
   

  

 

ประกาศจงัหวดั 

 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  

จังหวัดนครราชสีมา 

เร่ือง  หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

ของเทศบาล 

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

  ดว้ยรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยไดบ้ญัญตัิใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน                

มีความเป็นอิสระในการกาํหนดนโยบายการบรหิารงานบคุคลตามความตอ้งการและความเหมาะสม         

ของทอ้งถ่ิน ประกอบกบัพระราชบญัญัตริะเบียบบริหารงานบคุคลสว่นทอ้งถ่ิน  พ.ศ.2542  บญัญัตใิห ้

คณะกรรมการพนกังานเทศบาลมีอาํนาจหนา้ท่ีกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการบรหิาร            

งานบคุคล  สาํหรบัพนกังานเทศบาลและลกูจา้งของเทศบาล ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะการบริหาร และ

อาํนาจหนา้ท่ีของเทศบาล  และจะตอ้งอยูภ่ายใตม้าตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคลสาํหรบั

พนกังานเทศบาลและลกูจา้งของเทศบาล  ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกาํหนด 

  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 13  ประกอบมาตรา  23  แหง่พระราชบญัญัตริะเบียบ

บรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542    ประกอบกบัมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคลของ

เทศบาล ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล กาํหนด คณะกรรมการพนกังานเทศบาล จงัหวดั

นครราชสีมา ในการประชมุครัง้ท่ี 9/2545 เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2545 ไดมี้มตปิระกาศกาํหนดหลกัเกณฑ์

และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคลสาํหรบัพนกังานเทศบาลและลกูจา้งของเทศบาลไวด้งัตอ่ไปนี ้

  ขอ้  1   ประกาศนีเ้รียกวา่ “ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาล  จงัหวดันครราชสีมา 

เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล“ 

  ขอ้  2   ประกาศนีใ้หใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัท่ี  11  พฤศจิกายน 2545 เป็นตน้ไป 

  ขอ้  3   ภายใตบ้ทกาํหนดในมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคลสาํหรบั             

พนกังานเทศบาลและลกูจา้งของเทศบาล ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกาํหนด บรรดา           

พระราชบญัญตัิ  พระราชกฤษฎีกา  กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือคาํสั่งอ่ืนใด ท่ีเก่ียวกบัการ        

บรหิารงานบคุคลของพนกังานเทศบาลและลกูจา้งของเทศบาลในสว่นท่ีมีกาํหนดไวแ้ลว้ในประกาศนี ้          

หรือซึ่งขดัหรือแยง้กบับทกาํหนดตามประกาศนี ้  ใหใ้ชบ้ทกาํหนดในประกาศนีแ้ทน 

 

/ขอ้  4   ในประกาศนี…้ 
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  ขอ้  4   ในประกาศนี ้

  “  ก.ท. “  หมายความว่า  คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล   ตามกฎหมายวา่ดว้ย

ระเบียบบรหิารงานบคุคลส่วนทอ้งถ่ิน 

  “  ก.ท.จ. “  หมายความวา่  คณะกรรมการพนกังานเทศบาลตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบ

บรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถ่ิน 

  “  พนกังานเทศบาล “  หมายความว่า   พนกังานเทศบาลซึ่งไดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้ให้

ปฏิบตัริาชการโดยไดร้บัเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนของเทศบาล  และใหห้มายความรวมถึง

พนกังานครูเทศบาลหรือพนกังานเทศบาลอ่ืนท่ีไดร้บัเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินอดุหนนุของ       

รฐับาลและเทศบาลนาํมาจดัเป็นเงินเดือน   

  " พนกังานสว่นทอ้งถ่ินอ่ืน "  หมายความวา่  ขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

พนกังานสว่นตาํบล   ขา้ราชการกรุงเทพมหานคร พนกังานเมืองพทัยา และขา้ราชการหรือพนกังานของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีไมใ่ชพ่นกังานเทศบาล  โดยมีกฎหมายจดัตัง้ขึน้ ซึ่งไดร้บัการบรรจแุละ 

แตง่ตัง้ใหป้ฏิบตัริาชการโดยไดร้บัเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอดุหนนุของรฐับาลท่ีใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน และองคก์ร        

ปกครองสว่นทอ้งถ่ินนาํมาจดัเป็นเงินเดือนของขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 

  “ ขา้ราชการประเภทอ่ืน ” หมายความวา่  ขา้ราชการพลเรือน ตามกฎหมายวา่ดว้ย

ระเบียบขา้ราชการพลเรือน และขา้ราชการประเภทอ่ืนตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการประเภทนัน้

นอกจากพนกังานเทศบาล และพนกังานสว่นทอ้งถ่ินอ่ืน 

  ขอ้  5   ใหป้ระธานกรรมการพนกังานเทศบาล รกัษาการตามประกาศนี ้และใหมี้อาํนาจ 

ตีความหรือวินิจฉยัปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามประกาศนี ้

หมวด  1 

คุณสมบัตแิละลักษณะต้องห้าม 

  ขอ้  6    ผูท่ี้จะเขา้รบัราชการเป็นพนกังานเทศบาล ตอ้งมีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะ     

ตอ้งหา้ม  ดงัตอ่ไปนี ้

(1) มีสญัชาตไิทย 

(2) มีอายไุมต่ ํ่ากวา่สิบแปดปีบริบรูณ ์

(3) เป็นผูเ้ล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตรยิท์รงเป็น           

ประมขุตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยดว้ยความบรสิทุธ์ิใจ 

(4) ไมเ่ป็นผูด้าํรงตาํแหนง่ขา้ราชการการเมือง  

 

/(5)ไมเ่ป็นผูมี้... 
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(5) ไมเ่ป็นผูมี้กายทพุพลภาพจนไมส่ามารถปฏิบตัหินา้ท่ีได ้ไรค้วามสามารถหรือ              

จิตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ   หรือเป็นโรคตามท่ี ก.ท. ประกาศกาํหนด ดงันี ้

(ก) โรคเรือ้นในระยะติดตอ่หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรงัเกียจแก่สงัคม 

(ข) วณัโรคในระยะอนัตราย 

(ค) โรคเทา้ชา้งในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรงัเกียจแก่สงัคม 

(ง) โรคตดิยาเสพติดใหโ้ทษ 

(จ) โรคพิษสรุาเรือ้รงั 

(6)  ไมเ่ป็นผูอ้ยูใ่นระหวา่งถกูสั่งใหพ้กัราชการหรือถกูสั่งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน             

ตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคลของพนกังานเทศบาลตาม

กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบรหิารงานบคุคลส่วนทอ้งถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(7) ไมเ่ป็นผูบ้กพรอ่งในศีลธรรมอนัดี จนเป็นท่ีรงัเกียจของสงัคม 

(8) ไมเ่ป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจา้หนา้ท่ีในพรรคการเมือง 

(9)  ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย 

(10)  ไมเ่ป็นผูเ้คยตอ้งรบัโทษจาํคกุโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสดุใหจ้าํคกุเพราะกระทาํ               

ความผิดทางอาญา เวน้แตเ่ป็นโทษสาํหรบัความผิดท่ีไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 

(11) ไมเ่ป็นผูเ้คยถกูลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไลอ่อกจากรฐัวิสาหกิจ หรือหน่วย              

งานอ่ืนของรฐั   

(12) ไมเ่ป็นผูเ้คยถกูลงโทษใหอ้อก หรือปลดออก เพราะกระทาํผิดวินยัตามมาตรฐาน      

ทั่วไป หรือหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคลของพนกังานเทศบาล ตามกฎหมายวา่ดว้ย

ระเบียบบรหิารงานบคุคลส่วนทอ้งถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน  

(13) ไมเ่ป็นผูเ้คยถกูลงโทษไล่ออก เพราะกระทาํผิดวินยัตามมาตรฐานทั่วไป หรือ            

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคลของพนกังานเทศบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบ

บรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน  

(14) ไมเ่ป็นผูเ้คยกระทาํการทจุรติในการสอบเขา้รบัราชการ                                               

  ขอ้  7    ผูท่ี้จะเขา้รบัราชการเป็นพนกังานเทศบาล ซึ่งขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะ

ตอ้งหา้มตามขอ้  6  ก.ท.จ.  อาจพิจารณายกเวน้ใหส้ามารถเขา้รบัราชการเป็นพนกังานเทศบาลได ้ในกรณี    

ดงันี ้

(1)  ผูซ้ึ่งขาดคณุสมบตัติามขอ้  6  (7)  (9)  (10) และ (14) 

(2)  ผูซ้ึ่งขาดคณุสมบตัติามขอ้  6 (11)  (12) ซึ่งไดอ้อกจากงานหรือราชการเกินสองปี    

แลว้ และมิใชก่รณีออกเพราะกระทาํผิดในกรณีทจุริตตอ่หนา้ท่ี 

(3) ผูซ้ึ่งขาดคณุสมบตัิตามขอ้  6 (13)  ซึ่งไดอ้อกจากงานหรือราชการเกินสามปีแลว้    

และมิใชก่รณีออกเพราะกระทาํผิดในกรณีทจุริตตอ่หนา้ท่ี 

/ขอ้  8   ผูท่ี้เป็นพนกังานเทศบาล… 



 4 

  ขอ้  8   ผูท่ี้เป็นพนกังานเทศบาลตอ้งมีคณุสมบตัแิละไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้  6    

ตลอดเวลาท่ีรบัราชการ  เวน้แตค่ณุสมบตัิตามขอ้  6  (6)  หรือไดร้บัการยกเวน้ในกรณีขาดคณุสมบตัหิรือ มี

ลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้  7 

  ขอ้  9   การพิจารณายกเวน้กรณีการขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 7            

ของ  ก.ท.จ. ใหพ้ิจารณาถึงความจาํเป็นและประโยชนข์องทางราชการท่ีจะไดร้บั และมตขิอง  ก.ท.จ. ใน

การประชมุปรกึษายกเวน้คณุสมบตัหิรือลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่ว    ให ้ ก.ท.จ.  ประชมุพิจารณาลงมต ิ   

โดยจะตอ้งไดค้ะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ส่ีในหา้ของจาํนวนกรรมการในท่ีประชมุ และการลงมตใิหก้ระทาํ       

โดยลบั 

  ขอ้  10   ในการขอยกเวน้และการพิจารณายกเวน้ในกรณีการขาดคณุสมบตัิหรือมี

ลกัษณะตอ้งหา้มท่ี  ก.ท.จ.  อาจพิจารณายกเวน้ใหเ้ขา้รบัราชการได ้ สามารถดาํเนินการดงันี ้

            (1)  ผูซ้ึง่ขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม ในการท่ีจะเขา้รบัราชการเป็น          

พนกังานเทศบาล และเป็นกรณีท่ี  ก.ท.จ. อาจพิจารณายกเวน้ได ้ และผูน้ัน้ประสงคจ์ะขอให ้ก.ท.จ.  

พิจารณายกเวน้ในกรณีขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม เพ่ือจะเขา้รบัราชการ โดยมีผูมี้เกียรติอนัควร

เช่ือถือไดไ้มน่อ้ยกวา่สองคนเป็นผูร้บัรองความประพฤต ิใหย่ื้นคาํขอ และหนงัสือรบัรอง ตามแบบทา้ย

ประกาศนี ้ พรอ้มเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  

            (2)  การขอให ้ก.ท.จ.พิจารณายกเวน้ในกรณีขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม

เพ่ือสมคัรกลบัเขา้รบัราชการเป็นพนกังานเทศบาล จะย่ืนคาํขอตอ่เลขานกุาร ก.ท.จ.  หรือนายกเทศมนตรี

ของเทศบาลท่ีผูน้ัน้ประสงคจ์ะเขา้รบัราชการ ก็ได ้

          (3)  ในกรณีท่ีมีผูย่ื้นคาํขอตอ่เลขานกุาร ก.ท.จ. ใหส้ง่เรื่องใหน้ายกเทศมนตรี

พิจารณา หรือ กรณีย่ืนตอ่นายกเทศมนตรี ใหน้ายกเทศมนตรี พิจารณา และถา้ตอ้งการจะรบัผูย่ื้นคาํขอนัน้

เขา้รบัราชการ   ก็ใหด้าํเนินการสอบสวนเพ่ือใหท้ราบรายละเอียดเก่ียวกบัประวตัสิ่วนตวั ประวตักิารรบั 

ราชการ  หรือการทาํงาน  การประกอบคณุงามความดี  ความผิดหรือความเส่ือมเสีย  และความประพฤติ

ของผูน้ัน้ โดยใหส้อบสวนจากผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหนา้งาน และผูมี้เกียรตซิึ่งอยูใ่กลช้ิดอนัควรเช่ือถือได ้

แลว้พิจารณาอีกชัน้หนึ่งว่ายงัตอ้งการ จะรบัผูน้ัน้เขา้รบัราชการหรือไม ่ ถา้ตอ้งการรบัก็ใหแ้จง้และสง่เรื่อง

การสอบสวนดงักลา่วพรอ้มทัง้เอกสาร หลกัฐานการสอบสวนนัน้ใหเ้ลขานกุาร ก.ท.จ. ดาํเนินการตอ่ไปและ

หากนายกเทศมนตรีไมต่อ้งการรบัผูย่ื้นคาํขอนัน้เขา้รบัราชการใหแ้จง้เป็นหนงัสือใหผู้น้ัน้และเลขานกุาร      

ก.ท.จ. ทราบ 

 (4)  ในกรณีท่ีนายกเทศมนตรี ไมแ่จง้ผลการพิจารณาตามขอ้ (3)   ใหเ้ลขานกุาร  ก.ท.จ. 

ทราบภายในหกเดือนนบัแตว่นัท่ีเลขานกุาร  ก.ท.จ. สง่เร่ืองไปให ้ถือวา่เทศบาลนัน้ไม่ตอ้งการจะรบับรรจ ุ

ใหเ้ลขานกุาร ก.ท.จ. ยตุเิรื่องและแจง้เป็นหนงัสือใหผู้ย่ื้นคาํขอทราบ 

 

/ (5)  เม่ือเลขานกุาร ก.ท.จ… 
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            (5)  เม่ือเลขานกุาร ก.ท.จ. ไดร้บัเร่ืองการสอบสวนตามขอ้ (3)  เห็นวา่ขอ้เท็จจริง  

และเอกสารหลกัฐานเพียงพอท่ีจะประกอบการพจิารณาของ  ก.ท.จ.  ก็ใหด้าํเนินการนาํเสนอ ก.ท.จ. เพ่ือ

พิจารณา 

            (6)  การขอยกเวน้ในกรณีท่ีขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม เพ่ือสมคัรสอบ   

แขง่ขนัหรือเพ่ือเขา้รบัการคดัเลือกเป็นพนกังานเทศบาล ใหผู้ป้ระสงคจ์ะเขา้เป็นพนกังานเทศบาลย่ืนคาํขอ

ตอ่เลขานกุาร  ก.ท.จ. ของเทศบาลท่ีผูน้ัน้มีความประสงค ์ และใหเ้ลขานกุาร ก.ท.จ. รวบรวมขอ้เท็จจรงิ

และเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ   ใหเ้พียงพอท่ีจะประกอบการพิจารณาของ  ก.ท.จ. แลว้ดาํเนินการนาํเสนอ  

ก.ท.จ. เพ่ือพิจารณาลงมตลิบัตามขอ้  (5) 

            (7)  ในกรณีท่ี  ก.ท.จ. ไดพ้ิจารณาลงมตสิาํหรบัผูข้อยกเวน้กรณีท่ีขาดคณุสมบตัิ

หรือลกัษณะตอ้งหา้มรายใดและผูน้ัน้ไมไ่ดร้บัการยกเวน้  การขอให ้ ก.ท.จ. พิจารณายกเวน้ในกรณีท่ีขาด

คณุสมบตัหิรือมีลกัษณะตอ้งหา้มอีก  ผูน้ัน้จะขอไดต้อ่เม่ือเวลาไดล้ว่งเลยไปแลว้ไมน่อ้ยกวา่หนึ่งปี  นบัแต่

วนัท่ี  ก.ท.จ. ลงมต ิ    

หมวด  2 

การกาํหนดจาํนวนตาํแหน่งและอัตราตาํแหน่ง 

  ขอ้  11    การกาํหนดจาํนวนตาํแหนง่และอตัราตาํแหนง่พนกังานเทศบาลใหค้าํนงึถึง

ลกัษณะหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบ ปรมิาณงาน คณุภาพและความยากของงาน  คา่ใชจ้่ายของเทศบาลหรือ

คา่ใชจ้า่ยของรฐัในหมวดเงินอดุหนนุ  โดยการกาํหนดตาํแหนง่ดงักลา่วจะตอ้งเทียบไดใ้นมาตรฐาน         

เดียวกนักบัขา้ราชการพลเรือนสามญั  ขา้ราชการครูหรือขา้ราชการอ่ืนแลว้แตก่รณี 

  ขอ้  12.    ตาํแหนง่พนกังานเทศบาลมี  3  ประเภท  ดงันี ้

(1) ตาํแหนง่ประเภททั่วไป 

(2) ตาํแหนง่ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 

(3) ตาํแหนง่ประเภทบรหิารระดบัสงูหรือบรหิารระดบักลาง 

ตาํแหนง่ประเภทวิชาชีพเฉพาะไดแ้ก่ ตาํแหนง่ตัง้แตร่ะดบั 7 ขึน้ไป ดงัตอ่ไปนี ้

   (ก) ตาํแหนง่ท่ีมีลกัษณะงานวิชาชีพซึ่งตอ้งปฏิบตัโิดยผูส้าํเรจ็การศกึษาในระดบั

ปรญิญาท่ีไมอ่าจมอบหมายใหผู้มี้คณุวฒุิอยา่งอ่ืนปฏิบตัิงานแทนได ้  และเป็นงานท่ีมีผลกระทบตอ่ชีวิต

และทรพัยส์ินของประชาชนอยา่งเห็นไดช้ดั  โดยมีองคก์รตามกฏหมายทาํหนา้ท่ีตรวจสอบกลั่นกรองและ

รบัรองการประกอบวิชาชีพ รวมทัง้ลงโทษผูก้ระทาํผิดกฎหมายเก่ียวกบัการประกอบอาชีพดงักลา่ว  ซึ่ง

ไดแ้ก่ตาํแหนง่ท่ีปฏิบตัิหนา้ท่ีในวิชาชีพเฉพาะ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) วิชาชีพเฉพาะกายภาพบาํบดั 

(2) วิชาชีพเฉพาะการทนัตแพทย ์

(3) วิชาชีพเฉพาะการพยาบาล 

           /(4) วิชาชีพเฉพาะการแพทย…์ 
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(4) วิชาชีพเฉพาะการแพทย ์

(5) วิชาชีพเฉพาะการสตัวแพทย ์

(6) วิชาชีพเฉพาะเภสชักรรม 

(7) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมเคร่ืองกล 

(8) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมไฟฟ้า 

(9) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมโยธา 

(10)  วิชาชีพเฉพาะสถาปัตยกรรม 

(ข)  ตาํแหนง่ท่ีมีลกัษณะงานวิชาชีพซึ่งตอ้งปฏิบตัิโดยผูส้าํเรจ็การศกึษาใน         

ระดบัปรญิญาท่ีไมอ่าจมอบหมายใหผู้มี้คณุวฒุิอยา่งอ่ืนปฏิบตัแิทนได ้ และเป็นงานท่ีมีผลกระทบตอ่ชีวิต

และทรพัยส์ินของประชาชนอยา่งเห็นไดช้ดั อีกทัง้เป็นงานท่ีขาดแคลนกาํลงัคนในภาคราชการ ซึ่งไดแ้ก่   

ตาํแหนง่ท่ีปฏิบตัหินา้ท่ีในวิชาชีพเฉพาะ  ดงัตอ่ไปนี ้

 (1)  วิชาชีพเฉพาะรงัสีการแพทย ์

 (2)  วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมชลประทาน 

(ค) ตาํแหนง่ท่ีมีลกัษณะงานวิชาชีพซึ่งตอ้งปฏิบตัโิดยผูส้าํเรจ็การศกึษาใน       

ระดบัปรญิญาท่ีไมอ่าจมอบหมายใหผู้มี้คณุวฒุิอยา่งอ่ืนปฏิบตัแิทนได ้และเป็นงานทางวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี ซึ่งมีลกัษณะในเชิงวิจยัและพฒันา อีกทัง้เป็นงานขาดแคลนกาํลงัคนในภาคราชการซึ่งไดแ้ก่ 

ตาํแหนง่ท่ีปฏิบตัหินา้ท่ีในวิชาชีพเฉพาะ ดงัตอ่ไปนี ้

      (1)  วิชาชีพเฉพาะวิทยาการคอมพิวเตอร ์

ตาํแหนง่ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะไดแ้ก่ ตาํแหนง่ตัง้แตร่ะดบั 9 ขึน้ไป ซึ่งตอ้งปฏิบตังิานท่ี 

เป็นงานหลกัของหนว่ยงาน โดยอาศยัพืน้ฐานของความรู ้ประสบการณ ์การฝึกฝนทฤษฎีหรือหลกัวิชา      

อนัเก่ียวขอ้งกบังาน และเป็นงานเชิงพฒันาระบบหรือมาตรฐานของงาน งานอนรุกัษต์ามภารกิจ หรือ           

งานท่ีตอ้งปฏิบตัิโดยผูมี้ความรู ้ความสามารถ หรือประสบการณเ์ป็นอยา่งสงูเฉพาะดา้นอนัเป็นท่ี           

ยอมรบัในวงการวิชาการหรือวงการดา้นนัน้ ๆ ซึ่งไดแ้ก่ตาํแหนง่ท่ีปฎิบตัหินา้ท่ีท่ีตอ้งใชค้วามเช่ียวชาญ

เฉพาะดา้น ดงัตอ่ไปนี ้

      (1)  ดา้นการผงัเมือง 

      (2)  ดา้นการฝึกอบรม 

 (3)  ดา้นการสืบสวนสอบสวน 

 (4)  ดา้นตรวจสอบบญัชี 

 (5)  ดา้นนิติการ 

 (6)  ดา้นโบราณคดี 

 (7)  ดา้นวิเคราะหน์โยบายและแผน 

 (8)  ดา้นวิชาการคลงั 

 / (9) ดา้นวิชาการบญัชี... 
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 (9)  ดา้นวิชาการบญัชี 

      (10) ดา้นวิชาการพฒันาชมุชน 

      (11) ดา้นวิชาการวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

                  (12) ดา้นวิชาการสตัวบาล 

                    (13) ดา้นวิชาการสาธารณสขุ 

                    (14) ดา้นวิชาการสิ่งแวดลอ้ม 

                    (15) ดา้นวิชาการสขุาภิบาล 

         (16) ดา้นวิศวกรรม 

                  (17) ดา้นอ่ืนท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกาํหนด 

ตาํแหนง่ประเภทบรหิารระดบัสงูหรือบรหิารระดบักลาง 

        (ก)  ตาํแหนง่ประเภทบรหิารระดบัสงู ไดแ้ก่ ตาํแหน่งตัง้แตร่ะดบั 9 ขึน้ไปท่ีมี

ฐานะและหนา้ท่ีในการบรหิารงานเป็น 

(1) ปลดัเทศบาล 

       (2) หวัหนา้สว่นราชการท่ีสงูกวา่กองในเทศบาล 
 

(ข)  ตาํแหนง่ประเภทบรหิารระดบักลางไดแ้ก่  ตาํแหนง่ระดบั 8 ท่ีมีฐานะ 

และหนา้ท่ีในการบรหิารงานเป็น 

(1)  ปลดัเทศบาล 

 (2)  รองปลดัเทศบาล 

 (3)  ผูอ้าํนวยการกอง หรือ หวัหนา้สว่นราชการท่ีมีฐานะเป็นกอง 

สาํหรบัตาํแหนง่พนกังานครูเทศบาลใหก้าํหนดประเภทและสายงานได ้ ดงันี ้

  (ก)  ตาํแหนง่พนกังานครูเทศบาล  มี  3  ประเภท  ดงัตอ่ไปนี ้

       (1)  ตาํแหนง่ประเภททั่วไป 

       (2)  ตาํแหนง่ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ  (ชช.)  ไดแ้ก่  ตาํแหนง่ตัง้แตร่ะดบั 9 ขึน้ไป            

ท่ีผา่นการประเมินความเช่ียวชาญและผลงานทางวิชาการเฉพาะตวั  ท่ีตอ้งปฏิบตังิานท่ีเป็นหลกัของ        

หนว่ยงาน  โดยอาศยัพืน้ฐานของความรู ้ ประสบการณ ์ การฝึกฝนทฤษฎีหรือหลกัวิชาอนัเก่ียวขอ้งกบังาน

และเป็นงานเชิงพฒันาระบบหรือมาตรฐานของงาน  หรืองานท่ีตอ้งปฏิบตัิโดยผูมี้ความรูค้วามสามารถหรือ

ประสบการณเ์ป็นอย่างสงูเฉพาะดา้นอนัเป็นท่ียอมรบัในวงวิชาการหรือวงการดา้นนัน้ ๆ  และตอ้งใชค้วาม

เช่ียวชาญเฉพาะดา้นดงัตอ่ไปนี ้

            (1.1)  ดา้นนิเทศกก์ารศกึษา 

            (1.2)  ดา้นบรหิารสถานศกึษา 

       (3)  ตาํแหนง่ประเภทบริหารระดบัสงูหรือบรหิารระดบักลาง  ดงันี ้

            (3.1)  ตาํแหน่งบริหารระดับสูง  ไดแ้ก่ตาํแหนง่ตัง้แตร่ะดบั 9 ขึน้ไป  ท่ีมีฐานะ

และ หนา้ท่ีในการบรหิารงานเป็น  หวัหนา้ส่วนราชการท่ีสงูกวา่กองการศกึษาในเทศบาล 
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            (3.2)  ตาํแหน่งบริหารระดับกลาง  ไดแ้ก่ตาํแหนง่ระดบั 8  ท่ีมีฐานะและหนา้ท่ี

ในการบรหิารงาน  ดงัตอ่ไปนี ้

                      (3.2.1)  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน  ผูอ้าํนวยการวิทยาลยั 

                      (3.2.2)  ผูอ้าํนวยการกองการศกึษา 

                      (3.2.3)  ศกึษานิเทศก ์

  (ข)  สายงานของพนกังานครูเทศบาล  มีดงันี ้

       (1)  สายงานพนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษา  ซึ่งไดร้บัเงินเดือนจาก

งบประมาณหมวดเงินอดุหนนุของรฐับาลไดแ้ก่สายงานดงัตอ่ไปนี ้

              (1.1)  สายงานผูบ้ริหารสถานศกึษา  (ครู บ.) 

              (1.2.)  สายงานผูส้นบัสนนุการสอน  (ครู ส.) 

              (1.3)  สายงานผูส้อน  (ครู ป.) 

       (2)  สายงานพนกังานครูเทศบาลท่ีไมส่งักดัสถานศกึษา ซึ่งไดร้บัเงินเดือนจาก

งบประมาณหมวดเงินเดือนของเทศบาล  ไดแ้ก่สายงานดงัตอ่ไปนี ้

              (2.1)  สายงานนกับรหิารการศกึษา 

              (2.2)  สายงานศกึษานิเทศก ์

              (2.3)  สายงานสารวตัรนกัเรียน 

              (2.4)  สายงานเจา้หนา้ท่ีสนัทนาการ 

              (2.5)  สายงานบรรณารกัษ ์

   (2.6)  สายงานนกัวิชาการศกึษา 

              (2.7)  สายงานเจา้พนกังานหอ้งสมดุ 

              (2.8)  สายงานเจา้พนกังานศนูยเ์ยาวชน 

              (2.9)  สายงานเจา้หนา้ท่ีหอ้งสมดุ 

 (2.10)  สายงานเจา้หนา้ท่ีศนูยเ์ยาวชน 

  ขอ้  13    ระดบัตาํแหนง่พนกังานเทศบาลอาจมีได ้9  ระดบั  คือ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3

ระดบั 4  ระดบั 5  ระดบั 6  ระดบั 7  ระดบั 8  และระดบั 9  โดยตาํแหนง่ระดบั 1  เป็นระดบัตํ่าสดุเรียง

สงูขึน้ไปเป็นลาํดบัตามความยากและคณุภาพของงานจนถึงตาํแหนง่ระดบั 9  เป็นระดบัสงูสดุ 

  ขอ้  14    การกาํหนดตาํแหน่งพนกังานเทศบาลในสว่นราชการวา่จะมีตาํแหนง่ใด ระดบัใด 

อยูใ่นสว่นราชการใด จาํนวนเทา่ใด โดยใหเ้ทศบาลจดัทาํเป็นแผนอตัรากาํลงัของเทศบาล เพ่ือเป็นกรอบใน

การกาํหนดตาํแหนง่ และการใชต้าํแหนง่พนกังานเทศบาล โดยเสนอให ้ ก.ท.จ. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  

  ในการจดัทาํแผนอตัรากาํลงัของเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ทศบาลคาํนงึถึงภารกิจ อาํนาจ

หนา้ท่ี ความรบัผิดชอบ ลกัษณะงานท่ีตอ้งปฏิบตัิ ความยากและคณุภาพของงานและปรมิาณงาน ตลอด

ทัง้ภาระคา่ใชจ้า่ยของเทศบาลและของรฐัในหมวดเงินอดุหนนุท่ีจะตอ้งจา่ยในดา้นบคุคล  
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  ขอ้  15    การกาํหนดตาํแหน่งพนกังานเทศบาลตาํแหนง่ใดเป็นตาํแหนง่ระดบัใด ให้

ประเมินความยากและคณุภาพของงานในตาํแหนง่นัน้แลว้ปรบัเทียบกบับรรทดัฐาน  ในมาตรฐานกาํหนด

ตาํแหนง่ท่ี  ก.ท. จดัทาํไวต้ามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัอตัราตาํแหนง่และมาตรฐานของตาํแหนง่  การปรบั

ตาํแหนง่เทียบกบับรรทดัฐานในมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง่  ใหจ้ดัตาํแหนง่ท่ีมีลกัษณะงานอยา่งเดียวกนัเขา้

ประเภทและสายงานเดียวกนั  และจดัตาํแหนง่ในสายงานเดียวกนัท่ีมีความยากและคณุภาพของงานอยูใ่น

ระดบัเดียวกนัโดยประมาณเขา้กลุม่ตาํแหนง่เดียวกนัและระดบัเดียวกนั 

  ขอ้  16    ในการจดัทาํแผนอตัรากาํลงัของเทศบาล ใหเ้ทศบาลแตง่ตัง้คณะกรรมการจดัทาํ

แผนอตัรากาํลงัของเทศบาล  ประกอบดว้ย 

      (1)  นายกเทศมนตรี                เป็นประธาน   

(2) ปลดัเทศบาล                 เป็นกรรมการ 

(3) ผูอ้าํนวยการสาํนกัผูอ้าํนวยการกองหรือหวัหนา้สว่นราชการ      เป็นกรรมการ 

(4) พนกังานเทศบาลคนหนึ่งท่ีไดร้บัมอบหมาย        เป็นกรรมการและ 

     เลขานกุาร 

  ขอ้  17    ใหค้ณะกรรมการจดัทาํแผนอตัรากาํลงัของเทศบาล จดัทาํแผนอตัรากาํลงั  โดย

ใหค้าํนงึถึงภารกิจ อาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมายว่ากาํหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ตามกฎหมายว่าดว้ยเทศบาล ลกัษณะงานท่ีตอ้งปฏิบตั ิความยากและคณุภาพของงาน 

และปรมิาณงานของสว่นราชการตา่ง ๆ  ในเทศบาล  ตลอดทัง้ภาระคา่ใชจ้่ายของเทศบาลและของรฐัใน

หมวดเงินอดุหนนุท่ีจะตอ้งจา่ยในดา้นบคุคลและการจดัสรรเงินงบประมาณของเทศบาล โดยกาํหนดเป็น

แผนอตัรากาํลงัของเทศบาล ในระยะเวลา 3 ปี และแผนอตัรากาํลงัดงักลา่วอย่างนอ้ยจะตอ้งประกอบดว้ย

สาระสาํคญั  ดงันี ้

(1) บทศกึษาวิเคราะหอ์าํนาจหนา้ท่ีและภารกิจความรบัผิดชอบของเทศบาลในชว่ง

ระยะเวลา 3  ปี 

(2) บทศกึษาวิเคราะหค์วามตอ้งการกาํลงัคนทัง้หมดของเทศบาล ในชว่งระยะเวลา 3 ปี  

วา่ตอ้งการกาํลงัคนประเภทใด  ระดบัใด  จาํนวนเท่าใด  จงึจะสามารถปฏิบตังิาน  ตามภารกิจท่ีอยูใ่น

อาํนาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(3) บทศกึษาวิเคราะหป์ระเมินความตอ้งการกาํลงัคนท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัและกาํลงัคนท่ีขาด

อยูแ่ละตอ้งการเพิ่มขึน้  อตัราความตอ้งการกาํลงัคนเพิ่มขึน้  เน่ืองจากการขยายงานหรือไดร้บัมอบหมาย

เพิ่มขึน้  อตัราการสญูเสียกาํลงัคนในแตล่ะปี 

(4) บทศกึษาวิเคราะหก์ารวางแผนการใชก้าํลงัคน  เป็นการวางแผนเพ่ือใหมี้การใช ้   

กาํลงัคนท่ีมีอยูใ่นเทศบาลใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ โดยสาํรวจและประเมินความรูค้วามสามารถของกาํลงัคน

ท่ีมีอยู ่การพฒันาหรือฝึกอบรมกาํลงัคนท่ีมีอยูใ่นมีประสิทธิภาพสงูขึน้ และใชก้าํลงัคนท่ีมีอยูใ่หเ้หมาะสม

กบัความรูค้วามสามารถของแตล่ะคน 
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(5) การจดัโครงสรา้งการแบง่สว่นราชการ  การกาํหนดหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของแตล่ะ

สว่นราชการ  การแบง่งานภายในสว่นราชการการกาํหนดตาํแหนง่และระดบัตาํแหน่งตา่ง ๆ  โดยมีเกณฑ์

เบือ้งตน้  ดงันี ้

              ก โครงสรา้งการแบง่สว่นราชการ  เทศบาลใดจะจดัโครงสรา้ง  การแบง่สว่นราชการ 

ใดบา้ง  ใหเ้ป็นไปตามกรอบของหลกัเกณฑก์ารกาํหนดขนาดของเทศบาล 

       ข  การกาํหนดตาํแหนง่และระดบัตาํแหนง่ เทศบาลใดจะมีตาํแหนง่ใดอยูใ่นส่วน

ราชการใด  มีระดบัตาํแหนง่ใดใหเ้ป็นไปตามแผนอตัรากาํลงั 3 ปี  ท่ีเทศบาลจดัทาํขึน้  โดยไดร้บัความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานเทศบาล 

(6) การกาํหนดตาํแหนง่เพิ่มใหม ่

ก  เกณฑเ์บือ้งตน้สาํหรบัการกาํหนดจาํนวนตาํแหนง่เพิ่มขึน้ใหม ่ ใหเ้ทศบาลคาํนงึ 

ถึงอาํนาจหนา้ท่ีปรมิาณงานของตาํแหนง่นัน้ ๆ  ดว้ย 

        ข  การกาํหนดตาํแหนง่เพิ่มขึน้ใหมใ่หเ้ทศบาลขอกาํหนดเทา่ท่ีจาํเป็นจรงิ ๆ  โดย

จะตอ้งจดัสรรงบประมาณตัง้เป็นอตัราเงินเดือนสาํหรบัตาํแหนง่ท่ีเพิ่มขึน้ใหมด่ว้ย 

        ค  ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลเป็นผูพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบการกาํหนด

ตาํแหนง่เพิ่มขึน้ใหม ่ เวน้แตก่รณีการกาํหนดตาํแหนง่ในสายงานใหมท่ี่ยงัไมไ่ดจ้ดัทาํมาตรฐานกาํหนด

ตาํแหนง่ของตาํแหนง่สายงานนัน้  ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาล  เสนอใหค้ณะกรรมการกลาง

พนกังานเทศบาลพิจารณาใหค้วามเห็นชอบและจดัทาํมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง่ก่อน 

        ง  การขออนมุตักิาํหนดตาํแหนง่ใหม่  นอกจากจะพิจารณาเหตผุลดา้นปรมิาณงาน

และคณุภาพของงานแลว้ใหค้าํนงึถึงจาํนวนลกูจา้งทัง้ประจาํและชั่วคราวท่ีปฏิบตังิานในงานนัน้ดว้ย  ทัง้นี ้ 

เพ่ือมิใหเ้กิดปัญหาคนลน้งาน  และเป็นการประหยดังบประมาณรายจา่ยดา้นบคุคลของเทศบาลและของรฐั

ในหมวดเงินอดุหนนุดว้ย 

        จ  การขออนมุตักิาํหนดตาํแหนง่ใหมใ่หพ้ิจารณาถึงความสาํคญั  ความเหมาะสมและ

ความถกูตอ้งของกรอบตาํแหนง่ในงานนัน้ดว้ย  โดยเฉพาะอยา่งย่ิง  ควรจะใหต้าํแหน่งในงานนัน้สามารถ

รองรบัความกา้วหนา้ของบคุลากรในงานนัน้ได ้

        ฉ  ก่อนท่ีเทศบาลจะขออนมุตักิาํหนดตาํแหนง่ขึน้ใหม่  ใหเ้ทศบาลพิจารณา

ดาํเนินการกบัตาํแหนง่ท่ีว่างและมีความจาํเป็นนอ้ยเสียก่อน  โดยการตดัโอนหรือปรบัปรุงและตดัโอน 

(เกล่ียตาํแหนง่)  ไปไวใ้นงานท่ีมีความสาํคญัและจาํเป็นเรง่ดว่นมากกวา่ 

        ช  การกาํหนดตาํแหนง่ใหม ่ คณะกรรมการพนกังานเทศบาลตอ้งทาํการวิเคราะห์

ตาํแหนง่และจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มลูเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดงันัน้  จงึขอใหเ้ทศบาลไดใ้หค้วามสาํคญั      

กบัการเสนอขอ้มลู  โดยกรอกเอกสารตามแบบใหถ้กูตอ้ง  กลา่วคือ  จะตอ้งเป็นขอ้มลูท่ีตรวจสอบจาก   

เจา้หนา้ท่ีสาํนกังาน ก.ท.จ.และเอกสารตอ้งครบถว้นกล่าวคือจะตอ้งรายงานขอ้มลูตามแบบ  1 – 5  อยา่ง

ครบถว้น  รายละเอียดตามแบบแนบทา้ย 

  (6)  กรณีเทศบาลมีความจาํเป็นตอ้งปรบัปรุงแผนอตัรากาํลงั  3  ปี  ในระหว่างท่ียงัไมค่รบ

กาํหนดระยะเวลาของแผนใหท้าํได ้ โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. 
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  ขอ้  18    เม่ือ ก.ท.จ.พิจารณาใหค้วามเห็นชอบใหมี้ตาํแหนง่พนกังานเทศบาลตาํแหน่ง

ใด  ระดบัใด  ในสว่นราชการใด  จาํนวนเทา่ใด  ตามขอ้  14  แลว้ใหเ้ทศบาลพิจารณาจดัสรรเงิน

งบประมาณเพิ่มในแตล่ะปีสาํหรบัตัง้เป็นอตัราเงินเดือนของตาํแหนง่ดงักลา่วใหส้อดคลอ้งกนั 

  การดาํเนินการตามวรรคหนึ่ง  ถา้ใชง้บประมาณในหมวดเงินอดุหนนุใหเ้ทศบาลรายงาน 

ก.ท.จ.  เพ่ือจะไดร้ายงาน ก.ท. เพ่ือแจง้หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งประสานกบัสาํนกังบประมาณในการจดัสรร

เงินงบประมาณในแตล่ะปี  สาํหรบัตัง้เป็นอตัราเงินเดือนของตาํแหนง่ดงักล่าวใหส้อดคลอ้งกนั  และเม่ือ       

ไดร้บัจดัสรรงบประมาณสาํหรบัอตัราเงินเดือนของตาํแหน่งดงักลา่วแลว้ใหห้นว่ยงานท่ีไดร้บัการจดัสรร

อตัราเงินเดือนของตาํแหนง่จากสาํนกังบประมาณ  เป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรอตัราเงินเดือนของตาํแหนง่       

ตามหลกัเกณฑท่ี์ ก.ท. กาํหนด 

  ขอ้  19    หลกัเกณฑก์ารกาํหนดตาํแหนง่และจาํนวนตาํแหนง่พนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดั

สถานศกึษา  ใหด้าํเนินการ  ดงันี ้  

(1)  โรงเรียนมีการจดัการศกึษาระดบัใดระดบัหนึ่งหรือหลายระดบั ดงันี ้

       -  ระดบัก่อนประถมศกึษา   -  ระดบัมธัยมศกึษา 

       -  ระดบัประถมศกึษา    -  ระดบัอาชีวศกึษา 

  (2)  หอ้งเรียนกาํหนดใหมี้นกัเรียนหอ้งละ 40  คน  เศษท่ีเหลือถา้เกิน  10  คนขึน้ไปให ้         

จดัเพิ่ม  1  หอ้งเรียน  (ยกเวน้ระดบัก่อนประถมศกึษา  ใหมี้นกัเรียนหอ้งละ  30  คน) 

  (3)  บคุลากรในโรงเรียนมี  3  สายงาน  คือ 

       -  สายงานผูบ้รหิารสถานศกึษาไดแ้ก่  ผูบ้ริหารโรงเรียนและผูช้ว่ยผูบ้ริหารโรงเรียน   

         (ครู บ.) 

       -  สายงานผูส้นบัสนนุการสอน  (ครู ส.) 

       -  สายงานผูส้อน  (ครู ป.) 

(4)  เกณฑก์ารกาํหนดตาํแหนง่และมาตรฐานอตัรากาํลงั 

       (4.1)  ผูบ้รหิารโรงเรียน 

    -  กาํหนดใหมี้ผูบ้ริหารโรงเรียน ๆ ละ 1  คน 

    -  ผูบ้รหิารโรงเรียนทกุคนตอ้งมีชั่วโมงปฏิบตักิารสอนอย่างนอ้ยสปัดาหล์ะ              

5  ชั่วโมง   ยกเวน้ผูบ้รหิารโรงเรียน  ซึ่งมีจาํนวนหอ้งเรียนรวม  24  หอ้งขึน้ไป  ผูบ้รหิารโรงเรียนไมต่อ้งมี 

ชั่วโมงทาํการสอน 

(4.2)  ผูช้ว่ยผูบ้ริหารโรงเรียน 

  (4.2.1)  กาํหนดใหมี้จาํนวนผูช้ว่ยผูบ้ริหาร  ดงันี ้

  -  โรงเรียนท่ีมีหอ้งเรียนรวม  11  หอ้งเรียนลงมา  ไมมี่ผูช้่วยผูบ้รหิาร 

  -  โรงเรียนท่ีมีหอ้งเรียนรวมตัง้แต ่12 – 23 หอ้งเรียน มีผูช้่วยฯ  ได ้ 1  คน 

  -  โรงเรียนท่ีมีหอ้งเรียนรวมตัง้แต ่24 – 35  หอ้งเรียน มีผูช้่วยฯ ได ้ 2  คน 

  -  โรงเรียนท่ีมีหอ้งเรียนรวมตัง้แต ่36 – 47  หอ้งเรียน มีผูช้่วยฯ ได ้ 3  คน 

  -  โรงเรียนท่ีมีหอ้งเรียนรวมตัง้แต ่48 หอ้งเรียนขึน้ไป มีผูช้่วยฯ ได ้ 4  คน 
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     (4.2.2)  กาํหนดใหป้ฏิบตังิานดา้นบรหิาร  ดงันี ้

    -  โรงเรียนท่ีมีผูช้ว่ยฯ  1  คน  ผูช้ว่ยฯ  ตอ้งทาํหนา้ท่ีทกุอย่างในโรงเรียน

ทัง้ดา้นวิชาการ  บริหาร  ปกครอง  และบรกิาร 

    -  โรงเรียนท่ีมีผูช้ว่ยฯ  2  คน  ก็จะแบง่งานเป็น  2  ฝ่าย  คือ ฝ่ายวิชาการ           

กบัฝ่ายบรหิาร  ปกครองและบรกิาร 

    -  โรงเรียนท่ีมีผูช้ว่ยฯ  3  คน  ก็จะแบง่งานเป็น  3  ฝ่าย  คือ ฝ่ายวิชาการ         

ฝ่ายบรหิารกบัฝ่ายปกครองและบรกิาร 

    -  โรงเรียนท่ีมีผูช้ว่ยฯ  4  คน  ก็จะแบง่งานเป็น  4  ฝ่าย  คือ ฝ่ายวิชาการ         

ฝ่ายบรหิาร  ฝ่ายปกครองและฝ่ายบรกิาร 

     (4.2.3)  ผูช้ว่ยผูบ้รหิารทกุคนตอ้งมีชั่วโมงปฏิบตัิการสอนอยา่งนอ้ยสปัดาหล์ะ        

5 ชั่วโมง 

         (4.3)  ครูสนบัสนนุการสอน 

     (4.3.1)  กาํหนดใหมี้ตาํแหนง่ครูสนบัสนนุการสอน  9  ตาํแหนง่  ดงันี ้

    -  ครูบรรณารกัษ ์

    -  ครูธุรการ 

    -  ครูอนามยัโรงเรียน 

    -  ครูโภชนาการ 

    -  ครูการเงิน 

    -  ครูโสตทศันศกึษา 

    -  ครูแนะแนว 

    -  ครูพสัด ุ

    -  ครูทะเบียนและวดัผล 

     (4.3.2)  กาํหนดใหมี้จาํนวนครูสนบัสนนุการสอน  ดงันี ้

    -  โรงเรียนท่ีมีหอ้งเรียน รวม 6 – 11 หอ้ง มีครูสนบัสนนุการสอนได ้1 คน 

    - “     12 – 17   “                     2 คน 

    - “     18 – 23  “            3  คน 

    - “      24 – 29  “           4  คน 

    - “      30 – 35  “           5  คน 

    - “      36 – 41  “                     6  คน 

    - “      42 – 47  “           7  คน 

    - “      48 – 53  “           8  คน 

    - “      54 – 59  “           9  คน 

    - “      60 – 65  “         10  คน 
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     (4.3.3)  ครูสนบัสนนุการสอนทกุคนตอ้งมีชั่วโมงปฏิบตัิการสอนอย่างนอ้ย

สปัดาหล์ะ 5  ชั่วโมง   

     (4.3.4)  การท่ีจะใหมี้ครูสนบัสนนุการสอนตาํแหนง่ใดในโรงเรียนใหข้ึน้อยูก่บั 

ความจาํเป็นและความเหมาะสมของแตล่ะโรงเรียน 

    ในกรณีท่ีโรงเรียนกาํหนดใหมี้ครูสนบัสนนุการสอนมากกวา่  9  คน  ให้

โรงเรียนพิจารณาขอแตง่ตัง้ซ ํา้กบัตาํแหนง่ครูสนบัสนนุการสอนทัง้  9  ตาํแหนง่ขา้งตน้ได ้ เชน่  โรงเรียน ก. 

กาํหนดใหมี้ครู สนบัสนนุการสอนได ้ 10  คน  เม่ือบรรจ ุ 9  ตาํแหนง่  แลว้ยงัเหลืออีก  1  คน  ถา้โรงเรียน

เห็นวา่ครูโภชนาการท่ีมีอยูต่อ้งรบัผิดชอบปรมิาณงานมากก็อาจพิจารณาขอรบัการบรรจแุตง่ตัง้ครูท่ีเหลือ  

1  คน  เป็นครูโภชนาการอีก  1  ตาํแหนง่ก็ได ้

  (4.4) ครูปฏิบตัิการสอน  (ผูส้อน) 

    กาํหนดใหมี้ครูปฏิบตัิการสอน (ผูส้อน)  ไดจ้ากการคาํนวณ  ดงันี ้

 -  ครูระดบัก่อนประถมศกึษา  อตัราส่วนครู  1  คนตอ่นกัเรียน  23  คน 

 -  ครูระดบัประถมศกึษา         อตัราสว่นครู  1  คนตอ่นกัเรียน  25  คน 

 -  ครูระดบัมธัยมศกึษา        อตัราสว่นครู  1  คนตอ่นกัเรียน  25  คน 

 -  ครูระดบัอาชีวศกึษา         อตัราสว่นครู 1 คนตอ่นกัเรียน  23  คน 

  (5)  การคาํนวณอตัรากาํลงัพนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาตามหลกัเกณฑข์า้งตน้

ใหเ้ทศบาลใชแ้บบรายงานการจดัอตัรากาํลงัพนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาตามแบบทา้ย

หลกัเกณฑนี์ ้ โดยจดัทาํเป็นแผนอตัรากาํลงั  3  ปี 

  ขอ้  20    ให ้ ก.ท.จ.  ตรวจสอบการกาํหนดตาํแหนง่และการใชต้าํแหนง่พนกังานเทศบาล               

ใหเ้หมาะสม  ในกรณีท่ีปรากฏวา่การกาํหนดตาํแหนง่ใดไมเ่หมาะสมก็ดี  การใชต้าํแหนง่ใดไมเ่หมาะสม

ตามท่ี  ก.ท.จ.  กาํหนดก็ดี  หรือลกัษณะหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบ ปรมิาณและคณุภาพของงานของตาํแหนง่

ใดท่ี  ก.ท.จ.  กาํหนดเปล่ียนแปลงไปก็ดี  ก.ท.จ.  อาจพิจารณาปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่นัน้เสียใหมใ่ห้

เหมาะสม  ทัง้นี ้ ก.ท.จ. จะมอบหมายใหเ้ทศบาลดาํเนินการแทน ก็ได ้

  ในการปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่ตามวรรคหนึ่ง ก.ท.จ.หรือเทศบาลท่ี ก.ท.จ.มอบหมาย 

มีอาํนาจยบุเลิกตาํแหนง่หรือเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตาํแหน่งพนกังานเทศบาล  โดยใหเ้ทศบาลดาํเนินการให้

เป็นไปตามมตหิรือคาํสั่งนัน้        

  กรณีตาํแหนง่ใดใชง้บประมาณในหมวดเงินอดุหนนุให ้ก.ท.จ.มีอาํนาจยบุเลิกตาํแหนง่

หรือตดัโอนตาํแหนง่หรือตดัโอนพนกังานเทศบาล  หรือตดัโอนตาํแหนง่และตดัโอนพนกังานเทศบาลท่ีเกิน

อยูใ่นสถานศกึษาหนึ่งไปกาํหนดในอีกสถานศกึษาหนึ่งของเทศบาลเดียวกนั  หรือท่ีเกินอยูใ่นเทศบาลใด  

ไปกาํหนดในเทศบาลอ่ืน  ไดต้ามความจาํเป็น  เม่ือยบุเลิกตาํแหนง่หรือตดัโอนตาํแหนง่แลว้  ใหเ้ทศบาล

รายงาน ก.ท.จ.เพ่ือรายงาน ก.ท. ทราบตอ่ไป 

  การปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่ของ  ก.ท.จ.  ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองตอ้งไดร้บัความ

เห็นชอบจาก ก.ท. ก่อน 
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  ขอ้  21   การปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่พนกังานเทศบาลตามขอ้  20  ก.ท.จ. หรือ     

เทศบาลผูไ้ดร้บัมอบหมายมีอาํนาจเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตาํแหนง่พนกังานเทศบาลได ้ 

  ขอ้  22    การยบุเลิกตาํแหน่งและการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตาํแหนง่ของพนกังานเทศบาล

ตามขอ้  20  ใหด้าํเนินการ  ดงันี ้

1) การยบุเลิกตาํแหนง่ หมายถึง การยบุเลิกตาํแหนง่ท่ีว่างและไมมี่ความจาํเป็นตอ่ 

เทศบาล 

  2)   การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตาํแหนง่ จะตอ้งดาํเนินการเฉพาะตาํแหนง่ว่างท่ีไมมี่คน 

ครองตาํแหนง่เท่านัน้เวน้แตใ่นประกาศนีจ้ะกาํหนดเป็นอยา่งอ่ืน  ไดแ้ก่ 

   (ก) ปรบัปรุงตาํแหนง่ หมายถึง การปรบัปรุงสายงานของตาํแหนง่ แตอ่ยูใ่น               

งานเดมิ สว่นราชการเดมิ เช่น ปรบัปรุงตาํแหนง่ เจา้หนา้ท่ีธุรการ 1-3 (05-1-002) เป็น เจา้พนกังานธุรการ 

2-4 เลขท่ีตาํแหนง่เดมิ และงานเดมิ สว่นราชการเดมิ เป็นตน้ 

   (ข) ปรบัขยายระดบัตาํแหนง่  หมายถึง  การปรบัขยายระดบัตาํแหนง่ในสายงาน

เดมิ สงักดังานและสว่นราชการเดมิ เชน่ ปรบัขยายระดบั เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี 1-3 (03-4-003)  เป็น  

เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี 4 เลขท่ีตาํแหนง่ งานและสว่นราชการเดมิ เป็นตน้ 

   (ค) ปรบัลดระดบัตาํแหนง่  หมายถึง การปรบัลดระดบัตาํแหนง่ในสายงานเดมิ 

สงักดังานและสว่นราชการเดิม เชน่ ปรบัลดระดบั พยาบาลวิชาชีพ 6 (05-6-002) เป็นพยาบาลวิชาชีพ 3-5 

เลขท่ีตาํแหนง่งานและสว่นราชการเดมิ เป็นตน้ 

   (ง)  ตดัโอนตาํแหนง่ หมายถึง การตดัโอนตาํแหนง่ในสายงานและระดบัเดมิ   

จากงานหนึ่งไปไวอี้กงานหนึ่ง เชน่  ตดัโอนตาํแหนง่ ช่างโยธา 1-3 (04-2-002) งานวิศวกรรม กองชา่ง ไปไว้

ในงานแผนท่ีภาษี กองคลงั (03-2-02) เป็นตน้ 

   (จ) เปล่ียนแปลงเลขท่ีตาํแหนง่ หมายถึง การเปล่ียนแปลงเลขท่ีตาํแหนง่ของ

ตาํแหนง่เดมิ ในงานเดียวกนั เชน่เปล่ียนเลขท่ีตาํแหนง่ของ เจา้หนา้ท่ีบรหิารงานทะเบียนและบตัร 3-5                 

จาก 01-5-002  เป็น 01-5-001 เป็นตน้ 

   (ฉ) ปรบัปรุงและตดัโอนตาํแหนง่ หมายถึง การเกล่ียตาํแหนง่ท่ีวา่งจากงาน 

หนึ่ง ไปไวอี้กงานหนึ่ง (สว่นราชการเดียวกนัหรือไมก็่ได)้ ซึ่งจะเป็นการปรบัปรุง ทัง้ช่ือตาํแหนง่และเลขท่ี

ตาํแหนง่ เชน่ เกล่ียตาํแหนง่นกัวิชาการสขุาภิบาล 3-5 (05-2-002) งานสขุาภิบาลและอนามยัสิ่งแวดลอ้ม                        

กองสาธารณสขุ และสิ่งแวดลอ้มไปเป็นนกัวิชาการคลงั 3-5 (03-2-003) งานแผนท่ีภาษี กองคลงั เป็นตน้ 

3)   ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลเป็นผูพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบการยบุเลิก 

ตาํแหนง่และเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตาํแหนง่ตามขอ้เสนอของเทศบาลหากคณะกรรมการพนกังานเทศบาล

เห็นชอบตามขอ้เสนอของเทศบาลถือไดว้า่คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลเห็นชอบแลว้   หาก         

คณะกรรมการพนกังานเทศบาลไมเ่ห็นดว้ยกบัขอ้เสนอของเทศบาล  และเทศบาลยืนยนัขอ้เสนอนัน้ให้

เสนอผา่นคณะกรรมการพนกังานเทศบาลใหค้ณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลเห็นชอบตอ่ไป 
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4)   การพิจารณาขออนมุตัยิบุเลิกตาํแหนง่ และเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตาํแหนง่พนกังาน 

ประจาํปี ใหด้าํเนินการโดยยึดกรอบอตัรากาํลงัตามแผนอตัรากาํลงั 3 ปี ของเทศบาลเป็นเกณฑ ์หากมี           

เหตผุลและความจาํเป็นท่ีจะขออนมุตันิอกเหนือจากกรอบฯ ก็ใหข้ออนมุตัเิป็นกรณีพิเศษ 

  5)   การขออนมุตัยิบุเลิกตาํแหนง่และเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตาํแหนง่ใหพ้ิจารณาถึงเหตผุล

และความจาํเป็นในดา้นปรมิาณงานและ คณุภาพของงานเป็นสาํคญั  

6)   การขออนมุตัยิบุเลิกตาํแหนง่และเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตาํแหนง่  นอกจากจะ 

พิจารณาเหตผุลดา้นปรมิาณงานและคณุภาพของงานแลว้ ใหค้าํนงึถึงจาํนวนของลกูจา้งทัง้ประจาํ และ

ชั่วคราวท่ีปฏิบตังิานในงานนัน้ดว้ย  ทัง้นี ้เพ่ือมิใหเ้กิดปัญหางานลน้มือ   หรือปัญหาอ่ืนตามมา 

  7)   การขออนมุตัยิบุเลิกตาํแหนง่และเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตาํแหนง่ ใหพ้ิจารณาถึง

ความสาํคญักบัความเหมาะสมและถกูตอ้งของกรอบตาํแหนง่ในงานนัน้ดว้ย  

8)  การขออนมุตัยิบุเลิกตาํแหนง่และเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตาํแหนง่  คณะกรรมการ 

พนกังานเทศบาล  ตอ้งทาํการวิเคราะหต์าํแหนง่ และจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มลูเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดงันัน้ 

จงึขอใหเ้ทศบาลไดใ้หค้วามสาํคญักบัการเสนอขอ้มลู โดยกรอกเอกสารตามแบบใหถ้กูตอ้ง กลา่วคือ 

จะตอ้งเป็นขอ้มลูท่ีตรวจสอบจากเจา้หนา้ท่ีสาํนกังาน ก.ท.จ.และเอกสารตอ้งครบถว้น  กลา่วคือ จะตอ้ง

รายงาน ขอ้มลูตามแบบ 1-6 อยา่งครบถว้น รายละเอียดตามแบบแนบทา้ย 

  9)  การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตาํแหนง่ในสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 1 หรือ ระดบั 2  ใน

กรณีท่ีตาํแหนง่นัน้มีผูด้าํรงตาํแหนง่อยู่และผูค้รองตาํแหน่งดงักลา่วมีคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะ

สาํหรบัตาํแหนง่ท่ีจะเล่ือนและแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ท่ีสงูขึน้ในสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 2  ก็ใหส้ามารถ

ปรบัปรุงตาํแหนง่นัน้ได ้  

  ขอ้  23    การยบุเลิกตาํแหนง่และการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตาํแหนง่  ตดัโอนตาํแหนง่   

ตดัโอนพนกังานครูเทศบาล  ตดัโอนตาํแหนง่และตดัโอนพนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาให ้      

