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ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดขอนแก่น
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖๔ พ.ศ.๒๕๕9)
******************************
ด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยได้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
มี ค วามเป็ น อิ ส ระในการก าหนดนโยบายการบริ ห ารงานบุ ค คลตามความต้ อ งการและความ
เหมาะสมของท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ บัญญัติให้ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีอานาจหน้าที่กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สาหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะการบริหาร และอานาจหน้าที่ของเทศบาล และจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล ที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลกาหนด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๓ ประกอบมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุ ค คลของเทศบาล ที่ ค ณะกรรมการกลางพนั ก งานเทศบาลก าหนด คณะกรรมการพนั ก งาน
เทศบาล จังหวัดขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๕ ได้มีมติ
ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างของเทศบาล ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดขอนแก่น
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เป็นต้นไป
ข้ อ ๓ ภายใต้ บ ทก าหนดในมาตรฐานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลส าหรั บ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด บรรดา
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งอื่นใด ที่เกี่ยวกับการ
บริห ารงานบุ ค คลของพนั ก งานเทศบาลและลู ก จ้ างของเทศบาลในส่ ว นที่ มี ก าหนดไว้ แ ล้ ว ใน
ประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทกาหนดตามประกาศนี้ ให้ใช้บทกาหนดในประกาศนี้แทน

๒

ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“ ก.ท. ” หมายความว่า คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
“ ก.ท.จ. ” หมายความว่ า คณะกรรมการพนั ก งานเทศบาล ตามกฎหมายว่ าด้ ว ย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
“ พนักงานเทศบาล ” หมายความว่า พนักงานเทศบาลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้
ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนของเทศบาล และให้หมายความ
รวมถึงพนักงานครูเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลอื่นที่ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนของรัฐบาลและเทศบาลนามาจัดเป็นเงินเดือน
“ พนั ก งานส่ ว นท้ องถิ่ น อื่ น ” หมายความว่า ข้ าราชการองค์ ก ารบริห ารส่ วนจั งหวั ด
พนั ก งานส่วนตาบล ข้ าราชการกรุงเทพมหานคร พนั ก งานเมื องพั ท ยา และข้าราชการหรือ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ไม่ใช่พนักงานเทศบาล โดยมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น ซึ่ง
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนามาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น
“ ข้ าราชการประเภทอื่น ” หมายความว่า ข้ าราชการพลเรือ น ตามกฎหมายว่ าด้ ว ย
ระเบียบข้าราชการพลเรือน และข้าราชการประเภทอื่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ประเภทนั้นนอกจากพนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการพนักงานเทศบาล รัก ษาการตามประกาศนี้ และให้มีอานาจ
ตีความหรือวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
หมวด ๑
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ข้อ ๖ ผู้ที่จะเข้ารับ ราชการเป็น พนักงานเทศบาล ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ ก.ท. ประกาศกาหนด ดังนี้

๓

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
เทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๑๒) ไม่ เป็ น ผู้ เคยถูก ลงโทษให้ อ อก หรือ ปลดออก เพราะกระท าผิด วินั ย ตาม
มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๓) ไม่ เป็น ผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
ข้อ ๗ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ ๖
(๑) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๗) (๙) (๑๐) และ (๑๔)
(๒) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๑๑) (๑๒) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกิน
๒ ปี แล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระทาผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่
(๓) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖(๑๓) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกิน ๓ ปี
แล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระทาผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่

๔

ข้อ ๘ ผู้ที่เป็นพนักงานเทศบาล ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖
ตลอดเวลาที่ รับ ราชการ เว้น แต่ คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ ๖ (๖) หรือ ได้ รั บ การยกเว้ น ในกรณี ข าด
คุณสมบัติหรือ มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗
ข้ อ ๙ การพิ จ ารณายกเว้ น กรณี ก ารขาดคุ ณ สมบั ติ ห รื อ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ ามตามข้ อ ๗
ของ ก.ท.จ. ให้ พิจารณาถึงความจาเป็ นและประโยชน์ ของทางราชการที่ จะได้รับ และมติของ
ก.ท.จ. ในการประชุมปรึกษายกเว้นคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ให้ ก.ท.จ.ประชุม
พิจารณาลงมติ โดยจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๔ ใน ๕ ของจานวนกรรมการในที่ประชุม
และการลงมติให้กระทาโดยลับ
ข้อ ๑๐ ในการขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามที่ ก.ท.จ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ สามารถดาเนินการ ดังนี้
(๑) ผู้ ซึ่ งขาดคุ ณ สมบั ติ ห รือ มี ลัก ษณะต้ องห้ าม ในการที่ จะเข้ ารับ ราชการเป็ น
พนักงานเทศบาล และเป็ นกรณีที่ ก.ท.จ. อาจพิจารณายกเว้นได้ และผู้นั้นประสงค์จะขอให้
ก.ท.จ. พิจารณายกเว้นในกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม เพื่อจะเข้ารับราชการ โดยมี
ผู้มีเกียรติอันควรเชื่อถือได้ไม่น้อยกว่า ๒ คนเป็นผู้รับรองความประพฤติ ให้ยื่นคาขอ และหนังสือ
รับรอง ตามแบบท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(๒) การขอให้ ก.ท.จ.พิจารณายกเว้นในกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
เพื่ อ สมั ค รกลั บ เข้ ารั บ ราชการเป็ น พนั ก งานเทศบาล จะยื่ น ค าขอต่ อ เลขานุ ก าร ก.ท.จ.หรื อ
นายกเทศมนตรีของเทศบาลที่ผู้นั้นประสงค์จะเข้ารับราชการก็ได้
(๓) ในกรณี ที่ มี ผู้ ยื่ น ค าขอต่ อ เลขานุ ก าร ก.ท.จ. ให้ ส่ งเรื่ อ งให้ น ายกเทศมนตรี
พิจารณา หรือ กรณียื่นต่อนายกเทศมนตรี ให้นายกเทศมนตรี พิจารณา และถ้าต้องการจะรับผู้ยื่น
คาขอนั้นเข้ารับราชการ ก็ให้ดาเนินการสอบสวนเพื่อให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว
ประวัติการรับราชการ หรือการทางาน การประกอบคุณงามความดี ความผิดหรือความเสื่อม
เสีย และความประพฤติของผู้นั้น โดยให้สอบสวนจากผู้บังคับบัญ ชาหรือหั วหน้างาน และผู้มี
เกี ยรติ ซึ่ งอยู่ ใกล้ ชิ ด อัน ควรเชื่อ ถื อได้ แล้วพิ จารณาอีก ชั้ น หนึ่ งว่ายังต้ องการจะรับ ผู้นั้ น เข้ ารับ
ราชการหรือไม่ ถ้าต้องการรับก็ให้แจ้งและส่งเรื่องการสอบสวนดังกล่าวพร้อมทั้งเอกสาร หลักฐาน
การสอบสวนนั้นให้เลขานุการ ก.ท.จ. ดาเนินการต่อไปและหากนายกเทศมนตรีไม่ต้องการรับผู้ยื่น
คาขอนั้นเข้ารับราชการให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้นั้นและเลขานุการ ก.ท.จ.ทราบ
(๔) ในกรณีที่นายกเทศมนตรี ไม่แจ้งผลการพิจารณาตามข้อ (๓) ให้เลขานุการ
ก.ท.จ. ทราบภายใน ๖ เดือนนับแต่วันที่เลขานุการ ก.ท.จ. ส่งเรื่องไปให้ ถือว่าเทศบาลนั้นไม่
ต้องการจะรับบรรจุ ให้เลขานุการ ก.ท.จ.ยุติเรื่องและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
(๕) เมื่อเลขานุการ ก.ท.จ.ได้รับเรื่องการสอบสวนตามข้อ (๓) เห็นว่าข้อเท็จจริง
และเอกสารหลั กฐานเพี ยงพอที่ จะประกอบการพิ จารณาของ ก.ท.จ. ก็ ให้ ดาเนิ นการน าเสนอ
ก.ท.จ. เพื่อพิจารณา
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(๖) การขอยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม เพื่อสมัครสอบ
แข่งขันหรือเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเทศบาล ให้ผู้ประสงค์จะเข้าเป็นพนักงานเทศบาล
ยื่น คาขอต่อเลขานุการ ก.ท.จ. ของเทศบาลที่ ผู้นั้นมีความประสงค์ และให้ เลขานุการ ก.ท.จ.
รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้เพียงพอที่จะประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.
แล้วดาเนินการนาเสนอ ก.ท.จ. เพื่อพิจารณาลงมติลับตามข้อ (๕)
(๗) ในกรณีที่ ก.ท.จ. ได้พิจารณาลงมติสาหรับผู้ขอยกเว้นกรณีที่ขาดคุณสมบัติ
หรือลักษณะต้องห้ามรายใดและผู้นั้นไม่ได้รับการยกเว้น การขอให้ ก.ท.จ. พิจารณายกเว้นใน
กรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอีก ผู้นั้นจะขอได้ต่อเมื่อเวลาได้ล่วงเลยไปแล้วไม่น้อย
กว่า ๑ ปี นับแต่วันที่ ก.ท.จ. ลงมติ
หมวด ๒
การกาหนดจานวนตาแหน่งและอัตราตาแหน่ง
ข้ อ ๑๑ การก าหนดจ านวนต าแหน่ ง และอั ต ราต าแหน่ งพนั ก งานเทศบาลให้ ค านึ งถึ ง
ลัก ษณะหน้ าที่ ความรับ ผิ ดชอบ ปริม าณงาน คุณ ภาพและความยากของงาน ค่ าใช้ จ่ายของ
เทศบาลหรือค่าใช้จ่ายของรัฐในหมวดเงินอุดหนุน โดยการกาหนดตาแหน่งดังกล่าวจะต้องเทียบ
ได้ในมาตรฐานเดียวกันกับข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูหรือข้าราชการอื่นแล้วแต่กรณี
๑ข้อ ๑2 ตาแหน่งพนักงานเทศบาล ให้มี 4 ประเภท ดังนี้
(1) ต าแหน่ ง ประเภทบริ ห ารท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่ ต าแหน่ ง ปลั ด เทศบาล และรอง
ปลัดเทศบาล หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด
(2) ตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น ได้แก่ ตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับ
ฝ่ า ย ระดั บ ส่ ว น ระดั บ กอง ระดั บ ส านั ก ในเทศบาล หรื อ ต าแหน่ งที่ เรี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด
(3) ตาแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตาแหน่งที่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด เพื่อปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ของตาแหน่งนั้น
(4) ตาแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ตาแหน่งที่ไม่ใช่ตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น
ต าแหน่ งประเภทอ านวยการท้ อ งถิ่ น และต าแหน่ งประเภทวิ ช าการ ตามมาตรฐานทั่ ว ไปที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตาแหน่งนั้น
ข้อ ๑3 ระดับตาแหน่งพนักงานเทศบาล ให้มีระดับ ดังนี้
(1) ตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น มี 3 ระดับ
๑

ข้อ ๑๒-๑๓/๒ แก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๕๔) พ.ศ.

๒๕๕๘ ซึง่ ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ ง มาตรฐานทัวไปเกี
่
ย่ วกับอัตราตาแหน่งและมาตรฐานของตาแหน่งพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๘ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙
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(ก) ระดับต้น
(ข) ระดับกลาง
(ค) ระดับสูง
(2) ตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น มี 3 ระดับ
(ก) ระดับต้น
(ข) ระดับกลาง
(ค) ระดับสูง
(3) ตาแหน่งประเภทวิชาการ มี 4 ระดับ
(ก) ระดับปฏิบัติการ
(ข) ระดับชานาญการ
(ค) ระดับชานาญการพิเศษ
(ง) ระดับเชี่ยวชาญ
(4) ตาแหน่งประเภททั่วไป มี 3 ระดับ
(ก) ระดับปฏิบัติงาน
(ข) ระดับชานาญงาน
(ค) ระดับอาวุโส”
ข้อ ๑๓/๑ ประเภทและสายงานของระดับตาแหน่งตามข้อ ๑๓ มีดังนี้
(1) ตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น
(ก) ระดั บ ต้ น ได้ แ ก่ ต าแหน่ งปลัด เทศบาล หรือ รองปลัด เทศบาล ตาม
ขนาดและโครงสร้างของเทศบาลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด
(ข) ระดับกลาง ได้แก่ ตาแหน่งปลัดเทศบาล หรือรองปลั ดเทศบาล ตาม
ขนาดและโครงสร้างของเทศบาลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด
(ค) ระดับสูง ได้แก่ ตาแหน่งปลัดเทศบาล หรือรองปลัดเทศบาล ตามขนาด
และโครงสร้างของเทศบาลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด
(2) ตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น
(ก) ระดับต้น ได้แก่ ตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย หรือระดับกอง
ตามขนาดและโครงสร้างของเทศบาลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด
(ข) ระดับกลาง ได้แก่ ตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับส่วน หรือระดับกอง
ตามขนาดและโครงสร้างของเทศบาลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด
(ค) ระดับสูง ได้แก่ ตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับสานัก ตามขนาดและ
โครงสร้างของเทศบาลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด
(3) ตาแหน่งประเภทวิชาการ
(ก) ระดับปฏิบัติการ ได้แก่ ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้นโดยใช้
ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางาน ปฏิบัติงานภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ
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(ข) ระดับชานาญการ ได้แก่ ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก หรือตาแหน่งซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิ บั ติ งาน โดยใช้ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสู งในงานวิ ชาการ
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก
(ค) ระดั บ ช านาญการพิ เศษ ได้ แ ก่ ต าแหน่ ง ส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงาน
วิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญ หาที่ยากมาก หรือตาแหน่งซึ่งต้องกากับ แนะนา
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานสูงมากในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก
(ง) ระดับเชี่ยวชาญ ได้แก่ ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญ
ในงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมาก และมีผลกระทบในวงกว้าง
(4) ตาแหน่งประเภททั่วไป
(ก) ระดั บ ปฏิ บั ติ ง าน ได้ แ ก่ ต าแหน่ งส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ซึ่ ง
ปฏิ บั ติ ง านตามแนวทาง แบบอย่ าง ขั้ น ตอน และวิ ธี ก ารที่ ชั ด เจน ภายใต้ ก ารก ากั บ แนะน า
ตรวจสอบ
(ข) ระดับชานาญงาน ได้แก่ ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชานาญงาน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก หรือตาแหน่งซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงาน ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก
(ค) ระดั บ อาวุ โส ได้ แ ก่ ต าแหน่ ง ส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ป ระสบการณ์
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชานาญงานค่อนข้างสูง ในงานเทคนิคเฉพาะ
ด้าน หรืองานที่ต้องใช้ทักษะและความชานาญเฉพาะตัว ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา
ที่ ค่ อ นข้ างยากมาก หรื อ ต าแหน่ งซึ่ งต้ อ งก ากั บ แนะน า ตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของผู้ ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานค่อนข้างสูง มีงานใน
ความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยากมาก”
ข้อ ๑๓/๒ พนักงานเทศบาลผู้ที่ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทใด สายงานเริ่มต้น
ระดับใด และตาแหน่งระดับใด ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลได้กาหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราตาแหน่งและมาตรฐาน ฉบับลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 ให้จัดเข้าสู่ประเภท
ตาแหน่งและระดับตาแหน่งตามประกาศนี้ และให้ถือว่าระยะเวลาการดารงตาแหน่งของผู้นั้น
เทียบเท่ ากับ ระยะเวลาการดารงตาแหน่ งตามคุณ สมบัติ เฉพาะสาหรับต าแหน่งของมาตรฐาน
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กาหนดตาแหน่งที่กาหนดตามประกาศนี้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้ง การเลื่อนระดั บ การ
ย้าย การโอน การรับโอน ดังนี้
(1) ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภททั่ ว ไประดั บ 1 ระดั บ 2 ระดั บ 3 หรื อ ระดั บ 4
ของสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 และสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 ให้จัดเข้าสู่ประเภทตาแหน่ง
ทั่วไประดับปฏิบัติงาน
(2) ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับ 5 หรื อระดับ 6 ของสายงานเริ่มต้นจาก
ระดับ 1 และสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 ให้จัดเข้าสู่ประเภทตาแหน่งทั่วไป ระดับชานาญงาน
(3) ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับ 7 ของสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 ให้จัด
เข้าสู่ประเภทตาแหน่งทั่วไป ระดับอาวุโส
(4) ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับ 3 ระดับ 4 หรือระดับ 5 ของสายงาน
เริ่มต้นจากระดับ 3 ให้จัดเข้าสู่ประเภทตาแหน่งวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
(5) ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป หรือประเภทวิชาชีพระดับ 6 หรือระดับ 7 ของ
สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ให้จัดเข้าสู่ประเภทตาแหน่งวิชาการ ระดับชานาญการ
(6) ผู้ ด ารงต าแหน่ งประเภททั่ ว ไป หรือ ประเภทวิ ช าชี พ ระดั บ 8 ของสายงาน
เริ่มต้นจากระดับ 3 ให้จัดเข้าสู่ประเภทตาแหน่งวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
(7) ผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือประเภทเชี่ยวชาญระดับ 9 ให้จัดเข้าสู่
ประเภทตาแหน่งวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
(8) ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทบริ ห ารระดั บ 6 หรื อ ระดั บ 7 ที่ ไม่ ใ ช่ ต าแหน่ ง
นักบริหารงานเทศบาล ให้จัดเข้าสู่ประเภทตาแหน่งอานวยการท้องถิ่น ระดับต้น
(9) ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับ 8 ที่ไม่ใช่ตาแหน่งนักบริหารงานเทศบาล
ให้จัดเข้าสู่ประเภทตาแหน่งอานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง
(10) ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทบริ ห ารระดั บ 9 ที่ ไม่ ใช่ ต าแหน่ ง นั ก บริ ห ารงาน
เทศบาล ให้จัดเข้าสู่ประเภทตาแหน่งอานวยการท้องถิ่น ระดับสูง
(11) ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริห าร ตาแหน่งนัก บริห ารงานเทศบาลระดับ 6
หรือระดับ 7 ให้จัดเข้าสู่ประเภทตาแหน่งบริหารท้องถิ่น ระดับต้น
(12) ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร ตาแหน่งนักบริหารงานเทศบาลระดับ 8 ให้
จัดเข้าสู่ประเภทตาแหน่งบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง
(13) ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริห าร ตาแหน่งนัก บริห ารงานเทศบาลระดับ 9
หรือระดับ 10 ให้จัดเข้าสู่ประเภทตาแหน่งบริหารท้องถิ่น ระดับสูง”
๒ข้ อ ๑๓/๓ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ ง พนั ก งานเทศบาล ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด
๒

ข้อ ๑๓/๓-๑๓/๔ แก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๕๕)

พ.ศ.๒๕๕๘ ซึง่ ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ ง มาตรฐานทัวไปเกี
่
ย่ วกับการจัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙

๙

ข้อ ๑๓/๔ พนักงานเทศบาล ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทใด สายงานใด และ
ระดับใด ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลได้กาหนดไว้ตาม
ประกาศการจั ด ทามาตรฐานก าหนดต าแหน่ งพนั ก งานเทศบาล ฉบั บ ลงวัน ที่ 7 พฤศจิก ายน
2545 เมื่อได้มีการจัดเข้าสู่มาตรฐานกาหนดตาแหน่งตามที่กาหนดตามข้อ ๑๓/๒ แล้ว ให้นา
ระยะเวลาการดารงตาแหน่งและระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ เกี่ย วข้อ งที่มีต ามมาตรฐานกาหนด
ต าแหน่ง เดิม มานับ รวมกับ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง และระยะเวลาการปฏิ บั ติ งานที่
เกี่ยวข้องตามที่กาหนดในคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ได้รับ
การจัดเข้าสู่ตาแหน่ง เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับ การแต่งตั้ง การคัดเลือก การสอบคัดเลือก
โดยมีหลักเกณฑ์การนับรวมตามบัญชีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของพนักงานเทศบาลที่
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งเดิม สาหรับใช้เป็นคุณสมบัติในการ
เลื่อนระดับ การแต่งตั้ง การคัดเลือก การสอบคัดเลือก ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งใหม่ท้าย
ประกาศนี้
ข้อ ๑๔ การกาหนดตาแหน่งพนักงานเทศบาลในส่วนราชการว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใด
อยู่ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด โดยให้เทศบาลจัดทาเป็นแผนอัตรากาลังของเทศบาลเพื่อเป็น
กรอบในการกาหนดตาแหน่ง และการใช้ตาแหน่งพนักงานเทศบาล โดยเสนอให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้
ความเห็นชอบ
ในการจัดทาแผนอัตรากาลังของเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให้เทศบาลคานึงถึงภารกิจ
อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ ต้องปฏิ บัติ ความยากและคุณ ภาพของงานและ
ปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลและของรัฐในหมวดเงินอุดหนุนที่จะต้องจ่ายใน
ด้านบุคคล
ข้อ ๑๕ การก าหนดต าแหน่ งพนั ก งานเทศบาลต าแหน่ งใดเป็ น ต าแหน่ งระดั บ ใด ให้
ประเมินความยากและคุณภาพของงานในตาแหน่งนั้นแล้วปรับเทียบกับบรรทัดฐานในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งที่ ก.ท. จัดทาไว้ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตาแหน่งและมาตรฐานของ
ตาแหน่ง การปรับตาแหน่งเทียบกับบรรทัดฐานในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ให้จัดตาแหน่งที่มี
ลักษณะงานอย่างเดียวกันเข้าประเภทและสายงานเดียวกัน และจัดตาแหน่งในสายงานเดียวกันที่
มีความยากและคุณภาพของงานอยู่ในระดับเดียวกันโดยประมาณเข้ากลุ่มตาแหน่งเดียวกันและ
ระดับเดียวกัน
ข้อ ๑๖ ในการจัดทาแผนอัตรากาลังของเทศบาล ให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
แผนอัตรากาลังของเทศบาล ประกอบด้วย
(๑) นายกเทศมนตรี
เป็นประธาน
(๒) ปลัดเทศบาล
เป็นกรรมการ

๑๐

(๓) ผู้ อ านวยการส านั ก ผู้ อ านวยการกองหรือ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ เป็ น
กรรมการ
(๔) พนักงานเทศบาลคนหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังของเทศบาล จัดทาแผนอัตรากาลัง โดยให้
คานึงถึงภารกิจ อานาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก
และคุณภาพของงาน และปริมาณงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในเทศบาล ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่าย
ของเทศบาลและของรัฐในหมวดเงิ น อุ ด หนุ น ที่ จ ะต้ อ งจ่ า ยในด้ า นบุ ค คลและการจั ด สรรเงิ น
งบประมาณของเทศบาล โดยกาหนดเป็นแผนอัตรากาลังของเทศบาล ในระยะเวลา ๓ ปี และแผน
อัตรากาลังดังกล่าวอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
(๑) บทศึ ก ษาวิเคราะห์ อ านาจหน้ าที่ แ ละภารกิ จ ความรับ ผิ ด ชอบของเทศบาล
ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี
(๒) บทศึ ก ษาวิ เคราะห์ ค วามต้ อ งการก าลั ง คนทั้ ง หมดของเทศบาล ในช่ ว ง
ระยะเวลา ๓ ปี ว่าต้องการกาลังคนประเภทใด ระดับใด จานวนเท่าใด จึงจะสามารถปฏิบัติงาน
ตามภารกิจที่อยู่ในอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) บทศึ ก ษาวิ เคราะห์ ป ระเมิ น ความต้ อ งการก าลั ง คนที่ มี อ ยู่ ในปั จ จุ บั น และ
กาลังคนที่ขาดอยู่และต้องการเพิ่มขึ้น อัตราความต้องการกาลังคนเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยาย
งานหรือได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น อัตราการสูญเสียกาลังคนในแต่ละปี
(๔) บทศึกษาวิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน เป็นการวางแผนเพื่อให้มีการใช้
กาลังคนที่มีอยู่ในเทศบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสารวจและประเมินความรู้ความสามารถของ
กาลังคนที่มีอยู่ การพัฒนาหรือฝึกอบรมกาลังคนที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และใช้กาลังคนที่มี
อยู่ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละคน
(๕) การจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
แต่ละส่วนราชการ การแบ่งงานภายในส่วนราชการ การกาหนดตาแหน่งและระดับตาแหน่งต่าง ๆ
โดยมีเกณฑ์เบื้องต้น ดังนี้
ก. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เทศบาลใดจะจัดโครงสร้าง การแบ่ ง
ส่วนราชการใดบ้าง ให้เป็นไปตามกรอบของหลักเกณฑ์การกาหนดขนาดของเทศบาล
ข. การกาหนดตาแหน่งและระดับตาแหน่ง เทศบาลใดจะมีตาแหน่งใด อยู่
ในส่วนราชการใด มีระดับตาแหน่งใดให้เป็นไปตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ที่เทศบาลจัดทาขึ้น
โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
(๖) การกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่
ก. เกณฑ์เบื้องต้นสาหรับการกาหนดจานวนตาแหน่งเพิ่มขึ้นใหม่ ให้เทศบาล
คานึงถึงอานาจหน้าที่ปริมาณงานของตาแหน่งนั้น ๆ ด้วย

๑๑

ข. การกาหนดตาแหน่งเพิ่มขึ้นใหม่ให้เทศบาลขอกาหนดเท่าที่จาเป็นจริง ๆ
โดยจะต้องจัดสรรงบประมาณตั้งเป็นอัตราเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่เพิ่มขึ้นใหม่ด้วย
ค. ให้ ก.ท.จ.เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ การกาหนดตาแหน่งเพิ่มขึ้นใหม่
เว้นแต่กรณีการกาหนดตาแหน่งในสายงานใหม่ที่ยังไม่ได้จัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งของ
ตาแหน่ งสายงานนั้ น ให้ ก.ท.จ.เสนอให้ ก.ท.พิ จารณาให้ ความเห็ น ชอบและจั ดทามาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งก่อน
ง. การขออนุมัติกาหนดตาแหน่งใหม่ นอกจากจะพิจารณาเหตุผลด้านปริมาณ
งานและคุณภาพของงานแล้ว ให้คานึงถึงจานวนลูกจ้างทั้งประจาและชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในงาน
นั้นด้วย ทั้งนี้ เพื่ อมิให้เกิดปัญ หาคนล้นงาน และเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้าน
บุคคลของเทศบาลและของรัฐในหมวดเงินอุดหนุนด้วย
จ. การขออนุ มั ติ ก าหนดต าแหน่ ง ใหม่ ให้ พิ จ ารณาถึ ง ความส าคั ญ ความ
เหมาะสมและความถูกต้องของกรอบตาแหน่งในงานนั้นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรจะให้ตาแหน่ง
ในงานนั้นสามารถรองรับความก้าวหน้าของบุคลากรในงานนั้นได้
ฉ. ก่อนที่เทศบาลจะขออนุมัติกาหนดตาแหน่งขึ้นใหม่ ให้เทศบาลพิจารณา
ดาเนินการกับตาแหน่งที่ว่างและมีความจาเป็นน้อยเสียก่อน โดยการตัดโอนหรือปรับปรุงและตัด
โอน (เกลี่ยตาแหน่ง) ไปไว้ในงานที่มีความสาคัญและจาเป็นเร่งด่วนมากกว่า
ช. การก าหนดต าแหน่ ง ใหม่ ก.ท.จ.ต้ อ งท าการวิ เคราะห์ ต าแหน่ ง และ
จาเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนั้น จึงขอให้เทศบาลได้ให้ความสาคัญกับการ
เสนอข้อมูล โดยกรอกเอกสารตามแบบให้ถูกต้อง กล่าวคือ จะต้อ งเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบจาก
เจ้าหน้าที่สานักงาน ก.ท.จ.และเอกสารต้องครบถ้วน กล่าวคือจะต้องรายงานข้อมูลตามแบบ ๑ –
๕ อย่างครบถ้วน รายละเอียดตามแบบแนบท้าย
(๗) กรณีเทศบาลมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ในระหว่างที่ยัง
ไม่ครบกาหนดระยะเวลาของแผนให้ทาได้ โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
ข้อ ๑๘ เมื่อ ก.ท.จ.พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มีตาแหน่งพนักงานเทศบาลตาแหน่งใด
ระดับ ใด ในส่วนราชการใด จานวนเท่ าใด ตามข้อ ๑๔ แล้ว ให้ เทศบาลพิ จารณาจัดสรรเงิน
งบประมาณเพิ่มในแต่ละปีสาหรับตั้งเป็นอัตราเงินเดือนของตาแหน่งดังกล่าวให้สอดคล้องกัน
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าใช้งบประมาณในหมวดเงินอุดหนุน ให้เทศบาล
รายงาน ก.ท.จ. เพื่ อ จะได้ ร ายงาน ก.ท. เพื่ อ แจ้ ง หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งประสานกั บ ส านั ก
งบประมาณในการจัดสรรเงินงบประมาณในแต่ละปี สาหรับตั้งเป็นอัตราเงินเดือนของตาแหน่ง
ดังกล่าวให้สอดคล้องกัน และเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณสาหรับอัตราเงินเดือนของตาแหน่ง
ดังกล่าวแล้ว ให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรอัตราเงินเดือนของตาแหน่งจากสานักงบประมาณ
เป็นผู้พิจารณาจัดสรรอัตราเงินเดือนของตาแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ท. กาหนด

๑๒
๓ข้ อ

๑๙ หลัก เกณฑ์ ก ารกาหนดจ านวนต าแหน่งพนั กงานครูเทศบาลและบุ ค ลากร
สนับสนุนการสอน(พนักงานจ้างตามภารกิจ)ที่สังกัดสถานศึกษา ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) สถานศึกษา กาหนดให้มีการจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือหลายระดับ ดังนี้
- ระดับก่อนประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษา
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับอาชีวศึกษา
(๒) ห้องเรียน กาหนดให้มีนักเรียนห้องละ ๔๐ คน เศษที่เหลือถ้าเกิน ๑๐ คนขึ้น
ไป ให้จัดเพิ่ม ๑ ห้องเรียน (ยกเว้นระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีนักเรียนห้องละ ๓๐ คน)
๔(๓)

บุคลากรในสถานศึกษา กาหนดให้มีพนักงานครูเทศบาล บุคลากรสนับสนุนการ
สอนและบุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา ดังนี้
๓.๑ สายงานบริหารสถานศึกษา ได้แก่ ผู้อานวยการสถานศึกษา และรอง
ผู้อานวยการสถานศึกษา
๓.๒ สายงานการสอน ได้แก่ ครูผู้ช่วย และครู
๓.๓ บุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ได้แก่
(๑) กลุ่มตาแหน่งการเงิน / บัญชี / พัสดุ
(๒) กลุ่มตาแหน่งธุรการ / บันทึกข้อมูล
(๓) กลุ่มตาแหน่งโภชนาการ / อนามัยโรงเรียน
(๔) กลุ่มตาแหน่งคอมพิวเตอร์ / โสตทัศนศึกษา
๓.๔ บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา(พนักงานจ้างทั่วไป) ได้แก่ ภารโรง
(๔) เกณฑ์การกาหนดจานวนตาแหน่ง
๔.๑ กรณีที่ ๑ สถานศึกษาที่มีนักเรียน ๑๒๐ คน ลงมา
นักเรียน
ตาแหน่ง
๒๐
๒๑- ๔๑-๖๐ ๖๑- ๘๐-๑๐๐ ๑๐๑-๑๒๐
๔๐
๘๐
๑. สายงานบริหารสถานศึกษา
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๒. สายงานการสอน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๓. บุคลากรสนับสนุนการสอน
๑
๑
๑
๔.บุคลากรสนับสนุน
๑
สถานศึกษา
ทั้งนี้ ให้ ผู้อานวยการการสถานศึกษาและรองผู้อานวยการสถานศึกษา ปฏิบัติการสอน
ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๕ ชั่วโมง
๔.๒ กรณีที่ ๒ สถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๑ คน ขึ้นไป
๓ ข้อ ๑๙ แก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ.๒๕๔๙

ซึง่ ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ ง หลักเกณฑ์การกาหนดจานวนตาแหน่งพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรสนับสนุนการสอน(พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ)ทีส่ งั กัดสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙
๔ ข้อ ๑๙(๓)(๔) แก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๔๙) พ.ศ.

