกาศนี้
นายกเทศมนตรีเปนผูมีอํานาจสั่งจางลูกจาง ในอัตราคาจางขั้นต่ําสุดของตําแหนง
ขอ 407 การใหลูกจางประจําไดรับคาจางใหเปนไปตามบัญชีกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําและขั้น
สูงของลูกจางประจําของเทศบาลทายประกาศนี้
ขอ 408 การเพิ่มคาจางลูกจางประจําของเทศบาล ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานเทศบาล
ขอ 409 การใหลูกจางประจําไดรับคาจางเพื่อการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นใหเปนไปตาม
บัญชีเปรียบเทียบขั้นคาจางแตละกลุม กรณีลูกจางประจําไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นทายประกาศนี้
ขอ 410 อัตราคาจางลูกจางชั่วคราว
(1) ลูกจางชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหนาที่เหมือนกับตําแหนงลูกจางใหไดรับอัตรา
คาจางในอัตราคาจางขั้นต่ําของลูกจางนั้น
(2) ลูกจางชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหนาที่เหมือนกับตําแหนงขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น หรือขาราชการพลเรือนใหไดรับอัตราคาจางในอัตราเงินเดือนขั้นต่ําของตําแหนงขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการพลเรือนตําแหนงนั้น
(3) ผูชํานาญงานใหไดรับอัตราคาจางตามบัญชีกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําและขั้นสูงลูกจาง
ของเทศบาล ตามลําดับและอัตราที่ ก.ท.จ.เห็นสมควร
ขอ 411 การจางลูกจางที่มีเงื่อนไขใหจางจากผูมีคุณวุฒิ ใหจางในอัตราคาจางตามวุฒิและ
เงื่อนไขที่กําหนดไวในกรณีจางผูที่สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศใหถืออัตราคาจางตามอัตราเงินเดือนที่
ก.ท.จ. กําหนด
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ขอ 412 การจางลูกจาง ใหดําเนินการจางจากบัญชีผูไดรับการคัดเลือกตามลําดับที่ ของผูไดรับ
การคัดเลือก ตามขอ 405
ขอ 413 การจางลูกจางลักษณะผูชํานาญงาน ให ก.ท.จ. กําหนดอัตราคาจางตามที่เห็นสมควร
ตามบัญชีกําหนดอัตราคาจางตามขอ 410 (3)
ขอ 414 การจางและแตงตั้งลูกจางใหดํารงตําแหนงใด ใหนายกเทศมนตรีเปนผูแตงตั้ง โดย
ความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
ขอ 415 การโอนลูกจางประจําระหวางเทศบาล หรือกับหนวยราชการอื่นอาจกระทําได ในกรณี
เจาตัวสมัครใจและผูมีอํานาจจางทั้งสองฝายตกลงยินยอม ทั้งนี้ ในการแตงตั้งหรือใหพนจากตําแหนงแลวแต
กรณี ตองไดรับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. โดยแตงตั้งให ดํารงตําแหนงและไดรับคาจางในอัตราที่ไมสูง
กวาเดิม และใหนับเวลาการทํางานตอเนื่องกัน
ขอ 416 ลูกจางประจําผูใดออกจากราชการไปแลว ประสงคจะกลับเขารับราชการ หากเทศบาลตองการ

จะรับผูนั้นเขารับราชการ ใหนายกเทศมนตรีสั่งจางและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง และรับคาจางตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดไวสําหรับพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม
ขอ 417 ลูกจางประจําผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และ
พนจากราชการทหารโดยไมมีความเสียหาย ถาประสงคจะเขารับราชการเปนลูกจางประจําในเทศบาลเดิม
ภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันพนจากราชการทหาร ใหนายกเทศมนตรีสั่งจางและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงและรับคาจาง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวสําหรับพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม
ข อ 418 การแต ง ตั้ ง ลู ก จ า งประจํ า ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ใดไปดํ า รงตํ า แหน ง ใหม ผู นั้ น ต อ งมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงใหมที่กําหนดในขอ 394

สวนที่ 3
วินัยและการรักษาวินัย
ขอ 419 ลูกจางตองรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามถือวาผูนั้น
กระทําผิดวินัย จักตองไดรับโทษตามที่กําหนดไว
ขอ 420 วินัยของลูกจาง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย
และการดําเนินการทางวินัยของพนักงานเทศบาลซึ่งนํามาใชบังคับโดยอนุโลม
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สวนที่ 4
การออกจากราชการ
ขอ 421 ลูกจางออกจากราชการ เมื่อ
(1) ตาย
(2) พนจากราชการตามระเบียบวาดวยบําเหน็จลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น
(3) ไดรับอนุญาตใหลาออก
(4) ถูกสั่งใหออกจากราชการตามขอ 424 (3) (4)
(5) ครบกําหนดการจาง
(6) ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออก
(7) ขาดคุณสมบัติตามขอ 392
วันออกจากราชการตาม (6) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหออกจาก
ราชการของพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม
ขอ 422 การลาออกของลูกจาง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหออกจาก
ราชการของพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม
ข อ 423 ลู ก จ า งผู ใ ดไปรั บ ราชการทหารตามกฎหมายว า ด ว ยการรั บ ราชการทหารให
นายกเทศมนตรีสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ
วั น ออกจากราชการตามขอ นี้ ให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขที่กํ า หนดไว สํ าหรั บ
พนักงานเทศบาลโดยอนุโลม
ขอ 424 นายกเทศมนตรีมีอํานาจสั่งใหลูกจางออกจากราชการโดยความเห็นชอบของก.ท.จ.