ดาํเนินการ  ดงันี ้

1) การยบุเลิกตาํแหนง่  หมายถึง  การยบุเลิกตาํแหนง่ท่ีวา่งและไมมี่ความจาํเป็นตอ่        

เทศบาล 

2)   การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตาํแหนง่จะตอ้งดาํเนินการเฉพาะตาํแหนง่วา่งท่ีไมมี่       

ผูค้รองตาํแหนง่เท่านัน้  เวน้แตใ่นประกาศท่ีจะกาํหนดเป็นอยา่งอ่ืน  ไดแ้ก่ 

       (ก)  การปรบัปรุงตาํแหน่งและระดบั  หมายถึง  การปรบัปรุงตาํแหนง่และระดบัให ้    

สงูขึน้หรือตํ่าลงในสายงานเดียวกนั  โรงเรียนเดมิ  เชน่  ปรบัตาํแหนง่ผูช้ว่ยอาจารยใ์หญ่  ระดบั 6  เป็น

ตาํแหนง่ผูช้ว่ย  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน ระดบั 7  หรือปรบัปรุงตาํแหนง่อาจารย ์2 ระดบั 7 เป็นตาํแหนง่

อาจารย ์1 ระดบั 3 ตาํแหนง่เลขท่ีและโรงเรียนเดมิ  เป็นตน้ 
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       (ข)  การปรบัขยายระดบัตาํแหนง่  หมายถึง  การปรบัขยายระดบัควบของตาํแหนง่

ใหส้งูขึน้ ในสายงานเดมิ  โรงเรียนเดมิ   เชน่   ปรบัขยายระดบัตาํแหนง่ผูช้ว่ยอาจารยใ์หญ่  ระดบั  5  เป็น

ตาํแหนง่ผูช้ว่ยอาจารยใ์หญ่ ระดบั 6 ตาํแหนง่เลขท่ีและโรงเรียนเดมิ  เป็นตน้  รวมทัง้การปรบัขยายในระดบั

ควบเป็นนอกระดบัควบดว้ย  เชน่  ปรบัขยายระดบัตาํแหนง่ผูช้ว่ยอาํนวยการโรงเรียน ระดบั 6-7        เป็น

ตาํแหนง่ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการโรงเรียน ระดบั 8 ตาํแหนง่เลขท่ีและโรงเรียนเดมิ  เป็นตน้ 

       (ค)  การปรบัลดระดบัตาํแหนง่  หมายถึง  การปรบัลดระดบัควบของตาํแหนง่ใหต้ ํ่าลง

ในสายงานเดมิ  โรงเรียนเดมิ  เชน่  ปรบัลดระดบัตาํแหนง่อาจารย ์2 ระดบั 7 เป็นตาํแหนง่ อาจารย ์2 ระดบั 

6  ตาํแหนง่เลขท่ีและโรงเรียนเดมิ  เป็นตน้  รวมทัง้การปรบัลดนอกระดบัควบเป็นตาํแหนง่ในระดบัควบดว้ย  

เชน่  ปรบัลดระดบัตาํแหนง่อาจารย ์1 ระดบั 6 เป็นตาํแหนง่อาจารย ์1 ระดบั 3-5  ตาํแหนง่เลขท่ีและ

โรงเรียนเดมิ  เป็นตน้ 

       (ง)  การปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่และการเปล่ียนแปลงเลขท่ีตาํแหนง่  หมายถึง          

การปรบัปรุงตาํแหนง่จากสายงานหนึ่ง โรงเรียนเดมิ โดยเปล่ียนแปลงเลขท่ีตาํแหนง่ดว้ย เชน่ ปรบัปรุงการ

กาํหนดตาํแหนง่ อาจารย ์2 ระดบั 7 ตาํแหนง่เลขท่ี 0000-2 โรงเรียน ก. เป็นตาํแหนง่ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการ

โรงเรียน ระดบั 7ตาํแหนง่เลขท่ี 00002-1 โรงเรียน ก. เป็นตน้  และหมายความรวมทัง้การปรบัปรุงการ

กาํหนดตาํแหนง่ท่ีมีคนครองตาํแหนง่ดว้ย 

  3)    การตดัโอนตาํแหนง่  หมายถึง  การตดัโอนอตัราวา่งจากท่ีหนึ่งไปยงัอีกท่ีหนึ่งภายใน         

เทศบาลหรือระหวา่งเทศบาลในจงัหวดั  หรือระหวา่งเทศบาลตา่งจงัหวดัและรวมทัง้การตดัโอนตาํแหนง่

ตา่งประเภทระหว่างพนกังานครูเทศบาลสายงาน ผูส้อนระดบัก่อนประถมศกึษา  ประถมศกึษา  

มธัยมศกึษาและอาชีวศกึษาดว้ย 

  4)    การตดัโอนพนกังานครูเทศบาล  หมายถึง  การยา้ยพนกังานครูเทศบาลจากตาํแหนง่

หนึ่งไปอีกตาํแหนง่หนึ่ง  ภายในเทศบาลหรือการโอน  (ยา้ย)  จากเทศบาลหนึ่งไปยงัอีกเทศบาลหนึ่งใน

จงัหวดัเดียวกนั 

  5)    การตดัโอนตาํแหนง่และตดัโอนพนกังานครูเทศบาล  หมายถึง  การตดัโอนตาํแหนง่

พรอ้มตวัผูค้รองตาํแหนง่จากท่ีหนึ่งไปยงัอีกท่ีหนึ่ง ภายในเทศบาล หรือระหวา่งเทศบาลภายในจงัหวดั

รวมทัง้การตดัโอนตาํแหนง่พรอ้มตวัผูค้รองตา่งประเภทระหวา่งพนกังานครูเทศบาลสายผูส้อนระดบัก่อน

ประถมศกึษา ประถมศกึษาและมธัยมศกึษาและระดบัอาชีวศกึษาดว้ย 

  6)    อตัรากาํลงัเกินเกณฑ ์ หมายถึง  อตัรากาํลงัพนกังานครูเทศบาลท่ีมีอยูจ่รงิในปัจจบุนั

มากกวา่อตัรากาํลงัตามเกณฑม์าตรฐานการกาํหนดตาํแหนง่ของคณะกรรมการกลางพนกังาน เทศบาล 

  7)    อตัรากาํลงัตํ่ากวา่เกณฑ ์ หมายถึง  อตัรากาํลงัพนกังานครูเทศบาลท่ีมีอยูจ่รงิ       ใน

ปัจจบุนันอ้ยกวา่อตัรากาํลงัตามเกณฑม์าตรฐานกาํหนดตาํแหนง่ของคณะกรรมการกลางพนกังาน         

เทศบาล 

  8)    ใหเ้ทศบาลรายงานและคาํนวณอตัรากาํลงัพนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษา

ตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้ ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลทราบภายในเดือนมิถนุายนของทกุปี  ทัง้นี ้
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หากคาํนวณแลว้  เทศบาลใดมีอตัรากาํลงัเกินเกณฑแ์ละเป็นอตัราว่าง  หา้มมิใหเ้ทศบาลบรรจแุละ

แตง่ตัง้ตวับคุคลใหด้าํรงตาํแหนง่ท่ีวา่งนัน้ 

  9)    ใหเ้ทศบาลขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตาํแหนง่ตอ่คณะกรรมการ

พนกังานเทศบาล  ตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้ หากคณะกรรมการพนกังานเทศบาลเห็นชอบตามขอ้เสนอ

ของเทศบาล  ถือไดว้า่คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลเห็นชอบแลว้  หากคณะกรรมการพนกังาน  

เทศบาลไม่เห็นดว้ยกบัขอ้เสนอของเทศบาล  และเทศบาลยืนยนัตามขอ้เสนอเดมิ  ใหเ้สนอผา่นคณะกรรมการ

พนกังานเทศบาลใหค้ณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลเห็นชอบตอ่ไป 

  10)    ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลเป็นผูพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบการตดัโอน

ตาํแหนง่ตดัโอนพนกังานครูเทศบาล  ตดัโอนตาํแหนง่และตดัโอนพนกังานครูเทศบาล  ท่ีเกินอยูใ่น

สถานศกึษาหนึ่งไปกาํหนดในอีกสถานศกึษาหนึ่งของเทศบาลเดียวกนัหรือท่ีเกินอยู่ในเทศบาลใดไปกาํหนด

ในเทศบาลอ่ืนในจงัหวดัเดียวกนัไดต้ามความจาํเป็นตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้

  11)    ใหห้นว่ยงานท่ีไดร้บัการจดัสรรอตัราเงินเดือนของตาํแหนง่จากสาํนกังบประมาณ

พิจารณา ตดัโอนอตัราวา่งจากเทศบาลท่ีมีอตัรากาํลงัเกินเกณฑไ์ปยงัเทศบาลท่ีมีอตัรากาํลงัตํ่ากวา่เกณฑ์

ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกาํหนดได ้

  ขอ้  24    ในระหว่างการประกาศใชบ้งัคบัแผนอตัรากาํลงัของเทศบาล  หากเทศบาล           

มีเหตผุลความจาํเป็นตอ้งปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่ เพ่ือรองรบัภารกิจ  หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ  ลกัษณะ

งาน หรือปรมิาณงานท่ีเพิ่มมากขึน้  ใหเ้ทศบาลเสนอขอปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่ตอ่  ก.ท.จ. เพ่ือ

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

  ขอ้  25    กรณีการขอปรบัปรุงกาํหนดตาํแหนง่ของเทศบาลตามขอ้ 22  และขอ้  23      

เป็นการกาํหนดตาํแหนง่สายงานใหม ่ซึ่งเป็นสายงานท่ี  ก.ท. ยงัไมไ่ดจ้ดัทาํมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง่      

ของตาํแหนง่สายงานนัน้  ในการขอปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่ดงักลา่ว ใหเ้ทศบาล จดัทาํรา่งมาตรฐาน

กาํหนดตาํแหนง่ของตาํแหน่งสายงานนัน้ เสนอไปพรอ้มกนัดว้ย  ทัง้นี ้เพ่ือแสดงใหท้ราบถึงประเภท

ตาํแหนง่ช่ือตาํแหนง่สายงาน ลกัษณะงาน โดยทั่วไป หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของตาํแหนง่ ลกัษณะงาน

ท่ีตอ้งปฏิบตัิ คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่ และระดบัตาํแหนง่   

  ในการพิจารณาของ  ก.ท.จ.  หากมีความเห็นชอบตามท่ีเทศบาลเสนอ  ใหเ้สนอเร่ืองขอ

ปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่เพิ่มใหม ่รา่งมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง่ พรอ้มความเห็นให ้ก.ท. พิจารณาให้

ความเห็นชอบ    

  หาก  ก.ท.จ. มีมตไิมเ่ห็นชอบตามท่ีเทศบาลเสนอขอปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่เพิ่มใหม ่

ใหน้าํความท่ีกาํหนดในขอ้ 20 มาใชบ้งัคบัโดยอนโุลม 

  ขอ้  26   เม่ือเทศบาลไดร้บัความเห็นชอบในการปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่ตามขอ้ 22  

หรือขอ้ 23  แลว้แตก่รณี  ใหถื้อวา่เป็นการปรบัปรุงแผนอตัรากาํลงัของเทศบาลนัน้ โดยใหเ้ทศบาล

ดาํเนินการแกไ้ขปรบัปรุงรายละเอียดในแผนอตัรากาํลงัของเทศบาลตอ่ไป 
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หมวด  3 

อัตราเงนิเดอืนและวิธีการจ่ายเงนิเดอืนและประโยชนต์อบแทนอื่น 

ส่วนที ่1 

อัตราเงนิเดอืนและวิธีการจ่ายเงนิเดอืน 

  ขอ้  27    อตัราเงินเดือน  อตัราเงินประจาํตาํแหนง่และการรบัเงินประจาํตาํแหนง่ของ       

พนกังานเทศบาล  ใหน้าํกฎหมายวา่ดว้ยเงินเดือนและเงินประจาํตาํแหนง่ท่ีกาํหนดสาํหรบัขา้ราชการ     

พลเรือนหรือขา้ราชการครูแลว้แตก่รณีมาใชบ้งัคบัโดยอนโุลม 

  การจา่ยเงินเดือน และเงินประจาํตาํแหนง่ใหแ้ก่พนกังานเทศบาล  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

หรือระเบียบท่ีกาํหนดไวส้าํหรบัขา้ราชการพลเรือนหรือขา้ราชการครูแลว้แตก่รณี โดยอนโุลม 

  ขอ้  28   ใหพ้นกังานเทศบาลไดร้บัเงินเดือนตามตาํแหน่ง ผูไ้ดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรง  ตาํแหนง่

ใด  ระดบัใด ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบัตามบญัชีอตัราเงินเดือนขา้ราชการพลเรือนทา้ยพระราชบญัญัต ิ

เงินเดือนและเงินประจาํตาํแหนง่  พ.ศ. 2538   ดงันี ้

 (1)  ผูไ้ดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ใดในระดบั  1  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบั  ท 1 

 (2)  ผูไ้ดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ใดในระดบั  2  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบั  ท 2 

 (3)  ผูไ้ดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ใดในระดบั  3  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบั  ท 3 

 (4)  ผูไ้ดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ใดในระดบั  4  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบั  ท 4 

 (5)  ผูไ้ดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ใดในระดบั  5  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบั  ท 5 

 (6)  ผูไ้ดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ใดในระดบั  6  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบั  ท 6 

 (7)  ผูไ้ดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ใดในระดบั  7  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบั  ท 7 

 (8)  ผูไ้ดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ใดในระดบั  8  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบั  ท 8 

 (9)  ผูไ้ดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ใดในระดบั  9  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบั  ท 9 

  ขอ้  29    พนกังานเทศบาลผูไ้ดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ใด ระดบัใด  โดยไดร้บัเงินเดือน

ในอนัดบัใดตามขอ้ 28  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในขัน้ต ํ่าของอนัดบัเงินเดือนสาํหรบัตาํแหน่งนัน้  เวน้แต ่

 (1)  ผูน้ัน้ไดร้บัเงินเดือนสงูกวา่ขัน้ต ํ่าของอนัดบันัน้อยูแ่ลว้  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนเท่าเดมิ 

  (2)  ผูน้ัน้ไดร้บัปรญิญาหรือประกาศนียบตัรการศกึษาหรือวิชาชีพ  และ ก.พ., ก.ค. หรือ               

ก.ท.  รบัรองวา่ปรญิญาหรือประกาศนียบตัรการศกึษาหรือวิชาชีพนัน้ เป็นคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่

ท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ และกาํหนดเงินเดือนท่ีควรไดร้บัในอนัดบัและขัน้ใด  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบั   

และขัน้ท่ีตามท่ีกาํหนดในขอ้ 30 
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  (3)  ผูน้ัน้ไดร้บัปรญิญาหรือประกาศนียบตัรการศกึษาหรือวิชาชีพเพิ่มขึน้หรือสงูขึน้                 

และ ก.พ., ก.ค. หรือ  ก.ท.  รบัรองวา่ปรญิญาหรือประกาศนียบตัรการศกึษาหรือวิชาชีพท่ีไดร้บัเพิ่มขึน้หรือ             

สงูขึน้นัน้ เป็นคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่ท่ีไดร้บัแตง่ตัง้และกาํหนดเงินเดือนท่ีควรไดร้บัในอนัดบั   

และขัน้ใด  นายกเทศมนตรีหรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายจากนายกเทศมนตรีอาจปรบัใหไ้ดร้บัเงินเดือน         ใน

อนัดบัและขัน้ท่ีตามท่ีกาํหนดในขอ้  30          

  (4)  ผูน้ัน้ไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในสายงานใดท่ี  ก.ท.  กาํหนดในมาตรฐาน            

กาํหนดตาํแหนง่ใหต้าํแหนง่ในสายงานนัน้ ไดร้บัเงินเดือนสงูกวา่ขัน้ต ํ่าของอนัดบัเงินเดือนสาํหรบั       

ตาํแหนง่ระดบันัน้  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบัและขัน้ท่ี  ก.ท. กาํหนด 

  (5)  ผูไ้ดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ใดในระดบัท่ีต ํ่ากว่าตาํแหนง่เดมิ  กรณีท่ีเป็นการ         

แตง่ตัง้เพ่ือประโยชนข์องทางราชการ  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบัและขัน้ท่ีไดร้บัอยูเ่ดมิ  หากเป็นกรณีท่ีเป็น

การแตง่ตัง้  โดยเป็นความประสงคข์องตวัพนกังานเทศบาล  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบัเงินเดือนสาํหรบั

ตาํแหนง่ท่ีไดร้บัแตง่ตัง้  ในขัน้ท่ีเทียบไดต้รงกนักบัขัน้เงินเดือนของอนัดบัเดมิ    ตามตารางเทียบขัน้

เงินเดือนแตล่ะอนัดบัท่ีพนกังานเทศบาล จะไดร้บัเม่ือไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ทา้ยประกาศนี ้   แตถ่า้ผู้

นัน้ไดร้บัเงินเดือนสงูกวา่ขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือนสาํหรบัตาํแหนง่ท่ีไดร้บัแตง่ตัง้อยู่แลว้  ใหไ้ดร้บัเงินเดือน

ในขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือน     สาํหรบัตาํแหนง่ท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ 

  (6)  ผูไ้ดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ตาํแหนง่ใด  ถา้ไดร้บัเงินเดือนสงู              

กวา่ขัน้ต ํ่าของอนัดบัเงินเดือนสาํหรบัตาํแหนง่ท่ีไดร้บัแตง่ตัง้นัน้อยูแ่ลว้  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบัเงิน     

เดือนสาํหรบัตาํแหนง่ท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ในขัน้ท่ีเทียบไดต้รงกนักบัขัน้เงินเดือนของอนัดบัเดมิ  ตามตาราง        

เทียบขัน้เงินเดือนและอนัดบัท่ีพนกังานเทศบาลจะไดร้บัเม่ือแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ทา้ยประกาศนี ้

  ขอ้  30    การกาํหนดใหผู้ท่ี้ไดร้บัปรญิญาหรือประกาศนียบตัรการศกึษาหรือวิชาชีพ          

ตามขอ้ 29 (2) และผูท่ี้ไดร้บัปรญิญาหรือประกาศนียบตัรการศกึษาหรือวิชาชีพเพิ่มขึน้หรือสงูขึน้ ตาม          

ขอ้ 29 (3) ไดร้บัเงินเดือนในอนัดบัใด และขัน้ใด ใหพ้ิจารณาดาํเนินการดงันี ้

  (1)  ปรญิญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพท่ีไดร้บัเพิ่มขึน้ หรือสงูขึน้ตอ้งเป็นปรญิญา        

หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ ท่ี ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รบัรองวา่เป็นคณุสมบตัเิฉพาะตาํแหนง่ท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ 

โดยใหพ้ิจารณาปรบัอตัราเงินเดือนใหไ้ดร้บัตามคณุวฒุิได ้ ไมว่า่พนกังานเทศบาลผูน้ัน้จะไดร้บัปริญญา

หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพดงักลา่วอยูก่่อน หรือระหวา่งเขา้รบัราชการ หรืออยูใ่นระหวา่งทดลองปฏิบตัิ

หนา้ท่ีราชการ 

  (2)  การปรบัอตัราเงินเดือน ใหไ้ดร้บัตามคณุวฒุิไมมี่ผลเป็นการปรบัปรุงตาํแหนง่                  

หรือเปล่ียนระดบัตาํแหนง่ และตอ้งใหไ้ดร้บัเงินเดือนไมส่งูกวา่ระดบัและขัน้ของอตัราเงินเดือนท่ีควรไดร้บั  

ตามตารางกาํหนดอตัราเงินเดือนใหไ้ดร้บัตามคณุวฒุิ ทา้ยประกาศนี ้ 
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  (3)  การปรบัอตัราเงินเดือนใหไ้ดร้บัตามคณุวฒุิ ตอ้งใหมี้ผลไมก่่อนวนัท่ีพนกังาน

เทศบาลผูน้ัน้สาํเรจ็การศกึษา และไมก่่อนวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ท่ีจะขอปรบัอตัราเงินเดือน

ใหไ้ดร้บัตามคณุวฒุินัน้  รวมถึงไมก่่อนวนัท่ี ก.พ. ก.ค.  หรือ  ก.ท. ไดก้าํหนดใหป้รญิญาหรือ

ประกาศนียบตัร         วิชาชีพท่ีไดร้บัมาเป็นคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่ท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ 

  ในกรณีพนกังานเทศบาลผูใ้ดไดร้บัอนญุาตใหล้าศกึษาเพิ่มเตมิตามหลกัเกณฑว์า่ดว้ยการ

ลาของพนกังานเทศบาลนัน้  การปรบัอตัราเงินเดือนใหไ้ดร้บัตามคณุวฒุิ ใหมี้ผลไมก่่อนวนัท่ีผูน้ัน้      

รายงานตวัตอ่เทศบาลหลงัสาํเรจ็การศกึษา 

  ในกรณีท่ีไดร้บัปรญิญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพเพิ่มขึน้หรือสงูขึน้ก่อนวนัท่ีเขา้รบั               

ราชการ หรืออยูร่ะหวา่งทดลองปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการ การปรบัอตัราเงินเดือนใหไ้ดร้บัตามคณุวฒุิตอ้งมี            

ผลไมก่่อนวนัพน้ทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีในตาํแหนง่ท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ 

  ในกรณีท่ีไดร้บัปรญิญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพเพิ่มขึน้ หรือสงูขึน้หลงัวนัเขา้รบั                          

ราชการและพน้ทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการแลว้โดยมิไดร้บัอนญุาตใหล้าศกึษาเพิ่มเตมิตามวรรคสอง              

การปรบัอตัราเงินเดือนใหไ้ดร้บัตามคณุวฒุิ ใหมี้ผลไมก่่อนวนัท่ีไดร้บัปรญิญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ

เพิ่มขึน้หรือสงูขึน้ 

  (4)  การสั่งปรบัอตัราเงินเดือนใหไ้ดร้บัตามคณุวฒุิ ใหน้ายกเทศมนตรีเป็นผูส้ั่ง โดยมิให้

ยอ้นหลงัขา้มปีงบประมาณ 

  ในกรณีท่ีไดเ้สนอเรื่องราวไวก่้อนวนัเริ่มตน้ปีงบประมาณและไมส่ามารถสั่งปรบัใหใ้น          

วนัเริ่มตน้ปีงบประมาณก็ใหส้ั่งปรบัอตัราเงินเดือนใหไ้ดร้บัตามคณุวฒุิไดต้ัง้แตว่นัเริ่มตน้ปีงบประมาณ           

ทัง้นีใ้หป้รบัอตัราเงินเดือนใหไ้ดร้บัตามวฒุิก่อนการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือน 

  ขอ้  31    พนกังานเทศบาลผูใ้ดไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ตามท่ีกาํหนดไวใ้นหมวดอ่ืน

แหง่ประกาศนี ้ และไดก้าํหนดการใหไ้ดร้บัเงินเดือนเป็นอยา่งอ่ืนไวโ้ดยเฉพาะ ใหพ้นกังานเทศบาลผูน้ัน้

ไดร้บัเงินเดือนตามท่ีกาํหนดในหมวดนัน้ 

  ขอ้  32    พนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาตาํแหน่งใด  ท่ี ก.ท. กาํหนดใหไ้ดร้บั   

เงินเดือนหลายระดบั  (ระดบัควบ)  เม่ือพนกังานครูเทศบาลผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้ไดร้บัเงินเดือนถึงขัน้ต ํ่าของ

ระดบัถดัไปใหน้ายกเทศมนตรี  โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.สั่งใหผู้น้ัน้ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในระดบัถดัไป 

  ขอ้  33    กรณีอ่ืนนอกจากท่ีไดก้าํหนดในหมวดนีใ้หเ้สนอ  ก.ท.จ. พิจารณาอนมุตั ิ                

เป็นราย ๆ ไป 
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ส่วนที ่2 

ประโยชนต์อบแทนอื่น 

  ขอ้  34    ใหเ้ทศบาลจดัใหมี้ประโยชนต์อบแทนอ่ืนสาํหรบัพนกังานเทศบาลเพ่ือเป็นการ

เสรมิสรา้งขวญักาํลงัใจ แรงจงูใจ และเป็นสวสัดิการตา่ง ๆ ในการปฏิบตัิราชการของพนกังานเทศบาล    ทัง้นี ้ 

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบท่ีกาํหนดไวส้าํหรบัขา้ราชการพลเรือน  หรือขา้ราชการครูแลว้แตก่รณี 

  ขอ้  35    เทศบาลท่ีบรหิารจดัการการจา่ยเงินเดือน คา่จา้ง และประโยชนต์อบแทนอ่ืน

สาํหรบัพนกังานเทศบาลและลกูจา้ง ไดต้ ํ่ากวา่ท่ีกาํหนดในมาตรา 35  แหง่พระราชบญัญตัริะเบียบ

บรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542   และเทศบาลไดบ้รหิารงานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตามเง่ือนไขท่ี ก.ท. กาํหนด  เทศบาลนัน้อาจกาํหนดประโยชนต์อบแทนอ่ืนแก่พนกังานและลกูจา้งของ

เทศบาลเพิ่มอีกก็ได ้     

  การกาํหนดประโยชนต์อบแทนอ่ืนสาํหรบัพนกังานเทศบาลและลกูจา้งของเทศบาลตามท่ี

กาํหนดในวรรคหนึ่ง ตอ้งมีลกัษณะเป็นคา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน และเป็นการจา่ยใหใ้นลกัษณะของ

สวสัดกิารสาํหรบัพนกังานเทศบาลและลกูจา้งของเทศบาล  โดยใหน้าํเงินในสว่นท่ีเหลือจากกรณีคา่ใชจ้า่ย         

เงินเดือนและประโยชนต์อบแทนอ่ืนไมส่งูกวา่รอ้ยละส่ีสิบ  ตามมาตรา  35  แหง่พระราชบญัญัตริะเบียบ

บรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2542 มาใช ้ แตท่ัง้นีว้งเงินคา่ประโยชนต์อบแทนอ่ืนของพนกังานหรือ

ลกูจา้งท่ีไดร้บัแตล่ะคนตอ้งไมเ่กิน  5  เทา่ของอตัราเงินเดือนหรือคา่จา้ง  

  ขอ้  36    เทศบาลอาจกาํหนดประโยชนต์อบแทนอ่ืนสาํหรบัพนกังานเทศบาลและลกูจา้ง

ของเทศบาลตามขอ้  35 ไดด้งัตอ่ไปนี ้

      (1)  กาํหนดประโยชนต์อบแทนอ่ืนเป็นประเภทเพิ่มขึน้ใหมน่อกเหนือจากประเภทตาม              

ท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถ่ินประกาศกาํหนด  และกาํหนดอตัราคา่ตอบแทน  

ตลอดทัง้หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจา่ยคา่ตอบแทนสาํหรบัประโยชนต์อบแทนอ่ืนประเภทใหมน่ัน้   

      (2)  กาํหนดประโยชนต์อบแทนอ่ืนในลกัษณะเป็นเงินเพิ่มพิเศษจากรายการประโยชน์

ตอบแทนอ่ืนท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถ่ินประกาศกาํหนด 

  ขอ้  37   เม่ือเทศบาลกาํหนดประโยชนต์อบแทนอ่ืนตามขอ้   36   แลว้ ใหเ้สนอเรื่องให ้  

ก.ท.จ. พิจารณา   ในการพิจารณาของ ก.ท.จ. ใหค้าํนงึถึงสิทธิ สวสัดกิารของพนกังานเทศบาลและลกูจา้ง

ท่ีไดร้บัความจาํเป็น ความเหมาะสม งบประมาณรายไดข้องเทศบาล  

  ให ้ก.ท.จ. เสนอเรื่องการกาํหนดประโยชนต์อบแทนอ่ืนตามวรรคหนึ่ง และความเห็นให ้              

ก.ท.  พิจารณา  เม่ือ ก.ท. พจิารณาและมีมตใิหค้วามเห็นชอบแลว้ ใหน้ายกเทศมนตรีประกาศใชบ้งัคบั  

ตอ่ไป   

  ขอ้  38    การปรบัปรุงการกาํหนดประโยชนต์อบแทนอ่ืนสาํหรบัพนกังานเทศบาลหรือ

ลกูจา้งของเทศบาลตามขอ้ 36 (1)  ใหมี้อตัราคา่ตอบแทนเพิ่มขึน้หรือลดลงจากท่ีกาํหนดไวเ้ดมิ หรือการ     

ยกเลิกการกาํหนดประโยชนต์อบแทนอ่ืนนัน้ ใหเ้ทศบาลดาํเนินการตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 37  โดยอนโุลม 
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  ขอ้  39    การปรบัปรุงการกาํหนดประโยชนต์อบแทนอ่ืนในลกัษณะเป็นเงินเพิ่มพิเศษ

จากรายการประโยชนต์อบแทนอ่ืนท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบคุคลส่วนทอ้งถ่ินประกาศ

กาํหนดตามขอ้ 36 (2)  ใหมี้อตัราคา่ตอบแทนเพิ่มขึน้หรือลดลงจากท่ีกาํหนดไวเ้ดมิ ใหเ้ทศบาลดาํเนินการ

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 37  โดยอนโุลม   เวน้แต ่การกาํหนดใหมี้อตัราคา่ตอบแทนลดลงตํ่ากวา่อตัราท่ี

กฎหมายหรือระเบียบท่ีกาํหนดไวส้าํหรบัขา้ราชการพลเรือนจะไดร้บั หรือการยกเลิกการกาํหนดประโยชน์

ตอบแทนอ่ืนนัน้ จะกระทาํมิได ้

  ขอ้  40    ในกรณีท่ีเทศบาลกาํหนดประโยชนต์อบแทนอ่ืนสาํหรบัพนกังานเทศบาลและ    

ลกูจา้งของเทศบาลตามขอ้  36  แลว้   หากปรากฏวา่เทศบาลนัน้ไมส่ามารถบรหิารจดัการการจ่ายเงินเดือน   

คา่จา้งและประโยชนต์อบแทนอ่ืนใหเ้ป็นไป   ตามท่ีกฎหมายกาํหนดใหเ้ทศบาลพิจารณาดาํเนินการปรบัปรุง

หรือยกเลิกการกาํหนดประโยชนต์อบแทนอ่ืนท่ีกาํหนดตามขอ้ 36 (1) และ (2)  เป็นลาํดบัแรก  

  การปรบัปรุงหรือยกเลิกการกาํหนดประโยชนต์อบแทนอ่ืนตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ทศบาล

ดาํเนินการตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 38  หรือขอ้  39   โดยอนโุลม 

  ขอ้  41    พนกังานเทศบาลอาจไดร้บัเงินเพิ่มสาํหรบัตาํแหนง่ท่ีมีเหตพุิเศษ ตามท่ี  ก.ท. 

กาํหนด 

  ขอ้  42    การกาํหนดใหพ้นกังานครูเทศบาลไดร้บัเงินเดือนเพิ่มสาํหรบัตาํแหนง่ท่ีมีเหตุ

พิเศษของครูการศกึษาพิเศษและครูการศกึษาพิเศษกรณีเรียนรว่มดาํเนินการ  ดงันี ้

1) เงินเพิ่มสาํหรบัตาํแหนง่ท่ีมีเหตพุิเศษนีใ้หเ้รียกโดยย่อวา่  เงิน  “พ.ค.ศ.” 

2) คาํวา่  เงิน “พ.ค.ศ.”  หมายความว่า  เงินเพิ่มพิเศษท่ีจ่ายควบกบัเงินเดือนแก่ครู     

การศกึษาพิเศษ  และหรือครูการศกึษาพิเศษกรณีเรียนรว่ม 

  “คนพิการ”  หมายความวา่  คนท่ีมีความผิดปกตหิรือบกพรอ่งทางรา่งกาย  ทางสตปัิญญา  

หรือทางจิตใจ ตามประเภทและหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎกระทรวงสาธารณสขุ ออกตามความในมาตรา 4  

และมาตรา 20  แหง่พระราชบญัญตัิการฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ. 2534 

  “ครูการศกึษาพิเศษ”  หมายความว่า  พนกังานครูเทศบาลซึ่งปฏิบตัหินา้ท่ีเป็นครูสอนคน

พิการตามประเภทท่ีกาํหนดไว ้   และไดป้ฏิบตัหินา้ท่ีทาํการสอนในสถานศกึษาท่ีเปิดสอนเฉพาะคนพิการ

ของทางราชการ  และหรือในความควบคมุของทางราชการ 

  “ครูการศกึษาพิเศษกรณีเรียนรว่ม”  หมายความวา่  พนกังานครูเทศบาลซึ่งปฏิบตัิหนา้ท่ี

เป็นครูสอนคนพิการซึ่งเรียนรว่มในโรงเรียนสอนคนปกติและไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีทาํการสอนหรือปฏิบตังิานท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนในสถานศกึษาของทางราชการ  และหรือในความควบคมุของทางราชการ 

  “ครูประจาํชัน้พิเศษ”  หมายความว่า  พนกังานครูเทศบาลซึ่งปฏิบตัหินา้ท่ีเป็นครูสอน       

คนพิการ  โดยแยกทาํการสอนเป็นหอ้งเดก็พิเศษโดยเฉพาะและทาํหนา้ท่ีเป็นครูประจาํชัน้ 
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  “ครูเสรมิวิชาการ”  หมายความวา่  พนกังานครูเทศบาลซึ่งปฏิบตัหินา้ท่ีเป็นครูสอน            

คนพิการอยู่ประจาํหอ้งเสรมิวิชาการศกึษาพิเศษ   มีหนา้ท่ีสอนเสรมิ   ชว่ยเหลือแกไ้ขปัญหา   และพฒันา

ทกัษะดา้นสติปัญญา   อารมณส์งัคม   และรา่งกายใหแ้ก่คนพิการท่ีเรียนในชัน้เรียนรว่มกบัคนปกติ 

  “ครูประจาํชัน้เรียนรว่ม”  หมายความวา่  พนกังานครูเทศบาลซึ่งปฏิบตัหินา้ท่ีเป็นครูสอน

คนพิการและหรือปฏิบตังิานในชัน้เรียนใหก้บัคนปกติท่ีมีคนพิการเรียนรว่มทาํหนา้ท่ีเป็นครูประจาํชัน้  และ

ปฏิบตัหินา้ท่ีครูเสรมิวิชาการใหแ้ก่คนพิการดว้ย 

  “ครูเดนิสอน”  หมายความว่า  พนกังานครูเทศบาลซึ่งปฏิบตัหินา้ท่ีเป็นครูสอนคนพิการอยู่

ประจาํศนูยเ์สรมิวิชาการศกึษาพิเศษ  มีหนา้ท่ีสอนเสรมิชว่ยเหลือแกไ้ขปัญหา  และพฒันาทกัษะดา้น

สตปัิญญาอารมณส์งัคมและรา่งกายใหแ้ก่คนพิการท่ีเรียนในชัน้เรียนรว่มกบัคนปกตใินโรงเรียนท่ีอยูใ่น

บรเิวณใกลเ้คียงกนั 

  3)  ครูการศกึษาพิเศษซึ่งอยู่ในเกณฑท่ี์จะไดร้บัเงิน  “พ.ค.ศ.”  จะตอ้งมีวฒุิปรญิญาทาง

การศกึษาพิเศษหรือเป็นผูผ้่านการอบรมดา้นการศกึษาพิเศษ  ตามหลกัสตูรท่ี  ก.ค.รบัรอง  โดยมีเวลาทาํ

การสอน  ดงันี ้

       (ก)  พนกังานครูเทศบาลตาํแหนง่ซึ่งมีหนา้ท่ีเป็นผูส้อนในหนว่ยงานทางการศกึษา และ

ไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีครูการศกึษาพิเศษ  ตอ้งมีเวลาทาํการสอนไมน่อ้ยกว่าสปัดาหล์ะ  18  คาบ  (คาบละ  50  

นาที) 

       (ข)  พนกังานครูเทศบาลตาํแหนง่ซึ่งมีหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารและใหก้ารศกึษาใน       

หนว่ยงานทางการศกึษาท่ีปฏิบตังิานในฐานะผูช้ว่ยหวัหนา้สถานศกึษาในโรงเรียนท่ีเปิดสอนเฉพาะ          

คนพิการ  และไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีครูการศกึษาพิเศษ  ตอ้งมีเวลาทาํการสอนไมน่อ้ยกวา่สปัดาหล์ะ  8  คาบ  

(คาบละ  50  นาที) 

       (ค)  พนกังานครูเทศบาลตาํแหนง่ซึ่งมีหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารและใหก้ารศกึษาในหนว่ยงาน

ทางการศกึษาท่ีปฏิบตังิานในฐานะหวัหนา้สถานศกึษาในโรงเรียนท่ีเปิดสอนเฉพาะคนพิการและไดป้ฏิบตัิ

หนา้ท่ีครูการศกึษาพิเศษตอ้งมีเวลาทาํการสอนไมน่อ้ยกวา่สปัดาหล์ะ  5  คาบ  (คาบละ  50  นาที) 

  4)  ครูการศกึษาพิเศษกรณีเรียนรว่ม  ซึ่งอยูใ่นเกณฑท่ี์จะไดร้บัเงิน  “พ.ค.ศ.”  กรณีเรียน

รว่ม  ไดแ้ก่   ครูการศกึษาพิเศษท่ีปฏิบตัิหนา้ท่ีเป็นครูประจาํชัน้พิเศษ   ครูเสรมิวิชาการ   ครูเดนิสอนท่ีมี

เวลาทาํการสอนและหรือมีเวลาปฏิบตังิานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนเก่ียวกบัการศกึษาของคนพิการ

ไมน่อ้ยกวา่สปัดาหล์ะ  18  คาบ  (คาบละ  50  นาที)  หรือครูประจาํชัน้เรียนรว่มท่ีมีเวลาทาํการสอน    และ

หรือมีเวลาปฏิบตังิานท่ีเก่ียวกบัการศกึษาใหก้บัคนปกติท่ีมีคนพิการเรียนรว่มตามเวลาปฏิบตังิานปกต ิ ไม่

นอ้ยกวา่  สปัดาหล์ะ  18  คาบ  (คาบละ  50  นาที)   และตอ้งปฏิบตัหินา้ท่ีครูเสรมิวิชาการใหก้บัคนพกิาร

เพิ่มเตมิอีกไมน่อ้ยกวา่สปัดาหล์ะ  5  คาบ  (คาบละ  50  นาที)  และมีวฒุิปรญิญาทางการศกึษาพิเศษหรือ

เป็นผูผ้า่นการ อบรมดา้นการศกึษาพิเศษหลกัสตูรท่ี ก.ค. รบัรองและจะตอ้งรบัผิดชอบการศกึษา  ของคน

พิการในจาํนวนอตัราครู  :  นกัเรียน  ตามหลกัเกณฑอ์ยา่งนอ้ย  ดงันี ้

     ครูประจาํชัน้พิเศษกรณีเรียนรว่ม  1  คน  :  นกัเรียนไมน่อ้ยกวา่  6  คน 

     ครูเสรมิวิชาการกรณีเรียนรว่ม   1  คน :  นกัเรียนไมน่อ้ยกวา่  6  คน 
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 ครูประจาํชัน้เรียนรว่มและไดป้ฏิบตัหินา้ท่ีครูเสรมิวิชาการ 1 คน : นกัเรียนไมน่อ้ยกวา่ 3 คน 

 ครูเดนิสอนกรณีเรียนรว่ม    1  คน :  ไมน่อ้ยกวา่ 2 โรงเรียน : นกัเรียนไมน่อ้ยกวา่ 3 คน 

  5)  เงิน  “พ.ค.ศ.”  ใหจ้า่ยเดือนละ  2,000  บาท 

       ในกรณีปฏิบตัิหนา้ท่ีครูการศกึษาพิเศษ  และครูการศกึษาพิเศษกรณีเรียนรว่มไมเ่ตม็

เดือนใหจ้า่ยเงิน  “พ.ค.ศ.”  ตามสว่นจาํนวนวนัท่ีไดร้บัเงินเดือนในระหวา่งปฏิบตัิหนา้ท่ีนัน้ 

       ในกรณีท่ีไมไ่ดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีครูการศกึษาพิเศษและครูการศกึษาพิเศษกรณีเรียนรว่มให้

งดจา่ยเงิน  “พ.ค.ศ.” 

6) ใหพ้นกังานครูเทศบาลท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นย่ืนคาํขอตามแบบทา้ยนีเ้สนอให ้         

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชัน้ตรวจสอบและรบัรอง  แลว้เสนอใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลพิจารณา

เสนอใหค้ณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

7) ใหห้นว่ยงานท่ีไดร้บัการจดัสรรอตัราเงินเดือนของตาํแหน่งจากสาํนกังบประมาณ 

เป็นผูท้าํความตกลงกบัสาํนกังบประมาณขอเงินเพิ่มสาํหรบัตาํแหนง่ท่ีมีเหตพุิเศษของครูการศกึษาพิเศษ

และครูการศกึษาพเิศษกรณีเรียนรว่ม 

  ขอ้  43    พนกังานเทศบาลอาจไดร้บัเงินเพิ่มคา่ครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ   

ตามท่ี  ก.ท. กาํหนด 

  ขอ้  44    บาํเหน็จ บาํนาญ ของพนกังานเทศบาล ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จ

บาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถ่ิน   

หมวด 4 

การคัดเลือก 

  ขอ้  45    การคดัเลือก  หมายถึง  การสรรหาบคุคลเพ่ือบรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่

พนกังานเทศบาลและการคดัเลือกพนกังานเทศบาลเพ่ือแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้  ให้

ดาํเนินการได ้ 5  วิธี  ดงันี ้

(1) การสอบแขง่ขนั  เพ่ือบรรจบุคุคลเขา้รบัราชการและแตง่ตัง้ใหเ้ป็นพนกังานเทศบาล 

(2) การคดัเลือกกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจ่าํเป็นตอ้งสอบแขง่ขนั  เพ่ือบรรจบุคุคลเขา้รบั  

ราชการและแตง่ตัง้ใหเ้ป็นพนกังานเทศบาลในเทศบาล 

  (3)  การสอบคดัเลือก  เพ่ือแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ใน

สายงานเดียวกนั  หรือแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลใหด้าํรงตาํแหนง่ในตา่งสายงาน  หรือแตง่ตัง้พนกังาน    

เทศบาลตาํแหนง่ผูป้ฏิบตังิาน ใหด้าํรงตาํแหนง่บรหิารของเทศบาล หรือแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาลใหด้าํรง

ตาํแหนง่สายงาน ผูบ้รหิารสถานศกึษาตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล 

กาํหนด 
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  (4)  การคดัเลือก  เพ่ือแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ในระดบั

ควบสาํหรบัตาํแหนง่ท่ีกาํหนดเป็นตาํแหนง่ระดบัควบ  หรือแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่สงูขึน้นอกระดบัควบ

สาํหรบัตาํแหนง่ท่ีกาํหนดเป็นตาํแหนง่สาํหรบัผูป้ฏิบตังิานท่ีมีประสบการณ ์ หรือตาํแหนง่ประเภทวิชาชีพ

เฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะหรือตาํแหนง่ประเภทวิชาการของพนกังานครูเทศบาลหรือแตง่ตัง้พนกังาน     

เทศบาลตาํแหนง่บรหิารของเทศบาลใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้หรือการเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานครู

เทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาใหด้าํรงตาํแหนง่และระดบัท่ีสงูขึน้ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ

กลางพนกังานเทศบาลกาํหนด 

  (5)  การคดัเลือก  เพ่ือรบัโอนมาแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่บรหิารหรือสายงานผูบ้รหิาร

สถานศกึษา 

  ขอ้  46    การดาํเนินการคดัเลือก  โดยการสอบแขง่ขนั  การคดัเลือกกรณีท่ีมีเหตพุิเศษ         

ท่ีไมจ่าํเป็นตอ้งสอบแขง่ขนั  การสอบคดัเลือก  และการคดัเลือกตามท่ีกาํหนดในหมวดนี ้ ก.ท.จ.หรือผูท่ี้     

ไดร้บัมอบหมายจาก ก.ท.จ.  ใหเ้ป็นผูด้าํเนินการแทน  ตอ้งดาํเนินการอยา่งเปิดเผย  โปรง่ใส  สามารถ

ตรวจสอบได ้ โดยคาํนงึถึงหลกัวิชาการวดัผล  ความเป็นธรรม  ความเสมอภาค  และตอ้งเปิดโอกาสให้

พนกังานเทศบาลของเทศบาลอ่ืน  ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้น  และมีความประสงคส์มคัรเขา้รบัการคดัเลือก   มี

สิทธิเขา้รบัการคดัเลือกดว้ย  โดยการประกาศผลการคดัเลือกใหด้าํเนินการอยา่งเปิดเผย 

ส่วนที ่1 

การสอบแข่งขัน 

(ประกาศ ก.ท.จ. นครราชสีมา เร่ือง กาํหนดหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

ลงวันที ่30 กันยายน 2547 ให้ยกเลิก ข้อ 47 – ข้อ 66 ) 

  * ขอ้  471    การสอบแขง่ขนั  เพ่ือบรรจบุคุคลเขา้เป็นพนกังานเทศบาลตามขอ้  45 (1)            

ให ้ก.ท.จ.เป็นผูด้าํเนินการสอบแขง่ขนั  ในกรณีท่ี ก.ท.จ.เห็นสมควรอาจมอบใหเ้ทศบาลหรือองคก์รใดเป็น

ผูด้าํเนินการแทนก็ได ้

  * ขอ้  48    การสอบแขง่ขนั  การกาํหนดหลกัสตูรวิธีการสอบแขง่ขนั  และวิธีการ

ดาํเนินการเก่ียวกบัการสอบแขง่ขนั  ตลอดจนเกณฑก์ารตดัสิน  การขึน้บญัชีสอบแขง่ขนัได ้ การนาํรายช่ือผู้

สอบแขง่ขนัไดต้าํแหนง่หนึ่งไปขึน้บญัชีเป็นผูส้อบแขง่ขนัไดใ้นตาํแหนง่อ่ืน  และการยกเลิกบญัชีผู้

สอบแขง่ขนัได ้ ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนด  ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ใหผู้ด้าํเนินการสอบแตง่ตัง้คณะกรรมการดาํเนินการสอบแขง่ขนั 

(2) หลกัสตูรและวิธีการสอบแขง่ขนัอยา่งนอ้ยตอ้งมี  3  ภาค  คือ 

(ก) ภาคความรูค้วามสามารถทั่วไป  ใหท้ดสอบโดยวิธีสอบขอ้เขียน 

(ข) ภาคความรูค้วามสามารถท่ีใชเ้ฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่ ใหท้ดสอบโดยวิธีสอบ 

ขอ้เขียน  หรือวิธีสอบปฏิบตั ิ หรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได ้

         (ค)  ภาคความเหมาะสมกบัตาํแหนง่  ใหป้ระเมินบคุคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม

กบัตาํแหนง่หนา้ท่ี 
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  (3)  ผูส้มคัรสอบตอ้งเป็นผูมี้คณุสมบตัหิรือไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มสาํหรบัพนกังาน

เทศบาลหรือไดร้บัการยกเวน้จาก ก.ท.จ.  และตอ้งมีคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่ตามมาตรฐาน

กาํหนดตาํแหนง่ท่ี ก.ท  กาํหนด 

  (4)  การประกาศรบัสมคัรสอบใหร้ะบช่ืุอตาํแหนง่  คณุสมบตัทิั่วไป  คณุสมบตัเิฉพาะ

สาํหรบัตาํแหนง่  เงินเดือนท่ีจะไดร้บั  วนัเวลาและสถานท่ีสอบ  เอกสารหลกัฐานท่ีใชใ้นการสอบ  หลกัสตูร

และวิธีการสอบแขง่ขนั  เกณฑก์ารตดัสิน  การขึน้บญัชี  และการยกเลิกบญัชี 

  (5)  เกณฑก์ารตดัสิน  ผูส้อบแขง่ขนัไดต้อ้งไดค้ะแนนในแตล่ะภาคท่ีสอบไมต่ ํ่ากว่า        

รอ้ยละหกสิบ 

(6) การขึน้บญัชีผูส้อบแขง่ขนัไดใ้หเ้รียงตามลาํดบัจากผูส้อบแขง่ขนัไดค้ะแนนสงูสดุลง 

มาตามลาํดบั  และใหบ้ญัชีสอบแขง่ขนัไดใ้หใ้ชไ้ดไ้มเ่กิน  2  ปี  นบัแตว่นัขึน้บญัชี  เวน้แตถ่า้มีการสอบ 

แขง่ขนัในตาํแหนง่เดียวกนันัน้อีก  และไดข้ึน้บญัชีผูส้อบแขง่ขนัไดใ้หมแ่ลว้บญัชีผูส้อบแขง่ขนัไดค้รัง้ก่อน

เป็นอนัยกเลิก 

  * ขอ้  49    ใหผู้ด้าํเนินการสอบแขง่ขนัแตง่ตัง้คณะกรรมการดาํเนินการสอบแขง่ขนัขึน้ 

คณะหนึ่งประกอบดว้ย  ผูท้รงคณุวฒุิ  ผูแ้ทนหนว่ยราชการ  และผูแ้ทนพนกังานเทศบาล มีจาํนวนไมน่อ้ย

กวา่ 5 คน  ดงันี ้

  (1)  กรณี ก.ท.จ.  เป็นผูด้าํเนินการสอบแขง่ขนั  ใหป้ระธาน ก.ท.จ.แตง่ตัง้ผูท้รงคณุวฒุิใน  

ก.ท.จ.เป็นประธานกรรมการ   

  (2)  กรณีเทศบาล  เป็นผูด้าํเนินการสอบแขง่ขนั  ใหน้ายกเทศมนตรีแตง่ตัง้ปลดัเทศบาล

เป็นประธานกรรมการ   

  (3)  กรณีองคก์รอ่ืนนอกเหนือจาก  (1)  และ (2)  เป็นผูด้าํเนินการสอบแขง่ขนัใหป้ระธาน 

ก.ท.จ.แตง่ตัง้ผูท้รงคณุวฒุิใน ก.ท.จ.เป็นประธานกรรมการ 

  * ขอ้  50    คณะกรรมการดาํเนินการสอบแขง่ขนัอาจตัง้กรรมการออกขอ้สอบ  กรรมการ

ประเมินความเหมาะสมกบัตาํแหนง่  หรือเรื่องอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวกบัการสอบแขง่ขนัไดต้ามความจาํเป็น 

  * ขอ้  51    ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสอบแขง่ขนักาํหนดวนั  เวลา  สถานท่ีสอบและ

ระเบียบเก่ียวกบัการสอบไดเ้ทา่ท่ีจาํเป็น  และไมข่ดัตอ่หลกัสตูรและวิธีการสอบแขง่ขนั  แลว้ใหป้ระธาน

กรรมการประกาศก่อนวนัสอบไมน่อ้ยกวา่  5  วนัทาํการ 

  * ขอ้  52    หลกัสตูรและวิธีการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจบุคุคลเขา้รบัราชการในตาํแหนง่

ระดบัตา่ง ๆ  ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดทา้ยประกาศนี ้

  * ขอ้  53    ใหผู้ด้าํเนินการสอบแขง่ขนัประกาศรบัสมคัรสอบ  โดยระบรุายละเอียดในเรื่อง

ตา่ง ๆ  ดงันี ้
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(1) ช่ือตาํแหนง่ท่ีจะบรรจแุละแตง่ตัง้ 

(2) คณุสมบตัทิั่วไปและคณุสมบตัเิฉพาะของผูมี้สิทธิสมคัรสอบสาํหรบัตาํแหนง่นัน้ 

(3) เงินเดือนท่ีจะไดร้บั 

(4) วนั  เวลา  และสถานท่ีรบัสมคัรสอบ 

(5) เอกสารและหลกัฐานท่ีใชใ้นการสมคัรสอบ 

(6) หลกัสตูรและวิธีการสอบแขง่ขนั  เกณฑก์ารตดัสิน  การขึน้บญัชี  และการยกเลิก 

บญัชีผูส้อบแขง่ขนัได ้

(7) เรื่องอ่ืน ๆ  หรือขอ้ความอ่ืนท่ีผูส้มคัรสอบควรทราบ 

ประกาศรบัสมคัรสอบนัน้  ใหปิ้ดไวใ้นท่ีเปิดเผย  ณ  สถานท่ีรบัสมคัรสอบก่อนวนัท่ีเริ่มรบั 

สมคัรสอบ  โดยแจง้ให ้ก.ท.จ. ทกุจงัหวดัและสาํนกังาน ก.ท.  และจะประกาศทางวิทยกุระจายเสียงหรือ 

ทางอ่ืนใดตามความเหมาะสมดว้ยก็ได ้

  * ขอ้  54    ใหผู้ด้าํเนินการสอบแขง่ขนัจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรบัสมคัรสอบ  โดยใหมี้

กาํหนดเวลารบัสมคัรสอบไม่นอ้ยกวา่  15  วนัทาํการ 

  ในกรณีท่ีมีเหตผุลและความจาํเป็นตอ้งขยายกาํหนดเวลารบัสมคัรสอบแขง่ขนัตามท่ี 

คณะกรรมการดาํเนินการสอบแขง่ขนัเสนอแนะ  ผูด้าํเนินการสอบแขง่ขนัอาจประกาศขยายกาํหนดเวลารบั

สมคัรสอบได ้ แตท่ัง้นี ้ เวลาท่ีจะขยายตอ้งมีเวลาไมน่อ้ยกวา่  15  วนัทาํการ  นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสดุทา้ย

ของการรบัสมคัรสอบและจะตอ้งประกาศการขยายเวลานัน้ก่อนวนัปิดรบัสมคัรสอบครัง้นัน้ดว้ย 

  * ขอ้  55    ใหผู้ส้มคัรสอบเสียคา่ธรรมเนียมสอบสาํหรบัตาํแหนง่ท่ีสมคัรสอบตามอตัรา   

ดงันี ้

(1) ตาํแหนง่ระดบั 1  หรือตาํแหนง่ระดบั 2  ตาํแหนง่ละไมเ่กิน  100  บาท 

(2) ตาํแหนง่ระดบั 3  ขึน้ไป  ตาํแหนง่ละไมเ่กิน  200  บาท 

คา่ธรรมเนียมสอบจะไมจ่า่ยคืนใหเ้ม่ือไดป้ระกาศรายช่ือวา่เป็นผูมี้สิทธิเขา้สอบแลว้         

เวน้แต ่ มีการยกเลิกการสอบครัง้นัน้ทัง้หมด  เน่ืองจากมีการทจุริตหรือส่อไปในทางทจุรติตามขอ้  59  จงึให้

จา่ยคืนคา่ธรรมเนียมสอบแก่ผูส้มคัรสอบเฉพาะผูท่ี้มิไดมี้สว่นเก่ียวขอ้งกบัการทจุรติหรือสอ่ไปในทางทจุริต

นัน้ได ้

  คา่ธรรมเนียมสอบท่ีจดัเก็บไดต้ามท่ีกาํหนดในวรรคหนึ่ง  ใหผู้ด้าํเนินการสอบแขง่ขนั

สามารถนาํไปเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการสอบแขง่ขนัในคราวนัน้ได ้

  * ขอ้  56    ใหผู้ด้าํเนินการสอบแขง่ขนัประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้สอบ  ก่อนวนัสอบไม ่      

นอ้ยกวา่  10  วนัทาํการ 
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  * ขอ้  57    การตดัสินว่าผูใ้ดเป็นผูส้อบแขง่ขนัไดใ้หถื้อเกณฑว์า่  ตอ้งเป็นผูส้อบไดค้ะแนน

ในแตล่ะภาคท่ีสอบตามหลกัสตูรไมต่ ํ่ากวา่รอ้ยละหกสิบ  ทัง้นี ้ ใหค้าํนงึถึงหลกัวิชาการวดัผลดว้ย 

  * ขอ้  58    ในการสอบแขง่ขนั  จะตอ้งทาํการสอบตามหลกัสตูรทกุภาคในการสอบแขง่ขนั  

และคณะกรรมการดาํเนินการสอบแขง่ขนัจะกาํหนดใหผู้ส้มคัรสอบภาคความรูค้วามสามารถทั่วไป  หรือ

ภาคความรูค้วามสามารถท่ีใชเ้ฉพาะตาํแหนง่ก่อน  แลว้จึงใหผู้ท่ี้สอบไดค้ะแนนตามเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นขอ้  

57  สอบในภาคอ่ืนตอ่ไปก็ได ้

  * ขอ้  59    กรณีท่ีปรากฏวา่มีการทจุรติหรือส่อไปในทางทจุรติอนัอาจทาํใหเ้กิดความไม่

เป็นธรรมในการสอบแขง่ขนั  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสอบแขง่ขนัรายงานใหผู้ด้าํเนินการสอบแขง่ขนั

ทราบเพ่ือพิจารณาวา่จะสมควรยกเลิกการสอบครัง้นัน้ทัง้หมด  หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบเฉพาะวิชา

หรือเฉพาะภาคท่ีเกิดการทจุรติหรือสอ่ไปในทางทจุริตตามแตจ่ะเห็นสมควร  ถา้หากผูด้าํเนินการ

สอบแขง่ขนัใหย้กเลิกการสอบแขง่ขนัเฉพาะวิชาใดหรือเฉพาะภาคใดแลว้  ก็ใหด้าํเนินการสอบแขง่ขนั

เฉพาะวิชานัน้   หรือเฉพาะภาคนัน้ใหม ่ สาํหรบัผูท่ี้มีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการทจุริตหรือส่อไปในทางทจุริตไมมี่

สิทธิเขา้สอบ     อีกตอ่ไป 

  * ขอ้  60    เม่ือไดด้าํเนินการสอบแขง่ขนัเสรจ็แลว้  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ

สอบแขง่ขนัรายงานผลการสอบตอ่ผูด้าํเนินการสอบแขง่ขนั  เพ่ือผูด้าํเนินการสอบแขง่ขนัจะไดป้ระกาศขึน้

บญัชีผูส้อบแขง่ขนัไดต้อ่ไป 

  * ขอ้  61    การขึน้บญัชีผูส้อบแขง่ขนัได ้ ใหเ้รียงตามลาํดบัท่ีจากผูส้อบไดค้ะแนนรวมสงู

ลงมาตามลาํดบั  ในกรณีท่ีมีผูส้อบไดค้ะแนนรวมเทา่กนั  ใหผู้ส้อบไดค้ะแนนภาคความเหมาะสมกบั

ตาํแหนง่มากกวา่เป็นผูอ้ยูใ่นลาํดบัท่ีสงูกวา่  ถา้ไดค้ะแนนภาคความเหมาะสมกบัตาํแหนง่เทา่กนั  ใหผู้ไ้ด้

คะแนนภาคความรูค้วามสามารถท่ีใชเ้ฉพาะตาํแหนง่มากกวา่เป็นผูอ้ยูใ่นลาํดบัท่ีสงูกวา่  ถา้ไดค้ะแนนภาค

ความรูค้วามสามารถท่ีใชเ้ฉพาะตาํแหนง่เทา่กนั  ใหผู้ไ้ดค้ะแนนภาษาไทยในภาคความรูค้วามสามารถ

ทั่วไปมากกวา่เป็นผูอ้ยู่ในลาํดบัท่ีสงูกวา่  ถา้ยงัคงไดค้ะแนนเทา่กนัอีก  ก็ใหผู้ไ้ดร้บัเลขประจาํตวัสอบก่อน