๒๕๕๘ ซึง่ ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ ง หลักเกณฑ์การกาหนดจานวนตาแหน่งพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรสนับสนุนการสอนทีส่ งั กัด
สถานศึกษา (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๑๓

๔.๒.๑ สายงานบริหารสถานศึกษา
(๑) นักเรียน ๑๒๑-๓๕๙ คน
มีผู้อานวยการสถานศึกษา ๑ คน
(๒) นักเรียน ๓๖๐-๗๑๙ คน มีผู้อานวยการสถานศึกษา ๑ คน
รองผู้อานวยการสถานศึกษา ๑ คน
(๓) นักเรียน ๗๒๐-๑,๐๗๙ คน มีผู้อานวยการสถานศึกษา ๑ คน
รองผู้อานวยการสถานศึกษา ๒ คน
(๔) นักเรียน ๑,๐๘๐-๑,๖๗๙ คน มีผู้อานวยการสถานศึกษา ๑ คน
รองผู้อานวยการสถานศึกษา ๓ คน
(๕) นักเรียน ๑,๖๘๐ คนขึ้นไป มีผู้อานวยการสถานศึกษา ๑ คน
รองผู้อานวยการสถานศึกษา ๔ คน
ทั้งนี้ ให้ ผู้ อานวยการสถานศึ กษาและรองผู้อ านวยการสถานศึ กษา ปฏิ บั ติ
การสอนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๕ ชั่วโมง และให้รองผู้อานวยการสถานศึกษาปฏิบัติงานบริหาร ดังนี้
(๑) สถานศึ ก ษาที่ มี รองผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา ๑ คน ต้ อ งท า
หน้าที่ทั้งด้านวิชาการ ด้านบริหาร ด้านปกครอง และด้านบริการ
(๒) สถานศึกษาที่มีรองผู้อานวยการสถานศึกษา ๒ คน แบ่งงาน
ออกเป็น ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการ กับฝ่ายบริหาร ปกครองและบริการ
(๓) สถานศึกษาที่มีรองผู้อานวยการสถานศึกษา ๓ คน แบ่งงาน
ออกเป็น ๓ ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร กับฝ่ายปกครองและบริการ
(๔) สถานศึกษาที่มีรองผู้อานวยการสถานศึกษา ๔ คน แบ่งงาน
ออกเป็น ๔ ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปกครอง และฝ่ายบริการ
๔.๒.๒ สายงานการสอน
(๑) ระดับก่อนประถมศึกษา(จานวน)
จานวนห้องเรียน x นักเรียน : ห้อง + นักเรียนทั้งหมด
นักเรียน : ครู
นักเรียน : ครู
๒
อัตราส่วน นักเรียน : ครู = ๒๕ : ๑ นักเรียน : ห้อง = ๓๐ : ๑
(๒) ระดับประถมศึกษา(จานวน)
จานวนห้องเรียน x นักเรียน : ห้อง + นักเรียนทั้งหมด
นักเรียน : ครู
นักเรียน : ครู
๒
อัตราส่วน นักเรียน : ครู = ๒๕ : ๑ นักเรียน : ห้อง = ๔๐ : ๑

(๓) ระดับมัธยมศึกษา(จานวน)
จานวนห้องเรียน x นักเรียน : ห้อง

๑๔

นักเรียน : ครู
อัตราส่วน นักเรียน : ครู = ๒๐ : ๑ นักเรียน : ห้อง = ๔๐ : ๑
(๔) ระดับอาชีวศึกษา(จานวน)
จานวนห้องเรียน x นักเรียน : ห้อง
นักเรียน : ครู
อัตราส่วน นักเรียน : ครู = ๒๐ : ๑ นักเรียน : ห้อง = ๔๐ : ๑
๔.๓ บุคลากรสนับสนุนการสอน
๔.๓.๑ บุ คลากรสนั บ สนุ น การสอน ให้ มี จานวนประมาณร้อ ยละ ๑๐ ของ
จานวนพนักงานครูเทศบาล สายงานการสอน ทั้งในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ดังนี้
จานวนนักเรียน
101-200
201-400
401-600
601-800
801-1,000
1,001-1,200
1,201-1,400
1,401-1,600
1,601-1,800
1,801-2,000
2,001-2,200
2,201-2,400
2,401-2,600
2,601-2,800
2,801-3,000
3,001-4,000

จานวนพนักงาน
บุคลากรสนับสนุน
ครูสายงานการ
การสอน
สอน
6
1
12
1
20
2
28
3
36
4
44
4
52
5
60
6
68
7
76
8
84
8
92
9
100
10
108
11
116
12
140
14

ความรู้ความสามารถ
พิจารณาตามความจาเป็น ดังนี้
1. การเงิน / บัญชี / พัสดุ
2. ธุรการ / บันทึกข้อมูล
3. โภชนาการ / อนามัยโรงเรียน
4. คอมพิวเตอร์ / โสตทัศนศึกษา

๔.๓.๒ สาหรับสถานศึกษาที่มอี ัตรากาลังพนักงานครูเทศบาล สายงานการสอน
เกินเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด จะมีบุคลากรสนับสนุนการสอนได้จานวน
เท่าใด ให้เสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป
๔.๔ บุคลากรสนั บสนุนสถานศึ กษา ตาแหน่งภารโรง ให้มีจานวนตามอัตราส่วน
ดังนี้

๑๕

(๑) สถานศึกษาที่มีจานวนห้องไม่เกิน ๑๒ ห้อง
(๒) สถานศึกษาที่มีจานวนห้องตั้งแต่ ๑๓-๒๔ ห้อง
(๓) สถานศึกษาที่มีจานวนห้องตั้งแต่ ๒๕-๓๖ ห้อง
(๔) สถานศึกษาที่มีจานวนห้องตั้งแต่ ๓๗-๔๘ ห้อง
(๕) สถานศึกษาที่มีจานวนห้องตั้งแต่ ๔๙ ห้องขึ้นไป

มีภารโรงได้
มีภารโรงได้
มีภารโรงได้
มีภารโรงได้
มีภารโรงได้

๑ คน
๒ คน
๓ คน
๔ คน
๕ คน”

๕(๕)

การคานวณการคานวณอัตรากาลังพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา
ตามหลักเกณฑ์ข้างต้นให้เทศบาลใช้แบบรายงานการจัดอัตรากาลังพนักงานครูเทศบาลที่สังกัด
สถานศึกษา ตามแบบท้ายหลักเกณฑ์นี้ โดยจัดทาเป็นแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
ข้อ ๒๐ ให้ ก.ท.จ.ตรวจสอบการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งพนักงานเทศบาล
ให้เหมาะสม ในกรณี ที่ปรากฏว่าการกาหนดตาแหน่งใดไม่เหมาะสมก็ดี การใช้ตาแหน่งใดไม่
เหมาะสมตามที่ ก.ท.จ.กาหนดก็ดี หรือลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของ
งานของตาแหน่งใดที่ ก.ท.จ.กาหนดเปลี่ยนแปลงไปก็ดี ก.ท.จ.อาจพิจารณาปรับปรุงการกาหนด
ตาแหน่งนั้นเสียใหม่ให้เหมาะสม ทั้งนี้ ก.ท.จ.จะมอบหมายให้เทศบาลดาเนินการแทน ก็ได้
ในการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ก.ท.จ.หรือเทศบาลที่ ก.ท.จ.
มอบหมาย มีอานาจยุบเลิกตาแหน่งหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่งพนักงานเทศบาล โดยให้
เทศบาลดาเนินการให้เป็นไปตามมติหรือคาสั่งนั้น
กรณี ต าแหน่ งใดใช้งบประมาณในหมวดเงิน อุ ดหนุ น ให้ ก.ท.จ.มี อานาจยุบ เลิ ก
ตาแหน่งหรือตัดโอนตาแหน่ งหรือตั ดโอนพนั กงานเทศบาล หรือ ตัดโอนตาแหน่ ง และตัด โอน
พนักงานเทศบาลที่เกินอยู่ในสถานศึกษาหนึ่งไปกาหนดในอีกสถานศึกษาหนึ่งของเทศบาลเดียวกัน
หรือที่เกินอยู่ในเทศบาลใด ไปกาหนดในเทศบาลอื่น ได้ตามความจาเป็น เมื่อยุบเลิกตาแหน่งหรือ
ตัดโอนตาแหน่งแล้ว ให้เทศบาลรายงาน ก.ท.จ.เพื่อรายงาน ก.ท. ทราบต่อไป
การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งของ ก.ท.จ. ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้อง
ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท. ก่อน
ข้อ ๒๑ การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งพนักงานเทศบาลตามข้อ ๒๐ ก.ท.จ. หรือ
เทศบาลผู้ได้รับมอบหมายมีอานาจเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่งพนักงานเทศบาลได้
ข้อ ๒๒ การยุบเลิกตาแหน่งและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่งของพนักงานเทศบาล
ตามข้อ ๒๐ ให้ดาเนินการ ดังนี้
๕ ข้อ ๑๙(๕)แก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ.

๒๕๔๙ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ซึง่ ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ ง หลักเกณฑ์การกาหนดจานวนตาแหน่งพนักงานครูเทศบาลและ
บุคลากรสนับสนุนการสอน(พนักงานจ้างตามภารกิจ)ทีส่ งั กัดสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

๑๖

(๑) การยุบ เลิก ตาแหน่ ง หมายถึง การยุบ เลิกต าแหน่ งที่ ว่าง และไม่ มีความ
จาเป็นต่อเทศบาล
(๒) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่ง จะต้องดาเนินการเฉพาะตาแหน่งว่างที่ไม่มี
คน ครองตาแหน่งเท่านั้นเว้นแต่ในประกาศนี้จะกาหนดเป็นอย่างอื่น ได้แก่
(ก) ปรับปรุงตาแหน่ง หมายถึง การปรับปรุงสายงานของตาแหน่ง แต่อยู่ใน
งานเดิม ส่วนราชการเดิม เช่น ปรับปรุงตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑-๓ (๐๑-๐๒๑๑-๐๐๑) เป็น
เจ้าพนักงานธุรการ ๒-๔ งานและส่วนราชการเดิม เป็นต้น
(ข) ปรับขยายระดับตาแหน่ง หมายถึง การปรั บขยายระดับตาแหน่งในสาย
งานเดิม สังกัดงานและส่วนราชการเดิม เช่น ปรับขยายระดับ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๑-๓
(๐๔-๐๓๐๕-๐๐๓) เป็นเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๔ เลขที่ตาแหน่ง งานและส่วนราชการเดิม
เป็นต้น
(ค) ปรับลดระดับตาแหน่ง หมายถึง การปรับลดระดับตาแหน่งในสายงานเดิม
สังกัดงานและส่วนราชการเดิม เช่น ปรับลดระดับ พยาบาลวิชาชีพ ๖ (๐๖-๐๔๑๓-๐๐๒) เป็น
พยาบาลวิชาชีพ ๓-๕ เลขที่ตาแหน่งงานและส่วนราชการเดิม เป็นต้น
(ง) ตัดโอนตาแหน่ง หมายถึง การตัดโอนตาแหน่งในสายงานและระดับเดิม
จากงานหนึ่ งไปไว้อีก งานหนึ่ ง เช่น ตัด โอนต าแหน่งช่างโยธา ๑-๓ (๐๕-๐๕๐๒-๐๐๒) งาน
วิศวกรรม กองช่าง ไปไว้ในงานแผนที่ภาษี กองคลัง (๐๕-๐๕๐๒-๐๐๒) เป็นต้น
(จ) เปลี่ยนแปลงเลขที่ตาแหน่ง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเลขที่ตาแหน่งของ
ตาแหน่งเดิม ในงานเดียวกัน เช่นเปลี่ยนเลขที่ตาแหน่งของ เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
๓-๕ จาก ๐๑-๐๒๑๕-๐๐๒ เป็น ๐๑-๐๒๑๕-๐๐๑ เป็นต้น
(ฉ) ปรับปรุงและตัดโอนตาแหน่ง หมายถึง การเกลี่ยตาแหน่งที่ว่างจากงาน
หนึ่งไปไว้อีกงานหนึ่ง (ส่วนราชการเดียวกันหรือไม่ก็ได้) ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงทั้งชื่อตาแหน่งและ
เลขที่ตาแหน่ง เช่น เกลี่ยตาแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล ๓-๕ (๐๖-๐๔๐๖-๐๐๒) งานสุขาภิบาล
และอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไปเป็นนักวิชาการคลัง ๓-๕ (๐๔-๐๓๐๔๐๐๓) งานแผนที่ภาษี กองคลัง เป็นต้น
(๓) ให้ ก.ท.จ.เป็ น ผู้ พิ จ ารณ าให้ ค วามเห็ น ชอบการยุ บ เลิ ก ต าแหน่ ง และ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่งตามข้อเสนอของเทศบาล หาก ก.ท.จ.เห็นชอบตามข้อเสนอของ
เทศบาล ถือได้ว่า ก.ท.เห็นชอบแล้ว หาก ก.ท.จ.ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของเทศบาล และเทศบาล
ยืนยันข้อเสนอนั้นให้เสนอ ผ่าน ก.ท.จ.ให้ ก.ท.เห็นชอบต่อไป

(๔) การพิ จารณาขออนุ มัติยุบ เลิกตาแหน่ ง และเปลี่ยนแปลงเกี่ ยวกับ ตาแหน่ ง
พนักงานประจาปี ให้ดาเนินการโดยยึดกรอบอัตรากาลังตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ของเทศบาล

๑๗

เป็นเกณฑ์ หากมีเหตุผลและความจาเป็นที่จะขออนุมัตินอกเหนือจากกรอบฯ ก็ให้ขออนุมัติเป็น
กรณีพิเศษ
(๕) การขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่ งให้พิจารณาถึง
เหตุผลและความจาเป็นในด้านปริมาณงานและ คุณภาพของงานเป็นสาคัญ
(๖) การขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่ง นอกจากจะ
พิ จารณาเหตุ ผ ลด้ านปริมาณงานและคุ ณ ภาพของงานแล้ ว ให้ คานึ งถึงจานวนของลูก จ้างทั้ ง
ประจา และชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในงานนั้นด้วย ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดปัญหางานล้นมือ หรือปัญหาอื่น
ตามมา
(๗) การขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่ง ให้พิจารณาถึง
ความสาคัญกับความเหมาะสมและถูกต้องของกรอบตาแหน่งในงานนั้นด้วย
(๘) การขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่ง ก.ท.จ. ต้อง
ทาการวิเคราะห์ ต าแหน่ ง และจาเป็น ต้อ งใช้ข้อมู ลเพื่ อ ประกอบการพิ จารณา ดังนั้ น จึงขอให้
เทศบาลได้ให้ความสาคัญ กับ การเสนอข้อ มูล โดยกรอกเอกสารตามแบบให้ถูกต้ อง กล่าวคื อ
จะต้องเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สานักงาน ก.ท.จ. และเอกสารต้องครบถ้วน กล่าวคือ
จะต้องรายงาน ข้อมูลตามแบบ ๑-๖ อย่างครบถ้วน รายละเอียดตามแบบแนบท้าย
(๙) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือ ระดับ
๒ ในกรณี ที่ตาแหน่ งนั้น มีผู้ดารงตาแหน่ งอยู่และผู้ครองต าแหน่ งดังกล่าวมีคุ ณสมบัติต รงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานที่เริ่มต้น
จากระดับ ๒ ก็ให้สามารถปรับปรุงตาแหน่งนั้นได้
ข้อ ๒๓ การยุบเลิกตาแหน่งและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่ง ตัดโอนตาแหน่ง ตัด
โอนพนักงานครูเทศบาล ตัดโอนตาแหน่งและตัดโอนพนักงานครูเ ทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาให้
ดาเนินการ ดังนี้
(๑) การยุบเลิกตาแหน่ง หมายถึง การยุบเลิกตาแหน่งที่ว่าง และไม่มีความจาเป็น
ต่อเทศบาล
(๒) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่งจะต้องดาเนินการเฉพาะตาแหน่งว่างที่ไม่มีผู้
ครองตาแหน่งเท่านั้น เว้นแต่ในประกาศที่จะกาหนดเป็นอย่างอื่น ได้แก่
(ก) การปรับปรุงตาแหน่งและระดับ หมายถึง การปรับปรุงตาแหน่งและ
ระดับให้สูงขึ้นหรือต่าลงในสายงานเดียวกัน โรงเรียนเดิม เช่น ปรับตาแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
ระดับ ๖ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน ระดับ ๗ หรือปรับปรุงตาแหน่งอาจารย์ ๒
ระดับ ๗ เป็นตาแหน่งอาจารย์ ๑ ระดับ ๓ ตาแหน่งเลขที่และโรงเรียนเดิม เป็นต้น

๑๘

(ข) การปรับขยายระดับตาแหน่ง หมายถึง การปรับขยายระดับควบของ
ตาแหน่งให้สูงขึ้น ในสายงานเดิม โรงเรียนเดิม เช่น ปรับขยายระดับตาแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
ระดั บ ๕ เป็ น ต าแหน่ งผู้ ช่ วยอาจารย์ ใหญ่ ระดั บ ๖ ต าแหน่ งเลขที่ แ ละโรงเรียนเดิ ม เป็ น ต้ น
รวมทั้งการปรับขยายในระดับควบเป็นนอกระดับควบด้วย เช่น ปรับขยายระดับตาแหน่งผู้ช่วย
อานวยการโรงเรียน ระดับ ๖-๗ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน ระดับ ๘ ตาแหน่งเลขที่
และโรงเรียนเดิม เป็นต้น
(ค) การปรับลดระดับตาแหน่ง หมายถึง การปรับลดระดับควบของตาแหน่ง
ให้ ต่ าลงในสายงานเดิ ม โรงเรีย นเดิ ม เช่ น ปรับ ลดระดั บ ต าแหน่ งอาจารย์ ๒ ระดั บ ๗ เป็ น
ตาแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๖ ตาแหน่งเลขที่และโรงเรียนเดิม เป็นต้น รวมทั้งการปรับลดนอก
ระดับควบเป็นตาแหน่งในระดับควบด้วย เช่น ปรับลดระดับตาแหน่งอาจารย์ ๑ ระดับ ๖ เป็น
ตาแหน่งอาจารย์ ๑ ระดับ ๓-๕ ตาแหน่งเลขที่และโรงเรียนเดิม เป็นต้น
(ง) การปรับ ปรุงการก าหนดต าแหน่ งและการเปลี่ ยนแปลงเลขที่ ต าแหน่ ง
หมายถึง การปรับปรุงตาแหน่งจากสายงานหนึ่ง โรงเรียนเดิ ม โดยเปลี่ยนแปลงเลขที่ตาแหน่งด้วย
เช่น ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ ตาแหน่งเลขที่ ๐๐๐๐-๒ โรงเรียน ก.
เป็นตาแหน่งผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน ระดับ ๗ ตาแหน่งเลขที่ ๐๐๐๐๒-๑ โรงเรียน ก. เป็นต้น
และหมายความรวมทั้งการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งที่มีคนครองตาแหน่งด้วย
(๓) การตัดโอนตาแหน่ง หมายถึง การตัดโอนอัตราว่างจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
ภายในเทศบาลหรือระหว่างเทศบาลในจังหวัด หรือระหว่างเทศบาลต่างจังหวัดและรวมทั้งการตัด
โอนตาแหน่งต่างประเภทระหว่างพนักงานครูเทศบาล สายงานผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาด้วย
(๔) การตัดโอนพนักงานครูเทศบาล หมายถึง การย้ายพนักงานครูเทศบาลจาก
ตาแหน่งหนึ่งไปอีกตาแหน่งหนึ่ง ภายในเทศบาลหรือการโอน (ย้าย) จากเทศบาลหนึ่งไปยังอีก
เทศบาลหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน
(๕) การตั ดโอนตาแหน่ งและตัดโอนพนั กงานครูเทศบาล หมายถึง การตั ดโอน
ตาแหน่งพร้อมตัวผู้ครองตาแหน่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ภายในเทศบาล หรือระหว่างเทศบาล
ภายในจังหวัดรวมทั้งการตัดโอนตาแหน่งพร้อมตัวผู้ครองต่างประเภทระหว่างพนักงานครูเทศบาล
สายผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาด้วย
(๖) อัตรากาลังเกินเกณฑ์ หมายถึง อัตรากาลังพนักงานครูเทศบาลที่มีอยู่จริงใน
ปัจจุบันมากกว่าอัตรากาลังตามเกณฑ์มาตรฐานการกาหนดตาแหน่งของ ก.ท.
(๗) อัตรากาลังต่ากว่าเกณฑ์ หมายถึง อัตรากาลังพนักงานครูเทศบาลที่มีอยู่จริงใน
ปัจจุบันน้อยกว่าอัตรากาลังตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนดตาแหน่งของ ก.ท.

๑๙

(๘) ให้ เทศบาลรายงานและค านวณอั ต ราก าลั ง พนั ก งานครู เทศบาลที่ สั ง กั ด
สถานศึกษาตามแบบท้ายหลักเกณฑ์นี้ให้ ก.ท.จ.ทราบภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี ทั้งนี้หาก
คานวณแล้ว เทศบาลใดมีอัตรากาลังเกินเกณฑ์และเป็นอัตราว่าง ห้ามมิให้เทศบาลบรรจุและ
แต่งตั้งตัวบุคคลให้ดารงตาแหน่งที่ว่างนั้น
(๙) ให้ เทศบาลขอความเห็ น ชอบการเปลี่ย นแปลงเกี่ ยวกับ ตาแหน่ งต่ อ ก.ท.จ.
ตามแบบท้ายหลักเกณฑ์นี้ หาก ก.ท.จ.เห็นชอบตามข้อเสนอของเทศบาล ถือได้ว่า ก.ท.เห็นชอบ
แล้ว หาก ก.ท.จ.ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของเทศบาล และเทศบาลยืนยันตามข้อเสนอเดิม ให้เสนอ
ผ่าน ก.ท.จ.ให้ ก.ท.เห็นชอบต่อไป
(๑๐) ให้ ก.ท.จ.เป็ น ผู้ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการตั ด โอนต าแหน่ งตั ด โอน
พนักงานครูเทศบาล ตัดโอนตาแหน่งและตัดโอนพนักงานครูเทศบาลที่เกินอยู่ในสถานศึกษาหนึ่ง
ไปกาหนดในอีกสถานศึกษาหนึ่งของเทศบาลเดียวกันหรือที่เกินอยู่ในเทศบาลใดไปกาหนดใน
เทศบาลอื่นในจังหวัดเดียวกันได้ตามความจาเป็นตามแบบท้ายหลักเกณฑ์นี้
(๑๑) ให้ ห น่ ว ยงานที่ ได้ รั บ การจั ด สรรอั ต ราเงิน เดื อ นของต าแหน่ งจากส านั ก
งบประมาณพิ จารณา ตัดโอนอัตราว่างจากเทศบาลที่ มีอัตรากาลังเกิน เกณฑ์ไปยังเทศบาลที่ มี
อัตรากาลังต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ท.กาหนดได้
ข้อ ๒๔ ในระหว่างการประกาศใช้บังคับ แผนอัตรากาลังของเทศบาล หากเทศบาลมี
เหตุผลความจาเป็นต้องปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง เพื่อรองรับภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ
ลักษณะงาน หรือปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ให้เทศบาลเสนอขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งต่อ
ก.ท.จ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๒๕ การขอกาหนดตาแหน่งพนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นการกาหนดตาแหน่งในสายงาน
อื่นที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ยังไม่ได้จัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งไว้ ให้เทศบาล
ที่ขอกาหนดตาแหน่งนั้น จัดทาร่างมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของตาแหน่งสายงานนั้น เพื่อให้
ทราบถึ ง ประเภทต าแหน่ ง ชื่ อ ต าแหน่ ง ระดั บ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบหลั ก
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็น พร้อมเสนอเหตุผลความ
จาเป็นที่จะต้องขอกาหนดตาแหน่งดังกล่าว เสนอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล พิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อนนาเสนอคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล พิจารณาจัดทาเป็นมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งพนักงานเทศบาลต่อไป
๖

๖

ข้อ ๒๕ แก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๕๕) พ.ศ.๒๕๕๘

ซึง่ ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ ง มาตรฐานทัวไปเกี
่
ย่ วกับการจัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙

๒๐

ข้อ ๒๖ เมื่อเทศบาลได้รับความเห็นชอบในการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งตามข้อ ๒๒
หรื อ ข้ อ ๒๓ แล้ ว แต่ ก รณี ให้ ถื อ ว่าเป็ น การปรับ ปรุงแผนอั ต ราก าลั งของเทศบาลนั้ น โดยให้
เทศบาลดาเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากาลังของเทศบาลต่อไป
หมวด ๓
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ส่วนที่ ๑
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
๗ข้อ

๒๗ อัตราเงินเดือนและอัตราเงินประจาตาแหน่งของพนักงานเทศบาลให้ เป็นตาม
บัญชีอัตราเงินเดือนและอัตราเงินประจาตาแหน่งท้ายประกาศนี้
อัตราเงิน เดือ น เงิน วิทยฐานะและอัตราเงิน ประจ าตาแหน่ งของพนั กงานครูให้
เป็นไปตามอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะและอัตราเงินประจาตาแหน่งที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยอนุโลม
การจ่ายเงินเดือน และเงินประจาตาแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลหรือพนักงานครู
ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
ข้อ ๒๗/๑ บัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานเทศบาลท้ายประกาศนี้ บัญชี ๕ ให้มีผลตั้งแต่
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และบัญชีอัตราเงินประจาตาแหน่งของพนักงานเทศบาลท้าย
ประกาศนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ในวาระเริ่ ม แรก ให้ ป รั บ อั ต ราเงิ น เดื อ นพนั ก งานเทศบาลที่ ไ ด้ รั บ อยู่ เดิ ม
เข้าสู่อัตราเงินเดือนในบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี ๕ ท้ายประกาศนี้
ในการปรับอัตราเงินเดือนตามวรรคแรก หากไม่มีอัตราเงินเดือนที่เท่าเดิม ให้ได้รับ
อัตราเงินเดือนในขั้นใกล้เคียงที่สูงกว่า

๗ข้อ ๒๗ แก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๖๒) พ.ศ.๒๕๕๙

ซึง่ ออกตามประกาศ ก.ท. เรือ่ ง มาตรฐานทัวไปเกี
่
ย่ วกับอัตราเงินเดือนและวิธกี ารจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่
๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ (บัญชีอตั ราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน่ บัญชี ๕) และประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น
เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๖๔) พ.ศ.๒๕๕๙ ซึง่ ออกตามประกาศ ก.ท. เรือ่ ง มาตรฐาน
ทัวไปเกี
่
ย่ วกับอัตราเงินเดือนและวิธกี ารจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๑
มกราคม ๒๕๕๙ (บัญชีอตั ราเงินประจาตาแหน่งพนักงานเทศบาล บัญชี ๒)

๒๑

๘ข้อ

๒๘ พนักงานเทศบาลซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด ให้
ได้รับเงินเดือนขั้นต่าของตาแหน่งประเภท สายงาน และระดับนั้น เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
(๑) ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่าของอันดับนั้นอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม
หรือหากไม่มีเงินเดือนที่เท่าเดิม ก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า
(๒) ผู้ นั้ น ได้ รั บ ปริ ญ ญ าหรื อ ประกาศนี ย บั ต รการศึ ก ษาหรื อ วิ ช าชี พ ซึ่ ง
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) หรือ ก.พ. รับรองว่าปริญญาหรือประกาศนียบัตร
หรือวิชาชีพนั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง และกาหนดเงินเดือนที่ควร
ได้รับในตาแหน่ง ประเภท สายงาน ระดับ และขั้นใด ให้ได้รับเงินเดือนในตาแหน่ง ประเภท สาย
งาน ระดับ และขั้นตามที่ ก.ท.กาหนดตามตารางอัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ก.ท.หรือ ก.พ.
รับรองเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลท้ายประกาศนี้
(๓) ผู้นั้นได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพิ่มหรือสูงขึ้น
ซึ่ง ก.ท. หรือ ก.พ.รับรองว่าปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือ
สูงขึ้นนั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งและกาหนดเงินเดือนที่ควรได้รับใน
ตาแหน่ง ประเภท สายงาน ระดับ และอัตรานั้นไว้แล้ว ให้นายกเทศมนตรีปรับให้ได้รับเงินเดือน
ในตาแหน่ง ประเภท สายงาน ระดับ และขั้นที่ ก.ท.กาหนด ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ ได้ รับ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ เทคนิ ค (ปวท.) หรื อ อนุ ป ริ ญ ญา หรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่าเพิ่มหรือ สูงขึ้นจากประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) จะต้องดารงตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งโดยใช้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี โดย
ผู้ ได้ รับ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) หรือ เที ย บได้ ไม่ ต่ ากว่ า เมื่ อ ปรั บ แล้ ว ต้ อ งได้ รับ
เงินเดือนไม่สูงกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
(ข) ผู้ได้รับ ปริญ ญาโทเพิ่มหรือสูงขึ้นจากปริญ ญาตรีจะต้องดารงตาแหน่งที่
ได้รับแต่งตั้ง โดยใช้วุฒิปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(ค) ผู้ได้รับปริญญาเอกเพิ่มหรือสูงขึ้นจากปริญญาโทจะต้องดารงตาแหน่งที่
ได้รับแต่งตั้ง โดยใช้วุฒิปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
(๔) ผู้ นั้ น ได้ รับ แต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภท สายงานใด ที่ ก.ท. ก าหนดใน
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ให้ตาแหน่งประเภท และสายงานนั้น ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่าของ
เงินเดือนสาหรับตาแหน่ง ระดับนั้น ให้ได้รับเงินเดือนในระดับและขั้นที่ ก.ท. กาหนด

๘ ข้อ ๒๘-๓๑ แก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๕๑) พ.ศ.