เมื่อปรากฏวา
(1) ลูกจางผูใดขาดคุณสมบัติตามขอ 392
(2) ลูกจางผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติราชการในหนาที่ของตนไดโดยสม่ําเสมอ หรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ราชการของตนไดอันเปนผลเนื่องมาจากตองตกอยูในภยันตรายใด ๆ และเวลาไดลวงพนไปเกิน
หกสิบวัน ยังไมมีผูใดพบเห็น
(3) ลู ก จ า งผู ใ ดหย อ นความสามารถด ว ยเหตุ ใ ดในอั น ที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องตน หรื อ
ประพฤติหนาที่ของตน หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่หรือบกพรองในหนาที่ดวยเหตุอันใด
และนายกเทศมนตรีเห็นวา ถาใหผูนั้นรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ก็ใหนายกเทศมนตรี
แตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนโดยไมชักชา สําหรับหลักเกณฑและวิธีการสอบสวนใหเปนไปตาม
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หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัยของพนักงานเทศบาลโดย
อนุโลม
(4) ลู ก จ า งผู ใ ดถู ก กล า วหาว า กระทํ า ผิ ด วิ นั ย อย า งร า ยแรงและได มี ก ารสอบสวนตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัยของพนักงานเทศบาลแลว
การสอบสวนไมไดความวากระทําผิดที่จะถูกลงโทษ ปลดออก หรือไลออก แตมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่
ถูกสอบสวน ซึ่งจะใหปฏิบัติราชการตอไปอาจจะเปนการเสียหายแกราชการ
(5) ลูกจางผูใดตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไมถึงกับจะตองลงโทษปลดออกหรือไลออก
(6) ลูกจางผูใดขาดราชการบอยครั้ง ซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออก หรือไลออก
(7) ยุบเลิกตําแหนง
วันออกจากราชการตามขอนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหออกจาก
ราชการของพนักงานเทศบาลมาใชบังคับโดยอนุโลม
การใหออกจากราชการตามขอนี้ไมถือเปนโทษทางวินัย
สวนที่ 5
การอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณ และการรองทุกข
ขอ 425 ลูกจางผูใดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งใหออกจากราชการตามขอ 424 ตาม ประกาศนี้
ดวยเหตุใด ๆ ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณคําสั่งหรือมีสิทธิรองทุกข ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการ
อุทธรณ การพิจารณาอุทธรณ และการรองทุกขของพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม
สวนที่ 6
การลา
ขอ 426 การลาปวยของลูกจางกําหนดไวดังนี้
(1) การลาปวยกรณีปกติ
(ก) ในปหนึ่งลูกจางประจํามีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาไดไมเกิน
หกสิบวัน แตถานายกเทศมนตรีเห็นสมควรจะใหลาโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาตอไปอีก ก็ไดแตไม
เกินหกสิบวัน
(ข) ลูกจางชั่วคราวที่มีระยะเวลาการจางหนึ่งป มีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางอัตราปกติ
ระหวางลา ในชวงระยะเวลาการจางไมเกินสิบหาวันทําการ ในกรณีที่มีระยะเวลาการจางตั้งแต เกาเดือนขึ้น
ไปแตไมถึงหนึ่งปมีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาในชวงระยะเวลาการจางไมเกินแปดวันทํา
การ ในกรณีมีระยะเวลาการจางตั้งแตหกเดือนขึ้นไปแตไมถึงเกาเดือน มีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางอัตราปกติ

227

ระหวางลา ในชวงระยะเวลาการจางไมเกินหกวันทําการ ในกรณีที่มีระยะเวลา การจางต่ํากวาหกเดือนมีสิทธิ
ลาปวยโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลา ในชวงระยะเวลาการจางไมเกินสี่วันทําการ
(2) การลาปวยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาที่
(ก) ลูกจางประจําปวย เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาที่ หรือเนื่องจากการปฏิบัติราชการ