เป็นผูอ้ยู่ในลาํดบัท่ีสงูกวา่ 

  * ขอ้  62    กรณีมีความประสงคจ์ะขึน้บญัชีผูส้อบแขง่ขนัได ้ ใหร้ะบรุะยะเวลาในการขึน้

บญัชีผูส้อบแขง่ขนัไดใ้นประกาศรบัสมคัรสอบแขง่ขนัและในประกาศผลการสอบแขง่ขนั  โดยมีเง่ือนไขให้

ระบรุะยะเวลาการขอใชบ้ญัชีไดไ้มเ่กิน  2  ปี  นบัแตว่นัขึน้บญัชี  กรณียงัใชบ้ญัชีไมค่รบตามท่ีอายุ

ระยะเวลาในประกาศ  แตป่ระสงคจ์ะสอบแขง่ขนัตาํแหนง่เดียวกนันัน้อีก  ตอ้งเสนอเหตผุลความจาํเป็นให ้       

ก.ท.จ.พิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อน  หาก  ก.ท.จ.พิจารณา  เห็นชอบและเม่ือไดข้ึน้บญัชีผูส้อบแขง่ขนัได้

ใหมแ่ลว้  บญัชีผูส้อบแขง่ขนัไดค้รัง้ก่อนเป็นอนัยกเลิก 
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  กรณีบญัชีสอบแขง่ขนัครบกาํหนดระยะเวลาตามท่ีระบใุหถื้อว่าบญัชีนัน้ถกูยกเลิก  

กรณี ท่ีไดมี้การเรียกตวัผูส้อบแขง่ขนัไดผู้ใ้ด  ใหม้ารายงานตวัเพ่ือรบัการบรรจไุปแลว้ก่อนบญัชีผู้

สอบแขง่ขนัไดจ้ะมีอายคุรบกาํหนดระยะเวลาท่ีระบ ุ และตอ่มาบญัชีไดค้รบระยะเวลาตามท่ีระบหุรือก่อนมี

การขึน้บญัชี ผูส้อบแขง่ขนัไดใ้หม ่ ใหถื้อวา่ผูน้ัน้ยงัมีสิทธิไดร้บัการบรรจแุตง่ตัง้  แตท่ัง้นีต้อ้งไมเ่กิน  30  วนั  

นบัแตว่นัถดัจากวนัท่ีบญัชีผูส้อบแขง่ขนัไดน้ัน้มีอายคุรบตามระยะเวลาท่ีกาํหนดหรือวนัท่ีมีการขึน้บญัชี

ผูส้อบ       แขง่ขนัไดใ้หมแ่ลว้แตก่รณี 

  * ขอ้  63    ใหผู้ด้าํเนินการสอบแขง่ขนั  เป็นเจา้ของบญัชีสอบแขง่ขนัท่ีไดด้าํเนินการและมี

อาํนาจพิจารณาอนญุาตใหเ้ทศบาลอ่ืน  องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินอ่ืน  หรือสว่นราชการอ่ืน  ท่ีมีความ

ประสงคจ์ะขอใชบ้ญัชีสอบแขง่ขนัดงักลา่ว  เพ่ือแตง่ตัง้ผูส้อบแขง่ขนัไดใ้หด้าํรงตาํแหนง่สายงานเดียวกนัใน

สว่นราชการนัน้  โดยใหเ้รียกบรรจแุละแตง่ตัง้ตามลาํดบัท่ีท่ีสอบแขง่ขนัไดต้ามบญัชีการสอบนัน้ 

  กรณีท่ี ก.ท.จ.หรือเทศบาลภายในจงัหวดัหรือองคก์รอ่ืนใดท่ี ก.ท.จ.มอบใหด้าํเนินการ

แลว้แตก่รณีเป็นผูด้าํเนินการสอบแขง่ขนั  หากเทศบาลภายในจงัหวดันัน้  มีตาํแหนง่ว่างและประสงคจ์ะขอ

ใชบ้ญัชีเพ่ือบรรจแุตง่ตัง้ผูส้อบแขง่ขนัไดแ้ทนตาํแหนง่ท่ีว่างใหข้อใชบ้ญัชีท่ี ก.ท.จ.หรือเทศบาลภายใน

จงัหวดัหรือองคก์รอ่ืนใดท่ี ก.ท.จ.มอบใหด้าํเนินการนัน้ก่อนขอใชบ้ญัชีจาก ก.ท.จ.หรือเทศบาลหรือองคก์ร

อ่ืน  ท่ีไดร้บัมอบหมายใหด้าํเนินการสอบในจงัหวดัอ่ืน   

  * ขอ้  64    กรณีผูใ้ดไดข้ึน้บญัชีผูส้อบแขง่ขนัได ้ ถา้มีกรณีอยา่งใดอย่างหนึ่งดงัตอ่ไปนีใ้ห้

เป็นอนัยกเลิกการขึน้บญัชีผูน้ัน้ไวใ้นบญัชีผูส้อบแขง่ขนัได ้ คือ 

(1) ผูน้ัน้ไดข้อสละสิทธิรบัการบรรจแุละแตง่ตัง้ในตาํแหนง่ท่ีสอบได ้

(2) ผูน้ัน้ไมม่ารายงานตวัเพ่ือรบัการบรรจเุขา้รบัราชการภายในเวลาท่ีผูด้าํเนินการสอบ 

แขง่ขนั  หรือผูมี้อาํนาจสั่งบรรจแุละแตง่ตัง้กาํหนด  โดยมีหนงัสือสง่ทางไปรษณียล์งทะเบียนแจง้ใหท้ราบ

กาํหนดเวลาลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่  10  วนั  นบัแตว่นัท่ีท่ีทาํการไปรษณียร์บัลงทะเบียน 

  (3)  ผูน้ัน้มีเหตไุมอ่าจเขา้ปฏิบตัหินา้ท่ีราชการไดต้ามกาํหนดเวลาท่ีจะบรรจแุละแตง่ตัง้ใน

ตาํแหนง่ท่ีสอบได ้

  (4)  ผูน้ัน้ประสงคจ์ะรบัการบรรจแุละแตง่ตัง้ในตาํแหนง่ท่ีสอบแขง่ขนัไดโ้ดยการโอนแต่

สว่นราชการท่ีจะบรรจไุมร่บัโอน  และไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้แลว้ว่าจะไมร่บัโอน  ผูน้ัน้จงึไมป่ระสงคจ์ะรบั

การบรรจ ุ

  (5)  ผูน้ัน้ไดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้ในตาํแหนง่ท่ีสอบไดไ้ปแลว้  ใหย้กเลิกการขึน้บญัชี        

ผูน้ัน้ไวใ้นบญัชีผูส้อบแขง่ขนัไดท้กุบญัชีในการสอบครัง้เดียวกนั 

  * ขอ้  65    ผูใ้ดถกูยกเลกิการขึน้บญัชีผูน้ัน้ไวใ้นบญัชีผูส้อบแขง่ขนัไดบ้ญัชีใดไปแลว้  ถา้

บญัชีนัน้ยงัไมย่กเลิก  และผูด้าํเนินการสอบ  พิจารณาเห็นวา่มีเหตอุนัสมควรจะอนมุตัใิหข้ึน้บญัชีผูน้ัน้ไวใ้น

บญัชีเดมิเป็นลาํดบัแรกท่ีจะบรรจใุนครัง้ตอ่ไปตามเดมิก็ได ้ สาํหรบัผูซ้ึ่งถกูยกเลิกการขึน้บญัชี  เน่ืองจากไป

รบัราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรบัราชการทหาร  เม่ือออกจากราชการทหารโดยไมมี่ความ
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เสียหายและประสงคจ์ะเขา้รบัราชการในตาํแหนง่ท่ีสอบได ้ และบญัชีผูส้อบแขง่ขนัไดน้ัน้ยงัไมย่กเลิกให้

ขึน้บญัชีผูน้ัน้ไวใ้นบญัชีเดมิเป็นลาํดบัแรกท่ีจะบรรจใุนครัง้ตอ่ไป 

  * ขอ้  66    ในการดาํเนินการสอบแขง่ขนั  ใหผู้ด้าํเนินการสอบแขง่ขนัดาํเนินการดงัตอ่ไปนี ้

  (1)  สง่สาํเนาคาํสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการดาํเนินการสอบแขง่ขนั  1  ชดุ  และสาํเนา

ประกาศรบัสมคัรสอบ  2  ชดุ  ไปยงัสาํนกังาน ก.ท. ก่อนเริ่มรบัสมคัรสอบไมน่อ้ยกว่า  7  วนัทาํการ 

  (2)  เม่ือการสอบเสรจ็สิน้  ใหผู้ด้าํเนินการสอบแขง่ขนั  ส่งสาํเนาบญัชีผูส้อบแขง่ขนัได้

จาํนวน  1  ชดุ  ไปยงัสาํนกังาน ก.ท. ภายใน  5  วนัทาํการ  นบัแตว่นัประกาศผลสอบ   

  (3)  เม่ือมีการยกเลิกการขึน้บญัชีผูส้อบแขง่ขนัได ้ หรือขึน้บญัชีไวต้ามเดมิใหร้ายงานไปยงั

สาํนกังาน ก.ท.  ภายใน  7  วนัทาํการ  นบัแตว่นั  ยกเลิกหรือขึน้บญัชีนัน้ 

  (4)  หากมีการเปล่ียนแปลงในการประกาศรบัสมคัรสอบ  ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้สอบ  

กาํหนดวนั  เวลา  และสถานท่ีสอบ  ประกาศผลสอบและอ่ืน ๆ  นอกจากท่ีกาํหนดไวเ้ดมิใหร้ายงาน        

สาํนกังาน ก.ท. ภายใน  3  วนั     

* ยกเลิก ขอ้ 47 – ขอ้ 66  โดยประกาศ ก.ท.จ.นครราชสีมา เรื่อง กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบั

การสอบแขง่ขนัสาํหรบัพนกังานเทศบาล ลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2547 

ส่วนที ่ 2 

การคัดเลือกกรณีทีม่ีเหตุพเิศษ 

(ประกาศ ก.ท.จ. นครราชสีมา เร่ือง กาํหนดหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มี

เหตุพิเศษที่ไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขันสําหรับพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 30 กันยายน 2547            

ให้ยกเลิก ข้อ 67 – ข้อ 75 ) 

  * ขอ้  67    การคดัเลือก  กรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจ่าํเป็นตอ้งสอบแขง่ขนั  เพ่ือบรรจบุคุคล

เขา้รบัราชการและแตง่ตัง้ใหเ้ป็นพนกังานเทศบาล  ในเทศบาลนัน้ตามขอ้  45 (2)  ให ้ก.ท.จ.เป็นดาํเนินการ

คดัเลือก  ในกรณีท่ี ก.ท.จ.เห็นสมควรอาจมอบใหเ้ทศบาลหรือองคก์รใด  เป็นผูด้าํเนินการแทนก็ได ้

  * ขอ้  68    การคดัเลือกกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจ่าํเป็นตอ้งสอบแขง่ขนัให ้ก.ท.จ.กาํหนด

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือก  อาจพิจารณาดาํเนินการโดย  วิธีสมัภาษณ ์ วิธีสอบขอ้เขียน  วิธีสอบปฏิบตัิ

หรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ไดต้ามความเหมาะสม  โดยกาํหนดดงัตอ่ไปนี ้

(1) ใหผู้ด้าํเนินการคดัเลือกแตง่ตัง้คณะกรรมการดาํเนินการคดัเลือก 

(2) ผูส้มคัรเขา้รบัการคดัเลือกตอ้งเป็นผูมี้คณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบั 

ตาํแหนง่ท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง่ 

  * ขอ้  69    ก.ท.จ. หรือ เทศบาลในกรณีท่ี ก.ท.จ.มอบหมาย อาจคดัเลือกบคุคลเพ่ือบรรจุ

และแตง่ตัง้เป็นพนกังานเทศบาลในกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจ่าํเป็นตอ้งสอบแขง่ขนัไดใ้นกรณี  ดงันี ้
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  (1)  กรณีการบรรจแุละแตง่ตัง้ผูไ้ดร้บัทนุรฐับาล  ทนุเลา่เรียนหลวงหรือทนุของเทศบาล  

เพ่ือการศกึษาวิชาในประเทศหรือตา่งประเทศ 

  (2)  กรณีการบรรจแุละแตง่ตัง้ผูส้าํเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรท่ี ก.ท.จ.อนมุตัใิห ้              

สว่นราชการใดจดัใหมี้การศกึษาขึน้  เพ่ือเขา้รบัราชการในเทศบาลนัน้โดยเฉพาะ   

  (3)  กรณีการบรรจแุละแตง่ตัง้ผูส้าํเรจ็การศกึษาในคณุวฒุิท่ี ก.ท. กาํหนดใหค้ดัเลือกเพ่ือ

บรรจบุคุคลเขา้รบัราชการในกรณีพิเศษได ้ ไดแ้ก่คณุวฒุิดงัตอ่ไปนี ้

คณุวฒุิท่ีกาํหนดใหค้ดัเลือกเพ่ือบรรจบุคุคลเขา้รบัราชการ 

       (ก)  ระดบัปรญิญาเอก      

   (1)  ปรญิญาเอกทกุสาขา 

       (ข)  ระดบัปรญิญาโท 

   (1)  ปรญิญาทางการศกึษาโปรแกรมวิชาการศกึษาพิเศษสาขาตา่ง ๆ   

   (2)  ปรญิญาโทศลิปศาสตรท์างความผิดปกตขิองการส่ือความหมาย 

   (3)  ปรญิญาโทอาชญาวิทยา  หรือทณัฑวิทยา 

   (4)  ปรญิญาโทวิทยาศาสตรท์างเภสชัวิทยา  หรือทางเภสชัศาสตร ์

    

 

(5)  ปรญิญาโทวิทยาศาสตรท์างวิทยาศาสตรก์ารบริการโลหิต 

   (6)  ปรญิญาโทวิทยาศาสตรท์างกีฏวิทยา 

   (7)  ปรญิญาโทวิทยาศาสตรท์างโรคพืช 

   (8)  ปรญิญาโทวิทยาศาสตรท์างพืชสวน 

   (9)  ปรญิญาโทวิทยาศาสตรท์างปฐพีวิทยา 

   (10)  ปรญิญาโทวิทยาศาสตรท์างสตัวศาสตร ์

       (ค)  ระดบัปรญิญาโทหรือปรญิญาตรี 

   (1)  ปรญิญาแพทยศาสตร ์

   (2)  ปรญิญาสตัวแพทยศาสตร ์

   (3)  ปรญิญาทนัตแพทยศาสตร ์

   (4)  ปรญิญาเภสชัศาสตร ์

   (5)  ปรญิญาวิทยาศาสตรท์างกายภาพบาํบดั 

   (6)  ปรญิญาวิทยาศาสตรท์างกิจกรรมบาํบดั 

   (7)  ปรญิญาวิทยาศาสตรท์างรงัสีเทคนิค 

   (8)  ปรญิญาวิทยาศาสตรท์างเวชศาสตรก์ารธนาคารเลือด 

   (9)  ปรญิญาวิทยาศาสตรท์างเทคนิคการแพทย ์

   (10)  ปรญิญาวิทยาศาสตรท์างเทคโนโลยีการยาง 
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   (11)  ปรญิญาวิทยาศาสตรท์างพฤกษศาสตร ์

   (12)  ปรญิญาทางผงัเมือง 

   (13)  ปรญิญาทางมณัฑนศิลป์ 

   (14)  ปรญิญาทางประตมิากรรม 

       (ง)  ระดบัประกาศนียบตัร 

   (1)  ประกาศนียบตัรทางดรุยิางคศลิป์ชัน้สงู  หรือปรญิญาทางดรุยิางคศลิป์ 

   (2)  ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูทางชา่งภาพ 

          หรือทางการถ่ายภาพ 

   (3)  ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูทางชา่งพิมพ ์

           หรือทางการพิมพ ์

    (4)  ประกาศนียบตัรทางวิชากายอปุกรณเ์สรมิและเทียม  หรือเทคนิคกาย 

                                            อปุกรณ ์

 

 

(5) ประกาศนียบตัรหรืออนปุรญิญาทางวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ หรือทาง 

พนกังานวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ หรือทางรงัสีเทคนิค  หรือทางรงัสีการแพทย ์

(6) ประกาศนียบตัรทางเคมีทกุแขนง 

(7) ประกาศนียบตัรทางเภสชักรรม 

ปรญิญาหรือประกาศนียบตัรท่ีกาํหนดใหค้ดัเลือกฯ เฉพาะตาํแหนง่ 

       (ก)  ระดบัปรญิญาโท 

   (1)  ปรญิญาโททางกฎหมายเพ่ือเขา้รบัราชการในตาํแหนง่นิตกิร 

       (ข)  ระดบัปรญิญาโทหรือตรี 

   (1)  ปรญิญาทางจิตวิทยาคลีนิค  เพ่ือเขา้รบัราชการในตาํแหนง่นกัจิตวิทยา 

       (ค)  ระดบัประกาศนียบตัร 

    (1)  ประกาศนียบตัรทางชา่งทนัตกรรม  เพ่ือเขา้รบัราชการในตาํแหนง่            

 ชา่งทนัตกรรม 2 

(2) ประกาศนียบตัรผูช้่วยทนัตแพทย ์ เพ่ือเขา้รบัราชการในตาํแหนง่                     

ผูช้ว่ยทนัตแพทย ์1 

     คณุวฒุิการศกึษาปรญิญาเกียรตนิิยมอนัดบัหนึ่งทกุสาขาวิชา จากสถาบนัการ              

ศกึษาท่ี  ก.พ. รบัรอง  เพ่ือเขา้รบัราชการและแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบั 3   หรือ ระดบั 4  ซึ่งเป็น      

คณุวฒุิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่ท่ีไดร้บัการคดัเลือกนัน้ 

  (4)  กรณีการบรรจแุละแตง่ตัง้ผูส้อบแขง่ขนัได ้ ซึ่งไมส่ามารถรบัการบรรจไุดเ้ม่ือถึงลาํดบัท่ี

ท่ีสอบได ้ เน่ืองจากอยูใ่นระหวา่งการรบัราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรบัราชการทหารและไดม้า

รายงานตวัของรบัการบรรจ ุ เม่ือบญัชีผูส้อบแขง่ขนัไดท่ี้ผูน้ัน้สอบไดถ้กูยกเลิกไปแลว้ 
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  (5)  กรณีการบรรจแุละแตง่ตัง้ผูส้อบแขง่ขนัได ้ ซึ่งถกูยกเลิกการขึน้บญัชีผูส้อบแขง่ขนั

ได ้ เน่ืองจากไดม้ารายงานตวัเพ่ือขอรบัการบรรจแุลว้  แตมี่เหตผุลท่ีไมอ่าจเขา้ปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการใน

ตาํแหนง่ท่ีสอบแขง่ขนัไดต้ามกาํหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจแุละแตง่ตัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (6)  กรณีการบรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลท่ีมีความรู ้ ความสามารถและความชาํนาญสงูเขา้รบั

ราชการในฐานะผูเ้ช่ียวชาญ  หรือผูช้าํนาญการ 

  * ขอ้  70    การคดัเลือกเพ่ือบรรจแุละแตง่ตัง้ผูไ้ดร้บัทนุรฐับาล  ทนุเลา่เรียนหลวงหรือทนุ

ของเทศบาล  เพ่ือศกึษาวิชาในประเทศหรือตา่งประเทศ  ตามขอ้  69 (1)  หรือผูส้าํเรจ็การศกึษาตาม

หลกัสตูรท่ี ก.ท.จ.อนมุตัใิหส้่วนราชการใดจดัใหมี้การศกึษาขึน้  เพ่ือเขา้รบัราชการในเทศบาลนัน้โดยเฉพาะ

ตามขอ้  69 (2)  ใหผู้ด้าํเนินการคดัเลือกดาํเนินการ  ดงันี ้

  (1)  ใหผู้ป้ระสงคจ์ะขอรบัการบรรจ ุ ย่ืนใบสมคัรตามแบบท่ีกาํหนด  พรอ้มหลกัฐาน

การศกึษาและเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการคดัเลือกกาํหนด 

  (2)  ใหผู้ด้าํเนินการคดัเลือก  แตง่ตัง้คณะกรรมการดาํเนินการคดัเลือกขึน้คณะหนึ่ง

จาํนวนไมน่อ้ยกวา่  5  คน  ประกอบดว้ย  ผูท้รงคณุวฒุิใน ก.ท.จ.  เป็นประธาน  ผูแ้ทนหนว่ยราชการท่ี

เก่ียวขอ้ง  หรือพนกังานเทศบาล  เป็นกรรมการ 

  (3)  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการคดัเลือกพิจารณาคดัเลือกจากใบสมคัร  หลกัฐาน

การศกึษาและเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการคดัเลือกกาํหนด  นอกจากนีอ้าจใชวิ้ธี

สมัภาษณเ์พิ่มเตมิอีกก็ได ้ และในการจดัลาํดบัผูไ้ดร้บัการคดัเลือกเพ่ือบรรจเุขา้รบัราชการและแตง่ตัง้ให้

ดาํรงตาํแหนง่ใดในเทศบาล  คณะกรรมการดาํเนินการคดัเลือกอาจพิจารณากาํหนดใหผู้มี้คะแนนผล      

การเรียนเฉล่ียตลอดหลกัสตูรสงูเป็นผูอ้ยูใ่นลาํดบัตน้  สามารถไดร้บัการบรรจเุขา้รบัราชการก่อน  หรือ

พิจารณาบรรจตุามองคป์ระกอบอ่ืนท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรก็ได ้

  * ขอ้  71    การคดัเลือกผูส้าํเรจ็การศกึษาในคณุวฒุิท่ี ก.ท. กาํหนดใหค้ดัเลือกเพ่ือบรรจุ

บคุคลเขา้รบัราชการในกรณีพิเศษได ้ ตามขอ้ 69 (3)  ใหผู้ด้าํเนินการคดัเลือกดาํเนินการ  ดงันี ้

  (1)  ประกาศรบัสมคัรคดัเลือก  ใหร้ะบรุายละเอียดในเรื่อง  ช่ือตาํแหนง่ท่ีจะบรรจแุละ 

แตง่ตัง้  คณุสมบตัทิั่วไปและคณุสมบตัเิฉพาะของผูมี้สิทธิสมคัรเขา้รบัคดัเลือกสาํหรบัตาํแหนง่นัน้  

เงินเดือนท่ีจะไดร้บั  วนั  เวลา  และสถานท่ีรบัสมคัร  แบบใบสมคัร  คณุวฒุิการศกึษา  เอกสารและ



 34 

หลกัฐานท่ีใชใ้นการสมคัร  ทัง้นี ้ การประกาศรบัสมคัรคดัเลือกนัน้  ใหปิ้ดไวใ้นท่ีเปิดเผย  ณ  สถานท่ีรบั

สมคัรก่อนวนัท่ีเริ่มรบัสมคัรคดัเลือก  และจะประกาศทางวิทยกุระจายเสียงหรือทางอ่ืนใดตามความ

เหมาะสมดว้ยก็ได ้

  (2)  ใหผู้ป้ระสงคจ์ะขอรบัการบรรจ ุ ย่ืนใบสมคัรตามแบบท่ีกาํหนด  พรอ้มหลกัฐาน

การศกึษาและเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการคดัเลือกกาํหนด   

  (3)  ใหผู้ด้าํเนินการคดัเลือก  แตง่ตัง้คณะกรรมการดาํเนินการคดัเลือกขึน้คณะหนึ่ง

จาํนวนไมน่อ้ยกวา่  5  คน  ประกอบดว้ย  ผูท้รงคณุวฒุิใน ก.ท.จ.  เป็นประธานกรรมการ  และผูแ้ทนหน่วย

ราชการท่ีเก่ียวขอ้งหรือพนกังานเทศบาล  เป็นกรรมการ 

  (4)  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการคดัเลือก  อาจพิจารณาคดัเลือกโดยวิธีสมัภาษณ ์        วิธี

สอบขอ้เขียน  วิธีสอบปฏิบตั ิ หรือวิธีอ่ืนใด  วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ไดต้ามความเหมาะสม  ในการนี ้      

คณะกรรมการดาํเนินการคดัเลือกอาจตัง้กรรมการสมัภาษณ ์ กรรมการออกขอ้สอบ  หรือกรรมการทดสอบ  

การปฏิบตังิานหรือกรรมการอ่ืนหรือเจา้หนา้ท่ีใหด้าํเนินการในเรื่องตา่ง ๆ  ไดต้ามความจาํเป็น 

  (5)  เม่ือไดด้าํเนินการคดัเลือกเสรจ็แลว้  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการคดัเลือกรายงานผล

การคดัเลือกตอ่ผูด้าํเนินการคดัเลือก  โดยจดัทาํบญัชีรายช่ือผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกและจดัเรียงลาํดบัตามผล

คะแนนตาม (4)  เพ่ือผูด้าํเนินการคดัเลือกจะไดป้ระกาศผลการคดัเลือก  และบรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้าํรง

ตาํแหนง่ท่ีคดัเลือกตามลาํดบัตอ่ไป 

  (6)  ในกรณีท่ีมีผูผ้่านการคดัเลือกมากกวา่จาํนวนตาํแหน่งวา่ง  และภายหลงัมีตาํแหน่ง

วา่งเพิ่มอีก  ก็อาจบรรจแุละแตง่ตัง้ผูผ้า่นการคดัเลือกท่ีเหลืออยูใ่นลาํดบัท่ีถดัไปตามประกาศผลการ

คดัเลือกนัน้  หรืออาจดาํเนินการคดัเลือกใหมก็่ได ้ ทัง้นี ้ ใหอ้ยูใ่นดลุยพินิจของ ก.ท.จ. 

  * ขอ้  72    การคดัเลือกผูส้อบแขง่ขนัได ้ ซึ่งไมส่ามารถรบัการบรรจไุดเ้ม่ือถึงลาํดบัท่ี         

ท่ีสอบได ้ เน่ืองจากอยูใ่นระหวา่งการรบัราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรบัราชการทหาร  และ      

ไดม้ารายงานตวัขอรบัการบรรจ ุ เม่ือบญัชีผูส้อบแขง่ขนัไดท่ี้ผูน้ัน้สอบไดถ้กูยกเลิกไปแลว้  ตามขอ้  69 (4)  

ให ้ก.ท.จ.มอบใหเ้ทศบาล  เป็นผูด้าํเนินการคดัเลือก  ดงัตอ่ไปนี ้

  (1)  ใหผู้ป้ระสงคจ์ะขอรบัการบรรจย่ืุนใบสมคัร  และหนงัสือรบัรองประวตักิารรบัราชการ

ทหารตามแบบท่ีกาํหนด  พรอ้มดว้ยสาํเนาหลกัฐานการศกึษาและสาํเนาหลกัฐานการรบัราชการทหารตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการรบัราชการทหาร 

  (2)  เม่ือเทศบาลไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่  ผูน้ัน้พน้จากราชการทหารโดยไมมี่ความเสียหาย

และมารายงานตวัเพ่ือขอรบัการบรรจเุขา้รบัราชการภายใน  60  วนั  นบัแตว่นัพน้จากราชการทหาร 

  (3)  หากเทศบาลนัน้มีตาํแหนง่ท่ีผูน้ัน้สอบแขง่ขนัไดว้่างอยู ่ ใหด้าํเนินการสั่งบรรจแุละ

แตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่นัน้ได ้
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  * ขอ้  73    การคดัเลือกผูส้อบแขง่ขนัได ้ ซึ่งถกูยกเลิกการขึน้บญัชีผูส้อบแขง่ขนัได้

เน่ืองจากไดม้ารายงานตวัเพ่ือขอรบัการบรรจแุลว้  แตมี่เหตผุลท่ีไมอ่าจเขา้ปฏิบตัหินา้ท่ีราชการในตาํแหนง่

ท่ีสอบแขง่ขนัไดต้ามกาํหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจแุละแตง่ตัง้  ตามขอ้  69 (5)  ให ้ก.ท.จ.มอบให้

เทศบาลเป็นผูด้าํเนินการ  ดงัตอ่ไปนี ้

  (1)  ใหผู้ป้ระสงคจ์ะขอรบัการบรรจย่ืุนหนงัสือแสดงความจาํนงขอบรรจเุขา้รบัราชการและ

เขา้ปฏิบตัหินา้ท่ีราชการภายใน  15  วนั  นบัแตว่นัครบกาํหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจแุละแตง่ตัง้ 

  (2)  เม่ือเทศบาลไดพ้ิจารณาแลว้  เห็นสมควรท่ีจะบรรจผุูน้ัน้เขา้รบัราชการ 

  (3)  หากเทศบาลนัน้มีตาํแหนง่ท่ีผูน้ัน้สอบแขง่ขนัไดว้่างอยู ่ ใหด้าํเนินการสั่งบรรจแุละ

แตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่นัน้ได ้

  * ขอ้  74    การคดัเลือกบคุคลท่ีมีความรู ้ ความสามารถและความชาํนาญสงู  เพ่ือบรรจุ

เขา้รบัราชการในฐานะผูเ้ช่ียวชาญ  หรือผูช้าํนาญการ  ในเทศบาลตามขอ้ 69 (6)  ให ้ก.ท.จ.มอบให้

เทศบาลเป็นผูด้าํเนินการคดัเลือก  โดยดาํเนินการตามท่ีกาํหนดประกาศหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการบรรจุ

บคุคลเขา้รบัราชการในฐานะผูเ้ช่ียวชาญหรือผูช้าํนาญการของเทศบาล 

  * ขอ้  75    เม่ือไดมี้การดาํเนินการคดัเลือก  ตามท่ีกาํหนดในประกาศนี ้ ให ้ก.ท.จ.

ดาํเนินการดงัตอ่ไปนี ้

  (1)  สง่สาํเนาคาํสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการดาํเนินการคดัเลือก  1  ชดุ  และสาํเนาประกาศ

รบัสมคัรคดัเลือก  2  ชดุ  ไปยงัสาํนกังาน ก.ท. หรือ ก.ท.จ.ก่อนเริ่มรบัสมคัรคดัเลือกไมน่อ้ยกวา่  7  วนั     

ทาํการ 

  (2)  เม่ือการคดัเลือกเสรจ็สิน้  ให ้ก.ท.จ.รายงานไปยงัสาํนกังาน ก.ท. ภายใน  5  วนั     ทาํ

การนบัแตว่นัประกาศผลการคดัเลือก  หรือดาํเนินการคดัเลือกแลว้เสรจ็  โดยใหส้ง่สาํเนาบญัชีผูไ้ดร้บัการ

คดัเลือก  1  ชดุ  หรือรายงานผลการคดัเลือก  1  ชดุ 

  (3)  หากมีการเปล่ียนแปลงในการประกาศรบัสมคัร  ประกาศผลการคดัเลือกและอ่ืน ๆ  

นอกจากท่ีกาํหนดไวเ้ดมิใหร้ายงานสาํนกังาน ก.ท. โดยดว่นท่ีสดุ 

 

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

* ยกเลกิ ขอ้ 67 – ขอ้ 75  โดยประกาศ ก.ท.จ.นครราชสมีา เรือ่ง กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการคดัเลอืกกรณีท่ี

มีเหตพิุเศษท่ีไมจ่าํเป็นตอ้งสอบแขง่ขนั สาํหรบัพนกังานเทศบาล ลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2547 
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ส่วนที ่ 3 

การสอบคัดเลือก 

(ประกาศ ก.ท.จ. นครราชสีมา เร่ือง กําหนดหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

สาํหรับพนักงานบุคคล ลงวันที ่30 กันยายน 2547 ให้ยกเลิก ข้อ 76 – ข้อ 92 ) 

  * ขอ้  76    การสอบคดัเลือกเพ่ือแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลใหด้าํรงตาํแหนง่ตามขอ้  45 (3)  

ให ้ก.ท.จ.เป็นผูด้าํเนินการสอบคดัเลือกในกรณีท่ี ก.ท.จ.เห็นสมควรอาจมอบใหเ้ทศบาลหรือองคก์รใดเป็น

ผูด้าํเนินการแทนก็ได ้ เวน้แตก่ารสอบคดัเลือกพนกังานเทศบาล  ตาํแหนง่ผูป้ฏิบตัเิพ่ือแตง่ตัง้ใหด้าํรง

ตาํแหนง่บรหิารของเทศบาล  ให ้ก.ท.จ.เป็นผูด้าํเนินการสอบคดัเลือก 

  * ขอ้  77   ใหผู้ด้าํเนินการสอบคดัเลือก  แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบคดัเลือกขึน้คณะหนึ่ง

จาํนวนไมน่อ้ยกวา่  5  คน  ดงันี ้

  (1)  กรณี ก.ท.จ.เป็นผูด้าํเนินการสอบคดัเลือก  ใหป้ระธาน ก.ท.จ.แตง่ตัง้ผูท้รงคณุวฒุิ 

ใน ก.ท.จ.เป็นประธานกรรมการ  และผูท้รงคณุวฒุิ  ผูแ้ทนหนว่ยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูท้รงคณุวฒุิ  และ 

ผูแ้ทนพนกังานเทศบาล  เป็นกรรมการ 

  (2)  กรณีเทศบาลเป็นผูด้าํเนินการสอบคดัเลือก  ใหน้ายกเทศมนตรีแตง่ตัง้ปลดัเทศบาล

เป็นประธานกรรมการ  และผูท้รงคณุวฒุิผูแ้ทนหนว่ยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  และผูแ้ทนพนกังานเทศบาลเป็น

กรรมการ 

  (3)  กรณีองคก์รอ่ืนท่ีมิใช ่(1)  และ (2)  เป็นผูด้าํเนินการสอบคดัเลือกใหป้ระธาน ก.ท.จ.

แตง่ตัง้ผูท้รงคณุวฒุิใน ก.ท.จ.เป็นประธานกรรมการ  และผูท้รงคณุวฒุิ  ผูแ้ทนหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  

และผูแ้ทนพนกังานเทศบาลเป็นกรรมการ 

  * ขอ้  78   คณะกรรมการดาํเนินการสอบคดัเลือกอาจตัง้กรรมการออกขอ้สอบ  กรรมการ

ประเมินความเหมาะสมกบัตาํแหนง่  หรือกรรมการหรือเจา้หนา้ท่ีดาํเนินการในเรื่องการกรอกคะแนนหรือ

เร่ืองอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวกบัการสอบคดัเลือกไดต้ามความจาํเป็น 

  * ขอ้  79    ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสอบคดัเลือกกาํหนดวนั  เวลา  สถานท่ีสอบ         

ขอ้เขียน  สมัภาษณ ์ และระเบียบเก่ียวกบัการสอบไดเ้ทา่ท่ีจาํเป็น  และไมข่ดัตอ่หลกัสตูรและวิธีการ

ดาํเนินการเก่ียวกบัการสอบคดัเลือกนี ้ แลว้ใหป้ระธานกรรมการประกาศก่อนวนัสอบไมน่อ้ยกวา่  5  วนัทาํ

การ 

  * ขอ้  80    หลกัสตูรและวิธีการสอบคดัเลือกและคณุสมบตัผิูมี้สิทธิสมคัรสอบในแตล่ะ

ตาํแหนง่ใหเ้ป็นไปตามท่ี ก.ท. กาํหนดทา้ยประกาศ 

  * ขอ้  81    ใหผู้ด้าํเนินการสอบคดัเลือกประกาศรบัสมคัรสอบ  โดยระบช่ืุอตาํแหนง่ท่ีจะ

แตง่ตัง้  คณุสมบตัขิองผูมี้สิทธิสมคัรสอบ  หลกัสตูรและวิธีการสอบคดัเลือก  และขอ้ความอ่ืนท่ีผูส้มคัรสอบ
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ควรทราบ  โดยปิดประกาศรบัสมคัรนัน้ไวใ้นท่ีเปิดเผย  ณ สถานท่ีรบัสมคัรและแจง้ให ้ก.ท.จ.อ่ืนและ

สาํนกังาน ก.ท. ทราบก่อนวนัรบัสมคัรหรือจะประกาศทางวิทยกุระจายเสียงหรือทางใดตามความเหมาะสม 

  * ขอ้  82   ใหผู้ด้าํเนินการสอบคดัเลือกจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรบัสมคัรสอบโดยใหมี้

กาํหนดเวลารบัใบสมคัรสอบไมน่อ้ยกวา่  10  วนัทาํการ 

  * ขอ้  83    ผูมี้สิทธิสมคัรสอบคดัเลือกจะตอ้งเป็นผูมี้คณุสมบตัิครบถว้นตามท่ีกาํหนดใน

ประกาศรบัใบสมคัรสอบคดัเลือก  ตามขอ้  81  ในวนัรบัสมคัรสอบคดัเลือก 

  * ขอ้  84    ใหผู้ด้าํเนินการสอบคดัเลือกประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้สอบก่อนวนัสอบไม่

นอ้ยกวา่  10 วนัทาํการ 

  * ขอ้  85    การตดัสินว่าผูใ้ดเป็นผูส้อบคดัเลือกไดใ้หถื้อเกณฑว์า่  ตอ้งเป็นผูส้อบได้

คะแนนในแตล่ะภาคท่ีสอบตามหลกัสตูรไม่ต ํ่ากว่ารอ้ยละหกสิบ  ทัง้นีใ้หค้าํนงึถึงหลกัวิชาวดัผลดว้ย 

  1* ขอ้ 86 การสอบคดัเลือกจะตอ้งสอบตามหลกัสตูรทกุภาค แตค่ณะกรรมการดาํเนินการ

สอบคดัเลือกจะกาํหนดใหผู้ส้มคัรสอบภาคความรูค้วามสามารถทั่วไป หรือภาคความรูค้วามสามารถท่ีใช้

เฉพาะตาํแหนง่ก่อน แลว้จงึใหผู้ส้อบไดค้ะแนนตามเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้น ขอ้ 85 สอบในภาคอ่ืนตอ่ไปก็ได ้

เวน้แต ่การสอบคดัเลือกเพ่ือเปล่ียนสายงานผูบ้ริหารเพ่ือแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในตา่งสายงาน ให้

ดาํเนินการสอบคดัเลือก โดยทดสอบภาคความรูค้วามสามารถเฉพาะตาํแหนง่ และภาคความเหมาะสมกบั

ตาํแหนง่ตามท่ีกาํหนดทา้ยหลกัเกณฑ ์

  * ขอ้  87    ในกรณีท่ีปรากฏวา่มีการทจุริตหรือสอ่ไปในทางทจุรติอนัอาจทาํใหเ้กิดความไม่

เป็นธรรมในการสอบคดัเลือก  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสอบคดัเลือกรายงานให ้ ก.ท.จ.  ทราบเพ่ือ

พิจารณาวา่จะสมควรยกเลิกการสอบคดัเลือกครัง้นัน้ทัง้หมด  หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคท่ีเกิด

การทจุริตหรือส่อไปในทางทจุรติตามแตจ่ะเห็นสมควร  ถา้หาก ก.ท.จ.ใหย้กเลิกการสอบคดัเลือกเฉพาะ

ภาคใดแลว้  ก็ใหด้าํเนินการสอบคดัเลือกเฉพาะภาคนัน้ใหม ่ สาํหรบัผูท่ี้มีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการทจุริตหรือสอ่

ไปในทางทจุรติไมมี่สิทธิเขา้สอบอีกตอ่ไป 

  * ขอ้  88    เม่ือไดด้าํเนินการสอบคดัเลือกเสรจ็แลว้  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสอบ

คดัเลือกรายงานผลการสอบตอ่ผูด้าํเนินการสอบคดัเลือก  เพ่ือจะไดป้ระกาศรายช่ือผูส้อบคดัเลือกไดต้อ่ไป 

  * ขอ้  89    การขึน้บญัชีผูส้อบคดัเลือกได ้ ใหเ้รียงลาํดบัท่ีจากผูส้อบไดค้ะแนนรวมสงูลง

มาตามลาํดบั  ในกรณีท่ีมีผูส้อบไดค้ะแนนรวมเทา่กนั  ใหผู้ส้อบไดค้ะแนนภาคความเหมาะสมกบัตาํแหนง่

มากกวา่เป็นผูอ้ยูใ่นลาํดบัท่ีสงูกวา่  ถา้ไดค้ะแนนภาคความเหมาะสมกบัตาํแหนง่เท่ากนั  ใหผู้ไ้ดค้ะแนน

                                                   
1 แกไ้ขโดย ประกาศ ก.ท.จ.นม เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของเทศบาล (เพ่ิมเติม) ลว.30 มกราคม 2547 
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ภาคความรูค้วามสามารถท่ีใชเ้ฉพาะตาํแหนง่มากกวา่เป็นผูอ้ยูใ่นลาํดบัท่ีสงูกว่า  ถา้ไดค้ะแนนภาค

ความรูค้วามสามารถท่ีใชเ้ฉพาะตาํแหนง่เทา่กนั  ใหผู้ไ้ดร้บัเลขประจาํตวัสอบก่อนเป็นผูอ้ยูใ่นลาํดบัท่ีสงู

กวา่ 

  * 2ขอ้ 90 กรณีมีความประสงคจ์ะขึน้บญัชีผูส้อบคดัเลือกได ้ใหร้ะบรุะยะเวลาในการขึน้

บญัชีผูส้อบคดัเลือกไดใ้นประกาศรบัสมคัรสอบคดัเลือก และในประกาศผลการสอบคดัเลือก โดยมีเง่ือนไข  

ใหใ้ชบ้ญัชีไดไ้มเ่กิน 2 ปี นบัตัง้แตว่นัขึน้บญัชี กรณียงัใชบ้ญัชีไมค่รบตามท่ีระบรุะยะเวลาในประกาศ แต่

ประสงคจ์ะสอบคดัเลือกตาํแหนง่เดียวกนันัน้อีก ตอ้งเสนอเหตผุลความจาํเป็นให ้ก.ท.จ.พิจารณาใหค้วาม

เห็นชอบก่อน หาก ก.ท.จ.พิจารณาเห็นชอบและเม่ือไดข้ึน้บญัชีผูส้อบคดัเลือกไดใ้หมแ่ลว้ บญัชีผูส้อบ

คดัเลือกไดค้รัง้ก่อนเป็นอนัยกเลิก เวน้แตบ่ญัชีสอบคดัเลือกพนกังานเทศบาลตาํแหน่งบรหิารในกรณีท่ีมี

การบรรจแุละแตง่ตัง้ผูผ้า่นการสอบคดัเลือกแทนตาํแหนง่ท่ีวา่งแลว้ บญัชีท่ีขึน้สาํรองไวส้ามารถใชต้อ่ไป

ภายใน 60 วนั หากพน้ระยะเวลาดงักลา่วแลว้ บญัชีสาํรองใหย้กเลิก 

  กรณีท่ี ก.ท.จ.หรือเทศบาล หรือเทศบาลภายในจงัหวดัหรือองคก์รอ่ืนใดท่ี ก.ท.จ. 

มอบหมายใหเ้ป็นผูด้าํเนินการสอบคดัเลือก หากเทศบาลภายในจงัหวดันัน้ มีตาํแหนง่วา่งและประสงคจ์ะ

ขอใชบ้ญัชีเพ่ือแตง่ตัง้ผูส้อบคดัเลือกไดแ้ทนตาํแหนง่ท่ีว่าง ใหข้อใชบ้ญัชีจาก ก.ท.จ. หรือเทศบาลภายใน

จงัหวดั หรือบญัชีท่ีองคก์รอ่ืนใดท่ี ก.ท.จ.เทศบาลมอบหมายใหด้าํเนินการ ก่อนขอใชบ้ญัชีจาก ก.ท.จ.หรือ

เทศบาลหรือองคก์รอ่ืนท่ีไดร้บัมอบใหด้าํเนินการสอบในจงัหวดัอ่ืน เวน้แตบ่ญัชีสอบคดัเลือกพนกังาน

เทศบาลตาํแหนง่บรหิาร เทศบาลอ่ืนไมส่ามารถขอใชบ้ญัชีสอบคดัเลือกพนกังานเทศบาลตาํแหนง่บริหาร

ของ เทศบาลท่ี ก.ท.จ.ดาํเนินการสอบคดัเลือกสาํหรบัเทศบาลใดเทศบาลหนึ่งได ้  

  * ขอ้  91    กรณีท่ี ก.ท.จ.หรือเทศบาลภายในจงัหวดัหรือองคก์รอ่ืนใดท่ี ก.ท.จ.มอบหมาย

ใหเ้ป็นผูด้าํเนินการสอบคดัเลือกหากเทศบาลภายในจงัหวดัมีตาํแหนง่วา่งและประสงคจ์ะขอใชบ้ญัชีเพ่ือ

แตง่ตัง้ผูส้อบคดัเลือกไดแ้ทนตาํแหนง่ท่ีวา่งใหข้อใชบ้ญัชีท่ี ก.ท.จ.หรือเทศบาลภายในจงัหวดั  หรือบญัชีท่ี

องคก์รอ่ืนใดท่ี ก.ท.จ.มอบหมายใหด้าํเนินการก่อนขอใชบ้ญัชีจาก ก.ท.จ.หรือเทศบาลหรือองคก์รอ่ืนใดท่ี

ไดร้บัมอบหมายใหด้าํเนินการสอบในจงัหวดัอ่ืน 

  * ขอ้  92    ในการดาํเนินการสอบคดัเลือก  ให ้ก.ท.จ.ดาํเนินการดงันี ้

  (1)  สง่สาํเนาคาํสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการดาํเนินการสอบคดัเลือก  1  ชดุ  และสาํเนา

ประกาศรบัสมคัรสอบ  3  ชดุ  ไปยงัสาํนกังาน ก.ท. ก่อนวนัเริ่มตน้รบัสมคัรสอบไมน่อ้ยกวา่  7  วนัทาํการ 

  (2)  เม่ือการสอบเสรจ็สิน้แลว้  ใหส้าํเนาบญัชีผูส้อบคดัเลือกได ้ 2  ชดุ  ไปยงัสาํนกังาน  

ก.ท.  ภายใน  5  วนัทาํการนบัตัง้แตว่นัประกาศผลสอบ 

  (3)  เม่ือมีการยกเลิกการขึน้บญัชีสอบคดัเลือกได ้ หรือขึน้บญัชีผูใ้ดไวต้ามเดมิใหร้ายงาน

ไปยงัสาํนกังาน ก.ท. ภายใน  7  วนัทาํการ  นบัตัง้แตว่นัยกเลิกหรือขึน้บญัชีผูน้ัน้ 

                                                   
2 แกไ้ขตามประกาศ ก.ท.จ.นม เรือ่ง กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการสอบคดัเลือกสาํหรบัพนกังานเทศบาล (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2546 ลว.30 ตลุาคม 2546 
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  (4)  หากมีการเปล่ียนแปลงในการประกาศรบัสมคัรสอบ  ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้

สอบ 

กาํหนดวนั  เวลา  และสถานท่ีสอบ  ประกาศผลสอบหรืออ่ืน ๆ  นอกจากท่ีกาํหนดไวเ้ดมิ  ใหร้ายงานไปยงั

สาํนกังาน ก.ท. ภายใน  3  วนั  

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

* ยกเลิก ขอ้ 76 – ขอ้ 92  โดยประกาศ ก.ท.จ.นครราชสีมา เรือ่ง กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการสอบเลอืก สาํหรบัพนกังานเทศบาล 

ลงวนัที่ 30 กนัยายน 2547 

 

ส่วนที ่4 

การคัดเลือก 

(ประกาศ ก.ท.จ. นครราชสีมา เร่ือง กําหนดหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกสาํหรับ

พนักงานบุคคล ลงวันที ่30 กันยายน 2547 ให้ยกเลิก ข้อ 93 – ข้อ 100 ) 

  * 3ขอ้ 93 การคดัเลือก เพ่ือแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ ตาม

ขอ้ 45(4) ให ้ก.ท.จ.เป็นผูด้าํเนินการคดัเลือกในกรณีท่ี ก.ท.จ.เห็นสมควร อาจมอบใหเ้ทศบาล หรือองคก์ร

ใดเป็นผูด้าํเนินการแทนก็ได ้เวน้แต ่การคดัเลือกพนกังานเทศบาลตาํแหนง่บรหิารใหมี้ระดบัท่ีสงูขึน้ ให ้   

ก.ท.จ. เป็นผูด้าํเนินการคดัเลือก โดยดาํเนินการในรูปคณะกรรมการ ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ี ก.ท.จ.

กาํหนด 

  ให ้ก.ท.จ. กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือกโดยใชห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือก 

โดยวิธีการสอบสมัภาษณ ์วิธีสอบขอ้เขียน วิธีสอบปฏิบตั ิวิธีประเมิน หรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได ้

ตามความเหมาะสมโดยใหค้าํนงึถึงผลงาน ความรู ้ความสามารถ ความประพฤติ ประวตักิารรบัราชการ 

และผลการปฏิบตังิานประกอบดว้ย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ี ก.ท.จ.กาํหนด 

  ในกรณีตาํแหนง่สายงานบริหารวา่งลงหลายตาํแหนง่ เพ่ือประโยชนใ์นการพฒันาพนกังาน

เทศบาล ใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลเป็นส่วนรวม เทศบาลอาจรอ้งขอใหก้รมสง่เสรมิ

การปกครองทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานของรฐัเป็นผูด้าํเนินการคดัเลือกแทนได ้ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท่ี์ ก.ท.จ.

กาํหนด 

  * ขอ้  94    การคดัเลือกพนกังานเทศบาลเพ่ือแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้          

ใหด้าํเนินการได ้  6  กรณี  ดงันี ้

  (1)  การคดัเลือกพนกังานเทศบาลเพ่ือแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัสงูขึน้ในระดบัควบ  

สาํหรบัตาํแหนง่ท่ีกาํหนดเป็นตาํแหนง่ระดบัควบ 

  (2)  การคดัเลือกพนกังานเทศบาล  เพ่ือแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัสงูขึน้               

นอกระดบัควบ  สาํหรบัตาํแหนง่ท่ีกาํหนดเป็นตาํแหนง่ผูป้ฏิบตังิานท่ีมีประสบการณ ์

                                                   
3 แกไ้ขโดย ประกาศ ก.ท.จ.นม เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของเทศบาล (เพ่ิมเติม) ลว.1 มิถนุายน 2547 
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  (3)  การคดัเลือกพนกังานเทศบาลเพ่ือแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้                

นอกระดบัควบ  สาํหรบัตาํแหนง่ในสายงานวิทยาศาสตร ์ และเทคโนโลยี  หรือตาํแหนง่วิชาชีพเฉพาะหรือ

เช่ียวชาญเฉพาะ 

  (4)  การคดัเลือกพนกังานเทศบาลเพ่ือแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้  สาํหรบั

ตาํแหนง่ผูบ้รหิารของเทศบาล 

  (5)  การคดัเลือกพนกังานครูเทศบาลเพ่ือเล่ือนและแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัท่ี    

สงูขึน้สาํหรบัตาํแหนง่ในสายงานศกึษานิเทศก ์

  (6)  การคดัเลือกพนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาเพ่ือเล่ือนและแตง่ตัง้ใหด้าํรง

ตาํแหนง่และระดบัท่ีสงูขึน้ 

  * ขอ้  95    การคดัเลือก  เพ่ือแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัสงูขึน้ใน

ระดบัควบ  สาํหรบัตาํแหนง่ท่ีกาํหนดเป็นตาํแหนง่ระดบัควบ  ตามขอ้  94 (1)  ให ้ก.ท.จ.มอบใหเ้ทศบาล

เป็นผูด้าํเนินการคดัเลือก 

  การคดัเลือกตามวรรคหนึ่ง  ใหเ้ทศบาลดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข  ดงันี ้

  (1)  พนกังานผูน้ัน้เป็นผูมี้คณุสมบตัิครบถว้นตามคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่ตาม

มาตรฐานกาํหนดตาํแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้ และตามประกาศกาํหนดหลกัเกณฑก์ารเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังาน

เทศบาลใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 

  (2)  ใหด้าํเนินการคดัเลือกโดยวิธีการประเมินบคุคล  และประเมินผลการปฏิบตังิานท่ีผา่น

มาของพนกังานเทศบาลผูน้ัน้ 

  (3)  ใหเ้ทศบาลกาํหนดแบบประเมินบคุคลและประเมินผลการปฏิบตังิานตาม (2)  โดย

ตอ้งมีรายการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ขอ้มลูเก่ียวกบัผูร้บัการประเมิน 

(ข) หนา้ท่ีความรบัผิดชอบและความรูค้วามสามารถท่ีตอ้งการของตาํแหนง่          

ท่ีจะประเมิน 

(ค) การประเมินการปฏิบตังิานและคณุลกัษณะของบคุคลเพ่ือเล่ือนตาํแหนง่ 

(ง) สรุปความเห็นในการประเมินของผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชัน้ 

(4)  เกณฑก์ารตดัสินการประเมินวา่พนกังานเทศบาลท่ีจะผา่นการประเมินเพ่ือแตง่ตัง้ให ้

ดาํรงตาํแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้  ตอ้งมีมาตรฐานเทียบไดไ้มต่ ํ่ากว่าท่ี ก.พ. ก.ค. กาํหนดไวเ้ป็นมาตรฐาน

สาํหรบัขา้ราชการพลเรือนหรือขา้ราชการครู 

  (5)  ใหน้ายกเทศมนตรีพิจารณาแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัสงูขึน้  โดยความเห็นชอบ

ของ ก.ท.จ. 

  * ขอ้  96    การคดัเลือก  เพ่ือแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 

นอกระดบัควบ  สาํหรบัตาํแหนง่ท่ีกาํหนดเป็นตาํแหนง่ผูป้ฏิบตังิานท่ีมีประสบการณต์ามขอ้  94 (2)          

ให ้ก.ท.จ. เป็นผูด้าํเนินการ 
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  การคดัเลือกตามวรรคหนึ่ง  ให ้ก.ท.จ.ดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข  ดงันี ้ 

  (1)  พนกังานผูน้ัน้เป็นผูมี้คณุสมบตัิครบถว้นตามคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่ตาม

มาตรฐานกาํหนดตาํแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้และตามประกาศกาํหนดหลกัเกณฑก์ารเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังาน

เทศบาลใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 

  (2)  ให ้ก.ท.จ.แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลงาน  จาํนวนไมน่อ้ยกวา่  5  คน  

ประกอบดว้ย  กรรมการใน ก.ท.จ.  เป็นประธานกรรมการ  ผูท้รงคณุวฒุิท่ีมีความรูค้วามสามารถใน

ตาํแหนง่นัน้ ๆ  หรือมีความรูค้วามสามารถและความเช่ียวชาญในสาขาวิชานัน้ ๆ  เป็นกรรมการผูแ้ทนสว่น

ราชการท่ี      เก่ียวขอ้งเป็นกรรมการ  โดยใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลแตง่ตัง้เลขานกุารหนึ่งคน 

  (3)  ใหด้าํเนินการคดัเลือกโดยการพิจารณาคณุสมบตัขิองบคุคล  ประเมินคณุลกัษณะ

ของบคุคล  และประเมินผลงานท่ีผา่นมาของพนกังานเทศบาลผูน้ัน้ 

  (4)  ใหค้ณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2)  กาํหนดแบบและวิธีการประเมินคณุสมบตัิ

ของบคุคลคณุลกัษณะของบคุคล  และประเมินผลงาน  ตาม (3)  โดยตอ้งมีรายการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ขอ้มลูเก่ียวกบัผูร้บัการประเมิน 

(ข) หนา้ท่ีความรบัผิดชอบและความรูค้วามสามารถท่ีตอ้งการของตาํแหนง่ท่ีจะ 

ประเมิน 

(ค) การประเมิน  ผลการปฏิบตังิานและคณุลกัษณะของบคุคลเพ่ือเล่ือนตาํแหนง่ 

(ง) เอกสารแสดงผลการปฏิบตังิานหรือผลงานทางวิชาการ 

(จ) สรุปความเห็นในการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 

(5) เกณฑก์ารตดัสินการประเมินวา่พนกังานเทศบาลท่ีจะผา่นการประเมินเพ่ือแตง่ตัง้         

ใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้  ตอ้งมีมาตรฐานเทียบไดไ้มต่ ํ่ากวา่ท่ี ก.พ. หรือ ก.ค. กาํหนดไวเ้ป็น       

มาตรฐานสาํหรบัขา้ราชการพลเรือนหรือขา้ราชการครู 

  (6)  ใหน้ายกเทศมนตรีพิจารณาแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้  โดยความ

เห็นชอบของ ก.ท.จ. 

  * ขอ้  97    การคดัเลือก  เพ่ือแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 

นอกระดบัควบ  สาํหรบัตาํแหนง่ท่ีกาํหนดเป็นตาํแหนง่สายงานวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี  และตาํแหนง่        

วิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะตามขอ้  94 (3) ให ้ก.ท.จ.เป็นผูด้าํเนินการ 

  การคดัเลือกตามวรรคหนึ่ง ให ้ก.ท.จ.ดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข  ดงันี ้

  (1)  พนกังานผูน้ัน้เป็นผูมี้คณุสมบตัิครบถว้นตามคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่ตาม

มาตรฐานกาํหนดตาํแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้  และตามประกาศกาํหนดหลกัเกณฑก์ารเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังาน

ใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 

  (2)  ใหแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลงาน  จาํนวนไมน่อ้ยกว่า  5  คน 

   (ก)  กรณีเล่ือนและแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่สายงานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

หรือตาํแหนง่วิชาชีพเฉพาะตัง้แตร่ะดบั 7  ลงมา  ใหแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลงาน  ประกอบดว้ย   
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ผูท้รงคณุวฒุิใน ก.ท.จ.  เป็นประธานกรรมการ  และผูแ้ทนสว่นราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  หรือผูท้รงคณุวฒุิอ่ืน        

ท่ีมีความรูค้วามสามารถในงานดา้นวิชาชีพนัน้โดยเฉพาะเป็นกรรมการ  โดยให ้ก.ท.จ.แตง่ตัง้เลขานกุาร        

หนึ่งคน 

   (ข)  กรณีเล่ือนและแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่สายงานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

หรือตาํแหนง่วิชาชีพเฉพาะระดบั 8  ขึน้ไป  หรือแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่เช่ียวชาญเฉพาะระดบั 9  ขึน้ไป  ให ้

ก.ท.จ.แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลงานประกอบดว้ย  ผูท้รงคณุวฒุิท่ีมีความรูค้วามสามารถในงานดา้น

วิชาชีพนัน้โดยเฉพาะหรือมีความรูค้วามสามารถและความเช่ียวชาญในงานดา้นนัน้โดยเฉพาะ  ตามท่ี ก.ท. 