๒๕๕๘ ซึง่ ออกตามประกาศ ก.ท. เรือ่ ง มาตรฐานทัวไปเกี
่
ย่ วกับการให้พนักงานเทศบาลได้รบั เงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕๘ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙

๒๒

(๕) ผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทเดิม ในระดับที่ต่ากว่าตาแหน่งเดิม
หรือ จากต าแหน่ งประเภทบริห ารท้ อ งถิ่ น หรือ อ านวยการท้ อ งถิ่ น ไปแต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ ง
ประเภทวิชาการหรือประเภททั่วไป หรือจากตาแหน่งประเภทวิชาการ ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภททั่วไป ให้ได้รับเงินเดือนในแต่ละกรณี ดังนี้
(ก) ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ให้ได้รับเงินเดือน
ในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนเท่าเดิม หรือหากไม่มีอัตราเงิ นเดือนที่เท่าเดิม ก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตรา
เงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า แต่ต้องไม่สูงกว่าขั้นสูงของตาแหน่งประเภท ระดับนั้น
(ข) ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งโดยเป็นความประสงค์ของตัวพนักงานเทศบาล ให้
ได้รับเงินเดือนในขั้นเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนเท่าเดิม หรือ
หากไม่มีอัตราเงินเดือนที่เท่าเดิม ก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่ไม่สูงกว่าเงินเดือน
เดิม แต่ถ้าผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งอยู่แล้ว ให้
ได้รับเงินเดือนในขั้นสูงของระดับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
(๖) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทเดิมในระดับที่สูงขึ้น หรือจากตาแหน่ง
ประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการหรือานวยการท้องถิ่น หรือจากตาแหน่ง
ประเภทวิชาการไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอานวยการท้องถิ่น หรือจากตาแหน่งประเภท
อานวยการท้องถิ่น ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ถ้าได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้น
ขั้นต่าของขั้นเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนสาหรับตาแหน่ง
ที่ได้รับแต่งตั้งในขั้นที่มีอัตราใกล้เคียงที่สูงกว่า
ข้อ ๒๙ การกาหนดให้ผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพ ตาม
ข้อ ๒๘ (๓) ได้รับเงินเดือนในประเภท สายงาน ระดับ และขั้นใด ให้พิจารณาดาเนินการดังนี้
(๑) ปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ได้รับเพิ่มหรือสูงขึ้นต้อง
เป็ น ปริ ญ ญา หรือ ประกาศนี ย บั ต รการศึ ก ษาหรื อ วิ ช าชี พ ที่ ก.ท. หรื อ ก.พ.รั บ รองว่ า เป็ น
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง โดยให้พิจารณาปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิได้
ไม่ว่าพนักงานเทศบาลผู้นั้นจะได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพดังกล่าวอยู่
ก่อน หรือระหว่างเข้ารับราชการ หรืออยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(๒) การปรับอัตราเงินเดือน ให้ได้รับตามคุณวุฒิไม่มีผลเป็นการปรับปรุงตาแหน่ง
หรือเปลี่ยนระดับตาแหน่ง
(๓) การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ต้องให้มีผลไม่ก่อนวันที่พนักงาน
เทศบาลผู้ นั้ น ส าเร็จ การศึ ก ษา และไม่ ก่ อ นวั น ที่ ก.ท. หรือ ก.พ. ได้ ก าหนดให้ ป ริ ญ ญาหรือ
ประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ได้รับมาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ได้รับการ
แต่งตั้ง

๒๓

ในกรณี พ นั กงานเทศบาลผู้ ใดได้รับ อนุ ญ าตให้ ล าศึ กษาเพิ่ มเติม การปรับ อัต รา
เงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นรายงานตัวต่อเทศบาลหลังสาเร็จการศึกษา
ในกรณีที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นก่อนวันที่เข้า
รับราชการ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบั ติหน้าที่ ราชการ การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตาม
คุณวุฒิต้องมีผลไม่ก่อนวันพ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง และต้องดารง
ตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
ในกรณีที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มหรือสูงขึ้นหลังวันเข้ารับ
ราชการ โดยมิได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาเพิ่มเติมตามวรรคสอง การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตาม
คุณวุฒิ ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มหรือสูงขึ้น
(๔) การสั่งปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่ง โดย
มิให้ย้อนหลังข้ามปีงบประมาณ
ในกรณีที่ได้เสนอเรื่องราวไว้ก่อนวัน ที่เริ่มต้นปีงบประมาณและไม่สามารถสั่งปรับ
ให้ในวันเริ่มต้นปีงบประมาณก็ให้สั่งปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ได้ตั้งแต่วันเริ่มต้น
ปีงบประมาณ ทั้งนี้ให้ป รับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามวุฒิ ก่อนการพิ จารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจาปี
ข้อ ๓๐ พนักงานเทศบาลผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในหมวดอื่น
แห่งประกาศนี้ และกาหนดให้ได้รับเงินเดือนเป็นอย่างอื่นให้พนักงานเทศบาลผู้นั้นได้รับเงินเดือน
ตามที่กาหนดในหมวดนั้น
ข้อ ๓๑ กรณีอื่นนอกจากที่ได้กาหนดในประกาศนี้ให้เสนอ ก.ท.พิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป
ส่วนที่ ๒
ประโยชน์ตอบแทนอื่น
ข้อ ๓๔ ให้เทศบาลจัดให้มีประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานเทศบาล เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างขวัญกาลั งใจ แรงจู งใจ และเป็ นสวัสดิ การต่าง ๆ ในการปฏิ บั ติ ราชการของพนั กงาน
เทศบาล ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการพลเรือน หรือ
ข้าราชการครูแล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๕ เทศบาลที่บริหารจัดการการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ส าหรั บ พนั ก งานเทศบาลและลู ก จ้ าง ได้ ต่ ากว่า ที่ ก าหนดในมาตรา ๓๕ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และเทศบาลได้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามเงื่อนไขที่ ก.ท.กาหนด เทศบาลนั้นอาจกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่
พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลเพิ่มอีกก็ได้

๒๔

การก าหนดประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ส าหรั บ พนั ก งานเทศบาลและลู ก จ้ า งของ
เทศบาลตามที่กาหนดในวรรคหนึ่ง ต้องมีลักษณะเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และเป็นการจ่าย
ให้ในลักษณะของสวัสดิการสาหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล โดยให้นาเงินในส่วน
ที่เหลือจากกรณีค่าใช้จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นไม่สูงกว่าร้อยละ ๔๐ ตามมาตรา
๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใช้ แต่ทั้งนี้วงเงิน
ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นของพนักงานหรือลูกจ้างที่ได้รับแต่ละคนต้องไม่เกิน ๕ เท่าของอัตรา
เงินเดือนหรือค่าจ้าง
ข้อ ๓๖ เทศบาลอาจกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ของเทศบาลตามข้อ ๓๕ ได้ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นประเภทเพิ่มขึ้นใหม่นอกเหนือจากประเภท
ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนด และกาหนด
อัตราค่าตอบแทน ตลอดทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนสาหรับประโยชน์ตอบแทนอื่น
ประเภทใหม่นั้น
(๒) ก าหนดประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ในลั ก ษณะเป็ น เงิ น เพิ่ ม พิ เศษจากรายการ
ประโยชน์ ต อบแทนอื่น ที่ ค ณะกรรมการมาตรฐานการบริห ารงานบุ ค คลส่ วนท้ อ งถิ่ น ประกาศ
กาหนด
ข้อ ๓๗ เมื่อเทศบาลกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นตามข้อ ๓๖ แล้ว ให้เสนอเรื่องให้
ก.ท.จ. พิจารณา ในการพิจารณาของ ก.ท.จ. ให้คานึงถึงสิทธิ สวัสดิการของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างที่ได้รับ ความจาเป็น ความเหมาะสม งบประมาณ รายได้ของเทศบาล
ให้ ก.ท.จ.เสนอเรื่ อ งการก าหนดประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ตามวรรคหนึ่ ง และ
ความเห็นให้ ก.ท.พิจารณา เมื่อ ก.ท.พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกเทศมนตรี
ประกาศใช้บังคับ ต่อไป
ข้อ ๓๘ การปรับปรุงการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานเทศบาล หรือ
ลูกจ้างของเทศบาลตามข้อ ๓๖ (๑) ให้มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่กาหนดไว้เดิม
หรือการยกเลิกการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นนั้น ให้เทศบาลดาเนินการตามที่กาหนดไว้ใ นข้อ
๓๗ โดยอนุโลม
ข้อ ๓๙ การปรับปรุงการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นในลักษณะเป็นเงินเพิ่มพิเศษจาก
รายการประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ที่ ค ณะกรรมการมาตรฐานการบริห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ประกาศกาหนดตามข้อ ๓๖ (๒) ให้มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่กาหนดไว้เดิม ให้
เทศบาลด าเนิ น การตามที่ ก าหนดไว้ ในข้ อ ๓๗ โดยอนุ โ ลม เว้ น แต่ การก าหนดให้ มี อั ต รา
ค่าตอบแทนลดลงต่ากว่าอัตราที่กฎหมายหรือระเบียบที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการพลเรือนจะ
ได้รับ หรือการยกเลิกการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นนั้น จะกระทามิได้

๒๕

ข้อ ๔๐ ในกรณี ที่เทศบาลกาหนดประโยชน์ ต อบแทนอื่ นส าหรับ พนั กงานเทศบาลและ
ลูกจ้างของเทศบาลตามข้อ ๓๖ แล้ว หากปรากฏว่าเทศบาลนั้นไม่สามารถบริหารจัดการการจ่าย
เงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด ให้เทศบาลพิจารณา
ดาเนินการปรับปรุงหรือยกเลิกการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นที่กาหนดตามข้ อ ๓๖ (๑) และ
(๒) เป็นลาดับแรก
การปรับ ปรุง หรือ ยกเลิ ก การก าหนดประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ตามวรรคหนึ่ ง ให้
เทศบาลดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๓๘ หรือข้อ ๓๙ โดยอนุโลม
ข้อ ๔๑ พนักงานเทศบาลอาจได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตามที่ ก.ท. กาหนด
ข้อ ๔๒ การกาหนดให้พนักงานครูเทศบาลได้รับเงินเดือนเพิ่ ม สาหรับตาแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษของครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วมดาเนินการ ดังนี้
(๑) เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษนี้ให้เรียกโดยย่อว่า เงิน “พ.ค.ศ.”
(๒) คาว่า เงิน “พ.ค.ศ.” หมายความว่า เงินเพิ่มพิเศษที่จ่ายควบกับเงินเดือนแก่
ครูการศึกษาพิเศษ และหรือครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม
“คนพิการ” หมายความว่า คนที่มีความผิดปกติหรือบกพร่องทางร่างกาย ทาง
สติปัญญา หรือทางจิตใจ ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวงสาธารณสุข ออก
ตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.
๒๕๓๔
“ครูการศึกษาพิเศษ” หมายความว่า พนักงานครูเทศบาลซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นครู
สอนคนพิการตามประเภทที่กาหนดไว้ และได้ปฏิบัติหน้าที่ทาการสอนในสถานศึกษาที่เปิดสอน
เฉพาะคนพิการของทางราชการ และหรือในความควบคุมของทางราชการ
“ครูก ารศึ ก ษาพิ เศษกรณี เรีย นร่ว ม” หมายความว่ า พนั ก งานครูเทศบาลซึ่ ง
ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูสอนคนพิการซึ่งเรียนร่วมในโรงเรียนสอนคนปกติและได้ปฏิบัติหน้าที่ทาการ
สอนหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในสถานศึกษาของทางราชการ และหรือใน
ความควบคุมของทางราชการ
“ครูประจาชั้นพิเศษ” หมายความว่า พนักงานครูเทศบาลซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นครู
สอนคนพิการ โดยแยกทาการสอนเป็นห้องเด็กพิเศษโดยเฉพาะและทาหน้าที่เป็นครูประจาชั้น
“ครูเสริมวิชาการ” หมายความว่า พนักงานครูเทศบาลซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นครู
สอนคนพิการอยู่ประจาห้องเสริมวิชาการศึกษาพิเศษ มีหน้าที่สอนเสริม ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
และพั ฒ นาทั กษะด้ านสติ ปัญ ญา อารมณ์ สังคม และร่างกายให้แ ก่คนพิ การที่เรียนในชั้นเรีย น
ร่วมกับคนปกติ

๒๖

“ครูประจาชั้นเรียนร่วม” หมายความว่า พนักงานครูเทศบาลซึ่งปฏิบัติหน้าที่
เป็นครูสอนคนพิการและหรือปฏิบัติงานในชั้นเรียนให้กับคนปกติที่มีคนพิการเรียนร่วมทาหน้าที่
เป็นครูประจาชั้น และปฏิบัติหน้าที่ครูเสริมวิชาการให้แก่คนพิการด้วย
“ครูเดินสอน” หมายความว่า พนักงานครูเทศบาลซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นครูสอนคน
พิก ารอยู่ป ระจาศูน ย์เสริมวิ ชาการศึกษาพิ เศษ มี หน้ าที่สอนเสริม ช่วยเหลื อแก้ไขปั ญ หา และ
พัฒนาทักษะด้านสติปัญญาอารมณ์สังคมและร่างกายให้แก่คนพิการที่เรียนในชั้นเรียนร่วมกับคน
ปกติในโรงเรียนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน
(๓) ครูก ารศึ ก ษาพิ เศษซึ่ งอยู่ ในเกณฑ์ ที่ จ ะได้ รั บ เงิน “พ.ค.ศ.” จะต้ อ งมี วุ ฒิ
ปริญญาทางการศึกษาพิเศษหรือเป็นผู้ผ่านการอบรมด้านการศึกษาพิเศษตามหลักสูตรที่ ก.ค.
รับรอง โดยมีเวลาทาการสอน ดังนี้
(ก) พนั ก งานครู เทศบาลต าแหน่ ง ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ เป็ น ผู้ ส อนในหน่ ว ยงานทาง
การศึกษา และได้ปฏิบัติหน้าที่ครูการศึกษาพิเศษ ต้องมีเวลาทาการสอนไม่น้ อยกว่าสัปดาห์ละ
๑๘ คาบ (คาบละ ๕๐ นาที)
(ข) พนักงานครูเทศบาลตาแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้บริหารและให้การศึกษาใน
หน่วยงานทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าสถานศึกษาในโรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะ
คนพิการ และได้ปฏิบัติหน้าที่ครูการศึกษาพิเศษ ต้องมีเวลาทาการสอนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๘
คาบ (คาบละ ๕๐ นาที)
(ค) พนักงานครูเทศบาลตาแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้บริหารและให้การศึกษาใน
หน่วยงานทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าสถานศึกษาในโรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะคน
พิการและได้ปฏิบัติหน้าที่ครูการศึกษาพิเศษต้องมีเวลาทาการสอนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๕ คาบ
(คาบละ ๕๐ นาที)
(๔) ครูการศึ กษาพิ เศษกรณี เรียนร่วม ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ที่จะได้ รับ เงิน “พ.ค.ศ.”
กรณีเรียนร่วม ได้แก่ ครูการศึกษาพิเศษที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูประจาชั้นพิเศษ ครูเสริมวิชาการ ครู
เดินสอนที่มีเวลาทาการสอนและหรือมีเวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
การศึกษาของคนพิการไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๑๘ คาบ (คาบละ ๕๐ นาที) หรือครูประจาชั้นเรียน
ร่วมที่มีเวลาทาการสอน และหรือมีเวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการศึกษาให้กับคนปกติที่มีคนพิการ
เรียนร่วมตามเวลาปฏิบัติงานปกติไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๑๘ คาบ (คาบละ ๕๐ นาที) และต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ครูเสริมวิชาการให้กับคนพิการเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๕ คาบ (คาบละ ๕๐
นาที) และมีวุฒิปริญญาทางการศึกษาพิเศษหรือเป็นผู้ผ่านการอบรมด้านการศึกษาพิเศษหลักสูต ร
ที่ ก.ค. รับรองและจะต้องรับผิดชอบการศึกษาของคนพิการในจานวนอัตราครู : นักเรียน ตาม
หลักเกณฑ์อย่างน้อย ดังนี้

๒๗

ครูประจาชั้นพิเศษกรณีเรียนร่วม ๑ คน : นักเรียนไม่น้อยกว่า ๖ คน
ครูเสริมวิชาการกรณีเรียนร่วม ๑ คน : นักเรียนไม่น้อยกว่า ๖ คน
ครูประจาชั้นเรียนร่วมและได้ปฏิบัติหน้าที่ครูเสริมวิชาการ ๑ คน : นักเรียนไม่น้อย
กว่า ๓ คน
ครูเดินสอนกรณีเรียนร่วม

๑ คน : ไม่ น้ อยกว่ า ๒ โรงเรียน : นั กเรียนไม่

น้อยกว่า ๓ คน
(๕) เงิน “พ.ค.ศ.” ให้จ่ายเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท
ในกรณีปฏิบัติหน้าที่ครูการศึกษาพิเศษ และครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม
ไม่ เต็มเดือนให้จ่ายเงิน “พ.ค.ศ.” ตามส่วนจานวนวันที่ได้รับเงินเดือนในระหว่างปฏิบัติหน้าที่นั้น
ในกรณี ที่ไม่ได้ป ฏิบัติห น้าที่ครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิ เศษกรณี
เรียนร่วมให้งดจ่ายเงิน “พ.ค.ศ.”
(๖) ให้พนักงานครูเทศบาลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ยื่นคาขอตามแบบท้ายนี้ เสนอ
ให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นตรวจสอบและรับรอง แล้วเสนอให้ ก.ท.จ.พิจารณาเสนอให้ ก.ท.
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
(๗) ให้ ห น่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรอั ต ราเงิ น เดื อ นของต าแหน่ ง จากส านั ก
งบประมาณเป็นผู้ทาความตกลงกับสานักงบประมาณขอเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม
ข้ อ ๔๓ พนั ก งานเทศบาลอาจได้ รั บ เงิ น เพิ่ ม ค่ า ครองชี พ ชั่ ว คราวตามภาวะเศรษฐกิ จ
ตามที่ ก.ท. กาหนด
ข้อ ๔๔ บาเหน็จ บานาญ ของพนักงานเทศบาล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
หมวด ๔
การคัดเลือก
ข้อ ๔๕ การคัดเลือก หมายถึง การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
พนักงานเทศบาลและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ให้
ดาเนินการได้ ๕ วิธี ดังนี้
(๑) การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเทศบาล
(๒) การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้า
รับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเทศบาลในเทศบาล

๒๘

(๓) การสอบคั ดเลือก เพื่ อแต่ งตั้ งพนั กงานเทศบาลให้ ด ารงต าแหน่งในระดั บ ที่
สูงขึ้นในสายงานเดียวกัน หรือแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในต่างสายงาน หรือ
แต่งตั้งพนักงานเทศบาลตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดารงตาแหน่งบริหารของเทศบาลหรือแต่งตั้ง
พนักงานครูเทศบาลให้ดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
ก.ท.กาหนด
(๔) การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นใน
ระดับควบสาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งระดับควบ หรือแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นนอก
ระดั บ ควบสาหรับ ต าแหน่ งที่ กาหนดเป็ น ต าแหน่ งส าหรับ ผู้ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ป ระสบการณ์ หรือ
ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะหรือตาแหน่งประเภทวิชาการของพนักงานครู
เทศบาลหรือแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตาแหน่งบริหารของเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
หรือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาให้ดารงตาแหน่งและระดับที่
สูงขึ้นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ท. กาหนด
(๕) การคัดเลือกเพื่อรับโอนมาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบริหารหรือสายงานผู้บริหาร
สถานศึกษา
๙ข้อ

๔๖ การดาเนินการคัดเลือก โดยการสอบแข่งขัน การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุผลพิเศษที่
ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก และการคัดเลือกตามที่กาหนดในหมวดนี้ เทศบาล
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลให้เป็นผู้ดาเนินการแทน ต้องดาเนินการอย่างเปิดเผย โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ โดยคานึงถึงหลักวิชาการวัดผล ความเป็นธรรม ความเสมอภาค และต้อง
เปิดโอกาสให้พนักงานเทศบาลของเทศบาลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความประสงค์สมัคร
เข้ารับการคัดเลือก มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกด้วย โดยการประกาศผลการคัดเลือกให้ดาเนินการ
อย่างเปิดเผย
ส่วนที่ ๑
การสอบแข่งขัน
๑๐ข้ อ

4๗ เมื่ อ เทศบาลมี ต าแหน่ งว่ างตามแผนอั ต ราก าลั ง 3 ปี อาจสรรหาผู้ ม าด ารง
ตาแหน่งที่ ว่างอยู่โดยวิธีการจัดสอบแข่งขันหรือร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน
พนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดาเนินการสอบแข่งขันแทน เพื่อขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สาหรับการ
บรรจุแต่งตั้งในตาแหน่งที่ว่างต่อไป
๙ ข้อ ๔๖ แก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๔๗ มี

ซึง่ ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ ง มาตรฐานทัวไปเกี
่
ย่ วกับหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และ
การเลื่อนขัน้ เงินเดือน (เพิม่ เติม) ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ข้อ ๖ ผลตัง้ แต่วนั ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๗
๑๐ข้อ ๔๗-๕๔,๕๖-๖๖ แก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๓๙)

พ.ศ.๒๕๕๕ ซึง่ ออกตามประกาศ ก.ท. เรือ่ ง มาตรฐานทัวไปเกี
่
ย่ วกับหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบคุ คลเป็ น
พนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

๒๙

ในกรณีเทศบาลเป็นหน่วยดาเนินการสอบแข่งขัน ให้เทศบาลเป็นเจ้าของบัญชี
ในกรณี ค ณะกรรมการกลางการสอบแข่ ง ขั น พนั ก งานส่ วนท้ อ งถิ่ น เป็ น หน่ ว ย
ดาเนินการสอบแข่งขัน ให้จังหวัดซึ่งเป็นศูนย์อานวยการสอบแข่งขันในแต่ละภาค/เขตเป็นเจ้าของ
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สาหรับการแบ่งภาค/เขตในการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามประกาศกาหนด
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น
(กสถ.) ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่มภาค/เขต ดังนี้
(1) ภาคกลาง เขต 1 ได้ แ ก่ 1.จั ง หวั ด ชั ย นาท 2.จั ง หวั ด นนทบุ รี 3.จั ง หวั ด
ปทุมธานี 4.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5.จังหวัดลพบุรี 6.จังหวัดสระบุรี 7.จังหวัดสิงห์บุรี 8.
จังหวัดอ่างทอง
(2) ภาคกลาง เขต 2 ได้แก่ 1.จังหวัดจัน ทบุรี 2.จังหวัดฉะเชิงเทรา 3.จังหวัด
ชลบุ รี 4.จั งหวัด ตราด 5.จั งหวัด นครนายก 6.จั งหวั ด ปราจี น บุ รี 7.จั งหวั ด ระยอง 8.จั งหวั ด
สมุทรปราการ 9.จังหวัดสระแก้ว
(3) ภาคกลาง เขต 3 ได้แก่ 1.จังหวัดกาญจนบุรี 2.จังหวัดนครปฐม 3.จังหวัด
ประจวบคี รี ขั น ธ์ 4.จั ง หวั ด เพชรบุ รี 5.จั ง หวั ด ราชบุ รี 6.จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม 7.จั ง หวั ด
สมุทรสาคร 8.จังหวัดสุพรรณบุรี
(4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ได้แก่ 1.จังหวัดกาฬสินธุ์ 2.จังหวัดขอนแก่น
3.จังหวัดชัยภูมิ 4.จังหวัดนครราชสีมา 5.จังหวัดบุรีรัมย์ 6.จังหวัดมหาสารคาม
(5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ได้แก่ 1.จังหวัดมุกดาหาร 2.จังหวัดยโสธร
3.จั ง หวั ด ร้อ ยเอ็ ด 4.จั ง หวั ด ศรีส ะเกษ 5.จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ 6.จั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ 7.จั ง หวั ด
อุบลราชธานี
(6) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 ได้แก่ 1.จังหวัดนครพนม 2.จั งหวัดบึงกาฬ
3.จังหวัดเลย 4.จังหวัดสกลนคร 5.จังหวัดหนองคาย 6.จังหวัดหนองบัวลาภู 7.จังหวัดอุดรธานี
(7) ภาคเหนือ เขต 1 ได้แก่ 1.จังหวัดเชียงราย 2.จังหวัดเชียงใหม่ 3.จังหวัดน่าน
4.จังหวัดพะเยา 5.จังหวัดแพร่ 6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 7.จังหวัดลาปาง 8.จังหวัดลาพูน
(8) ภาคเหนื อ เขต 2 ได้ แ ก่ 1.จั งหวั ด ก าแพงเพชร 2.จั ง หวั ด ตาก 3.จั ง หวั ด
นครสวรรค์ 4.จังหวัดพิจิตร 5.จังหวัดพิษณุโลก 6.จังหวัดเพชรบูรณ์ 7.จังหวัดสุโขทัย 8.จังหวัด
อุตรดิตถ์ 9.จังหวัดอุทัยธานี
(9) ภาคใต้ เขต 1 ได้ แ ก่ 1.จั ง หวั ด กระบี่ 2 .จั ง หวั ด ชุ ม พร 3.จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช 4.จังหวัดพังงา 5.จังหวัดภูเก็ต 6.จังหวัดระนอง 7.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(10) ภาคใต้ เขต 2 ได้แก่ 1.จังหวัดตรัง 2.จังหวัดนราธิวาส 3.จังหวัดปัตตานี 4.
จังหวัดพัทลุง 5.จังหวัดยะลา 6.จังหวัดสงขลา 7.จังหวัดสตูล

๓๐

ข้อ ๔๘ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบแข่งขัน
(1) กรณี เทศบาลด าเนิ น การสอบแข่ ง ขั น ให้ มี ค ณะกรรมการ ประกอบด้ ว ย
นายกเทศมนตรี ห รื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเป็ น ประธานและกรรมการจ านวน 6 คน โดยให้
นายกเทศมนตรีเสนอรายชื่อให้ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้
ให้มีผู้แทนจาก ก.ท.จ. อย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการ และให้มีหน่วยงานกลางที่ ก.ท.จ. คัดเลือก
จากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่เห็นสมควรเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบแข่งขัน ทา
หน้าที่ผลิตข้อสอบ ตรวจข้อสอบและประมวลผลคะแนนหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการสอบแข่งขันมีหน้าที่อานวยการสอบและดาเนินการสอบแข่งขันให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และกาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตลอดจนระเบียบเกี่ยวกับการ
สอบได้ เท่ า ที่ จ าเป็ น โดยไม่ ขั ด ต่ อ หลั ก สู ต รและวิ ธี ก ารสอบแข่ ง ขั น และวิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ การ
สอบแข่งขัน ตลอดจนกากับดูแลหน่วยงานกลางที่ ก.ท.จ. คัดเลือกดาเนินการให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
(2) กรณีเทศบาลมอบหมายให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (กสถ.) ดาเนินการสอบแข่งขันแทน ให้ กสถ. ประกอบด้วย
(๒.1) ผู้แทน ก.จ. ที่ ก.จ. คัดเลือกจากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายละ 1 คน
(2.๒) ผู้แทน ก.ท. ที่ ก.ท. คัดเลือกจากผู้แทนนายกเทศมนตรี ผู้แทนปลัดเทศบาล
และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายละ 1 คน
(๒.3) ผู้แทน ก.อบต. ที่ ก.อบต. คัดเลือกจากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล ผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายละ 1 คน
(๒.4) เลขาธิการ ก.พ. หรือผู้แทน
(๒.5) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(๒.6) อธิการบดีมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการสอบแข่งขัน
(๒.7) ให้ รองอธิบ ดี ก รมส่ งเสริม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ อ ธิ บ ดี ก รมส่ งเสริ ม การ
ปกครองท้ องถิ่น มอบหมายเป็ น กรรมการและเลขานุ การคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขั น
พนักงานส่วนท้องถิ่น และให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งข้าราชการซึ่งมีตาแหน่ง
ไม่ต่ากว่าตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น หรือตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
พิเศษ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการตาม (๒.6) ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คณะกรรมการกลางพนั ก งานเทศบาลและคณะกรรมการกลางพนั ก งานส่ วนต าบล คั ด เลื อ ก
มหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความเหมาะสมเป็นผู้รับผิดชอบการสอบแข่งขัน และให้อธิการบดีหรือ
ผู้แทนของมหาวิทยาลัยของรัฐที่ได้รับการคัดเลือกให้ดาเนินการจัดสอบแข่งขันเป็นกรรมการ โดย
ที่มหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกนั้น มีหน้าที่ผลิตข้อสอบ การตรวจข้อสอบ ประมวลผลคะแนน
สอบ หรืองานอื่นที่ กสถ.มอบหมาย

๓๑

ในการคัดเลือกประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้กรรมการตาม (๒.1) – (๒.7) ประชุมกันเพื่อคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
คณะกรรมการกลางการสอบแข่ ง ขั น พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี อ านาจหน้ า ที่
ดังต่อไปนี้
1. ก าหนดระเบี ย บขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ในกระบวนการบริ ห ารจั ด การ
สอบแข่งขันเพื่อให้จังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นศูนย์อานวยการสอบแข่งขัน ในแต่ละภาค/เขต
และมหาวิทยาลัยที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับผิดชอบการสอบแข่งขัน ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
2. ด าเนิ น การสอบแข่งขั น เพื่ อ รับ บุ คคลเข้ารับ ราชการในองค์ ก รปกครองส่ว น
ท้องถิ่น
3. ประกาศผลการสอบแข่งขันโดยแยกเป็นบัญชีภาค/เขต
4. พิจารณาคัดเลือกจังหวัดในแต่ละภาค/เขต เป็นศูนย์อานวยการสอบแข่งขัน
และอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยอานวยการตามที่เห็นสมควร
5. รายงานผลการสอบแข่งขันให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ทราบ อย่างน้อยเดือนละ
หนึ่งครั้ง
6. เรื่อ งอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการกลางข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น
มอบหมาย
ข้อ ๔๙ หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งระดับ
ต่างๆ ให้มีรายละเอียด ดังนี้
(1) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) กาหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน
ให้ทดสอบโดยข้อสอบปรนัย โดยให้คานึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการ
ตามระดับตาแหน่ง ดังนี้
(๑.๑) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล กาหนดคะแนน
เต็ม 25 คะแนน
ให้ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุป
ความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทาง
การเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูล
หรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่นซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้
(๑.๒) วิชาภาษาไทย กาหนดคะแนนเต็ม 25 คะแนน
ให้ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้ สรุปความและหรือ
ตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคาหรือ
กลุ่มคา ประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบ
ความรู้ความสามารถดังกล่าว

๓๒

(๑.3) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ กาหนดคะแนนเต็ม 50 คะแนน
ให้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งและอานาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ตาบล ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(2) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข) กาหนดคะแนนเต็ม
100 คะแนน
ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะ
ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียนหรือวิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใด
วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จ ะรวมสอบเป็นวิชาเดียวหรืออย่างเดียว หรือ
แยกสอบเป็นสองวิชาหรือสองอย่าง แต่เมื่อรวมคะแนนทุกแบบทดสอบแล้วต้องได้คะแนนเต็ม
100 คะแนน เมื่อจะทดสอบความรู้ความสามารถในทางใดและโดยวิธีใด ให้ระบุไว้ในประกาศรับ
สมัครสอบด้วย
(3) ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) กาหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน
ให้ ป ระเมิ น บุ ค คลเพื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ งหน้ า ที่ จ ากประวั ติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจาก
การสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่ างๆ
เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
ทั้งนี้การประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง ให้คณะกรรมการประชุมเพื่อกาหนด
ช่วงคะแนนสูงสุด ต่าสุด ให้ชัดเจน กรณีกรรมการคนใดให้คะแนนต่างจากเกณฑ์ที่กาหนดให้ถือว่า
เสียไป ไม่ต้องนาไปคานวณกับคะแนนของคณะกรรมการอื่นแต่อย่างใด
การดาเนินการทดสอบ ภาค ก ภาค ข และภาค ค อาจดาเนินการทดสอบในคราว
เดียวกั น หรือ ดาเนิ นการทดสอบภาคหนึ่ง ภาคใดก่อ นก็ได้ต ามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้ ห น่ วย
ดาเนินการสอบแข่งขันประกาศให้ชัดเจนในประกาศรับสมัครสอบด้วย
ข้อ ๕๐ วิธีดาเนินการสอบแข่งขัน
ให้หน่วยดาเนินการสอบแข่งขันสารวจตรวจสอบตาแหน่งและอัตราว่างให้ถูกต้อง
และดาเนินการสอบแข่งขัน โดยประกาศรับสมัครสอบแข่งขันให้ระบุรายละเอียดในเรื่องต่างๆ
ดังนี้
(1) ชื่อตาแหน่งและจานวนอัตราว่างที่บรรจุแต่งตั้ง
(2) คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบสาหรับตาแหน่งนั้น
(3) เงินเดือนที่จะได้รับสาหรับตาแหน่งนั้น ตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัครสอบ
(4) วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
(5) เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
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(6) หลั ก สู ต รและวิธี ก ารสอบแข่ งขั น เกณฑ์ ก ารตั ด สิ น การขึ้ น บั ญ ชี และการ
ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
(7) เงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้ง
(8) เรื่องอื่นๆ หรือข้อความอื่นที่ผู้สมัครสอบควรทราบ
การประกาศรับสมัครสอบแข่งขันนั้นให้ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่รับสมัคร
สอบก่อนวันที่เริ่มรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า 10 วันทาการและแจ้งให้จังหวัดทุกจังหวัด หรือจะ
ประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใดตามความเหมาะสมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดย
ทั่วกันด้วยก็ได้
ข้อ ๕๑ ให้หน่วยดาเนินการสอบแข่งขันกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบ วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีดาเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันนี้ได้เท่าที่จาเป็นและไม่ขัด
ต่อหลักสูตร แล้วให้ประธานกรรมการประกาศก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
ข้อ ๕๒ ให้หน่วยดาเนินการสอบแข่งขันจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ หรือรับสมัครสอบ
ทางอินเตอร์เน็ท โดยให้มีกาหนดเวลารับสมัครสอบไม่น้อยกว่า 15 วันทาการ
ในกรณี ที่ มี เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งขยายระยะเวลาการรั บ สมั ค ร
สอบแข่งขันให้หน่วยดาเนินการสอบแข่งขันเสนอประธานกรรมการเพื่อประกาศขยายระยะเวลา
การรับ สมั ครสอบได้ไม่น้ อยกว่า 5 วัน ทาการแต่ไม่เกิน 15 วัน ทาการ นับ ตั้งแต่วันถัดจากวัน
สุดท้ายของการรับสมัครสอบ โดยจะต้องประกาศการขยายเวลานั้นก่อนวันครบกาหนดวันปิดรับ
สมัครสอบ
ข้อ ๕๓ ให้หน่วยดาเนินการสอบแข่งขัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบก่อนวันสอบไม่
น้อยกว่า 10 วันทาการ
ข้อ ๕๔ การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนใน
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
(ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60 โดยต้องนาคะแนนจากการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค)
มารวมกัน ทั้งนี้ให้คานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย
๑๑ข้อ

๕๕ ให้ผู้สมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบแข่งขันสาหรับการสมัครสอบตามอัตราที่
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กาหนด โดยอนุโลม ตามบัญชีอัตราค่าสมัครสอบแข่งขัน
แนบท้าย
๑๑ข้อ ๕๕ แก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง แก้ไขเพิม่ เติมหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่