ในหนาที่ หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําตามหนาที่ ถาลาปวยครบตาม (1) (ก) แลวยังไมหาย และ
แพทยของทางราชการลงความเห็นวามีทางที่จะรักษาพยาบาลใหหายและสามารถทํางานไดก็ใหลาปวยเพื่อ
รั ก ษาพยาบาล เท า ที่ น ายกเทศมนตรี เ ห็ น สมควรอนุ ญ าตให ล าโดยได รั บ ค า จ า งอั ต ราปกติ ทั้ ง นี้ ถ า เป น
ลูกจางประจํารายวันและรายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห แตถาแพทยลงความเห็นวา
ไมมีทางที่จะรักษาพยาบาลใหหายได ก็ใหพิจารณาสั่งใหออกจาก ราชการเพื่อรับบําเหน็จตอไป
(ข) ถาอันตรายหรือการเจ็บปวย หรือการถูกประทุษรายอันเกิดจากกรณีดังกลาวใน(ก)
ทําใหลูกจางประจําผูใดตกเปนผูทุพพลภาพหรือพิการ อันเปนเหตุจะตองสั่งใหออกจากราชการตามมาตรฐาน
ทั่วไปนี้ หากผูบังคับบัญชาเจาสังกัดของลูกจางประจําผูนั้นพิจารณา เห็นวาลูกจางประจําผูนั้นยังอาจปฏิบัติ
หนาที่อื่นใดที่เหมาะสมได และเมื่อลูกจางประจําผูนั้นสมัครใจจะปฏิบัติหนาที่ตอไป ใหยายลูกจางประจําผูนั้น
ไปปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอื่นที่เหมาะสมโดยไมตองสั่งใหออกจากราชการก็ได โดยใหอยูในดุลยพินิจของ
นายกเทศมนตรี
(ค) ลูกจางชั่วคราวปวยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาที่ หรือเนื่องจากการปฏิบัติงานใน
หนาที่ หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําตามหนาที่ ถาลาปวยครบตาม (1) (ข) แลวยังไมหายและแพทย
ของทางราชการลงความเห็นวามีทางที่จะรักษาพยาบาลใหหายและสามารถทํางานได ใหนายก เทศมนตรีมี
อํานาจอนุญาตใหลาปวยเพื่อรักษาพยาบาล โดยไดรับคาจางอัตราปกติไดตามที่เห็นสมควร แตตองไมเกินหก
สิบวัน ทั้งนี้ ถาเปนลูกจางชั่วคราวรายวันและรายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห และ
ถาแพทยลงความเห็นวาไมมีทางที่จะรักษาใหหายได ใหพิจารณาสั่งใหออกจาก ราชการ
ลูกจางผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติงานได ใหยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชากอนหรือใน วันที่
ลาเวนแตกรณีจําเปนจะเสนอหรือจัดสงใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได
การลาปวยเกินสามวัน ตองมีใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งสงพรอมกับใบลาดวย
เวนแตผูมีอํานาจอนุญาตใหลาจะเห็นสมควรเปนอยางอื่น
ขอ 427 ในปหนึ่งลูกจางประจํามีสิทธิลากิจสวนตัว รวมทั้งลาไปตางประเทศ โดยไดรับคาจาง
อัตราปกติระหวางลาไมเกินสี่สิบหาวันทําการ แตในปแรกที่ไดรับการบรรจุเปนลูกจางประจําใหไดรับคาจาง
ระหวางลาไมเกินสิบหาวัน ลูกจางประจํารายวันและรายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห
แตถานายกเทศมนตรีเห็นสมควรจะใหลาโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาตอไปอีกก็ได
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ลูกจางประจําผูใดประสงคจะลากิจสวนตัว ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นและ
เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได เวนแตมีเหตุจําเปนไมสามารถขอรับอนุญาตไดทันจะเสนอใบลา
พรอมระบุเหตุจําเปนไวแลวหยุดราชการไปกอนก็ได แตจะตองชี้แจงเหตุผลใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
ขอ 428 การลาพักผอนประจําปของลูกจางประจํา ใหเปนไปตามที่กําหนดสําหรับพนักงาน
เทศบาลโดยอนุโลม
ขอ 429 ลูกจางประจํามีสิทธิลาคลอดบุตรโดยไดรับคาจางนับรวมวันหยุดประจําสัปดาหและ
วันหยุดพิเศษในระหวางลาไมเกินเกาสิบวัน ลูกจางประจํารายวันและรายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางใน
วันหยุดประจําสัปดาห
ลูกจางประจําที่ลาคลอดบุตรตามวรรคแรก หากประสงคจะลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรเพิ่มอีก ใหมีสิทธิ
ลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตร โดยไดรับคาจางระหวางลาไดอีกไมเกิน สามสิบวัน
ทําการ และใหนับรวมในวันลากิจสวนตัวสี่สิบหาวันทําการดวย
ลูกจางชั่วคราวรายเดือนที่จางไวปฏิบัติงานตอเนื่อง มีสิทธิลาเนื่องจากการคลอดบุตรปหนึ่งไม
เกินเกาสิบวัน โดยมีสิทธิไ ดรับคาจางระหวางลาจากสวนราชการไมเกินสี่สิบหาวัน เวนแต กรณีที่เริ่มเขา
ปฏิบัติงานในปแรกไมครบเจ็ดเดือน ไมอยูในขายไดรับสิทธิดังกลาว
ขอ 430 ลูกจางประจําที่ยังไมเคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือยังไมเคยไปประกอบพิธี
ฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประสงคจะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจยแลวแตกรณี
มีสิทธิลาโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน ในปแรกที่ เริ่มเขาปฏิบัติงานเปน
ลูกจางประจําจะไมไดรับคาจางระหวางลา ลูกจางประจํารายวันและรายชั่วโมง ไมมีสิทธิไดรับคาจางใน
วันหยุดประจําสัปดาห
ผู ป ระสงค จ ะลาอุ ป สมบท หรื อ ลาไปประกอบพิ ธี ฮั จ ย ให เ สนอใบลาต อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชา
ตามลําดับชั้นกอนอุปสมบท หรือวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยไมนอยกวาหกสิบวัน เวนแตมีเหตุผลอัน
สมควรจะเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชานอยกวาหกสิบวันก็ได
อํานาจการอนุญาตใหลาเปนของนายกเทศมนตรี
ขอ 431 การลาเพื่อตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหาร เขารับการระดมพล เขารับการ
ฝก
วิชาการทหาร เขารับการทดลองความพรั่งพรอมใหถือปฏิบัติดังนี้
(1) ลูกจางมีสิทธิลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพื่อเขารับราชการทหารตามกฎหมายวาดวย
การรับราชการทหารโดยไดรับคาจางอัตราปกติในระหวางนั้น การลาดังกลาวจะตองใหผูลาแสดงจํานวนวันที่
ตองเดินทางไปกลับ และวันที่ตองอยูเพื่อตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหารเทาที่จําเปนเพื่อประกอบการ
พิจารณา ลูกจางประจํารายวันและรายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจาง ในวันหยุดประจําสัปดาห
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(2) ลูกจางประจํามีสิทธิลาเขารับการระดมพล หรือเขารับการฝกวิชาการทหาร หรือเขา
รับการทดลองความพรั่งพรอม โดยใหไดรับคาจางอัตราปกติในระหวางการระดมพลหรือเขารับ การฝก
วิชาการทหาร หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอมนั้น แตถาพนระยะเวลาของการดังกลาวแลว ไมมา
รายงานตัวเพื่อเขาปฏิบัติงานภายในเจ็ดวัน ใหงดจายคาจางหลังจากนั้นไวจนถึงวันเขาปฏิบัติงานเวนแตในกรณี
ที่มีเหตุจําเปน นายกเทศมนตรีจะใหจายคาจางระหวางนั้นตอไปอีกก็ไดแตตองไมเกินเจ็ดวัน ลูกจางประจํา
รายวันและรายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห
(3) ในกรณีลูกจางชั่วคราว ลาเขารับการฝกวิชาการทหาร ใหไดรับคาจางอัตราปกติไม
เกินหกสิบวัน สวนการลาเพื่อเขารับการระดมพล หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอมแลวแตกรณีใหไดรับ
คาจางอัตราปกติไมเกินสามสิบวัน ลูกจางชั่วคราวรายวันและรายวันชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุด
ประจําสัปดาห
ในกรณีการลาตาม (2)
และ (3)
หากลูกจางไดรับเงินเดือนตามชั้นยศของตนทาง
กระทรวงกลาโหมแลว ไมมีสิทธิไดรับคาจางของเทศบาล
อํานาจการอนุญาตใหลาเปนของนายกเทศมนตรี
ขอ 432 การลาครึ่งวันในตอนเชาหรือตอนบายของลูกจาง ใหนับเปนการลาครึ่งวันตาม
ประเภทการลานั้น ๆ
ขอ 433 การลาและการจายคาจางระหวางลานอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูใน
ดุลยพินิจของนายกเทศมนตรี
อํานาจการอนุญาตในการลาตามขอ 426 ขอ 427 ขอ 428 และขอ 429 ใหเปนไปตามที่ก.ท.