ประกาศกาํหนด  โดยให ้ก.ท.จ.แตง่ตัง้เลขานกุารหนึ่งคน 

  (3)  ใหด้าํเนินการคดัเลือกโดยการพิจารณาคณุสมบตัขิองบคุคล  ประเมินคณุลกัษณะ

ของบคุคล  และประเมินผลงานของพนกังานเทศบาลผูน้ัน้ 

  (4)  ใหค้ณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2)  กาํหนดแบบ  และวิธีการประเมิน              

คณุสมบตัขิองบคุคล  คณุลกัษณะของบคุคล  และประเมินผลงาน  ตาม (3)  โดยตอ้งมีรายการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ขอ้มลูเก่ียวกบัผูร้บัการประเมิน 

(ข) หนา้ท่ีความรบัผิดชอบและความรูค้วามสามารถท่ีตอ้งการของตาํแหนง่         

ท่ีจะประเมิน 

(ค) การประเมินการปฏิบตังิานและคณุลกัษณะของบคุคลเพ่ือเล่ือนตาํแหนง่ 

(ง) เอกสารแสดงผลงานทางวิชาการในตาํแหนง่สายงานวิทยาศาสตรแ์ละ 

เทคโนโลยีหรือวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะและตาํแหนง่ทางวิชาการของพนกังนเทศบาล 

   (จ)  สรุปความเห็นในการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 

  (5)  เกณฑก์ารตดัสินการประเมินวา่พนกังานเทศบาลท่ีจะผา่นการประเมินเพ่ือแตง่ตัง้ให้

ดาํรงตาํแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้  ตอ้งมีมาตรฐานเทียบไดไ้มต่ ํ่ากว่าท่ี  ก.พ.  กาํหนดไวเ้ป็นมาตรฐานสาํหรบั

ขา้ราชการพลเรือน 

  (6)  ใหน้ายกเทศมนตรีพิจารณาแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัสงูขึน้  โดยความเห็นชอบ

ของ ก.ท.จ. 

  * ขอ้  98    การคดัเลือก  เพ่ือแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้  

สาํหรบัตาํแหนง่ผูบ้รหิารของเทศบาล  ตามขอ้  94 (4)  ให ้ก.ท.จ.  เป็นผูด้าํเนินการคดัเลือก 

  การคดัเลือกตามวรรคหนึ่ง ให ้ก.ท.จ.ดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข  ดงันี ้

  (1)  พนกังานเทศบาลผูน้ัน้เป็นผูมี้คณุสมบตัิครบถว้น  ตามคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบั

ตาํแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้  และตามประกาศกาํหนดหลกัเกณฑก์ารเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลใหด้าํรง

ตาํแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 

  (2)  ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลแตง่ตัง้คณะกรรมการคดัเลือก  จาํนวนไมน่อ้ย กวา่  

7  คน  ประกอบดว้ย  ผูท้รงคณุวฒุิในคณะกรรมการพนกังานเทศบาลเป็นประธานกรรมการ           
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นายกเทศมนตรีของเทศบาลท่ีมีตาํแหนง่ว่างท่ีจะทาํการคดัเลือก  ผูแ้ทนสว่นราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  และ       

ผูท้รงคณุวฒุิอ่ืนเป็นกรรมการ  โดยใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลแตง่ตัง้เลขานกุารคนหนึ่ง 

  (3)  หลกัสตูรและวิธีการคดัเลือก  คณุสมบตัขิองผูมี้สิทธิเขา้รบัการคดัเลือกในแตล่ะ

ตาํแหนง่ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดทา้ยนี ้

  (4)  คณะกรรมการคดัเลือกอาจตัง้กรรมการสมัภาษณ ์ กรรมการประเมินความเหมาะสม

กบัตาํแหนง่  หรือเรื่องอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวกบัการคดัเลือกไดต้ามความจาํเป็น 

  (5)  ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกกาํหนดวนั  เวลา  สถานท่ีดาํเนินการคดัเลือกและระเบียบ

เก่ียวกบัการคดัเลือกไดเ้ทา่ท่ีจาํเป็น  และไมข่ดัตอ่เกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือกนี ้ แลว้ใหป้ระธานกรรมการ

ประกาศก่อนวนัดาํเนินการคดัเลือกไมน่อ้ยกวา่  5  วนัทาํการ 

  (6)  ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกประกาศรบัสมคัรการคดัเลือก  โดยระบรุายละเอียดในเร่ือง

ช่ือตาํแหนง่ท่ีจะดาํเนินการคดัเลือกเพ่ือแตง่ตัง้  คณุสมบตัทิั่วไปและคณุสมบตัเิฉพาะของผูมี้สิทธิสมคัรเขา้

รบัการคดัเลือกสาํหรบัตาํแหนง่นัน้  วนั  เวลา  และสถานท่ีรบัสมคัร  เอกสารและหลกัฐานท่ีใชใ้นการสมคัร  

เกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือก  การประกาศผลการคดัเลือก  และเรื่องอ่ืน ๆ  หรือขอ้ความอ่ืนท่ีผูส้มคัรควร 

ทราบ  โดยใหปิ้ดประกาศรบัสมคัรการคดัเลือกนัน้ไวใ้นท่ีเปิดเผย  ณ  สถานท่ีรบัสมคัร  และใหแ้จง้        

คณะกรรมการพนกังานเทศบาลทกุจงัหวดัและสาํนกังาน ก.ท. ทราบ  หรือจะประกาศทาง

วิทยกุระจายเสียงหรือทางอ่ืนใดตามความเหมาะสมเพ่ือประชาสมัพนัธใ์หท้ราบโดยทั่วกนัก่อนวนัท่ีเริ่มรบั

สมคัร 

  (7)  ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรบัสมคัร  โดยใหมี้กาํหนดเวลารบัสมคัร

เขา้รบัการคดัเลือกไมน่อ้ยกว่า  15  วนัทาํการ 

  (8)  ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้รบัการคดัเลือกก่อนวนั

ดาํเนินการคดัเลือกไมน่อ้ยกวา่  10  วนัทาํการ 

  (9)  ใหน้ายกเทศมนตรีแตง่ตัง้ผูไ้ดร้บัคดัเลือก  ใหด้าํรงตาํแหนง่บรหิารของเทศบาล

ตามลาํดบัท่ีในประกาศผลการคดัเลือก  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานเทศบาล 

  4(10) ในกรณีท่ีมีผูผ้า่นการคดัเลือกมากกว่าจาํนวนตาํแหนง่วา่ง และภายหลงัมีตาํแหนง่

วา่งเพิ่มอีก ภายใน 60 วนั นบัแตป่ระกาศผลการคดัเลือก ก็อาจใหเ้ทศบาลนัน้แตง่ตัง้ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกท่ี

เหลืออยูใ่นลาํดบัท่ีถดัไปตามประกาศผลการคดัเลือกนัน้ใหด้าํรงตาํแหนง่ได ้หากพน้ระยะเวลาดงักลา่วแลว้ 

บญัชีสาํรองใหย้กเลิก ทัง้นี ้คณะกรรมการพนกังานเทศบาลอาจดาํเนินการคดัเลือกใหมก็่ได ้

  เทศบาลอ่ืนไมส่ามารถขอใชบ้ญัชีคดัเลือกพนกังานเทศบาลตาํแหนง่บรหิารของเทศบาลท่ี 

ก.ท.จ.ดาํเนินการคดัเลือกสาํหรบัเทศบาลใดเทศบาลหนึ่งได ้

  (11)  เม่ือมีการดาํเนินการคดัเลือก  ตามท่ีกาํหนดในขอ้  5  นี ้ ใหค้ณะกรรมการพนกังาน

เทศบาล  ดาํเนินการดงันี ้

                                                   
4 แกไ้ขโดย ประกาศ ก.ท.จ.นม เรื่อง กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนการสอบคดัเลือกสาํหรบัพนกังานเทศบาล (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2546 ลว.30 ตลุาคม 2546 



 44 

   (11.1)  แจง้สาํเนาประกาศรบัสมคัรเขา้รบัการคดัเลือกจาํนวน  1  ชดุ  ให้

คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล  ก่อนวนัเริ่มรบัสมคัรไมน่อ้ยกวา่  7  วนัทาํการ 

   (11.2)  เม่ือไดมี้การดาํเนินการคดัเลือกเสรจ็สิน้แลว้ใหแ้จง้สาํเนาประกาศผลการ

คดัเลือกจาํนวน  1  ชดุ  ใหค้ณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลภายใน  5  วนั  นบัแตว่นัประกาศผลการ

คดัเลือก 

   (11.3)  หากมีการเปล่ียนแปลงในการประกาศรบัสมคัรเขา้รบัการคดัเลือก

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้รบัการคดัเลือก  กาํหนดวนั  เวลา  และสถานท่ีดาํเนินการคดัเลือก  ประกาศผล

การคดัเลือกและอ่ืน ๆ  นอกจากท่ีกาํหนดไวเ้ดมิใหร้ายงานสาํนกังาน ก.ท. ภายใน  3  วนั 

  * ขอ้  99    การคดัเลือกพนกังานครูเทศบาลเพ่ือเล่ือนและแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบั

ท่ีสงูขึน้สาํหรบัตาํแหนง่ในสายงานศกึษานิเทศก ์ ตามขอ้  94 (5)  ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลเป็น

ผูด้าํเนินการคดัเลือก 

  การคดัเลือกตามวรรคหนึ่ง  ใหด้าํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ

พนกังานเทศบาลกาํหนด  ภายใตก้รอบกาํหนด  ดงันี ้

  (1)  พนกังานครูเทศบาลผูน้ัน้เป็นผูมี้คณุสมบตัิครบถว้นตามคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบั

ตาํแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้และตามประกาศกาํหนดหลกัเกณฑก์ารเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลใหด้าํรง

ตาํแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้  โดยจดัทาํคาํขอตามแบบและเสนอใหผู้บ้งัคบับญัชารบัรองและตรวจสอบ        

คณุสมบตัพิรอ้มทัง้ผลงานทางวิชาการ  (กรณีตาํแหนง่ท่ีตอ้งประเมินผลงานทางวิชาการ) 

  (2)  ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน

และหรือความชาํนาญการหรือความเช่ียวชาญ  และผลงานทางวิชาการ  จาํนวนไมน่อ้ยกว่า  5  คน  ดงันี ้

   (ก)  กรณีการเล่ือนและแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ศกึษานิเทศก ์ ตัง้แตร่ะดบั 6           

ลงมาใหค้ณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน  ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิในคณะกรรมการพนกังาน

เทศบาลเป็นประธานกรรมการ  ผูแ้ทนส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูท้รงคณุวฒุิท่ีมีความรูค้วามสามารถใน

ตาํแหนง่นัน้ ๆ  หรือมีความรูค้วามสามารถความเช่ียวชาญในสาขาวิชานัน้  หรือวิชาชีพนัน้เป็นกรรมการ 

   (ข)  กรณีการเล่ือนและแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ศกึษานิเทศก ์ ตัง้แตร่ะดบั 7          

ขึน้ไป  ใหค้ณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน  ความชาํนาญการหรือความเช่ียวชาญและผลงาน      

ทางวิชาการประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิท่ีมีความรูค้วามสามารถในงานดา้นวิชาชีพนัน้โดยเฉพาะหรือมี

ความรูค้วามสามารถเช่ียวชาญในดา้นนัน้โดยเฉพาะ  และผูแ้ทนสว่นราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามท่ี          

คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกาํหนด  เป็นกรรมการ 

  (3)  ใหค้ณะกรรมการประเมินฯ  ตามขอ้ (2)  ประเมินผลการปฏิบตังิาน  ความชาํนาญ

การหรือความเช่ียวชาญและผลงานทางวิชาการ  ตามแบบท่ีกาํหนดใหต้ามประกาศกาํหนดหลกัเกณฑ ์การ

เล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลใหด้าํรงตาํแหนง่ท่ีสงูขึน้ 

  (4)  เกณฑก์ารตดัสินการผา่นประเมินฯ  ตามขอ้ (3)  เป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนดใน

ประกาศกาํหนดหลกัเกณฑก์ารเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลใหด้าํรงตาํแหนง่ท่ีสงูขึน้ 
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  (5)  ใหน้ายกเทศมนตรีพิจารณาเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาล  สายงานศกึษา       

นิเทศกใ์หด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานเทศบาล 

  * ขอ้  100    การคดัเลือกพนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาเพ่ือเล่ือนและแตง่ตัง้ให้

ดาํรงตาํแหนง่และระดบัท่ีสงูขึน้  ตามขอ้  94 (6)  ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลเป็นผูด้าํเนินการ      

คดัเลือก 

  การคดัเลือกตามวรรคหนึ่ง  ใหด้าํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ

พนกังานเทศบาลกาํหนดภายใตก้รอบกาํหนด  ดงันี ้

  (1)  การคดัเลือกพนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาสายงานผูส้อนและสายงาน        

ผูส้นบัสนนุการสอนใหด้าํรงตาํแหนง่และระดบัท่ีสงูขึน้ 

   (1.1)  พนกังานครูเทศบาลผูน้ัน้เป็นผูมี้คณุสมบตัคิรบถว้นตามคณุสมบตัเิฉพาะ

สาํหรบัตาํแหนง่ตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้  และตามประกาศกาํหนดหลกัเกณฑก์ารเล่ือน

และแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาใหด้าํรงตาํแหนง่และระดบัท่ีสงูขึน้  โดยจดัทาํคาํขอตาม

แบบแลว้เสนอใหผู้บ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชัน้รบัรองและตรวจสอบคณุสบตั ิ พรอ้มทัง้ผลงานทาง       

วิชาการ  (กรณีตาํแหนง่ท่ีจะตอ้งประเมินผลงานทางวิชาการ) 

   (1.2)  ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินคณุภาพ

ของงาน  หรือผลการปฏิบตังิาน  ความชาํนาญการหรือความเช่ียวชาญ  และผลงานทางวิชาการไมน่อ้ย

กวา่  5  คน  ดงันี ้

   (ก)  กรณีการเล่ือนและแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ท่ีไมต่อ้งประเมินผลงานทาง

วิชาการ  ใหค้ณะกรรมการประเมินคณุภาพของงาน  ประกอบดว้ย  ผูท้รงคณุวฒุิในคณะกรรมการพนกังาน

เทศบาล  เป็นประธานกรรมการ  ผูแ้ทนสว่นราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  เป็นกรรมการ 

   (ข)  กรณีการเล่ือนและแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ท่ีจะตอ้งประเมินผลงานทาง

วิชาการ  ใหค้ณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน  ความชาํนาญการหรือความเช่ียวชาญ  และผลงาน

ทางวิชาการ  ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิท่ีมีความรูค้วามสามารถในงานดา้นวิชาชีพนัน้โดยเฉพาะหรือมี

ความรูค้วามสามารถเช่ียวชาญในดา้นนัน้โดยเฉพาะ  และผูแ้ทนสว่นราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามท่ี             

คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกาํหนดเป็นกรรมการ 

   (1.3)  ใหค้ณะกรรมการประเมินตามขอ้  (1.2)  ประเมินคณุภาพของงานหรือ        

ผลการปฏิบตังิาน  ความชาํนาญการหรือความเช่ียวชาญและผลงานทางวิชาการ  ตามแบบท่ีกาํหนดให้

ตามประกาศกาํหนดหลกัเกณฑก์ารเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาใหด้าํรง

ตาํแหนง่และระดบัท่ีสงูขึน้ 

  (1.4)  เกณฑก์ารตดัสินการประเมินฯ  ตามขอ้ (1.3)  เป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนดใน

ประกาศกาํหนดหลกัเกณฑก์ารเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาใหด้าํรงตาํแหนง่

และระดบัท่ีสงูขึน้ 
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   (1.5)  ใหน้ายกเทศมนตรีพิจารณาเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดั

สถานศกึษา  สายงานผูส้อนและผูส้นบัสนนุการสอนใหด้าํรงตาํแหนง่และระดบัท่ีสงูขึน้  โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการพนกังานเทศบาล 

  (2)  การคดัเลือกพนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษา  สายงานผูบ้รหิารสถานศกึษาให้

ดาํรงตาํแหนง่และระดบัท่ีสงูขึน้ 

   (2.1)  พนกังานครูเทศบาลผูน้ัน้เป็นผูมี้คณุสมบตัคิรบถว้นตามคณุสมบตัเิฉพาะ

สาํหรบัตาํแหนง่  ตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้และตามประกาศกาํหนดหลกัเกณฑก์ารเล่ือน

และแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาใหด้าํรงตาํแหนง่และระดบัท่ีสงูขึน้  โดยจดัทาํขอตาม

แบบหรือแบบรายงานขอ้มลูสถานศกึษาแลว้เสนอใหผู้บ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชัน้รบัรองและตรวจสอบ      

คณุสมบตั ิ พรอ้มทัง้ผลงานทางวิชาการ  (กรณีตาํแหนง่ท่ีจะตอ้งประเมินผลงานวิชาการ) 

   (2.2)  ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบตังิาน  ความชาํนาญการหรือความเช่ียวชาญ  และผลงานทางวิชาการ  (กรณีการเล่ือนระดบัใหส้งูขึน้)  

และประเมินคณุภาพปรมิาณงานและสภาพของงานของในโรงเรียนและประเมินบคุคลผูค้รองตาํแหนง่          

(กรณีการเล่ือนตาํแหนง่และระดบัสงูขึน้)  จาํนวนไมน่อ้ยกวา่  5  คน  ดงันี ้

    (ก)  กรณีการเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาลใหด้าํรงตาํแหนง่ท่ีตอ้ง

ประเมินผลงานทางวิชาการ  ใหค้ณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน  ความชาํนาญการหรือความ

เช่ียวชาญและผลงานทางวิชาการ  ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิท่ีมีความรูค้วามสามารถในวิชาชีพนัน้  

โดยเฉพาะหรือมีความรูค้วามสามารถเช่ียวชาญในดา้นนัน้โดยเฉพาะและผูแ้ทนสว่นราชการท่ีเก่ียวขอ้ง

ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกาํหนดเป็นกรรมการ 

    (ข)  กรณีการเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาลใหด้าํรงตาํแหนง่ท่ีตอ้ง

ประเมินคณุภาพปรมิาณงานของโรงเรียน  ใหค้ณะกรรมการประเมินคณุภาพปรมิาณงานและสภาพของ

งานของโรงเรียนและประเมินบคุคลผูค้รองตาํแหนง่  ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิท่ีมีความรูค้วามสามารถใน

วิชาชีพนัน้โดยเฉพาะหรือมีความรูค้วามสามารถเช่ียวชาญในดา้นนัน้โดยเฉพาะและผูแ้ทนสว่นราชการท่ี

เก่ียวขอ้ง  ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกาํหนดเป็นกรรมการ 

 (2.3)  ใหค้ณะกรรมการประเมินตามขอ้  (2.2)  ประเมินผลการปฏิบตังิาน   ความชาํนาญการหรือ

ความเช่ียวชาญและผลงานทางวิชาการ  (กรณีการเล่ือนระดบัใหส้งูขึน้)  และประเมินคณุภาพปรมิาณงาน

และสภาพของงานของโรงเรียน  และประเมินบคุคลผูค้รองตาํแหนง่             (กรณีการเล่ือนตาํแหนง่และ

ระดบัท่ีสงูขึน้)  ตามแบบท่ีกาํหนดใหต้ามประกาศกาํหนดหลกัเกณฑก์ารเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานครู

เทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาใหด้าํรงตาํแหนง่และระดบัท่ีสงูขึน้ 

(2.4)  เกณฑก์ารตดัสินการประเมินฯ  ตามขอ้  (2.3)  เป็นไปตามเกณฑท่ี์       กาํหนดไวต้ามประกาศ

กาํหนดหลกัเกณฑก์ารเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาใหด้าํรงตาํแหนง่และระดบั

ท่ีสงูขึน้ 



 47 

   (2.5)  ใหน้ายกเทศมนตรีพิจารณาเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดั

สถานศกึษา  สายงานผูบ้รหิารสถานศกึษา  ใหด้าํรงตาํแหนง่และระดบัท่ีสงูขึน้  โดยความเห็นชอบ            

คณะกรรมการพนกังานเทศบาล 

  ขอ้  101    การดาํเนินการตามหมวดนี ้ หากเทศบาลใดมีความประสงคแ์ละสามารถท่ีจะ

ดาํเนินการเองไดก็้ใหก้ระทาํได ้ โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. 

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

* ยกเลิก ขอ้ 93 – ขอ้ 100  โดยประกาศ ก.ท.จ.นครราชสีมา เรือ่ง กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการคดัเลอืก สาํหรบัพนกังานเทศบาล 

ลงวนัที่ 30 กนัยายน 2547 

 

หมวด  5 

การบรรจุและแต่งตั้ง 

ขอ้  102    การบรรจบุคุคลเขา้รบัราชการเป็นพนกังานเทศบาล  เพ่ือแตง่ตัง้ใหด้าํรง

ตาํแหนง่ใดในเทศบาล  ใหบ้รรจแุละแตง่ตัง้จากผูส้อบแข่งขนัไดใ้นตาํแหนง่นัน้ โดยบรรจแุละแตง่ตัง้    

ตามลาํดบัท่ีในบญัชีผูส้อบแขง่ขนัได ้

กรณีเทศบาลไมมี่บญัชีผูส้อบแขง่ขนัไดใ้นตาํแหนง่ใด อาจบรรจแุละแตง่ตัง้ผูส้อบแขง่ขนั

ไดโ้ดยขอใชบ้ญัชีผูส้อบแขง่ขนัของ ก.ท.จ. อ่ืน เทศบาลอ่ืน  หรือ คณะกรรมการขา้ราชการหรือพนกังาน

สว่นทอ้งถ่ินอ่ืน หรือองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  หรือส่วนราชการอ่ืนในตาํแหนง่เดียวกนักบัตาํแหนง่ท่ีจะ

บรรจเุขา้รบัราชการหรือตาํแหนง่อ่ืนท่ีกาํหนดคณุวฒุิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่ท่ีกาํหนดใน

มาตรฐานกาํหนดตาํแหนง่ของตาํแหนง่นัน้  

สาํหรบัผูส้อบแขง่ขนัไดต้ามบญัชีผูส้อบแขง่ขนัไดใ้นบญัชีของคณะกรรมการพนกังาน    

เทศบาลอ่ืนหรือของเทศบาลอ่ืนตามวรรคสอง  แตไ่มป่ระสงคจ์ะไปบรรจแุตง่ตัง้ตามท่ีเทศบาลขอใชบ้ญัชี  

ยงัถือวา่เป็นผูส้อบแขง่ขนัได ้ ตามบญัชีผูส้อบแขง่ขนัไดต้ามบญัชีคณะกรรมการพนกังานเทศบาลเดมิหรือ

ตามบญัชีของเทศบาลเดมิ 

มิใหน้าํความในวรรคหนึ่งมาใชบ้งัคบัในกรณี การบรรจแุละแตง่ตัง้ตาม ขอ้ 104 ขอ้ 109     

ขอ้ 110  ขอ้ 116   และขอ้ 120 

ขอ้  103    ผูส้อบแขง่ขนัได ้ซึ่งอยูใ่นลาํดบัท่ีท่ีจะไดร้บับรรจ ุและแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ใด 

ถา้ปรากฏวา่ขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม โดยไม่ไดร้บัการยกเวน้จาก ก.ท.จ. ในกรณีท่ี           

ขาดคณุสมบตั ิหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกาํหนดในหมวด 1 วา่ดว้ยคณุสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้ม

เบือ้งตน้ หรือขาดคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่ โดยไมไ่ดร้บัอนมุตัยิกเวน้จาก  ก.ท. อยูก่่อนหรือ      

ภายหลงัการสอบแขง่ขนัจะบรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่นัน้ไมไ่ด ้
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  ขอ้  104    ในกรณีท่ีมีเหตผุลและความจาํเป็นอยา่งย่ิง เพ่ือประโยชนแ์ก่ราชการท่ี

จะตอ้งบรรจบุคุคลท่ีมีความรู ้ ความสามารถ  และความชาํนาญสงู เขา้รบัราชการในฐานะผูเ้ช่ียวชาญหรือ

ผูช้าํนาญการ  ก.ท.จ.อาจมีมตใิหค้วามเห็นชอบ  ตามท่ีเทศบาลรอ้งขอใหบ้รรจแุละแตง่ตัง้จากผูไ้ดร้บัการ

คดัเลือก  สาํหรบัการกาํหนดระดบัของตาํแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้และเง่ือนไขท่ีจะใหไ้ดร้บั  ใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ี ก.ท. กาํหนด 

  ขอ้  105    เทศบาลท่ีจะเสนอขอให ้ก.ท.จ. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ เพ่ือบรรจบุคุคลเขา้

รบัราชการในฐานะผูเ้ช่ียวชาญ  หรือผูช้าํนาญการจะตอ้งมีลกัษณะตอ่ไปนี ้

(1) ลกัษณะหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบของเทศบาล  มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชบ้คุลากร ผู้

ท่ีมีความรู ้ความสามารถและความชาํนาญงานในระดบัผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูช้าํนาญการหรือผูท่ี้มีความรู ้ 

ความสามารถและความชาํนาญงานเทียบไดใ้นระดบัเดียวกนั  

(2) มีการกาํหนดตาํแหนง่ผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูช้าํนาญการ เพ่ือรองรบัลกัษณะหนา้ท่ี 

ความรบัผิดชอบตาม (1)  โดยพิจารณากาํหนดระดบัตาํแหนง่ ใหเ้หมาะสมกบัความยากและคณุภาพ         

ของงานในตาํแหนง่นัน้ ดงันี ้

        (ก)  ตาํแหนง่ผูเ้ช่ียวชาญ กาํหนดเป็นตาํแหนง่ระดบั 9   

          (ข)  ตาํแหนง่ผูช้าํนาญการ  กาํหนดเป็นตาํแหนง่ระดบั 6  ระดบั 7  หรือระดบั 8   

  ขอ้  106    กรณีเทศบาล  มีความจาํเป็นอยา่งย่ิงเพ่ือประโยชนแ์ก่ราชการท่ีจะตอ้งบรรจุ

บคุคลเขา้รบัราชการในฐานะผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูช้าํนาญการในเทศบาล  ใหเ้สนอเหตผุลและความจาํเป็น 

คาํชีแ้จง ประวตัแิละผลงานของผูท่ี้จะบรรจเุขา้รบัราชการ ซึ่งจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู ้ความสามารถและ

ความชาํนาญงานสงูในระดบัผูเ้ช่ียวชาญหรือผูช้าํนาญการ แลว้แตก่รณี และมีความเหมาะสมกบั       

ลกัษณะงานในตาํแหนง่ท่ีขอบรรจแุละแตง่ตัง้ โดยพิจารณาจากคณุวฒุิการศกึษา  ประวตักิารทาํงาน       

และผลงานท่ีไดป้ฏิบตัมิา ตามแบบท่ีกาํหนดทา้ยประกาศนี ้ให ้ก.ท.จ. พิจารณา 

  ในเหตผุลคาํชีแ้จงตามวรรคหนึ่ง  ใหแ้สดงรายละเอียด  ดงันี ้

  (1)  บคุคลท่ีจะบรรจเุขา้รบัราชการ คณุวฒุิ  ตาํแหนง่ท่ีจะบรรจ ุและระดบัตาํแหนง่  

  (2)  รายละเอียดหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ  และปรมิาณงานของตาํแหนง่ท่ีจะบรรจ ุ

  (3)  เหตผุลความจาํเป็นในการขอบรรจบุคุคลผูนี้ ้

  (4)  ประโยชนท่ี์ทางราชการจะไดร้บัจากการบรรจบุคุคลผูนี้ ้
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  ขอ้  107    กรณีท่ีเทศบาลขอบรรจบุคุคลเขา้รบัราชการตามขอ้  105  แตย่งัไมไ่ด้

กาํหนดตาํแหนง่ผูเ้ช่ียวชาญ  หรือผูช้าํนาญการตามท่ีกาํหนดในขอ้  105 (2)  ใหเ้ทศบาลเสนอขอกาํหนด

ตาํแหนง่ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูช้าํนาญการให ้ก.ท.จ.พิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อน  โดยกาํหนดเป็นตาํแหนง่

สายงานตามลกัษณะงานและกาํหนดระดบัตาํแหนง่ตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง่ท่ี  ก.ท. กาํหนดแลว้

เสนอให ้       ก.ท.พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

  สาํหรบักรณีการขอกาํหนดตาํแหนง่ดงักลา่วเป็นการกาํหนดตาํแหนง่สายงานใหม ่ ซึ่งเป็น

สายงานท่ี ก.ท. ยงัไมไ่ดก้าํหนดมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งของสายงานนัน้  ในการขอกาํหนดตาํแหนง่     

ดงักลา่วใหเ้ทศบาลจดัทาํรา่งมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง่ของตาํแหนง่สายงานนัน้เสนอไปพรอ้มกนัดว้ย         

ทัง้นี ้ เพ่ือแสดงใหท้ราบถึงประเภทตาํแหนง่  ช่ือตาํแหนง่สายงานลกัษณะงานโดยทั่วไป  หนา้ท่ีและ    

ความรบัผิดชอบของตาํแหน่ง  ลกัษณะงานท่ีตอ้งปฏิบตัิ  คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่และระดบั

ตาํแหนง่ 

  ขอ้  108    เม่ือ ก.ท.จ.  ไดเ้ห็นชอบการบรรจบุคุคลใดเขา้รบัราชการในฐานะผูเ้ช่ียวชาญ 

หรือผูช้าํนาญการ ในตาํแหน่งใด ระดบัใด แลว้ ให ้ก.ท.จ. กาํหนดอนัดบัเงินเดือนและขัน้เงินเดือนท่ีจะให้

ไดร้บั  โดยขัน้เงินเดือนท่ีจะใหไ้ดร้บัดงักลา่ว ก.ท.จ. ใหไ้ดร้บัในขัน้ท่ีไม่ต ํ่ากว่าจดุก่ึงกลางระหวา่งขัน้สงู และ

ขัน้ต ํ่าของอนัดบัเงินเดือนท่ีผูน้ัน้ไดร้บั 

ขอ้  109    ในกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ี  ก.ท.จ. เห็นวา่ ไมจ่าํเป็นตอ้งดาํเนินการสอบแขง่ขนั           

อาจคดัเลือกบรรจบุคุคลเขา้รบัราชการและแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ไดใ้นกรณีดงันี ้

(1) การบรรจแุละแตง่ตัง้ผูไ้ดร้บัทนุรฐับาล ทนุเลา่เรียนหลวง หรือทนุของเทศบาลเพ่ือ 

ศกึษาวิชาในประเทศหรือตา่งประเทศ  

(2)  การบรรจแุละแตง่ตัง้ผูส้าํเรจ็การศกึษาในคณุวฒุิท่ี  ก.ท. กาํหนดใหค้ดัเลือกเพ่ือ   

บรรจบุคุคลเขา้รบัราชการเป็นกรณีพิเศษ 

(3)  การบรรจแุละแตง่ตัง้ผูส้าํเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรท่ี  ก.ท.จ. อนมุตัใิห ้                 

สว่นราชการใดจดัใหมี้การศกึษาขึน้ เพ่ือเขา้รบัราชการในเทศบาลโดยเฉพาะ 

(4)  การบรรจแุละแตง่ตัง้ผูส้อบแขง่ขนัได ้ซึ่งไมส่ามารถมารบัการบรรจไุด ้เม่ือถึง  

ลาํดบัท่ีท่ีสอบได ้เน่ืองจากอยูใ่นระหวา่งการรบัราชการทหาร ตามกฎหมายวา่ดว้ยการรบัราชการทหารและ

ไดม้ารายงานตวัขอรบัการบรรจ ุเม่ือบญัชีผูส้อบแขง่ขนัไดท่ี้ผูน้ัน้สอบได ้ถกูยกเลิกไปแลว้ 

(5)  การบรรจแุละแตง่ตัง้ผูส้อบแขง่ขนัได ้ซึ่งถกูยกเลิกการขึน้บญัชีผูส้อบแขง่ขนัได ้

เน่ืองจากไดม้ารายงานตวัเพ่ือขอรบัการบรรจแุลว้  แตมี่เหตท่ีุไมอ่าจเขา้ปฏิบตัหินา้ท่ีราชการในตาํแหนง่ท่ี

สอบแขง่ขนัไดต้ามกาํหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจแุละแตง่ตัง้ 

(6)  กรณีการบรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลท่ีมีความรูค้วามสามารถและความชาํนาญสงูเขา้

รบัราชการในฐานะผูเ้ช่ียวชาญหรือผูช้าํนาญการ 
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ขอ้  110    พนกังานเทศบาลผูใ้ดถกูสั่งใหอ้อกจากราชการเพ่ือไปรบัราชการทหารตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการรบัราชการทหาร เม่ือผูน้ัน้พน้จากราชการทหาร โดยมิไดก้ระทาํการใด ๆ  ในระหวา่งรบั

ราชการทหารอนัเสียหายแก่ราชการอยา่งรา้ยแรงหรือไดช่ื้อวา่เป็นผูป้ระพฤตชิั่วอยา่งรา้ยแรง และผูน้ัน้ไม่

เป็นผูข้าดคณุสมบตัิ และมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกาํหนดในหมวด 1 หากประสงคจ์ะเขา้รบัราชการเป็น

พนกังานเทศบาลในเทศบาลเดมิ  ภายในกาํหนดหนึ่งรอ้ยแปดสิบวนันบัแตว่นัพน้จากราชการทหาร  ใหส้ั่ง

บรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในเทศบาลได ้

 พนกังานเทศบาล ซึ่งไดร้บับรรจเุขา้รบัราชการตามวรรคหนึ่ง ใหมี้สิทธิไดน้บัวนัรบัราชการ

ก่อนถกูสั่งใหอ้อกจากราชการ รวมกบัวนัรบัราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรบัราชการทหารและวนั

รบัราชการเม่ือไดร้บับรรจกุลบัเขา้รบัราชการเป็นเวลาราชการติดตอ่กนัเพ่ือประโยชนต์ามประกาศนี ้และ

ตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถ่ินเสมือน ว่าผูน้ัน้ มิไดเ้คยถกูสั่งใหอ้อกจาก      

ราชการ 

 ขอ้  111    เม่ือพนกังานเทศบาลผูใ้ดออกจากราชการไปรบัราชการทหารตามกฎหมายวา่ 

ดว้ยการรบัราชการทหาร ใหเ้ทศบาลสงวนตาํแหนง่ในระดบัเดียวกนัไวส้าํหรบับรรจผุูน้ัน้กลบัเขา้รบัราชการ 

  ขอ้  112    พนกังานเทศบาลผูท่ี้ไดอ้อกจากราชการไปรบัราชการทหาร  ตามขอ้ 111   

หากผูน้ัน้ประสงคจ์ะขอกลบัเขา้รบัราชการในเทศบาลเดมิจะตอ้งย่ืนคาํขอพรอ้มดว้ยหนงัสือรบัรองประวตัิ

การรบัราชการทหารตามแบบท่ีกาํหนดทา้ยประกาศนี ้ภายใน  180 วนั นบัแตว่นัพน้จากราชการทหาร 

ขอ้  113    ใหเ้ทศบาลตรวจสอบเอกสารและประวตักิารรบัราชการทหาร  ตามขอ้ 112   

หากเห็นว่าเป็นเอกสารท่ีถกูตอ้ง และผูน้ัน้ไดพ้น้จากราชการทหารโดยมิไดก้ระทาํการใด ๆ  ในระหว่างรบั

ราชการทหารอนัเสียหายแก่ราชการอยา่งรา้ยแรง   หรือไดช่ื้อวา่เป็นผูป้ระพฤตชิั่วอยา่งรา้ยแรง  และผูน้ัน้ไม่

เป็นผูข้าดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม อีกทัง้ไดผู้น้ัน้ไดย่ื้นคาํขอบรรจกุลบัเขา้รบัราชการภายใน 180  

วนันบัแตว่นัพน้จากราชการทหาร  ก็ใหน้ายกเทศมนตรี  โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. สั่งบรรจ ุ         ผูน้ัน้

กลบัเขา้รบัราชการเป็นพนกังานเทศบาลและแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัเดมิท่ีสงวนไว ้ โดยใหไ้ดร้บั

เงินเดือน ดงันี ้

(1)  ในกรณีท่ีผูก้ลบัจากราชการทหารมีเวลารบัราชการทหารตัง้แต ่6 เดือนขึน้ไป                

แตไ่มถึ่ง 1 ปี ใหส้ั่งบรรจผุูน้ัน้กลบัเขา้รบัราชการเป็นพนกังานเทศบาล โดยใหร้บัเงินเดือนในอนัดบัเดมิและ

ในขัน้ท่ีสงูกวา่เดมิไดไ้มเ่กินครึง่ขัน้ 

        ถา้มีเศษของ 6 เดือนท่ีไปรบัราชการทหาร เม่ือนาํเศษท่ีเหลือไปรวมกบัระยะ         

เวลาในการปฏิบตังิานของครึง่ปีท่ีแลว้มาของผูน้ัน้ก่อนออกไปรบัราชการทหารแลว้ไดค้รบ 6 เดือน ก็ให ้       

สั่งบรรจผุูน้ัน้กลบัเขา้รบัราชการโดยใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบัเดมิและในขัน้ท่ีสงูกว่าเดมิไดอี้กไมเ่กิน               

ครึง่ขัน้   
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(2)  ในกรณีท่ีผูก้ลบัจากราชการทหาร มีเวลารบัราชการทหารครบ 1 ปี ใหผู้มี้อาํนาจ        

สั่งบรรจผุูน้ัน้กลบัเขา้รบัราชการเป็นพนกังานเทศบาล  โดยใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบัเดมิและในขัน้ท่ีสงู

กวา่เดมิไดไ้มเ่กินปีละหนึ่งขัน้ 

(3)  ในกรณีท่ีผูก้ลบัจากราชการทหารมีเวลารบัราชการทหารตัง้แต ่1 ปี ขึน้ไปเศษ           

ของปีท่ีไปรบัราชการทหารท่ีเหลือจากการพิจารณาตามเกณฑข์อ้ (2) แลว้หากมีระยะเวลาเหลือครบ  6 

เดือน ใหส้ั่งบรรจผุูน้ัน้โดยใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบัเดมิและในขัน้ท่ีสงูกวา่เดมิ เพิ่มจากขอ้ (2) ไดอี้ก         

ไมเ่กินครึง่ขัน้สาํหรบัระยะเวลาท่ีคาํนวณไดค้รบ 6 เดือน และหากยงัมีเศษท่ีเหลือจากการคาํนวณครัง้      

สดุทา้ยแตไ่มค่รบ 6 เดือน ใหพ้ิจารณาคาํนวณตามเกณฑ ์ขอ้  (1) วรรคสอง 

  ทัง้นี ้ การใหไ้ดร้บัเงินเดือนสงูกวา่เดมิ  ตามขอ้ (1) ขอ้ (2) และ ขอ้ (3) นัน้  จะตอ้ง 

ไมไ่ดร้บัประโยชนม์ากกวา่ผูท่ี้มิไดอ้อกจากราชการไปรบัราชการทหารและตอ้งไมเ่กินขัน้สงูของอนัดบั        

เงินเดือนสาํหรบัตาํแหนง่ระดบัเดมิ 

 ขอ้  114    ในการบรรจผุูไ้ปรบัราชการทหารกลบัเขา้รบัราชการ หากผูใ้ดไมเ่คยไดร้บัก 

บรรจ ุและแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 3 ขึน้ไป ซึ่งตอ้งใชว้ฒุิปรญิญาตรี หรือ

เทียบไดไ้มต่ ํ่ากว่านีข้ึน้ไปเป็นคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่มาก่อน หากจะแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ใน

สายงานดงักล่าว ผูน้ัน้จะตอ้งอยูใ่นเกณฑท่ี์กาํหนดในหมวด 6 ว่าดว้ยการยา้ยพนกังานเทศบาล ดว้ย 

 ขอ้  115    พนกังานเทศบาลท่ีออกจากราชการไปรบัราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ย 

การรบัราชการทหาร ก่อนวนัท่ีประกาศนีมี้ผลใชบ้งัคบั หากพน้จากราชการทหารโดยไมมี่ความเสียหายและ

ประสงคจ์ะเขา้รบัราชการเป็นพนกังานเทศบาลในเทศบาลเดมิ ภายในกาํหนดหนึ่งรอ้ยแปดสิบวนันบัแตว่นั

พน้จากราชการทหาร  ใหน้าํความท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 111  ขอ้ 112  มาใชบ้งัคบัแก่พนกังานเทศบาล ท่ี

กลา่วถึงโดยอนโุลม   

 ขอ้  116    พนกังานเทศบาลผูใ้ดออกจากราชการไปแลว้  และไมใ่ช ่เป็นกรณีออกจาก 

ราชการในระหวา่งทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการ ถา้สมคัรเขา้รบัราชการและเทศบาลตอ้งการจะรบัผูน้ัน้เขา้

รบัราชการ ใหผู้ส้มคัรกลบัเขา้รบัราชการตอ้งย่ืนคาํขอตามแบบ และเอกสารประกอบ ดงันี ้

(1) ใบรบัรองแพทย ์ซึ่งรบัรองไวไ้มเ่กิน 60 วนั นบัแตว่นัท่ีออกใบรบัรองถึงวนัท่ีย่ืน            

ขอกลบัเขา้รบัราชการ 

(2) สาํเนาทะเบียนประวตัพินกังานเทศบาล 

(3) หนงัสือรบัรองความรู ้ความสามารถ และความประพฤติของผูบ้งัคบับญัชาเดมิ           

ซึ่งมีตาํแหนง่ตัง้แตร่ะดบัผูอ้าํนวยการกองหรือเทียบเทา่ขึน้ไป 

(4) สาํเนาปรญิญาบตัร หรือประกาศนียบตัรท่ีเก่ียวขอ้งกบัตาํแหนง่ท่ีจะบรรจ ุ

(5) สาํเนาทะเบียนบา้น 

(6) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

(7) สาํเนาหนงัสือสาํคญัการสมรส หลกัฐานอนญุาตใหเ้ปล่ียนช่ือตวั ช่ือสกลุ                  

หรือหนงัสือรบัรองวา่เป็นบคุคลคนเดียวกนั (ถา้มี) 

(8) สาํเนาคาํสั่งอนญุาตใหอ้อกจากราชการ 
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ขอ้  117    ใหเ้ทศบาลตรวจสอบเอกสารตามขอ้ 116 และประวตัิการรบัราชการและ        

การทาํงานทกุแหง่ของผูส้มคัร และใหส้อบถามไปยงัสว่นราชการหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหไ้ด ้      

รายละเอียดขอ้เท็จจรงิมากท่ีสดุมาประกอบการพิจารณา 

ขอ้  118    การพิจารณาเพ่ือบรรจผุูท่ี้ออกจากราชการไปแลว้กลบัเขา้รบัราชการ ให ้     

พิจารณาตามหลกัเกณฑด์งันี ้

(1) ผูส้มคัรกลบัเขา้รบัราชการตอ้งมีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้ม หรือไดร้บัการ

ยกเวน้ในกรณีท่ีขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะตอ้งหา้มสาํหรบัพนกังานเทศบาล 

(2) ผูส้มคัรกลบัเขา้รบัราชการตอ้งมีคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่ท่ีจะบรรจ ุ          

และแตง่ตัง้ตามท่ี  ก.ท. กาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง่ หรือไดร้บัอนมุตัจิาก ก.ท.  

(3)  กรณีบรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ท่ี  ก.ท. กาํหนดใหเ้ป็นตาํแหนง่ท่ีมีระดบั

ควบในสายงานใด ตอ้งไมมี่ผูส้อบแขง่ขนัไดห้รือผูส้อบคดัเลือกไดใ้นตาํแหนง่ระดบัใดระดบัหนึ่งท่ีเป็น    

ระดบัควบในสายงานนัน้ ขึน้บญัชีรอการบรรจหุรือเล่ือนระดบัตาํแหนง่อยู ่และกรณีบรรจแุละแตง่ตัง้ให้

ดาํรงตาํแหนง่ท่ี ก.ท. มิไดก้าํหนดใหเ้ป็นตาํแหนง่ท่ีมีระดบัควบ ตอ้งไมมี่ผูส้อบคดัเลือกไดใ้นตาํแหนง่นัน้ 

ขึน้บญัชี รอการเล่ือนระดบัตาํแหนง่อยู่   เวน้แต ่ผูท่ี้จะกลบัเขา้รบัราชการนัน้ เป็นผูท่ี้ออกจากราชการไป

ดาํรงตาํแหนง่ทางการเมือง หรือสมคัรรบัเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒุิสภา สมาชิกสภา

ทอ้งถ่ิน หรือผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน หรือลาออกจากราชการเพ่ือตดิตามคูส่มรสไปรบัราชการ ณ ตา่งประเทศ          

หรือเป็นผูท่ี้ออกจากราชการไปเพราะถกูยบุเลิกตาํแหนง่  

ขอ้  119    การบรรจแุละแตง่ตัง้ผูส้มคัรกลบัเขา้รบัราชการตามท่ีประกาศนี ้ ใหน้ายก                

เทศมนตรี  โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. สั่งบรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัท่ีไมส่งูกวา่เดมิ  และ

ใหไ้ดร้บัเงินเดือนไมส่งูกวา่ขัน้ท่ีเคยไดร้บัอยูเ่ดมิก่อนออกจากราชการ 

ขอ้  120    การบรรจแุละแตง่ตัง้จากขา้ราชการประเภทอ่ืน หรือพนกังานสว่นทอ้งถ่ินอ่ืน 

ผูข้อโอนมาเป็นพนกังานเทศบาลใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในหมวด 8 

ขอ้  121    ผูไ้ดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่พนกังานเทศบาล  ตาํแหนง่ใดตอ้งมี        

คณุวฒุิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่ในมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง่ท่ี ก.ท. กาํหนด 

ปรญิญา ประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือคณุวฒุิใดเป็นคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

ใหห้มายถึงปรญิญา ประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือคณุวฒุิท่ี ก.พ. ก.ค. หรือ  ก.ท. รบัรอง 

กรณีมีเหตผุลความจาํเป็น  ก.ท.  อาจใหค้วามเห็นชอบในการกาํหนดคณุสมบตัเิฉพาะ

สาํหรบัตาํแหนง่ท่ีแตกตา่งไปจากคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่ตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนด

ตาํแหนง่ก็ได ้
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  ขอ้  122    ผูไ้ดร้บับรรจเุขา้รบัราชการเป็นพนกังานเทศบาลและแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่

ใดในเทศบาล   หากภายหลงัปรากฎวา่ขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะตอ้งหา้มเบือ้งตน้โดยไมไ่ดร้บัการ          

ยกเวน้จาก ก.ท.จ.ในกรณีท่ีขาดคณุสมบตัิตามท่ีกาํหนดในหมวด 1 วา่ดว้ยคณุสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้ม 

หรือขาดคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่นัน้โดยไมไ่ดร้บัอนมุตัิยกเวน้จาก ก.ท.อยูก่่อนก็ดี  หรือมีกรณีตอ้ง

หาอยู่ก่อนและภายหลงัเป็นผูข้าดคณุสมบตัเิน่ืองจากกรณีตอ้งหานัน้ก็ดี  ใหน้ายกเทศมนตรี โดยความ

เห็นชอบของ  ก.ท.จ.  สั่งใหผู้น้ัน้ออกจากราชการโดยพลนั แตท่ัง้นี ้ไมก่ระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผูน้ัน้ได้

ปฏิบตัไิปตามอาํนาจและหนา้ท่ี และการรบัเงินเดือนหรือผลประโยชนอ่ื์นใดท่ีไดร้บั หรือ  มีสิทธิจะไดร้บัจาก

ทางราชการก่อนมีคาํสั่งใหอ้อกนัน้   และถา้การเขา้รบัราชการเป็นไปโดยสจุรติแลว้  ใหถื้อว่า เป็น       การ

สั่งใหอ้อกเพ่ือรบับาํเหน็จบาํนาญเหตทุดแทนตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ          สว่น

ทอ้งถ่ิน 

 ขอ้  123    การบรรจแุละแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลใหด้าํรงตาํแหนง่ท่ี  ก.ท.  ยงัมิไดก้าํหนด

ตาํแหนง่ จะกระทาํมิได ้

ขอ้  124    ผูใ้ดไดร้บัการบรรจเุขา้รบัราชการเป็นพนกังานเทศบาล  ใหมี้การทดลองปฏิบตัิ

หนา้ท่ีราชการของพนกังานเทศบาล  โดยใหมี้ระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน แตไ่มเ่กิน 9 เดือน และการ

ประเมินผลการทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการตอ้งดาํเนินการในรูปคณะกรรมการ  และในกรณีท่ีไมผ่า่นการ

ประเมินไมค่วรใหร้บัราชการตอ่ไปก็ใหส้ั่งใหผู้น้ัน้ออกจากราชการได ้โดยไดร้บัความเห็นชอบจาก  ก.ท.จ.   

ผูใ้ดถกูสั่งใหอ้อกจากราชการตามวรรคหนึ่งใหถื้อเสมือนวา่ ผูน้ัน้ไมเ่คยเป็นพนกังาน             

เทศบาล แตท่ัง้นีไ้มก่ระทบกระเทือนถึงการปฏิบตัหินา้ท่ีราชการ หรือการรบัเงินเดือน  หรือผลประโยชนอ่ื์น

ใดท่ีไดร้บัจากราชการในระหวา่งท่ีผูน้ัน้อยูร่ะหว่างทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการ 

ขอ้  125    ใหผู้ไ้ดร้บัการบรรจจุากผูส้อบแขง่ขนัได ้หรือผูไ้ดร้บัคดัเลือกในกรณีท่ีมีเหต ุ       

พิเศษท่ีไมจ่าํเป็นตอ้งสอบแข่งขนัเขา้รบัราชการและแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่พนกังานเทศบาล  และ           

ขา้ราชการประเภทอ่ืน หรือพนกังานสว่นทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีอยูใ่นระหวา่งทดลองปฏิบตังิาน   ซึ่งโอนมาบรรจแุละ

แตง่ตัง้เป็นพนกังานเทศบาล ตอ้งทดลองปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการในตาํแหนง่ท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ 

  ขอ้  126    ภายใตบ้งัคบัขอ้  135 (2)  ใหผู้ไ้ดร้บับรรจแุละแตง่ตัง้เป็นพนกังานเทศบาล 

ตามขอ้ 125  ทดลองปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการในตาํแหนง่ท่ีไดร้บัแตง่ตัง้เป็นเวลาหกเดือนนบัแตว่นัเขา้ปฏิบตัิ

หนา้ท่ีราชการเป็นตน้ไป 

  ใหผู้บ้งัคบับญัชาพิจารณาดาํเนินการในเร่ืองการทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการอยา่ง              

จรงิจงั  มีความเท่ียงธรรมและไดม้าตรฐานในอนัท่ีจะใหก้ารทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการเป็นกระบวน          

การเลือกสรรบคุคลเขา้รบัราชการอยา่งมีประสทิธิภาพ 
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  ขอ้  127    ใหเ้ทศบาลกาํหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการได้

ตามความเหมาะสม  แตอ่ยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยความรูท่ี้ใชใ้นการปฏิบตัิหนา้ท่ี  ความสามารถในการ

ปฏิบตังิาน ปรมิาณงาน คณุภาพของงาน ความอตุสาหะ ความรบัผิดชอบ ความสามารถในการปฏิบตังิาน

รว่มกบัผูอ่ื้น  ความสนใจท่ีจะพฒันาตนเอง  คณุธรรม  การปฏิบตัตินตามกรอบของจรรยาบรรณและ          

การรกัษาวินยั  ความประพฤต ิ การปฏิบตัิตามกฎหมายระเบียบแบบแผนและขอ้บงัคบัของทางราชการ 

  วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑก์ารประเมินผลการทดลองปฏิบตัหินา้ท่ี                     

ราชการใหเ้ป็นไปตามท่ีเทศบาลกาํหนด  แลว้รายงานให ้ก.ท.จ.  ทราบ 

  ขอ้  128    ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายเป็นผูมี้หนา้ท่ีดแูลการทดลองปฏิบตั ิ       

หนา้ท่ีราชการ 

  ใหผู้มี้หนา้ท่ีดแูลการทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการมอบหมายงานใหผู้ท้ดลองปฏิบตั ิ          

หนา้ท่ีราชการปฏิบตั ิ และแจง้ใหผู้ท้ดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการทราบอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัวิธีการปฏิบตั ิ        

งาน การประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑก์ารประเมินผลการ     

ทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการ 

  ขอ้  129   ใหผู้ท้ดลองปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการทาํรายงานการปฏิบตัหินา้ท่ีราชการของตน       

เสนอผูมี้หนา้ท่ีดแูลการทดลองปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการตามแบบและวิธีการท่ีเทศบาลกาํหนด 

ขอ้  130    ใหน้ายกเทศมนตรีแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบตัหินา้ท่ี 

ราชการ  ประกอบดว้ยประธานกรรมการและกรรมการอีกจาํนวนสองคน  ซึ่งอย่างนอ้ยตอ้งแตง่ตัง้จากผูมี้

หนา้ท่ีดแูล การทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการหนึ่งคน  พนกังานเทศบาลผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตังิานของ    ผู้

ทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการอีกหนึ่งคน 

  ขอ้  131    ใหค้ณะกรรมการทาํหนา้ท่ีประเมินผลการทดลองปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการของ                 

ผูท้ดลองปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการตามรายการประเมิน  วิธีการประเมิน  และมาตรฐานหรือเกณฑก์ารประเมินท่ี

กาํหนดไว ้ในขอ้  127  ทาํการประเมินสองครัง้  โดยประเมินครัง้แรกเม่ือทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการมาแลว้

เป็นเวลาสามเดือนและประเมินครัง้ท่ีสอง  เม่ือทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีหนา้ท่ีราชการครบหกเดือน  เวน้แต ่ 

คณะกรรมการไมอ่าจประเมินผลการทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการในแตล่ะครัง้ไดอ้ยา่งชดัแจง้  เน่ืองจาก   ผู้

ทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการไดล้าคลอดบตุร  ลาป่วยซึ่งจาํเป็นตอ้งรกัษาตวัเป็นเวลานาน  ลาป่วยเพราะ

ประสบอนัตรายในขณะปฏิบตัริาชการตามหนา้ท่ีหรือในขณะเดนิทางไปหรือกลบัจากปฏิบตัริาชการตาม

หนา้ท่ี  หรือลาเขา้รบัการตรวจเลือกหรือเขา้รบัการเตรียมพล  คณะกรรมการจะประเมินผลรวมเม่ือทดลอง

ปฏิบตัหินา้ท่ีราชการครบหกเดือนแลว้ก็ได ้

  ในกรณีท่ีมีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการตามขอ้  135 (2)  เม่ือครบ

กาํหนดระยะเวลาท่ีขยายแลว้ใหป้ระเมินอีกครัง้หนึ่ง 
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  ขอ้  132    ผลการประเมินของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามเสียงขา้งมาก  และในกรณีมี

กรรมการท่ีไมเ่ห็นดว้ยอาจทาํความเห็นแยง้รวมไวก็้ได ้

  ขอ้  133    เม่ือคณะกรรมการไดด้าํเนินการตามขอ้  131  แลว้  ใหป้ระธานกรรมการ   

รายงานผลการประเมินตอ่นายกเทศมนตรีตามแบบรายงานทา้ยประกาศนี ้

       (1)  ในกรณีท่ีผลการประเมินไมต่ ํ่ากวา่เกณฑห์รือมาตรฐานท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้  127                 

ใหร้ายงานเม่ือทดลองปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการครบหกเดือนแลว้   หรือเม่ือสิน้สดุระยะเวลาท่ีขยายตาม                     

ขอ้ 135 (2)  แลว้ 

       (2)  ในกรณีท่ีผลการประเมินตํ่ากว่าเกณฑห์รือมาตรฐานท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้  127  ให ้         

รายงานเม่ือเสรจ็สิน้การประเมินแตล่ะครัง้ 

ขอ้  134    เม่ือนายกเทศมนตรีไดร้บัรายงานตามขอ้  133 (1) แลว้ ใหป้ระกาศวา่ผูท้ดลอง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีราชการนัน้เป็นผูผ้า่นการทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการพรอ้มแจง้ใหผู้น้ัน้ทราบ และรายงานตาม

แบบรายงานทา้ยประกาศนี ้ ไปยงั ก.ท.จ. ภายในหา้วนัทาํการนบัแตว่นัประกาศ 

  ขอ้  135    เม่ือนายกเทศมนตรีไดร้บัรายงานตามขอ้  133 (2)  ใหด้าํเนินการดงันี ้

       (1)  ในกรณีท่ีเห็นควรใหผู้ท้ดลองปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการออกจากราชการใหน้ายก           

เทศมนตรีแสดงความเห็นในแบบรายงานตามขอ้ 133 และมีคาํสั่งใหผู้น้ัน้ออกจากราชการโดยความ          

เห็นชอบของ ก.ท.จ.  ภายในหา้วนัทาํการนบัแตว่นัท่ีไดร้บัรายงานพรอ้มกบัแจง้ใหผู้น้ัน้ทราบ  และสง่สาํเนา

คาํสั่งใหอ้อกไปยงั ก.ท.จ.  ภายในหา้วนัทาํการนบัแตว่นัท่ีมีคาํสั่ง 

       (2)  ในกรณีท่ีเห็นควรใหผู้ท้ดลองปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการทดลองปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการ

ตอ่ไปจนครบหกเดือน  หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการตอ่ไปอีกระยะหนึง่เป็นเวลาสาม

เดือน  แลว้แตก่รณี  ใหแ้สดงความเห็นในแบบรายงาน  แลว้แจง้ใหผู้ท้ดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการ ผูมี้หนา้ท่ี

ดแูลการทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการ  และคณะกรรมการทราบ  เพ่ือทาํการทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการ

และประเมินผลการทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการตอ่ไป 

       ในกรณีท่ีผูท้ดลองปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการไดท้ดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการจนสิน้สดุ

ระยะเวลาท่ีขยายแลว้  และนายกเทศมนตรีไดร้บัรายงานวา่ผลการทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการของผูน้ัน้ยงั

ต ํ่ากว่าเกณฑห์รือมาตรฐานอีก    ใหน้ายกเทศมนตรีมีคาํสั่งใหผู้น้ัน้ออกจากราชการ  โดยนาํความใน (1) 

มาใชบ้งัคบัโดยอนโุลม 

  ขอ้  136    การนบัเวลาทดลองปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการเป็นเดือนตามประกาศนี ้ใหน้บัวนั     

ท่ีผูท้ดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการไมไ่ดม้าปฏิบตังิานรวมเป็นเวลาทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการดว้ย  และให้

นบัวนัเขา้ปฏิบตัหินา้ท่ีราชการวนัแรกเป็นวนัเริ่มตน้  และนบัวนัก่อนหนา้จะถึงวนัท่ีตรงกบัวนัเริ่มตน้นัน้ของ

เดือนสดุทา้ยแหง่ระยะเวลาเป็นวนัสิน้สดุระยะเวลาถา้ไม่มีวนัตรงกนัในเดือนสดุทา้ย  ใหถื้อเอาวนัสดุทา้ย

ของเดือนนัน้เป็นวนัสิน้สดุระยะเวลา 
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  ขอ้  137    พนกังานเทศบาลซึ่งอยูใ่นระหว่างทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการ  ผูใ้ดไดร้บั         

แตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ตามวฒุิ  ยา้ย  โอน  หรือออกจากราชการไปรบัราชการทหารตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการรบัราชการทหารแลว้ไดร้บับรรจกุลบัเขา้รบัราชการเป็นพนกังานเทศบาลอีก  ใหท้ดลอง

ปฏิบตัหินา้ท่ีราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการ    ดงันี ้

(1) กรณีไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัสงูขึน้ในสายงานเดมิตามวฒุิท่ีไดร้บั 

เพิ่มขึน้หรือสงูขึน้  ใหท้ดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการตอ่เน่ืองไปกบั

ตาํแหนง่เดมิ  ถา้ไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัสงูขึน้ในตา่งสายงานใหเ้ริ่มทดลองปฏิบตัิหนา้ท่ี         

ราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการใหม ่

       (2)  กรณียา้ยไปดาํรงตาํแหนง่ในสายงานเดมิ  ใหท้ดลองปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการและ        

นบัเวลาทดลองปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการตอ่เน่ืองกบัตาํแหนง่เดมิ  ถา้ยา้ยไปดาํรงตาํแหนง่ในตา่งสายงานใหเ้ริ่ม

ทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการใหม ่

       (3)  กรณีโอนมาดาํรงตาํแหนง่ใหม ่ ใหเ้ริ่มทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการและนบัเวลา

ทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการใหม ่ เวน้แตก่รณีโอนโดยบทบญัญตัขิองกฎหมายใหท้ดลองปฏิบตัิหนา้ท่ี         

ราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการตอ่เน่ืองกบัตาํแหนง่เดมิ 

       (4)  กรณีออกจากราชการไปรบัราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรบัราชการ    

ทหาร  เม่ือไดร้บับรรจแุละแตง่ตัง้เป็นพนกังานเทศบาล ไมว่า่ในสายงานเดมิหรือตา่งสายงาน  ใหท้ดลอง

ปฏิบตัหินา้ท่ีราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการตอ่เน่ืองกบัตาํแหนง่เดมิ 

ขอ้  138    พนกังานเทศบาลผูใ้ดไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ใดแลว้    หากภายหลงั

ปรากฏวา่เป็นผูมี้คณุสมบตัไิมต่รงตามคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่นัน้  ใหน้ายกเทศมนตรีแตง่ตัง้ผูน้ัน้

ใหก้ลบัไปดาํรงตาํแหนง่เดมิ  หรือตาํแหนง่อ่ืนในระดบัเดียวกบัตาํแหนง่เดมิท่ีผูน้ัน้มีคณุสมบตัิตรงตาม          

คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่โดยพลนั โดยความเห็นชอบของ  ก.ท.จ. แต ่ทัง้นี ้  ไมก่ระทบกระเทือนถึง

การใดท่ีผูน้ัน้ไดป้ฏิบตัไิปตามอาํนาจหนา้ท่ี  และการรบัเงินเดือน   หรือผลประโยชนอ่ื์นใดท่ีไดร้บั หรือมีสิทธิ

จะไดร้บัจากทางราชการในระหวา่งท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ท่ี  ผูน้ัน้มีคณุสมบตัิไมต่รงตาม       

คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่ 

ผูท่ี้ไดร้บัแตง่ตัง้ใหก้ลบัไปดาํรงตาํแหนง่เดมิหรือตาํแหนง่อ่ืนตามวรรคหนึ่ง  ใหร้บัเงิน          

เดือนในขัน้ท่ีพงึจะไดร้บัตามสถานภาพเดมิ และใหถื้อวา่ผูน้ัน้ไมมี่สถานภาพอยา่งใดในการท่ีไดร้บัแตง่ตัง้       

ใหด้าํรงตาํแหนง่ท่ีตนมีคณุสมบตัไิมต่รงตามคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่นัน้ 
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 ขอ้  139    ในกรณีเทศบาลมีตาํแหนง่ผูบ้รหิารและสายงานผูบ้รหิารสถานศกึษาท่ีมีผู้

ดาํรงตาํแหนง่อยูเ่ดมิว่างลง ใหเ้ทศบาลรายงานตาํแหนง่วา่งนัน้ให ้ ก.ท.จ.  ทราบภายใน  7  วนั และให ้ 

ก.ท.จ. ดาํเนินการสรรหาบคุคลเพ่ือแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ท่ีวา่งนัน้  ภายใน 90 วนั นบัแตว่นัท่ีตาํแหนง่นัน้

วา่งลง  กรณีท่ีเทศบาลไมป่ระสงคจ์ะบรรจแุละแตง่ตัง้แทนตาํแหนง่วา่ง  ใหร้ายงานเหตผุลความจาํเป็นเพ่ือ

ขอความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. 