๓๙) พ.ศ.๒๕๕๕ ซึง่ ออกตามประกาศ ก.ท. เรือ่ ง มาตรฐานทัวไปเกี
่
ย่ วกับหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขในการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
บุคคลเป็ นพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
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ค่ า ธรรมเนี ย มสอบจะไม่ จ่ า ยคื น ให้ ไ ม่ ว่ า กรณี ใด ๆ เว้ น แต่ จ ะเสนอให้
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล พิจารณายกเว้นเป็นรายกรณีไป”
ข้อ ๕๖ เมื่อได้ดาเนินการสอบแข่งขันเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขัน
รายงานผลการสอบแข่งขันต่อหน่วยดาเนินการสอบแข่งขันและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ต่อไป
ข้อ ๕๗ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่ งขันได้ ให้จัดเรียงลาดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมา
ตามล าดั บ ในกรณี ที่มี ผู้ส อบได้ คะแนนรวมเท่ ากัน ให้ ผู้ส อบได้ คะแนนภาคความเหมาะสมกั บ
ต าแหน่ ง (ภาค ค) มากกว่ าเป็ น ผู้ อ ยู่ ในล าดั บ ที่ สู ง กว่ า ถ้ าได้ ค ะแนนภาคความเหมาะสมกั บ
ตาแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง (ภาค ข) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการในภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มากกว่าเป็นผู้อยู่ใ นลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่
สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ
ข้อ ๕๘ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ
สอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้ง
ก่อนเป็ น อัน ยกเลิก เว้นแต่ได้มี การเรียกรายงานตั วเพื่ อบรรจุแ ต่งตั้ งหรือ ได้มี การขอใช้ บัญ ชี ผู้
สอบแข่งขันได้และได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งภายในอายุบัญ ชีที่กาหนดไว้ และ
ต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุหรือก่อนมีประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้
นั้ น ยั งมี สิ ทธิได้ รับ การบรรจุ แ ต่ งตั้ ง แต่ ทั้งนี้ ผู้ นั้ น จะต้ อ งไปรายงานตั วต่ อ องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นที่จะบรรจุแต่งตั้งไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบ
ตามที่ประกาศหรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี
ข้อ ๕๙ เงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้ง การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันนี้
ผู้ นั้ น จะต้ อ งด ารงต าแหน่ งในองค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ที่ บ รรจุ แ ต่ งตั้ งอย่ า งน้ อ ย 1 ปี ไม่ มี
ข้อยกเว้น จึงจะขอโอนไปสังกัดหน่วยงานราชการอื่นได้ อนึ่งเมื่อจังหวัดเจ้าของบัญชีได้ส่งบุคคลใด
ไปเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้งแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีสิทธิปฏิเสธที่จะรับผู้นั้นเข้ารับการ
บรรจุแต่งตั้ง
ข้ อ ๖0 การบรรจุ บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการ ให้ บ รรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง จากผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ใน
ตาแหน่งนั้ นหรือตาแหน่ งอื่นที่กาหนดคุณ วุฒิ ตามคุณ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงกัน กับ
คุ ณ วุ ฒิ ที่ ผู้ นั้ น น ามาสมั ค รสอบแข่ ง ขั น และเป็ น ต าแหน่ ง ที่ เกี่ ย วข้ อ งและเกื้ อ กู ล กั น ตามที่
คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกาหนดโดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้ง
ตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

๓๕

ข้อ ๖๑ การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งเป็นข้าราชการประเภทอื่นให้ระบุว่าจะรับโอนมา
บรรจุแต่งตั้งในตาแหน่งที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งในระดับและการศึกษาเงินเดือนตามที่ประกาศไว้
เว้นแต่หน่วยดาเนินการสอบแข่งขัน จะประกาศเป็นการล่ว งหน้าว่าจะรับโอนในตาแหน่งและ
ระดับเดิมหรือเทียบเท่าที่ไม่สูงกว่าระดับในระดับควบและอัตราเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม
ข้อ ๖๒ การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็ นพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้บรรจุ
แต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของเทศบาลหรือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
ข้อ ๖๓ การอนุญาตให้ใช้บัญชี
(1) กรณี เทศบาลเป็ น หน่ ว ยด าเนิ น การสอบแข่ ง ขั น ให้ บ รรจุ แ ต่ งตั้ งได้ เฉพาะ
เทศบาลนั้น ไม่อาจอนุญาตให้หน่วยงานอื่นใช้บัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งได้เมื่อบรรจุแต่งตั้งครบตาม
จานวนอัตราที่ว่างแล้ว หากภายหลังมีตาแหน่งว่างลง อาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลาดับ
ถัดไปให้ดารงตาแหน่งได้ แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามลาดับที่ที่สอบแข่งขันได้
(2) กรณีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการ
สอบแข่งขันสามารถอนุญาตให้เทศบาลอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ประสงค์จะขอใช้บัญชี
สอบแข่งขันดังกล่าวสามารถใช้บัญชีเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือตาแหน่งอื่น
ที่ ก าหนดคุ ณ วุ ฒิ ต ามคุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ตรงกั น กั บ คุ ณ วุ ฒิ ที่ ผู้ นั้ น น ามาสมั ค ร
สอบแข่งขันแต่ต้องเป็นตาแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่นกาหนดโดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้ ซึ่งหน่วยงานที่ขอใช้บัญชีจะต้องมีพื้นที่อยู่ในภาค/เขตที่กาหนด ทั้งนี้จะต้องดาเนินการหลังจาก
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้ร้องขอให้ คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน พนักงานส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการสอบแข่งขันแทนได้รับการบรรจุแต่งตั้งจนครบจานวนแล้ว
(3) การอนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งอื่นที่มีระดับเดียวกันหรือ
ระดับสูงกว่ามาบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่มีระดับต่ากว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าตาแหน่งที่ขอใช้
จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นต้องเป็นตาแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันกับตาแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง
และมีคุณวุฒิที่เทียบได้ไม่ต่ากว่าคุณวุฒิ ตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงกันกับตาแหน่งที่
จะบรรจุแต่งตั้งและในขณะบรรจุแต่งตั้งจะต้องไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของเทศบาลนั้นหรือบัญชี
ของศูนย์ภาค/เขตในตาแหน่งนั้นโดยผู้นั้นต้องสมัครใจไปดารงตาแหน่งที่มีระดับต่ากว่าด้วย
กรณี ตาแหน่ งที่จะบรรจุแต่งตั้งในบั ญ ชีผู้สอบแข่งขัน ได้ ของภาค/เขตไม่มี หรือ
บรรจุแต่งตั้งครบทั้งบัญชีแล้ว ก็อาจใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งนั้นหรือตาแหน่งที่เกี่ยวข้อง
เกื้อกูลกันของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของภาค/เขตอื่นได้ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน
พนักงานส่วนท้องถิ่นกาหนด

๓๖

ข้อ ๖๔ การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะราย
ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็น
อันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ
(1) ผู้นั้ นได้ขอสละสิทธิรับ การบรรจุและแต่งตั้ ง เมื่อมีก ารเรียกรายงานตัวเพื่ อ
บรรจุแต่งตั้ง
(2) ผู้นั้น ไม่ มารายงานตั วเพื่ อรับ การบรรจุเข้ารับ ราชการภายในเวลาที่ เ จ้าของ
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้กาหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกาหนดเวลา
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ทาการไปรษณีย์รับลงทะเบียน
(3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกาหนดเวลาที่จะบรรจุแต่งตั้ง
ในตาแหน่งที่สอบได้
(4) ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการ
โอนแต่ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่
ประสงค์จะรับการบรรจุ
(5) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้น
บัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน
การยกเลิ ก การขึ้ น บั ญ ชี เฉพาะรายตาม (3) เนื่ อ งจากไปรับ ราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเมื่ออกจากราชการทหาร โดยไม่มีความเสียหายและประสงค์
จะเข้ารับราชการในตาแหน่งที่สอบได้และบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็น
ลาดับแรกที่จะบรรจุในครั้งต่อไป
การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม (3) ถ้าบัญ ชีนั้นยังไม่ยกเลิกและเจ้าของ
บั ญ ชี พิ จ ารณาเห็ น ว่ามี เหตุจ าเป็ น อัน สมควรจะอนุ มั ติ ให้ ขึ้ น บั ญ ชี ผู้ นั้ น ไว้ในบั ญ ชี เดิ ม ในล าดั บ
สุดท้ายเพื่อบรรจุแต่งตั้งต่อไปก็ได้
ข้อ ๖๕ กรณีการพบทุจริตในการดาเนินการสอบแข่งขัน
กรณีที่มีการตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต อันอาจทาให้เกิดความ
ไม่เป็นธรรมในระหว่างดาเนินการสอบแข่งขัน ให้ถือปฏิบัติตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการระงับการสอบหรือการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และ
การประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กรณีผู้ดาเนินการสอบแข่งขันทุจริตหรือส่อว่าทุจริตใน
การสอบแข่งขัน ฉบับลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน 2549
ข้อ ๖๖ การรายงานผลการดาเนินการสอบแข่งขัน
เพือ่ ประโยชน์ในการตรวจสอบให้เกิดความเป็นธรรม ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่เทศบาลเป็นหน่วยดาเนินการสอบแข่งขัน

๓๗

(1.๑) ให้รายงานการดาเนินการสอบแข่งขันให้สานักงาน ก.ท.จ. ทราบ โดยส่ง
ส าเนาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ 1 ชุ ด และส าเนาประกาศรั บ สมั ค รสอบแข่ ง ขั น 2 ชุ ด ไปยั ง
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ก่อนเริ่มรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า 7 วันทาการ
(๑.2) เมื่อการสอบเสร็จสิ้นให้รายงานต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลภายใน
15 วันทาการ นับแต่วันประกาศผลการสอบแข่งขันโดยให้ส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
ก. บัญชีกรอกคะแนน
1 ชุด
ข. สาเนาประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
1 ชุด
(๑.3) หากมี ก ารยกเลิ ก การขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ งขั น ได้ หรือ ขึ้ น บั ญ ชี เพิ่ ม เติ ม ให้
รายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลนับแต่วันยกเลิกหรือขึ้นบัญชีนั้น
(๑.4) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้าสอบ กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ประกาศผลสอบและอื่นๆ นอกจากที่กาหนดไว้เดิมให้
รายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ภายใน 3 วันทาการ นับแต่วันประกาศเปลี่ยนแปลง
(2) กรณี ค ณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน พนั ก งานส่วนท้ องถิ่น (กสถ.) ให้
รายงานผลตามข้อ (๑) ต่อคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล”
ส่วนที่ ๒
การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ
๑๒ข้อ

๖๗ การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้า
รับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเทศบาลในเทศบาลนั้น ตามข้อ ๔๕ (๒) ให้เทศบาลเป็น
ผู้ดาเนินการคัดเลือก ในกรณีที่เทศบาลไม่สามารถดาเนินการได้ อาจร้องขอให้ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐดาเนินการแทนได้
ข้อ ๖๘ การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน ให้เทศบาลกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก อาจพิจารณาดาเนินการโดย วิธีสัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบ
ปฏิบัติหรือวิธีอื่นใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม โดยกาหนดดังต่อไปนี้
(๑) ให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก
(๒) ผู้สมั ครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็น ผู้มีคุณ สมบัติตรงตามคุณ สมบัติ เฉพาะ
สาหรับตาแหน่งที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง

๑๒ข้อ ๖๗ แก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๔๗

ซึง่ ออกตามประกาศ ก.ท. เรือ่ ง มาตรฐานทัวไปเกี
่
ย่ วกับหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตัง้ การย้าย การโอน การรับโอน
การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขัน้ เงินเดือน (เพิม่ เติม) ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ข้อ ๓ และประกาศ ก.ท.เรือ่ ง กาหนดหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกกรณีทม่ี เี หตุพเิ ศษทีไ่ ม่จาเป็ นต้องสอบแข่งขันสาหรับพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ข้อ ๓ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๑๔
ตุลาคม ๒๕๔๗

๓๘
๑๓ข้ อ

๖๙ เทศบาลอาจคั ดเลือ กบุ ค คลเพื่ อ บรรจุแ ละแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งพนั กงาน
เทศบาลในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขันได้ในกรณี ดังนี้
(๑) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุนของ
เทศบาล เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ
(๒) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.ท.จ. อนุมัติให้
ส่วนราชการใดจัดให้มีการศึกษาขึ้น เพื่อเข้ารับราชการในเทศบาลนั้นโดยเฉพาะ
(๓) กรณี ก ารบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในคุ ณ วุ ฒิ ที่ ก.ท.ก าหนด ให้
คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษได้ ได้แก่คุณวุฒิดังต่อไปนี้
คุณวุฒิที่กาหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
(ก) ระดับปริญญาเอก
(๑) ปริญญาเอกทุกสาขา
(ข) ระดับปริญญาโท
(๑) ปริญญาทางการศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษสาขาต่าง ๆ
(๒) ปริญญาโทศิลปศาสตร์ทางความผิดปกติของการสื่อความหมาย
(๓) ปริญญาโทอาชญาวิทยา หรือทัณฑวิทยา
(๔) ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ทางเภสัชวิทยา หรือทางเภสัชศาสตร์
(๕) ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์การบริหารโลหิต
(๖) ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ทางกีฏวิทยา
(๗) ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ทางโรคพืช
(๘) ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ทางพืชสวน
(๙) ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ทางปฐพีวิทยา
(๑๐) ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ทางสัตวศาสตร์
(ค) ระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรี
(๑) ปริญญาแพทยศาสตร์
(๒) ปริญญาสัตวแพทยศาสตร์
(๓) ปริญญาทันตแพทยศาสตร์
(๔) ปริญญาเภสัชศาสตร์
(๕) ปริญญาวิทยาศาสตร์ทางกายภาพบาบัด
(๖) ปริญญาวิทยาศาสตร์ทางกิจกรรมบาบัด
(๗) ปริญญาวิทยาศาสตร์ทางรังสีเทคนิค
(๘) ปริญญาวิทยาศาสตร์ทางเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
๑๓ข้อ ๖๙-๗๕ แก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.

๒๕๔๗ ซึง่ ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ ง กาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีท่มี เี หตุพเิ ศษทีไ่ ม่จาเป็ นต้องสอบแข่งขันสาหรับพนักงานเทศบาล ลง
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๗

๓๙

(๙) ปริญญาวิทยาศาสตร์ทางเทคนิคการแพทย์
(๑๐) ปริญญาวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีการยาง
(๑๑) ปริญญาวิทยาศาสตร์ทางพฤกษศาสตร์
(๑๒) ปริญญาทางผังเมือง
(๑๓) ปริญญาทางมัณฑนศิลป์
(๑๔) ปริญญาทางประติมากรรม
(ง) ระดับประกาศนียบัตร
(๑) ประกาศนียบัตรทางดุริยางคศิลป์ชั้นสูง หรือปริญญาทางดุริยางคศิลป์
(๒) ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ทาง
ช่างภาพ หรือทางการถ่ายภาพ
(๓) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนีย บัตรวิชาชีพชั้นสูงทางช่าง
พิมพ์ หรือทางการพิมพ์
(๔) ประกาศนียบัตรทางวิชากายอุปกรณ์เสริมและเทียม หรือเทคนิคกาย
อุปกรณ์
(๕) ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือทาง
พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือทางรังสีเทคนิค หรือทางรังสีการแพทย์
(๖) ประกาศนียบัตรทางเคมีทุกแขนง
(๗) ประกาศนียบัตรทางเภสัชกรรม
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่กาหนดให้คัดเลือกฯ เฉพาะตาแหน่ง
(ก) ระดับปริญญาโท
(๑) ปริญญาโททางกฎหมาย เพื่อเข้ารับราชการในตาแหน่งนิติกร
(ข) ระดับปริญญาโทหรือตรี
(๑) ปริ ญ ญาทางจิ ต วิ ท ยาคลี นิ ค เพื่ อ เข้ า รั บ ราชการในต าแหน่ ง
นักจิตวิทยา
(ค) ระดับประกาศนียบัตร
(๑) ประกาศนียบัตรทางช่างทันตกรรม เพื่อเข้ารับราชการในตาแหน่ง
ช่างทันตกรรม ๒
(๒) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ เพื่อเข้ารับราชการในตาแหน่ง
ผู้ช่วยทันตแพทย์ ๑
คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาปริ ญ ญาเกี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ หนึ่ ง ทุ ก สาขาวิ ช า จาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง เพื่อเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับ ๓ หรือ
ระดับ ๔ ซึ่งเป็นคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกนั้น

๔๐

(๔) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถรับการบรรจุได้
เมื่อถึงลาดับที่ที่สอบได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหาร และได้มารายงานตัวขอรับราชการบรรจุ เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นั้นสอบได้
ยกเลิกไปแล้ว
(๕) กรณี ก ารบรรจุ แ ละแต่ งตั้ งผู้ ส อบแข่ งขั น ได้ ซึ่ งถู ก ยกเลิ ก การขึ้ น บั ญ ชี ผู้
สอบแข่งขันได้เนื่องจากได้มารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุผลที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ตามกาหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง
(๖) กรณี ก ารบรรจุแ ละแต่ งตั้งบุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ และความ
ชานาญสูง เข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชานาญการ
ข้อ ๗๐ การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุน
ของเทศบาล เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ ตามข้อ ๖๙ (๑) หรือผู้สาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.ท.จ.อนุมัติให้ส่วนราชการใดจัดให้มีการศึกษาขึ้น เพื่อเข้ารับราชการ
ในเทศบาลนั้นโดยเฉพาะตามข้อ ๖๙ (๒) ให้ผู้ดาเนินการคัดเลือกดาเนินการ ดังนี้
(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่า
๕ คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ. เป็นประธานกรรมการ และผู้แทนหน่วยราชการที่
เกี่ยวข้อง หรือพนักงานเทศบาลเป็นกรรมการ
(๒) ให้ ผู้ ป ระสงค์ จ ะขอรั บ การบรรจุ ยื่ น ใบสมั ค รตามแบบที่ ก าหนด พร้อ ม
หลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกกาหนด
(๓) ให้คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกพิจารณาคัดเลื อกจากใบสมัคร หลักฐาน
การศึกษา และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกกาหนด นอกจากนี้
อาจใช้วิธีสัมภาษณ์เพิ่มเติมอีกก็ได้ และในการจัดลาดับผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
และแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ใดในเทศบาล คณะกรรมการด าเนิ น การคั ด เลื อ กอาจพิ จ าณา
กาหนดให้ผู้มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรสูงเป็นผู้อยู่ในลาดับต้นสามารถได้รับการ
บรรจุตามองค์ประกอบอื่นที่คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกเห็นสมควรก็ได้”
ข้อ ๗๑ การคั ด เลือ กผู้ สาเร็จการศึ ก ษาในคุ ณ วุฒิ ที่ ก.ท.ก าหนดให้ คัด เลื อกเพื่ อ บรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษได้ ตามข้อ ๖๙ (๓) ให้เทศบาลดาเนินการ ดังนี้
(๑) ประกาศรับสมัครคัดเลือกให้ระบุรายละเอียดในเรื่อง ชื่อตาแหน่งที่จะบรรจุ
และแต่งตั้ง คุณสมบัติทั่วไปและคุณ สมบัติเฉพาะของผู้ มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกสาหรับ
ตาแหน่งนั้น เงินเดือนที่จะได้รับสาหรับตาแหน่งนั้น ตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัครคัดเลือก วัน
เวลา และสถานที่รับสมัคร แบบใบสมัคร คุณวุฒิการศึกษา เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการ
สมัคร ทั้งนี้ การประกาศรับสมัครคัดเลือกนั้นให้ปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่รับสมัครก่อนวันที่
เริ่มรับสมัครคัดเลือก และจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใดตามความเหมาะสม
ด้วยก็ได้

๔๑

(๒) ให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง มีจานวน
ไม่น้อยกว่า ๕ คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.เป็นประธานกรรมการ และผู้แทนหน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้องหรือพนักงานเทศบาลเป็นกรรมการ
(๓) ให้ ผู้ป ระสงค์ จะขอรับ การบรรจุ ยื่ นใบสมั ครตามแบบที่ กาหนด พร้อ ม
หลักฐานการศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกกาหนด
(๔) ให้คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก อาจพิจารณาคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์
วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใด วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม ในการ
นี้ คณะกรรมการดาเนิ นการคัด เลือ กอาจตั้งกรรมการสัม ภาษณ์ กรรมการออกข้อสอบ หรือ
กรรมการทดสอบการปฏิบัติงานหรือกรรมการอื่น หรือเจ้าหน้าที่ให้ดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ได้
ตามความจาเป็น
(๕) เมื่อได้ดาเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก
รายงานผลการคัดเลือกต่อเทศบาล โดยจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและจัดเรียงลาดับ
ตามผลคะแนนตาม (๔) เพื่อเทศบาลจะได้ประกาศผลการคัดเลือก และบรรจุและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งทีค่ ัดเลือกตามลาดับต่อไป
(๖) ในกรณี ที่มีผู้ผ่ านการคัดเลือกมากกว่าจานวนตาแหน่ งว่าง และภายหลังมี
ต าแหน่ งว่างเพิ่ มอี ก ก็ อาจบรรจุ และแต่ งตั้ งผู้ ผ่ านการคั ดเลื อกที่ เหลื ออยู่ ในล าดั บที่ ถั ดไปตาม
ประกาศผลการคัดเลือกนั้น หรืออาจดาเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ให้อยูใ่ นดุลพินิจของเทศบาล”
ข้อ ๗๒ การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถรับการบรรจุได้เมื่อถึงลาดับที่ที่สอบได้
เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและได้มา
รายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นั้นสอบได้ ถูกยกเลิกไปแล้ว ตามข้อ ๖๙
(๔) ให้เทศบาลเป็นผู้ดาเนินการคัดเลือก ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ผู้ ประสงค์ จะขอรับ การบรรจุยื่ นใบสมัค รตามแบบที่ก าหนดและหนั งสื อ
รับรองประวัติการรับราชการทหาร พร้อมด้วยสาเนาหลักฐานการศึกษาและสาเนาหลักฐานการรับ
ราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
(๒) เมื่อเทศบาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้นั้นพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย
และมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุเข้ารับราชการภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่พ้นจากราชการทหาร
(๓) หากเทศบาลนั้นมีตาแหน่งที่ผู้นั้นสอบแข่งขันได้ว่างอยู่ ให้ดาเนินการสั่งบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนั้นได้
ข้อ ๗๓ การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เนื่องจาก
ได้มารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุผลที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่ง
ที่สอบแข่งขันได้ตามกาหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้งตามข้อ ๖๙ (๕) ให้เทศบาล
เป็นผู้ดาเนินการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

๔๒

(๑) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นหนังสือแสดงความจานงขอบรรจุเข้ารับ
ราชการและเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันครบกาหนดเวลาที่ทางราชการจะ
บรรจุและแต่งตั้ง
(๒) เมื่อเทศบาลได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่จะบรรจุผู้นั้นเข้ารับราชการ
(๓) หากเทศบาลนั้นมีตาแหน่งที่ผู้นั้นสอบแข่งขันได้ว่างอยู่ ให้ดาเนินการสั่งบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนั้นได้
ข้อ ๗๔ การคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความชานาญสูง เพื่อบรรจุเข้ารับ
ราชการในฐานะผู้ เชี่ ย วชาญหรื อ ผู้ ช านาญการในเทศบาลตามข้ อ ๖๙ (๖) ให้ เทศบาลเป็ น
ผู้ดาเนินการคัดเลือก ในกรณีที่เทศบาลไม่สามารถดาเนินการได้ อาจร้องขอให้ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐดาเนินการแทนก็ได้ โดยให้ดาเนินการตามที่กาหนดในประกาศหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชานาญการของเทศบาล
ข้อ ๗๕ เมื่อได้มีการดาเนินการคัดเลือกตามที่กาหนดนี้ให้เทศบาลดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งสาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ๑ ชุด และสาเนาประกาศรับ
สมัครคัดเลือก ๒ ชุด ไปยัง ก.ท.จ. ก่อนเริ่มรับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๗ วันทาการ โดยให้ส่ง
สาเนาประกาศรับสมัคร คัดเลือก จานวน ๑ ชุด ให้ ก.ท.ทราบด้วย
(๒) เมื่อการคัดเลือกเสร็จสิ้นให้เทศบาลรายงานไปยัง ก.ท.จ.ภายใน ๕ วันทาการ
นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือกหรือดาเนินการคัดเลือกแล้วเสร็ จ โดยให้ส่งสาเนาบัญชีผู้ได้รับ
การคัดเลือก ๑ ชุด หรือรายงานผลการคัดเลือก ๑ ชุด
(๓) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับ สมัคร ประกาศผลการคั ดเลือก
และอื่น ๆ นอกจากที่กาหนดไว้เดิม ให้เทศบาลรายงานไปยังสานักงาน ก.ท.”
ส่วนที่ ๓
การสอบคัดเลือก
๑๔ข้อ

๗๖ การสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งต่างสายงาน ตามข้อ ๔๕(๓) ให้
เทศบาลเป็นหน่วยดาเนินการสอบคัดเลือก ในกรณีที่เทศบาลไม่สามารถดาเนินการได้ อาจร้องขอให้
คณะกรรมการพนั กงานเทศบาล เป็นหน่วยดาเนินการสอบคัดเลือกแทนก็ได้โดยให้เทศบาลนั้นเป็น
เจ้าของบัญชีสอบคัดเลือกและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดาเนินการสอบคัดเลือก
ข้อ ๗๗ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก
๗๗.๑ กรณี เทศบาลเป็ น หน่ ว ยด าเนิ น การสอบคั ด เลื อ ก ให้ เ ทศบาลแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง จานวน ๖ คน ประกอบด้วย
๑๔ข้อ ๗๖-๙๒ แก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๔๘) พ.ศ.

๒๕๕๗ ซึง่ ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการสอบคัดเลือกสาหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน
พ.ศ.๒๕๕๗ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

๔๓

(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เป็นประธาน
(๒) หั วหน้ าส่วนราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับ
ตาแหน่งที่สอบคัดเลือก จานวน ๒ คน
(๓) นายกเทศมนตรี หรือรองนายกเทศมนตรีที่นายกเทศมนตรีของเทศบาลที่
ดาเนินการสอบคัดเลือกมอบหมาย
(๔) ท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้ที่ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมาย
(๕) ปลัดเทศบาลของเทศบาลที่ดาเนินการสอบคัดเลือกหากเป็นกรณีที่สอบ
คัดเลือกตาแหน่งปลัดเทศบาล ให้ แต่งตั้งปลัดเทศบาลอื่นซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับตาแหน่ ง
ปลัดเทศบาลที่ดาเนินการสอบคัดเลือก
ให้ หั ว หน้ าส านั ก ปลั ด เทศบาล หรือ พนั กงานเทศบาลในเทศบาลที่ มี ห น้ าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการบริหารงานบุคคล จานวน ๑ คน เป็นเลขานุการ และมีผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่
เกิน ๒ คน
๗๗.๒ กรณี ร้ อ งขอให้ ค ณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลเป็ น หน่ ว ยด าเนิ น การสอบ
คัดเลือกแทนให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง จานวน
๖ คน ประกอบด้วย
(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เป็นประธาน
(๒) หั วหน้ าส่วนราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับ
ตาแหน่งที่สอบคัดเลือก จานวน ๒ คน
(๓) ผู้แทนนายกเทศมนตรีในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จานวน ๑ คน
(๔) ผู้แทนพนักงานเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จานวน ๑ คน
(๕) เลขานุการคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เป็นกรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ให้มีผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน ๒ คน
ข้อ ๗๘ คณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจแต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบ กรรมการประเมินความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง กรรมการด้านอื่น ๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก และ
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกได้ตามความจาเป็น
ข้อ ๗๙ ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สัมภาษณ์และ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้เท่าที่จาเป็น และไม่ขัดต่อเงื่อนไขการกาหนดหลักสูตรและวิธีดาเนินการ
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี้ แล้วให้หน่วยดาเนินการสอบคัดเลือกประกาศเป็นการทั่วไป
ทั้งนี้ การสอบคัดเลือกตาแหน่งบริหาร ให้กาหนดวันสอบคัดเลือ กปีละไม่เกิน ๔ ครั้ง
ดังนี้
(๑) ครั้งที่ ๑ ในวันทาการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์
(๒) ครั้งที่ ๒ ในวันทาการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม
(๓) ครั้งที่ ๓ ในวันทาการสุดท้ายของเดือนสิงหาคม
(๔) ครั้งที่ ๔ ในวันทาการสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน

๔๔

ข้ อ ๘๐ หลั ก สู ต รและวิ ธีก ารสอบคั ด เลื อ ก คุ ณ สมบั ติ ผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รสอบคั ด เลื อ กในแต่ ล ะ
ตาแหน่งให้เป็นไปตามที่ ก.ท. กาหนด โดยแจ้งเป็นหนังสือ
ข้อ ๘๑ ให้หน่วยดาเนินการสอบคัดเลือกประกาศรับสมัครสอบก่อนวันเริ่มรับสมัครสอบไม่น้อย
กว่า ๑๕ วันทาการ โดยระบุชื่อตาแหน่ง สายงาน และจานวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้ง คุณสมบัติของผู้มี
สิทธิสมัครสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก กาหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้เท่าทีจ่ าเป็น และไม่ขัดต่อเงือ่ นไขการกาหนดหลักสูตรและวิธีการดาเนินการ
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี้ และข้อความอื่นที่ผู้สมัครสอบควรทราบ โดยปิดประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกนั้นไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่รับสมัครก่อนวันเริ่มรับสมัครสอบ
คัดเลือก และแจ้งคณะกรรมการพนักงานเทศบาลทุกจังหวัด ทั้งนี้ จะประกาศทางวิทยุกระจายเสียง
หรือทางอื่นใดตามความเหมาะสมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันด้วยก็ได้
ข้อ ๘๒ ให้หน่วยดาเนินการสอบคัดเลือก แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ และจะกาหนดให้รับ
สมัครสอบทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยกาหนดเวลารับสมัครสอบไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทาการ
ข้อ ๘๓ ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดในประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือกในวันรับสมัครสอบคัดเลือก
ข้อ ๘๔ ให้หน่วยดาเนินการสอบคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบก่อนวันสอบไม่น้อย
กว่า ๑๐ วันทาการ
ข้อ ๘๕ การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่า ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละ
ภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ ทั้งนี้ ให้คานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย
ข้อ ๘๖ การสอบคัดเลือก จะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค แต่คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะ
กาหนดให้ ผู้ส มัค รสอบ สอบภาคความรู้ค วามสามารถทั่ วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ ใช้เฉพาะ
ต าแหน่ ง ภาคความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง ในคราวเดี ย วกั น หรื อ ด าเนิ น การสอบภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบได้คะแนนตาม
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ ๘๕ สอบในภาคอื่นต่อไปก็ได้ เว้นแต่การสอบคัดเลือกตาแหน่งบริหารเพื่อดารง
ตาแหน่งบริหารในต่างสายงาน ให้ดาเนินการสอบคัดเลื อกโดยทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตาแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ข้อ ๘๗ ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทาให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมในการสอบคัดเลือก ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือก รายงานให้หน่วยดาเนินการสอบคัดเลือกทราบ
เพื่อพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่
เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าหน่วยดาเนินการสอบคัดเลือกให้ยกเลิก
การสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้วก็ให้ดาเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ สาหรับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป
กรณีหน่วยดาเนินการสอบคัดเลือกทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต ให้ประธานกรรมการ
พนักงานเทศบาล มีอานาจในการยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้น