กําหนด ตามตารางแนบทาย
สวนที่ 7
การจายคาจางและทะเบียนลูกจาง
ขอ 434 หามสั่งลูกจางไปปฏิบัติราชการในทองถิ่นอื่น เวนแตในกรณีจําเปนแทจริงที่ตองใช
ความรูความชํานาญพิเศษ หรือความไววางใจในลูกจางนั้น และไมอาจหาจางไดในทองถิ่นนั้น
ขอ 435 การปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติ หรือการปฏิบัติราชการในวันหยุดประจํา
สัปดาห หรือในวันหยุดพิเศษซึ่งจะตองจายคาจางนอกเวลาหรือคาจางในวันหยุด หรือคาอาหารทําการนอก
เวลาใหกระทําไดในกรณีที่จําเปนหรือรีบดวน โดยมีคําสั่งของผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจเปนหลักฐาน
ขอ 436 การจายคาจางในวันทํางานปกติ คาอาหารทําการนอกเวลา คาจางลูกจางรายวัน และ
รายชั่วโมง คาจางนอกเวลา และกําหนดเวลาทํางานใหเปนไปดังตอไปนี้
(1) ลูกจางรายเดือน
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(ก) กําหนดใหจายคาจางเดือนละครั้งตามเดือนปฏิทิน โดยปกติใหจายในวันสิ้นเดือน
ถาวันสิ้นเดือนตรงกับวันหยุดราชการก็ใหจายไดในวันเปดทําการกอนวันสิ้นเดือน ในกรณีที่มีความจําเปนที่จะ
กําหนดวันจายคาจางเปนวันอื่นของเดือนถัดไป จะตองไดรับอนุมัติจากนายกเทศมนตรี
(ข) กําหนดเวลาทํางานปกติ ใหเปนไปตามเวลาทํางานของทางราชการ เวนแตถามี
งานเปนลักษณะพิเศษที่จะเขาทํางานและเลิกงานตามปกติไมได ใหหัวหนาสวนราชการเปนผูกําหนดโดย
จะตองมีเวลาทํางานไมนอยกวาวันละเจ็ดชั่วโมง แตสัปดาหละไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง ไมรวมเวลาหยุดพัก
(ค) การปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติ หรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจํา
สัปดาห หรือวันหยุดพิเศษแลวแตกรณี ใหเปนไปตามระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับการจายเงินคาอาหารทํา
การนอกเวลา
(2) ลูกจางรายวันและรายชั่วโมง
(ก) กําหนดใหจายคาจางเดือนละครั้ง ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายคาจางมากกวา
เดือนละครั้ง จะตองไดรับอนุมัติจากนายกเทศมนตรี
ในกรณีจายคาจางเดือนละครั้ง โดยปกติใหจายในวันถัดจากวันสุดทายของเดือน
หน ว ยงานใดมี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะกํ า หนดวั น เริ่ ม จ า ยเป น วั น อื่ น ของเดื อ นถั ด ไป จะต อ งได รั บ อนุ มั ติ จ าก
นายกเทศมนตรี
ในกรณีจายคาจางมากกวาเดือนละครั้ง ใหหนวยงานกําหนดวันจายเงินคาจางตาม
ความเหมาะสมไดโดยขออนุมัติจากนายกเทศมนตรี
(ข) กําหนดเวลาทํางานปกติ ใหเปนไปตามเวลาทํางานของทางราชการ เวนแต ถามี
งานเปนลักษณะพิเศษที่จะเขาทํางานและเลิกงานตามปกติไมได ใหนายกเทศมนตรีเปนผูกําหนดโดยจะตองมี
เวลาทํางานวันละไมนอยกวาเจ็ดชั่วโมง แตสัปดาหละไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง ไมรวมเวลาหยุดพัก
(ค) การปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติติดตอกันเกินสามชั่วโมงขึ้นไป ใหจาย
คาจางไดในอัตราหนึ่งเทาครึ่งของคาจางอัตราปกติ
ขอ 437 การจายคาจางในกรณีวันหยุดประจําสัปดาห สําหรับลูกจางรายเดือนไมหัก คาจาง
ลูกจางรายวันและรายชั่วโมงไมจายคาจาง
สําหรับการจายคาจางในกรณีสั่งใหมาปฏิบัติงานในวันหยุดประจําสัปดาห ใหถือปฏิบัติดังนี้
(1) ลูกจางรายเดือน จายตามขอ 436 (1) (ค)
(2) ลูกจางรายวันและรายชั่วโมง จายคาจางใหสองเทาของคาจางอัตราปกติตามระยะเวลา
ทํางาน
ขอ 438 การจายคาจางในกรณีในวันหยุดพิเศษ สําหรับลูกจางรายเดือนไมหักคาจาง
ลูกจางรายวันและรายชั่วโมงจายคาจางอัตราปกติ
สําหรับการจายคาจางในกรณีสั่งใหมาทํางานในวันหยุดพิเศษ ใหถือปฏิบัติดังนี้
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(1) ลูกจางรายเดือน จายตามขอ 436 (1) (ค)
(2) ลูกจางรายวันและรายชั่วโมง จายคาจางเพิ่มใหอีกหนึ่งเทาของคาจางอัตราปกติตาม