  ในการดาํเนินการสรรหาบคุคลเพ่ือแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่บรหิารและสายงานผูบ้รหิาร  

สถานศกึษาท่ีวา่ง ตามวรรคหนึ่ง  ให ้ ก.ท.จ. พิจารณาดาํเนินการวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี  ดงัตอ่ไปนี ้

      (1)  ใหเ้ทศบาลดาํเนินการรบัโอนพนกังานเทศบาลจากเทศบาลอ่ืนมาแตง่ตัง้ใหด้าํรง

ตาํแหนง่บรหิารและสายงานผูบ้รหิารสถานศกึษาท่ีวา่งภายใน  15  วนั  นบัแตต่าํแหน่งวา่งตามขอ้ 159 

      (2)  ใหป้ระกาศรบัสมคัรเพ่ือรบัโอนพนกังานเทศบาลในตาํแหนง่และระดบัเดียวกบั

ตาํแหนง่ท่ีวา่ง  เพ่ือใหค้ณะกรรมการคดัเลือกเพ่ือโอนพนกังานเทศบาลอ่ืนมาแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ท่ีวา่ง

ตามขอ้  160 

      (3)  ใหด้าํเนินการโดยวิธีการสอบคดัเลือก  หรือการคดัเลือกเพ่ือเล่ือนระดบัสงูขึน้แทน

ตาํแหนง่ท่ีวา่งตามหมวด 4  วา่ดว้ยการคดัเลือก 

     5 (4) ใหด้าํเนินการเปิดรบัสมคัรเพ่ือรบัโอนพนกังานสว่นทอ้งถ่ินอ่ืนซึ่งดาํรงตาํแหนง่

บรหิารหรือขา้ราชการประเภทอ่ืน ซึ่งมีลกัษณะงานเทียบเคียงไดก้บัตาํแหนง่บรหิาร โดยมีหนงัสือรบัรอง

จากสว่นราชการตน้สงักดั ตามขอ้ 31 วรรคสอง ทัง้นี ้โดยใหด้าํเนินการรว่มกบัการโอน โดยวิธีการคดัเลือก

ตาม (2) ดว้ย และผูจ้ะขอใหร้บัโอนจะตอ้งมีระดบัตาํแหน่งไมต่ ํ่ากวา่ตาํแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้นัน้ 

      กรณีท่ีดาํเนินการตามวรรคสอง  ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดแลว้  ยงัไมส่ามารถสรรหา

บคุคลเพ่ือแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่วา่งดงักลา่วได ้ หากปลอ่ยทิง้ไวอ้าจเกิดความเสียหายอย่างรา้ยแรงตอ่

การบริหารงานของเทศบาล  และเพ่ือใหพ้นกังานเทศบาล  แตล่ะแหง่มีโอกาสโอนไปปฏิบตัหินา้ท่ีใน

ระหวา่งเทศบาลดว้ยกนัได ้ เม่ือไดร้บัรายงานจาก ก.ท.จ.  ให ้ก.ท. พิจารณาและมีมตใิหโ้อนพนกังาน         

เทศบาลจากเทศบาลหนึ่งไปแตง่ตัง้เป็นพนกังานเทศบาลของเทศบาลอีกแหง่หนึ่งท่ีมิไดอ้ยู่ในจงัหวดั

เดียวกนัได ้ โดยใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัท่ีไมส่งูกวา่เดมิและไดร้บัเงินเดือนในขัน้ท่ีไมส่งูกวา่เดมิ 

       ในการพิจารณาของ ก.ท. ตามวรรคสาม  ใหพ้ิจารณาวา่เหตผุลความจาํเป็นของ        

เทศบาล  โดยให ้ก.ท.จ.เป็นผูร้บัเร่ืองราวและตรวจสอบขอ้เท็จจรงิดงักลา่ว  เสนอความเห็นให ้ก.ท.

พิจารณา 

 

 

 

 

 

 

                                                   
5 แกไ้ขโดย ประกาศ ก.ท.จ.นม เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของเทศบาล(เพ่ิมเติมฉบบัท่ี 4) ลว.15 กนัยายน 2546 
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หมวด  6 

การย้าย 

  ขอ้  140    การยา้ยพนกังานเทศบาลผูด้าํรงตาํแหนง่หนึ่ง ไปแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่อีก

ตาํแหนง่หนึ่ง   ใหน้ายกเทศมนตรีเป็นผูส้ั่งแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัเดียวกนั  โดยความเห็นชอบของ  

ก.ท.จ.  และพนกังานเทศบาลผูน้ัน้ตอ้งมีคณุสมบตัติรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่นัน้ ตามท่ี      

ก.ท.กาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง่   

  ขอ้  141    การยา้ยพนกังานเทศบาล ใหพ้ิจารณาถึงเหตผุลความจาํเป็นเพ่ือประโยชนข์อง

ทางราชการ  การพฒันาพนกังานเทศบาลเป็นหลกั และอาจพิจารณาความจาํเป็นอ่ืน ๆ  ท่ีตอ้งใชใ้นการ

ปฏิบตังิานของราชการประกอบดว้ย 

  ขอ้  142    การยา้ยพนกังานเทศบาลผูด้าํรงตาํแหนง่หนึ่งไปแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในสาย

งานเดมิทัง้สายงานผูป้ฏิบตัแิละสายงานผูบ้ริหาร ใหส้ั่งยา้ยไปแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัเดมิ และให้

ไดร้บัเงินเดือนในขัน้เดมิ 

  ขอ้  143    ภายใตบ้งัคบัขอ้ 144  ขอ้ 145  และ ขอ้ 147  การยา้ยพนกังานเทศบาลผูด้าํรง

ตาํแหนง่ผูป้ฏิบตังิานไปแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในตา่งสายงาน ใหก้ระทาํไดใ้นกรณี ดงันี ้

      (1)  กรณีเป็นตาํแหนง่สายงานท่ีเริ่มตน้ในระดบัเดียวกนั ใหส้ั่งยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง     

สายงานอ่ืนนัน้ ในระดบัเดียวกนั และใหไ้ดร้บัเงินเดือนในขัน้เดมิ    ทัง้นี ้ พนกังานเทศบาลผูน้ัน้ตอ้งมี        

คณุสมบตัติรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่นัน้ตามท่ี ก.ท. กาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง่  

แตไ่มจ่าํตอ้งเป็นผูไ้ดป้ฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานนัน้หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมาก่อน  

      (2)  กรณีการยา้ยสบัเปล่ียนสายงานจากตาํแหนง่สายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 1 ไปเป็น

ตาํแหนง่สายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 2  ใหย้า้ยไปดาํรงตาํแหนง่ในระดบัเดียวกนัและใหไ้ดร้บัเงินเดือนในขัน้

เดมิ  ทัง้นี ้ พนกังานเทศบาลผูน้ัน้ตอ้งมีคณุสมบตัติรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่นัน้ ตามท่ี ก.ท.

กาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง่ แตไ่มจ่าํตอ้งเป็นผูไ้ดป้ฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานนัน้หรืองานอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้งมาก่อน  และใหด้าํเนินการ ดงันี ้ 

   (ก)  พนกังานเทศบาลผูจ้ะขอรบัการแตง่ตัง้เสนอคาํรอ้งขอยา้ยไปดาํรงตาํแหนง่ใน

สายงานอ่ืนนัน้ และใหใ้ชแ้บบประเมินทา้ยประกาศนี ้  

(ข)  ใหผู้บ้งัคบับญัชาของผูข้อรบัการแตง่ตัง้ ไดแ้ก่ผูอ้าํนวยการกองหรือเทียบเทา่  

ปลดัเทศบาล และนายกเทศมนตรี  ประเมินบคุคลเพ่ือความเหมาะสมกบัตาํแหนง่ของสายงานท่ีจะแตง่ตัง้

ใหมต่ามแบบประเมิน 

   (ค)   ผูท่ี้จะไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในสายงานอ่ืนจะตอ้งไดค้ะแนน 

จากผลการประเมินของผูบ้งัคบับญัชาแตล่ะทา่นไมต่ ํ่ากว่ารอ้ยละหกสิบ สาํหรบัตาํแหนง่ ท่ีตอ้งใชเ้ทคนิค

เฉพาะใหท้ดสอบความรู ้ความสามารถในการปฏิบตังิานดว้ย 
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              (ง) กรณีมีผูข้อรบัการแตง่ตัง้เกินกวา่จาํนวนตาํแหนง่วา่งใหน้าํคะแนนผลการ

ประเมินของผูบ้งัคบับญัชาทกุคนรวมกนั  แลว้จดัทาํบญัชีเรียงตามลาํดบัคะแนนรวม เสนอ ก.ท.จ.ใหค้วาม

เห็นชอบ หาก ก.ท.จ.เห็นควรกาํหนดรายการประเมินเพิ่มเตมิ เชน่ การสมัภาษณ ์ การทดสอบ ก็อาจ

พิจารณากาํหนดเพิ่มเตมิได ้กรณีมีคะแนนเทา่กนัใหจ้ดัเรียงตามลาํดบัอาวโุสในราชการ บญัชีดงักลา่วให ้  

มีอาย ุ1 ปี นบัแตว่นัท่ี ก.ท.จ. เห็นชอบ การแตง่ตัง้ใหแ้ตง่ตัง้เรียงลาํดบัท่ีในบญัชีดงักล่าว 

  ขอ้  144    กรณีการยา้ยพนกังานเทศบาลท่ีไดร้บัคณุวฒุิเพิ่มขึน้ และไมเ่คยดาํรงตาํแหนง่

ในสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 3  ขึน้ไปหากจะยา้ยขา้ราชการผูน้ัน้ไปแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในสายงานท่ี

เริ่มตน้จากระดบั 3  ขึน้ไปผูน้ัน้จะตอ้งเป็นผูท่ี้สอบแขง่ขนัไดห้รือสอบคดัเลือกไดใ้นตาํแหนง่ซึ่งอยูใ่น          

สายงานท่ีจะยา้ยและบญัชีการสอบแขง่ขนัไดห้รือสอบคดัเลือกไดย้งัไมถ่กูยกเลิกดว้ย  เวน้แตผู่น้ัน้ไดร้บั

คณุวฒุิท่ีตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้โดยไดร้บัทนุรฐับาล ทนุเลา่เรียนหลวง       

ทนุของเทศบาล หรือเป็นผูไ้ดร้บัคณุวฒุิท่ี ก.ท. กาํหนดใหค้ดัเลือกบรรจเุขา้รบัราชการได ้

  ขอ้  145    การยา้ยพนกังานเทศบาลไปแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในสายงานท่ีกาํหนด        

เป็นตาํแหนง่ผูป้ฏิบตังิานท่ีมีประสบการณห์รือตาํแหนง่ทางวิชาการ  พนกังานเทศบาลผูน้ัน้ตอ้งผา่นการ

ประเมินบคุคล และการปฏิบตังิานหรือผลงาน  ตามท่ีกาํหนดในหมวด 9 วา่ดว้ยการเล่ือนและแตง่ตัง้           

พนกังานเทศบาลใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ดว้ย 

ขอ้  146    การยา้ยพนกังานเทศบาลผูด้าํรงตาํแหนง่บรหิารของเทศบาลไปแตง่ตัง้ใหด้าํรง 

ตาํแหนง่ในตา่งสายงาน ผูน้ัน้จะตอ้งดาํรงตาํแหนง่ในระดบัเดียวกบัตาํแหนง่ของสายงานท่ีจะแตง่ตัง้ใหม่ 

และตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่ของตาํแหนง่สายงานท่ีจะแตง่ตัง้ใหม ่ โดยให้

ดาํเนินการสอบคดัเลือก  ตามขอ้  1 (3)  แหง่ประกาศ ก.ท. เร่ือง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละ

เง่ือนไขการคดัเลือก  การบรรจแุตง่ตัง้  การยา้ย  การโอน  การรบัโอน  การเล่ือนระดบัและการเล่ือนขัน้

เงินเดือน 

  การยา้ยเพ่ือแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลผูด้าํรงตาํแหนง่ในสายงานผูป้ฏิบตังิานไปดาํรง

ตาํแหนง่ในสายผูบ้รหิาร  หรือการยา้ยเพ่ือแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาลสายงานผูบ้รหิารสถานศกึษา  หรือ

การยา้ยเพ่ือแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลผูด้าํรงตาํแหนง่ในสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 1  หรือ  ระดบั 2  ให ้ 

ดาํรงตาํแหนง่ในสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 3  หรือยา้ยเพ่ือแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาลใหด้าํรงตาํแหนง่

ศกึษานิเทศก ์ระดบั 4 ระดบั 5 หรือระดบั 6 ใหด้าํเนินการโดยวิธีการสอบคดัเลือกตามขอ้ 1 (3)  แหง่ประกาศ 

ก.ท. เร่ือง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการคดัเลือก  การบรรจแุตง่ตัง้  การยา้ย  การโอน  

การรบัโอน  การเล่ือนระดบัและการเล่ือนขัน้เงินเดือน 

  ขอ้  147    การยา้ยพนกังานเทศบาลผูด้าํรงตาํแหนง่ใดไปแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ใน        

สายงานท่ีตํ่ากว่าตาํแหนง่สายงานเดมิ หรือมีระดบัตํ่ากวา่เดมิ หรือยา้ยพนกังานเทศบาลในตาํแหนง่         

สายผูบ้รหิารหรือสายงานผูบ้รหิารสถานศกึษา  ไปแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่สายผูป้ฏิบตังิาน ใหก้ระทาํ       

ไดต้อ่เม่ือพนกังานเทศบาลผูน้ัน้สมคัรใจ และไดร้บัความเห็นชอบจาก  ก.ท.จ.  
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  ในการยา้ยพนกังานเทศบาลตามวรรคหนึ่ง  ก.ท.จ. ตอ้งพิจารณา  โดยคาํนงึถึงเหตผุล

ความจาํเป็นและประโยชนท่ี์ทางราชการจะไดร้บั     โดยใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบัเงินเดือนสาํหรบัตาํแหนง่

ท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ในขัน้ท่ีเทียบไดต้รงกนักบัขัน้เงินเดือนของอนัดบัเดมิตามตารางเทียบขัน้เงินเดือน แตล่ะ

อนัดบัท่ีพนกังานจะไดร้บัเม่ือไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ทา้ยประกาศกาํหนด  การใหพ้นกังาน       

เทศบาลไดร้บัเงินเดือน   แตถ่า้ผูน้ัน้ไดร้บัเงินเดือนสงูกว่าขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือนสาํหรบัตาํแหนง่ท่ีไดร้บั

แตง่ตัง้อยูแ่ลว้  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือนสาํหรบัตาํแหนง่ท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ 

ขอ้  148   ในการสั่งยา้ยพนกังานไปแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในตา่งสายงาน  ใหค้าํนึงถึง 

โอกาสในความกา้วหนา้ของพนกังานในการเล่ือนระดบัสงูขึน้ในตาํแหนง่ท่ีกาํหนดสาํหรบัผูป้ฏิบตังิานท่ีมี

ประสบการณด์ว้ยซึ่งอาจทาํใหพ้นกังานผูน้ัน้มีระยะเวลาในการดาํรงตาํแหนง่ในสายงานท่ีแตง่ตัง้ใหมไ่ม่

ครบตามหลกัเกณฑก์ารเล่ือนระดบัดงักลา่วได ้

  ขอ้  149     เม่ือมีคาํสั่งยา้ยพนกังานเทศบาลไปแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ใดแลว้  ให้

ผูบ้งัคบับญัชาแจง้หนา้ท่ี  และความรบัผิดชอบของตาํแหนง่ดงักลา่ว  ใหพ้นกังานเทศบาลผูน้ัน้ทราบใน

วนัท่ีไปรายงานตวั  รบัมอบหนา้ท่ีเพ่ือประโยชนใ์นการปฏิบตังิาน  ในตาํแหนง่นัน้ตอ่ไป 

  ขอ้  150  การยา้ยสบัเปล่ียนพนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาสายงานผูบ้รหิาร

สถานศกึษา  ใหด้าํรงตาํแหน่งแทนท่ีซึ่งกนัและกนั  จะตอ้งเป็นตาํแหนง่เดียวกนั  เชน่  ผูด้าํรงตาํแหนง่       

ผูช้ว่ยอาจารยใ์หญ่  กบัผูด้าํรงตาํแหนง่ผูช้ว่ยอาจารยใ์หญ่  หรือผูด้าํรงตาํแหนง่ผูอ้าํนวยการโรงเรียน  กบั ผู้

ดาํรงตาํแหนง่ผูอ้าํนวยการโรงเรียน  เป็นตน้  โดยใหค้งเลขท่ีประจาํตาํแหนง่ไวท่ี้เดมิ  สว่นระดบั  เงินเดือน  

ตามตาํแหนง่ใหต้ามตวับคุคลไปกาํหนดตาํแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้ใหม ่ ใหน้ายกเทศมนตรีเป็นผูส้ั่งแตง่ตัง้  โดย

ความเห็นชอบของ ก.ท.จ.  ทัง้นีใ้หห้มายความรวมถึงการยา้ยสบัเปล่ียนใหแ้ทนท่ีอตัราวา่งดว้ย 

  ขอ้  151    การยา้ยสบัเปล่ียนพนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษา  สายงานผูส้อนและ

ผูส้นบัสนนุการสอน  ใหด้าํรงตาํแหนง่แทนท่ีซึ่งกนัและกนั  จะตอ้งเป็นตาํแหนง่และสาขาวิชาเอก        

เดียวกนั  เชน่  ผูด้าํรงตาํแหนง่อาจารย ์1  สาขาวิชาเอกภาษาองักฤษ  กบัผูด้าํรงตาํแหนง่อาจารย ์1   สาขา

วิชาเอก  ภาษาองักฤษ  หรือผูด้าํรงตาํแหนง่อาจารย ์2  สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร ์ กบัผูด้าํรงตาํแหนง่

อาจารย ์2  สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร ์ เป็นตน้  โดยใหค้งเลขท่ีประจาํตาํแหนง่ไวท่ี้เดมิ  สว่น ระดบั

เงินเดือนตามตาํแหนง่ใหต้ามตวับคุคลไปกาํหนดตาํแหน่งท่ีจะแตง่ตัง้ใหม ่ โดยใหน้ายกเทศมนตรีเป็นผูส้ั่ง

แตง่ตัง้  โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.ทัง้นีใ้หห้มายความรวมถึง  การยา้ยสบัเปล่ียนใหแ้ทนท่ีอตัราวา่งดว้ย 

  ในกรณีท่ีมีเหตผุลจาํเป็นพิเศษท่ีไมอ่าจดาํเนินการตามวรรคหนึ่ง  ก.ท.จ.อาจใหค้วาม       

เห็นชอบในการพิจารณาการยา้ยสบัเปล่ียนพนกังานครูเทศบาล  โดยไมจ่าํเป็นตอ้งดาํรงตาํแหนง่หรือจบ

สาขาวิชาเอกเดียวกนัก็ได ้
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หมวด  7 

การโอน 

(ประกาศ ก.ท.จ. นครราชสีมา เร่ือง กําหนดหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

สาํหรับพนักงานบุคคล ลงวันที ่30 กันยายน 2547 ให้ยกเลิก ข้อ 160 – ข้อ 164 ) 

 

  ขอ้  152    การโอนพนกังานเทศบาลจากเทศบาลหนึ่งไปแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่พนกังาน

เทศบาลในเทศบาลอีกแหง่หนึ่ง ใหโ้อนและแตง่ตัง้จากพนกังานเทศบาล  ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงันี ้

  (1)  ผูส้อบแขง่ขนัได ้ หรือผูส้อบคดัเลือกไดใ้นตาํแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้นัน้ หรือผูไ้ดร้บั                  

การคดัเลือกเพ่ือแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้นัน้   

  (2)  ผูข้อโอนตาํแหนง่บรหิารและสายงานผูบ้ริหารสถานศกึษาภายใน  15  วนั นบัแต่

ตาํแหนง่ว่าง  ตามขอ้  159 

(3)  ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก โดย ก.ท.จ.ไดมี้ มตเิห็นชอบใหเ้ทศบาลรบัโอนพนกังานเทศบาล 

อ่ืน มาแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่บรหิารหรือสายงานผูบ้ริหารสถานศกึษาในระดบัท่ีไมส่งูกวา่เดมิ                

ตามขอ้ 160 

  (4)  ผูข้อโอนโดยการโอนสบัเปล่ียนตาํแหนง่ในตาํแหนง่เดียวกนัและระดบัเดียวกนั        

ระหวา่งเทศบาล  หรือผูข้อโอนมาแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ผูป้ฏิบตังิานในเทศบาล ตามขอ้ 167 

  (5)  ผูท่ี้ ก.ท.จ.ไดมี้มตใิหโ้อนจากเทศบาลหนึ่งไปดาํรงตาํแหนง่ในอีกเทศบาลหนึ่งใน

จงัหวดัเดียวกนั  ตามขอ้  168 

  (6) ผูท่ี้ ก.ท. ไดมี้มตใิหโ้อนจากเทศบาลหนึ่งไปดาํรงตาํแหนง่ในอีกเทศบาลหนึ่ง  

ตามขอ้169 

  ขอ้  153    ในการบรรจแุละแตง่ตัง้ผูส้อบแขง่ขนัได ้หรือผูไ้ดร้บัคดัเลือกในกรณีพิเศษท่ี             

ไมจ่าํเป็นตอ้งสอบแขง่ขนัเพ่ือเขา้รบัราชการเป็นพนกังานเทศบาล หรือการแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลผูส้อบ

คดัเลือกไดห้รือผูไ้ดร้บัคดัเลือกใหด้าํรงตาํแหนง่ใดในเทศบาล  และผูส้อบแขง่ขนัได ้ผูไ้ดร้บัคดัเลือกกรณีท่ีมี

เหตพุิเศษท่ีไมจ่าํเป็นตอ้งสอบแขง่ขนั  ผูส้อบคดัเลือกได ้หรือผูไ้ดร้บัการคดัเลือกนัน้เป็นพนกังานเทศบาล

ในสงักดัเทศบาลอ่ืน  ใหเ้ทศบาลท่ีจะบรรจหุรือแตง่ตัง้นัน้ เสนอเรื่องการขอรบัโอน  พนกังานเทศบาลผูน้ัน้

เพ่ือแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ท่ีสอบแขง่ขนัได ้ไดร้บัคดัเลือกในกรณีพิเศษท่ีไมจ่าํเป็นตอ้งสอบแขง่ขนั         

สอบคดัเลือกได ้หรือไดร้บัคดัเลือก แลว้แตก่รณี  ให ้ก.ท.จ. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  

 ขอ้  154    ในการโอนพนกังานเทศบาลผูส้อบแขง่ขนัได ้ผูไ้ดร้บัคดัเลือกในกรณีพิเศษท่ี  

ไมจ่าํเป็นตอ้งสอบแขง่ขนั ผูส้อบคดัเลือกได ้หรือผูไ้ดร้บัคดัเลือก  ใหเ้ทศบาลท่ีจะรบัโอนมีหนงัสือแจง้ 

ความประสงคจ์ะรบัโอนพรอ้มความเห็นชอบของ ก.ท.จ.ท่ีจะรบัโอนใหเ้ทศบาลสงักดัเดมิของผูท่ี้จะ         

โอนทราบ  และใหเ้ทศบาลสงักดัเดมิ ของผูท่ี้จะโอนเสนอเรื่องการใหโ้อนพนกังานผูท่ี้จะโอนไปนัน้ให ้        

ก.ท.จ. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
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  ขอ้  155    ในการออกคาํสั่งรบัโอนพนกังานเทศบาลของเทศบาลท่ีจะรบัโอน และ           

การออกคาํสั่งใหพ้นกังานเทศบาลพน้จากตาํแหนง่และหนา้ท่ีของเทศบาลสงักดัเดมิตามมตขิอง ก.ท.จ. 

ของแตล่ะแหง่ ตามขอ้  153  และขอ้ 154  ใหเ้ทศบาลทัง้สองแหง่ประสานกนั เพ่ือออกคาํสั่งการรบัโอน

พนกังานเทศบาล และการใหพ้นกังานเทศบาลพน้จากตาํแหนง่และหนา้ท่ี โดยกาํหนดใหมี้ผลในวนัเดียวกนั 

    6ขอ้ 155 ทวิ กรณีการรบัโอนพนกังานเทศบาลเป็นขา้ราชการหรือพนกังานสว่นทอ้งถ่ิน

ประเภทอ่ืนหรือขา้ราชการประเภทอ่ืน เม่ือเทศบาลไดร้บัแจง้การรบัโอนพนกังานเทศบาลผูน้ัน้จากองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถ่ินประเภทอ่ืน หรือสว่นราชการอ่ืน ใหน้ายกเทศมนตรีรายงานคณะกรรมการพนกังาน

เทศบาลทราบ เพ่ือขอความเห็นชอบใหพ้น้จากตาํแหนง่ โดยกาํหนดวนัออกคาํสั่งใหพ้น้จากตาํแหนง่เป็นวนั

เดียวกนักบัคาํสั่งรบัโอน เม่ือมีคาํสั่งรบัโอนแลว้ใหน้ายกเทศมนตรี รายงาน  ใหค้ณะกรรมการพนกังาน

เทศบาลจงัหวดัทราบ 

  ขอ้  156    ใหพ้นกังานเทศบาลท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ท่ีสอบแขง่ขนัได ้หรือไดร้บั

คดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจ่าํเป็นตอ้งดาํเนินการสอบแขง่ขนั ไดร้บัเงินเดือน  ดงันี ้

      (1)  กรณีแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัเดมิ  และผูน้ัน้ไดร้บัเงินเดือนตํ่ากวา่หรือ      

เทา่คณุวฒุิ  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนตามวฒุิ  แตห่ากผูน้ัน้ไดร้บัเงินเดือนสงูกว่าคณุวฒุิ  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในขัน้     

ท่ีไดร้บัอยูเ่ดมิ 

      (2)  กรณีแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัท่ีสงูกว่าเดมิ  และผูน้ัน้ไดร้บัเงินเดือนตํ่า         

กวา่หรือเทา่คณุวฒุิ  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนตามคณุวฒุิ  แตห่ากผูน้ัน้ไดร้บัเงินเดือนสงูกว่าคณุวฒุิ  ใหไ้ดร้บั        

เงินเดือนในอนัดบัเงินเดือนสาํหรบัตาํแหนง่ท่ีสอบแขง่ขนัไดห้รือไดร้บัคดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตพุิเศษไม่       

จาํเป็นตอ้งดาํเนินการสอบแขง่ขนัในขัน้ท่ีเทียบไดต้รงกนักบัขัน้เงินเดือนของอนัดบัเดิม  ตามตารางเทียบขัน้

เงินเดือนแตล่ะอนัดบัท่ีพนกังานจะไดร้บัเม่ือไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ทา้ยประกาศนี ้

      (3)  กรณีแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัตํ่ากว่าเดมิ  และผูน้ัน้ไดร้บัเงินเดือนสงูกวา่           

คณุวฒุิ  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบัเงินเดือนสาํหรบัตาํแหนง่ท่ีสอบแขง่ขนัไดห้รือไดร้บัคดัเลือกในกรณีท่ี         

มีเหตพุิเศษท่ีไมจ่าํเป็นตอ้งดาํเนินการสอบแขง่ขนัในขัน้ท่ีเทียบไดต้รงกนักบัขัน้เงินเดือนของอนัดบัเดมิ   

ตามตารางเทียบขัน้เงินเดือนแตล่ะอนัดบัท่ีพนกังานจะไดร้บัเม่ือไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ทา้ย

ประกาศนี ้ และหากผูน้ัน้ไดร้บัเงินเดือนสงูกวา่ขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือนสาํหรบัตาํแหน่งท่ีสอบแขง่ขนัได้

หรือไดร้บัคดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตพุิเศษ ท่ีไมจ่าํเป็นตอ้งดาํเนินการสอบแขง่ขนั  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในขัน้สงู

ของอนัดบัเงินเดือนสาํหรบัตาํแหนง่ท่ีสอบแขง่ขนัได ้หรือไดร้บัคดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจ่าํเป็นตอ้ง

ดาํเนินการสอบแขง่ขนันัน้ 

  ขอ้  157    ในกรณีท่ีมีเหตผุลความจาํเป็น นายกเทศมนตรีจะดาํเนินการ  ใหพ้นกังาน 

เทศบาลท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ท่ีสอบแขง่ขนัได ้หรือไดร้บัคดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไม่

จาํเป็นตอ้งดาํเนินการสอบแขง่ขนั  ซึ่งไดร้บัเงินเดือนสงูกวา่คณุวฒุิ  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนตามคณุวฒุิก็ได ้  

                                                   
6 แกไ้ขโดย ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของเทศบาล (เพ่ิมเติม) ลว. 30 มกราคม 2547 
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หากมี การระบเุง่ือนไขการใหไ้ดร้บัเงินเดือนตามคณุวฒุิไวใ้นประกาศสอบแขง่ขนั หรือคดัเลือกในกรณีท่ี

มีเหตพุิเศษท่ีไมจ่าํเป็นตอ้งสอบแขง่ขนัในครัง้นัน้ 

  ขอ้  158    ใหพ้นกังานเทศบาลท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ท่ีสอบคดัเลือกได ้หรือ

ไดร้บัคดัเลือกท่ีมิใชก่รณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจ่าํเป็นตอ้งสอบแขง่ขนั ไดร้บัเงินเดือน  ตามท่ีกาํหนดในหมวด  3  

วา่ดว้ยอตัราเงินเดือนและวิธีการจา่ยเงินเดือน และประโยชนต์อบแทนอ่ืน  แลว้แตก่รณี 

 ขอ้  159    ภายใตบ้งัคบัขอ้ 139  และขอ้ 152  เพ่ือประโยชนใ์นการพฒันาพนกังาน          

เทศบาลใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบรหิารงานของเทศบาลเป็นสว่นรวม  ก.ท.จ. อาจมีมตใิหค้วามเห็นชอบ

ใหร้บัโอนพนกังานเทศบาลจากเทศบาลอ่ืนท่ีประสงคข์อโอนมาเป็นพนกังานเทศบาลในตาํแหนง่บรหิารและ

สายงานผูบ้ริหารสถานศกึษาท่ีวา่งของเทศบาลนัน้   โดยนายกเทศมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งไดต้กลงยินยอมในการ

โอนนัน้แลว้  และเทศบาลท่ีรบัโอนไดเ้สนอขอความเห็นชอบตอ่  ก.ท.จ.ภายใน  15  วนั  นบัแตว่นัท่ี

ตาํแหนง่นัน้วา่งลง  เม่ือ ก.ท.จ.ไดพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบแลว้  ใหน้ายกเทศมนตรีออกคาํสั่งแตง่ตัง้ให้

ดาํรงตาํแหนง่ในระดบัท่ีไมส่งูกวา่เดมิและไดร้บัเงินเดือนในขัน้ท่ีไมส่งูกวา่เดมิ 

ขอ้  160    ในกรณีการโอนพนกังานเทศบาลมาแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่บริหารและสาย

งานผูบ้รหิารสถานศกึษาท่ีว่าง  เม่ือพน้ระยะเวลาตามท่ีกาํหนดไวต้ามขอ้ 159  และ ก.ท.จ. พิจารณา

ดาํเนินการตามขอ้  139 (2)  หรือ (4)  ให ้ก.ท.จ.แตง่ตัง้คณะกรรมการคดัเลือกเพ่ือรบัโอน จาํนวนไมน่อ้ย

กวา่ 7 คน   ดงันี ้

(1) ผูเ้หมาะสมใน  ก.ท.จ.    เป็นประธานกรรมการ 

(2) นายกเทศมนตรีในเทศบาลท่ีมีตาํแหนง่ว่าง หรือผูแ้ทน 1 คน เป็นกรรมการ 

(3) นายกเทศมนตรีท่ีเป็นผูแ้ทนใน ก.ท.จ. 1 คน    เป็นกรรมการ 

(4) ผูแ้ทนหนว่ยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวนไมน่อ้ยกวา่ 2 คน  เป็นกรรมการ 

(5) ผูท้รงคณุวฒุิ  จาํนวนไมน่อ้ยกวา่  2  คน    เป็นกรรมการ 

  ให ้ ก.ท.จ.  แตง่ตัง้พนกังานเทศบาลคนหนึ่งเป็นเลขานกุาร 

 ขอ้  161   กรรมการคดัเลือกเพ่ือพิจารณารบัโอนท่ีแตง่ตัง้จากผูแ้ทนเทศบาลตามขอ้           

160 (2)   ให ้ก.ท.จ. แตง่ตัง้จากนายกเทศมนตรี  หรือรองนายกเทศมนตรี หรือเทศมนตรี ผูท่ี้นายก        

เทศมนตรีมอบหมายเป็นกรรมการแทน 

  สว่นกรรมการท่ีเป็นนายกเทศมนตรีตามขอ้  160 (3)  ใหพ้ิจารณาแตง่ตัง้จากนายก           

เทศมนตรีท่ีเป็นผูแ้ทนเทศบาลใน ก.ท.จ.  จาํนวน  1  คน 

 ขอ้  162    กรรมการคดัเลือกเพ่ือพิจารณารบัโอนท่ีแตง่ตัง้จากผูแ้ทนหน่วยราชการ      

ตามขอ้ 160 (4)  ให ้ก.ท.จ.  แตง่ตัง้จากหวัหนา้สว่นราชการประจาํจงัหวดั ซึ่งเป็นสว่นราชการท่ีเก่ียวขอ้ง            

กบัการบรหิารงานของเทศบาล หรือขา้ราชการพลเรือนตัง้แต ่ระดบั 7 ขึน้ไป  ในสงักดัสว่นราชการนัน้

พนกังานซึ่งมีระดบัไมต่ ํ่ากวา่ระดบัของตาํแหนง่ท่ีจะคดัเลือกเพ่ือแตง่ตัง้ในตาํแหนง่นัน้ 
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 ขอ้  163    กรรมการคดัเลือกเพ่ือพิจารณารบัโอนท่ีแตง่ตัง้จากผูท้รงคณุวฒุิ  ตามขอ้   

160 (5)  ให ้ก.ท.จ.  แตง่ตัง้จากผูท้รงคณุวฒุิใน ก.ท.จ.  หรือผูท้รงคณุวฒุิอ่ืนท่ีมีความรู ้ความสามารถใน

ดา้นการบริหารงานบคุคล ดา้นการบรหิารและการจดัการ หรือดา้นกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นขา้ราชการหรือ

บคุคลทั่วไปท่ีมีความรูค้วามสามารถดงักลา่ว 

  ขอ้  164    เลขานกุารคณะกรรมการคดัเลือกเพ่ือพิจารณารบัโอนตามขอ้ 160  วรรคสอง 

ให ้ ก.ท.จ. แตง่ตัง้จากปลดัเทศบาล หรือพนกังานเทศบาลตาํแหนง่ไมต่ ํ่ากวา่ผูอ้าํนวยการกอง หรือหวัหนา้

สว่นราชการท่ีเทียบไดไ้มต่ ํ่ากวา่นี ้

  ใหเ้ลขานกุารคณะกรรมการคดัเลือกเพ่ือพิจารณารบัโอน ทาํหนา้ท่ีในงานดา้นธุรการ             

ตา่ง ๆ  ของคณะกรรมการคดัเลือกเพ่ือพิจารณารบัโอน และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และท่ีไดร้บัมอบหมาย 
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ขอ้  165    หลกัเกณฑก์ารคดัเลือก วิธีการคดัเลือก และการกาํหนดคณุสมบตัขิองผูท่ี้มี             

สิทธิเขา้รบัการคดัเลือกเพ่ือโอนตามขอ้ 160  ใหน้าํหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดไวส้าํหรบัการคดัเลือก  ผู้

ดาํรงตาํแหนง่บริหารเพ่ือแตง่ตัง้ใหมี้ระดบัสงูขึน้ตามท่ีกาํหนดในหมวด 4 วา่ดว้ยการคดัเลือก มาใชบ้งัคบั

โดยอนโุลม 

  ขอ้  166    ใหค้ณะกรรมการคดัเลือก ดาํเนินการคดัเลือกผูมี้คณุสมบตัิตามท่ีกาํหนดและ

ไดแ้จง้ความประสงคส์มคัรเขา้รบัการคดัเลือกตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือก แลว้ประกาศผลการ         

คดัเลือกเสนอให ้ ก.ท.จ. พิจารณารบัโอน 

  ขอ้  167    ภายใตบ้งัคบัขอ้ 152   เพ่ือประโยชนแ์ก่ราชการ เทศบาล  อาจโอนสบัเปล่ียน

ตาํแหนง่พนกังานเทศบาลในตาํแหนง่เดียวกนัได ้  โดยความสมคัรใจของพนกังานผูโ้อน   และนายก            

เทศมนตรีของเทศบาลท่ีเก่ียวขอ้งได ้ตกลงยินยอมในการโอนดงักลา่วแลว้  ใหเ้ทศบาลท่ีเก่ียวขอ้งเสนอขอ

ความเห็นชอบตอ่ ก.ท.จ.  เม่ือ  ก.ท.จ. ไดพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบแลว้  ใหน้ายกเทศมนตรีออกคาํสั่ง 

แตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัท่ีไมส่งูกวา่เดมิ และไดร้บัเงินเดือนในขัน้ท่ีไมส่งูกวา่เดิม 

  การโอนพนกังานเทศบาลอ่ืน มาแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ผูป้ฏิบตังิานในเทศบาล อาจกระทาํ

ไดโ้ดยความสมคัรใจของผูจ้ะขอโอน  และไดร้บัความยินยอมจากนายกเทศมนตรีของเทศบาลท่ีจะรบัโอนนัน้    

เม่ือ ก.ท.จ. ไดพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบแลว้  ใหน้ายกเทศมนตรีออกคาํสั่งแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัท่ี

ไมส่งูกวา่เดมิ และไดร้บัเงินเดือนในขัน้ท่ีไมส่งูกวา่เดมิ 

  การโอนพนกังานเทศบาลตามวรรคสองมาดาํรงตาํแหนง่ในระดบัตํ่ากวา่เดมิอาจกระทาํได้

ตอ่เม่ือพนกังานเทศบาลผูน้ัน้สมคัรใจและไดร้บัความเห็นชอบจาก  ก.ท.จ.  ในการนี ้ ก.ท.จ. ตอ้งพิจารณา

โดยคาํนงึถึงเหตผุลความจาํเป็นและประโยชนท่ี์ทางราชการจะไดร้บั  โดยกาํหนดใหไ้ดร้บัเงินเดือนในขัน้ท่ี

เทียบไดต้รงกนักบัขัน้เงินเดือนของอนัดบัเดมิ ตามตารางเปรียบเทียบขัน้เงินเดือนแตล่ะอนัดบัท่ีพนกังาน       

เทศบาล จะไดร้บัเม่ือไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ทา้ย ประกาศนี ้ แตห่ากผูน้ัน้ไดร้บัเงินเดือนสงูกวา่     

ขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือนสาํหรบัตาํแหนง่นัน้ ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในขัน้สงูของอนัดบัสาํหรบัตาํแหนง่นัน้  

ขอ้  168    ภายใตบ้งัคบัขอ้  159  และขอ้  167  ในกรณีมีเหตผุลและความจาํเป็นท่ีสาํคญั

เป็นประโยชนต์อ่ราชการของเทศบาล  โดยส่วนรวม  ก.ท.จ.อาจพิจารณาและมีมตใิหค้วามเห็นชอบใหโ้อน

พนกังานเทศบาลหนึ่งมาแตง่ตัง้เป็นพนกังานเทศบาลของเทศบาลอีกแหง่หนึ่งในจงัหวดัเดียวกนัได ้ โดยให้

ดาํรงตาํแหนง่ในระดบัท่ีไมส่งูกวา่เดมิ  และไดร้บัเงินเดือนในขัน้ท่ีไมส่งูกวา่เดมิ 

ขอ้  169    กรณีท่ีมีปัญหาขดัแยง้ระหว่างพนกังานเทศบาลกบันายกเทศมนตรีและไม่

สามารถดาํเนินการโอนระหว่างเทศบาลภายในจงัหวดัตามขอ้  168 ได ้ ก.ท.จ.จะรบัเร่ืองราวและตรวจสอบ

ขอ้เท็จจรงิ  เหตผุลความจาํเป็นของเทศบาล  เหตผุลความจาํเป็นของนายกเทศมนตรีหรือคาํรอ้งของ

พนกังานเทศบาลท่ีย่ืนความประสงคแ์ลว้แตก่รณี  พรอ้มเสนอรายละเอียดหลกัฐานให ้ก.ท. พิจารณาและ  

มีมตเิห็นชอบใหโ้อนพนกังานเทศบาลระหวา่งเทศบาลในระหวา่งจงัหวดัในระดบัเดียวกนัได ้ โดยคาํนงึถึง

ความเหมาะสม  ความจาํเป็นเพ่ือประโยชนแ์ก่เทศบาล 
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ในกรณีตาํแหนง่บรหิารและสายงานผูบ้ริหารสถานศกึษาของเทศบาลว่างลงหลาย

ตาํแหนง่พรอ้มกนัในหลายเทศบาลในหลายจงัหวดั  เพ่ือประโยชนใ์นการพฒันาพนกังานเทศบาล                   

ใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบรหิารงานของเทศบาลเป็นส่วนรวม  ก.ท. จะพิจารณาและมีมตใิหโ้อน พนกังาน

เทศบาลในระหว่างจงัหวดัได ้ ทัง้นี ้ ตามระยะเวลาท่ี ก.ท.กาํหนด 

ในการดาํเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให ้ พนกังานเทศบาลย่ืนคาํรอ้งและรายงาน

เหตผุลความจาํเป็นตอ่ ก.ท.จ. หรือเทศบาลรายงานเหตผุลความจาํเป็นของนายกเทศมนตรีตอ่ ก.ท.จ.เม่ือ 

ก.ท.จ.ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิดงักลา่วแลว้เสนอความเห็นให ้ก.ท.พิจารณา 

ขอ้  170    การโอนพนกังานเทศบาล ตามท่ีกาํหนดในหมวดนีใ้หน้ายกเทศมนตรีมีคาํสั่ง

รบัโอนและแตง่ตัง้พนกังานเทศบาล  ดงักลา่วใหด้าํรงตาํแหนง่ท่ีสอบแขง่ขนัได ้สอบคดัเลือกได ้หรือไดร้บั

คดัเลือก ตามขอ้ 152 และ ขอ้ 153 หรือตาํแหนง่ท่ี ก.ท.จ. มีมตใิหค้วามเห็นชอบใหร้บัโอนและแตง่ตัง้ให้

ดาํรงตาํแหนง่ใด ตามขอ้ 159  ขอ้ 167  ขอ้  168  และขอ้  169   ใหน้ายกเทศมนตรีของเทศบาลสงักดัเดมิ

มีคาํสั่งใหพ้นกังานเทศบาลผูน้ัน้พน้จากตาํแหนง่  ทัง้นี ้ใหก้าํหนดวนัท่ีในคาํสั่งรบัโอนและคาํสั่ง ใหพ้น้จาก

ตาํแหนง่ใหมี้ผลในวนัเดียวกนั 

การสั่งการโอนพนกังานเทศบาล และการสั่งใหพ้นกังานเทศบาลพน้จากตาํแหนง่ตามวรรค

หนึ่ง  ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจาก  ก.ท.จ.  

 

 

หมวด  8 

การรับโอน 

ขอ้  171    การรบัโอนพนกังานสว่นทอ้งถ่ินอ่ืนและการรบัโอนขา้ราชการประเภทอ่ืนท่ี                          

ไมใ่ชข่า้ราชการการเมืองหรือขา้ราชการวิสามญัมาบรรจแุละแตง่ตัง้เป็นพนกังานเทศบาลใหร้บัโอนและ

แตง่ตัง้เป็นพนกังานเทศบาลจากผูส้อบแขง่ขนัได ้ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกในตาํแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้โดยกรณีพิเศษ

ตามขอ้ 109 (2)  โดยใหด้าํรงตาํแหนง่ท่ีสอบแขง่ขนัได ้หรือ  ไดร้บัการคดัเลือกนัน้ และใหไ้ดร้บัเงินเดือน

ตามคณุวฒุิสาํหรบัตาํแหนง่นัน้  เวน้แต ่ผูน้ัน้ไดร้บัเงินเดือนสงูกวา่คณุวฒุิ ใหไ้ดร้บัเงินเดือนเทา่กบั

เงินเดือนท่ีไดร้บัอยูเ่ดมิ แตถ่า้ไมมี่ขัน้เงินเดือนเท่ากบัเงินเดือนท่ีไดร้บัอยูเ่ดมิ ใหไ้ดร้บัเงินเดือนสาํหรบั

ตาํแหนง่ท่ีสอบแขง่ขนัได ้หรือไดร้บัการคดัเลือกในขัน้ท่ีเทียบไดต้รงกนักบัขัน้เงินเดือนท่ีไดร้บัอยูเ่ดมิตาม

ตารางเปรียบเทียบขัน้เงินเดือนแตล่ะอนัดบัท่ีขา้ราชการจะไดร้บั เม่ือไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ทา้ย

ประกาศนี ้ แตถ่า้ผูน้ัน้ไดร้บัเงินเดือนสงูกวา่ขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือนสาํหรบัตาํแหนง่ท่ีสอบแขง่ขนัไดห้รือ

ไดร้บัการคดัเลือก ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือนสาํหรบัตาํแหนง่นัน้ 
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  7การรบัโอนพนกังานส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนซึ่งดาํรงตาํแหนง่บริหาร และการรบัโอนขา้ราชการ

ประเภทอ่ืน ซึ่งมีลกัษณะงานเทียบเคียงไดก้บัตาํแหนง่บริหาร โดยมีหนงัสือรบัรองจากสว่นราชการตน้สงักดั 

ตามวรรคหนึ่งมาบรรจแุละแตง่ตัง้เป็นพนกังานเทศบาล ในตาํแหนง่บรหิารและสายงานผูบ้รหิาร

สถานศกึษา ใหร้บัโอนและแตง่ตัง้เป็นพนกังานเทศบาลจากผูไ้ดร้บัการคดัเลือก โดยใหด้าํเนินการรว่มกบั

การคดัเลือกเพ่ือโอนพนกังานเทศบาลตามขอ้ 160 และขอ้ 165 ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดตาม   

ขอ้ 139(4) โดยใหม้าดาํรงตาํแหนง่ในระดบัท่ีไมส่งูกวา่เดมิ และใหไ้ดร้บัเงินเดือนในขัน้ท่ีไมส่งูกวา่เดมิ 

ขอ้  172    ในกรณีเทศบาลมีเหตผุลและความจาํเป็นอย่างย่ิงเพ่ือประโยชนแ์ก่ราชการ   

เทศบาลอาจขอรบัโอนพนกังานสว่นทอ้งถ่ินอ่ืน หรือขา้ราชการประเภทอ่ืนท่ีไมใ่ชข่า้ราชการการเมืองหรือ

ขา้ราชการวิสามญั ท่ีมีความประสงคจ์ะขอโอนมาแตง่ตัง้เป็นพนกังานเทศบาลในตาํแหนง่ผูป้ฏิบตังิาน     

ใหเ้ทศบาล  เสนอ ก.ท.จ.  โดยใหชี้แ้จงเหตผุลความจาํเป็น ความรู ้ความสามารถ  ประสบการณก์าร

ทาํงาน และความชาํนาญการของผูท่ี้จะขอโอนและประโยชนท่ี์ทางราชการจะไดร้บั เม่ือ  ก.ท.จ. ได้

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแลว้ใหน้ายกเทศมนตรีสั่งรบัโอน  และแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่เป็นพนกังาน     

เทศบาล  สว่นจะบรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ระดบัใด และจะใหไ้ดร้บัเงินเดือนเท่าใด  ให ้ ก.ท.จ. เป็น

ผูก้าํหนด  แตจ่ะตอ้งไมส่งูกวา่พนกังานเทศบาลท่ีมีคณุวฒุิ ความสามารถ และความชาํนาญในระดบั

เดียวกนั 

ขอ้  173    การรบัโอนพนกังานสว่นทอ้งถ่ินอ่ืนหรือการรบัโอนขา้ราชการประเภทอ่ืนมา      

บรรจแุละแตง่ตัง้เป็นพนกังานเทศบาลตามขอ้  171  และขอ้  172  ใหน้ายกเทศมนตรีมีคาํสั่งใหร้บัโอนและ

แตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่พนกังานเทศบาลแลว้ ใหมี้หนงัสือแจง้การรบัโอนใหส้ว่นราชการสงักดัเดมิของผูท่ี้

จะโอนออกคาํสั่งใหผู้น้ัน้พน้จากตาํแหนง่และหนา้ท่ี  ทัง้นี ้   ใหก้าํหนดวนัท่ีในคาํสั่งรบัโอนและคาํสั่งใหพ้น้

จากตาํแหนง่เป็นวนัเดียวกนั 

การออกคาํสั่งรบัโอนและแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในเทศบาลตามวรรคหนึ่งให ้ ก.ท.จ. ให้

ความเห็นชอบก่อน 

ขอ้  174    การรบัโอนพนกังานสว่นทอ้งถ่ินอ่ืนหรือการรบัโอนขา้ราชการประเภทอ่ืนมา    

บรรจแุละแตง่ตัง้เป็นพนกังานเทศบาล ตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑ ์ดงันี ้

    (1)  ตาํแหนง่ท่ีจะนาํมาใชใ้นการรบัโอน ตอ้งเป็นตาํแหนง่วา่งท่ีมีอตัราเงินเดือน  

    (2)  ผูไ้ดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ใด ตอ้งมีคณุสมบตัติรงตาม                     

คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่ตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง่นัน้ 

    (3)  ผูใ้ดท่ีดาํรงตาํแหนง่ไมต่ ํ่ากว่าระดบั 3 หากไมเ่คยไดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้ให้

ดาํรงตาํแหนง่ท่ีใชว้ฒุิตัง้แตร่ะดบัปรญิญาตรีหรือเทียบไดไ้มต่ ํ่ากวา่นีข้ึน้ไปเป็นคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบั

ตาํแหนง่มาก่อน หรือไมเ่คยไดร้บัแตง่ตัง้โดยผลการสอบแขง่ขนัหรือการคดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไม่

                                                   
7 แกไ้ขโดย ประกาศ ก.ท.จ.นม เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของเทศบาล (เพ่ิมเติมฉบบัท่ี 4) ลว.15 กนัยายน 2546 
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จาํเป็นตอ้งสอบแขง่ขนัใหด้าํรงตาํแหนง่ท่ีตอ้งใชว้ฒุิตัง้แตป่รญิญาตรีหรือเทียบไดไ้มต่ ํ่ากวา่นี ้เป็น

คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่มาก่อน   หากจะแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 3        

ขึน้ไป  ผูน้ัน้จะตอ้งเป็นผูส้อบแขง่ขนัไดใ้นตาํแหนง่สายงานท่ีจะรบัโอน และบญัชีสอบแขง่ขนันัน้ยงัไม ่    

ยกเลิก 

    (4)  การรบัโอนเพ่ือแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ท่ีตอ้งดาํเนินการคดัเลือกหรือตอ้งประเมิน

บคุคล ผูข้อโอนจะตอ้งผา่นการคดัเลือกหรือผ่านการประเมินบคุคลก่อน 

    (5) การรบัโอนเพ่ือแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในสายงานใด ของเทศบาลใดตอ้งไมมี่ผูส้อบ

แขง่ขนัไดใ้นตาํแหนง่สายงานนัน้ของเทศบาลนัน้ หรือของ ก.ท.จ.นัน้  ขึน้บญัชีรอการบรรจอุยู ่ หรือไมมี่       

ผูส้อบคดัเลือกได ้หรือผูไ้ดร้บัคดัเลือกในตาํแหนง่สายงานนัน้ของเทศบาลนัน้ หรือของ ก.ท.จ.นัน้ ขึน้บญัชี     

รอการแตง่ตัง้อยู ่

ขอ้  175    เพ่ือประโยชนใ์นการนบัเวลาราชการใหถื้อว่าเวลาราชการหรือเวลาทาํงานของ      

ผูท่ี้โอนมาตามท่ีกาํหนดในหมวดนี ้  ในขณะท่ีเป็นพนกังานสว่นทอ้งถ่ินอ่ืน หรือขา้ราชการประเภทอ่ืนนัน้ 

เป็นเวลาราชการของพนกังานเทศบาล 

หมวด  9 

การเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล  

(รวมพนักงานครูเทศบาลทีไ่ม่สังกัดสถานศึกษา) 

ขอ้  176    การเล่ือนพนกังานเทศบาลขึน้แตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ ใหเ้ล่ือน

และแตง่ตัง้จากผูส้อบแขง่ขนัได ้หรือผูส้อบคดัเลือกเพ่ือดาํรงตาํแหนง่นัน้ได ้หรือจากผูไ้ดร้บัคดัเลือกเพ่ือ

ดาํรงตาํแหนง่นัน้  

ขอ้  177    การเล่ือนและแตง่ตัง้ผูส้อบแขง่ขนัได ้ ผูส้อบคดัเลือกไดห้รือผูไ้ดร้บัการ           

คดัเลือกใหเ้ล่ือนและแตง่ตัง้ตามลาํดบัท่ีในบญัชีสอบแข่งขนัหรือบญัชีสอบคดัเลือกหรือบญัชีผูไ้ดร้บัการ 

คดัเลือกนัน้ แลว้แตก่รณี  สาํหรบัการเล่ือนและแตง่ตัง้จากผูไ้ดร้บัคดัเลือกใหเ้ล่ือนและแตง่ตัง้ตามความ

เหมาะสมโดยคาํนงึถึงความรู ้ความสามารถ  ความประพฤต ิและประวตัิการรบัราชการ ซึ่งจะตอ้งเป็นผูมี้

ผลงานเป็นท่ีประจกัษใ์นความสามารถแลว้ 
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ขอ้  178    การเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานเทศบาล ใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 

จากผูส้อบแขง่ขนัได ้ใหไ้ดร้บัแตง่ตัง้ได ้ ดงันี ้

      (1)  เล่ือนผูซ้ึ่งไดร้บัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  หรือปรญิญาตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะ

สาํหรบัตาํแหนง่ในระดบั 2 ระดบั 3 หรือระดบั 4  และสอบแขง่ขนัเพ่ือดาํรงตาํแหนง่นัน้ได ้ ขึน้แตง่ตัง้ให้

ดาํรงตาํแหนง่นัน้ 

      (2)  การเล่ือนกรณีดงักลา่ว จะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้ไดต้อ่เม่ือถึงลาํดบัท่ีท่ีผูน้ัน้สอบแขง่ขนัได ้

ตามลาํดบัท่ีในบญัชีผูส้อบแขง่ขนัได ้สาํหรบัเงินเดือนท่ีไดร้บัใหเ้ป็นไปตามคณุวฒุิท่ีประกาศรบัสมคัร   

      (3)  หลกัสตูรและวิธีการสอบแขง่ขนั  ใหด้าํเนินการตามหมวด 4 ว่าดว้ยการคดัเลือก  

แหง่ประกาศหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการสอบแขง่ขนัสาํหรบัพนกังานเทศบาลท่ี ก.ท. กาํหนด  

      (4)  ใหน้ายกเทศมนตรีเป็นผูส้ั่งเล่ือนและแตง่ตัง้ตามลาํดบัท่ีในบญัชีผูส้อบแขง่ขนัได้

โดยความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. 