๔๕

ข้อ ๘๘ เมื่อได้ดาเนิ นการสอบคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกจัดทาบัญ ชี
รายชื่อผู้สอบผ่านเรียงลาดับตามผลคะแนนรวม โดยระบุคะแนนที่ได้ในแต่ละภาค คะแนนรวมทุกภาค
และลาดับที่ที่สอบคัดเลือกได้ รายงานต่อหน่วยดาเนินการสอบคัดเลือก เพื่อดาเนินการประกาศรายชื่อ
ผู้สอบคัดเลือกได้ต่อไป
ข้อ ๘๙ การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ ๘๕ ให้เรียงลาดับที่
จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนน
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่
สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
เท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า เว้นแต่การสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยน
สายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในต่างสายงาน ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้
ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้า ได้คะแนนภาค
ความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับ
เลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
ทั้งนี้ ให้ป ระกาศขึ้น บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจานวน ๒ เท่า ของอัตราว่างตามที่
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยต้องเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลาดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วันและ
เมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจานวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสารองให้ยกเลิก
ข้อ ๙๐ การดาเนินการสอบคัดเลือกให้หน่วยดาเนินการสอบคัดเลือกดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ส่งสาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก ๑ ชุด และสาเนาประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือก ๓ ชุด ไปยังสานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ก่อนวันเริ่มรับสมัครสอบ
คัดเลือกไม่น้อยกว่า ๗ วันทาการ
(๒) เมื่อมีการสอบเสร็จสิ้นแล้ว ให้สาเนาประกาศผลการสอบคัดเลือก และบัญชีกรอก
คะแนน จานวน ๑ ชุด ไปยังสานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ภายใน ๕ วันทาการ นับตั้งแต่
วันประกาศผลสอบคัดเลือก
(๓) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ประกาศผลสอบหรืออื่น ๆ นอกจากที่กาหนดไว้เดิม ให้รายงานไปยัง
สานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ภายใน ๓ วันทาการ นับแต่วันที่ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลง
(การใดที่ได้ดาเนินการก่อนประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเดิมต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
บรรดามาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์และเงื่อนไข มติ หรือคาสั่งใดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการสอบคัดเลือกสาหรับพนักงานเทศบาลที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้หลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในประกาศนี้แทน)

ข้อ ๙๑-๙๒

๔๖

ส่วนที่ ๔
การคัดเลือก
๑๕ข้ อ

๙๓ การคัด เลือกตามข้ อ ๔๕ (๔) เพื่ อแต่งตั้ งพนั กงานเทศบาลให้ ดารงตาแหน่ ง
บริหารในระดับที่สูงขึ้น ให้เทศบาลหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือจังหวัดที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นมอบหมาย เป็นผู้ดาเนินการ
การคัดเลือกอาจดาเนินการโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบัติ
วิธีประเมินหรือวิธีอื่นใด วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม โดยให้คานึงถึงผลงาน
ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ประวัติการรับราชการและผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด
๑๖ข้อ

๙๔ การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ให้
ดาเนินการได้ ๖ กรณี ดังนี้
(๑) การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นใน
ระดับควบ สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งระดับควบ
(๒) การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
นอกระดับควบ สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
(๓) การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
นอกระดับควบ สาหรับตาแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือตาแหน่งวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
(๔) การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สาหรับตาแหน่งผู้บริหารของเทศบาล
๑๗(๕) และ (๖) ยกเลิก
ข้อ ๙๕ การคัดเลือกเพื่ อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่ งในระดับ ที่สูงขึ้นใน
ระดับควบ สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งระดับควบตาม ข้อ ๙๔ (๑) ให้เทศบาลเป็น
ผู้ดาเนินการคัดเลือก
๑๕ข้อ ๙๓,๑๐๒,๑๓๙,๑๕๒,๑๕๙,๑๗๑ แก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของ

เทศบาล (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ.๒๕๕๐ ซึง่ ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ ง มาตรฐานทัวไปเกี
่
ย่ วกับหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการคัดเลือก การบรรจุและ
แต่งตัง้ การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขัน้ เงินเดือน (แก้ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๕๐ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐
๑๖ข้อ ๙๔-๙๖,๙๘,๑๐๑,๑๖๐-๑๖๔,๑๖๘ แก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของ

เทศบาล (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๔๗ ซึง่ ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ ง กาหนดหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขในการสอบคัดเลือกสาหรับพนักงานเทศบาล ลง
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๗
๑๗ข้อ ๙๔(๕)(๖) ยกเลิกตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๒๕)

พ.ศ.๒๕๕๐ ซึง่ ออกตามประกาศ ก.ท. เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการสอบคัดเลือกสาหรับพนักงานเทศบาล (เพิม่ เติม) เรือ่ ง หลักเกณฑ์และ
เงือ่ นไขการคัดเลือกสาหรับพนักงานเทศบาล (เพิม่ เติม) ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๐ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

๔๗

การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้เทศบาลดาเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
ก.ท.จ.กาหนด ภายใต้กรอบกาหนด ดังนี้
(๑) พนักงานเทศบาลผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั้งและตามประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนและ
แต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
(๒) ให้ดาเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินบุคคล และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่ผ่านมาของพนักงานเทศบาลผู้นั้น
(๓) ให้ เทศบาลกาหนดแบบประเมินบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติตาม (๒)
โดยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน
(ข) หน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถที่ต้องการของตาแหน่ง
ที่จะประเมิน
(ค) การประเมิ นผลการปฏิ บัติ งานและคุณ ลักษณะของบุคคลเพื่ อเลื่อ น
ตาแหน่ง
(ง) สรุปความเห็นในการประเมินของผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
(๔) เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าพนักงานเทศบาลที่จะผ่านการประเมินเพื่อ
แต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งในระดั บ ที่ สู งขึ้ น ต้ อ งมี ม าตรฐานเที ยบได้ ไม่ ต่ ากว่ าที่ ก.พ. หรือ ก.ค.
กาหนดไว้เป็นมาตรฐานสาหรับข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการครู
(๕) ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดย
ความเห็นชอบของ ก.ท.จ.”
ข้อ ๙๖ การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น นอก
ระดับควบสาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ตามข้อ ๙๔ (๒) ให้
เทศบาลเป็นผู้ดาเนินการคัดเลือก
การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ท.จ.
กาหนด ภายใต้กรอบกาหนด ดังนี้
(๑) พนักงานเทศบาลผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั้งและตามประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนและ
แต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
(๒) ให้ เทศบาลแต่ งตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ แ ละประเมิ น ผลงาน
ประกอบด้วย
(ก) ประธาน ให้แต่งตั้งจากข้าราชการ หรือพนักงานเทศบาลหรือผู้ที่เคย
เป็นข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลที่ดารงตาแหน่งในสายงานที่จะประเมินสูงกว่าผู้ขอประเมิน
อย่างน้อย ๑ ระดับ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มีความชานาญในสายงานนั้น ๆ ซึ่งไม่เคยเป็น
ข้าราชการมาก่อน

๔๘

(ข) กรรมการที่ เป็ น ข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานเทศบาล หรื อ เคยเป็ น
ข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลที่เคยดารงตาแหน่งในสายงานที่จะประเมินอย่างน้อยเท่ากับ
ระดับตาแหน่งที่ขอประเมิน หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มีความชานาญในสายงานนั้น ๆ ซึ่งมี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถจานวนไม่น้อยกว่า ๒ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน
(ค) เลขานุการให้เทศบาลแต่งตั้งเลขานุการ จานวน ๑ คน
(๓) ให้ ด าเนิ น การคั ด เลื อ กโดยการพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คล ประเมิ น
คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงานที่ผ่านมาของพนักงานเทศบาลผู้นั้น
(๔) ให้คณะกรรมการประเมินผลงานตาม (๒) กาหนดแบบและวิธีการประเมิน
คุณสมบัติของบุคคล คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงานตาม (๓) โดยต้องมีรายการ
ดังต่อไปนี้
(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน
(ข) หน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถที่ต้องการของตาแหน่งที่
จะประเมิน
(ค) การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตาแหน่ง
(ง) เอกสารแสดงผลการปฏิบัติงานหรือผลงานทางวิชาการ
(จ) สรุปความเห็นในการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงาน
(๕) เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าพนักงานเทศบาลที่จะผ่านการประเมินเพื่ อ
แต่งตั้ งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ต่ากว่าที่ ก.พ. หรือ ก.ค.
กาหนดไว้เป็นมาตรฐานสาหรับข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการครู
(๖) ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยความ
เห็นชอบของ ก.ท.จ.
๑๘ข้อ ๙๗ การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นนอก
ระดับควบขั้นสูง ของสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) ตาแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ ได้แก่
ตาแหน่งพนักงานเทศบาล ในสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ ๓ และระดับ ๔ โดยแบ่งออกเป็น ๖
กลุ่ม ดังนี้
(๑.๑) กลุ่มนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จานวน ๑ สายงาน คือ สายงานระบบ
คอมพิวเตอร์
(๑.๒) กลุ่ ม วิ ศ วกรรมและเทคโนโลยี จ านวน ๗ สายงาน คื อ สายงาน
วิ ศ วกรรมโยธา สายงานวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า สายงานวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล สายงานวิ ศ วกรรม
สุขาภิบาล สายงานสถาปัตยกรรม สายงานผังเมือง และสายงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
๑๘ข้อ ๙๗ แก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(ฉบับที่ ๔๗) พ.ศ.๒๕๕๗

ซึง่ ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ ง ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตัง้ พนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งทีส่ งู ขึน้ นอกระดับควบขัน้ สูง ใน
สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิตกิ าร พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗

๔๙

(๑.๓) กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ จานวน ๑ สายงาน คือ สายงานวิชาการ
วิทยาศาสตร์
(๑.๔) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ จานวน ๙ สายงาน คือ สาย
งานวิชาการ วิทยาศาสตร์การแพทย์ สายงานเภสัชกรรม สายงานวิชาการสุขาภิบาล สายงานการ
พยาบาลวิชาชีพ สายงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพ สายงานวิชาการสัตวแพทย์ สายงานแพทย์ สาย
งานทันตแพทย์ และวิชาการสาธารณสุข
(๑.๕) กลุ่มนิติการ จานวน ๑ สายงาน คือ สายงานนิติการ
(๑.๖) กลุ่มอื่นที่ ก.ท.กาหนด
ทั้งนี้ ให้กาหนดตาแหน่งในสายงานดังกล่าว ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
(๑.๑) ตาแหน่งที่มีลักษณะงานเป็นงานบริการวิชาการหรือบริการวิชาชีพให้
กาหนดเป็นตาแหน่งระดับ ๓-๕/๖ (ว) ระดับ ๗ (ว/วช) และระดับ ๘ (ว/วช) ได้ทุกตาแหน่ง
(๑.๒) ตาแหน่งที่มีลักษณะงานเป็นงานวิจัยและพัฒนาหรืองานลักษณะอื่นที่มี
คุณค่างานทัดเทียมกับงานวิจัยและพัฒนา ให้กาหนดเป็นตาแหน่งระดับ ๓-๕/๖ (ว) ระดับ ๗ (ว/วช)
ระดับ ๘ (ว/วช) ได้ทุกตาแหน่ง
(๑.๓) ต าแหน่ งที่ มี ลักษณะประเภทวิชาชี พ เฉพาะให้ กาหนดเป็ น ตาแหน่ ง
ระดับ ๓-๕/๖ (ว) ระดับ ๗ (ว/วช) ระดับ ๘ (ว/วช) ได้ทุกตาแหน่ง
(๑.๔) ตาแหน่งในสายงานแพทย์ สายงานทันตแพทย์ และสายงานวิชาการ
สัตวแพทย์ ซึ่งเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๔ ให้กาหนดเป็นตาแหน่งระดับ ๔-๖/๗ (ว/วช)
ระดับ ๘ (วช) ได้ทุกตาแหน่ง
(๑.๕) การกาหนดตาแหน่งเป็นระดับ ๙ ขึ้นไปของสายงานที่มีลักษณะงาน
ตาม (๑.๑) (๑.๒) (๑.๓) และ (๑.๔) ให้เทศบาลเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)
พิจารณาเห็นชอบตามความจาเป็นของส่วนราชการ
(๒) การกาหนดตาแหน่งในแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ให้กาหนดตาแหน่งเป็นระดับ ๓-๕/
๖ หรือระดับ ๔-๖/๗ ตามสายงานเริ่มต้นที่กาหนด โดยการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นให้
เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับควบและตาแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีประสบการณ์ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ขึ้นไป
(๓) การปรับปรุงตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ เป็นระดับ ๗ ว หรือ
๗ วช ให้ดาเนินการดังนี้
(๓.๑) ผู้ดารงตาแหน่งนั้นเป็นผู้มีผลงานและมีคุณสมบัติระยะเวลาการดารง
ตาแหน่งในสายงานครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น และผ่านการประเมินคุณลักษณะ
ของบุคคล
(๓.๒) ในกรณีเป็นตาแหน่งว่าง จะขอปรับปรุงตาแหน่งเป็นนอกระดับควบ
ขั้นสูงได้ ก็ต่อเมื่อเลขที่ตาแหน่งนั้นเดิมเป็นตาแหน่งนอกระดับควบขั้นสูงมาก่อนแล้วและปริมาณ
งานความรับผิดชอบไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

๕๐

(๓.๓) การขอปรับปรุงตาแหน่งให้ดาเนินการประเมินปริมาณงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบ โดยให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปริมาณงาน ประกอบด้วย
๑) ปลัดเทศบาล
เป็นประธานกรรมการ
๒) ผู้แทนส่วนราชการระดับส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาชีพที่ขอประเมิน ๑ คน เป็นกรรมการ
๓) ผู้อานวยการสานัก/กอง ต้นสังกัด
เป็นกรรมการ
๔) หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ท าหน้ าที่ ต รวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ปริมาณและคุณภาพของงานของบุคคลที่ขอประเมินเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งโดยคานึงถึงลักษณะหน้าที่
ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตาแหน่งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสาคัญ
มากถึงขนาดที่จะต้องปรับระดับตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล (ก.ท.) กาหนด เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรปรับปรุงตาแหน่งให้มี
ระดั บสู งขึ้น โดยมติเสี ยงข้างมาก ก็ให้ เทศบาลเสนอคณะกรรมการพนัก งานเทศบาล (ก.ท.จ.)
พิจารณาเห็นชอบ
(๓.๔) ให้เทศบาลเสนอขอปรับปรุงตาแหน่งนั้น เป็นระดับ ๗ ว หรือระดับ
๗ วช ต่ อ คณะกรรมการพนั ก งานเทศบาล (ก.ท.จ.) เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ความเห็ น ชอบ โดยมี
รายละเอียด ประกอบด้วย
๑) รายละเอียดของภารกิจ และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจนถึงขนาดต้องทา
ให้มีการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งนั้นเป็นระดับ ๗ ว หรือ ๗ วช
๒) ระบุภารกิจที่จะมอบหมายให้ผู้ที่ขอปรับระดับตาแหน่งรับผิดชอบ
ประกอบด้วยอะไรบ้าง
๓) ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามกรอบแผนอัตรากาลัง
ในปีปัจจุบันและภายหลังจากมีการปรับปรุงการกาหนดระดับตาแหน่งนั้นแล้ว
๔) ผลการประเมิ น ของคณะกรรมการประเมิ น ปริ ม าณงาน และ
ความเห็นของนายกเทศมนตรี
(๔) การปรับปรุงตาแหน่งเป็น ระดับ ๘ ว หรือ ๘ วช หรือ ๙ วช หรือ ๙ ชช ให้
ดาเนินการ ดังนี้
(๔.๑) ให้ผู้ดารงตาแหน่งนั้นเป็นผู้มีผลงาน คุณสมบัติระยะเวลาการดารง
ตาแหน่งในสายงานครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น และผ่านการประเมินคุณลักษณะ
ของบุคคล
(๔.๒) ในกรณีเป็นตาแหน่งว่าง จะขอปรับปรุงตาแหน่งเป็นระดับ ๘ ว หรือ
๘ วช ได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ เลขที่ ต าแหน่ งนั้ น เดิ ม เป็ น ต าแหน่ งระดั บ ๘ ว หรือ ๘ วช มาก่ อ นแล้ ว และ
ปริมาณงานความรับผิดชอบไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
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(๔.๓) การขอปรับปรุงตาแหน่งให้ดาเนินการประเมินปริมาณงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบ โดยให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปริมาณงาน ประกอบด้วย
๑) ปลัดเทศบาล
เป็นประธานกรรมการ
๒) ผู้แทนส่วนราชการระดับส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาชีพที่ขอประเมิน ๑ คน เป็นกรรมการ
๓) ผู้อานวยการสานัก/กอง ต้นสังกัด
เป็นกรรมการ
๔) หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ท าหน้ าที่ ต รวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ปริมาณและคุณภาพของงานเลขที่ตาแหน่งโดยคานึงถึงลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณ
และคุณภาพของงานของตาแหน่งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสาคัญมากถึงขนาดที่จะต้องปรับ
ระดั บ ตาแหน่ งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ งที่ ค ณะกรรมการกลางพนั กงานเทศบาล (ก.ท.)
กาหนด เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรปรับปรุงตาแหน่งให้มีระดับสูงขึ้นโดยมติเสียงข้าง
มาก ก็ให้เทศบาลเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาเห็นชอบ
(๔.๔) ให้เทศบาลเสนอขอปรับปรุงตาแหน่งนั้น เป็นระดับ ๘ ว หรือระดับ
๘ วช หรือ ๙ วช หรือ ๙ ชช ต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็ น ชอบ เว้น แต่ ก ารให้ ค วามเห็ น ชอบในระดั บ ๙ วช หรือ ๙ ชช ให้ คณะกรรมการพนั ก งาน
เทศบาล (ก.ท.จ.) รายงานผลต่อคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) พิจารณาเห็นชอบ
ก่อน โดยมีรายละเอียด ประกอบด้วย
๑) รายละเอียดของภารกิจ และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจนถึงขนาดต้อง
ทาให้มีการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งนั้นเป็นระดับ ๘ ว หรือ ๘ วช หรือ ๙ วช หรือ ๙ ชช
๒) ระบุภารกิจที่จะมอบหมายให้ผู้ที่ขอปรับระดับตาแหน่งรับผิดชอบ
ประกอบด้วยอะไรบ้าง
๓) ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามกรอบแผนอัตรากาลัง
ในปีปัจจุบันและภายหลังจากมีการปรับปรุงการกาหนดระดับตาแหน่งนั้นแล้ว
๔) ผลการประเมิ น ของคณะกรรมการประเมิ น ปริ ม าณงาน และ
ความเห็นของนายกเทศมนตรี
(๔.๕) การปรับปรุงตาแหน่งให้มีระดับสูงขึ้นจะต้องไม่สูงกว่าระดับตาแหน่ง
ผู้อานวยการที่ผู้นั้นสังกัด เว้นแต่หากวิเคราะห์ค่างานแล้วสูงกว่าระดับตาแหน่งผู้อานวยการที่ผู้นั้น
สังกัด ก็ให้ตรวจสอบการวิเคราะห์ค่างานอีกครั้งหนึ่งแล้วแสดงเหตุผลว่า เหตุใดผู้ใต้บังคับบัญชา
จึงมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบสูงกว่าตาแหน่งผู้อานวยการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาให้ชัดเจนด้วย
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) และคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล (ก.ท.)
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(๕) การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
นอกระดับควบขั้นสูงของ สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ ให้ดาเนินการ
ด้วยวิธีการประเมินผลงานต่อเมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เห็นชอบการปรับปรุง
ตาแหน่งนั้นแล้ว โดยให้เทศบาลดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน ดังนี้
(๕.๑) คณะกรรมการประเมินผลงาน ระดับ ๗ ว หรือ ๗ วช จานวน ๓ คน
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้แทนส่วนราชการระดับส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องใน
สาขาวิชาชีพที่ขอประเมิน จานวน ๒ คน ผู้อานวยการสานัก/กอง ต้นสังกัด เป็นกรรมการ โดยมี
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ท.จ. เป็นเลขานุการ
(๕.๒) คณะกรรมการประเมินผลงาน ระดับ ๘ ว หรือ ๘ วช หรือ ๙ วช หรือ
๙ ชช จ านวน ๓ คน ประกอบด้ ว ย โดยให้ แ ต่ ง ตั้ ง จากบั ญ ชี ก รรมการประเมิ น ผลงานตามที่
คณะกรรมการกลางพนั ก งานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ าก
สถาบันการศึกษา ส่วนราชการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีเลขานุการ อ.ก.ท.โครงสร้างและ
อัตรากาลัง เป็นเลขานุการ
(๕.๓) ผลงานนั้ น จะต้ อ งเป็ น ผลงานย้ อ นหลั งไม่ เกิ น ๓ ปี ที่ เกิ ด จากการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง ซึ่งเป็นสายงานเดียวกันกับตาแหน่งที่ขอแต่งตั้ง
(ไม่นับ ตาแหน่ งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน ) โดยต้องเป็ นผลงานที่โดดเด่นและเกิดประโยชน์ ต่อทาง
ราชการหรือประชาชนหรือต่อความก้าวหน้าทางวิชาการหรือการพัฒนาการปฏิบัติงาน
(๕.๔) เกณฑ์การผ่านผลงาน กาหนดไว้ดังนี้
๑) ผู้ผ่านการประเมินผลงานใน ระดับ ๗ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนจาก
กรรมการ ๒ ใน ๓ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๒) ผู้ผ่านการประเมินผลงานใน ระดับ ๘ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนจาก
กรรมการ ๒ ใน ๓ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐
๓) ผู้ผ่านการประเมินผลงานใน ระดับ ๙ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนจาก
กรรมการ ๒ ใน ๓ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
๔) ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงาน ให้เสนอผลงานได้อีกครั้งหนึ่งหาก
คาสั่งมอบหมายงานของเลขที่ตาแหน่งนั้นไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลา ๑ ปี
นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง ผลการประเมิ น ให้ ด าเนิ น การใหม่ ทั้ ง การปรั บ ปรุ ง ต าแหน่ ง และการ
ประเมินผลงาน
(๖) เมื่อคณะกรรมการ ได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ การประเมินปริมาณ
งานและการประเมินผลงานของผู้นั้นแล้ว ให้เทศบาลประกาศปรับปรุงแผนอัตรากาลังในเลขที่
ตาแหน่งนั้น และออกคาสั่งแต่งตั้งผู้ นั้นให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ยื่นผลงานถูกต้องครบถ้วน
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(๗) การประเมินบุคคล การประเมินปริมาณงาน และการประเมินผลงาน เพื่อ
เลื่อนระดับพนักงานเทศบาลตาแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ ให้
ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น ให้ใช้แนวทางการเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นในสายงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ ตามที่สานักงาน ก.ท.กาหนด
(๘) ค่ าตอบแทนของคณะกรรมการและเลขานุ ก าร ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๙๘ การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้นสาหรับ
ตาแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ตามข้อ ๙๔ (๔) ให้เทศบาลเป็นผู้ดาเนินการคัดเลือก
การคัดเลือ กตามวรรคหนึ่ ง ให้ ดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ ก.ท.จ.
กาหนด ภายใต้กรอบกาหนด ดังนี้
(๑) พนั ก งานเทศบาลผู้ นั้ น เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว น ตามคุ ณ สมบั ติ เฉพาะ
สาหรับตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง และตามประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อน
และแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
(๒) ให้ เทศบาลแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการคั ด เลื อ ก จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า ๗ คน
ประกอบด้วย
 ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.
๑ คน
เป็นประธาน
 ผู้แทนส่วนราชการใน ก.ท.จ. ๒ คน
เป็นกรรมการ
 ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านการสอบ ๑ คน
เป็นกรรมการ
 นายกเทศมนตรีหรือผู้แทนนายกเทศมนตรี
เป็นกรรมการ
 ท้องถิ่นจังหวัด
เป็นกรรมการ
 ผู้แทนพนักงานเทศบาลซึ่งนายกเทศมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
และเลขานุการ
(๓) หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในแต่
ละตาแหน่งให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดท้ายประกาศนี้
(๔) คณะกรรมการคัดเลือกอาจแต่งตั้งกรรมการสัมภาษณ์ กรรมการประเมิน
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการคัดเลือกได้ตามความจาเป็น
(๕) ให้คณะกรรมการคัดเลือกกาหนดวัน เวลา สถานที่ดาเนินการคัดเลือกและ
ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกได้เท่าที่จาเป็น และไม่ขัดต่อเกณฑ์และวิธีการคัดเลื อกนี้ แล้วให้
ประธานกรรมการประกาศก่อนวันดาเนินการคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๕ วันทาการ
(๖) ให้คณะกรรมการคัดเลือกประกาศรับสมัครการคัดเลือก โดยระบุรายละเอียด
ในเรื่อง ชื่อตาแหน่งที่จะดาเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของ
ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกสาหรับตาแหน่งนั้น วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร เอกสารและ
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร เกณฑ์และวิธีการคัดเลือก การประกาศผลการคัดเลือก และเรื่องอื่น ๆ
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หรือข้อความอื่นที่ผู้สมัครควรทราบ โดยให้ปิดประกาศรับสมัครการคัดเลือกนั้นไว้ในที่เปิดเผย ณ
สถานที่รับสมัคร และให้ แจ้ง ก.ท.จ.ทุกจังหวัดและสานัก งาน ก.ท.ทราบ หรือจะประกาศทาง
วิทยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใดตามความเหมาะสมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันก่อน
วันที่เริ่มรับสมัคร
(๗) ให้คณะกรรมการคัดเลือกจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับสมัคร โดยให้มีการกาหนดเวลา
รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทาการ
(๘) ให้คณะกรรมการคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกก่อนวัน
ดาเนินการคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทาการ
(๙) ให้ น ายกเทศมนตรีแ ต่ งตั้ งผู้ ได้ รั บ คั ด เลื อ ก ให้ ด ารงต าแหน่ งผู้ บ ริ ห ารของ
เทศบาลตามลาดับที่ในประกาศผลการคัดเลือก โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
(๑๐) ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจานวนตาแหน่งว่าง และภายหลังมี
ตาแหน่งว่างเพิ่มอีกในเทศบาลนั้นภายใน ๖๐ วัน นับแต่ประกาศผลการคัดเลือก ก็อาจให้เทศบาล
นั้นแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือ กที่เหลืออยู่ในลาดับที่ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้นให้ดารง
ตาแหน่งได้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว บัญชีสารองให้ยกเลิก ทั้งนี้ เทศบาลอาจดาเนินการ
คัดเลือกใหม่ก็ได้
(๑๑) เมื่ อ มี ก ารด าเนิ น การคั ด เลื อ กตามที่ ก าหนดในข้ อ ๙๘ นี้ ให้ เทศบาล
ดาเนินการ ดังนี้
(๑๑.๑) แจ้งสาเนาประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกจานวน ๑ ชุด ให้
ก.ท.จ. ก่อนวันเริ่มรับสมัครไม่น้อยกว่า ๗ วันทาการ โดยให้ส่งสาเนาให้ ก.ท.ทราบด้วย
(๑๑.๒) เมื่อได้มีการดาเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ให้แจ้งสาเนาประกาศ
ผลการคัดเลือกจานวน ๑ ชุด ให้ ก.ท.จ.ภายใน ๕ วัน นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก
(๑๑.๓) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กาหนดวัน เวลา และสถานที่ดาเนินการคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือกและอื่น ๆ นอกจากที่กาหนดไว้เดิมให้รายงาน ก.ท.จ. ภายใน ๓ วัน
๑๙ในกรณี ต าแหน่ ง สายงานบริ ห ารว่ า งลงหลายต าแหน่ ง เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการ
พัฒนาพนักงานเทศบาลให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลเป็นส่วนรวม เทศบาล
อาจร้องขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดาเนินการคัดเลือกแทน
ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ท.กาหนด
๑๙ข้อ ๙๘ วรรคท้าย แก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๕)

พ.ศ.๒๕๔๗ ซึง่ ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ ง มาตรฐานทัวไปเกี
่
ย่ วกับหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตัง้ การย้าย การโอน
การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขัน้ เงินเดือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๖ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์
๒๕๔๗

๕๕
๒๐ข้อ

๙๙ - ข้อ ๑๐๐

ข้อ ๑๐๑ ยกเลิก
หมวด ๕
การบรรจุและแต่งตั้ง
ข้อ ๑๐๒ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ใดในเทศบาล ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งนั้น หรือตาแหน่งอื่นที่เกี่ ยวข้อง
และเกื้อกูลกัน ซึ่งกาหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้น
นามาสมัครสอบแข่งขัน
การร้องขอให้ดาเนิน การสอบแข่งขัน การดาเนิน การสอบแข่งขัน การขึ้นบั ญ ชี
การสอบแข่งขัน การใช้บัญชีการสอบแข่งขัน การขอใช้บัญชีและการบรรจุและแต่งตั้ งจากบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ ให้เป็นไปตามที่ ก.ท.กาหนด
มิให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับในกรณีการบรรจุและแต่งตั้งตามข้อ ๑๐๔
ข้อ ๑๐๙ ข้อ ๑๑๐ ข้อ ๑๑๖ และข้อ ๑๒๐
ข้อ ๑๐๓ ผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งอยู่ในลาดับที่ที่จะได้รับบรรจุ และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ใด ถ้าปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม โดยไม่ได้รับการยกเว้นจาก ก.ท.จ. ในกรณี
ที่ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในหมวด ๑ ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามเบื้องต้น หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง โดยไม่ได้รับอนุมัติยกเว้นจาก ก.ท.อยู่
ก่อนหรือภายหลังการสอบแข่งขัน จะบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนั้นไม่ได้
ข้อ ๑๐๔ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อประโยชน์แก่ราชการที่จะต้อง
บรรจุบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความชานาญสูง เข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ
หรือผู้ชานาญการ ก.ท.จ.อาจมีมติให้ความเห็นชอบตามที่เทศบาลร้องขอให้บรรจุและแต่งตั้งจาก
ผู้ได้รับการคัดเลือก สาหรับการกาหนดระดับของตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง และเงื่อนไขที่จะให้ได้รับ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ท.กาหนด
ข้อ ๑๐๕ เทศบาลที่จะเสนอขอให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อบรรจุบุคคลเข้า
รับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชานาญการจะต้องมีลักษณะต่อไปนี้

๒๐ข้อ ๙๙,๑๐๐ ยกเลิกตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ.