ระยะเวลาทํางาน
ขอ 439 การจายคาจางในกรณีลูกจางถูกสั่งใหไปปฏิบัติงานในทองถิ่นอื่นตามขอ 434 ใหถือ
ปฏิบัติดงั นี้
(1) ลูกจางรายเดือนใหจายคาจางรายเดือนตามปกติตลอดระยะเวลาที่ไปราชการ โดยไมมี
สิทธิไดรับคาอาหารทําการนอกเวลา
(2) ลูกจางรายวันและรายชั่วโมงใหถือปฏิบัติดังนี้
(ก) ในระยะเวลาระหวางเดินทางไปปฏิบัติงาน หรือเดินทางกลับสํานักงานที่ตั้งปกติ
หรือสถานที่อยู ไมวาจะเปนวันทํางานปกติหรือนอกเวลาหรือวันหยุดประจําสัปดาหหรือวันหยุดพิเศษใหจาย
คาจางอัตราปกติ ไมมีการจายคาจางนอกเวลาหรือคาจางในวันหยุดตามขอ 436 และขอ 437
(ข) ลูกจ างซึ่ งทําหนาที่ คนรถหรื อคนเรือ ซึ่งไดปฏิบัติหนาที่ในขณะเดินทางครบ
กําหนดเวลาทํางานปกติประจําวันแลว หากยังคงตองปฏิบัติหนาที่ดังกลาวตอไปอีกสําหรับวันนั้นใหจายคาจาง
นอกเวลาไดตามเกณฑที่กําหนดไวในขอ 436 (1) (ค)
การปฏิบัติงานในวันทํางานปกติ การปฏิบัติงานนอกเวลา การปฏิบัติงานในวันหยุด หรือใน
กรณีในวันหยุดพิเศษ ใหจายคาจางไดตามเกณฑที่เคยจาย เสมือนปฏิบัติงานในสํานักงานที่ตั้งปกติ เวนแตใน
กรณีวันหยุดประจําสัปดาหซึ่งปกติไมจายคาจางให ใหจายคาจางอัตราปกติ
ขอ 440 ลูกจางผูใดตายในระหวางรับราชการ ใหจายคาจางจนถึงวันที่ถึงแกความตายหรือเพียง
วันที่มีสิทธิไดรับคาจางกอนวันถึงแกความตาย และใหจายเงินชวยพิเศษจํานวนสามเทาของอัตราคาจางปกติทั้ง
เดือนในเดือนสุดทายกอนวันถึงแกความตาย ในกรณีลูกจางรายวันและรายชั่วโมง ใหถือเสมือนวาลูกจางผูนั้น
มาปฏิบัติงานเต็มเดือนเปนเกณฑคํานวณเงินชวยพิเศษ
ขอ 441 ลูกจางประจําซึ่งถูกสั่งพักราชการผูใดถึงแกความตาย ผูมีอํานาจไดวินิจฉัยตามขอ
445 แลวสั่งจายคาจางเปนจํานวนเทาใด ใหจายคาจางตามจํานวนที่วินิจฉัยใหจนถึงวันที่ถึงแกความตายหรือ
เพียงวันที่มีสิทธิไดรับคาจางกอนวันถึงแกความตาย นอกจากนี้ใหจายเงินชวยพิเศษอีกจํานวนหนึ่งเปนจํานวน
สามเทาของจํานวนคาจางนั้น
ถาผูมีอํานาจวินิจฉัยแลวสั่งไมจายคาจาง ใหจายคาจางใหเพียงวันสุดทายที่ผูนั้นมาปฏิบัติงาน
และไมมีการจายเงินชวยพิเศษ
ขอ 442 ลูกจางที่ขาดหรือหนีราชการ หามมิใหจายคาจางสําหรับวันที่ขาดหรือหนีราชการนั้น
ลูกจางผูใดตายในระหวางขาดราชการ ใหจายคาจางใหเพียงวันสุดทายที่ผูนั้นมาปฏิบัติงาน
และไมมีการจายเงินชวยพิเศษ
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ขอ 443 คาจางที่จายตามขอ 440 ถึงขอ 442 เปนทรัพยสินของผูตายในขณะตาย และใหจาย
แกผูมีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก
เงินชวยพิเศษตามขอ 440 หรือขอ 441 ใหจายแกบุคคลซึ่งลูกจางไดแสดงเจตนาระบุไวเปน
หนังสือตามแบบที่แนบทายประกาศนี้
ถาลูกจางผูตายมิไดแสดงเจตนาระบุไวตามวรรคสอง หรือบุคคลซึ่งลูกจางผูตายไดแสดง
เจตนาระบุไวไดตายไปเสียกอน ใหจายแกบุคคลตามลําดับกอนหลัง ดังตอไปนี้
(1) คูสมรส
(2) บุตร
(3) บิดามารดา
(4) ผูที่ไดอยูในอุปการะของผูตายตลอดมา โดยจําเปนตองมีผูอุปการะและความตายของ
ผูนั้นทําใหไดรับความเดือดรอนเพราะขาดความอุปการะ ซึ่งนายกเทศมนตรีเห็นวามีหลักฐานแสดงไดวา เปนผู
อยูในอุปการะของผูตาย
(5) ผูที่อุปการะเลี้ยงดูใหการศึกษาผูตายมาแตเยาว ซึ่งนายกเทศมนตรีเห็นวามีหลักฐาน
แสดงไดวาเปนผูอุปการะผูตาย
เมื่อปรากฏวา มีบุคคลในลําดับกอนดังกลาวในวรรคสามบุคคลนั้นมีสิทธิรับเงินชวยพิเศษแต
ในลําดับเดียว ผูที่อยูในลําดับถัดไปไมมีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษ
ถาบุคคลดังกลาวขางตนไมมีตัวมาขอรับภายในระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่ลูกจางผูนั้นถึงแก
ความตาย การจายเงินชวยพิเศษก็เปนอันไมตองจาย
ในกรณีที่เทศบาลมีความจําเปนตองเขาเปนผูจัดการศพลูกจางผูถึงแกความตาย เพราะไมมีผูใด