ขอ้  179    การเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานเทศบาล ใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้จาก       

ผูส้อบคดัเลือกได ้ใหเ้ล่ือนและแตง่ตัง้ได ้ ดงันี ้

    (1)  เล่ือนและแตง่ตัง้ผูด้าํรงตาํแหนง่ในสายงานผูป้ฏิบตังิานใหด้าํรงตาํแหนง่ใน                    

สายงานผูบ้ริหารของเทศบาล 

      (2)  เล่ือนและแตง่ตัง้ผูด้าํรงตาํแหนง่สายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 1 หรือระดบั 2                   

ใหด้าํรงตาํแหนง่ในสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 3   

    (3)  เล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาลใหด้าํรงตาํแหนง่สายงานศกึษานิเทศก ์

    (4)  เป็นผูมี้คณุสมบตัติรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่ท่ี  ก.ท.กาํหนดไวใ้น

มาตรฐานกาํหนดตาํแหนง่ในระดบัท่ีจะแตง่ตัง้ และตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัเงินเดือนไมต่ ํ่ากวา่ขัน้ต ํ่าของอนัดบั

เงินเดือนสาํหรบัตาํแหนง่นัน้  

    (5)  หลกัสตูรและวิธีการสอบคดัเลือก ใหด้าํเนินการตามหมวด 4 ว่าดว้ยการคดัเลือก      

แหง่ประกาศหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการสอบคดัเลือกสาํหรบัพนกังานเทศบาลท่ี ก.ท. กาํหนด 

   (6)  ใหน้ายกเทศมนตรีเป็นผูส้ั่งเล่ือนและแตง่ตัง้ตามลาํดบัท่ีในบญัชีผูส้อบคดัเลือกได้

โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. 

  ขอ้  180    การเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานเทศบาล ใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้สาํหรบั

ตาํแหนง่ท่ีกาํหนดเป็นตาํแหนง่ระดบัควบจากผูไ้ดร้บัการคดัเลือกจากผูท่ี้ไดร้บัการคดัเลือก   

    (1)  เล่ือนและแตง่ตัง้ในระดบัควบขัน้ตน้  ไดแ้ก่ เล่ือนและแตง่ตัง้ผูท่ี้ไดร้บัเงินเดือน 

ยงัไมถึ่งขัน้ต ํ่าและผูท่ี้ไดร้บัเงินเดือนไม่ต ํ่ากว่าขัน้ต ํ่าของอนัดบัเงินเดือนสาํหรบัตาํแหน่งท่ีจะเล่ือนขึน้            

แตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้โดยไมเ่ปล่ียนสายงาน ดงัตอ่ไปนี ้
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          (ก)  เล่ือนผูด้าํรงตาํแหนง่ระดบั 1  ของสายงานใดท่ีเริ่มตน้จากระดบั 1 ขึน้ดาํรง

ตาํแหนง่ระดบั 2 ของสายงานนัน้                 

          (ข)  เล่ือนผูด้าํรงตาํแหนง่ระดบั 2  ของสายงานใดท่ีเริ่มตน้จากระดบั 2 ขึน้ดาํรง

ตาํแหนง่ระดบั 3 ของสายงานนัน้  

         (ค)  เล่ือนผูด้าํรงตาํแหนง่ระดบั 3  ของสายงานใดท่ีเริ่มตน้จากระดบั 3 ขึน้ดาํรง

ตาํแหนง่ระดบั 4 ของสายงานนัน้ 

        (ง)  เล่ือนผูด้าํรงตาํแหนง่ระดบั 4  ของสายงานแพทย ์ สายงานทนัตแพทย ์ และ 

สายงานวิชาการสตัวแพทย ์ ขึน้ดาํรงตาํแหนง่ระดบั 5 ของสายงานนัน้ 

      (2)  เล่ือนและแตง่ตัง้ในระดบัควบขัน้สงู ไดแ้ก่ เล่ือนและแตง่ตัง้ผูท่ี้ไดร้บัเงินเดือนไม ่  

ตํ่ากว่าขัน้ต ํ่าของอนัดบัเงินเดือนสาํหรบัตาํแหนง่ท่ีจะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้โดย

ไมเ่ปล่ียนสายงาน ดงัตอ่ไปนี ้

          (ก)  เล่ือนผูด้าํรงตาํแหนง่ระดบั 2  ของสายงานใดท่ีเริ่มตน้จากระดบั 1 ขึน้ดาํรง

ตาํแหนง่ระดบั 3 ของสายงานนัน้  

          (ข)  เล่ือนผูด้าํรงตาํแหนง่ระดบั 3  ของสายงานใดท่ีเริ่มตน้จากระดบั 2 ขึน้ดาํรง

ตาํแหนง่ระดบั 4 ของสายงานนัน้  

          (ค)  เล่ือนผูด้าํรงตาํแหนง่ระดบั 4  ของสายงานใดท่ีเริ่มตน้จากระดบั 3 ขึน้ดาํรง

ตาํแหนง่ระดบั 5  ของสายงานนัน้  

          (ง)  เล่ือนผูด้าํรงตาํแหนง่ระดบั 5  ของสายงานแพทย ์ สายงานทนัตแพทย ์ และสาย

งานวิชาการสตัวแพทย ์ ขึน้ดาํรงตาํแหนง่ระดบั 6 ของสายงานนัน้      

    (3)  เป็นผูมี้คณุสมบตัติรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่ท่ี ก.ท. กาํหนดไวใ้น

มาตรฐานกาํหนดตาํแหนง่ในระดบัท่ีจะแตง่ตัง้  

    (4)  ใหด้าํเนินการคดัเลือกโดยการประเมินบคุคลและการปฏิบตังิานตามวิธีการและ

แบบประเมินทา้ยประกาศกาํหนดนี ้

      (5)  ใหน้ายกเทศมนตรีเป็นผูส้ั่งเล่ือนและแตง่ตัง้โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.และใหมี้

ผลไมก่่อนวนัท่ีผูบ้งัคบับญัชาชัน้ตน้บนัทกึความเห็นวา่ควรเล่ือนระดบัได ้

  ขอ้  181    การเล่ือนผูท่ี้ดาํรงตาํแหนง่ระดบั 1 ระดบั  2  ระดบั 3  หรือระดบั 4  ซึ่งเป็นผูท่ี้

ไดร้บัการคดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจ่าํเป็นตอ้งสอบแขง่ขนัใหแ้ตง่ตัง้ดาํรงตาํแหนง่ในระดบัสงูขึน้ 

      (1)  ไดร้บัวฒุิท่ีตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ โดยไดร้บั      

ทนุรฐับาล  ทนุเลา่เรียนหลวง หรือทนุของเทศบาล  ตามขอ้ 109 (1)  

      (2)  ไดร้บัวฒุิท่ี ก.ท.กาํหนดใหค้ดัเลือกเพ่ือบรรจบุคุคลเขา้รบัราชการเป็นกรณีพิเศษ

ตามขอ้ 109 (2)  

    (3)  หลกัสตูรและวิธีการคดัเลือกใหด้าํเนินการตามประกาศหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการ 

คดัเลือกกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจ่าํเป็นตอ้งสอบแขง่ขนัสาํหรบัพนกังานเทศบาลท่ี ก.ท. กาํหนด  
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      (4)  ใหน้ายกเทศมนตรีเป็นผูส้ั่งเล่ือนและแตง่ตัง้โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. 

  ขอ้  182    การเล่ือนและแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัสงูขึน้สาํหรบัตาํแหนง่ท่ีกาํหนด     

เป็นตาํแหนง่ผูป้ฏิบตังิานท่ีมีประสบการณ ์ในตาํแหนง่สายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 1 และระดบั 2 

      (1)  ตาํแหนง่ในกลุม่งานธุรการหรือบริการทั่วไป และกลุม่งานท่ีปฏิบตัภิารกิจหลกั        

ของสว่นราชการ ตามบญัชีรายการจาํแนกกลุม่งานตาํแหนง่ฯ (บญัชีหมายเลข 1 ทา้ยประกาศนี)้ ใหก้าํหนด

ตาํแหนง่ไดถึ้งระดบั 5 หรือ 6 ดงันี ้

          (ก)  ตาํแหนง่ในสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 1 กาํหนดเป็นตาํแหนง่ระดบั 1 – 3     

หรือ 4 สาํหรบัระดบั 5  ใหมี้การประเมินเพ่ือปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่  

          (ข)  ตาํแหนง่ในสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 2 อาจปรบัเป็นตาํแหนง่ระดบั 2 – 4  หรือ 

5 สาํหรบัระดบั 6  ใหมี้การประเมินเพ่ือปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่  

      (2)  ตาํแหนง่ในกลุม่งานเทคนิคเฉพาะดา้น และกลุม่งานท่ีใชท้กัษะและความชาํนาญ

เฉพาะตวัตามบญัชีจาํแนกกลุม่งานตาํแหนง่ฯ (บญัชีหมายเลข 1ทา้ยประกาศนี)้ ใหก้าํหนดตาํแหนง่ไดถึ้ง

ระดบั 5 หรือ 6 ดงันี ้

          (ก)  ตาํแหนง่ในสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 1 กาํหนดเป็นตาํแหนง่ระดบั 1 – 3       

หรือ 4 หรือ 5  

          (ข)  ตาํแหนง่ในสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 2 กาํหนดเป็นตาํแหนง่ระดบั 2 – 4            

หรือ 5 หรือ 6 

      ทัง้นี ้ การกาํหนดตาํแหนง่ตามขอ้ (1) และ (2) ระดบัตาํแหนง่ท่ีจะปรบัปรุงตอ้งไมส่งู

กวา่ระดบัของตาํแหนง่ของหวัหนา้หน่วยงานระดบักองหรือเทียบเทา่ท่ีตาํแหนง่นัน้สงักดั 

      (3)  ก.ท.จ.เห็นชอบกาํหนดตาํแหนง่และระดบัตาํแหน่งตามขอ้ (1) และ (2) ตาม          

กรอบและแผนอตัรากาํลงัของพนกังานเทศบาลยกเวน้การจะปรบัตาํแหนง่ในสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 1 

ใหเ้ป็นระดบั 5 และตาํแหนง่ในสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 2 ใหเ้ป็นระดบั 6 ตามขอ้ (1) ใหด้าํเนินการได ้

เม่ือผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้เป็นผูมี้ผลงานและมีคณุสมบตัคิรบถว้นท่ีจะแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่สงูขึน้ดงักลา่ว 

และลกัษณะหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ ปรมิาณและคณุภาพของงานของตาํแหนง่นัน้เปล่ียนไปจากเดมิใน

สาระสาํคญัถึงขนาดท่ีจะตอ้งปรบัระดบัตาํแหนง่ตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง่ท่ี ก.ท.กาํหนด  

      (4)  การปรบัระดบัตาํแหน่งใหส้งูขึน้ใหด้าํเนินการไดค้รัง้ละไมเ่กิน 1 ระดบั  การจะ   

พิจารณาปรบัระดบัตาํแหนง่ใดใหห้น่วยงานการเจา้หนา้ท่ีศกึษาและวิเคราะหห์นา้ท่ีความรบัผิดชอบของ

ตาํแหนง่เพ่ือเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาโดยใชแ้บบประเมินตาํแหนง่สาํหรบัผูป้ฏิบตังิานท่ีมีประสบการณ ์

(สายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 1 และระดบั 2) ซึ่งใชส้าํหรบัการปรบัระดบัตาํแหนง่ของสายงานท่ีเริ่มตน้จาก 

ระดบั 1 ขึน้เป็นระดบั 5 และตาํแหนง่ของสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 2 ขึน้เป็นระดบั 6 เทา่นัน้ 

      (5)  ในการดาํเนินการเพ่ือศกึษาวิเคราะหด์งักลา่ว ในชัน้แรกตอ้งมีคาํบรรยาย 

ลกัษณะงานของตาํแหนง่  (Job  Description)  ท่ีกาํหนดไวเ้ดมิและท่ีกาํหนดใหม่ และหากรายละเอียดของ

ขอ้มลูไมช่ดัเจน   อาจตอ้งศกึษาขอ้มลูเพิ่มเตมิ โดยการสมัภาษณต์วัพนกังานหรือผูบ้งัคบับญัชา        
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โดยตรงการสงัเกตการทาํงานจรงิในพืน้ท่ี การศกึษาจากเอกสารตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีขา้ราชการผู้

นัน้รบัผิดชอบ หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ    

      (6)  หลกัเกณฑก์ารเล่ือนและแตง่ตัง้ ใหส้ามารถดาํเนินการได ้ดงันี ้ 

          (ก)  เล่ือนผูด้าํรงตาํแหนง่ระดบั 3 ของสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 1  ขึน้ดาํรง

ตาํแหนง่ระดบั 4 ของสายงานนัน้ 

          (ข)  เล่ือนผูด้าํรงตาํแหนง่ระดบั 4 ของสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 1   ขึน้ดาํรง

ตาํแหนง่ระดบั 5 ของสายงานนัน้ 

          (ค)  เล่ือนผูด้าํรงตาํแหนง่ระดบั 4 ของสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 2   ขึน้ดาํรง

ตาํแหนง่ระดบั 5 ของสายงานนัน้ 

          (ง)  เล่ือนผูด้าํรงตาํแหนง่ระดบั 5 ของสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 2    ขึน้ดาํรง

ตาํแหนง่ระดบั 6 ของสายงานนัน้ 

    (7)  เป็นผูมี้คณุสมบตัคิรบถว้นนบัถึงวนัย่ืนแบบประเมิน ดงันี ้

                      (ก)  เป็นผูมี้คณุวฒุิและคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่ท่ี           

ก.ท. กาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง่ในระดบัท่ีจะแตง่ตัง้ และ  

        (ข)  เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งและปฏิบตัหินา้ท่ีในตาํแหน่งสายงานท่ีจะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้   

ในระดบัท่ีต ํ่ากวา่ระดบัของตาํแหนง่ท่ีจะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้ 1 ระดบั ตดิตอ่กนัมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี  โดย      

ไมอ่าจนาํระยะเวลาดาํรงตาํแหนง่ในสายงานอ่ืนมานบัเกือ้กลูได ้เชน่ จะเล่ือนเป็นนายชา่งโยธา 6 ตอ้ง     

เป็นนายช่างโยธา 5 มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี เป็นตน้ ในกรณีท่ีระยะเวลาตดิตอ่กนัไมค่รบ 2 ปี แตน่บัรวม

หลายๆ  ชว่งเวลาแลว้ครบ 2 ปี ก.ท.อนโุลมใหน้บัเวลาการดาํรงตาํแหนง่ดงักลา่วได ้และ                     

          (ค)  มีระยะเวลาขัน้ต ํ่าในการดาํรงตาํแหนง่หรือเคยดาํรงตาํแหนง่ในสายงานท่ี          

แตง่ตัง้ตามคณุวฒุิของบคุคล และระดบัตาํแหนง่ท่ีจะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้ ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุวฒุิ เล่ือนขึน้ดาํรงตาํแหนง่   

 ระดบั 4 ระดบั 5 ระดบั 6 
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ตาํแหนง่ในสายท่ีเริ่มตน้จากระดบั 1 หรือระดบั 2 

- ม.3 / ม.ศ.3 / ม.6  หรือเทียบไดไ้มต่ ํ่ากวา่นี ้

- ประกาศนียบตัรมธัยมศกึษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1) 

   หรือเทียบไดไ้มต่ ํ่ากวา่นี ้

- ปวช.หรือประกาศนียบตัรมธัยมศกึษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2) 

  หรือเทียบไดไ้มต่ ํ่ากวา่นี ้

 

9 ปี 

8 ปี 

 

6 ปี 

 

 

11 ปี 

10 ปี 

 

8 ปี 

 

 

13 ปี 

12 ปี 

 

10 ปี 

ตาํแหนง่ในสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 2 

- ปวท.หรืออนปุรญิญา 2 ปี หรือเทียบไดไ้มต่ ํ่ากวา่นี ้

- ปวส.หรืออนปุรญิญา 3 ปีหรือเทียบไดไ้มต่ ํ่ากวา่นี ้

7 ปี 

6 ปี 

9 ปี 

8 ปี 

 

                -  การนบัระยะเวลาตามขอ้ (ค) อาจนาํระยะเวลาในการดาํรงตาํแหนง่หรือ         

เคยดาํรงตาํแหนง่ในสายงานอ่ืน ซึ่งเป็นงานท่ีมีลกัษณะหนา้ท่ีความรบัผิดชอบเก่ียวขอ้งและเกือ้กลูกนั         

ตามท่ี ก.ท.กาํหนดมานบัรวมเป็นระยะเวลาขัน้ต ํ่าดงักล่าวไดต้ามบญัชีกาํหนดกลุม่ตาํแหนง่พนกังาน       

เทศบาลท่ีมีลกัษณะหนา้ท่ีความรบัผิดชอบเก่ียวขอ้งและเกือ้กลูกนั  (ตามบญัชีหมายเลข 2 ทา้ยประกาศนี)้ 

                          -   การพิจารณาคณุวฒุิตามขอ้ (ค) ตอ้งเป็นคณุวฒุิทางการศกึษาท่ีตรงตาม       

คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้ตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง่นัน้เทา่นัน้ และใหพ้ิจารณาจาก

วฒุิทางการศกึษาท่ีระบไุวใ้นบตัรประวตัพินกังานเทศบาล เป็นหลกัในกรณีผูไ้ดร้บัคณุวฒุิเพิ่มเตมิภายหลงั

จากการบรรจเุขา้รบัราชการจะตอ้งย่ืนขอบนัทกึเพิ่มลงในบตัรประวตัพินกังานเทศบาลก่อน จงึจะนาํคณุวฒุิ

นัน้มาใชใ้นการพิจารณาได ้ 

          (ง)  ไดร้บัเงินเดือนไม่ต ํ่ากว่าอตัราเงินเดือนดงัตอ่ไปนี ้

  - เล่ือนระดบั 4  ตอ้งไดร้บัเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจบุนัไมต่ ํ่ากวา่                   

ขัน้ 6,700 บาท และไดร้บัเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแลว้มาไมต่ ํ่ากว่าขัน้ 6,360 บาท 

  - เล่ือนระดบั 5  ตอ้งไดร้บัเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจบุนัไมต่ ํ่ากวา่                   

ขัน้ 8,190 บาท และไดร้บัเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแลว้มาไมต่ ํ่ากว่าขัน้ 7,780 บาท 

  - เล่ือนระดบั 6  ตอ้งไดร้บัเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจบุนัไมต่ ํ่ากวา่                     

ขัน้ 10,080 บาท และไดร้บัเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแลว้มาไมต่ ํ่ากว่าขัน้ 10,080 บาท 

      (8)  วิธีการเล่ือนและแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่สงูขึน้   

          (ก)  ตาํแหนง่ท่ีตอ้งมีการปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่ใหเ้สนอ ก.ท.จ.เพ่ือพิจารณา

อนมุตัิปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่เม่ือผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้เป็นผูมี้ผลงานและมีคณุสมบตัิครบถว้นท่ีจะ       

แตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่สงูขึน้ดงักลา่วและลกัษณะหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ ปรมิาณและคณุภาพของ

งานของตาํแหนง่นัน้เปล่ียนไปจากเดมิในสาระสาํคญัถึงขนาดท่ีจะตอ้งปรบัระดบัตาํแหนง่ ตามมาตรฐาน

กาํหนดตาํแหนง่ท่ี ก.ท.กาํหนด 

        (ข)  ให ้ก.ท.จ.แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาคณุสมบตัแิละประเมินผลงานประกอบ

ดงันี ้
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 (1)  ประธานใหแ้ตง่ตัง้จากขา้ราชการหรือพนกังานเทศบาล  หรือผูท่ี้เคยเป็น          

ขา้ราชการหรือพนกังานเทศบาล  ท่ีดาํรงตาํแหนง่ในสายงานท่ีจะประเมินสงูกวา่ผูข้อประเมินอย่างนอ้ย        

1 ระดบั  หรือผูท้รงคณุวฒุิเฉพาะดา้นท่ีมีความชาํนาญในสายงานนัน้ ๆ  ซึ่งไมเ่คยเป็นขา้ราชการมาก่อน 

   (2)  กรรมการท่ีเป็นขา้ราชการหรือพนกังานเทศบาล  หรือเคยเป็นขา้ราชการหรือ

พนกังานเทศบาลท่ีเคยดาํรงตาํแหนง่ในสายงานท่ีจะประเมินอยา่งนอ้ยเทา่กบัระดบัตาํแหนง่ท่ีขอประเมิน

หรือผูท้รงคณุวฒุิเฉพาะดา้นท่ีมีความชาํนาญในสายงานนัน้ ๆ  ซึ่งมีผลงานเป็นท่ีประจกัษใ์นความสามารถ

จาํนวนไมน่อ้ยกวา่  2   คน  แตไ่มเ่กิน  5  คน 

   (3)  เลขานกุารให ้ก.ท.จ.แตง่ตัง้เลขานกุาร  จาํนวน  1  คน  

   คณะกรรมการฯ  ดงักลา่วจะมีก่ีคนก็ไดแ้ละอาจตัง้เป็นการเฉพาะคราวหรือตัง้เป็น

การถาวรก็ได ้ แลว้แตค่วามเหมาะสมและความจาํเป็นของแตล่ะจงัหวดั  โดยใหค้ณะกรรมการฯมีอาํนาจ

หนา้ท่ี 

(3.1) พิจารณากาํหนดแนวทางในการดาํเนินการประเมินผลงาน กาํหนด 

ประเภท จาํนวนผลงาน ลกัษณะของผลงานและวิธีการสมัภาษณท่ี์จะนาํมาใชป้ระเมินในแตล่ะตาํแหนง่ให ้       

สอดคลอ้งกบัลกัษณะการปฏิบตังิานของตาํแหนง่ท่ีจะไดร้บัการแตง่ตัง้ 

          (3.2)  พิจารณาคณุสมบตัแิละประเมินผลงานของบคุคลท่ีจะไดร้บัการ        

คดัเลือกแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ท่ีสงูขึน้     

     (3.3)  ปฏิบตังิานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินบคุคลตามท่ี ก.ท.จ.          

มอบหมาย 

               (4)  การปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่ การประเมินบคุคลและผลงานใหเ้ป็นไป            

ตามวิธีการและแบบประเมินแนบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้ 

(9) ใหน้ายกเทศมนตรีเป็นผูส้ั่งเล่ือนและแตง่ตัง้โดยผา่นความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.   

และใหมี้ผลไมก่่อนวนัท่ีผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

  ขอ้  183    การเล่ือนและแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัสงูขึน้สาํหรบัตาํแหนง่ท่ีกาํหนด     

เป็นตาํแหนง่ผูป้ฏิบตังิานท่ีมีประสบการณ ์ในสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 3 

    (1)  ตาํแหนง่ในสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 3  กาํหนดเป็นตาํแหนง่ระดบั 4 – 5  หรือ 6 ว  

หรือ 7 ว  ดงันี ้

      (ก)  ตาํแหนง่ในกลุม่งานวิชาการทั่วไป  กาํหนดระดบัของตาํแหนง่ 3 – 5 หรือ 6 ว หรือ 

7 ว ได ้ สาํหรบั ระดบั 7วใหมี้การประเมินเพ่ือปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่ 

      (ข)  ตาํแหนง่ในกลุม่งานวิชาชีพและกลุม่งานทกัษะและความชาํนาญเฉพาะตวัอาจ

กาํหนดระดบัตาํแหนง่ 3 – 5 หรือ 6 ว หรือ 7 ว โดยสาํหรบั ระดบั 7 วใหมี้การประเมินเพ่ือปรบัปรุงการ

กาํหนดตาํแหนง่ 

        ทัง้นี ้ การกาํหนดระดบัตาํแหนง่ท่ีจะปรบัปรุงตอ้งไมส่งูกวา่ระดบัตาํแหนง่ของ                  

หวัหนา้หนว่ยงานระดบักองหรือเทียบเทา่ท่ีตาํแหนง่นัน้สงักดั       
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      (2)  ก.ท.จ.เห็นชอบกาํหนดตาํแหนง่และระดบัตาํแหน่งตามขอ้  (1)  ตามกรอบ 

และแผนอตัรากาํลงัของพนกังานเทศบาล  ยกเวน้การจะปรบัตาํแหนง่ใดใหเ้ป็นระดบั 7ว ตามขอ้ (ก)         

และ (ข) ใหด้าํเนินการไดเ้ม่ือผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้เป็นผูมี้ผลงานและมีคณุสมบตัคิรบถว้นท่ีจะแตง่ตัง้ใหด้าํรง 

ตาํแหนง่สงูขึน้ดงักลา่ว และลกัษณะหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ ปรมิาณและคณุภาพของงานของตาํแหนง่นัน้

เปล่ียนไปจากเดมิในสาระสาํคญัถึงขนาดท่ีจะตอ้งปรบัระดบัตาํแหนง่ตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง่ท่ี     

ก.ท.กาํหนด   

      (3)  การปรบัระดบัตาํแหน่งใหส้งูขึน้ใหด้าํเนินการไดค้รัง้ละไมเ่กิน 1 ระดบั การจะ

พิจารณาปรบัระดบัตาํแหนง่ใด ใหห้นว่ยงานการเจา้หนา้ท่ีศกึษาและวิเคราะหห์นา้ท่ีความรบัผิดชอบของ

ตาํแหนง่ เพ่ือเสนอ ก.ท.จ. พิจารณาโดยใชแ้บบประเมินตาํแหนง่สาํหรบัผูป้ฏิบตังิานท่ีมีประสบการณ ์      

(สายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 3) ซึ่งใชส้าํหรบัการปรบัระดบัตาํแหนง่ของสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 3 ขึน้

เป็นระดบั 7ว เทา่นัน้ 

      (4)  ในการดาํเนินการเพ่ือศกึษาวิเคราะหด์งักลา่ว ในชัน้แรกตอ้งมีคาํบรรยาย 

ลกัษณะงานของตาํแหนง่ (Job  Description)  ท่ีกาํหนดไวเ้ดมิและท่ีกาํหนดใหม่ และหากรายละเอียดของ

ขอ้มลูไมช่ดัเจน  อาจตอ้งศกึษาขอ้มลูเพิ่มเตมิ โดยการสมัภาษณต์วัขา้ราชการหรือผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง

การสงัเกตการทาํงานจรงิในพืน้ท่ี การศกึษาจากเอกสารตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีขา้ราชการผูน้ัน้รบั      

ผิดชอบ หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ  

      (5)  หลกัเกณฑก์ารเล่ือนและแตง่ตัง้ ใหส้ามารถดาํเนินการได ้ดงันี ้

          (ก)  เล่ือนผูด้าํรงตาํแหนง่ระดบั 5  ของสายงานใดท่ีเริ่มตน้จากระดบั 3 ขึน้ดาํรง

ตาํแหนง่ระดบั 6 (ว) ของสายงานนัน้ 

          (ข)  เล่ือนผูด้าํรงตาํแหนง่ระดบั 6 ของสายงานใดท่ีเริ่มตน้จากระดบั 3 ขึน้ดาํรง

ตาํแหนง่ระดบั 7 (ว) ของสายงานนัน้   

      (6)  เป็นผูมี้คณุสมบตัคิรบถว้นนบัถึงวนัย่ืนแบบประเมิน ดงันี ้

                      (ก)  เป็นผูมี้คณุวฒุิและคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่ตาม           

ท่ี ก.ท.กาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้ และ 

          (ข)  มีระยะเวลาขัน้ต ํ่าในการดาํรงตาํแหนง่หรือเคยดาํรงตาํแหนง่ในสายงานท่ีจะ

แตง่ตัง้ตามคณุวฒุิและระดบัตาํแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้  ดงันี ้

 

คณุวฒุิ เล่ือนขัน้ดาํรงตาํแหนง่  

 ระดบั 6 ระดบั 7 

     - คณุวฒุิปรญิญาตรีหรือเทียบเทา่ 

     - คณุวฒุิปรญิญาโทหรือเทียบเทา่ 

     - คณุวฒุิปรญิญาเอกหรือเทียบเทา่ 

6 ปี 

4 ปี 

2 ปี 

7 ปี 

5 ปี 

3 ปี 
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    -  การนบัระยะเวลาตามขอ้ (ข) อาจนาํระยะเวลาในการดาํรงตาํแหนง่ หรือ      

เคยดาํรงตาํแหนง่ในสายงานอ่ืน ซึ่งเป็นงานท่ีมีลกัษณะหนา้ท่ีความรบัผิดชอบเก่ียวขอ้งและเกือ้กลูกนั 

ตามท่ี ก.ท.กาํหนดมานบัรวมเป็นระยะเวลาขัน้ต ํ่าดงักล่าวไดต้ามบญัชีกาํหนดกลุม่ตาํแหนง่พนกังาน      

เทศบาลท่ีมีลกัษณะหนา้ท่ีความรบัผิดชอบเก่ียวขอ้งและเกือ้กลูกนั  (บญัชีหมายเลข 4 ทา้ยประกาศ)  

        -  การพิจารณาคณุวฒุิตามขอ้ (ข) ตอ้งเป็นคณุวฒุิทางการศกึษาท่ีตรงตาม

คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้ตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง่นัน้เทา่นัน้และใหพ้ิจารณาจาก

วฒุิทางการศกึษาท่ีระบไุวใ้น ก.พ.7 เป็นหลกัในกรณีผูไ้ดร้บัคณุวฒุิเพิ่มเตมิภายหลงัจากการบรรจเุขา้รบั

ราชการจะตอ้งย่ืนขอบนัทกึเพิ่มลงใน ก.พ.7ก่อนจงึจะนาํวฒุินัน้มาใชใ้นการพิจารณาได ้ 

          (ค) ไดร้บัเงินเดือนไม่ต ํ่ากวา่อตัราเงินเดือน ดงันี ้  

                         -  เล่ือนระดบั 6 ตอ้งไดร้บัเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแลว้มาไมต่ ํ่ากว่าขัน้ 10,080 บาท 

                         -  เล่ือนระดบั 7 ตอ้งไดร้บัเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแลว้มาไมต่ ํ่ากว่าขัน้ 12,400 บาท 

      (7)  วิธีการเล่ือนและแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่สงูขึน้   

          (ก)  ตาํแหนง่ท่ีตอ้งมีการปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่ใหเ้สนอ ก.ท.จ.เพ่ือพิจารณา

อนมุตัิปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่เม่ือผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้เป็นผูมี้ผลงานและมีคณุสมบตัิครบถว้นท่ีจะ

แตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่สงูขึน้ดงักลา่วและลกัษณะหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ ปรมิาณและคณุภาพของ

งานของตาํแหนง่นัน้เปล่ียนไปจากเดมิในสาระสาํคญัถึงขนาดท่ีจะตอ้งปรบัระดบัตาํแหนง่ ตามมาตรฐาน

กาํหนดตาํแหนง่ท่ี ก.ท.กาํหนด 

        (ข)  ให ้ก.ท.จ.แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาคณุสมบตัแิละประเมินผลงานประกอบ

ดงันี ้

 (1)  ประธานใหแ้ตง่ตัง้จากขา้ราชการหรือพนกังานเทศบาล  หรือผูท่ี้เคยเป็น         

ขา้ราชการหรือพนกังานเทศบาล  ท่ีดาํรงตาํแหนง่ในสายงานท่ีจะประเมินสงูกวา่ผูข้อประเมินอย่างนอ้ย         

1 ระดบั  หรือผูท้รงคณุวฒุิเฉพาะดา้นท่ีมีความชาํนาญในสายงานนัน้ ๆ  ซึ่งไมเ่คยเป็นขา้ราชการมาก่อน 

 (2)  กรรมการท่ีเป็นขา้ราชการหรือพนกังานเทศบาล  หรือเคยเป็นขา้ราชการหรือ

พนกังานเทศบาลท่ีเคยดาํรงตาํแหนง่ในสายงานท่ีจะประเมินอยา่งนอ้ยเทา่กบัระดบัตาํแหนง่ท่ีขอประเมิน

หรือผูท้รงคณุวฒุิเฉพาะดา้นท่ีมีความชาํนาญในสายงานนัน้ ๆ  ซึ่งมีผลงานเป็นท่ีประจกัษใ์นความสามารถ  

จาํนวนไมน่อ้ยกวา่  2  คน  แตไ่มเ่กิน  5  คน 

(3) เลขานกุารให ้ก.ท.จ.แตง่ตัง้เลขานกุาร จาํนวน  1  คน 

คณะกรรมการฯ  ดงักลา่วจะมีก่ีคนก็ไดแ้ละอาจตัง้เป็นการเฉพาะคราวหรือตัง้ 

เป็นการถาวรก็ได ้ แลว้แตค่วามเหมาะสมและความจาํเป็นของแตล่ะจงัหวดั  โดยใหค้ณะกรรมการฯ มี

อาํนาจหนา้ท่ี 

         (3.1)  พิจารณากาํหนดแนวทางในการดาํเนินการประเมินผลงาน กาํหนด

ประเภท จาํนวนผลงาน ลกัษณะของผลงานและวิธีการสมัภาษณท่ี์จะนาํมาใชป้ระเมินในแตล่ะตาํแหนง่ให ้             

สอดคลอ้งกบัลกัษณะการปฏิบตังิานของตาํแหนง่ท่ีจะไดร้บัการแตง่ตัง้ 
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      (3.2)  พิจารณาคณุสมบตัแิละประเมินผลงานของบคุคลท่ีจะไดร้บัการ          

คดัเลือกแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ท่ีสงูขึน้     

         (3.3)  ปฏิบตังิานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินบคุคลตามท่ี ก.ท.จ.        

มอบหมาย 

               (4)  การปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่ การประเมินบคุคลและผลงานใหเ้ป็นไป            

ตามวิธีการและแบบประเมินแนบทา้ยประกาศนี ้

      (8)  ใหน้ายกเทศมนตรีเป็นผูส้ั่งเล่ือนและแตง่ตัง้โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.  และให้

มีผลไมก่่อนวนัท่ีผา่นการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

  ขอ้  184    การเล่ือนและแตง่ตัง้ผูด้าํรงตาํแหนง่บรหิารใหด้าํรงตาํแหนง่บริหารในระดบั               

ท่ีสงูขึน้ในเทศบาล ใหเ้ล่ือนและแตง่ตัง้ไดเ้ม่ือมีตาํแหนง่ในระดบันัน้วา่ง  โดยวิธีการคดัเลือกตามท่ีกาํหนด

ในหมวด 4 วา่ดว้ยการคดัเลือก 

  ขอ้  185    การเล่ือนและแตง่ตัง้ในตาํแหนง่สายผูบ้รหิารตัง้แตร่ะดบั 7   ใหเ้ล่ือนและ        

แตง่ตัง้ไดต้ามหลกัเกณฑ ์ ดงันี ้ 

      (1)  มีคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้ตามท่ี           

กาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนตาํแหนง่ 

      (2)  ตอ้งไดร้บัเงินเดือนไม่ต ํ่ากว่าขัน้ต ํ่าของอนัดบัเงินเดือนในระดบั 7 

                 (3)  สอบคดัเลือกหรือคดัเลือกตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ี ก.ท.จ.ประกาศกาํหนด 

      (4)  ในรอบปีท่ีแลว้จนถึงวนัแตง่ตัง้ ตอ้งไมเ่คยถกูลงโทษทางวินยัท่ีหนกักวา่โทษ

ภาคทณัฑ ์หรืออยูร่ะหวา่งถกูตัง้กรรมการสอบสวน 

 

 

 

 

 

    (5)  ผา่นการสอบคดัเลือกหรือคดัเลือกท่ี ก.ท. กาํหนด 

  ขอ้  186    การเล่ือนและแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่บรหิารระดบั 8   ใหเ้ล่ือนและแตง่ตัง้ได ้    

ตามหลกัเกณฑ ์ ดงันี ้

      (1) มีคณุสมบตัติรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้ตามท่ีกาํหนดไวใ้น

มาตรฐานกาํหนดตาํแหนง่ 

                 (2) ตอ้งไดร้บัเงินเดือนไม่ต ํ่ากว่าขัน้ต ํ่าของอนัดบัเงินเดือนในระดบั 8 

      (3) ในรอบปีท่ีแลว้จนถึงวนัท่ีแตง่ตัง้ตอ้งไมเ่คยถกูลงโทษทางวินยัหรือถกูตัง้กรรมการ

สอบสวนทางวินยั 
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      (4) ไดผ้า่นการสอบคดัเลือกหรือคดัเลือกตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการสอบ

คดัเลือกหรือคดัเลือกท่ี ก.ท. กาํหนด 

  ขอ้  187    การเล่ือนและแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่บรหิารระดบั 9   ใหเ้ล่ือนและแตง่ตัง้ได ้    

ตามหลกัเกณฑ ์ ดงันี ้    

      (1) มีคณุสมบตัติรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้ตามท่ีกาํหนดไวใ้น

มาตรฐานกาํหนดตาํแหนง่ 

      (2) ตอ้งไดร้บัเงินเดือนไม่ต ํ่ากว่าขัน้ต ํ่าของอนัดบัเงินเดือนในระดบั 9 

      (3) ในรอบปีท่ีแลว้จนถึงวนัแตง่ตัง้ ตอ้งไมเ่คยถกูลงโทษทางวินยัท่ีหนกักวา่โทษ

ภาคทณัฑ ์หรืออยูร่ะหวา่งถกูตัง้กรรมการสอบสวน 

      (4) ไดผ้า่นการสอบคดัเลือกหรือคดัเลือกตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการสอบคดัเลือก

หรือคดัเลือกท่ี ก.ท. กาํหนด 

 ขอ้  188    หลกัสตูรและวิธีการคดัเลือก  ตามขอ้  184  ใหด้าํเนินการตามประกาศ         

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการคดัเลือกสาํหรบัพนกังานเทศบาลท่ีกาํหนดในหมวด 4  สาํหรบัการประเมินผล

การปฏิบตังิานใหใ้ชแ้บบประเมินฯ  ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การปฏิบตังิานของพนกังานเทศบาลท่ีกาํหนดในหมวด  14  สว่นท่ี 5 

 

 

 

 

 

ขอ้  189    การแตง่ตัง้ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก  ตามขอ้  184  ใหน้ายกเทศมนตรีเป็นผูเ้ล่ือน 

และแตง่ตัง้โดยไดร้บัความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.และใหมี้ผลไมก่่อนวนัท่ีผ่านการคดัเลือก 

  ขอ้  190    การเล่ือนระดบัของพนกังานครูเทศบาลสายงานศกึษานิเทศกเ์พ่ือแตง่ตัง้ให้

ดาํรงตาํแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ท่ีจะตอ้งผา่นการประเมินผลการปฏิบตังิานและหรือผลงานทางวิชาการตาม

หลกัเกณฑท่ี์กาํหนด  ไดแ้ก่ตาํแหนง่ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การเล่ือนและแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ศกึษานิเทศก ์5 

(2) การเล่ือนและแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ศกึษานิเทศก ์6 

(3) การเล่ือนและแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ศกึษานิเทศก ์7 

(4) การเล่ือนและแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ศกึษานิเทศก ์8 

(5) การเล่ือนและแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ศกึษานิเทศก ์9 
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  ขอ้  191    การเล่ือนและแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ศกึษานิเทศก ์5  ใหเ้ล่ือนและแตง่ตัง้ได้

ตามหลกัเกณฑ ์ ดงันี ้

(ก.) หลกัเกณฑ ์

(1) ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้  มีคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่ศกึษานิเทศก ์5 

(2) ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้  ไดร้บัเงินเดือนไม่ต ํ่ากว่าขัน้ต ํ่าของระดบั 5 

(3) ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้  ไดป้ฏิบตังิานตามหนา้ท่ีความรบัผิดชอบและลกัษณะ 

งานท่ีปฏิบตัเิหมาะสมกบัตาํแหนง่ท่ีจะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้  และมีผลการปฏิบตังิาน  2  ปี  การศกึษายอ้นหลงั

ตามหลกัเกณฑท่ี์ ก.ท. กาํหนด 

   (4)  ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้ มีผลการปฏิบตังิานตามขอ้ (3) ไดผ้ลดี  โดยผา่นการ

ประเมินไดค้ะแนนเฉล่ียไมต่ ํ่ากวา่รอ้ยละ  65 

       (ข)  วิธีการ 

   (1)  ใหพ้นกังานครูเทศบาลผูป้ระสงคจ์ะขอกาํหนดใหไ้ดร้บัเงินเดือนในระดบัท่ี

สงูขึน้  เป็นผูจ้ดัทาํคาํขอตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้ โดยจะตอ้งชีแ้จงผา่นผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัขัน้ 

   (2)  ใหผู้บ้งัคบับญัชาชัน้ตน้  ไดแ้ก่  ผูอ้าํนวยการ / หวัหนา้กองการศกึษาและ

ปลดัเทศบาลตามลาํดบั  เป็นผูร้บัรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ลว้

เสนอ ก.ท.จ.พิจารณา 

 

 

 

 

(3)  ให ้ก.ท.จ.แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิานจาํนวนไมน่อ้ยกวา่   

5  คน  ประกอบดว้ย  ผูท้รงคณุวฒุิใน ก.ท.จ.เป็นประธานกรรมการ  และผูแ้ทนสว่นราชการท่ีเก่ียวขอ้ง          

ผูท้รงคณุวฒุิทางดา้นการศกึษาเป็นกรรมการ  โดยใหผู้ป้ระเมินผลการปฏิบตังิานพิจารณาประเมนิผลการ

ปฏิบตังิานตามแบบประเมินทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้ โดยแยกกนัประเมินแลว้สรุปผลการพิจารณาเสนอเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ตอ่ไป 

       (ค)  การแตง่ตัง้ 

   นายกเทศมนตรีออกคาํสั่งและแตง่ตัง้  โดยผา่นความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.และให้

มีผลไมก่่อนวนัท่ีผา่นการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

  ขอ้  192    การเล่ือนและแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ศกึษานิเทศก ์6  ใหเ้ล่ือนและแตง่ตัง้ได้

ตามหลกัเกณฑ ์ ดงันี ้

       (ก)  หลกัเกณฑ ์

(1) ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้  มีคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่ศกึษานิเทศก ์6 

(2) ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้  ไดร้บัเงินเดือนก่อนวนัเริ่มตน้ปีงบประมาณท่ีขอเล่ือนฯ  
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ไมต่ ํ่ากวา่ขัน้  10,080  บาท 

   (3)  ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้  ไดป้ฏิบตังิานตามหนา้ท่ีความรบัผิดชอบและลกัษณะ

งานท่ีปฏิบตัเิหมาะสมกบัตาํแหนง่ท่ีจะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้  และมีผลการปฏิบตังิาน  2  ปีการศกึษายอ้นหลงั

ตามเกณฑท่ี์ ก.ท. กาํหนด 

   (4)  ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้  มีผลการปฏิบตังิานตามขอ้ (3) ไดผ้ลดี  โดยผา่นการ

ประเมินไดค้ะแนนเฉล่ียไมต่ ํ่ากวา่รอ้ยละ 70 

       (ข)  วิธีการ 

   (1)  ใหพ้นกังานครูเทศบาลผูป้ระสงคจ์ะขอกาํหนดใหไ้ดร้บัเงินเดือนในระดบัท่ี 

สงูขึน้เป็นผูจ้ดัทาํคาํขอตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้ โดยจะตอ้งชีแ้จงผา่นผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัขัน้ 

   (2)  ใหผู้บ้งัคบับญัชาชัน้ตน้  ไดแ้ก่  ผูอ้าํนวยการ / หวัหนา้กองการศกึษาและ

ปลดัเทศบาลตามลาํดบั  เป็นผูร้บัรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ลว้

เทศบาลสง่เรื่องให ้ก.ท.จ.พิจารณา 

 

 

 

 

 

(3) ให ้ก.ท.จ.แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิานจาํนวนไมน่อ้ยกว่า  

5 คน  ประกอบดว้ย  ผูท้รงคณุวฒุิใน ก.ท.จ.เป็นประธานกรรมการ  ผูแ้ทนส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  

ผูท้รงคณุวฒุิทางดา้นการศกึษาเป็นกรรมการ  โดยใหผู้ป้ระเมินผลการปฏิบตังิานพิจารณาประเมินผลการ 

ปฏิบตังิานตามแบบประเมินทา้ยหลกัเกณฑ ์ โดยแยกกนัประเมินแลว้สรุปผลการพิจารณาเสนอเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ตอ่ไป 

       (ค)  การแตง่ตัง้ 

   นายกเทศมนตรีออกคาํสั่งเล่ือนและแตง่ตัง้ฯ  โดยผ่านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.

และใหมี้ผลไมก่่อนวนัท่ีผ่านการประเมินของคณะกรรมการเป็นผลงานฯ 

  ขอ้  193    การเล่ือนและแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ศกึษานิเทศก ์7  ใหเ้ล่ือนและแตง่ตัง้ได้

ตามหลกัเกณฑ ์ ดงันี ้

       (ก)  หลกัเกณฑ ์

(1) ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้ มีคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่ศกึษานิเทศก ์7 

(2) ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้  ไดร้บัเงินเดือนไม่ต ํ่ากว่าขัน้ต ํ่าของระดบั 7 

(3) ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้  ไดป้ฏิบตังิานตามหนา้ท่ีความรบัผิดชอบและ            

ลกัษณะงานท่ีปฏิบตัเิหมาะสมกบัตาํแหนง่ท่ีจะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้  และมีผลการปฏิบตัิงาน  3  ปี  การศกึษา

ยอ้นหลงัตามเกณฑท่ี์ ก.ท. กาํหนด 
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   (4)  ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้  มีผลการปฏิบตังิานตามขอ้ (3)  ใหผ้ลดี  โดยผา่นการ

ประเมินไดค้ะแนนเฉล่ียไมต่ ํ่ากวา่รอ้ยละ  70 

   (5)  ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้  มีความชาํนาญการพิเศษตามเกณฑท่ี์ ก.ท. กาํหนด              

3 รายการ  ดงันี ้

   รายการท่ี 1  การพิจารณาความชาํนาญการพิเศษในการนิเทศการศกึษา 

      โดยพิจารณารายการดงัตอ่ไปนี ้

      1.  งานนิเทศการเรียนการสอน 

      2.  งานพฒันาและปรบัปรุงคณุภาพการศกึษา 

      3.  งานพฒันาเทคนิคนิเทศการศกึษา 

 

 

 

 

หากงานนิเทศการศกึษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทัง้  3  เรื่อง  ดงักลา่ว 

ไดป้ฏิบตัิในลกัษณะผูมี้ความสามารถรเิริ่มสรา้งสรรค ์ หรือพฒันาการทาํงานไดผ้ลงาน  ซึ่งมีประโยชน์

ปรากฏเป็นท่ียอมรบัและนาํไปเป็นแบบอยา่งในการปฏิบตังิาน  จงึจะถือวา่เป็นการปฏิบตังิานเขา้ลกัษณะ

ผูช้าํนาญการพิเศษในการนิเทศการศกึษา 

   รายการท่ี 2  การพิจารณาผลงานท่ีปรากฏในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบตอ่ครู  

อาจารย ์ ผูร้ว่มงานอ่ืน ๆ  และสถานศกึษา 

          โดยพิจารณาจากผลงานท่ีปรากฏดงัตอ่ไปนี ้

          1.  ผลท่ีปรากฏตอ่ครู  อาจารย ์ โดยพิจารณาจาก 

     1.1  พฤตกิรรมการเรียนการสอนของครู  ทาํการสอนดีขึน้ 

     1.2  ครูกระตือรือรน้  ตืนตวั  ในการท่ีจะปรบัปรุงการเรียน 

        การสอนอยูเ่สมอ 

1.3  ครู – อาจารย ์ มีความเล่ือมใสศรทัธา 

          2.  ผลท่ีปรากฏตอ่ผูร้ว่มงานอ่ืน 

     โดยพิจารณาจากการยอมรบันบัถือจากผูบ้รหิารสถานศกึษา  

ศกึษานิเทศก ์ และบคุลากรทางการศกึษาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

          3.  ผลท่ีปรากฏตอ่สถานศกึษาหรือหนว่ยงานทางการศกึษา 

     โดยพิจารณาวา่  ชว่ยใหส้ถานศกึษาหรือหนว่ยงานทาง

การศกึษาสามารถพฒันาการเรียนการสอนไดต้ามวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร  และมีผลตอ่การศกึษาโดย  

สว่นรวมไดต้ามเปา้หมาย 

   รายการท่ี 3  การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผูช้าํนาญการพิเศษ 
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          โดยพิจารณาจากการมีส่วนรว่มและการยอมรบัในวงวิชาการหรือ

วิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยพิจารณาวา่ผลการปฏิบตังิานท่ีแสดงความชาํนาญการพิเศษนัน้  สามารถ

ประยกุตใ์ชป้ระโยชนใ์นการศกึษาได ้

   (6)  ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้  มีผลงานทางวิชาการตามท่ี ก.ท. กาํหนด  คือ  จะตอ้งมี

ผลงานทางวิชาการเป็นเอกสารเก่ียวกบัการนิเทศการศกึษา  ซึ่งแสดงความเช่ียวชาญในดา้นนัน้  ๆ  หรือ

ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน  ซึ่ง ก.ท. เห็นวา่ใชป้ระโยชนใ์นการนิเทศการศกึษาหรือการศกึษาไดเ้ป็น

อยา่งดี  โดยมีรายการพิจารณา  ดงันี ้

 

 

 

รายการท่ี 1  คณุภาพของผลงานทางวิชาการ  โดยพิจารณาจาก 

          1.  ความสมบรูณข์องเนือ้หาสาระ 

     โดยพิจารณาถึงความถึงความถกูตอ้งของเนือ้หาความสมบรูณ์

ครบถว้นอยา่งเหมาะสมกบัลกัษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้  ๆ  รวมทัง้การคน้ควา้อา้งอิงท่ีเป็น

ท่ีเช่ือถือได ้

          2.  ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์

     โดยพิจารณาวา่  ผูจ้ดัทาํไดมี้ความรเิริม่สรา้งสรรคจ์ากของเดมิ 

ท่ีมีอยูแ่ละนาํมาใชป้ระโยชนไ์ดดี้ย่ิงขึน้  หรือจดัทาํขึน้ใหม่โดยไมมี่ผูใ้ดรเิริ่มจดัทาํขึน้   อนึ่ง  ผลงานทาง

วิชาการนัน้จะตอ้งจดัทาํดว้ยตนเองหรือเป็นผูน้าํ  โดยมีส่วนรว่มรบัผิดชอบและมีหลกัฐานแสดงได ้

   รายการท่ี 2  ประโยชนข์องผลงานทางวิชาการ  โดยพิจารณาจาก 

          1.  ประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทางวิชาการ 

     โดยพิจารณาวา่  ผลงานนีจ้ะมีประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทาง

วิชาการท่ีสามารถใชเ้ป็นแหลง่อา้งอิงหรือเป็นแนวปฏิบตัิได ้

          2.  ประโยชนต์อ่ศกึษานิเทศก ์ ครู  อาจารย ์ และนกัเรียน                     

โดยพิจารณาวา่  ผลงานนีท้าํใหศ้กึษานิเทศก ์ ครู  อาจารย ์  

และนกัเรียนไดร้บัความรูแ้ละพฒันาตนเองในการปฏิบตัิงานและการเรียนรูวิ้ชาการดงักลา่วอย่างไดผ้ลดีย่ิง  

และทาํใหเ้กิดประโยชนต์อ่ศกึษานิเทศก ์ ครู  อาจารย ์ และนกัเรียน  ในอนัท่ีจะนาํความรูด้งักลา่วไปใชใ้น

การศกึษาเพิ่มเตมิหรือการประกอบอาชีพ  หรือการดาํรงชีพได ้
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(7)  เกณฑก์ารตดัสิน 

รายการประเมิน คะแนน 

เตม็ 

เกณฑก์ารตดัสิน 

1.  การประเมินความชาํนาญ 

1.1 ความชาํนาญการพิเศษในการนิเทศการศกึษา 

1.2 ผลงานท่ีปรากฏในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบตอ่         

นกัเรียน นกัศกึษา ครู อาจารย ์ผูร้ว่มงานอ่ืน ฯลฯ 

1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูช้าํนาญการพิเศษ 

2.  การประเมินผลงานทางวิชาการ 

     2.1  คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 

            2.1.1  ความสมบรูณข์องเนือ้หาสาระ 

            2.1.2  ความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์

     2.2  ประโยชนข์องผลงานทางวิชาการ 

            2.2.1  ประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทางวิชาการ 

            2.2.2  ประโยชนต์อ่ศกึษานิเทศก ์ ครู  อาจารย ์

                       และนกัศกึษา 

70 

(30) 

(30) 

 

(10) 

30 

(15) 

 

 

(15) 

 

 

 

เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 65  ของคะแนน 

เตม็ 70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน 

 

 

 

เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 65 ของคะแนน 

เตม็ 30 คะแนน คือ 19.5 คะแนน 

รวม 100 เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 70 

       (ข)  วิธีการ 

   (1)  ใหพ้นกังานครูเทศบาลผูป้ระสงคจ์ะขอกาํหนดใหไ้ดร้บัเงินเดือนในระดบัท่ี 

สงูขึน้เป็นผูจ้ดัทาํคาํขอตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้ โดยจะตอ้งชีแ้จงผา่นผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชัน้  และ

ผลงานทางวิชาการ 

   (2)  ใหผู้บ้งัคบับญัชาชัน้ตน้  ไดแ้ก่  ผูอ้าํนวยการ / หวัหนา้กองศกึษา  และ        

ปลดัเทศบาล  ตามลาํดบั  เป็นผูร้บัรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์

แลว้เสนอ ก.ท.จ.พิจารณา 

   (3)  ให ้ก.ท.จ.แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิานความชาํนาญการ

และผลงานทางวิชาการไมน่อ้ยกว่า  5  คน  ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิทางดา้นการศกึษาจากมหาวิทยาลยั
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ของรฐัและผูแ้ทนสว่นราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ตามท่ี ก.ท.กาํหนดเป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบตังิาน ความ

ชาํนาญการและผลงานทางวิชาการตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ต้ามเกณฑท่ี์ ก.ท.กาํหนด  โดยแยกกนั

ประเมินแลว้สรุปผลการพิจารณาเสนอให ้ก.ท.จ.พิจารณาตอ่ไป   

 

 

ในการนี ้ก.ท. อาจแตง่ตัง้คณะกรรมการตาม  (3)  ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก 

สมัภาษณผ์ูข้อฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ดว้ย 

       (ค)  การแตง่ตัง้ 

   นายกเทศมนตรีออกคาํสั่งเล่ือนและแตง่ตัง้ฯ  โดยผ่านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.