๒๕๕๐ ซึง่ ออกตามประกาศ ก.ท. เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการสอบคัดเลือกสาหรับพนักงานเทศบาล (เพิม่ เติม) เรือ่ ง หลักเกณฑ์และ
เงือ่ นไขการคัดเลือกสาหรับพนักงานเทศบาล (เพิม่ เติม) ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๐ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

๕๖

(๑) ลั ก ษณะหน้ าที่ ความรับ ผิ ด ชอบของเทศบาล มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งใช้
บุคลากร ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและความชานาญงานในระดับผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชานาญการ
หรือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและความชานาญงานเทียบได้ในระดับเดียวกัน
(๒) มี ก ารกาหนดต าแหน่ งผู้เชี่ย วชาญ หรือผู้ ชานาญการ เพื่ อ รองรับ ลัก ษณะ
หน้าที่ ความรับผิดชอบตาม (๑) โดยพิจารณากาหนดระดับตาแหน่ง ให้เหมาะสมกับความยาก
และคุณภาพของงานในตาแหน่งนั้น ดังนี้
(ก) ตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญ กาหนดเป็นตาแหน่งระดับ ๙
(ข) ตาแหน่งผู้ชานาญการ กาหนดเป็นตาแหน่งระดับ ๖ ระดับ ๗ หรือระดับ ๘
ข้อ ๑๐๖ กรณีเทศบาลมีความจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่ราชการที่จะต้องบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชานาญการในเทศบาล ให้เสนอเหตุผลและความ
จาเป็น คาชี้แจง ประวัติ และผลงานของผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งจะต้องเป็น ผู้ที่มีค วามรู้
ความสามารถและความชานาญงานสูงในระดับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชานาญการ แล้วแต่กรณี และมี
ความเหมาะสมกั บ ลั ก ษณะงานในต าแหน่ ง ที่ ข อบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง โดยพิ จ ารณาจากคุ ณ วุ ฒิ
การศึกษา ประวัติการทางาน และผลงานที่ได้ปฏิบัติมา ตามแบบที่กาหนดท้ายประกาศนี้ ให้
ก.ท.จ. พิจารณา
ในเหตุผลคาชี้แจงตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงรายละเอียด ดังนี้
(๑) บุ ค คลที่ จ ะบรรจุ เข้ า รั บ ราชการ คุ ณ วุ ฒิ ต าแหน่ ง ที่ จ ะบรรจุ และระดั บ
ตาแหน่ง
(๒) รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ และปริมาณงานของตาแหน่งที่จะบรรจุ
(๓) เหตุผลความจาเป็นในการขอบรรจุบุคคลผู้นี้
(๔) ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับจากการบรรจุบุคคลผู้นี้
ข้อ ๑๐๗ กรณีที่เทศบาลขอบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามข้อ ๑๐๕ แต่ยังไม่ได้กาหนด
ตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชานาญการตามที่กาหนดในข้อ ๑๐๕ (๒) ให้เทศบาลเสนอขอกาหนด
ตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชานาญการให้ ก.ท.จ.พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน โดยกาหนดเป็น
ตาแหน่งสายงานตามลักษณะงานและกาหนดระดับ ตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่
ก.ท. กาหนดแล้วเสนอให้ ก.ท.พิจารณาให้ความเห็นชอบ
สาหรับกรณีการขอกาหนดตาแหน่งดังกล่าวเป็นการกาหนดตาแหน่งสายงานใหม่
ซึ่งเป็นสายงานที่ ก.ท. ยังไม่ได้กาหนดมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของสายงานนั้น ในการขอกาหนด
ตาแหน่งดังกล่าวให้เทศบาลจัดทาร่างมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของตาแหน่งสายงานนั้นเสนอไป
พร้อมกันด้วย ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้ทราบถึงประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่งสายงานลักษณะงาน
โดยทั่วไป หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่ง ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งและระดับตาแหน่ง

๕๗

ข้อ ๑๐๘ เมื่อ ก.ท.จ. ได้เห็นชอบการบรรจุบุคคลใดเข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ
หรือผู้ชานาญการ ในตาแหน่งใด ระดับใด แล้ว ให้ ก.ท.จ. กาหนดอันดับเงินเดือนและขั้นเงินเดือน
ที่จะให้ได้รับ โดยขั้นเงินเดือนที่จะให้ได้รับดังกล่าว ก.ท.จ.ให้ได้รับในขั้นที่ไม่ต่ากว่าจุดกึ่งกลาง
ระหว่างขั้นสูง และขั้นต่าของอันดับเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับ
ข้อ ๑๐๙ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ ก.ท.จ.เห็นว่า ไม่จาเป็นต้องดาเนินการสอบแข่งขัน อาจ
คัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งได้ในกรณีดังนี้
(๑) การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ผู้ ได้ รั บ ทุ น รั ฐ บาล ทุ น เล่ า เรี ย นหลวง หรื อ ทุ น ของ
เทศบาลเพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ
(๒) การบรรจุและแต่งตั้งผู้สาเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่ ก.ท. กาหนดให้คัดเลือก
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
(๓) การบรรจุแ ละแต่ งตั้ งผู้ส าเร็จ การศึ ก ษาตามหลั ก สูต รที่ ก.ท.จ. อนุ มั ติ ให้
ส่วนราชการใดจัดให้มีการศึกษาขึ้น เพื่อเข้ารับราชการในเทศบาลโดยเฉพาะ
(๔) การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถมารับการบรรจุได้ เมื่อถึง
ลาดับที่ ที่สอบได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
ทหารและได้มารายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นั้นสอบได้ ถูกยกเลิกไปแล้ว
(๕) การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้ เนื่องจากได้มารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ในตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ตามกาหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง
(๖) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความชานาญสูง
เข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชานาญการ
ข้อ ๑๑๐ พนักงานเทศบาลผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร ตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมื่อผู้นั้นพ้นจากราชการทหาร โดยมิได้กระทาการใด ๆ ใน
ระหว่างรับราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่าง
ร้ายแรง และผู้นั้นไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในหมวด ๑ หาก
ประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลในเทศบาลเดิม ภายในกาหนด ๑๘๐ วันนับแต่วัน
พ้นจากราชการทหาร ให้สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในเทศบาลได้
พนักงานเทศบาล ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการตามวรรคหนึ่ง ให้มีสิทธิได้นับวันรับ
ราชการก่อนถูกสั่งให้ออกจากราชการ รวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้ วยการรับ
ราชการทหารและวันรับราชการเมื่อได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นเวลาราชการติดต่อกันเพื่อ
ประโยชน์ตามประกาศนี้ และตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเสมือน
ว่าผู้นั้น มิได้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการ

๕๘

ข้อ ๑๑๑ เมื่อพนักงานเทศบาลผู้ใดออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมาย ว่า
ด้วยการรับราชการทหาร ให้เทศบาลสงวนตาแหน่งในระดับเดียวกันไว้สาหรับบรรจุผู้นั้นกลับเข้า
รับราชการ
ข้อ ๑๑๒ พนักงานเทศบาลผู้ที่ได้ออกจากราชการไปรับราชการทหาร ตามข้อ ๑๑๑
หากผู้ นั้น ประสงค์จะขอกลั บ เข้ารับ ราชการในเทศบาลเดิม จะต้ อ งยื่น ค าขอพร้อมด้วยหนั งสื อ
รับรองประวัติการรับราชการทหารตามแบบที่กาหนดท้ายประกาศนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วัน
พ้นจากราชการทหาร
ข้อ ๑๑๓ ให้เทศบาลตรวจสอบเอกสารและประวัติการรับราชการทหารตามข้อ ๑๑๒
หากเห็นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง และผู้นั้นได้พ้นจากราชการทหารโดยมิได้กระทาการใด ๆ ใน
ระหว่างรับราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่าง
ร้ายแรง และผู้นั้นไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม อีกทั้งผู้นั้นได้ยื่นคาขอบรรจุกลับ
เข้ารับราชการภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร ก็ให้นายกเทศมนตรีโดยความ
เห็นชอบของ ก.ท.จ. สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งในระดับเดิมที่สงวนไว้ โดยให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป
แต่ไม่ถึง ๑ ปี ให้สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล โดยให้รับ เงิน เดือนใน
อันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินครึ่งขั้น
ถ้ามี เศษของ ๖ เดือนที่ ไปรับ ราชการทหาร เมื่อ น าเศษที่ เหลื อไปรวมกับ ระยะ
เวลาในการปฏิ บัติงานของครึ่งปีที่แล้วมาของผู้นั้ นก่อนออกไปรับ ราชการทหารแล้วได้ครบ ๖
เดื อน ก็ ให้ สั่งบรรจุผู้ นั้ น กลับ เข้ารับ ราชการโดยให้ ได้ รับ เงิน เดื อ นในอั น ดับ เดิ ม และในขั้ น ที่ สู ง
กว่าเดิมได้อีกไม่เกินครึ่งขั้น
(๒) ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหาร มีเวลารับราชการทหารครบ ๑ ปี ให้ผู้มี
อานาจสั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิม
และในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินปีละหนึ่งขั้น
(๓) ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต่ ๑ ปี ขึ้นไปเศษ
ของปีที่ไปรับราชการทหารที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ (๒) แล้วหากมีระยะเวลาเหลือ
ครบ ๖ เดือน ให้สั่งบรรจุผู้นั้นโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิม เพิ่มจากข้อ
(๒) ได้อีก ไม่เกินครึ่งขั้นสาหรับระยะเวลาที่คานวณได้ครบ ๖ เดือน และหากยังมีเศษที่เหลือจาก
การคานวณครั้งสุดท้ายแต่ไม่ครบ ๖ เดือน ให้พิจารณาคานวณตามเกณฑ์ ข้อ (๑) วรรคสอง
ทั้งนี้ การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเดิม ตามข้อ (๑) ข้อ (๒)และข้อ(๓) นั้นจะต้อง
ไม่ได้รับประโยชน์มากกว่าผู้ที่มิได้ออกจากราชการไปรับราชการทหารและต้องไม่เกินขั้นสูงของ
อันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งระดับเดิม

๕๙

ข้อ ๑๑๔ ในการบรรจุผู้ไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการหากผู้ใดไม่เคยได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ขึ้นไป ซึ่งต้องใช้วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งในสายงานดังกล่าว ผู้นั้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่กาหนดในหมวด ๖ ว่าด้วยการย้ายพนักงาน
เทศบาล ด้วย
ข้อ ๑๑๕ พนักงานเทศบาลที่ออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหาร ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ หากพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความ
เสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลในเทศบาลเดิม ภายในกาหนด ๑๘๐
วันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร ให้นาความที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๑๑ ข้อ ๑๑๒ มาใช้บังคับแก่
พนักงานเทศบาล ที่กล่าวถึงโดยอนุโลม
ข้อ ๑๑๖ พนักงานเทศบาลผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว และไม่ใช่เป็นกรณีออกจาก
ราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้าสมัครเข้ารับราชการ และเทศบาลต้องการจะ
รับผู้นั้นเข้ารับราชการ ให้ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องยื่นคาขอตามแบบ และเอกสารประกอบ
ดังนี้
(๑) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ออกใบรับรองถึงวันที่
ยื่นขอกลับเข้ารับราชการ
(๒) สาเนาทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล
(๓) หนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ และความประพฤติของผู้บังคับบัญชา
เดิม ซึ่งมีตาแหน่งตั้งแต่ระดับผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป
(๔) สาเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งที่จะบรรจุ
(๕) สาเนาทะเบียนบ้าน
(๖) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(๗) สาเนาหนั งสื อ สาคั ญ การสมรส หลัก ฐานอนุ ญ าตให้ เปลี่ย นชื่ อตั ว ชื่อ สกุ ล
หรือหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน (ถ้ามี)
(๘) สาเนาคาสั่งอนุญาตให้ออกจากราชการ
ข้อ ๑๑๗ ให้เทศบาลตรวจสอบเอกสารตามข้อ ๑๑๖ และประวัติการรับราชการ และ
การทางานทุกแห่งของผู้สมัคร และให้สอบถามไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
ได้รายละเอียดข้อเท็จจริงมากที่สุดมาประกอบการพิจารณา

๖๐

ข้อ ๑๑๘ การพิ จารณาเพื่ อบรรจุผู้ ที่อ อกจากราชการไปแล้ วกลั บ เข้ ารับ ราชการ ให้
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือ
ได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามสาหรับพนักงานเทศบาล
(๒) ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะบรรจุ
และแต่งตั้งตามที่ ก.ท. กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง หรือได้รับอนุมัติจาก ก.ท.
(๓) กรณีบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ ก.ท. กาหนดให้เป็นตาแหน่งที่มี
ระดับควบในสายงานใด ต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้สอบคัดเลือกได้ในตาแหน่งระดับใดระดับ
หนึ่งที่เป็นระดับควบในสายงานนั้น ขึ้นบัญชีรอการบรรจุหรือเลื่อนระดับตาแหน่งอยู่ และกรณี
บรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ ก.ท.มิได้กาหนดให้เป็นตาแหน่งที่มีระดับควบ ต้องไม่มีผู้สอบ
คัด เลือ กได้ ในต าแหน่ งนั้ น ขึ้ น บั ญ ชีรอการเลื่ อนระดั บ ต าแหน่ งอยู่ เว้น แต่ ผู้ ที่จ ะกลั บ เข้ ารับ
ราชการนั้ น เป็ น ผู้ ที่ อ อกจากราชการไปด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ ง หรื อ สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือลาออก
จากราชการเพื่อติดตามคู่สมรสไปรับราชการ ณ ต่างประเทศ หรือเป็นผู้ที่ออกจากราชการไป
เพราะถูกยุบเลิกตาแหน่ง
ข้ อ ๑๑๙ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส มั ค รกลั บ เข้ า รั บ ราชการตามที่ ป ระกาศนี้ ให้
นายกเทศมนตรี โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่
สูงกว่าเดิม และให้ได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าขั้นที่เคยได้รับอยู่เดิมก่อนออกจากราชการ
ข้อ ๑๒๐ การบรรจุและแต่งตั้งจากข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นผู้
ขอโอนมาเป็นพนักงานเทศบาลให้เป็นไปตามที่กาหนดในหมวด ๘
ข้อ ๑๒๑ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งพนักงานเทศบาล ตาแหน่งใดต้องมีคุณวุฒิ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.ท. กาหนด
ปริญ ญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิ ใด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งให้หมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง
กรณี มี เ หตุ ผ ลความจ าเป็ น ก .ท.อาจให้ ค วามเห็ น ชอบในการก าหนด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่แตกต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่กาหนด
ไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งก็ได้

๖๑
๒๑ข้อ

๑๒๒ ผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ใดในเทศบาล หากภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นโดยไม่ ได้รับ
การยกเว้นจาก ก.ท.จ.ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดในหมวด ๑ ว่าด้วยคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้าม หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น โดยไม่ได้รับอนุมัติยกเว้นจาก
ก.ท.อยู่ก่อนก็ดี หรือมีกรณีต้องหาอยู่ก่อนและภายหลังเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีต้อ งหา
นั้นก็ดี หรือกรณีบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันก็
ดี ให้นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. สั่งให้ผู้นั้นออกจากข้าราชการโดยพลัน แต่
ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอานาจและหน้าที่ และการรับเงินเดือน
หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ หรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการก่อนมีคาสั่งให้ออกนั้น และถ้า
การเข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้ว ให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุ
ทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๑๒๓ การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งที่ ก.ท. ยังมิได้กาหนด
ตาแหน่ง จะกระทามิได้
๒๒ข้อ

๑๒๔ ผู้ใดได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ให้มีการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของพนักงานเทศบาล โดยให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๙ เดือน
กรณีผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย ให้ผู้นั้นได้รับการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มในตาแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลา ๒ ปี ก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.ท.กาหนด ในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือ การเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต้องดาเนินการในรูปคณะกรรมการ กรณีที่ไม่ผ่านการประเมินและไม่
สมควรให้รับราชการต่อไป ก็ให้นายกเทศมนตรีสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ โดยได้รับความ
เห็นชอบจาก ก.ท.จ.
ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ งให้ ถือเสมือนว่า ผู้ นั้ นไม่เคยเป็ น
พนักงานเทศบาล แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการรับเงินเดือน
หรือ ผลประโยชน์ อื่ น ใดที่ ได้ รับ จากราชการในระหว่ างที่ ผู้ นั้ น อยู่ ระหว่างทดลองปฏิ บั ติ ห น้ าที่
ราชการ หรืออยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
๒๑ข้อ ๑๒๒ แก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ.

๒๕๕๐ ซึง่ ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ ง มาตรฐานทัวไปเกี
่
ย่ วกับหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตัง้ การย้าย การโอน การ
รับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขัน้ เงินเดือน (แก้ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๕๐
๒๒ข้อ ๑๒๔ แก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ.

๒๕๔๙ ซึง่ ออกตามประกาศ ก.ท. เรือ่ ง มาตรฐานทัวไปเกี
่
ย่ วกับหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตัง้ การย้าย การโอน การ
รับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขัน้ เงินเดือน (เพิม่ เติม) ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๙ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙

๖๒

ข้อ ๑๒๕ ให้ผู้ได้รับการบรรจุจากผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุ
พิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน เข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งพนักงานเทศบาล
และข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติงาน ซึ่ง
โอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้ง
ข้อ ๑๒๖ ภายใต้บังคับข้อ ๑๓๕ (๒) ให้ผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล
ตามข้อ ๑๒๕ ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเวลา ๖ เดือนนับแต่วัน
เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นต้นไป
ให้ผู้บังคับบั ญ ชาพิจารณาดาเนินการในเรื่องการทดลองปฏิบั ติหน้าที่ราชการ
อย่างจริงจัง มีความเที่ยงธรรมและได้มาตรฐานในอันที่จะให้การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็น
กระบวนการเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ ๑๒๗ ให้เทศบาลกาหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตาม
ความเหมาะสม แต่อย่างน้อยต้องประกอบด้วยความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความสามารถใน
การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง คุณธรรม การปฏิบัติตนตามกรอบของ
จรรยาบรรณและการรักษาวินัย ความประพฤติ การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนและ
ข้อบังคับของทางราชการ
วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้เป็นไปตามที่เทศบาลกาหนด แล้วรายงานให้ ก.ท.จ. ทราบ
ข้อ ๑๒๘ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
ให้ผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ มอบหมายงานให้ผู้ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการปฏิบัติ และแจ้งให้ผู้ ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับ
วิธีการปฏิบัติงาน การประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ์การ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ข้อ ๑๒๙ ให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทารายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน
เสนอผูม้ ีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามแบบและวิธีการที่เทศบาลกาหนด
ข้อ ๑๓๐ ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีกจานวน ๒ คน ซึ่งอย่างน้อยต้องแต่งตั้ง
จากผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิ บัติหน้าที่ราชการหนึ่งคน พนักงานเทศบาลผู้เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกหนึ่งคน

๖๓

ข้อ ๑๓๑ ให้คณะกรรมการทาหน้าที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามรายการประเมิน วิธีการประเมินและมาตรฐานหรื อเกณฑ์การ
ประเมินที่กาหนดไว้ ในข้อ ๑๒๗ ทาการประเมิน ๒ ครั้ง โดยประเมินครั้งแรกเมื่อทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ ราชการมาแล้วเป็นเวลา ๓ เดือนและประเมินครั้งที่ ๒ เมื่อทดลองปฏิ บัติห น้าที่ หน้าที่
ราชการครบ ๖ เดือน เว้นแต่คณะกรรมการไม่อาจประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการใน
แต่ ละครั้งได้อย่างชัดแจ้ง เนื่องจากผู้ทดลองปฏิบัติ หน้าที่ราชการได้ลาคลอดบุ ตร ลาป่วยซึ่ ง
จาเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่
หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือลาเข้ารับการตรวจเลื อกหรือ
เข้ารับการเตรียมพล คณะกรรมการจะประเมินผลรวมเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบ ๖
เดือนแล้วก็ได้
ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามข้อ ๑๓๕ (๒)
เมื่อครบกาหนดระยะเวลาที่ขยายแล้วให้ประเมินอีกครั้งหนึ่ง
ข้อ ๑๓๒ ผลการประเมินของคณะกรรมการให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก และในกรณีมี
กรรมการที่ไม่เห็นด้วยอาจทาความเห็นแย้งรวมไว้ก็ได้
ข้ อ ๑๓๓ เมื่ อ คณะกรรมการได้ ด าเนิ น การตามข้ อ ๑๓๑ แล้ ว ให้ ป ระธานกรรมการ
รายงานผลการประเมินต่อนายกเทศมนตรีตามแบบรายงานท้ายประกาศนี้
(๑) ในกรณีที่ผลการประเมินไม่ต่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กาหนดไว้ในข้อ
๑๒๗ ให้รายงานเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบ ๖ เดือนแล้ว หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่
ขยายตามข้อ ๑๓๕ (๒) แล้ว
(๒) ในกรณี ที่ผลการประเมิน ต่ ากว่าเกณฑ์ ห รือ มาตรฐานที่ กาหนดไว้ในข้ อ
๑๒๗ ให้รายงานเมื่อเสร็จสิน้ การประเมินแต่ละครั้ง
ข้อ ๑๓๔ เมื่อนายกเทศมนตรีได้รับรายงานตามข้อ ๑๓๓ (๑) แล้ว ให้ประกาศว่าผู้ทดลอง
ปฏิ บัติหน้าที่ราชการนั้นเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการพร้อมแจ้งให้ผู้นั้นทราบ และ
รายงานตามแบบรายงานท้ายประกาศนี้ไปยัง ก.ท.จ.ภายใน ๕ วันทาการนับแต่วันประกาศ
ข้อ ๑๓๕ เมื่อนายกเทศมนตรีได้รับรายงานตามข้อ ๑๓๓ (๒) ให้ดาเนินการดังนี้
(๑) ในกรณี ที่ เห็ น ควรให้ ผู้ ท ดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการออกจากราชการ ให้
นายกเทศมนตรีแสดงความเห็นในแบบรายงานตามข้อ ๑๓๓ และมีคาสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. ภายใน ๕ วันทาการนับแต่วันที่ได้รับรายงานพร้อมกับแจ้งให้ผู้นั้น
ทราบ และส่งสาเนาคาสั่งให้ออกไปยัง ก.ท.จ. ภายใน ๕ วันทาการนับแต่วันที่มีคาสั่ง
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(๒) ในกรณีที่เห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ต่อไปจนครบ ๖ เดือน หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปอีกระยะหนึ่งเป็น
เวลา ๓ เดือน แล้วแต่กรณี ให้แสดงความเห็นในแบบรายงาน แล้วแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และคณะกรรมการทราบ เพื่อทาการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป
ในกรณีที่ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจนสิ้นสุด
ระยะเวลาที่ขยายแล้ว และนายกเทศมนตรีได้รับรายงานว่าผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ของผู้นั้นยังต่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานอีก ให้นายกเทศมนตรีมีคาสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ โดย
นาความใน (๑) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๓๖ การนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นเดือนตามประกาศนี้ ให้นับวันที่ผู้
ทดลองปฏิบั ติหน้าที่ ราชการไม่ได้มาปฏิ บัติงานรวมเป็น เวลาทดลองปฏิบัติห น้าที่ราชการด้วย
และให้นับวันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการวันแรกเป็นวันเริ่มต้น และนับวันก่อนหน้าจะถึงวันที่ตรงกับ
วันเริ่มต้นนั้นของเดือนสุดท้ายแห่งระยะเวลาเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาถ้าไม่มีวันตรงกันในเดือน
สุดท้าย ให้ถือเอาวันสุดท้ายของเดือนนั้นเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลา
ข้อ ๑๓๗ พนักงานเทศบาลซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้ใดได้รับแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตามวุฒิ ย้าย โอน หรือออกจากราชการไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร แล้วได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลอีก
ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนี้
(๑) กรณีได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้นในสายงานเดิมตามวุฒิที่ได้รับ
เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่อง
ไปกับตาแหน่งเดิม ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้นในต่างสายงานให้เริ่มทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่
(๒) กรณีย้ายไปดารงตาแหน่งในสายงานเดิม ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและ
นับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับตาแหน่งเดิม ถ้าย้ายไปดารงตาแหน่งในต่างสาย
งานให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่
(๓) กรณีโอนมาดารงตาแหน่งใหม่ ให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับ
เวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่ เว้นแต่ กรณีโอนโดยบทบัญญัติของกฎหมายให้ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับตาแหน่งเดิม
(๔) กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
ทหาร เมื่อได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ไม่ว่าในสายงานเดิมหรือต่างสายงาน ให้
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับตาแหน่งเดิม
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ข้อ ๑๓๘ พนักงานเทศบาลผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดแล้ว หากภายหลังปรากฏ
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งผู้นั้น
ให้กลับไปดารงตาแหน่งเดิม หรือตาแหน่งอื่นในระดับเดียวกับตาแหน่งเดิมที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรง
ตามคุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง โดยพลั น โดยความเห็ น ชอบของ ก .ท.จ. แต่ ทั้ ง นี้ ไม่
กระทบกระเทื อ นถึ ง การใดที่ ผู้ นั้ น ได้ ป ฏิ บั ติ ไปตามอ านาจหน้ า ที่ และการรั บ เงิน เดื อ น หรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ หรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการในระหว่างที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปดารงตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่งอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้รับ
เงินเดือนในขั้นที่พึงจะได้รับตามสถานภาพเดิม และให้ถือว่าผู้นั้นไม่มี สถานภาพอย่างใดในการที่
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ตนมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น
ข้อ ๑๓๙ ในกรณีที่เทศบาลมีตาแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาว่างลง หรือ
ตาแหน่ งว่างเนื่ องจากการกาหนดขึ้นใหม่ ให้เทศบาลรายงานตาแหน่ งว่างนั้ นให้ ก.ท.จ.ทราบ
ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่มีตาแหน่งว่างและให้เทศบาลดาเนินการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งที่ว่างภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ตาแหน่งนั้นว่างลง
ในการดาเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารและสายงาน
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างตามวรรคหนึ่ง ให้เทศบาลพิจารณาดาเนินการวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี
ดังต่อไปนี้
(๑) รับ โอนพนั ก งานเทศบาลต าแหน่ ง และระดั บ เดี ย วกั บ ต าแหน่ ง ที่ ว่ า งจาก
เทศบาลอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ที่อยู่ในสายงานนักบริหารในตาแหน่งและระดับ
เดียวกัน
(๒) สอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่างตามข้อ
๗๖ หรือข้อ ๙๓ แล้วแต่กรณี
(๓) คัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภท
อื่นซึ่งดารงตาแหน่งที่มีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตาแหน่งบริหารที่จะรับโอน โดยมีหนังสือ
รับรองจากส่วนราชการต้นสังกัด และผู้จะขอให้รับโอนจะต้องมีระดับตาแหน่งไม่ต่ากว่าตาแหน่งที่
จะแต่งตั้งตามข้อ ๑๗๑ ทั้ งนี้ ต้อ งเปิ ดโอกาสให้ พ นั กงานเทศบาลตาแหน่ งและระดั บเดียวกั บ
ตาแหน่งที่ว่างจากเทศบาลอื่นที่อยู่ในสายงานนักบริหารในตาแหน่งและระดับเดียวกัน เข้ารับการ
คัดเลือกด้วย
(๔) รายงาน ก.ท.จ. หรือ ก.ท. แล้วแต่กรณี เพื่อขอใช้บัญชีในตาแหน่งประเภท
และระดับเดียวกันโดยไม่ต้องเรียงตามลาดับที่
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กรณี ที่เทศบาลมี ตาแหน่ งบริห ารและสายงานผู้บ ริห ารสถานศึ กษาว่างลง หรือ
ตาแหน่งว่างเนื่องจากการกาหนดขึ้นใหม่ ว่างลงเกินกว่า ๖๐ วัน โดยที่เทศบาลมิได้ดาเนินการ
สรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างตามวรรค
สอง โดยไม่มีเหตุ ผลอัน สมควร หรือกรณี ที่เทศบาลได้ดาเนิ นการตามวรรคสองแล้ว แต่ยังไม่
สามารถสรรหาผู้มาดารงตาแหน่งได้ ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันที่ตาแหน่งว่างหรือตาแหน่งว่าง
เนื่องจากการกาหนดขึ้นใหม่ ให้ถือว่าการดาเนินการที่แล้วมาเป็นอันยกเลิก และให้ ก.ท.จ. หรือ
ก.ท.แล้ วแต่ กรณี ส่งบั ญ ชีผู้ส อบคั ด เลือ กหรือ คัด เลื อกได้ข องจังหวัด หรือ ของกรมส่ งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ให้เทศบาลดาเนินการบรรจุแทนตาแหน่งที่ว่างภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือส่งตัวผู้สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกได้นั้น
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประเมินผลการปฏิบัติงานและความประพฤติในรอบ ๖ เดือน
ของพนั กงานเทศบาลที่ก .ท.จ. หรือ ก.ท. ส่งมาบรรจุแทนตาแหน่งที่ ว่าง หากผลการประเมิ น
ปรากฏว่าการปฏิบัติราชการไม่มีประสิทธิภาพหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม ให้รายงาน ก.ท.จ.
พิจารณาดาเนินการตามข้อ ๑๖๙
ในกรณีที่พนักงานเทศบาลถูกดาเนินการตามวรรคสี่ตั้งแต่ ๒ ครั้งติดต่อกัน โดย
เหตุเกิดจากการปฏิบัติราชการไม่มีประสิทธิภาพหรือมี ความประพฤติไม่เหมาะสม ให้ ก.ท.จ.
พิ จ ารณาเรีย กตั ว พนั ก งานเทศบาลรายดั งกล่ า ว เข้ ารั บ การฝึ ก อบรมเพื่ อ ฟื้ น ฟู ส มรรถนะการ
ปฏิบัติงาน ตามที่ ก.ท. กาหนด
กรณี น ายกเทศมนตรีไม่ ด าเนิ น การบรรจุแ ต่ งตั้ งตามวรรคสาม โดยไม่ มี เหตุ ผ ล
อันสมควร ให้ถือว่าละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ให้ ก.ท.จ. แจ้งผู้กากับดูแลพิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป
หมวด ๖
การย้าย
๒๓“ข้ อ ๑4๐ การย้ายพนั กงานเทศบาล ผู้ ด ารงต าแหน่ งหนึ่ งไปแต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งอี ก
ตาแหน่งหนึ่ง ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในประเภทและระดับเดียวกันโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ดังต่อไปนี้
(1) กรณีการย้ายไปดารงตาแหน่งประเภทและระดับเดียวกันที่ว่างในแผน
อัตรากาลังสามปี ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น
(2) กรณีการย้ายสับเปลี่ยนตาแหน่งกันในประเภทและระดับเดี ยวกัน ผู้นั้น
ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น
๒๓

ข้อ ๑๔๐-๑๕๑ แก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๕๗)

พ.ศ.๒๕๕๙ ซึง่ ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ ง มาตรฐานทัวไปเกี
่
ย่ วกับการย้ายพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ การใดที่
อยูร่ ะหว่างดาเนินการตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทีใ่ ช้บงั คับอยูก่ ่อนประกาศนี้ใช้บงั คับ ให้เป็ นอันยกเลิก โดยให้ถอื ปฏิบตั ติ ามประกาศฉบับนี้แทน มี
ผลตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙

๖๗

ข้อ ๑๔๑ การย้ายพนักงานเทศบาลให้พิจารณาถึงเหตุผลความจาเป็นเพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการ การพัฒนาพนักงานเทศบาลเป็นหลัก และอาจพิจารณาความจาเป็นอื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานของราชการประกอบด้วย
ข้อ ๑๔๒ การย้ายพนักงานเทศบาลผู้ดารงตาแหน่งหนึ่งไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสาย
งานและประเภทเดิม ให้สั่งย้ายไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับเดิมและให้ได้รับเงินเดือนในขั้น
เดิม ทั้งนี้ ต้องเป็นตาแหน่งว่างในแผนอัตรากาลังสามปี หรือเป็นการย้ายสับเปลี่ยนในตาแหน่ ง
เดียวกัน
ข้อ ๑๔๓ การย้ายพนักงานเทศบาลผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน หรือ
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในต่างสายงาน ให้กระทาได้ในกรณี
เป็นตาแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน ให้สั่งย้ายไปดารงตาแหน่งสายงานอื่นนั้นในประเภทและ
ระดับเดียวกัน โดยให้ได้รับเงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งนี้ พนักงานเทศบาลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น แต่ไม่จาต้องเป็นผู้ได้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานนั้นหรืองาน
อื่นที่เกี่ยวข้องมาก่อน และให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) พนักงานเทศบาลผู้จะขอรับการแต่งตั้งเสนอคาร้องขอย้ายไปดารงตาแหน่งใน
สายงานอื่นนั้น ให้ใช้แบบตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกาหนด
(2) ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการแต่งตั้ง ได้แก่ ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า
ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรี ประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตาแหน่งของสายงานที่จะ
แต่งตั้งใหม่ตามแบบประเมิน
(3) ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานอื่นจะต้องได้คะแนนจากผล
การประเมินของผู้บังคับบัญชาแต่ละคนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 สาหรับตาแหน่ง ที่ต้องใช้เทคนิค
เฉพาะให้ทดสอบความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วย
(4) กรณี มี ผู้ข อรับ การแต่งตั้ งเกิน กว่าจานวนต าแหน่ งว่างให้ น าคะแนนผลการ
ประเมิ น ของผู้ บั งคั บ บั ญ ชาทุ กคนรวมกั น แล้ วจั ด ท าบั ญ ชี เรี ยงตามล าดั บ คะแนนรวม เสนอ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ให้ความเห็นชอบ หากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นควรกาหนด
รายการประเมินเพิ่มเติม เช่น การสัมภาษณ์ การทดสอบ ก็อาจพิจารณากาหนดเพิ่มเติมได้ กรณีมี
คะแนนเท่ ากั นให้ จัดเรียงตามลาดับ อาวุโสในราชการ บัญ ชีดั งกล่าวให้ มีอายุ 1 ปี นั บ แต่วัน ที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นชอบการแต่งตั้งให้แต่งตั้งเรียงลาดับที่ในบัญชีดังกล่าว
ข้ อ ๑๔๔ กรณี ก ารพนั ก งานเทศบาลที่ ได้ รั บ คุ ณ วุ ฒิ เพิ่ ม ขึ้ น และปั จ จุ บั น ไม่ ได้ ด ารง
ตาแหน่งในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไป หากจะย้ายพนักงานเทศบาลผู้นั้นไปแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่ง ในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไปผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่สอบแข่งขันหรือสอบ
คัดเลือกได้ในตาแหน่งซึ่งอยู่ในสายงานที่จะย้ายและบัญชีการสอบแข่งขันได้หรือสอบคัดเลือกยังไม่
ถูกยกเลิกด้วย