เขาจัดการศพในเวลาอันควร ก็ใหเทศบาลหักคาใชจายจากเงินชวยพิเศษที่ตองจายตามมาตรฐานนี้ไดเทาที่จาย
จริง และมอบสวนที่เหลือใหแกผูมีสิทธิไดรับ
ขอ 444 เทศบาลใดมีความจําเปนที่จะตองสั่งใหลูกจางประจําไปฝกอบรม หรือดูงาน เกี่ยวกับ
หนาที่ที่ลูกจางประจํานั้นปฏิบัติอยู ณ ตางประเทศ หรือภายในประเทศโดยใหไดรับคาจางอัตราปกติตลอด
ระยะเวลาที่ไปฝกอบรมหรือดูงานนั้น ใหนายกเทศมนตรีเปนผูอนุมัติลูกจางประจํารายวันและรายชั่วโมงไมมี
สิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห
ขอ 445 ลูกจางประจําที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน
หรือถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญา และถูกสั่งพักราชการไวกอนจนกวาคดีหรือกรณีถึง
ที่สุด การจายคาจางระหวางพักราชการ ใหถือปฏิบัติดังนี้
(1) ลูก จางประจําผูใดถูก สั่งพั กราชการ ให งดการเบิกจ ายคาจางตั้ง แตวั น ที่ถูก สั่งพัก
ราชการไวกอน เวนแตลูกจางผูนั้นไดปฏิบัติราชการตามหนาที่ลวงเลยวันใหพักราชการ เพราะมิไดทราบคําสั่ง
ใหเบิกจายคาจางใหถึงวันที่ทราบ หรือควรไดรับทราบคําสั่งนั้น
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(2) ถาปรากฏวาลูกจางประจําผูถูกสั่งพักราชการไวกอน มิไดกระทําความผิดและ ไมมี
มลทินหรือมัวหมอง ใหจายคาจางใหเต็มอัตราปกติ
(3) ถาปรากฏวาลูกจางประจําผูถูกสั่งพักราชการไวกอน มิไดกระทําความผิดแตมีมลทิน
หรือมัวหมอง หรือกระทําความผิด แตถูกลงโทษไมถึงปลดออก หรือไลออก ใหจายคาจางไดครึ่งหนึ่งของ
คาจางอัตราปกติ
(4) ถ า ปรากฏว า ลูก จ า งประจํ าผูถู ก สั่ง พัก ราชการไวก อ น ไดก ระทํ าความผิ ด และถู ก
ลงโทษถึงปลดออก หรือไลออก หามจายคาจาง
(5) ในกรณีลูกจางประจําซึ่งถูกสั่งพักราชการไวกอน ผูใดถึงแกความตายกอนคดีหรือ
กรณีถึงที่สุด ใหนายกเทศมนตรีพิจารณาวินิจฉัยตอไปดวยวาควรจะจายคาจางระหวางเวลานั้นหรือไมเพียงใด
โดยอนุโลม (2) (3) และ (4) ทั้งนี้ใหจายคาจางตามจํานวนที่วินิจฉัยใหจนถึงวันที่ถึงแกความตายหรือเพียงวันที่
มีสิทธิไดรับคาจางกอนถึงแกความตาย
กรณีใหออกจากราชการไวกอน ใหถือปฏิบัติทํานองเดียวกับการจายคาจางระหวางพักราชการ
ลูก จางชั่ วคราวไมมีสิทธิไดรับคาจางระหวางถูกสั่ งใหพักราชการ หรื อถูก สั่งให ออกจาก
ราชการไวกอน เวนแตลูกจางผูนั้นไดปฏิบัติราชการตามหนาที่ลวงเลยวันใหพักราชการไวกอน เพราะมิได
ทราบคําสั่ง ใหเบิกจายคาจางใหถึงวันที่ทราบหรือควรไดรับทราบคําสั่งนั้น
อัตราลูกจางระหวางพักราชการ ไมถือเปนอัตราวาง
ขอ 446 มาใชบังคับแกการจายคาจางลูกจางประจําระหวางอุทธรณหรือรองทุกขคําสั่งลงโทษ
ปลดออก หรือถูกควบคุมตัวตามคําพิพากษาของศาลโดยอนุโลม
ขอ 447 การจายคาจางของผูซึ่งถูกลงโทษตัดคาจาง ถาภายหลังผูนั้นไดรับการแตงตั้งหรือปรับ
คาจาง โดยไดรับคาจางตางจากเดิมและยังไมพนโทษตัดคาจาง ใหคงตัดคาจางตอไป ตามจํานวนเดิม
การจายคาจางในกรณี
(1) ลาออก ใหจายใหถึงวันกอนถึงกําหนดลาออก แตถาถึงกําหนดลาออกแลวยังไมได
รับทราบคําสั่งอนุญาตใหลาออก และลูกจางผูนั้นยังคงปฏิบัติราชการตอมา ใหจายไดถึงวันทราบคําสั่งหรือควร
ไดรับทราบคําสั่ง
(2) ปลดออก หรือไลออก ใหจายไดถึงวันกอนระบุในคําสั่ง แตถายังไมรับทราบคําสั่ง
และลูกจางผูนั้นยังคงปฏิบัติราชการตอมา ใหจายไดถึงวันทราบคําสั่งหรือควรไดรับทราบคําสั่ง
(3) พนจากราชการเพราะเกษียณอายุ ใหจายไดถึงวันสิ้นป
การจายคาจางลูกจางผูที่มิไดมาปฏิบัติราชการนอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้และเปน
กรณีเดียวกับที่กฎหมายวาดวยการนั้นบัญญัติสิทธิไวสําหรับขาราชการ หรือคณะรัฐมนตรีกําหนดสิทธิใหจาย
เงินเดือนขาราชการไวแลว ให ก.ท.จ. กําหนดหลักเกณฑการจายคาจางลูกจางใหสอดคลองกับกฎหมาย หรือ
มติคณะรัฐมนตรีดังกลาว โดยไมขัดหรือแยงกับประกาศนี้