และใหมี้ผลไมก่่อนวนัท่ีผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

  ขอ้  194    การเล่ือนและแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ศกึษานิเทศก ์8  ใหเ้ล่ือนและแตง่ตัง้ได้

ตามหลกัเกณฑ ์ ดงันี ้

       (ก)  หลกัเกณฑ ์

(1) ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้  มีคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่ศกึษานิเทศก ์8 

(2) ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้  ไดร้บัเงินเดือนไม่ต ํ่ากว่าขัน้ต ํ่าของระดบั 8 

(3) ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้  ไดป้ฏิบตังิานตามหนา้ท่ีความรบัผิดชอบและลกัษณะ 

งานท่ีปฏิบตัเิหมาะสมกบัตาํแหนง่ท่ีจะเล่ือนขัน้แตง่ตัง้  และมีผลการปฏิบตังิาน  3  ปีการศกึษายอ้นหลงั

ตามเกณฑท่ี์กาํหนด 

   (4)  ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้  มีผลการปฏิบตังิานตามขอ้  (3)  ไดผ้ลดี  โดยผา่นการ

ประเมินไดค้ะแนนเฉล่ียไมต่ ํ่ากวา่รอ้ยละ  70 

   (5)  ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้  มีความเช่ียวชาญตามเกณฑท่ี์ ก.ท. กาํหนด  3  รายการ  

ดงันี ้

   รายการท่ี 1  การพิจารณาความเช่ียวชาญในการนิเทศการศกึษา  โดยพิจารณา

รายการดงัตอ่ไปนี ้

          1.  งานนิเทศการเรียนการสอน 

          2.  งานพฒันาและปรบัปรุงคณุภาพการศกึษา 

          3.  งานพฒันาเทคนิคนิเทศการศกึษา 

          หากงานนิเทศการศกึษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทัง้  3  เรื่อง  ดงักลา่ว 

ไดป้ฏิบตัิในลกัษณะผูมี้ความสามารถรเิริ่มสรา้งสรรค ์ หรือพฒันาการทาํงานไดผ้ลงาน  ซึ่งมีประโยชน์

ปรากฏเป็นท่ียอมรบัในสถาบนัวิชาชีพ  และผลงานเป็นท่ียอมรบัเพ่ือนาํไปเป็นแบบอยา่งในการปฏิบตังิาน

ในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียขอ้ง  จงึจะถือวา่เป็นการปฏิบตังิานเขา้ลกัษณะผูเ้ช่ียวชาญในการนิเทศ       

การศกึษา 
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รายการท่ี 2  การพิจารณาผลงานท่ีปรากฏในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบตอ่ครู   

อาจารย ์ ผูร้ว่มงานอ่ืน ๆ  และสถานศกึษา 

          โดยพิจารณาจากผลงานท่ีปรากฏดงัตอ่ไปนี ้

          1.  ผลท่ีปรากฏตอ่ครู  อาจารย ์ โดยพิจารณาจาก 

1.1 พฤตกิรรมการเรียนการสอนของครู  ทาํการสอนดีขึน้ 

1.2 ครูกระตือรือรน้  ต่ืนตวัในการท่ีจะปรบัปรุงการเรียน            

การสอนอยูเ่สมอ 

1.3 ครู – อาจารย ์มีความเล่ือนใสศรทัธา 

      2.  ผลท่ีปรากฏตอ่ผูร้ว่มงานอ่ืน 

     โดยพิจารณาจากการยอมรบันบัถือจากผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ศกึษานิเทศก ์ และบคุลากรทางการศกึษาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

          3.  ผลท่ีปรากฏตอ่สถานศกึษาหรือหนว่ยงานทางการศกึษา   

     โดยพิจารณาวา่  ชว่ยใหส้ถานศกึษาหรือหนว่ยงานทาง

การศกึษาสามารถพฒันาการเรียนการสอนไดต้ามวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร  และมีผลตอ่การศกึษาโดย

สว่นรวมได ้

   รายการท่ี 3  การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญ 

          โดยพิจารณาจากการมีส่วนรว่ม  และการยอมรบัในวงวิชาการหรือ       

วิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยพิจารณาวา่  ผลการปฏิบตังิานท่ีแสดงความเช่ียวชาญนัน้  สามารถประยกุตใ์ช้

ประโยชนใ์นการศกึษาได ้

   (6)  ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้  มีผลงานทางวิชาการตามท่ี ก.ท. กาํหนด คือ  จะตอ้ง         

มีผลงานทางวิชาการเป็นเอกสารเก่ียวกบัการนิเทศการศกึษา  ซึ่งแสดงความเช่ียวชาญในดา้นนัน้  หรือ        

ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน  ซึ่ง ก.ท. เห็นวา่ใชป้ระโยชนใ์นการนิเทศการศกึษาหรือการศกึษาได ้   

เป็นอย่างดี  โดยมีรายการพิจารณา  ดงันี ้

   รายการท่ี 1  คณุภาพของผลงานทางวิชาการ  โดยพิจารณาจาก 

          1.  ความสมบรูณข์องเน่ืองหาสาระ 

     โดยพิจารณาถึงความถึงความถกูตอ้งของเนือ้หาความสมบรูณ์

ควบถว้นอยา่งเหมาะสมกบัลกัษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้ ๆ  รวมทัง้การคน้ควา้อา้งอิงท่ีเป็นท่ี

เช่ือถือได ้
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      2.  ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์

     โดยพิจารณาวา่  ผูจ้ดัทาํไดมี้ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรคจ์าก

ของเดมิท่ีมีอยูแ่ละนาํมาใชป้ระโยชนไ์ดดี้ย่ิงขึน้  หรือจดัทาํขึน้ใหมโ่ดยมิมีผูใ้ดรเิริ่มจดัทาํขึน้  อนึ่ง  ผลงาน

ทางวิชาการนัน้จะตอ้งจดัทาํดว้ยตนเองหรือเป็นผูน้าํ  โดยมีสว่นรว่มรบัผิดชอบและมีหลกัฐานแสดงได ้

รายการท่ี 2  ประโยชนข์องผลงานทางวิชาการ  โดยพจิารณาจาก 

          1.  ประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทางวิชาการ  โดยพิจารณาวา่                  

ผลงานนีจ้ะมีประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทางวิชาการท่ีสามารถใชเ้ป็นแหลง่อา้งอิงหรือเป็นแนวปฏิบตัิ 

อยา่งไดมี้ผลดี  

          2.  ประโยชนต์อ่ศกึษานิเทศก ์ ครู  อาจารย ์ และนกัเรียน  โดย

พิจารณาวา่  ผลงานนีท้าํใหศ้กึษานิเทศก ์ ครู  อาจารย ์ และนกัเรียน  ไดร้บัความรูแ้ละพฒันาตนเองในการ

ปฏิบตังิานและการเรียนรูวิ้ชาการดงักลา่วอยา่งไดผ้ลดีย่ิง  และทาํใหเ้กิดประโยชนต์อ่ศกึษานิเทศก ์  ครู  

อาจารย ์ และนกัเรียน  ในอนัท่ีจะนาํความรูด้งักลา่วไปใชใ้นการศกึษาเพิ่มเตมิ  หรือการประกอบอาชีพหรือ

การดาํรงชีพไดเ้ป็นอยา่งดี 

   (7)  เกณฑก์ารตดัสิน 

รายการประเมิน คะแนน 

เตม็ 

เกณฑก์ารตดัสิน 

1.  การประเมินความเช่ียวชาญ 

1.1 ความเช่ียวชาญในการนิเทศการศกึษา 

1.2 ผลงานท่ีปรากฏในหนา้ท่ีความรบัผิด   

       ชอบตอ่นกัเรียน  นกัศกึษา  ครู  อาจารย ์       

       ผูร้ว่มงานอ่ืน ฯลฯ   

1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญ 

2.  การประเมินผลงานทางวิชาการ 

     2.1  คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 

            2.1.1  ความสมบรูณข์องเนือ้หาสาระ 

            2.1.2  ความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์

2.2  ประโยชนข์องผลงานทางวิชาการ 

            2.2.1  ประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทาง   

                       วิชาการ 

70 

(30) 

(30) 

 

 

(10) 

30 

(15) 

 

 

(15) 

เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 65  ของคะแนน 

เตม็  70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน 

 

 

 

  

เกณฑผ์า่นรอ้ยละ  65 ของคะแนน 

เตม็  30  คะแนน คือ 19.5 คะแนน 

รายการประเมิน คะแนน 

เตม็ 

เกณฑก์ารตดัสิน 

2.2.2  ประโยชนต์อ่ศกึษานิเทศก ์ ครู 

                       อาจารย ์ และนกัศกึษา 

   

รวม 100 เกณฑผ์า่นรอ้ยละ  75 
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       (ข)  วิธีการ 

   (1)  ใหพ้นกังานครูเทศบาลผูป้ระสงคจ์ะขอกาํหนดใหไ้ดร้บัเงินเดือนในระดบัท่ี 

สงูขึน้  เป็นผูจ้ดัทาํคาํขอตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้ โดยจะตอ้งชีแ้จงผา่นผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชัน้  

และผลงานทางวิชาการ 

   (2)  ใหผู้บ้งัคบับญัชาชัน้ตน้  ไดแ้ก่  ผูอ้าํนวยการ / หวัหนา้กองการศกึษาและ

ปลดัเทศบาลตามลาํดบั  เป็นผูร้บัรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ลว้

เสนอ ก.ท.จ.พิจารณา 

   (3)  ให ้ก.ท.จ.แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิานความเช่ียวชาญ

และผลงานทางวิชาการไมน่อ้ยกว่า  5  คน  ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิทางดา้นการศกึษาจากมหาวิทยาลยั

ของรฐัและผูแ้ทนสว่นราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามท่ี ก.ท. กาํหนด  เป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบตังิาน  ความ

เช่ียวชาญและผลงานทางวิชาการ  ตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้ ตามเกณฑท่ี์ ก.ท. กาํหนด  โดยแยกกนั

ประเมินแลว้สรุปผลการพิจารณาเสนอให ้ก.ท.จ.พิจารณาตอ่ไป   

       (ค)  การแตง่ตัง้ 

   นายกเทศมนตรีออกคาํสั่งและแตง่ตัง้ฯ  โดยผ่านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.และให้

มีผลไมก่่อนวนัท่ีผา่นการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

  ขอ้  195    การเล่ือนและแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ศกึษานิเทศก ์9  ใหเ้ล่ือนและแตง่ตัง้ได้

ตามหลกัเกณฑ ์ ดงันี ้

       (ก)  หลกัเกณฑ ์

(1) ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้  มีคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่ศกึษานิเทศก ์9 

(2) ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้  ไดร้บัเงินเดือนไม่ต ํ่ากว่าขัน้ต ํ่าของระดบั 9 

(3) ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้  ไดป้ฏิบตังิานตามหนา้ท่ีความรบัผิดชอบและ           

 

 

 

 

 

ลกัษณะงานท่ีปฏิบตัเิหมาะสมกบัตาํแหนง่ท่ีจะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้  และมีผลการปฏิบตัิงาน  3  ปีการศกึษา

ยอ้นหลงัตามเกณฑท่ี์ ก.ท. กาํหนด 

   (4)  ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้  มีผลการปฏิบตังิานตามขอ้ (3) ไดผ้ลดี  โดยผา่นการ

ประเมินไดค้ะแนนเฉล่ียไมต่ ํ่ากวา่รอ้ยละ  70 

   (5)  ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้  มีความเช่ียวชาญพิเศษตามเกณฑท่ี์ ก.ท.  กาํหนด        

3  รายการ  ดงันี ้
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   รายการท่ี 1  การพิจารณาความเช่ียวชาญพิเศษในการนิเทศการศกึษา                 

      โดยพิจารณารายการดงัตอ่ไปนี ้ 

      1.  งานนิเทศการเรียนการสอน 

      2.  งานพฒันาและปรบัปรุงคณุภาพการศกึษา 

      3.  งานพฒันาเทคนิคนิเทศการศกึษา 

      หากงานนิเทศการศกึษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทัง้  3  เรื่องดงักลา่ว   

ไดป้ฏิบตัิในลกัษณะผูมี้ความสามารถรเิริ่มสรา้งสรรค ์ สงัเคราะหห์รือพฒันาการทาํงานไดผ้ลงาน  ซึ่งมี

ประโยชนแ์ละมีคณุคา่ดีเดน่ปรากฏเป็นท่ียอมรบัในสถาบนัวิชาชีพ  และผลงานเป็นท่ียอมรบัเพ่ือนาํไปเป็น

แบบอยา่งในการปฏิบตังิานในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง  จงึจะถือวา่เป็นการปฏิบตังิานเขา้ลกัษณะ

ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษในการนิเทศการศกึษา 

   รายการท่ี 2  การพิจารณาผลงานท่ีปรากฏในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบตอ่ครู  

อาจารย ์ ผูร้ว่มงานอ่ืน ๆ  และสถานศกึษา 

          โดยพิจารณาจากผลงานท่ีปรากฏดงัตอ่ไปนี ้

          1.  ผลท่ีปรากฏตอ่ครู  อาจารย ์ โดยพิจารณาจาก 

1.1 พฤตกิรรมการเรียนการสอนของครู  ทาํการสอนดีขึน้ 

1.2 ครูกระตือรือรน้  ต่ืนตวัในการท่ีจะปรบัปรุงการเรียน       

การสอนอยูเ่สมอ 

1.3 ครู – อาจารย ์ มีความเล่ือมใสศรทัธา 

      2.  ผลท่ีปรากฏตอ่ผูร้ว่มงานอ่ืน 

 

 

 

 

โดยพิจารณาจากการยอมรบันบัถือจากผูบ้รหิารสถานศกึษา   

ศกึษานิเทศก ์ และบคุลากรทางการศกึษาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

          3.  ผลท่ีปรากฏตอ่สถานศกึษาหรือหนว่ยงานทางการศกึษา 

     โดยพิจารณาวา่  ชว่ยใหส้ถานศกึษาหรือหนว่ยงานทาง

การศกึษาสามารถพฒันาการเรียนการสอนไดต้ามวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร  และมีผลตอ่การศกึษา  โดย

สว่นรวมไดต้ามเปา้หมาย 

   รายการท่ี 3  การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ 

          โดยพิจารณาจากการมีส่วนรว่ม  และการยอมรบัในวงวิชาการหรือ

วิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยพิจารณาวา่  ผลการปฏิบตังิานท่ีแสดงความเช่ียวชาญพิเศษนัน้  สามารถ

ประยกุตใ์ชป้ระโยชนใ์นการศกึษาไดเ้ป็นอย่างดี 
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       (6)  ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้  มีผลงานทางวิชาการตามท่ี ก.ท. กาํหนด  คือ  จะตอ้งมี           

ผลงานทางวิชาการเป็นเอกสารเก่ียวกบัการนิเทศการศกึษา  ซึ่งแสดงความเช่ียวชาญพิเศษในดา้นนัน้ ๆ  

หรือผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน  ซึ่ง ก.ท. เห็นวา่สามารถใชป้ระโยชนใ์นการนิเทศการศกึษาหรือ

การศกึษาไดเ้ป็นอยา่งดี  โดยมีรายการพิจารณา  ดงันี ้

   รายการท่ี 1  คณุภาพของผลงานทางวิชาการ  โดยพิจารณาจาก 

          1.  ความสมบรูณข์องเนือ้สาระ 

     โดยพิจารณาถึงความถึงความถกูตอ้งของเนือ้หาความสมบรูณ์

ครบถว้นอยา่งเหมาะสมกบัลกัษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้ ๆ  รวมทัง้การคน้ควา้อา้งอิงท่ีเป็นท่ี

เช่ือถือได ้

          2.  ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์

     โดยพิจารณาวา่  ผูจ้ดัทาํไดมี้ความรเิริ่มสรา้งสรรคจ์ากของเดมิ 

ท่ีมีอยูแ่ละนาํมาใชป้ระโยชนไ์ดดี้ย่ิงขึน้  หรือจดัทาํขึน้ใหม่โดยมิมีผูใ้ดรเิริ่มจดัทาํขึน้  อนึ่ง  ผลงานทาง

วิชาการนัน้  จะตอ้งจดัทาํดว้ยตนเองหรือเป็นผูน้าํในการจดัทาํโดยมีส่วนรว่มรบัผิดชอบและมีหลกัฐาน

แสดงได ้

   รายการท่ี 2  ประโยชนข์องผลงานทางวิชาการ  โดยพจิารณาจาก 

          1.  ประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทางวิชาการ 

     โดยพิจารณาวา่  ผลงานนีจ้ะมีประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทาง

วิชาการท่ีสามารถใชเ้ป็นแหลง่อา้งอิงหรือเป็นแนวปฏิบตัิอยา่งไดผ้ลดีย่ิง 

 

 

 

 

 

      2.  ประโยชนต์อ่ศกึษานิเทศก ์ ครู  อาจารย ์ และนกัเรียน 

     โดยพิจารณาวา่  ผลงานนีท้าํใหศ้กึษานิเทศก ์ ครู  อาจารย ์ และ

นกัเรียนไดร้บัความรูแ้ละพฒันาตนเองในการปฏิบตังิานและการเรียนรูวิ้ชาการดงักล่าว  อยา่งไดผ้ลดีย่ิง  

และทาํใหเ้กิดประโยชนต์อ่ศกึษานิเทศก ์ ครู  อาจารย ์ และนกัเรียน  ในอนัท่ีจะนาํความรู ้ ดงักล่าวไปใชใ้น

การศกึษาเพิ่มเตมิหรือการประกอบอาชีพ  หรือการดาํรงชีพไดเ้ป็นอย่างดีย่ิง 

       (7)  เกณฑก์ารตดัสิน 

รายการประเมิน คะแนน 

เตม็ 

เกณฑก์ารตดัสิน 

1.  การประเมินความเช่ียวชาญพิเศษ 

1.1 ความเช่ียวชาญในการนิเทศการศกึษา 

1.2 ผลงานท่ีปรากฏในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ

70 

(30) 

(30) 

เกณฑผ์า่นรอ้ยละ  70  ของคะแนน 

เตม็  70  คะแนน  คือ  49  คะแนน 
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ตอ่นกัเรียน  นกัศกึษา  ครู  อาจารย ์ 

ผูร้ว่มงานอ่ืน ฯลฯ 

1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ 

2.  การประเมินผลงานทางวิชาการ 

     2.1  คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 

            2.1.1  ความสมบรูณข์องเนือ้หาสาระ 

            2.1.2  ความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์

     2.2  ประโยชนข์องผลงานทางวิชาการ 

            2.2.1  ประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทาง         

                       วิชาการ 

            2.2.2  ประโยชนต์อ่ศกึษานิเทศก ์ ครู   

                       อาจารย ์ และนกัศกึษา 

 

 

(10) 

30 

(15) 

 

 

(15) 

 

 

 

 

เกณฑผ์า่นรอ้ยละ  70  ของคะแนน 

เตม็  30  คะแนน  คือ  21  คะแนน 

รวม 100 เกณฑผ์า่นรอ้ยละ  75 

       (ข)  วิธีการ 

   (1)  ใหพ้นกังานครูเทศบาลผูป้ระสงคจ์ะขอกาํหนดใหไ้ดร้บัเงินเดือนในระดบัท่ี

สงูขึน้เป็นผูจ้ดัทาํคาํขอ  ตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้ โดยจะตอ้งชีแ้จงผา่นผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชัน้ 

 

 

 

 

 

(2)  ใหผู้บ้งัคบับญัชาชัน้ตน้  ไดแ้ก่  ผูอ้าํนวย / หวัหนา้กองการศกึษาและปลดั 

เทศบาลตามลาํดบั  เป็นผูร้บัรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ลว้         

สง่เร่ืองให ้ก.ท.จ.พิจารณา 

   (3)  ให ้ก.ท.จ.แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน  ความเช่ียวชาญ

พิเศษและผลงานทางวิชาการไมน่อ้ยกว่า  5  คน  ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิทางดา้นการศกึษาจาก

มหาวิทยาลยัของรฐัและผูแ้ทนสว่นราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามท่ี ก.ท.กาํหนดเป็นผูป้ระเมนิผลการปฏิบตังิาน  

ความเช่ียวชาญพิเศษและผลงานทางวิชาการ  ตามแบบทา้ยหลกัเกณฑ ์ ตามเกณฑท่ี์ ก.ท. โดยแยกกนั

ประเมิน  แลว้สรุปผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาตอ่ไป 

   ในการนี ้ ก.ท.อาจแตง่ตัง้คณะกรรมการตาม (3)  ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก

สมัภาษณผ์ูข้อ ฯ  เพ่ือประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ดว้ยก็ได ้

       (ค)  การแตง่ตัง้ 

   นายกเทศมนตรีออกคาํสั่งเล่ือนและแตง่ตัง้  โดยผ่านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.

และใหมี้ผลไมก่่อนวนัท่ีผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 
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  ขอ้  196    เล่ือนและแตง่ตัง้ใหพ้นกังานเทศบาลในสายงานวิทยาศาสตร ์ โดยให้

ดาํเนินการตามประกาศหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการคดัเลือกสาํหรบัพนกังานเทศบาล  ขอ้ 4  ประกอบ

แนวทาง การเล่ือนเพ่ือแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ในสายงานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแนบ

ทา้ยประกาศกาํหนดนี ้

  ขอ้  197    ใหเ้ทศบาลพิจารณาตัง้งบประมาณคา่ใชจ้า่ยเป็นคา่ตรวจผลงานของ             

คณะกรรมการฯ  โดยประสานงานกบั ก.ท.จ. 

  ขอ้  198    การประเมินบคุคลเพ่ือแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งท่ีสงูขึน้  ในตาํแหนง่สาํหรบั      

ผูป้ฏิบตังิานท่ีมีประสบการณแ์ละในตาํแหนง่สายงานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  และสายงานศกึษา         

นิเทศกห์ากเทศบาลเจา้สงักดัตรวจสอบ  พบวา่พนกังานเทศบาลรายใดแจง้ขอ้มลูเก่ียวกบัเร่ืองคณุสมบตัิ

ของบคุคลเร่ืองสดัสว่นการจดัทาํผลงาน  หรือเรื่องอ่ืน ๆ  เก่ียวกบัการจดัทาํผลงานเป็นเท็จ  หรือมีการ        

ลอกเลียนผลงานหรือนาํผลงานของผูอ่ื้นมาใชเ้ป็นผลงานของตน  หรือมีการจา้งวานผูอ่ื้นทาํผลงานให ้          

 

 

 

 

โดยผลงานท่ีนาํมาจดัทาํนัน้ไมใ่ชผ่ลงานท่ีแทจ้รงิของตนใหน้ายกเทศมนตรีสั่งระงบัหรือยกเลิกการพิจารณา

คาํขอประเมินบคุคลของพนกังานเทศบาลแลว้ดาํเนินการทางวินยัแก่พนกังานฯ  ดงักลา่ว           รวมทัง้ผูท่ี้

เก่ียวขอ้งตามควรแก่กรณีตอ่ไป 

  ขอ้  199    หา้มมิใหผู้ข้อรบัการประเมินบคุคลซึ่งถกูระงบัหรือยกเลิกการพิจารณาคาํขอ

ตามขอ้  196  และขอ้  198  เสนอขอรบัการประเมินบคุคล  เพ่ือแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่สาํหรบัผูป้ฏิบตังิาน

ท่ีมีประสบการณแ์ละในตาํแหนง่สายงานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในระดบัท่ีสงูขึน้  มีกาํหนดเวลาไม่

นอ้ยกวา่  2  ปีนบัแตว่นัถกูระงบัหรือยกเลิกการพิจารณาคาํขอ 

  ขอ้  200    ใหถื้อเป็นหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชาและเจา้หนา้ท่ีท่ีรบัผิดชอบในการสิ่งคาํขอ

ประเมินบคุคลท่ีจะตอ้งตรวจสอบขอ้มลูประกอบคาํขอประเมินบคุคลใหถ้กูตอ้ง  และในกรณีท่ีผูข้อรบัการ

ประเมินหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีกรณีสมควรถกูดาํเนินการทางวินยัตามท่ีกาํหนดในขอ้  194  และ  ขอ้  195  

หากผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ดละเลย  ไมด่าํเนินการทางวินยั  ใหถื้อวา่ผูบ้งัคบับญัชานัน้กระทาํผิดวินยัตามขอ้  20  

แหง่ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล  เร่ือง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัวินยัและการรกัษาวินยั

และการดาํเนินการทางวินยั 

  ขอ้  201    การกาํหนดใหไ้ดร้บัเงินเดือนสาํหรบัพนกังานเทศบาลท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรง

ตาํแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ใหเ้ป็นไปตามประกาศหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการใหพ้นกังานเทศบาลไดร้บั           

เงินเดือนท่ีท่ีกาํหนดในหมวด 3 
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  ขอ้  202    การเล่ือนพนกังานเทศบาลท่ีมีคาํสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนวา่กระทาํ

ผิดวินยัอย่างรา้ยแรงหรือมีคาํสั่งลงโทษทางวินยัหรือถกูฟ้องรอ้งคดีอาญาขึน้แตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ท่ี     

สงูขึน้ใหเ้ล่ือนและแตง่ตัง้ไดต้ัง้แตว่นัท่ีผูบ้งัคบับญัชาอาจเล่ือนขัน้เงินเดือนใหแ้ก่พนกังานผูน้ัน้ไดเ้ป็นตน้ไป 

หมวด 10 

การเล่ือนระดับพนักงานครูเทศบาลทีสั่งกัดสถานศึกษา 

 

ขอ้  203    การเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาใหด้าํรงตาํแหนง่ 

และระดบัท่ีสงูขึน้ใหด้าํเนินการไดด้งัตอ่ไปนี ้  

 

 

 

 

(ก) เล่ือนและแตง่ตัง้จากผูส้อบแขง่ขนัได ้

   (ข) เล่ือนและแตง่ตัง้จากผูส้อบคดัเลือกได ้

   (ค) เล่ือนและแตง่ตัง้จากผูไ้ดร้บัคดัเลือก 

   ขอ้   204   เล่ือนและแตง่ตัง้จากผูส้อบแขง่ขนัได ้

    (ก) หลกัเกณฑ ์

(1) เล่ือนผูซ้ึ่งไดร้บัประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือปรญิญาตรงตามคณุสมบตัิ 

เฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่ครู 2 หรืออาจารย ์1 และสอบแขง่ขนัเพ่ือดาํรงตาํแหนง่นัน้ได ้ขึน้แตง่ตัง้ใหด้าํรง

ตาํแหนง่นัน้ 

(2) การเล่ือนกรณีดงักลา่ว จะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้ไดต้อ่เม่ือถึงลาํดบัท่ีท่ีผูน้ัน้          

สอบแขง่ขนัไดต้ามลาํดบัท่ีในบญัชีผูส้อบแขง่ขนัได ้สาํหรบัเงินเดือนท่ีไดร้บัใหเ้ป็นไปตามคณุวฒุิท่ีประกาศ

รบัสมคัร 

(ข) วิธีการ หลกัสตูรและวิธีการสอบแขง่ขนัใหด้าํเนินการตามประกาศหลกัเกณฑ 

และเง่ือนไขการสอบแขง่ขนัสาํหรบัพนกังานเทศบาลท่ี ก.ท.กาํหนด 

(ค) การแตง่ตัง้ ใหน้ายกเทศมนตรีเป็นผูส้ั่งเล่ือนและแตง่ตัง้ตามลาํดบัท่ีในบญัชี       

ผูส้อบแขง่ขนัไดโ้ดยผา่นความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.  

ขอ้  205    เล่ือนและแตง่ตัง้จากผูส้อบคดัเลือกได ้ ไดแ้ก่ 

เล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาลใหด้าํรงตาํแหนง่สายงานผูบ้รหิารสถานศกึษาท่ีวา่ง    

(ก) หลกัเกณฑ ์  
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        เป็นผูมี้คณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะตาํแหนง่สาํหรบัตาํแหนง่ท่ี ก.ท.กาํหนด

ไวใ้นมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้ และตอ้งไดร้บัเงินเดือนไมต่ ํ่ากวา่ขัน้ต ํ่าของอนัดบัเงินเดือน 

สาํหรบัตาํแหนง่ท่ีจะเล่ือนและแตง่ตัง้ฯ 

(ข) วิธีการ 

     หลกัสตูรและวิธีการสอบคดัเลือกใหด้าํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการสอบ  

คดัเลือกสาํหรบัพนกังานเทศบาลท่ี ก.ท.กาํหนด 

(ค) การแตง่ตัง้ 

     ใหน้ายกเทศมนตรีเป็นผูส้ั่งเล่ือนและแตง่ตัง้ตามลาํดบัท่ีในบญัชีสอบคดัเลือก โดย 

ผา่นความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. 

 

 

 

ขอ้  206    เล่ือนและแตง่ตัง้จากผูไ้ดร้บัการคดัเลือก  ไดแ้ก่ 

(ก)  การเล่ือนระดบัพนกังานครูเทศบาลใหส้งูขึน้ 

(ข)  การเล่ือนตาํแหนง่และระดบัพนกังานครูเทศบาลใหส้งูขึน้ 

(ค) การเล่ือนและแตง่ตัง้ผูด้าํรงตาํแหนง่ครู 1 หรือ ครู 2 ใหด้าํรงตาํแหนง่และระดบัท่ี         

สงูขึน้ 

ขอ้  207    การเล่ือนระดบัพนกังานครูเทศบาลใหส้งูขึน้ 

(ก)  สายงานผูส้อนและผูส้นบัสนนุการสอน 

(1) เล่ือนและแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่อาจารย ์1 ระดบั 6 

(2) เล่ือนและแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่อาจารย ์3 ระดบั 9 

(ข)  สายงานผูบ้รหิารสถานศกึษา 

(1) เล่ือนและแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ผูช้ว่ยครูใหญ่  ระดบั 6 

(2) เล่ือนและแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ครูใหญ่และผูช้ว่ยอาจารยใ์หญ่ ระดบั 7 

(3) เล่ือนและแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่อาจารยใ์หญ่  ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการโรงเรียนและ        

ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการวิทยาลยั ระดบั 8 

       (4)  เล่ือนและแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ผูอ้าํนวยการโรงเรียนและผูอ้าํนวยการวิทยาลยั 

ระดบั 9 

ขอ้  208    เล่ือนและแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่อาจารย ์1 ระดบั 6 

(ก)  หลกัเกณฑ ์

                              (1) ดาํรงตาํแหนง่อาจารย ์1 และตอ้งไดร้บัเงินเดือนไมต่ ํ่ากวา่ขัน้ต ํ่าของระดบั 6  

ในปีงบประมาณท่ีขอเล่ือนฯ 
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                              (2) จะตอ้งมีผลงานตามหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบและลกัษณะงานท่ีปฏิบตัเิหมาะสม

กบัระดบัตาํแหนง่ท่ีขอเล่ือนฯ โดยผา่นการประเมินคณุภาพงาน ตามเกณฑท่ี์ ก.ท.กาํหนด 

   (ข)  วิธีการ 

                             (1) ผูมี้คณุสมบตัิครบถว้นจดัทาํรายงานคณุภาพงานตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์เ้สนอ

ตอ่ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชัน้พิจารณาใหค้วามเห็น 

 

 

 

 

 

     (2) ใหผู้บ้งัคบับญัชาชัน้ตน้ ไดแ้ก่ หวัหนา้สถานศกึษา ผูอ้าํนวยการ/หวัหนา้กองการ 

ศกึษาและปลดัเทศบาล ตามลาํดบั เป็นผูร้บัรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัใิหเ้ป็นไปตาม 

หลกัเกณฑ ์แลว้เทศบาลสง่เร่ืองให ้ก.ท.จ.พิจารณา  

                              (3) ให ้ก.ท.จ.แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินคณุภาพงาน จาํนวนไมน่อ้ยกวา่ 5 คน 

ประกอบดว้ย ผูท้รงคณุวฒุิใน ก.ท.จ. เป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทนสว่นราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นกรรมการ

ประเมินคณุภาพงานตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้ตามเกณฑท่ี์ ก.ท.กาํหนดโดยแยกกนัประเมิน แลว้สรุป      

ผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาตอ่ไป 

(ค)  การแตง่ตัง้ 

                              ใหน้ายกเทศมนตรีออกคาํสั่งและแตง่ตัง้ฯ โดยผา่นความเห็นชอบ ก.ท.จ.ใหมี้ผล      ไม่

ก่อนวนัท่ีผา่นการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตท่ัง้นี ้ตอ้งไมย่อ้นหลงัขา้มปีงบประมาณ 

ขอ้  209    เล่ือนและแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่อาจารย ์3 ระดบั 9 

(ก)  หลกัเกณฑ ์

                             (1) ผูด้าํรงตาํแหนง่อาจารย ์3 นัน้ ตอ้งไดร้บัเงินเดือนไมต่ ํ่ากวา่ขัน้ต ํ่าของระดบั 9  

                             (2) ผูด้าํรงตาํแหนง่อาจารย ์3 นัน้ ไดป้ฏิบตังิานตามหนา้ท่ีความรบัผิดชอบและ

ลกัษณะงานท่ีเหมาะสมกบัตาํแหนง่อาจารย ์3 รบัเงินเดือนในระดบั 9 และมีชั่วโมงสอนและปรมิาณงาน

ดา้นอ่ืนยอ้นหลงั 3 ปี  เฉล่ียปีละไมน่อ้ยกวา่ 1,260 ชั่วโมง 

                             (3) ผูด้าํรงตาํแหนง่อาจารย ์3 นัน้ มีผลการปฏิบตังิานตามขอ้ (2) ไดผ้ลดี โดยผา่นการ

ประเมิน  ตามเกณฑท่ี์ ก.ท.กาํหนด 

                             (4) ผูด้าํรงตาํแหนง่อาจารย ์3 นัน้ มีความเช่ียวชาญตามเกณฑท่ี์ ก.ท.กาํหนด รวม 3 

รายการ  ดงันี ้

                          รายการท่ี 1 การพิจารณาความเช่ียวชาญในการสอนวิชาการสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง 

                                         โดยพิจารณาจากการวางแผนการสอน เตรียมการสอน ทาํการสอน การจดั        

ทาํผลิตและใชส่ื้อการเรียนการสอน เครื่องมืออปุกรณอ่ื์น ๆ การวดัผล และประเมินผลการเรียน การสอน 
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โดยในการปฏิบตังิานนัน้มีลกัษณะสามารถรเิริ่มสรา้งสรรค ์สงัเคราะหห์รือพฒันาในงานสอนจนไดผ้ล

งานซึ่งมีประโยชนแ์ละมีคณุคา่ดีเดน่ ปรากฏเป็นท่ียอมรบัในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง และสามารถ

นาํไปใชเ้ป็นแบบอยา่งในการปฏิบตังิานไดผ้ลเป็นอย่างดี 

 

 

 

 

รายการท่ี 2 การพิจารณาผลงานท่ีปรากฏในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบตอ่นกัเรียน  นกัศกึษา  

ครู  อาจารย ์  ผูร้ว่มงานอ่ืน ๆ  และประชาชนหรือสาธารณชน 

                                         โดยพิจารณาจากผลงานท่ีปรากฏดงัตอ่ไปนี ้

                                         1. ผลท่ีปรากฏตอ่นกัเรียนนกัศกึษา  โดยพิจารณาจาก 

                                            1.1 ผลการสอนท่ีประเมินไดว้า่มีผลสมัฤทธ์ิสงูมาก โดยผลการเรียนของ                                 

นกัเรียนท่ีรบัผิดชอบมีการพฒันา เชน่ จากนกัเรียนท่ีมีระดบัความรูต้ ํ่ากวา่เกณฑป์านกลาง เป็นระดบั

ความรูป้านกลาง หรือจากนกัเรียนท่ีมีระดบัความรูใ้นเกณฑป์านกลาง เป็นระดบัความรูใ้นเกณฑดี์หรือจาก

นกัเรียนท่ีมีระดบัความรูใ้นเกณฑดี์เป็นดีย่ิงขึน้ และมีหลกัฐานเป็นท่ีปรากฏชดั 

                                            1.2 การอบรมดแูลเก่ียวกบัความประพฤตแิละการรกัษาวินยั   การปกครอง

ดแูลและการใหค้าํแนะนาํและแนะแนวตา่ง ๆ แก่นกัเรียน นกัศกึษา ท่ีไดร้บัมอบหมายไดอ้ย่างดีมาก จนมี

ผลใหน้กัเรียนนกัศกึษา  มีความประพฤตแิละวินยัดีขึน้ 

                                         2. ผลท่ีปรากฏตอ่ครู อาจารย ์และผูร้ว่มงานอ่ืน  โดยพิจารณาจากผลงานท่ี

แสดง   ความเช่ียวชาญ ซึ่งไดน้าํไปทาํการสอน การใหค้าํแนะนาํ ปรกึษา นิเทศ หรือสาธิตแก่ครู อาจารย ์

ใหส้ามารถนาํไปปฏิบตัไิดอ้ย่างดี เป็นท่ียอมรบัของครู อาจารย ์และผูร้ว่มงานอ่ืน 

                                         3. ผลท่ีปรากฏตอ่ประชาชน  พิจารณาจากความเล่ือมใสของประชาชนใน 

ชมุชนนัน้ โดยประชาชนมาปรกึษาหารือในเรื่องการศกึษาเลา่เรียน ความประพฤติ คณุธรรม และศีลธรรม

ของนกัเรียน นกัศกึษา หรือการพฒันาความเป็นอยู ่หรือการประกอบอาชีพจนประชาชนใหก้ารสนบัสนนุแก่

กิจการของสถานศกึษา 

  รายการท่ี 3 การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญ 

                                         โดยพิจารณาจกาารมีสว่นรว่มและการยอมรบัในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ี       

เก่ียวขอ้ง  โดยพิจารณาวา่  ผลการปฏิบตังิานท่ีแสดงความเช่ียวชาญนัน้สามารถประยกุตใ์ชป้ระโยชนใ์น

การศกึษาไดเ้ป็นอยา่งดี 

                  (5) ผูด้าํรงตาํแหนง่อาจารย ์3 นัน้ มีผลงานทางวิชาการตามท่ี ก.ท.กาํหนด คือ จะตอ้ง

มีผลงานทางวิชาการเป็นเอกสารเก่ียวกบัการสอนซึ่งแสดงความเช่ียวชาญในดา้นนัน้ หรือผลงานทาง

วิชาการในลกัษณะ ซึ่ง ก.ท.เห็นวา่ สามารถใชป้ระโยชนใ์นการสอนหรือการศกึษาไดอ้ยา่งดีมาก โดยมี

รายการพิจารณาดงันี ้
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รายการท่ี 1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก 

                                         1. ความสมบรูณข์องเนือ้หาสาระ 

                                             โดยพิจารณาถึงความถกูตอ้งของเนือ้หา ความสมบรูณค์รบถว้นอยา่ง

เหมาะสมกบัลกัษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้ ๆ รวมทัง้การคน้ควา้อา้งอิงท่ีเป็นท่ีเช่ือถือได ้

                                         2. ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์

                                            โดยพิจารณาวา่ผูจ้ดัทาํไดมี้ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรคจ์ากของเดมิท่ีมีอยูแ่ละ

นาํมาใชป้ระโยชนไ์ดดี้ย่ิงขึน้ หรือจดัทาํขึน้ใหม่ โดยไมมี่ผูใ้ดรเิริ่มจดัทาํขึน้ อนึ่ง ผลงานทางวิชาการนัน้

จะตอ้งจดัทาํดว้ยตนเองหรือเป็นผูน้าํในการจดัทาํ โดยมีส่วนรว่มรบัผิดชอบ และมีหลกัฐานแสดงได ้

                           รายการท่ี 2 ประโยชนข์องผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก 

                                         1. ประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทางวิชาการ 

                                            โดยพิจารณาวา่ ผลงานนีจ้ะมีประโยชนแ์ก่ความกา้วหนา้ทางวิชาการท่ี

สามารถใชเ้ป็นแหลง่อา้งอิงหรือเป็นแนวปฏิบตัิอยา่งไดผ้ลดีย่ิง 

                                         2. ประโยชนต์อ่นกัเรียนนกัศกึษา 

                                             โดยพิจารณาวา่  ผลงานนีท้าํใหน้กัเรียนนกัศกึษาไดร้บัความรูแ้ละพฒันา

ตนเองในการเรียนรูวิ้ชาการดงักลา่วอยา่งไดผ้ลดีย่ิง และทาํใหเ้กิดประโยชนแ์ก่นกัเรียน นกัศกึษาในอนัท่ีจะ

นาํความรูด้งักล่าวไปใชใ้นการศกึษาเพิ่มเตมิ การประกอบอาชีพ หรือการดาํรงชีพ ไดเ้ป็นอยา่งดีย่ิง 

                           (6) ผูด้าํรงตาํแหนง่อาจารย ์3 นัน้ จะตอ้งไดร้บัการประเมินโดยไดค้ะแนนทัง้ปรมิาณงาน 

และคณุภาพของงานตามขอ้ (3) ไมต่ ํ่ากว่ารอ้ยละ 70 และมีผลการประเมินเฉล่ียไมต่ ํ่ากวา่รอ้ยละ 75 และมี

เกณฑก์ารตดัสิน ดงันี ้

รายการประเมิน คะแนนเตม็ เกณฑก์ารตดัสิน 

1. การประเมินความเช่ียวชาญ 

   1.1 ความเช่ียวชาญในการสอนวิชาการสาขาใดสาขาหนึ่ง 

   1.2 ผลงานท่ีปรากฏในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบตอ่ 

        นกัเรียน นกัศกึษา ครู อาจารย ์ผูร้ว่มงานอ่ืน ๆ ฯลฯ 

   1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญ 

        2.1.1 ความสมบรูณข์องเนือ้หาสาระ 

        2.1.2 ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์

70 

(30) 

(30) 

 

(10) 

 

 

เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 70 ของคะแนน 

เตม็ 70 คะแนน คือ 49 คะแนน 
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รายการประเมิน คะแนนเตม็ เกณฑก์ารตดัสิน 

2. การประเมินผลงานทางวิชาการ 

   2.1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 

        2.1.1 ความสมบรูณข์องเนือ้หาสาระ 

        2.1.2 ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์

   2.2 ประโยชนข์องผลงานทางวิชาการ 

        2.2.1 ประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทางวิชาการ 

        2.2.2 ประโยชนต์อ่นกัเรียนและนกัศกึษา  

30 

(15) 

 

 

(15) 

เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 70 ของคะแนน 

เตม็ 30 คะแนน คือ 21 คะแนน 

 รวม 100 เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 75 

 

(ข)  วิธีการ 

                             (1) ใหพ้นกังานครูเทศบาลผูข้อฯ จดัทาํคาํขอตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์เ้สนอ

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชัน้และผลงานทางวิชาการ 

                             (2) หวัหนา้สถานศกึษา ผูอ้าํนวยการ/หวัหนา้กองการศกึษา และปลดัเทศบาล เป็น           

ผูร้บัรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์แลว้เทศบาลสง่เรื่องให ้ก.ท.จ.

พิจารณา 

                             (3) ให ้ก.ท.จ.แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน ความเช่ียวชาญและ     

ผลงานทางวิชาการไมน่อ้ยกวา่ 5 คน ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิทางดา้นการศกึษาจากมหาวิทยาลยั       

ของรฐั และผูแ้ทนส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ี ก.ท.กาํหนด เป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบตังิาน ความ

เช่ียวชาญและผลงานทางวิชาการตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้ตามเกณฑ ์ท่ี ก.ท.กาํหนด โดยแยกกนั

ประเมินฯ แลว้สรุปผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาตอ่ไป  

         ในการนี ้ก.ท.อาจแตง่ตัง้คณะกรรมการตาม (3) ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก

สมัภาษณผ์ูข้อฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ดว้ยก็ได ้ 

(ค)  การแตง่ตัง้ 

                        นายกเทศมนตรีออกคาํสั่งเล่ือนและแตง่ตัง้ฯ โดยผา่นความเห็นชอบ ก.ท.จ. และใหมี้ผล ไม่

ก่อนวนัท่ีผา่นการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตท่ัง้นีต้อ้งไมย่อ้นหลงัขา้มปีงบประมาณ 

 

 

ขอ้  210    การเล่ือนและแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ผูช้ว่ยครูใหญ่ ระดบั 6 

(ก)  หลกัเกณฑ ์
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                             (1) ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้ ไดด้าํรงตาํแหนง่ผูช้ว่ยครูใหญ่มาแลว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี 

                             (2) ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้ ไดร้บัเงินเดือนไมต่ ํ่ากวา่ขัน้ต ํ่าของระดบั 6 

                             (3) ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้ ไดป้ฏิบตังิานตามหนา้ท่ีความรบัผิดชอบและลกัษณะงานท่ี

ปฏิบตัเิหมาะสมกบัตาํแหนง่ ซึ่งรบัเงินเดือนในระดบั 6 และมีผลการปฏิบตังิาน 2 ปีการศกึษายอ้นหลงัตาม

เกณฑท่ี์ ก.ท.กาํหนด 

                             (4) ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้ มีผลการปฏิบตังิานตามขอ้ (3) ไดผ้ลดีโดยผา่นการประเมินได้

คะแนนเฉล่ียไมต่ ํ่ากว่ารอ้ยละ 60 

(ข)  วิธีการ  

                             (1) ใหพ้นกังานครูเทศบาลผูป้ระสงคจ์ะขอกาํหนดใหไ้ดร้บัเงินเดือนในระดบัท่ีสงูขึน้เป็น

ผูจ้ดัทาํคาํขอตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้โดยจะตอ้งชีแ้จงผา่นผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชัน้ 

                             (2) ใหผู้บ้งัคบับญัชาชัน้ตน้ ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูอ้าํนวยการ/หวัหนา้กอง

การศกึษาและปลดัเทศบาล ตามลาํดบัเป็นผูร้บัรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัใิหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ลว้สง่เรื่องให ้ก.ท.จ.พิจารณา 

                             (3) ให ้ก.ท.จ.แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน จาํนวนไมน่อ้ยกวา่ 5 คน 

ประกอบดว้ย ผูท้รงคณุวฒุิทางดา้นการศกึษาและผูแ้ทนสว่นราชการท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ี ก.ท.กาํหนด เป็นผู้

ประเมินผลการปฏิบตังิาน โดยใหผู้ป้ระเมินผลการปฏิบตังิานพิจารณาผลการปฏิบตัิงานตามแบบประเมิน

ทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้ตามเกณฑท่ี์ ก.ท.กาํหนด โดยแยกกนัประเมินแลว้สรุปผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.

พิจารณาตอ่ไป  

(ค)  การแตง่ตัง้ 

                        นายกเทศมนตรีออกคาํสั่งและแตง่ตัง้ฯ โดยผา่นความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. ใหมี้ผลไมก่่อน

วนัท่ีผา่นการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตท่ัง้นีต้อ้งไมย่อ้นหลงัขา้มปีงบประมาณ 

ขอ้  211    การเล่ือนและแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ครูใหญ่ และผูช้ว่ยอาจารยใ์หญ่ ระดบั 7 

(ก)  หลกัเกณฑ ์

                             (1) ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้ไดด้าํรงตาํแหนง่ครูใหญ่หรือผูช้ว่ยอาจารยใ์หญ่มาแลว้ไมน่อ้ย

กวา่ 3 ปี 

 

 

 

 

    (2)  ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้ ไดร้บัเงินเดือนไม่ต ํ่ากว่าขัน้ต ํ่าของระดบั 7 

                             (3) ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้ ไดป้ฏิบตังิานตามหนา้ท่ีความรบัผิดชอบและลกัษณะงานท่ี

ปฏิบตัเิหมาะสมกบัตาํแหนง่ ซึ่งรบัเงินเดือนในระดบั 7 และมีผลการปฏิบตังิาน 3 ปีการศกึษายอ้นหลงั 

ตามเกณฑท่ี์ ก.ท. กาํหนด 



 99 

                             (4) ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้ มีผลการปฏิบตังิานตามขอ้ (3) ไดผ้ลดีโดยผา่นการประเมินได้

คะแนนเฉล่ียไมต่ ํ่ากว่ารอ้ยละ 70 

                             (5) ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้มีความชาํนาญการในการบริหารสถานศกึษาตามเกณฑท่ี์ ก.ท.

กาํหนดรวม 3 รายการ ดงันี ้

                        รายการท่ี 1 การพิจารณาความชาํนาญการในการบรหิารสถานศกึษา โดยพิจารณา

จากการบรหิารงานในเรื่องดงัตอ่ไปนี ้

                                      1. งานดา้นการปกครอง 

                                      2. งานดา้นวิชาการ 

                                      3. งานดา้นธุรการหรือบรหิารทั่วไป 

                                      4. งานดา้นความสมัพนัธก์บัชมุชน 

                                      หากการบรหิารงานทัง้ 4 ดา้นดงักลา่ว มีผลใหก้ารจดัการศกึษาของสถานศกึษา 

มีคณุภาพของการเรียนการสอนตามหลกัสตูรไดผ้ลเป็นท่ียอมรบั จงึจะถือว่าเป็นการบรหิารสถานศกึษา

ไดผ้ลดีเขา้ลกัษณะผูช้าํนาญในการบรหิารสถานศกึษา 

                        รายการท่ี 2 พิจารณาผลงานท่ีปรากฏในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบตอ่นกัเรียน ครู อาจารย ์ 

ผูร้ว่มงานอ่ืน ๆ และประชาชนหรือสาธารณชน 

                                      โดยพิจารณาจากผลงานท่ีปรากฏตอ่ไปนี ้

                                      1. ผลท่ีปรากฏตอ่นกัเรียน โดยพิจารณาจาก 

                                         1.1 นกัเรียน ไดร้บัความรูค้รบถว้นตามหลกัสตูรอยา่งไดผ้ล 

                                         1.2 นกัเรียน ไดมี้การพฒันาการเรียนรูใ้หดี้ขึน้ 

                                         1.3 นกัเรียน มีความประพฤตแิละอยู่ในระเบียบวินยัดี 

                                         1.4 นกัเรียน มีความเป็นพลเมืองดี สามารถนาํความรูไ้ปใชด้าํเนินชีวิตหรือ                      

ประกอบอาชีพได ้

                                      2. ผลท่ีปรากฏตอ่ครู อาจารย ์โดยพิจารณาจาก 

 

 

 

    2.1 การพฒันาการปฏิบตัิหนา้ท่ีของครู อาจารย ์โดยใหส้ามารถปฏิบตัิหนา้ท่ี 

ไดอ้ยา่งมีคณุภาพ 

                                         2.2 การสอนและการอบรมของครู อาจารย ์เตม็ตามหลกัสตูรท่ีกาํหนดและ

เป็นไป   ตามหลกัวิชาการศกึษาอยา่งไดผ้ล 

                                         2.3 ครู อาจารย ์เอาใจใสร่บัผิดชอบดแูลการสอนและปกครอง นกัเรียน ทัง้เป็น                     

กลุม่และเป็นรายบคุคล โดยสามารถแกปั้ญหาเก่ียวกบัผลการเรียนและความประพฤตขิองนกัเรียนอยา่ง

ไดผ้ล 
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                                         2.4 ครู อาจารย ์พฒันาตนเองใหเ้ป็นผูมี้ความรูค้วามสามารถดีและความ

ประพฤตสิามารถถ่ายทอดความรูไ้ด ้

                                      3. ผลท่ีปรากฏตอ่ผูร้ว่มงานอ่ืน  โดยพิจารณาจากการพฒันาการทาํงานของ        

เจา้หนา้ท่ีทกุฝ่ายในสถานศกึษาใหส้ามารถปฏิบตัหินา้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบตังิานไดอ้ยา่งมี

คณุภาพ 

                                      4. ผลท่ีปรากฏตอ่ประชาชน โดยพิจารณาจากผลงานการจดัการศกึษาของ

สถานศกึษา  เป็นท่ียอมรบัของประชาชนทั่วไป โดยประชาชนใหค้วามเล่ือมใส ศรทัธา และใหค้วามรว่มมือ

กบัสถาบนัการศกึษา 

                        รายการท่ี 3 ผลงานในฐานะผูช้าํนาญการทางการศกึษาทั่วไป 

                                      โดยพิจารณาจากการมีสว่นรว่มในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง โดย

พิจารณาวา่ผลการปฏิบตังิานท่ีแสดงความชาํนาญการนัน้ สามารถประยกุตใ์ชป้ระโยชนใ์นการจดั

การศกึษาได ้

                        (6) ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้ มีผลงานทางวิชาการตามท่ี ก.ท.กาํหนด คือ จะตอ้งมีผลงานทาง

วิชาการเป็นเอกสารเก่ียวกบัการบริหารสถานศกึษา หรือผลงานทางวิชาการท่ีใชใ้นสถานศกึษา ซึ่ง ก.ท.เห็น

วา่ใชป้ระโยชนใ์นการบรหิารสถานศกึษาหรือการศกึษาได ้โดยมีรายการพิจารณา ดงันี ้

                        รายการท่ี 1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก 

                                      1. ความสมบรูณเ์นือ้หาสาระ 

                                         โดยพิจารณาถึงความถกูตอ้งของเนือ้หา ความสมบรูณค์รบถว้น                     

อยา่งเหมาะสมกบัลกัษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้ ๆ รวมทัง้การคน้ควา้อา้งอิงท่ีเป็นท่ีเช่ือถือได ้

 

 

 

 

 

2. ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์

                                         โดยพิจารณาวา่ผูจ้ดัทาํไดมี้ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรคจ์ากของเดมิมีอยูแ่ละ

นาํมาใชป้ระโยชนไ์ดดี้ย่ิงขึน้ หรือจดัทาํขึน้ใหม่โดยยงัไมมี่ผูใ้ดรเิริ่มจดัทาํขึน้ อนึ่ง ผลงานทางวิชาการนัน้

จะตอ้งจดัทาํดว้ยตนเองหรือเป็นผูน้าํในการจดัทาํโดยมีส่วนรว่มกนัรบัผิดชอบ และมีหลกัฐานแสดงได ้

                       รายการท่ี 2 ประโยชนข์องผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก 

                                       1. ประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทางวิชาการ 

                                           โดยพิจารณาว่าผลงานนีจ้ะมีประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทางวิชาการท่ี

สามารถใชเ้ป็นแหลง่อา้งอิงหรือเป็นแนวปฏิบตัไิด ้

                                       2. ประโยชนต์อ่นกัเรียน หรือประโยชนต์อ่การบริหารสถานศกึษา 

                                           โดยพิจารณาว่า ผลงานนีท้าํใหน้กัเรียนสามารถพฒันาตนเองในการเรียนรู ้
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เพ่ือประโยชนข์องการศกึษาเพิ่มเตมิ หรือการประกอบอาชีพ หรือการดาํรงชีพไดอ้ยา่งดี หรือทาํใหมี้

ประโยชนต์อ่การบรหิารสถานศกึษา ทาํใหส้ถานศกึษานัน้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีย่ิงขึน้ 

                   (7) เกณฑก์ารตดัสิน  

  รายการประเมิน คะแนนเตม็ เกณฑก์ารตดัสิน 

1. การประเมินความชาํนาญ        

   1.1 ความชาํนาญการในการบรหิารสถานศกึษา        

   1.2 ผลงานท่ีปรากฏในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบตอ่ 

        นกัเรียน นกัศกึษา ครู อาจารย ์ผูร้ว่มงานอ่ืน ฯลฯ 

   1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูช้าํนาญการ     

2. การประเมินผลงานทางวิชาการ 

   2.1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 

        2.1.1 ความสมบรูณข์องเนือ้หาสาระ 

        2.1.2 ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์

   2.2 ประโยชนข์องผลงานทางวิชาการ 

        2.2.1 ประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทางวิชาการ 

        2.2.2 ประโยชนต์อ่นกัเรียนหรือสถานศกึษา   

70 

(30) 

 

(30) 

(10) 

30 

(15) 

 

 

(15) 

 

 

 

เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 65 ของคะแนน

เตม็ 70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน 

 

 

 

 

เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 65 ของคะแนน

เตม็ 30 คะแนน คือ 19.5 คะแนน 

รวม 100 เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 70 

 

 

 

(ข)  วิธีการ 

                              (1) ใหพ้นกังานครูเทศบาลผูป้ระสงคจ์ะขอกาํหนดใหไ้ดร้บัเงินเดือนในระดบัท่ีสงูขึน้ 

เป็นผูจ้ดัทาํคาํขอตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้โดยจะตอ้งชีแ้จงผา่นผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชัน้ และผลงาน

ทางวิชาการ 

                              (2) ใหผู้บ้งัคบับญัชาชัน้ตน้ ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา (กรณีผูช้ว่ยผูบ้รหิาร

สถานศกึษาเป็นผูข้อ) ผูอ้าํนวยการ/หวัหนา้กองการศกึษา และปลดัเทศบาล ตามลาํดบั เป็นผูร้บัรองการ

ปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์แลว้เทศบาลสง่เร่ืองให ้ก.ท.จ.พิจารณา 

                              (3) ให ้ก.ท.จ.แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน ความชาํนาญการและ

ผลงานทางวิชาการไมน่อ้ยกวา่ 5 คน ประกอบดว้ย ผูท้รงคณุวฒุิทางดา้นการศกึษาจากมหาวิทยาลยัของ

รฐัและผูแ้ทนสว่นราชการท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ี ก.ท.กาํหนด เป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบตังิานความชาํนาญการ

และผลงานทางวิชาการตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้ตามเกณฑท่ี์ ก.ท.กาํหนด โดยแยกกนัประเมินแลว้

สรุปผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ. พิจารณาตอ่ไป 
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                              ในการนี ้ก.ท.อาจแตง่ตัง้คณะกรรมการตาม (3) ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก

สมัภาษณผ์ูข้อฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ดว้ยก็ได ้ 

(ค)  การแตง่ตัง้ 

                             นายกเทศมนตรีออกคาํสั่งเล่ือนและแตง่ตัง้ฯ โดยผา่นความเห็นชอบ ก.ท.จ. ใหมี้ผลไม่

ก่อนวนัท่ีผา่นการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตท่ัง้นีต้อ้งไมย่อ้นหลงัขา้มปีงบประมาณ 

ขอ้  212    การเล่ือนและแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่อาจารยใ์หญ่ ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

และ ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการวิทยาลยั ระดบั 8 

(ก)  หลกัเกณฑ ์

                              (1) ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้ ไดด้าํรงตาํแหนง่อาจารยใ์หญ่ หรือผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

หรือผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการวิทยาลยั มาแลว้ไมน่อ้ยกว่า 3 ปี 

                              (2) ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้ ไดร้บัเงินเดือนไมต่ ํ่ากวา่ขัน้ต ํ่าของระดบั 8 

                              (3) ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้ ไดป้ฏิบตังิานตามหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ และลกัษณะงานท่ี

ปฏิบตัเิหมาะสมกบัตาํแหนง่ ซึ่งรบัเงินเดือนในระดบั 8 และมีผลการปฏิบตังิาน 3 ปีการศกึษายอ้นหลงั 

ตามเกณฑท่ี์ ก.ท.กาํหนด 

 

 

 

 

     (4) ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้มีผลการปฏิบตังิานตามขอ้ (3) ไดผ้ลดีโดยผา่นการประเมิน 

ไดค้ะแนนเฉล่ียไมต่ ํ่ากวา่รอ้ยละ 70 

                              (5) ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้ มีความชาํนาญการในการบริหารสถานศกึษาตามเกณฑท่ี์       

ก.ท. กาํหนด รวม 3 รายการ ดงันี ้

                              รายการท่ี 1 พิจารณาความชาํนาญการในการบรหิารสถานศกึษา 

                                            โดยพิจารณาจากการบรหิารงานในเรื่องดงัตอ่ไปนี ้

                                            1. งานดา้นการปกครอง 

                                            2. งานดา้นวิชาการ 

                                            3. งานดา้นธุรการหรือบรหิารทั่วไป 

                                            4. งานดา้นความสมัพนัธก์บัชมุชน 

                                            หากการบรหิารทัง้ 4 ดา้นดงักลา่ว มีผลใหก้ารจดัการศกึษาของสถานศกึษา 

ไดผ้ลดี โดยคณุภาพของการเรียนการสอนตามหลกัสตูรไดผ้ลสงู เป็นท่ียอมรบัในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ี

เก่ียวขอ้งจงึจะถือวา่เป็นการบรหิารสถานศกึษาไดผ้ลดีมากเขา้ลกัษณะความชาํนาญการในการบริหาร

สถานศกึษา 
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                              รายการท่ี 2 พิจารณาผลงานท่ีปรากฏในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบตอ่นกัเรียน ครู 

อาจารย ์ ผูร้ว่มงานอ่ืน ๆ และประชาชนหรือสาธารณชน 

                                            โดยพิจารณาจากผลงานท่ีปรากฏ ดงัตอ่ไปนี ้

                                            1. ผลท่ีปรากฏตอ่นกัเรียน โดยพิจารณาจาก 

                                               1.1 นกัเรียน ไดร้บัความรูค้รบถว้นตามหลกัสตูรอยา่งไดผ้ลดี 

                                               1.2 นกัเรียน ไดมี้การพฒันาการเรียนรูใ้หดี้ขึน้ 

                                               1.3 นกัเรียน มีความประพฤตแิละอยูใ่นระเบียบวินยัดี 

                                               1.4 นกัเรียน มีความเป็นพลเมืองดี สามารถนาํความรูไ้ปใชด้าํเนินชีวิต 

หรือประกอบอาชีพไดดี้ 

                                            2. ผลท่ีปรากฏตอ่ครู อาจารย ์ โดยพิจารณาจาก 

                                               2.1 การพฒันาการปฏิบตัหินา้ท่ีของครู อาจารย ์โดยใหส้ามารถปฏิบตั ิ

หนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีคณุภาพดี 

 

 

 

 

 

          2.2 การสอนและการอบรมของครู อาจารย ์เตม็ตามหลกัสตูรท่ีกาํหนด 

และเป็นไปตามหลกัวิชาการศกึษาอย่างไดผ้ลดี 

                                               2.3 ครู อาจารย ์เอาใจใส่รบัผิดชอบดแูลการสอนและปกครองนกัเรียน 

ทัง้เป็นกลุม่ และเป็นรายบคุคล โดยสามารถแกปั้ญหาเก่ียวกบัผลการเรียนและความประพฤตขิองนกัเรียน

ไดผ้ลดี 

                                               2.4 ครู อาจารย ์พฒันาตนเองใหเ้ป็นผูมี้ความรูดี้ความสามารถและ 

ความประพฤติดี สามารถถ่ายทอดความรูไ้ดเ้ป็นอยา่งดี  

                                            3. ผลท่ีปรากฏตอ่ผูร้ว่มงานอ่ืน  โดยพิจารณาจากการพฒันาการทาํงาน 

ของเจา้หนา้ท่ีทกุฝ่ายในสถานศกึษาใหส้ามารถปฏิบตัหินา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเป็นผลดีตอ่งานและ

ปฏิบตังิานไดอ้ยา่งมีคณุภาพ 

                                            4. ผลท่ีปรากฏตอ่ประชาชน  โดยพิจารณาจากผลงานการจดัการศกึษาของ 

สถานศกึษาไดผ้ลดีเป็นท่ียอมรบัของประชาชนทั่วไป โดยประชาชนใหค้วามเล่ือมใสศรทัธาและใหค้วาม

รว่มมือกบัสถานศกึษาเป็นอยา่งดี 

                              รายการท่ี 3 ผลงานในฐานะผูช้าํนาญการทางการศกึษาโดยทั่วไป 

                                            โดยพิจารณาจากการมีสว่นรว่มและการยอมรบัในวงวิชาการหรือวิชาชีพ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยพิจารณาวา่ ผลการปฏิบตังิานท่ีแสดงความเช่ียวชาญนัน้ สามารถประยกุตใ์ชป้ระโยชนใ์น

การจดัการศกึษาไดเ้ป็นอย่างดี 
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                  (6) ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้มีผลงานทางวิชาการตามท่ี ก.ท.กาํหนด คือ จะตอ้งมีผลงานทาง

วิชาการเป็นเอกสารเก่ียวกบัการบริหารสถานศกึษาหรือผลงานทางวิชาการท่ีใชใ้นสถานศกึษา ซึ่ง ก.ท.เห็น

วา่ใชป้ระโยชนใ์นการบรหิารสถานศกึษาหรือการศกึษาไดเ้ป็นอยา่งดี โดยมีรายการพิจารณา ดงันี ้

                             รายการท่ี 1  คณุภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก 

                                            1. ความสมบรูณข์องเนือ้หาสาระ 

                                               โดยพิจารณาถึงความถกูตอ้งของเนือ้หา ความสมบรูณค์รบถว้นอยา่ง 

เหมาะสมกบัลกัษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้ ๆ รวมทัง้การคน้ควา้อา้งอิงท่ีเป็นท่ีเช่ือถือได ้

                                            2. ความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์

                                               โดยพิจารณาว่า ผูจ้ดัทาํไดมี้ความคิดรเิริ่มสรา้งสรรคจ์ากของเดมิท่ีมีอยู ่

และนาํมาใชป้ระโยชนไ์ดดี้ย่ิงขึน้ หรือจดัทาํขึน้ใหมโ่ดยไมมี่ผูใ้ดรเิริ่มจดัทาํขึน้ อนึ่ง ผลงานทางวิชาการนัน้

จะตอ้งจดัทาํดว้ยหรือเป็นผูน้าํในการจดัทาํ โดยมีสว่นรว่มรบัผิดชอบและมีหลกัฐานแสดงได ้

 

 

      รายการท่ี 2 ประโยชนข์องผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก 

                                             1. ประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทางวิชาการ 

                                                 โดยพิจารณาวา่ ผลงานนีจ้ะเป็นประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทางวิชาการ 

ท่ีสามารถใชเ้ป็นแหลง่อา้งอิง หรือเป็นแนวปฏิบตัิอยา่งไดผ้ลดี 

                                             2. ประโยชนต์อ่นกัเรียนหรือประโยชนต์อ่การบริหารสถานศกึษา 

                                                 โดยพิจารณาวา่ ผลงานนีท้าํใหน้กัเรียนไดร้บัความรูแ้ละพฒันาตนเอง 

ในการเรียนรูเ้พ่ือประโยชนข์องการศกึษาเพิ่มเตมิ หรือประกอบอาชีพ หรือการดาํรงชีพไดอ้ยา่งดี หรือทาํให้

มีประโยชนต์อ่การบรหิารสถานศกึษาทาํใหส้ถานศกึษานัน้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีย่ิงขึน้                               

                   (7) เกณฑก์ารตดัสิน  

  รายการประเมิน คะแนนเตม็ เกณฑก์ารตดัสิน 

1. การประเมินความชาํนาญ        

   1.1 ความชาํนาญการในการบรหิารสถานศกึษา        

   1.2 ผลงานท่ีปรากฏในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบตอ่ 

        นกัเรียน นกัศกึษา ครู อาจารย ์ผูร้ว่มงานอ่ืน ฯลฯ 

   1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูช้าํนาญการ     

2. การประเมินผลงานทางวิชาการ 

   2.1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 

        2.1.1 ความสมบรูณข์องเนือ้หาสาระ 

        2.1.2 ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์

   2.2 ประโยชนข์องผลงานทางวิชาการ 

        2.2.1 ประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทางวิชาการ 

70 

(30) 

 

(30) 

(10) 

30 

(15) 

 

 

(15) 

 

เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 65 ของคะแนน

เตม็ 70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน 

 

 

 

 

เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 65 ของคะแนน

เตม็ 30 คะแนน คือ 19.5 คะแนน 
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  รายการประเมิน คะแนนเตม็ เกณฑก์ารตดัสิน 

        2.2.2 ประโยชนต์อ่นกัเรียนหรือสถานศกึษา    

 

รวม 100 เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ข)  วิธีการ 

                             (1) ใหพ้นกังานครูเทศบาลผูป้ระสงคจ์ะขอกาํหนดใหไ้ดร้บัเงินเดือนในระดบัท่ีสงูขึน้ 

เป็นผูจ้ดัทาํคาํขอตามแนบทา้ยทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้โดยจะตอ้งชีแ้จงผา่นผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชัน้ และ

ผลงานทางวิชาการ 

                             (2) ใหผู้บ้งัคบับญัชาชัน้ตน้ ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา (กรณีผูช้ว่ยผูบ้รหิาร

สถานศกึษาเป็นผูข้อ) ผูอ้าํนวยการ/หวัหนา้กองการศกึษา และปลดัเทศบาล ตามลาํดบั เป็นผูร้บัรองการ

ปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์แลว้เทศบาลสง่เร่ืองให ้ก.ท.จ.พิจารณา 

                             (3) ให ้ก.ท.จ.แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน ความชาํนาญการและ

ผลงานทางวิชาการไมน่อ้ยกวา่ 5 คน ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิทางดา้นการศกึษาจากมหาวิทยาลยัของรฐั 

และผูแ้ทนสว่นราชการท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ี ก.ท.กาํหนด เป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบตังิาน ความชาํนาญการ

และผลงานทางวิชาการตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้ตามเกณฑท่ี์ ก.ท.กาํหนด โดยแยกกนัประเมิน แลว้

สรุปผลการพิจารณาให ้ก.ท.จ.พิจารณาตอ่ไป 

                    ในการนี ้ก.ท.อาจแตง่ตัง้คณะกรรมการ (3) ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียกสมัภาษณ์

ผูข้อฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ดว้ยก็ได ้

    (ค)  การแตง่ตัง้ 

                             นายกเทศมนตรีออกคาํสั่งเล่ือนและแตง่ตัง้ฯ โดยผา่นความเห็นชอบ ก.ท.จ. ไดมี้ผลไม่

ก่อนวนัท่ีผา่นการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตท่ัง้นีต้อ้งไมย่อ้นหลงัขา้มปีงบประมาณ 

ขอ้  213    การเล่ือนและแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ผูอ้าํนวยการโรงเรียนและผูอ้าํนวยการ 

วิทยาลยั ระดบั 9           

(ก)  หลกัเกณฑ ์
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                              (1) ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้ ไดด้าํรงตาํแหนง่ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหรือผูอ้าํนวยการ

วิทยาลยัมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 3 ปี 

                              (2) ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้ ไดร้บัเงินเดือนไมต่ ํ่ากวา่ขัน้ต ํ่าของระดบั 9 

                              (3) ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้ ไดป้ฏิบตังิานตามหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ และลกัษณะงานท่ี

ปฏิบตัเิหมาะสมกบัตาํแหนง่ ซึ่งรบัเงินเดือนในระดบั 9 และมีผลการปฏิบตังิาน 3 ปีการศกึษายอ้นหลงั 

ตามเกณฑท่ี์ ก.ท.กาํหนด 

 

 

(4) ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้มีผลการปฏิบตังิานตามขอ้ (3) ไดผ้ลดีโดยผา่นการประเมินได ้              

คะแนนเฉล่ียไมต่ ํ่ากว่ารอ้ยละ 70 

                              (5) ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้ มีความเช่ียวชาญในการบรหิารสถานศกึษาตามเกณฑท่ี์ ก.ท.