๖๘

กรณีการย้ายได้รับคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
โดยได้รับคุณวุฒิการศึกษาที่ขาดแคลนตามพื้นที่ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด โดย
ได้ รั บทุ นรัฐบาล ทุ นเล่ าเรียนหลวง ทุ นของเทศบาล หรื อผู้ ได้ รั บคุ ณ วุ ฒิ ที่ คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลกาหนดให้คัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการได้ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
คัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขันที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด
ข้อ ๑๔๕ การย้ายพนักงานเทศบาลไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานประเภททั่วไป
ระดับชานาญงาน หรือระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ ระดับชานาญการพิเศษ
และระดั บ เชี่ย วชาญ พนั ก งานเทศบาลผู้ นั้ น ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามคุ ณ สมบั ติเฉพาะส าหรับ
ตาแหน่งที่จะแต่งตั้งและตรงตามความรู้ ทักษะ สมรรถนะ รวมถึงระยะเวลาขั้นต่าในการดารง
ตาแหน่งในตาแหน่งนั้นด้วย โดยต้องผ่านการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานหรือผลงานตาม
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งระดับที่สูงขึ้น
ด้วย ดังนี้
(1) กรณีการย้ายมาดารงตาแหน่งในกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันต้องผ่านการ
ประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน
(2) กรณีการย้ายมาดารงตาแหน่งในกลุ่มงานที่ไม่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันต้องผ่านการ
ประเมินบุคคลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ข้อ 1๔๖ การย้ายพนักงานเทศบาลผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่นไปดารง
ตาแหน่งประเภทและระดับเดียวกันแต่ต่างสายงาน ผู้นั้นจะต้องมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งของตาแหน่ง นั้น และจะต้องเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง มาแล้วไม่
น้อยกว่า 1 ปี
สาหรับผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามวรรคหนึ่งหากมีความประสงค์จะย้ายต่างสายงาน
ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคความรู้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค
ข) และภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) โดยไม่มีการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกแต่อย่างใด
การย้ายพนักงานเทศบาลซึ่งดารงตาแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการไปดารง
ตาแหน่งสูงขึ้นในตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่นหรือผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่นไป
ดารงตาแหน่งสูงขึ้นในตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ผู้นั้นจะต้องมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งของตาแหน่งนั้น และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกที่กาหนด
ข้อ 1๔๗ การย้ายพนักงานเทศบาลผู้ดารงตาแหน่งใดไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสาย
งาน ประเภทที่ แตกต่างจากเดิมและระดับที่ต่ากว่าเดิม หรือย้ายพนักงานเทศบาลในตาแหน่ ง
ประเภทอ านวยการท้ องถิ่น หรือประเภทบริห ารท้ อ งถิ่ น หรือ สายงานผู้บ ริห ารสถานศึ กษา ไป
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการ ให้กระทาได้ต่อเมื่อพนักงานเทศบาลผู้
นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งและผู้นั้นต้องสมัครใจและ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

๖๙

ในการย้ ายพนั ก งานเทศบาลตามวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการพนั ก งาน
เทศบาลต้องพิจารณาโดยคานึงถึงเหตุผลความจาเป็นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ โดยให้
ได้รับเงินเดือนตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่องการให้พนักงานเทศบาล
ได้รับเงินเดือน
ข้อ 1๔๘ ในการสั่งย้ายพนักงานเทศบาลไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในต่างสายงาน ให้
คานึ งถึงโอกาสในความก้าวหน้ าของพนักงานเทศบาลในการเลื่อนระดับสูงขึ้นด้วย ซึ่งอาจทาให้
พนั ก งานเทศบาลผู้ นั้ น มี ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ งในสายงานที่ แ ต่ ง ตั้ งใหม่ ไม่ ค รบตาม
หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับดังกล่าวได้”
ข้ อ 1๔๙ เมื่ อ มี ค าสั่ ง ย้ า ยพนั ก งานเทศบาลไปแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ใดแล้ ว ให้
ผู้บังคับบัญชาแจ้งหน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่งดังกล่าวให้ พนักงานเทศบาลผู้นั้นทราบ
ในวันที่ไปรายงานตัวรับมอบหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งนั้นต่อไป
ข้อ 1๕๐ การย้ายสับเปลี่ยนพนักงานครูเทศบาลสายงานบริหาร ให้นายกเทศมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เป็น ผู้ออกคาสั่งแต่งตั้ง โดยจะต้อ งเป็น ผู้
ดารงตาแหน่ง เดีย วกัน สาหรับ เลขที่ตาแหน่ง ให้ค งไว้ที่เดิม ส่ว นระดับ วิท ยฐานะและอัต รา
เงิน เดือน ให้ติด ตามตัวบุคคลไปกาหนดในตาแหน่งใหม่ที่จ ะแต่งตั้ง ซึ่งกรณีนี้ให้หมายรวมถึง
การย้ายให้ดารงตาแหน่งที่ว่างด้วย
ข้อ 15๑ การย้ายสับเปลี่ยนพนักงานครูเทศบาลสายงานการสอน ให้นายกเทศมนตรี โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เป็นผู้ออกคาสั่งแต่งตั้ง โดยจะต้องเป็นผู้ดารง
ตาแหน่งและสาขาวิชาเอกเดียวกัน สาหรับเลขที่ตาแหน่งให้คงไว้ที่เดิม ส่ วนระดับวิทยฐานะและ
อัตราเงินเดือนให้ติดตามตัวบุคคลไปกาหนดในตาแหน่งใหม่ที่จะแต่งตั้ง ซึ่งกรณีนี้ให้หมายรวมถึง
การย้ายให้ดารงตาแหน่งที่ว่างด้วย
ในกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลจ าเป็ น พิ เศษที่ ไ ม่ อ าจด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ให้
นายกเทศมนตรี เสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล พิจารณาให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
ย้ายสับเปลี่ยนพนักงานครูเทศบาล สายงานการสอน โดยไม่จาเป็นต้องดารงตาแหน่งหรือสาขา
วิชาเอกเดียวกันได้เป็นการเฉพาะราย”

๗๐

หมวด ๗
การโอน
ข้อ ๑๕๒ การโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลหนึ่งไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลอีกแห่งหนึ่ง ให้โอนและแต่งตั้งจากพนักงานเทศบาล ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกได้ในตาแหน่งที่จะแต่งตั้งนั้น หรือผู้ได้รับ
การคัด เลือ กเพื่ อ แต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งในระดับ ที่ สูงขึ้น นั้ น ทั้ งนี้ ให้ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที่
ก.ท. กาหนด
(๒) ผู้ขอโอนตาแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาภายใน ๖๐ วัน นับ
แต่วันที่ตาแหน่งว่าง ตามข้อ ๑๕๙
(๓) ผู้ขอโอนโดยการโอนสับเปลี่ยนตาแหน่งในตาแหน่งเดียวกันและระดับเดียวกัน
ระหว่างเทศบาล หรือผู้ขอโอนมาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลตามข้อ ๑๖๗
(๔) ผู้ที่ ก.ท.จ.ได้มีมติให้โอนจากเทศบาลหนึ่งไปดารงตาแหน่งในอีกเทศบาลหนึ่ง
ในจังหวัดเดียวกัน ตามข้อ ๑๖๘ หรือข้อ ๑๖๙
(๕) ผู้ที่ ก.ท.ได้มีมติให้โอนจากเทศบาลหนึ่งไปดารงตาแหน่งในอีกเทศบาลหนึ่ง
ตามข้อ ๑๓๙ วรรคสาม หรือข้อ ๑๖๙
ข้อ ๑๕๓ ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่ไม่
จาเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล หรือการแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
ผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งใดในเทศบาล และผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ได้รับ
คัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน ผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับการคัดเลือก
นั้นเป็นพนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาลอื่น ให้เทศบาลที่จะบรรจุหรือแต่งตั้งนั้น เสนอเรื่องการ
ขอรับโอนพนักงานเทศบาลผู้นั้นเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ ได้รับคัดเลือกในกรณี
พิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกได้ หรือได้รับคัดเลือก แล้วแต่กรณี ให้ ก.ท.จ.
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๑๕๔ ในการโอนพนักงานเทศบาลผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ได้รับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่ไม่
จาเป็นต้องสอบแข่งขัน ผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือก ให้เทศบาลที่จะรับโอนมีหนังสือ
แจ้งความประสงค์จะรับโอนพร้อมความเห็นชอบของ ก.ท.จ.ที่จะรับโอนให้เทศบาลสังกัดเดิมของผู้
ที่จะโอนทราบ และให้เทศบาลสังกัดเดิมของผู้ที่จะโอนเสนอเรื่องการให้โอนพนักงานผู้ที่จะโอนไป
นั้นให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
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ข้อ ๑๕๕ ในการออกคาสั่งรับโอนพนักงานเทศบาลของเทศบาลที่จะรับโอน และการออก
คาสั่งให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตาแหน่งและหน้าที่ของเทศบาลสังกัดเดิมตามมติของ ก.ท.จ.
ของแต่ละแห่ง ตามข้อ ๑๕๓ และข้อ ๑๕๔ ให้เทศบาลทั้งสองแห่งประสานกัน เพื่อออกคาสั่ง
การรั บ โอนพนั ก งานเทศบาลและการให้ พ นั ก งานเทศบาลพ้ น จากต าแหน่ ง และหน้ า ที่ โดย
กาหนดให้มีผลในวันเดียวกัน
ข้อ ๑๕๖ ให้พนักงานเทศบาลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับ
คัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องดาเนินการสอบแข่งขันได้รับเงินเดือน ดังนี้
(๑) กรณีแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับเดิม และผู้นั้นได้รับเงินเดือนต่ากว่าหรือ
เท่ า คุ ณ วุ ฒิ ให้ ได้ รับ เงิ น เดื อ นตามวุ ฒิ แต่ ห ากผู้ นั้ น ได้ รั บ เงิน เดื อ นสู ง กว่ า คุ ณ วุ ฒิ ให้ ได้ รับ
เงินเดือนในขั้นที่ได้รับอยู่เดิม
(๒) กรณีแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงกว่าเดิม และผู้นั้นได้รับเงินเดือนต่า
กว่าหรือเท่าคุณวุฒิ ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ แต่หากผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ ให้
ได้รับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุ
พิเศษไม่จาเป็นต้องดาเนินการสอบแข่งขันในขั้ นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม
ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่พนักงานจะได้รับเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ท้ายประกาศนี้
(๓) กรณีแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับต่ากว่าเดิม และผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูง
กว่าคุ ณ วุฒิ ให้ ไ ด้ รับ เงิน เดื อ นในอั น ดั บ เงิน เดื อนสาหรับ ต าแหน่ งที่ ส อบแข่ งขั น ได้ หรือ ได้ รับ
คัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไ ม่จาเป็นต้องดาเนินการสอบแข่งขัน ในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้น
เงินเดือนของอันดับเดิมตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่พนักงานจะได้รับเมื่อได้รับการ
แต่ งตั้ งให้ ดารงต าแหน่ ง ท้ ายประกาศนี้ และหากผู้ นั้ น ได้ รับ เงิน เดื อ นสู งกว่าขั้ น สู งของอัน ดั บ
เงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้อง
ด าเนิ น การสอบแข่ ง ขั น ให้ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นในขั้ น สู ง ของอั น ดั บ เงิ น เดื อ นส าหรั บ ต าแหน่ งที่
สอบแข่งขันได้ หรือได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องดาเนินการสอบแข่งขันนั้น
ข้อ ๑๕๗ ในกรณี ที่มี เหตุผ ลความจ าเป็ น นายกเทศมนตรีจ ะด าเนิ น การให้ พ นั ก งาน
เทศบาลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุ พิเศษที่
ไม่จาเป็น ต้องดาเนินการสอบแข่งขัน ซึ่งได้รับเงิน เดือนสูงกว่าคุณ วุฒิ ให้ ได้รับ เงินเดือนตาม
คุณวุฒิก็ได้ หากมีการระบุเงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิไว้ในประกาศสอบแข่งขัน หรือ
คัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขันในครั้งนั้น
ข้อ ๑๕๘ ให้พนักงานเทศบาลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ หรือ
ได้รับคัดเลือกที่มิใช่กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน ได้รับเงินเดือน ตามที่กาหนดใน
หมวด ๓ ว่าด้วยอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น แล้วแต่กรณี
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๑๕๘ ทวิ กรณี พ นั ก งานเทศบาลผู้ ใ ดได้ รั บ อนุ ญ าตจากนายกเทศมนตรี ให้ ไ ป
สอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ที่เทศบาลอื่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นแล้ว
เมื่ อ ประสงค์ จ ะโอนไปด ารงต าแหน่ ง ที่ ส อบแข่ ง ขั น สอบคั ด เลื อ ก หรื อ คั ด เลื อ กได้ นั้ น
นายกเทศมนตรีต้องเสนอ ก.ท.จ.เพื่อให้ความเห็นชอบให้พ้นจากตาแหน่ง โดยออกคาสั่งให้พ้นจาก
ตาแหน่งวันเดียวกันกับคาสั่งของเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่รับโอน เว้นแต่ผู้นั้น
อยู่ระหว่างถูกดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือกรณีอื่นที่ ก.ท.จ.เห็นสมควรให้ชะลอการโอน
กรณีตามวรรคหนึ่ง ก.ท.จ.สามารถมีมติเห็นชอบให้นายกเทศมนตรีออกคาสั่งให้
พ้นจากตาแหน่งและหน้าที่ได้ทันทีเมื่อได้รับแจ้งคาสั่งรับโอนจากเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นที่จะรับโอน โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.ทุกครั้ง แล้วรายงาน ก.ท.จ.ทราบ
ข้อ ๑๕๙ ภายใต้ บั งคั บ ข้ อ ๑๓๙ และข้ อ ๑๕๒ เพื่ อ ประโยชน์ ในการพั ฒ นาพนั ก งาน
เทศบาลและให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลเป็นส่วนรวม เมื่อ ก.ท.จ.มีมติให้
ความเห็นชอบให้รับโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลอื่นที่ประสงค์ขอโอนมาเป็นพนักงาน
เทศบาลในต าแหน่ ง บริ ห ารและสายงานผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ว่ า งของเทศบาลนั้ น โดย
นายกเทศมนตรีที่เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนนั้นแล้ว และเทศบาลที่ได้รับโอนได้เสนอขอ
ความเห็นชอบต่อ ก.ท.จ.ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ตาแหน่งนั้นว่างลง เมื่อ ก.ท.จ.ได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกเทศมนตรีออกคาสั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
และได้รับเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม
ข้อ ๑๖๐ ในกรณีการโอนพนักงานเทศบาลมาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหาร
และสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง เมื่อพ้นระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ตามข้อ ๑๕๙ และ
เทศบาลพิจารณาดาเนินการตามข้อ ๑๓๙ (๒) หรือ (๔) ให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
เพื่อพิจารณาโอนพนักงานเทศบาล จานวนไม่น้อยกว่า ๗ คน ดังนี้
(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ. ๑ คน
เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้แทนส่วนราชการ ๑ คน
เป็นกรรมการ
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คน
เป็นกรรมการ
(๔) นายกเทศมนตรีที่มีตาแหน่งว่างหรือผู้แทนนายกเทศมนตรี เป็นกรรมการ
(๕) ปลัดเทศบาลที่มีตาแหน่งว่าง
เป็นกรรมการ
(๖) ท้องถิ่นจังหวัด
เป็นกรรมการ
(๗) ผู้แทนพนักงานเทศบาลที่มีตาแหน่งว่างซึ่งนายกเทศมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
โดยให้เทศบาลแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ๑ คน
เป็นเลขานุการ
๒๔ข้อ ๑๕๘ ทวิ แก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.

๒๕๔๘ ซึง่ ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ ง กาหนดหลักเกณฑ์การโอนพนักงานเทศบาลผูส้ อบแข่งขันได้ ผูส้ อบคัดเลือกได้ หรือผูไ้ ด้รบั คัดเลือก
(เพิม่ เติม) ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๘
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กรณีพิจารณาโอนปลัดเทศบาล ให้เปลี่ยนกรรมการจากปลัดเทศบาลเป็นหัวหน้า
ส่วนราชการอื่นในเทศบาลที่มีตาแหน่งว่าง
ข้อ ๑๖๑ ในกรณี ที่น ายกเทศมนตรีไม่ ป ระสงค์เป็ น กรรมการตามข้ อ ๑๖๐ (๔) การ
แต่ งตั้ ง กรรมการคั ด เลื อ กเพื่ อ พิ จ ารณาโอน ให้ แ ต่ งตั้ งรองนายกเทศมนตรีห รื อ เทศมนตรีผู้ ที่
นายกเทศมนตรีมอบหมายเป็นกรรมการแทน
ข้อ ๑๖๒ กรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาโอนที่แต่งตั้งจากผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
ตามข้อ ๑๖๐ (๒) ให้เทศบาลพิจารณาแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด ซึ่งเป็นส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการพลเรือน
ตั้งแต่ระดับ ๗ ขึ้นไป ในสังกัดส่วนราชการนั้น
ข้อ ๑๖๓ กรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาโอนที่แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๑๖๐ (๓)
ให้ เทศบาลพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น ก.ท.จ. หรื อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ อื่ น ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการ หรือด้านกฎหมาย
ซึ่งอาจเป็นข้าราชการหรือบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ความสามารถดังกล่าว
ข้อ ๑๖๔ เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาโอนตามข้อ ๑๖๐ วรรคสอง ให้
เทศบาลพิจารณาแต่งตั้งจากพนักงานเทศบาลตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้อานวยการกอง หรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ให้เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาโอน ทาหน้าที่ในงานด้านธุรการต่าง ๆ
ของคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาโอน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๖๕ หลักเกณฑ์การคัดเลือก วิธีการคัดเลือก และการกาหนดคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ
เข้ารับ การคัด เลือกเพื่ อโอนตามข้อ ๑๖๐ ให้น าหลัก เกณฑ์ แ ละวิธีการที่ กาหนดไว้สาหรับ การ
คัดเลือก ผู้ดารงตาแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้มีระดับสูงขึ้นตามที่กาหนดในหมวด ๔ ว่าด้วยการ
คัดเลือก มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๖๖ ให้คณะกรรมการคัดเลือก ดาเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามที่กาหนดและได้
แจ้งความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลื อก แล้วประกาศผล
การคัดเลือกเสนอให้ ก.ท.จ.พิจารณารับโอน
ข้อ ๑๖๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๕๒ เพื่อประโยชน์แก่ราชการ เทศบาลอาจโอนสับเปลี่ยน
ตาแหน่ งพนั กงานเทศบาลในตาแหน่งเดียวกัน ได้ โดยความสมัค รใจของพนักงานผู้โอน และ
นายกเทศมนตรีของเทศบาลที่เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนดังกล่าวแล้ว ให้เทศบาลที่
เกี่ยวข้องเสนอขอความเห็นชอบต่อ ก.ท.จ. เมื่อ ก.ท.จ.ได้พิ จารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้
นายกเทศมนตรีออกคาสั่ง แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และได้รับเงินเดือนใน
ขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม

๗๔

การโอนพนักงานเทศบาลอื่น มาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานในเทศบาล อาจ
กระท าได้ โดยความสมั ค รใจของผู้ จ ะขอโอน และได้ รับ ความยิ น ยอมจากนายกเทศมนตรีข อง
เทศบาลที่จะรับโอนนั้น เมื่อ ก.ท.จ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกเทศมนตรีออกคาสั่ง
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และได้รับเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม
การโอนพนักงานเทศบาลตามวรรคสองมาดารงตาแหน่งในระดับต่ากว่าเดิมอาจ
กระทาได้ ต่อ เมื่ อพนัก งานเทศบาลผู้นั้ น สมั ครใจและได้ รับ ความเห็ น ชอบจาก ก.ท.จ. ในการนี้
ก.ท.จ. ต้องพิ จารณาโดยคานึงถึงเหตุผลความจาเป็ นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้ รับ โดย
ก าหนดให้ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นในขั้ น ที่ เที ย บได้ ต รงกั น กั บ ขั้ น เงิ น เดื อ นของอั น ดั บ เดิ ม ตามตาราง
เปรียบเที ยบขั้ น เงิน เดื อนแต่ ละอั น ดั บ ที่ พ นั ก งานเทศบาล จะได้รับ เมื่ อ ได้รับ การแต่ งตั้ งให้ ด ารง
ต าแหน่ งท้ าย ประกาศนี้ แต่ ห ากผู้ นั้ น ได้ รับ เงิน เดื อ นสู งกว่ าขั้ น สู งของอั น ดั บ เงิน เดื อ นส าหรับ
ตาแหน่งนั้น ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นสูงของอันดับสาหรับตาแหน่งนั้น
ข้อ ๑๖๘ ภายใต้ บังคับ ข้อ ๑๕๙ และข้อ ๑๖๗ ในกรณี ที่มี เหตุผลและความจาเป็ น ที่
สาคัญ เป็ นประโยชน์ต่ อราชการของเทศบาลโดยส่วนรวม เมื่อได้รับ การร้อ งขอจากเทศบาล
ก.ท.จ.อาจประสานการโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลหนึ่งมาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลของ
เทศบาลอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเดียวกันได้ โดยให้ดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และได้รับ
เงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม
๒๕“ข้อ

๑๖๙ กรณีมีความปรากฏต่อ ก.ท.จ.ว่ามีเหตุผลความจาเป็นเพื่อให้การบริหารงาน
ของเทศบาล และการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือเพื่อ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ระหว่างพนักงานเทศบาล ผู้บริหาร ผู้นาชุมชน และไม่
สามารถดาเนินการโอนพนักงานเทศบาลระหว่างเทศบาลภายในจังหวัด ตามหลักความสมัครใจได้
ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) ให้ ก.ท.จ.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาในการโอนย้าย
ประกอบด้วย
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ประธานอนุกรรมการ
- ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ. จานวน ๒ คน
อนุกรรมการ
- ผู้แทนนายกเทศมนตรีใน ก.ท.จ. จานวน ๒ คน
อนุกรรมการ
- ผู้แทนพนักงานเทศบาลใน ก.ท.จ. จานวน ๒ คน
อนุกรรมการ
- ท้องถิ่นจังหวัด
อนุกรรมการและเลขานุการ
๒๕ข้อ ๑๖๙ แก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๒๘ แก้ไข

เพิม่ เติม) พ.ศ.๒๕๕๓ ซึง่ ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ ง มาตรฐานทัวไปเกี
่
ย่ วกับหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตัง้ การย้าย
การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขัน้ เงินเดือน (แก้ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๕๓ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ มีผลตัง้ แต่
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓

๗๕

คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบถามความเห็นของผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสรุปความเห็น ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาเสนอ ก.ท.จ. ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันได้
รับทราบคาสั่ง
(๒) เมื่อ ก.ท.จ.พิ จารณาตรวจสอบข้อ เท็ จจริง แล้ว หากปรากฏว่า มี เหตุ ความ
จาเป็นอันสมควร ให้ ก.ท.จ. มีมติให้พนักงานเทศบาลโอนไปสังกัดเทศบาลอื่นได้ เมื่อ ก.ท.จ. มีมติ
เป็นประการใด ให้นายกเทศมนตรีที่เกี่ยวข้องดาเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น ภายใน ๔๕ วัน
(๓) มติ ก.ท.จ. ตาม (๒) ให้ถือเป็นที่สุด”
ข้อ ๑๗๐ การโอนพนักงานเทศบาล ตามที่กาหนดในหมวดนี้ ให้นายกเทศมนตรีมีคาสั่ง
รับโอนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ดังกล่าวให้ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ สอบคัดเลือกได้
หรือได้รับคัดเลือก ตามข้อ ๑๕๒ และ ข้อ ๑๕๓ หรือตาแหน่งที่ ก.ท.จ. มีมติให้ความเห็นชอบให้
รับ โอนและแต่งตั้ งให้ ดารงตาแหน่ งใด ตามข้อ ๑๕๙ ข้อ ๑๖๗ ข้อ ๑๖๘ และข้อ ๑๖๙ ให้
นายกเทศมนตรีของเทศบาลสังกัดเดิมมีคาสั่งให้พนักงานเทศบาลผู้นั้นพ้นจากตาแหน่ง ทั้งนี้ ให้
กาหนดวันที่ในคาสัง่ รับโอนและคาสั่ง ให้พ้นจากตาแหน่งให้มีผลในวันเดียวกัน
การสั่งการโอนพนักงานเทศบาล และการสั่งให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตาแหน่ง
ตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
๒๖ข้อ

๑๗๐ ทวิ กรณีการโอนพนักงานเทศบาลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เมื่อเทศบาลได้รับแจ้งการรับโอนพนักงานเทศบาลผู้นั้น
จากองค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่น ประเภทอื่ น หรือ ส่ว นราชการอื่ น ให้ น ายกเทศมนตรีรายงาน
ก.ท.จ.เพื่อขอความเห็นชอบให้พ้นจากตาแหน่ง โดยกาหนดวันออกคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่งเป็น
วันเดียวกันกับคาสั่งการรับโอน เมื่อมีคาสั่งรับโอนแล้วให้นายกเทศมนตรีรายงานให้ ก.ท.จ.ทราบ
หมวด ๘
การรับโอน
ข้อ ๑๗๑ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่
ข้าราชการการเมือง หรือข้าราชการวิสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลให้รับโอน
และแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลจากผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
โดยกรณีพิเศษตามข้อ ๑๐๙ (๒) โดยให้ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับการคัดเลือกนั้น
และให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิสาหรับตาแหน่งนั้น เว้นแต่ ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุ ณวุฒิ ให้
ได้รับเงินเดือนเท่ากับเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม แต่ถ้าไม่มีขั้นเงินเดือนเท่ากับเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม
๒๖ข้อ ๑๗๐ ทวิ แก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

๒๕๔๖ ซึง่ ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ ง มาตรฐานทัวไปเกี
่
ย่ วกับหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตัง้ การย้าย การโอน การ
รับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขัน้ เงินเดือน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๖

๗๖

ให้ได้รับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับการคัดเลือกในขั้นที่เทียบได้ตรงกัน
กับขั้นเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม ตามหลักเกณฑ์ การให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน แต่ถ้าเทียบ
แล้วผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือ
ได้รับการคัดเลือก ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นที่สูงของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งนั้น
การรับ โอนข้ าราชการประเภทอื่ น ที่ ไ ม่ ใช่ ข้ าราชการการเมื อ ง หรือ ข้ าราชการ
วิ ส ามั ญ มาบรรจุ แ ละแต่ งตั้ ง เป็ น พนั ก งานเทศบาลในต าแหน่ ง บริ ห ารและสายงานผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา ให้รับโอนและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลจากผู้ได้รับการคัดเลือก โดยให้มาดารง
ตาแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และให้ได้รับเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม
หลั ก เกณฑ์ ก ารคั ด เลือ ก และวิธีก ารคั ด เลือ กเพื่ อ รับ โอน ให้ น าหลั ก เกณฑ์ แ ละ
วิธีการที่กาหนดไว้สาหรับการคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้มีระดับสูงขึ้นตามที่
กาหนดในหมวด ๔ ว่าด้วยการคัดเลือกมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๗๒ ในกรณีเทศบาลมีเหตุผล และความจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่ราชการ
เทศบาลอาจขอรับโอนพนัก งานส่วนท้ องถิ่ นอื่ น หรือข้าราชการประเภทอื่น ที่ ไม่ใช่ข้าราชการ
การเมืองหรือข้าราชการวิสามัญ ที่มีความประสงค์จะขอโอนมาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลใน
ต าแหน่ ง ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ให้ เทศบาลเสนอ ก.ท.จ.โดยให้ ชี้ แ จงเหตุ ผ ลความจ าเป็ น ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ การทางาน และความชานาญการของผู้ที่จะขอโอนและประโยชน์ที่
ทางราชการจะได้รับ เมื่อ ก.ท.จ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้นายกเทศมนตรีสั่งรับโอน
และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็นพนักงานเทศบาล ส่วนจะบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับ
ใด และจะให้ ได้ รับ เงิน เดื อ นเท่ าใด ให้ ก.ท.จ. เป็ น ผู้ ก าหนด แต่ จ ะต้ อ งไม่ สู งกว่า พนั ก งาน
เทศบาลที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชานาญในระดับเดียวกัน
ข้อ ๑๗๓ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมา
บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลตามข้อ ๑๗๑ และข้อ ๑๗๒ ให้นายกเทศมนตรีมีคาสั่งให้
รับโอนและแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งพนั กงานเทศบาลแล้ว ให้มีห นังสือแจ้งการรับโอนให้ส่วน
ราชการสังกัดเดิมของผู้ที่จะโอนออกคาสั่งให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งและหน้าที่ ทั้งนี้ ให้กาหนด
วันทีใ่ นคาสั่งรับโอนและคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่งเป็นวันเดียวกัน
การออกค าสั่ งรับ โอนและแต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งในเทศบาลตามวรรคหนึ่ งให้
ก.ท.จ. ให้ความเห็นชอบก่อน
ข้อ ๑๗๔ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมา
บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ตาแหน่งที่จะนามาใช้ในการรับโอน ต้องเป็นตาแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน
(๒) ผู้ ได้ รับ การบรรจุ แ ละแต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งใด ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต รงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งนั้น
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(๓) ผู้ใดที่ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับ ๓ หากไม่เคยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งที่ใช้วุฒิตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งมาก่อน หรือไม่เคยได้รับแต่งตั้งโดยผลการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกในกรณีที่มี
เหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขันให้ดารงตาแหน่งที่ต้องใช้วุฒิตั้งแต่ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่
ต่ากว่านี้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานที่
เริ่มต้นจากระดับ ๓ ขึ้นไป ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งสายงานที่จะรับโอน และ
บัญชีสอบแข่งขันนั้นยังไม่ยกเลิก
(๔) การรับ โอนเพื่ อ แต่ งตั้ งให้ ด ารงตาแหน่ งที่ ต้ อ งด าเนิ น การคั ด เลื อกหรือ ต้ อ ง
ประเมินบุคคล ผู้ขอโอนจะต้องผ่านการคัดเลือกหรือผ่านการประเมินบุคคลก่อน
(๕) การรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานใด ของเทศบาลใดต้องไม่มี
ผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งสายงานนั้นของเทศบาลนั้น หรือของ ก.ท.จ.นั้น ขึ้นบัญชีรอการบรรจุอยู่
หรือไม่มีผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกในตาแหน่งสายงานนั้นของเทศบาลนั้น หรือของ
ก.ท.จ.นั้น ขึ้นบัญชีรอการแต่งตั้งอยู่
ข้อ ๑๗๕ เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ถือว่าเวลาราชการหรือเวลาทางาน
ของผู้ที่โอนมาตามที่กาหนดในหมวดนี้ ในขณะที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการ
ประเภทอื่นนั้น เป็นเวลาราชการของพนักงานเทศบาล
หมวด ๙
การเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล
(รวมพนักงานครูเทศบาลที่ไม่สังกัดสถานศึกษา)
ข้อ ๑๗๖ การเลื่อนพนักงานเทศบาลขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ให้เลื่อน
และแต่งตั้ งจากผู้ สอบแข่ งขัน ได้ หรือ ผู้สอบคัด เลือ กเพื่ อ ดารงตาแหน่ งนั้ น ได้ หรือจากผู้ ได้ รับ
คัดเลือกเพื่อดารงตาแหน่งนั้น
ข้อ ๑๗๗ การเลื่อนและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ให้เลื่อนและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีสอบแข่งขันหรือบัญชีสอบคัดเลือกหรือบัญชีผู้ได้รับการ
คัดเลือกนั้น แล้วแต่กรณี สาหรับการเลื่อนและแต่งตั้งจากผู้ได้รับคัดเลือกให้เลื่อนและแต่งตั้งตาม
ความเหมาะสมโดยคานึงถึงความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ และประวัติการรับราชการ ซึ่ง
จะต้องเป็นผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถแล้ว
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ข้อ ๑๗๘ การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นจากผู้
สอบแข่งขันได้ ให้ได้รับแต่งตั้งได้ ดังนี้
(๑) เลื่อนผู้ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือปริญญาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งในระดับ ๒ ระดับ ๓ หรือระดับ ๔ และสอบแข่งขันเพื่อดารงตาแหน่งนั้นได้ ขึ้น
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนั้น
(๒) การเลื่ อ นกรณี ดั ง กล่ า ว จะเลื่ อ นขึ้ น แต่ ง ตั้ ง ได้ ต่ อ เมื่ อ ถึ ง ล าดั บ ที่ ที่ ผู้ นั้ น
สอบแข่งขันได้ตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สาหรับเงินเดือนที่ได้รับให้เป็นไปตามคุณวุฒิที่
ประกาศรับสมัคร
(๓) หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ให้ดาเนินการตามหมวด ๔ ว่าด้วยการคัดเลือก
แห่งประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันสาหรับพนักงานเทศบาลที่ ก.ท.กาหนด
(๔) ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้โดยความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
ข้อ ๑๗๙ การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นจาก
ผู้สอบคัดเลือกได้ ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้ ดังนี้
(๑) เลื่อนและแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งในสายงานผู้ปฏิบัติงานให้ดารงตาแหน่งใน
สายงานผู้บริหารของเทศบาล
(๒) เลื่อนและแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือระดับ ๒
ให้ดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓
(๓) เลื่อนและแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลให้ดารงตาแหน่งสายงานศึกษานิเทศก์
(๔) เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ ก.ท.กาหนดไว้
ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งในระดับที่จะแต่งตั้ง และต้องเป็นผู้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของ
อันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งนั้น
(๕) หลัก สูตรและวิธีก ารสอบคั ดเลือ ก ให้ ดาเนิ น การตามหมวด ๔ ว่าด้ วยการ
คัดเลือกแห่งประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสาหรับพนักงานเทศบาลที่ ก.ท.
กาหนด
(๖) ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือก
ได้โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
ข้อ ๑๘๐ การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสาหรับ
ตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งระดับควบจากผู้ได้รับการคัดเลือก
(๑) เลื่อนและแต่งตั้งในระดับควบขั้นต้น ได้แก่ เลื่อนและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับเงินเดือน
ยังไม่ถึงขั้นต่าและผู้ที่ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่า ขั้นต่าของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่จะเลื่อน
ขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่เปลี่ยนสายงาน ดังต่อไปนี้
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(ก) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๑ ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ ขึ้น
ดารงตาแหน่งระดับ ๒ ของสายงานนั้น
(ข) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๒ ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ ขึ้น
ดารงตาแหน่งระดับ ๓ ของสายงานนั้น
(ค) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๓ ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ขึ้น
ดารงตาแหน่งระดับ ๔ ของสายงานนั้น
(ง) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๔ ของสายงานแพทย์ สายงานทันตแพทย์
และสายงานวิชาการสัตวแพทย์ ขึ้นดารงตาแหน่งระดับ ๕ ของสายงานนั้น
(๒) เลื่อนและแต่งตั้งในระดับควบขั้นสูง ได้แก่ เลื่อนและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับเงินเดือน
ไม่ต่ากว่าขั้นต่าของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่
สูงขึ้นโดยไม่เปลี่ยนสายงาน ดังต่อไปนี้
(ก) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๒ ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ ขึ้น
ดารงตาแหน่งระดับ ๓ ของสายงานนั้น
(ข) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๓ ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ ขึ้น
ดารงตาแหน่งระดับ ๔ ของสายงานนั้น
(ค) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๔ ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ขึ้น
ดารงตาแหน่งระดับ ๕ ของสายงานนั้น
(ง) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๕ ของสายงานแพทย์ สายงานทันตแพทย์
และสายงานวิชาการสัตวแพทย์ ขึ้นดารงตาแหน่งระดับ ๖ ของสายงานนั้น
(๓) เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ ก.ท.กาหนดไว้
ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งในระดับที่จะแต่งตั้ง
(๔) ให้ดาเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานตามวิธีการ
และแบบประเมินท้ายประกาศกาหนดนี้
(๕) ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นบันทึกความเห็นว่าควรเลื่อนระดับได้
ข้อ ๑๘๑ การเลื่อนผู้ที่ดารงตาแหน่งระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ หรือระดับ ๔ ซึ่งเป็นผู้
ที่ได้รับการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขันให้ แต่งตั้งดารงตาแหน่งใน
ระดับสูงขึ้น
(๑) ได้รับวุฒิ ที่ตรงตามคุ ณสมบั ติเฉพาะสาหรับ ตาแหน่ งในระดับ ที่ สูงขึ้น โดย
ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนของเทศบาล ตามข้อ ๑๑๕ (๑)
(๒) ได้รับวุฒิที่ ก.ท.กาหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณี
พิเศษตามข้อ ๑๑๕ (๒)