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ขอ 448 ลูกจางมีสิทธิไดรับเงินทําขวัญตามระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับการจายเงินทําขวัญ
ขาราชการและลูกจางซึ่งไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหนาที่
ข อ 449 ให สํ า นั ก งานคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาล เป น หน ว ยงานกลางทะเบี ย น
ลูกจางประจําของเทศบาล ดําเนินการจัดทําทะเบียนลูกจางประจําของเทศบาลแกไขและเปลี่ยนแปลง รายการ
ตาง ๆ ใหเปนปจจุบันเสมอ และเก็บรักษาไว ณ สํานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
เมื่ อ มี คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง ลู ก จ า งประจํ า ผู ใ ดไปต า งสั ง กั ด ให ส ว นราชการเดิ ม มอบทะเบี ย น
ลูกจางประจําใหลูกจางผูนั้นนําไปมอบแกสวนราชการที่สังกัดใหมทุกครั้ง
ทะเบียนลูกจางประจําของเทศบาล ถือเปนเอกสารลับของทางราชการไมพึงเปดเผยตอ ผูอื่น
การขอคัดทะเบียนลูกจางประจําของเทศบาล หรือตรวจสอบรายการใหดําเนินการขออนุมัติตามระเบียบของ
ทางราชการ
ขอ 450 การเปลี่ยนอัตราคาจางลูกจางประจํารายวันเปนอัตราคาจางรายเดือนใหเอายี่สิบหกวัน
ทําการคูณดวยอัตราคาจางรายวันที่ลูกจางผูนั้นไดรับในปจจุบัน โดยปดเศษขึ้นเปน เกณฑพิจารณาแตตองไม
เกินกวาอัตราคาจางขั้นสูงของตําแหนงนั้น
ขอ 451 ใหลูกจางของเทศบาลปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติตนตาม
ประกาศกําหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่กําหนดไวสําหรับพนักงานเทศบาล ตามที่เทศบาลกําหนด
บทเฉพาะกาล
ขอ 452 ผูใดเปนพนักงานเทศบาล และไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานใดอยูกอนวันที่
ประกาศนี้มีผลใชบังคับ ใหผูนั้นเปนพนักงานเทศบาลและดํารงตําแหนงในสายงานนั้นตามประกาศนี้ตอไป
โดยใหไดรับเงินเดือนและสิทธิประโยชนเชนเดิม
ขอ 453 ผูใดเปนลูกจางของเทศบาล และไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดอยูกอนวันที่ประกาศ
นี้มีผลใชบังคับ ใหผูนั้นเปนลูกจางของเทศบาลและดํารงตําแหนงนั้นตามประกาศนี้ตอไป โดย ใหไดรับ
คาจาง และสิทธิประโยชน ตลอดจนระยะเวลาการจางเชนเดิม
ขอ 454 การใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลที่อยูระหวางการดําเนินการตามพระ
ราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2519 ซึ่งใชบังคับอยูกอนที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ ใหดําเนินการ
ตอไปตามที่ ก.ท.จ. กําหนด ทั้งนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับมาตรฐานทั่วไปที่ ก.ท. กําหนด
ขอ 455 การใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของลูกจางของเทศบาลที่มิไดกําหนดไวใน
ประกาศนี้ ใหนําแนวทาง หลักเกณฑและเงื่อนไข หรือวิธีการที่กําหนดสําหรับพนักงานเทศบาลมาใชบังคับ
โดยอนุโลม
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*ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถใชบัญชีผูสอบแขงขันไดของเทศบาลหรือ ก.ท.จ.
เฉพาะในสวนที่เดิมตองหามขอใชบัญชีโดยผลของมติ ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อที่ 24 กุมภาพันธ
2549 ในสวนที่ถูก เพิกถอนและแกไขโดยคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด โดยใหสามารถขอใชบัญชี
ดังกลาวไปบรรจุแตงตั้งไดภายใน 2 ป นับถัดจากวันที่ ก.ท.จ. เจาของบัญชีหรือ ก.ท.จ. ที่เทศบาลเจาชองบัญชี
สังกัดแลวแตกรณี ไดประกาศหลักเกณฑแกไขวันมีผลใชบังคับของประกาศหลักเกณฑเดิม ตามขอ 2
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
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*ขอ 455 วรรคทาย แกไขเพิ่มเติมตามประกาศหลักเกณฑฯโดยฉบับที่ 33 พ.ศ. 2553