กาํหนด   รวม 3 รายการ ดงันี ้

                             รายการท่ี 1 พิจารณาความเช่ียวชาญในการบรหิารสถานศกึษา 

                                           โดยพิจารณาจากการบรหิารในเรื่องตอ่ไปนี ้

                                           1. งานดา้นการปกครอง 

                                           2. งานดา้นวิชาการ 

                                           3. งานดา้นธุรการหรือบรหิารทั่วไป 

                                           4. งานดา้นความสมัพนัธก์บัชมุชน 

                                           หากการบริหารทัง้ 4 ดา้นดงักลา่ว มีผลใหก้ารจดัการศกึษาของสถานศกึษา 

ไดผ้ลดีย่ิงขึน้ โดยคณุภาพของการเรียนการสอนตามหลกัสตูรไดผ้ลดีย่ิงขึน้เป็นท่ียอมรบัในวงวิชาการหรือ

วิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง จงึจะถือว่าเป็นการบรหิารสถานศกึษาไดผ้ลดีมากเป็นพิเศษเขา้ลกัษณะความเช่ียวชาญ

ในการบรหิารสถานศกึษา 

                            รายการท่ี 2 พิจารณาผลงานท่ีปรากฏในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบตอ่นกัเรียน ครู อาจารย ์ 

ผูร้ว่มงานอ่ืน ๆ และประชาชนหรือสาธารณชน โดยพิจารณาจากผลงานท่ีปรากฏ ดงัตอ่ไปนี ้

                                           1. ผลท่ีปรากฏตอ่นกัเรียน โดยพิจารณาจาก  

                                              1.1 นกัเรียน ไดร้บัความรูค้รบถว้นตามหลกัสตูรอยา่งไดผ้ลดี  

                                              1.2 นกัเรียน พฒันาการเรียนรูใ้หดี้ขึน้ทกุระดบั เชน่ จากระดบัตํ่ากวา่  

ปานกลาง เป็นระดบัปานกลาง หรือสงูกว่าหรือจากระดบัปานกลางเป็นระดบัดีหรือสงูกวา่หรือจากระดบัดี

เป็นระดบัดีย่ิงขึน้  

                                              1.3 นกัเรียน มีความประพฤตแิละอยูใ่นระเบียบวินยัดี  

                                              1.4 นกัเรียน มีความเป็นพลเมืองดี สามารถนาํความรูไ้ปใชด้าํเนินชีวิตหรือ                 

ประกอบอาชีพไดดี้  

                                           2. ผลท่ีปรากฏตอ่ครู อาจารย ์โดยพิจารณาจาก  
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                                              2.1 การพฒันาการปฏิบตัิหนา้ท่ีของครู อาจารย ์โดยใหส้ามารถปฏิบตัิ

หนา้ท่ี ไดอ้ย่างมีคณุภาพดีย่ิง  

 

 

 

 

 

 

 

         2.2 การสอนและการอบรมของครู อาจารย ์เตม็ตามหลกัสตูรท่ีกาํหนดและ 

เป็นไปตามหลกัสตูรท่ีกาํหนดและเป็นไปตามหลกัวิชาการศกึษาอยา่งไดผ้ลดีย่ิง  

                                              2.3 ครู อาจารย ์เอาใจใส่รบัผิดชอบดแูลการสอนและปกครอง นกัเรียน 

ทัง้เป็นกลุม่และเป็นรายบคุคล โดยสามารถแกปั้ญหาเก่ียวกบัผลการเรียนและความประพฤตขิองนกัเรียน

อยา่งไดผ้ลดีย่ิง 

                                              2.4 ครู อาจารย ์พฒันาตนเองใหเ้ป็นผูมี้ความรูค้วามสามารถและ 

ความประพฤติดี สามารถถ่ายทอดความรูไ้ดเ้ป็นอยา่งดี  

                                           3. ผลท่ีปรากฏตอ่ผูร้ว่มงานอ่ืน โดยพิจารณาจากการพฒันาการทาํงานของ 

เจา้หนา้ท่ีทกุฝ่ายในสถานศกึษาใหส้ามารถปฏิบตัหินา้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเป็นผลดีตอ่งานและ

ปฏิบตังิานไดอ้ยา่งมีคณุภาพดีย่ิง  

                                           4. ผลท่ีปรากฏตอ่ประชาชน โดยพิจารณาจากผลงานการจดัการศกึษาของ 

สถานศกึษาไดผ้ลดีย่ิง เป็นท่ียอมรบัของประชาชนทั่วไป โดยประชาชนใหค้วามเล่ือมใส ศรทัธา และให้

ความรว่มมือกบัสถาบนัการศกึษาเป็นอยา่งดีย่ิง  

                             รายการท่ี 3 ผลงานในฐานะผูเ้ช่ียวชาญทางการศกึษาโดยทั่วไป  

                                           โดยพิจารณาจากการมีสว่นรว่มและการยอมรบัในวงวิชาการหรือวิชาชีพ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยพจิารณาวา่ผลการปฏิบตังิานท่ีแสดงความเช่ียวชาญนัน้ สามารถประยกุตใ์ชป้ระโยชนใ์น

การจดัการศกึษาไดเ้ป็นอย่างดี  

                       (6) ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้มีผลงานทางวิชาการตามท่ี ก.ท.กาํหนด คือ จะตอ้งมีผลงานทาง

วิชาการเป็นเอกสารเก่ียวกบัการบริหารสถานศกึษา หรือผลงานทางวิชาการท่ีใชใ้นสถานศกึษาท่ี ก.ท. เห็น

วา่ใชป้ระโยชนใ์นการบรหิารสถานศกึษาหรือการศกึษาไดเ้ป็นอยา่งดีมาก โดยมีรายการพิจารณา ดงันี ้ 

                            รายการท่ี 1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก  

                                          1. ความสมบรูณเ์นือ้หาสาระ  

                                             โดยพิจารณาถึงความถกูตอ้งของเนือ้หา ความสมบูรณค์รบถว้นอยา่ง

เหมาะสม  กบัลกัษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้ ๆ รวมทัง้การคน้ควา้อา้งอิงท่ีเป็นท่ีเช่ือถือได ้ 

                                          2. ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์ 
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                                             โดยพิจารณาวา่ผูจ้ดัทาํไดมี้ความคิดรเิริ่มสรา้งสรรคจ์ากของเดมิมีอยู่

และนาํมา  ใชป้ระโยชนไ์ดดี้ย่ิงขึน้ หรือจดัทาํขึน้ใหมโ่ดยยงัไมมี่ผูใ้ดรเิริ่มจดัทาํขึน้ อนึ่ง ผลงานทางวิชาการ

นัน้จะตอ้งจดัทาํดว้ยตนเองหรือเป็นผูน้าํในการจดัทาํโดยมีสว่นรว่มกนัรบัผิดชอบและมีหลกัฐานแสดงได ้

     รายการท่ี 2  ประโยชนข์องผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก  

                                            2.1 ประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทางวิชาการ  

                                                โดยพิจารณาวา่ผลงานนีจ้ะเป็นประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทางวิชาการ 

ท่ีสามารถใชเ้ป็นแหลง่อา้งอิงหรือเป็นแนวปฏิบตัิอยา่งไดผ้ลดีย่ิง  

                                           2.2 ประโยชนต์อ่นกัเรียนหรือประโยชนต์อ่การบริหารสถานศกึษา  

                                                โดยพิจารณาวา่ ผลงานนีท้าํใหน้กัเรียนไดร้บัความรูแ้ละพฒันาตนเอง 

ในการเรียนรูเ้พ่ือประโยชนข์องการศกึษาเพิ่มเตมิ หรือการประกอบอาชีพ หรือการดาํรงชีพไดอ้ยา่งดีย่ิงขึน้

หรือทาํใหมี้ประโยชนต์อ่การบรหิารสถานศกึษาทาํใหส้ถานศกึษานัน้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีย่ิงขึน้              

  (7) เกณฑก์ารตดัสิน 

รายการประเมิน คะแนนเตม็ เกณฑก์ารตดัสิน 

1. การประเมินความเช่ียวชาญ 

   1.1 ความชาํนาญการในการบรหิารสถานศกึษา 

   1.2 ผลงานท่ีปรากฏในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบตอ่ 

        นกัเรียน นกัศกึษา ครู อาจารย ์ผูร้ว่มงานอ่ืน ฯลฯ 

   1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญ 

2. การประเมินผลงานทางวิชาการ 

   2.1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 

        2.1.1 ความสมบรูณข์องเนือ้หาสาระ 

        2.1.2 ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์

   2.2 ประโยชนข์องผลงานทางวิชาการ 

        2.2.1 ประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทางวิชาการ 

        2.2.2 ประโยชนต์อ่นกัเรียนหรือสถานศกึษา  

70 

(30) 

(30) 

 

(10) 

30 

(15) 

 

 

(15) 

เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 70 ของคะแนน

เตม็ 70 คะแนน คือ 49 คะแนน 

 

 

 

 

เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 70 ของคะแนน

เตม็ 30 คะแนน คือ 21 คะแนน 

รวม 100 เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 75 

 

 

 

 

 

 

 

(ข)  วิธีการ 
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                            (1) ใหพ้นกังานครูเทศบาลผูป้ระสงคจ์ะขอกาํหนดใหไ้ดร้บัเงินเดือนในระดบัท่ีสงูขึน้ 

เป็นผูจ้ดัทาํคาํขอตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้โดยจะตอ้งชีแ้จงผา่นผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชัน้ และผลงาน

ทางวิชาการ 

                            (2) ใหผู้บ้งัคบับญัชาชัน้ตน้ ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการ/หวัหนา้กองการศกึษา และ              

ปลดัเทศบาล ตามลาํดบั เป็นผูร้บัรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์แลว้

เทศบาลสง่เร่ือง ก.ท.จ.พิจารณา 

                            (3) ให ้ก.ท.จ.แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฎิบตังิาน ความเช่ียวชาญและ         

ผลงานทางวิชาการไมน่อ้ยกวา่ 5 คน ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิทางดา้นการศกึษาจากมหาวิทยาลยัของรฐั

และผูแ้ทนสว่นราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ตามท่ี ก.ท.กาํหนด เป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบตัคิวามเช่ียวชาญ และ

ผลงานทางวิชาการตามแบบทา้ย  หลกัเกณฑนี์ ้ตามเกณฑท่ี์ ก.ท.กาํหนด โดยแยกกนัประเมิน แลว้สรุปผล

การพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาตอ่ไป 

                          ในการนี ้ก.ท.อาจแตง่ตัง้คณะกรรมการตาม (3) ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียกสมัภาษณ์

ผูข้อฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ดว้ยก็ได ้

(ค)  การแตง่ตัง้ 

                              นายกเทศมนตรีออกคาํสั่งเล่ือนและแตง่ตัง้ฯ โดยผา่นความเห็นชอบ ก.ท.จ. โดยใหมี้

ผลไมก่่อนวนัท่ีผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตท่ัง้นีต้อ้งไมย่อ้นหลงัขา้มปีงบประมาณ 

ขอ้  214    การเล่ือนตาํแหน่งและระดบัพนกังานครูเทศบาลใหส้งูขึน้ 

(ก)  สายงานผูส้อนและผูส้นบัสนนุการสอน 

(1) เล่ือนผูด้าํรงตาํแหนง่ครู 1ระดบั (1 – 3)  ขึน้ดาํรงตาํแหน่งครู 2 ระดบั (2 – 4) 

(2) เล่ือนผูด้าํรงตาํแหนง่ครู 2 ระดบั (2 – 4) ขึน้ดาํรงตาํแหนง่อาจารย ์1 ระดบั (3 - 5) 

(3) เล่ือนผูด้าํรงตาํแหนง่อาจารย ์1 ระดบั (3 – 5) ขึน้ดาํรงตาํแหนง่อาจารย ์2 ระดบั (6 – 

7) 

(4) เล่ือนผูด้าํรงตาํแหนง่อาจารย ์2 ระดบั (6 – 7) ขึน้ดาํรงตาํแหนง่อาจารย ์3 ระดบั (6- 8) 

(ข)  สายงานผูบ้รหิารสถานศกึษา 

(1) เล่ือนผูด้าํรงตาํแหนง่ผูช้ว่ยครูใหญ่ ระดบั (4 – 5) ขึน้ดาํรงตาํแหนง่ผูช้ว่ยอาจารยใ์หญ่  

ระดบั (5 – 6)  และตาํแหนง่ผูช้ว่ยอาจารยใ์หญ่ ระดบั (5- 6) ขึน้ดาํรงตาํแหนง่ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการโรงเรียน

หรือผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการวิทยาลยั ระดบั (6 – 7) 

 

 

 

 

 

(2) เล่ือนผูด้าํรงตาํแหนง่ครูใหญ่ ระดบั (5 – 6) ขึน้ดาํรงตาํแหนง่อาจารยใ์หญ่           
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ระดบั (6 – 7) และตาํแหนง่อาจารยใ์หญ่ ระดบั (6 – 7) ขึน้ดาํรงตาํแหนง่ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหรือ              

ผูอ้าํนวยการวิทยาลยั ระดบั (7 – 8) 

ขอ้  215    เล่ือนผูด้าํรงตาํแหนง่ครู 1ระดบั (1 – 3) ขึน้ดาํรงตาํแหนง่ครู 2 ระดบั (2 – 4) 

(ก)  หลกัเกณฑ ์ 

                              (1) จะตอ้งเป็นผูซ้ึ่งไดร้บัเงินเดือนไมต่ ํ่ากว่าขัน้ต ํ่าของอนัดบัเงินเดือนตามตาํแหนง่        

ครู 2 

                              (2) จะตอ้งมีคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่สาํหรบัตาํแหนง่ตามมาตรฐานกาํหนด            

ตาํแหนง่ครู 2  ท่ีจะเล่ือนและแตง่ตัง้  

                              (3) จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีผลงานตามหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบและลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ

เหมาะสมกบัตาํแหนง่ท่ีจะเล่ือน โดยผ่านการประเมินคณุภาพงานตามเกณฑท่ี์ ก.ท.กาํหนด  

(ข)  วิธีการ  

                              (1) ผูมี้คณุสมบตัคิรบถว้น จดัทาํรายงานคณุภาพงานตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้เสนอ

ตอ่ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชัน้เป็นผูร้บัรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัใิหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์แลว้เทศบาลสง่เร่ืองให ้ก.ท.จ.พิจารณา 

                             (2) ให ้ก.ท.จ.แตง่ตัง้คณะกรรมการจาํนวนไมน่อ้ยกวา่ 5 คน ประกอบดว้ยผูท้รง        

คณุวฒุิใน ก.ท.จ. เป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทนสว่นราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นกรรมการ ประเมินคณุภาพงาน

ตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้ตามเกณฑท่ี์ ก.ท.กาํหนด โดยแยกกนัประเมิน แลว้สรุปผลการพิจารณาเสนอ 

ก.ท.จ.พิจารณาตอ่ไป 

(ค)  การแตง่ตัง้  

                              นายกเทศมนตรีออกคาํสั่งเล่ือนและแตง่ตัง้ฯ โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. โดยให ้      

มีผลไมก่่อนวนัท่ีผา่นการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตท่ัง้นีต้อ้งไมย่อ้นหลงัขา้มปีงบประมาณ               

ขอ้  216    เล่ือนผูด้าํรงตาํแหนง่ครู 2 ระดบั (2 – 4) ขึน้ดาํรงตาํแหนง่อาจารย ์1 ระดบั (3 – 5) 

(ก)  หลกัเกณฑ ์

                         (1) จะตอ้งเป็นผท่ี้ไดร้บัเงินเดือนไมต่ ํ่ากวา่ขัน้ต ํ่าก่อนวนัเริ่มตน้ปีงบประมาณท่ีจะเล่ือน      

ไมต่ ํ่ากวา่ขัน้ 5,180 บาท 

                         (2) จะตอ้งมีคณุสมบตัเิฉพาะตาํแหนง่สาํหรบัตาํแหนง่ตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง่

อาจารย ์1  ท่ีจะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้ 

            (3) จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีผลงานตามหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบและลกัษณะงานท่ีปฏิบตั ิ         

เหมาะสมกบัตาํแหนง่ท่ีจะเล่ือนฯ โดยผา่นการประเมินคณุภาพงานตามเกณฑท่ี์ ก.ท.กาํหนด 

(ข)  วิธีการ 

                         (1) ผูมี้คณุสมบตัิครบถว้น จดัทาํรายงานคณุภาพงานตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์เ้สนอตอ่

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชัน้เป็นผูร้บัรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

แลว้เทศบาลสง่เรื่องให ้ก.ท.จ.พิจารณา 
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                         (2) ให ้ก.ท.จ.แตง่ตัง้คณะกรรมการไมน่อ้ยกว่า 5 คน ประกอบดว้ย ผูท้รงคณุวฒุิใน         

ก.ท.จ.เป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทนสว่นราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นกรรมการ ประเมินคณุภาพงานตามแบบ

ทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้ตามเกณฑท่ี์ ก.ท.กาํหนด โดยแยกกนัประเมิน แลว้สรุปผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.

พิจารณาตอ่ไป 

(ค)  การแตง่ตัง้ 

                             นายกเทศมนตรีออกคาํสั่งเล่ือนและแตง่ตัง้ฯ โดยผา่นความเห็นของ ก.ท.จ.ใหมี้ผลไม่

ก่อนวนัท่ีผา่นการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตท่ัง้นีต้อ้งไมย่อ้นหลงัขา้มปีงบประมาณ 

ขอ้  217    เล่ือนผูด้าํรงตาํแหนง่อาจารย ์1ระดบั (3 – 5) ขึน้ดาํรงตาํแหนง่อาจารย ์2  

ระดบั (6 – 7) 

(ก)  หลกัเกณฑ ์

                          (1) จะตอ้งเป็นผูซ้ึ่งไดร้บัเงินเดือนไมต่ ํ่ากวา่ขัน้ต ํ่าของระดบัเงินเดือนตามตาํแหนง่

อาจารย ์2  

                          (2) จะตอ้งมีคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่ตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง่พนกังานครู 

เทศบาล ตาํแหนง่อาจารย ์2 ท่ีจะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้  

                          (3) จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีผลงานตามหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบและลกัษณะงานท่ีปฏิบตั ิ         

เหมาะสมกบัตาํแหนง่ท่ีจะเล่ือน โดยผ่านการประเมินคณุภาพงานตามเกณฑท่ี์ ก.ท.กาํหนด 

(ข)  วิธีการ 

                           (1) ผูมี้คณุสมบตัิครบถว้น จดัทาํรายงานคณุภาพงานตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้       

เสนอตอ่ผูบ้งัคบับญัชา ตามลาํดบัชัน้เป็นผูร้บัรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัใิหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ลว้เทศบาลสง่เรื่องให ้ก.ท.จ.พิจารณา 

 

 

 

 

 

    (2) ให ้ก.ท.จ.แตง่ตัง้คณะกรรมการจาํนวนไมน่อ้ยกว่า 5 คน ประกอบดว้ย ผูท้รงคณุวฒุ ิ

ใน ก.ท.จ. เป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทนสว่นราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นกรรมการประเมินคณุภาพงานตามแบบ

ทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้ตามเกณฑท่ี์ ก.ท.กาํหนด โดยแยกกนัประเมนิ แลว้สรุปผลการพิจารณาเสนอ            

ก.ท.จ.พิจารณาตอ่ไป 

(ค)  การแตง่ตัง้ 

                              นายกเทศมนตรีออกคาํสั่งเล่ือนและแตง่ตัง้ฯ โดยผา่นความเห็นชอบของ ก.ท.จ. และ

ใหมี้ผลไมก่่อนวนัท่ีผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตท่ัง้นี ้ตอ้งไมย่อ้นหลงัขา้มปีงบประมาณ 

ขอ้  218    เล่ือนผูด้าํรงตาํแหนง่อาจารย ์2 ระดบั (6 – 7) ขึน้ดาํรงตาํแหนง่อาจารย ์3  
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ระดบั (6 – 8) 

   (ก)  หลกัเกณฑ ์ 

                         (1) จะตอ้งเป็นผูซ้ึ่งไดร้บัเงินเดือนไม่ต ํ่ากวา่ขัน้ต ํ่าของระดบัเงินเดือนตามตาํแหนง่ 

อาจารย ์3  

                         (2) จะตอ้งมีคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่ตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง่พนกังาน 

ครูเทศบาล ตาํแหนง่อาจารย ์3 ท่ีจะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้  

                         (3) จะตอ้งมีชั่วโมงสอนประจาํวิชาใดวิชาหนึ่งท่ีไดก้าํหนดไวใ้นหลกัสตูรและปฏิบตังิานอ่ืน

ท่ีเก่ียวขอ้งเฉลียปีการศกึษาละไมต่ ํ่ากวา่ 1,260 ช.ม.  

                         (4) จะตอ้งมีผลงานตามหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบและลกัษณะงานท่ีเหมาะสมกบัตาํแหนง่ 

อาจารย ์3 และผลการปฏิบตัิยอ้นหลงั 3 ปี โดยผ่านการประเมินคณุภาพงาน ปรมิาณงาน ตามเกณฑ ์       

ท่ี ก.ท.กาํหนด  

                         (5) ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้ มีความชาํนาญการตามเกณฑท่ี์ ก.ท.กาํหนด รวม 3 รายการ ดงันี ้ 

                             รายการท่ี 1 การพิจารณาความชาํนาญการในการสอนวิชาการสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง  

                                           โดยพิจารณาจากการวางแผนการสอน เตรียมการสอน ทาํการสอน          การ

จดัทาํ ผลิตและใชส่ื้อการเรียนการสอน เครื่องมืออปุกรณอ่ื์น ๆ การวดัผล และประเมินผลการเรียน     การ

สอนโดยในการ ปฏิบตังิานนัน้  มีลกัษณะสามารถรเิริ่ม สรา้งสรรค ์หรือพฒันาในงานสอนจนไดผ้ลงาน ซึ่งมี

ประโยชนป์รากฏเป็นท่ียอมรบั และสามารถนาํไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบตังิานได ้ 

                             รายการท่ี 2 การพิจารณาผลงานท่ีปรากฏในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบตอ่นกัเรียน ครู 

อาจารย ์ผูร้ว่มงานอ่ืน ๆ และประชาชนหรือสาธารณชน 

 

 

       โดยพิจารณาจากผลงานท่ีปรากฏดงัตอ่ไปนี ้ 

                                            1. ผลท่ีปรากฏตอ่นกัเรียน โดยพิจารณาจาก  

                                               1.1 ผลการสอนท่ีประเมนิไดว้า่มีผลสมัฤทธ์ิสงู โดยผลการเรียนของ       

นกัเรียนท่ีรบัผิดชอบ มีการพฒันา เชน่ จากนกัเรียนท่ีมีระดบัความรูต้ ํ่ากวา่เกณฑ ์ปานกลาง เป็นระดบั

ความรูป้านกลาง หรือจากนกัเรียนท่ีมีระดบัความรูใ้นเกณฑป์านกลาง เป็นระดบัความรูใ้นเกณฑดี์ หรือ

จากนกัเรียนท่ีมีระดบัความรูใ้น เกณฑดี์เป็นดีย่ิงขึน้และมีหลกัฐานเป็นท่ีปรากฏชดั  

                                               1.2 การอบรมดแูลเก่ียวกบัความประพฤตแิละการรกัษาวินยั การปกครอง 

ดแูล และการใหค้าํแนะนาํและแนะแนวตา่ง ๆ แก่นกัเรียนท่ีไดร้บัมอบหมายไดอ้ยา่งดี จนมีผลใหน้กัเรียนมี 

ความประพฤตแิละวินยัดีขึน้  

                                           2. ผลท่ีปรากฏตอ่ครู อาจารย ์และผูร้ว่มงานอ่ืน โดยพิจารณาจากผลงานท่ี

แสดงความชาํนาญ ซึ่งไดน้าํไปทาํการสอน การใหค้าํแนะนาํ ปรกึษา นิเทศ หรือสาธิตแก่ครู อาจารย ์ให้

สามารถนาํไปปฏิบตัไิด ้เป็นท่ียอมรบัของครู อาจารย ์และผูร้ว่มงานอ่ืน  

                                           3. ผลท่ีปรากฏตอ่ผูป้กครองหรือประชาชน พิจารณาจากความเล่ือมใสของ 
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ผูป้กครองหรือประชาชนในชมุชนนัน้ ๆ โดยผูป้กครองหรือประชาชนมาปรกึษาหารือในเรื่องการศกึษา         

เลา่เรียน ความประพฤติ คณุธรรม และศีลธรรมของนกัเรียน ทัง้นี ้ใหเ้นน้ผลท่ีปรากฏตอ่ผูป้กครองหรือ

ประชาชนในสว่นท่ีเป็นประโยชนต์อ่การเรียนการสอนเทา่นัน้  

                             รายการท่ี 3 การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผูช้าํนาญการ  

                                           โดยพิจารณาจากการมีสว่นรว่มในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง โดย

พิจารณาวา่ผลการปฏิบตังิานท่ีแสดงความชาํนาญการนัน้สามารถประยกุตใ์ชป้ระโยชนใ์นการศกึษาได ้                          

                       (6)  ผูด้าํรงตาํแหนง่นัน้ มีผลงานทางวิชาการตามท่ี ก.ท.กาํหนด คือ จะตอ้งมีผลงานทาง

วิชาการเป็นเอกสารเก่ียวกบัการสอน ซึ่งแสดงความชาํนาญการในดา้นนัน้ ๆ หรือผลงานทางวิชาการใน

ลกัษณะอ่ืน ซึ่ง ก.ท. เห็นวา่ใชป้ระโยชนใ์นการสอนหรือการศกึษาได ้โดยมีรายการพิจารณา ดงันี ้ 

                             รายการท่ี 1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก  

                                           1. ความสมบรูณข์องเนือ้หาสาระ  

                                              โดยพิจารณาถึงความถกูตอ้งของเนือ้หา ความสมบรูณค์รบถว้นอยา่ง

เหมาะสมกบัลกัษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้ ๆ รวมทัง้การคน้ควา้อา้งอิงท่ีเป็นเช่ือถือได ้ 

 

 

 

 

    2. ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์ 

                                             โดยพิจารณาผูจ้ดัทาํไดมี้ความคิดรเิริ่มสรา้งสรรคจ์ากของเดมิท่ีมีอยู ่ 

และนาํมาใชป้ระโยชนไ์ดดี้ย่ิงขึน้ หรือจดัทาํขึน้ใหม ่โดยไมมี่ผูใ้ดเริ่มจดัทาํขึน้ อนึ่ง ผลงานทางวิชาการนัน้

จะตอ้งจดัทาํดว้ยตนเอง หรือเป็นผูน้าํในการจดัทาํ โดยมีส่วนรว่มรบัผิดชอบและมีหลกัฐานแสดงได ้ 

                             รายการท่ี 2 ประโยชนข์องผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณา  

                                           1. ประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทางวิชาการ  

                                              โดยพิจารณาวา่ ผลงานนีจ้ะมีประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทางวิชาการท่ี

สามารถใชเ้ป็นแหลง่อา้งอิง หรือเป็นแนวทางปฏิบตัไิด ้ 

                                           2. ประโยชนต์อ่นกัเรียนนกัศกึษา  

                                              โดยพิจารณาวา่ ผลงานนีท้าํใหน้กัเรียนไดร้บัความรูแ้ละพฒันาตนเอง 

ในการเรียนรู ้วิชาการดงักลา่วอยา่งไดผ้ลดีย่ิง และทาํใหเ้กิดประโยชนต์อ่นกัเรียนในอนัท่ีจะนาํความรู้

ดงักลา่วไปใชใ้นการศกึษาเพิ่มเตมิ หรือการประกอบอาชีพหรือการดาํรงชีพได ้ 

  (7) จะตอ้งไดร้บัการประเมินโดยไดค้ะแนนทัง้ปรมิาณงานและคณุภาพงานไมต่ ํ่ากวา่รอ้ย

ละ 70 และมีผลการประเมินเฉล่ียไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 75 และมีเกณฑก์ารตดัสิน ดงันี ้

รายการประเมิน คะแนนเตม็ เกณฑก์ารตดัสิน 

1. การประเมินความชาํนาญ 

   1.1 ความชาํนาญการในการสอนวิชาการสาขาวิชาใด  

70 

(30) 

เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 65 ของคะแนน

เตม็ 70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน 
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        วิชาหนึ่ง  

   1.2 ผลงานท่ีปรากฏในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบตอ่ 

        นกัเรียน นกัศกึษา ครู อาจารย ์ผูร้ว่มงานอ่ืน ฯลฯ 

   1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูช้าํนาญการ 

2. การประเมินผลงานทางวิชาการ 

   2.1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 

        2.1.1 ความสมบรูณข์องเนือ้หาสาระ 

        2.1.2 ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์

   2.2 ประโยชนข์องผลงานทางวิชาการ 

        2.2.1 ประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทางวิชาการ 

        2.2.2 ประโยชนต์อ่นกัเรียนและนกัศกึษา  

 

(30) 

 

(10) 

30 

(15) 

 

 

(15) 

 

 

 

 

เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 65 ของคะแนน

เตม็ 30 คะแนน คือ 19.5 คะแนน 

รวม 100 เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 75 

 

 

 

(ข)  วิธีการ  

                              (1) ใหพ้นกังานครูเทศบาลผูข้อเป็นผูจ้ดัทาํคาํขอตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้โดย

จะตอ้งชีแ้จงผา่นผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชัน้ และผลงานทางวิชาการ 

                              (2) ใหห้วัหนา้สถานศกึษา ผูอ้าํนวยการ/หวัหนา้กองการศกึษา และปลดัเทศบาลเป็น 

ผูร้บัรองการปฏิบตังิาน และตรวจสอบคณุสมบตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์แลว้เทศบาลสง่เรื่องให ้ก.ท.จ.

พิจารณา 

                              (3) ให ้ก.ท.จ.แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน ความชาํนาญและ       

ผลงานทางวิชาการไมน่อ้ยกวา่ 5 คน ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิทางดา้นการศกึษาจากมหาวิทยาลยัของรฐั

และผูแ้ทนสว่นราชการท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ี ก.ท.กาํหนด เป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบตังิานความชาํนาญการและ

ผลงานทางวิชาการตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้ตามเกณฑท่ี์ ก.ท.กาํหนด โดยแยกกนัประเมิน แลว้สรุปผล

การพิจารณาเสนอให ้ก.ท.จ.พิจารณาตอ่ไป 

                             ในการนี ้ก.ท.อาจแตง่ตัง้คณะกรรมการตาม (3) ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก

สมัภาษณผ์ูข้อฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ดว้ยก็ได ้

(ค)  การแตง่ตัง้  

                              นายกเทศมนตรีออกคาํสั่งเล่ือนและแตง่ตัง้ฯ โดยผา่นความเห็นชอบ ก.ท.จ. และ       

ไมก่่อนวนัท่ีผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตท่ัง้นีต้อ้งไมย่อ้นหลงัขา้มปีงบประมาณ  

ขอ้  219    สายงานผูบ้รหิารสถานศกึษา 

(ก)  หลกัเกณฑก์ารปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่ 
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               (1) การปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่ มี 2 กรณี คือ 

                        -  ตาํแหนง่ผูช้ว่ยผูบ้รหิารสถานศกึษา ไดแ้ก่ ปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่ผูช้ว่ย          

ครูใหญ่ ระดบั (4 – 5) เป็นตาํแหนง่ผูช้ว่ยอาจารยใ์หญ่ ระดบั (5 – 6) และตาํแหนง่ผูช้ว่ยอาจารยใ์หญ่ 

ระดบั (5 – 6) เป็นตาํแหนง่ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการโรงเรียนหรือผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการวิทยาลยั ระดบั (6 – 7) 

                        -  ตาํแหนง่ผูบ้ริหารสถานศกึษา ไดแ้ก่ ปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่ครูใหญ่ ระดบั (5 –6)

เป็นตาํแหนง่อาจารยใ์หญ่ ระดบั (6 – 7) และตาํแหนง่อาจารยใ์หญ่ ระดบั (6 – 7) เป็นตาํแหนง่ผูอ้าํนวยการ

โรงเรียนหรือผูอ้าํนวยการวิทยาลยั ระดบั (7 – 8) 

 

 

 

 

(2) ผูข้อจะสง่คาํขอไดเ้ม่ือดาํรงตาํแหนง่และปฏิบตัหินา้ท่ีผูบ้รหิารสถานศกึษาในสถาน 

ศกึษาในสถานศกึษานัน้มาแลว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี หรือไดด้าํรงและปฏิบตัิหนา้ท่ีผูบ้รหิารสถานศกึษาใน

สถานศกึษานัน้ไมค่รบ 2 ปี แตไ่ดร้กัษาการและปฏิบตัหินา้ท่ีผูบ้รหิารสถานศกึษานัน้อยูก่่อนไดร้บัการ

แตง่ตัง้ และเม่ือนาํระยะเวลาการรกัษาการดงักลา่วกบัระยะเวลาการดาํรงตาํแหนง่ในสถานศกึษานัน้ 

รวมกนัแลว้เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี และใหข้อปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่ใหเ้ป็นตาํแหนง่สงูขึน้ได้

ตามลาํดบัตาํแหนง่ 

                   ในกรณีท่ีสถานศกึษานัน้ไดร้บัการปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่เป็นตาํแหนง่อาจารยใ์หญ่  

ตามหลกัเกณฑนี์แ้ลว้ และประสงคจ์ะขอปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่เป็นตาํแหนง่ผูอ้าํนวยการโรงเรียน, 

ผูอ้าํนวยการวิทยาลยั ผูข้อจะตอ้งดาํรงตาํแหนง่อาจารยใ์หญ่ในสถานศกึษานัน้มาแลว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี 

                   สถานศกึษาใดท่ีขอปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่ผูบ้รหิารสถานศกึษา ใหเ้ป็นตาํแหนง่        

สงูขึน้ หากมีตาํแหนง่ผูช้ว่ยผูบ้รหิารสถานศกึษา ใหข้อปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่ผูช้ว่ยผูบ้รหิาร

สถานศกึษานัน้ในคราวเดียวกนั และหากสถานศกึษาใดมีตาํแหนง่ผูช้ว่ยผูบ้รหิารสถานศกึษาไมส่อดคลอ้ง

กบัตาํแหนง่ผูบ้ริหารสถานศกึษา ใหข้อปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่ผูช้่วยผูบ้รหิารสถานศกึษานัน้ให้

สอดคลอ้งกนัดว้ย 

              (3) สถานศกึษาใดท่ีขอปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่ผูบ้ริหารสถานศกึษา หากเทศบาล

พิจารณาเห็นวา่ปรมิาณและคณุภาพของงานยงัไมส่มควรปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งใหเ้ป็นตาํแหนง่        

สงูขึน้ ใหเ้ทศบาลตน้สงักดัดาํเนินการใหส้ถานศกึษานัน้ พฒันาคณุภาพงานตอ่ไปอีกไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี        

แลว้จงึสง่คาํขอปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่สงูขึน้อีกครัง้หนึ่งได ้

              (4) การปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่ใหเ้ป็นตาํแหนง่สงูขึน้ท่ี ก.ท.จ.อนมุตัิตามหลกัเกณฑ์

นีใ้หด้าํเนินการแตง่ตัง้ไดเ้ฉพาะผูข้อปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่สถานศกึษาดงักลา่วเทา่นัน้ 

              (5) หาก ก.ท.จ.ตรวจสอบพบวา่ ผูข้อปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่มีเจตนารายงานขอ้มลู

ไมต่รงกบัความจรงิ หรือเปล่ียนแปลงขอ้มลูใหค้ลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจรงิ หรือมีเจตนาท่ีไมส่จุรติ       



 116 

อ่ืนใด ในอนัท่ีจะทาํใหไ้ดร้บัการปรบัปรุงกาํหนดตาํแหนง่สงูขึน้ หา้มมิใหผู้น้ัน้ขอปรบัปรุงการกาํหนด

ตาํแหนง่สงูขึน้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

           (6) เกณฑก์ารตดัสิน 

                      (6.1) การปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่ผูช้ว่ยครูใหญ่ ระดบั (4 – 5) เป็นตาํแหนง่ผูช้ว่ย

อาจารยใ์หญ่ ระดบั (5 – 6) และตาํแหนง่ครูใหญ่ ระดบั (5 – 6) เป็นตาํแหนง่อาจารยใ์หญ่ ระดบั (6 – 7) 

จะตอ้งไดค้ะแนนเฉล่ียไมต่ ํ่ากวา่ 665 คะแนน จากคะแนนเตม็ 1,000 คะแนน 

                      (6.2) การปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่ผูช้ว่ยอาจารยใ์หญ่ ระดบั (5 – 6)  เป็นตาํแหนง่ 

ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการโรงเรียนหรือผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการวิทยาลยั ระดบั (6 – 7)  และอาจารยใ์หญ่ ระดบั (6 – 7)

เป็นตาํแหนง่ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหรือผูอ้าํนวยการวิทยาลยั ระดบั (7 – 8) จะตอ้งไดค้ะแนนเฉล่ียไมต่ ํ่ากวา่ 

795 คะแนน จากคะแนนเตม็ 1,000 คะแนน 

(ข)  หลกัเกณฑก์ารเล่ือนและแตง่ตัง้ 

               (1) การเล่ือนและแตง่ตัง้ มี 2 กรณี 

                        -  เล่ือนผูด้าํรงตาํแหน่งผูช้ว่ยครูใหญ่ ระดบั (4 – 5) ขึน้ดาํรงตาํแหนง่ผูช้่วยอาจารยใ์หญ่

ระดบั (5 – 6) และผูช้่วยอาจารยใ์หญ่ ระดบั (5 – 6) ขึน้ดาํรงตาํแหนง่ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการโรงเรียน, ผูช้ว่ย    

ผูอ้าํนวยการวิทยาลยั ระดบั (6 – 7) 

                        -  เล่ือนผูด้าํรงตาํแหนง่ครูใหญ่ ระดบั (5 – 6) ขึน้ดาํรงตาํแหนง่อาจารยใ์หญ่ ระดบั (6 – 7)

และอาจารยใ์หญ่ ระดบั (6 – 7)  ขึน้ดาํรงตาํแหนง่ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหรือผูอ้าํนวยการวิทยาลยั ระดบั (7 – 8) 

               (2) ผูท่ี้จะไดร้บัการแตง่ตัง้ตอ้งเป็นผูข้อปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่และตอ้งมี

คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่ตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง่ ไดร้บัเงินเดือนไมต่ ํ่ากวา่ขัน้ต ํ่าของอนัดบั

เงินเดือน สาํหรบัตาํแหนง่ท่ีจะเล่ือนฯ และไดด้าํรงตาํแหน่งผูบ้รหิารสถานศกึษาหรือผูช้่วยผูบ้รหิาร

สถานศกึษา แลว้แตก่รณีในสถานศกึษาแหง่นัน้ติดตอ่กนัเป็นเวลาไมน่อ้ยกว่า 2 ปี หรือไดด้าํรงตาํแหนง่

และปฏิบตัหินา้ท่ีผูบ้รหิารสถานศกึษาหรือผูช้ว่ยผูบ้รหิารสถานศกึษาในสถานศกึษานัน้ไมค่รบ 2 ปี แตไ่ด้

รกัษาการและปฏิบตัหินา้ท่ีผูบ้รหิารสถานศกึษาหรือผูช้่วยผูบ้รหิารสถานศกึษา แลว้แตก่รณีในสถานศกึษา

นัน้อยู่ก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ และเม่ือนาํระยะเวลาการรกัษาการดงักลา่ว กบัระยะเวลาการดาํรงตาํแหนง่ใน

สถานศกึษานัน้รวมกนัแลว้ เป็นเวลาในตาํแหนง่และสถานศกึษานัน้ตอ่ไปอีกไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี  

(ค)  วิธีการ  
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                        (1) ใหผู้บ้ริหารสถานศกึษาท่ีขอปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่ใหเ้ป็นตาํแหนง่สงูขึน้ 

รายงานขอ้มลูของสถานศกึษาตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้จาํนวน 2 ชดุ โดยเสนอผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบั

ชัน้ตรวจสอบกลั่นกรองขอ้มลูสถานศกึษาและคณุสมบตัิผูข้อฯ ตามแบบ แลว้เสนอให ้ก.ท.จ.พิจารณา  

และเก็บไวส้าํนกั/กองการศกึษา   จาํนวน 1 ชดุ และเก็บไวท่ี้สถานศกึษา จาํนวน 1 ชดุ 

 

 

 

 

 

 

(3) ให ้ก.ท.จ.แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินสถานศกึษา เพ่ือปรบัปรุง  

การกาํหนดตาํแหนง่ใหส้งูขึน้และประเมินบคุคลผูค้รองตาํแหนง่จาํนวนไมน่อ้ยกว่า 5 คน ประกอบดว้ย      

ผูท้รงคณุวฒุิทางดา้นการศกึษาและผูแ้ทนสว่นราชการท่ีเก่ียวขอ้งท่ี ก.ท.กาํหนด เป็นผูป้ระเมินปรมิาณงาน 

คณุภาพของงานและสภาพท่ีตัง้และประเมินบคุคลตามหลกัเกณฑท่ี์ ก.ท.กาํหนดตามแบบทา้ยหลกัเกณฑ์

นี ้โดยแยกกนัประเมินแลว้สรุปผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาตอ่ไป 

(ง)  การแตง่ตัง้   

     นายกเทศมนตรีออกคาํสั่งเล่ือนและแตง่ตัง้ฯ โดยผา่นความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.          

และไมก่่อนวนัท่ีผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินท่ี ก.ท.จ.แตง่ตัง้ แตท่ัง้นีต้อ้งไมย่อ้นหลงัขา้ม     

ปีงบประมาณ 

ขอ้  220    การเล่ือนผูท่ี้ดาํรงตาํแหนง่ครู 1 หรือ ครู 2 ขึน้แตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่และ  

ระดบัท่ีสงูขึน้ สาํหรบัผูท่ี้อยูใ่นเกณฑ ์ตอ่ไปนี ้

(ก)  หลกัเกณฑ ์

               (1) ไดร้บัวฒุิท่ีตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ โดยไดร้บัทนุ

รฐับาล ทนุเล่าเรียนหลวง หรือทนุของเทศบาล ตามขอ้ 11(1) แหง่ประกาศ ก.ท. เร่ือง มาตรฐานทั่วไป

เก่ียวกบัหลกัเกณฑ ์ และเง่ือนไขการคดัเลือกฯ 

               (2) ไดร้บัวฒุิท่ี ก.ท.กาํหนดใหค้ดัเลือกเพ่ือบรรจบุคุคลเขา้รบัราชการเป็นกรณีพิเศษ 

ตามขอ้ 11(2) แหง่ประกาศ ก.ท. เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการคดัเลือกฯ 

(ข)  วิธีการ 

     หลกัสตูรและวิธีการคดัเลือกกรณีท่ีมีเหตพุิเศษใหด้าํเนินการตามประกาศหลกัเกณฑ ์

และเง่ือนไขการคดัเลือกกรณีมีเหตพุิเศษไมจ่าํเป็นตอ้งสอบแขง่ขนัสาํหรบัพนกังานเทศบาลท่ี ก.ท.กาํหนด 

(ค)  การแตง่ตัง้ 

     ใหน้ายกเทศมนตรีเป็นผูส้ั่งเล่ือนและแตง่ตัง้ฯ โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. แตท่ัง้นี ้

 ตอ้งไมย่อ้นหลงัขา้มปีงบประมาณ 
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   ขอ้  221    การใหไ้ดร้บัเงินเดือนสาํหรบัพนกังานเทศบาลท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้าํรง 

ตาํแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑว์า่ดว้ยการใหพ้นกังานเทศบาลไดร้บัเงินเดือนท่ีท่ีกาํหนด

ในหมวด 3 

 

 

ขอ้  222    การเล่ือนพนกังานเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษา 

(ก) การเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาใหด้าํรงตาํแหนง่ใน 

ระดบัท่ีสงูขึน้  ในกรณีท่ี ก.ท.กาํหนดใหต้าํแหนง่ใดไดร้บัเงินเดือนหลายระดบั  (ระดบัควบ)  เม่ือพนกังานครู

เทศบาลซึ่งดาํรงตาํแหนง่นัน้ไดร้บัเงินเดือนถึงขัน้ต ํ่าของระดบัถดัไปตามท่ี ก.ท. กาํหนดไวส้าํหรบัตาํแหนง่

นัน้ ใหน้ายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.เป็นผูส้ั่งเล่ือนฯ  โดยไมต่อ้งผา่นการประเมินฯ     

 (ข)  การเล่ือนพนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาท่ีมีคาํสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการ      สอบสวน

วา่กระทาํผิดวินยัอยา่งรา้ยแรง   หรือมีคาํสั่งลงโทษทางวินยัหรือถกูฟ้องคดีอาญาขึน้แตง่ตัง้ใหด้าํรง

ตาํแหนง่ท่ีสงูขึน้  ใหเ้ล่ือนและแตง่ตัง้ไดต้ัง้แตว่นัท่ีผูบ้งัคบับญัชาอาจเล่ือนขัน้เงินเดือนใหแ้ก่พนกังานครู

เทศบาลผูน้ัน้ไดเ้ป็นตน้ไป 

    (ค)  การประเมินบคุคลเพ่ือแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาใหด้าํรง

ตาํแหนง่และระดบัท่ีสงูขึน้เฉพาะตาํแหนง่ท่ีตอ้งประเมินผลงานทางวิชาการ  หากเทศบาลเจา้สงักดั        

ตรวจสอบ  พบวา่พนกังานเทศบาลรายใดแจง้ขอ้มลูเก่ียวกบัเร่ืองคณุสมบตัขิองบคุคล  เร่ืองสดัส่วน      การ

จดัทาํผลงาน  หรือเรื่องอ่ืน ๆ  เก่ียวกบัการจดัทาํ ผลงานเป็นเท็จ  หรือมีการลอกเลียนผลงานหรือ            

นาํผลงานของผูอ่ื้นมาใชเ้ป็นผลงานของตน  หรือมีการจา้งวาน  ผูอ่ื้นทาํผลงานใหโ้ดยผลงานท่ีนาํมา         

จดัทาํนัน้ไมใ่ชผ่ลงานท่ีแทจ้ริงของตนใหน้ายกเทศมนตรีสั่งระงบัหรือยกเลิกการพิจารณาคาํขอประเมิน

บคุคลของพนกังานเทศบาลแลว้ดาํเนินการทางวินยัแก่พนกังานฯ  ดงักลา่ว  รวมทัง้ผูท่ี้ เก่ียวขอ้งตาม          

ควรแก่กรณีตอ่ไป 

    (ง)  หา้มมิใหผู้ข้อรบัการประเมินบคุคลซึ่งถกูระงบัหรือยกเลิกการพิจารณาคาํขอตาม         

ขอ้  (ค)  เสนอขอรบัการประเมินบคุคล  เพ่ือแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่และระดบัท่ีสงูขึน้  มีกาํหนดเวลาไม่

นอ้ยกวา่  2  ปี  นบัแตว่นัถกูระงบัหรือยกเลิกการพิจารณาคาํขอ 

    (จ)  ใหถื้อเป็นหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชาและเจา้หนา้ท่ีท่ีรบัผิดชอบในการสง่คาํขอประเมิน

บคุคลท่ีจะตอ้งตรวจสอบขอ้มลูประกอบคาํขอประเมินบคุคลใหถ้กูตอ้ง  และในกรณีท่ีผูข้อรบัการประเมิน

หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีกรณีสมควรถกูดาํเนินการทางวินยัตามท่ีกาํหนดในขอ้  (3)  หากผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ด          

ละเลย  ไมด่าํเนินการทางวินยั  ใหถื้อว่าผูบ้งัคบับญัชานัน้กระทาํผิดวินยัตามขอ้  20  แหง่ประกาศ           

คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล  เร่ือง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัวินยัและการรกัษาวินยัและการ

ดาํเนินการทางวินยั 

(ช)  ใหเ้ทศบาลพิจารณาตัง้งบประมาณคา่ใชจ้า่ยเป็นคา่ตรวจผลงานของคณะกรรมการ 
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ในการตรวจและประเมินความชาํนาญการหรือความเช่ียวชาญและผลงานทางวิชาการ  โดย

ประสานงานกบั ก.ท.จ. 

 

หมวด  11 

การเล่ือนข้ันเงินเดอืน 

  ขอ้  223    พนกังานเทศบาลผูใ้ดปฏิบตัตินเหมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการ และปฏิบตัิ

ราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดบัอนัเป็นท่ีพอใจของทางราชการ ถือวา่ผูน้ัน้มีความชอบ 

จะไดร้บับาํเหน็จความชอบซึ่งอาจเป็นคาํชมเชย เคร่ืองเชิดชเูกียรต ิรางวลั หรือการไดเ้ล่ือนขัน้เงินเดือน 

ตามควรแก่กรณี 

  ขอ้  224    การเล่ือนขัน้เงินเดือนพนกังานเทศบาล ใหผู้บ้งัคบับญัชาพิจารณาโดยคาํนึงถึง

คณุภาพและปรมิาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานท่ีไดป้ฏิบตัมิา ความสามารถและความ

อตุสาหะในการปฏิบตังิาน ความมีคณุธรรมและจรยิธรรม  ตลอดจนการรกัษาวินยั และการปฏิบตัติน

เหมาะสมกบัการเป็นพนกังานเทศบาล    

  ขอ้  225    การเล่ือนขัน้เงินเดือนใหพ้นกังานเทศบาล ท่ีอยูใ่นหลกัเกณฑต์ามท่ีกาํหนดใน

หมวดนี ้ ใหอ้ยูใ่นดลุพินิจของผูบ้งัคบับญัชาท่ีจะพิจารณา 

  ในกรณีท่ีไมเ่ล่ือนขัน้เงินเดือนใหพ้นกังานเทศบาลผูใ้ด ใหผู้บ้งัคบับญัชาแจง้ใหผู้น้ัน้ทราบ

พรอ้มทัง้เหตผุลท่ีไมเ่ล่ือนขัน้เงินเดือนให ้

  ขอ้  226    ในหมวดนี ้

      "ปี"  หมายความวา่  ปีงบประมาณ 

      "ครึง่ปีแรก"  หมายความว่า  ระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี  1  ตลุาคม  ถึงวนัท่ี  31  มีนาคม 

      "ครึง่ปีหลงั"  หมายความว่า  ระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี  1  เมษายน  ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 

      "ครึง่ปีท่ีแลว้มา"  หมายความวา่  ระยะเวลาครึง่ปีแรกหรือครึง่ปีหลงั  ท่ีผ่านมาแลว้                 

แตก่รณี 

 


	กรณีที่ ก.ท.จ.หรือเทศบาล หรือเทศบาลภายในจังหวัดหรือองค์กรอื่นใดที่ ก.ท.จ. มอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือก หากเทศบาลภายในจังหวัดนั้น มีตำแหน่งว่างและประสงค์จะขอใช้บัญชีเพื่อแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้แทนตำแหน่งที่ว่าง ให้ขอใช้บัญชีจาก ก.ท.จ. หรือ...
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