๘๐

(๓) หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกให้ดาเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขันสาหรับพนักงานเทศบาลที่ ก.ท. กาหนด
(๔) ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
ข้อ ๑๘๒ การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้นสาหรับตาแหน่งที่กาหนด
เป็นตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ในตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒
(๑) ตาแหน่งในกลุ่มงานธุรการหรือบริการทั่วไป และกลุ่มงานที่ปฏิบัติภารกิจหลัก
ของส่วนราชการ ตามบัญชีรายการจาแนกกลุ่มงานตาแหน่งฯ (บัญชีหมายเลข ๑ ท้ายประกาศนี้)
ให้กาหนดตาแหน่งได้ถึงระดับ ๕ หรือ ๖ ดังนี้
(ก) ตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ กาหนดเป็นตาแหน่งระดับ ๑–๓
หรือ ๔ สาหรับระดับ ๕ ให้มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
(ข) ตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ อาจปรับเป็นตาแหน่งระดับ ๒–๔
หรือ ๕ สาหรับระดับ ๖ ให้มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
(๒) ตาแหน่ งในกลุ่มงานเทคนิ คเฉพาะด้าน และกลุ่มงานที่ใช้ทักษะและความ
ชานาญเฉพาะตัวตามบัญ ชีจาแนกกลุ่ม งานตาแหน่งฯ (บั ญ ชี หมายเลข ๑ ท้ ายประกาศนี้) ให้
กาหนดตาแหน่งได้ถึงระดับ ๕ หรือ ๖ ดังนี้
(ก) ตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ กาหนดเป็นตาแหน่งระดับ ๑–๓
หรือ ๔ หรือ ๕
(ข) ตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ กาหนดเป็นตาแหน่งระดับ ๒–๔
หรือ ๕ หรือ ๖
ทั้งนี้ การกาหนดตาแหน่งตามข้อ (๑) และ (๒) ระดับตาแหน่งที่จะปรับปรุง
ต้องไม่สูงกว่าระดับของตาแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าที่ตาแหน่งนั้นสังกัด
(๓) ก.ท.จ.เห็นชอบกาหนดตาแหน่งและระดับตาแหน่งตามข้อ (๑) และ (๒) ตาม
กรอบและแผนอัตรากาลังของพนักงานเทศบาล ยกเว้นการจะปรับตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้น
จากระดับ ๑ ให้เป็นระดับ ๕ และตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ ให้เป็นระดับ ๖ ตาม
ข้อ (๑) ให้ ดาเนิน การได้ เมื่ อผู้ดารงตาแหน่งนั้น เป็ น ผู้มีผ ลงานและมีคุ ณ สมบั ติค รบถ้วนที่จ ะ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นดังกล่าว และลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพ
ของงานของตาแหน่งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสาคัญถึงขนาดที่จะต้องปรับระดับตาแหน่งตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.ท.กาหนด
(๔) การปรับระดับตาแหน่งให้สูงขึ้นให้ดาเนินการได้ครั้งละไม่เกิน ๑ ระดับ การ
จะพิ จารณาปรับ ระดั บ ตาแหน่งใดให้ห น่ วยงานการเจ้าหน้าที่ ศึกษาและวิเคราะห์ ห น้าที่ ความ
รับผิดชอบของตาแหน่งเพื่อเสนอ ก.ท.จ.พิจารณา โดยใช้แบบประเมินตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีประสบการณ์(สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒) ซึ่งใช้สาหรับการปรับระดับตาแหน่ง
ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ ขึ้นเป็นระดับ ๕ และตาแหน่งของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒
ขึ้นเป็นระดับ ๖ เท่านั้น

๘๑

(๕) ในการดาเนินการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าว ในชั้นแรกต้องมีคาบรรยาย
ลั ก ษณะงานของต าแหน่ ง (Job Description) ที่ ก าหนดไว้ เดิ ม และที่ ก าหนดใหม่ และหาก
รายละเอียดของข้อมูลไม่ชัดเจน อาจต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม โดยการสัมภาษณ์ตัวพนักงานหรือ
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงการสังเกตการทางานจริงในพื้นที่ การศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ย วข้อง
กับงานที่ข้าราชการผู้นั้นรับผิดชอบ หรือโดยวิธีการอื่น ๆ
(๖) หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้ง ให้สามารถดาเนินการได้ ดังนี้
(ก) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๓ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ ขึ้นดารง
ตาแหน่งระดับ ๔ ของสายงานนั้น
(ข) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๔ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ ขึ้นดารง
ตาแหน่งระดับ ๕ ของสายงานนั้น
(ค) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๔ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ ขึ้นดารง
ตาแหน่งระดับ ๕ ของสายงานนั้น
(ง) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๕ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ ขึ้นดารง
ตาแหน่งระดับ ๖ ของสายงานนั้น
(๗) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวันยื่นแบบประเมิน ดังนี้
(ก) เป็นผู้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่
ก.ท. กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งในระดับที่จะแต่งตั้ง และ
๒๗(ข) เป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ งและปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ในต าแหน่ งสายงานที่ จ ะเลื่ อ นขึ้ น
แต่งตั้งในระดับที่ต่ากว่าระดับของตาแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ๑ ระดับ ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๒ ปี โดยไม่อาจนาระยะเวลาดารงตาแหน่งในสายงานอื่นมานับเกื้อกูลได้ เช่น จะเลื่อนเป็น
นายช่างโยธา ๖ ต้องเป็นนายช่างโยธา ๕ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี เป็นต้น เว้นแต่ดารงตาแหน่งใน
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ ที่มีลักษณะงานด้านเดียวกันกับตาแหน่งที่จะเลื่อนขึ้น
แต่งตั้ง ตามบัญชีจัดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกันที่ ก.ท.กาหนด (ตามบัญชีหมายเลข ๒ ท้าย
ประกาศนี้) ในกรณีที่ระยะเวลาติดต่อกันไม่ครบ ๒ ปี แต่นับรวมหลาย ๆ ช่วงเวลาแล้วครบ ๒ ปี
ให้นับเวลาการดารงตาแหน่งดังกล่าวได้ และ
(ค) มีระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่
แต่งตั้งตามคุณวุฒิของบุคคล และระดับตาแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ดังนี้

๒๗ข้อ ๑๘๒(๗)(ข) แก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒)

พ.ศ.๒๕๔๘ ซึง่ ออกตามประกาศ ก.ท. เรือ่ ง กาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตัง้ พนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับทีส่ งู ขึน้ (เพิม่ เติม)
ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๘แมีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๘

๘๒

คุณวุฒิ

เลื่อนขึ้นดารงตาแหน่ง
ระดับ ๔ ระดับ ๕ ระดับ ๖

ตาแหน่งในสายที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือระดับ ๒
- ม.๓ / ม.ศ.๓ / ม.๖ หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
๙ ปี
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(วิชาอาชีพ ๑) หรือเทียบ ๘ ปี
ได้ไม่ต่ากว่านี้
- ปวช.หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ ๒) ๖ ปี
หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒
- ปวท.หรืออนุปริญญา ๒ ปี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
- ปวส.หรืออนุปริญญา ๓ ปีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้

๑๑ ปี
๑๐ ปี

๑๓ ปี
๑๒ ปี

๘ ปี

๑๐ ปี

๗ ปี
๖ ปี

๙ ปี
๘ ปี

- การนั บระยะเวลาตามข้อ (ค) อาจน าระยะเวลาในการดารงตาแหน่ ง
หรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานอื่น ซึ่งเป็นงานที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและ
เกื้อกูลกันตามที่ ก.ท.กาหนดมานับ รวมเป็น ระยะเวลาขั้น ต่าดังกล่าวได้ตามบั ญ ชีกาหนดกลุ่ม
ตาแหน่งพนักงานเทศบาลที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน (ตามบัญชี
หมายเลข ๓ ท้ายประกาศนี้)
- การพิจารณาคุณวุฒิ ตามข้อ (ค) ต้องเป็นคุณวุฒิ ทางการศึกษาที่ตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งนั้นเท่านั้น และให้
พิจารณาจากวุฒิทางการศึกษาที่ระบุไว้ในบัตรประวัติพนักงานเทศบาลเป็นหลักในกรณีผู้ได้รับ
คุ ณ วุ ฒิ เพิ่ ม เติ ม ภายหลั งจากการบรรจุ เข้ ารั บ ราชการจะต้ อ งยื่ น ขอบั น ทึ ก เพิ่ ม ลงบั ต รประวั ติ
พนักงานเทศบาลก่อนจึงจะนาคุณวุฒินั้นมาใช้ในการพิจารณาได้
๒๘(ง) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าอัตราเงินเดือน ดังต่อไปนี้
- เลื่อนระดับ ๔ ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันไม่ต่ากว่า
อันดับ ท ๓ ขั้น ๓ และต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่า อันดับ ท ๓ ขั้น ๒
- เลื่อนระดับ ๕ ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันไม่ต่ากว่า
อันดับ ท ๔ ขั้น ๓ และต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่า อันดับ ท ๔ ขั้น ๒
- เลื่อนระดับ ๖ ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่า
อันดับ ท ๕ ขั้น ๓
- เลื่อนระดับ ๗ ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่า
อันดับ ท ๖ ขั้น ๓
๒๘ข้อ ๑๘๒(๗)(ง),๑๘๓(๖)(ค) แก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

(ฉบับที่ ๓๘) พ.ศ.๒๕๕๕ ซึง่ ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ ง หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตัง้ พนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับทีส่ งู ขึน้ (ฉบับ
ที่ ๒) ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

๘๓

(๘) วิธีการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
(ก) ตาแหน่งที่ต้องมีการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งให้เสนอ ก.ท.จ.เพื่อ
พิจารณาอนุมัติปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเมื่อผู้ดารงตาแหน่งนั้นเป็นผู้มีผลงานและมีคุณสมบัติ
ครบถ้ วนที่ จ ะแต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งสู งขึ้ น ดั งกล่ าวและลั ก ษณะหน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ
ปริมาณและคุณภาพของงานของตาแหน่งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสาคัญถึงขนาดที่จะต้อง
ปรับระดับตาแหน่ง ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.ท.กาหนด
๒๙(ข) ให้เทศบาลแต่ งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาคุณ สมบัติ และประเมินผล
งานประกอบดังนี้
(๑) ประธานให้แต่งตั้งจากข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล หรือผู้ที่
เคยเป็ น ข้าราชการหรือ พนั ก งานเทศบาลที่ ด ารงต าแหน่ งในสายงานที่ จ ะประเมิ น สู งกว่าผู้ ข อ
ประเมินอย่างน้อย ๑ ระดับ หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มีความชานาญในสายงานนั้น ๆ ซึ่งไม่
เคยเป็นข้าราชการมาก่อน
(๒) กรรมการที่ เป็ นข้าราชการหรือพนั กงานเทศบาล หรือเคยเป็ น
ข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลที่เคยดารงตาแหน่งในสายงานที่จะประเมิน อย่างน้อยเท่ากับ
ระดับตาแหน่งที่ขอประเมินหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มีความชานาญในสายงานนั้น ๆ ซึ่งมี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถจานวนไม่น้อยกว่า ๒ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน
(๓) เลขานุการให้เทศบาลแต่งตั้งเลขานุการ จานวน ๑ คน
คณะกรรมการฯ ดังกล่าวจะมีกี่คนก็ได้และอาจตั้งเป็นการเฉพาะคราวหรือ
ตั้งเป็นการถาวรก็ได้ แล้วแต่ความเหมาะสมและความจาเป็นของแต่ละเทศบาล โดยให้คณะ
กรรมการฯ มีอานาจหน้าที่
(๓.๑) พิ จ ารณาก าหนดแนวทางในการด าเนิ น การประเมิ น ผลงาน
กาหนดประเภท จานวนผลงาน ลักษณะของผลงานและวิธีการสัมภาษณ์ที่จะนามาใช้ประเมินใน
แต่ละตาแหน่งให้สอดคล้องกับลักษณะการปฏิบัติงานของตาแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง
(๓.๒) พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลที่จะได้รับการ
คัดเลือกแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น
(๓.๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกีย่ วข้องกับการประเมินบุคคลตามที่ ก.ท.จ.
มอบหมาย
(๔) การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงานให้
เป็นไปตามวิธีการและแบบประเมินแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้
(๙) ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยผ่านความเห็นชอบจาก
ก.ท.จ. และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
๒๙ข้อ ๑๘๒(๘)(ข),๑๘๓(๗)(ข) แก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๗ ซึง่ ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ ง กาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตัง้ พนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่
สูงขึน้ (เพิม่ เติม) ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๗ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๗

๘๔

ข้อ ๑๘๓ การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้นสาหรับตาแหน่งที่
กาหนดเป็นตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓
(๑) ตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ กาหนดเป็นตาแหน่งระดับ ๔–๕
หรือ ๖ ว หรือ ๗ ว (บัญชีหมายเลข ๔ ท้ายประกาศนี้) ดังนี้
(ก) ตาแหน่งในกลุ่มงานวิชาการทั่วไป กาหนดระดับของตาแหน่ง ๓–๕ หรือ
๖ ว หรือ ๗ ว ได้ สาหรับ ระดับ ๗ว ให้มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
(ข) ต าแหน่ ง ในกลุ่ ม งานวิ ช าชี พ และกลุ่ ม งานทั ก ษะและความช านาญ
เฉพาะตัวอาจกาหนดระดับตาแหน่ง ๓ – ๕ หรือ ๖ ว หรือ ๗ ว โดยสาหรับ ระดับ ๗ ว ให้มีการ
ประเมินเพื่อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
ทั้งนี้ การกาหนดระดับตาแหน่งที่จะปรับปรุงต้องไม่สูงกว่าระดับตาแหน่ง
ของหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าที่ตาแหน่งนั้นสังกัด
(๒) ก.ท.จ.เห็นชอบกาหนดตาแหน่งและระดับตาแหน่งตามข้อ (๑) ตามกรอบ
และแผนอัตรากาลังของพนักงานเทศบาล ยกเว้นการจะปรับตาแหน่งใดให้เป็นระดับ ๗ว ตามข้อ
(ก) และ (ข) ให้ดาเนินการได้เมื่อผู้ดารงตาแหน่งนั้นเป็นผู้ มีผลงานและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นดังกล่าว และลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพ
ของงานของตาแหน่งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสาคัญถึงขนาดที่จะต้องปรับระดับตาแหน่งตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.ท.กาหนด
(๓) การปรับระดับตาแหน่งให้สูงขึ้นให้ดาเนินการได้ครั้งละไม่เกิน ๑ ระดับ การ
จะพิจารณาปรับ ระดับตาแหน่งใด ให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์หน้าที่ความ
รั บ ผิ ด ชอบของต าแหน่ ง เพื่ อ เสนอ ก.ท.จ. พิ จ ารณาโดยใช้ แ บบประเมิ น ต าแหน่ ง ส าหรั บ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓) ซึ่งใช้สาหรับการปรับระดับตาแหน่ง
ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ขึ้นเป็นระดับ ๗ว เท่านั้น)
(๔) ในการดาเนินการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าว ในชั้นแรกต้องมีคาบรรยาย
ลั ก ษณะงานของต าแหน่ ง (Job Description) ที่ ก าหนดไว้ เดิ ม และที่ ก าหนดใหม่ และหาก
รายละเอียดของข้อมูลไม่ชัดเจน อาจต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม โดยการสัมภาษณ์ตัวข้าราชการ
หรือผู้บังคับบั ญ ชาโดยตรง การสังเกตการทางานจริงในพื้ นที่ การศึก ษาจากเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานที่ข้าราชการผู้นั้นรับผิดชอบ หรือโดยวิธีการอื่น ๆ
(๕) หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้ง ให้สามารถดาเนินการได้ ดังนี้
(ก) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๕ ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ขึ้น
ดารงตาแหน่งระดับ ๖ ว ของสายงานนั้น
(ข) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๖ ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ขึ้น
ดารงตาแหน่งระดับ ๗ ว ของสายงานนั้น

๘๕

(๖) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวันยื่นแบบประเมิน ดังนี้
(ก) เป็นผู้มีคุณ วุฒิ และคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
ตามที่ ก.ท.กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง และ
(ข) มีระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่
จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิและระดับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง ดังนี้
คุณวุฒิ
- คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
- คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
- คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

เลื่อนขั้นดารงตาแหน่ง
ระดับ ๖ ระดับ ๗
๖ ปี
๗ ปี
๔ ปี
๕ ปี
๒ ปี
๓ ปี

- การนั บ ระยะเวลาตามข้อ (ข) อาจน าระยะเวลาในการด ารงตาแหน่ ง
หรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานอื่น ซึ่งเป็นงานที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและ
เกื้อกูลกันตามที่ ก.ท.กาหนดมานับ รวมเป็น ระยะเวลาขั้น ต่าดังกล่าวได้ตามบั ญ ชีกาหนดกลุ่ม
ต าแหน่ งพนั ก งานเทศบาลที่ มี ลั ก ษณะหน้ าที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบเกี่ ย วข้ อ งและเกื้ อ กู ล กั น (บั ญ ชี
หมายเลข ๕ ท้ายประกาศ)
- การพิจารณาคุณวุฒิตามข้อ (ข) ต้องเป็นคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งนั้นเท่านั้นและให้
พิจารณาจากวุฒิทางการศึกษาที่ระบุไว้ในบัตรประวัติพนักงานเทศบาลเป็นหลักในกรณีผู้ได้รับ
คุณวุฒิ เพิ่มเติมภายหลังจากการบรรจุเข้ารับราชการจะต้องยื่นขอบันทึกเพิ่มลงในบัตรประวัติ
พนักงานเทศบาลก่อนจึงจะนาวุฒินั้นมาใช้ในการพิจารณาได้
(ค) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าอัตราเงินเดือน ดังต่อไปนี้
- เลื่อนระดับ ๖ ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่า
อันดับ ท ๕ ขั้น ๓
- เลื่อนระดับ ๗ ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่า
อันดับ ท ๖ ขั้น ๓
- เลื่อนระดับ ๘ ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่า
อันดับ ท ๗ ขั้น ๓
- เลื่อนระดับ ๙ ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่า
อันดับ ท ๘ ขั้น ๓

๘๖

(๗) วิธีการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
(ก) ตาแหน่งที่ต้องมีการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งให้เสนอ ก.ท.จ.เพื่ อ
พิจารณาอนุมัติปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเมื่อผู้ดารงตาแหน่งนั้นเป็นผู้มีผลงานและมีคุณสมบัติ
ครบถ้ วนที่ จ ะแต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งสู งขึ้ น ดั งกล่ าวและลั ก ษณะหน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ
ปริมาณและคุณภาพของงานของตาแหน่งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสาคั ญถึงขนาดที่จะต้อง
ปรับระดับตาแหน่ง ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.ท.กาหนด
(ข) ให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน
ประกอบดังนี้
(๑) ประธานให้แต่งตั้งจากข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล หรือผู้ที่เคย
เป็นข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล ที่ดารงตาแหน่งในสายงานที่จะประเมินสูงกว่าผู้ขอประเมิน
อย่างน้อย ๑ ระดับ หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มีความชานาญในสายงานนั้น ๆ ซึ่งไม่เคยเป็น
ข้าราชการมาก่อน
(๒) กรรมการที่ เป็ น ข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานเทศบาล หรื อ เคยเป็ น
ข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลที่เคยดารงตาแหน่งในสายงานที่จะประเมินอย่างน้อยเท่ากับ
ระดับตาแหน่งที่ขอประเมินหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มีความชานาญในสายงานนั้น ๆ ซึ่งมี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ จานวนไม่น้อยกว่า ๒ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน
(๓) เลขานุการให้เทศบาลแต่งตั้งเลขานุการ จานวน ๑ คน
คณะกรรมการฯ ดังกล่าวจะมีกี่คนก็ได้และอาจตั้งเป็นการเฉพาะคราว
หรือตั้งเป็นการถาวรก็ได้ แล้วแต่ความเหมาะสมและความจาเป็นของแต่ละเทศบาล โดยให้คณะ
กรรมการฯ มีอานาจหน้าที่
(๓.๑) พิ จ ารณาก าหนดแนวทางในการด าเนิ น การประเมิ น ผลงาน
กาหนดประเภท จานวนผลงาน ลักษณะของผลงานและวิธีการสัมภาษณ์ที่จะนามาใช้ประเมินใน
แต่ละตาแหน่งให้สอดคล้องกับลักษณะการปฏิบัติงานของตาแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง
(๓.๒) พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลที่จะได้รับการ
คัดเลือกแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น
(๓.๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลตามที่ ก.ท.จ.
มอบหมาย
(๔) การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงานให้
เป็นไปตามวิธีการและแบบประเมินแนบท้ายประกาศนี้
(๘) ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ

๘๗
๓๐(๙)

กรณีที่เทศบาลใดเห็นว่าผู้ดารงตาแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติของสายงานที่เริ่มต้น
จากระดับ ๓ และดารงตาแหน่งในระดับ ๖ ว ผู้ใดเป็นผู้มีผลงานและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นเป็นระดับ ๗ ว แต่ไม่อาจเสนอขอปรับปรุงให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นได้
เนื่องจากเมื่อปรับปรุงระดับตาแหน่งแล้ว จะมีระดับตาแหน่งที่สูงกว่าหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งดารง
ตาแหน่งในระดับ ๖ กรณีเทศบาลขนาดเล็กให้เทศบาลเสนอขอปรับปรุงระดับตาแหน่งดังกล่าวต่อ
ก.ท.จ.เพื่อพิจารณาเหตุผลความจาเป็นเป็นการเฉพาะรายได้ โดยมีเงื่อนไขตามข้อ (๒),(๓)
ข้อ ๑๘๔ การเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งบริหารให้ดารงตาแหน่งบริหารในระดับที่
สูงขึ้นในเทศบาล ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้เมื่อมีตาแหน่งในระดับนั้นว่าง โดยวิธีการคัดเลือกตามที่
กาหนดในหมวด ๔ ว่าด้วยการคัดเลือก
ข้อ ๑๘๕ การเลื่อนและแต่งตั้งในตาแหน่งสายผู้บริหารตั้งแต่ระดับ ๗ ให้เลื่อนและแต่งตั้ง
ได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามคุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ที่ จ ะแต่ ง ตั้ ง ตามที่
กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนตาแหน่ง
(๒) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของอันดับเงินเดือนในระดับ ๗
(๓) สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ท.จ.ประกาศกาหนด
(๔) ในรอบปีที่แล้วจนถึงวันแต่งตั้งต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษ
ภาคทัณฑ์ หรืออยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวน
(๕) ผ่านการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกที่ ก.ท. กาหนด
ข้อ ๑๘๖ การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบริหารระดับ ๘ ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่กาหนด
ไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
(๒) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของอันดับเงินเดือนในระดับ ๘
(๓) ในรอบปีที่แล้วจนถึงวันที่แต่งตั้งต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษ
ภาคทัณฑ์ หรืออยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวน
(๔) ได้ ผ่านการสอบคั ด เลือ กหรือ คั ดเลือ กตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่อ นไขการสอบ
คัดเลือกหรือคัดเลือกที่ ก.ท. กาหนด

๓๐ข้อ ๑๘๓(๙) แก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

๒๕๔๖ ซึง่ ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ ง กาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตัง้ พนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับทีส่ งู ขึน้ (ฉบับที่ ๒) ลง
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๖ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๖

๘๘

ข้อ ๑๘๗ การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบริหารระดับ ๙ ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) มีคุ ณ สมบั ติ ตรงตามคุณ สมบั ติเฉพาะสาหรับ ตาแหน่ งที่ จะแต่งตั้งตามที่
กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
(๒) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของอันดับเงินเดือนในระดับ ๙
(๓) ในรอบปีที่แล้วจนถึงวันแต่งตั้งต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษ
ภาคทัณฑ์ หรืออยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวน
(๔) ได้ผ่านการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบ
คัดเลือกหรือคัดเลือกที่ ก.ท. กาหนด
ข้ อ ๑๘๘ หลั ก สู ต รและวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กตามข้ อ ๑๘๔ ให้ ด าเนิ น การตามประกาศ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสาหรับพนักงานเทศบาลที่กาหนดในหมวด ๔ สาหรับการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านให้ ใช้ แ บบประเมิ น ฯ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขการประ เมิ น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลที่กาหนดในหมวด ๑๔ ส่วนที่ ๕
ข้อ ๑๘๙ การแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๑๘๔ ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้เลื่อน
และแต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการคัดเลือก
๓๑ยกเลิก ข้อ ๑๙๐ – ข้อ ๑๙๕
๓๒ข้ อ

๑๙๖ เลื่ อ นและแต่ ง ตั้ ง ให้ พ นั ก งานเทศบาลในสายงานวิ ท ยาศาสตร์ โดยให้
ดาเนินการตามข้อ ๙๗
ข้ อ ๑๙๗ ให้ เทศบาลพิ จ ารณาตั้ ง งบประมาณค่ า ใช้ จ่ า ยเป็ น ค่ า ตรวจผลงานของ
คณะกรรมการฯ โดยประสานงานกับ ก.ท.จ.
ข้อ ๑๙๘ การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น ในตาแหน่งสาหรับ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์และในตาแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงาน
ศึกษานิเทศ หากเทศบาลเจ้าสังกัดตรวจสอบพบว่าพนักงานเทศบาลรายใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
เรื่องคุณสมบัติของบุคคลเรื่องสัดส่วนการจัดทาผลงาน หรือเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดทาผลงาน
เป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงานหรือนาผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการ
๓๑ข้อ ๑๙๐-๑๙๕,หมวด ๑๐ ยกเลิกตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับ

ที่ ๒๖) พ.ศ.๒๕๕๐ ซึง่ ออกตามประกาศ ก.ท. เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล
เพื่อให้มหี รือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๐ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
๓๒ข้อ ๑๙๖ แก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ.

๒๕๔๘ ซึง่ ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ ง กาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตัง้ พนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งทีส่ งู ขึน้ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน
๒๕๔๘ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๘

๘๙

จ้ า งวานผู้ อื่ น ท าผลงานให้ โดยผลงานที่ น ามาจั ด ท านั้ น ไม่ ใ ช่ ผ ลงานที่ แ ท้ จ ริ ง ของตน ให้
นายกเทศมนตรีสั่งระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคาขอประเมิน บุคคลของพนักงานเทศบาล แล้ว
ดาเนินการทางวินัยแก่พนักงานฯ ดังกล่าว รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณีต่อไป
ข้อ ๑๙๙ ห้ามมิให้ผู้ขอรับการประเมินบุคคลซึ่งถูกระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคาขอ
ตามข้อ ๑๙๖ และข้อ ๑๙๘ เสนอขอรับ การประเมิ น บุ ค คล เพื่ อ แต่ งตั้ งให้ ดารงต าแหน่ ง
สาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์และในตาแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับที่
สูงขึ้น มีกาหนดเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับแต่วันถูกระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคาขอ
ข้อ ๒๐๐ ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการส่ งคาขอ
ประเมินบุคคลที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลประกอบคาขอประเมินบุคคลให้ถูกต้อง และในกรณีที่ผู้
ขอรับการประเมินหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีกรณีสมควรถูกดาเนินการทางวินัยตามที่กาหนดในข้อ ๑๙๔
และ ข้อ ๑๙๕ หากผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลย ไม่ดาเนินการทางวินัย ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชานั้ น
กระทาผิดวินัยตามข้อ ๒๐ แห่งประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษา
วินัยและการดาเนินการทางวินัย
ข้อ ๒๐๑ การกาหนดให้ได้รับเงินเดือนสาหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อ นไขการให้พนักงานเทศบาล
ได้รับเงินเดือนที่ที่กาหนดในหมวด ๓
ข้อ ๒๐๒ การเลื่อนพนักงานเทศบาลที่มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนว่ากระทาผิด
วินั ย อย่ างร้ายแรง หรือ มี ค าสั่งลงโทษทางวิ นั ย หรือ ถู ก ฟ้ อ งร้อ งคดี อ าญา ขึ้ น แต่ งตั้ งให้ ด ารง
ตาแหน่งที่สู งขึ้น ให้ เลื่ อนและแต่ งตั้ งได้ตั้ งแต่ วันที่ ผู้บั งคั บ บัญ ชาอาจเลื่ อนขั้น เงิน เดื อนให้ แ ก่
พนักงานผู้นั้นได้ เป็นต้นไป
ยกเลิก หมวด ๑๐ การเลื่อนระดับพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา
หมวด ๑๑
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้อ ๒๒๓ พนักงานเทศบาลผู้ใดปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และปฏิบัติ
ราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ถือว่าผู้นั้นมี
ความชอบ จะได้รับบาเหน็จความชอบซึ่งอาจเป็นคาชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ รางวัล หรือการได้
เลื่อนขั้นเงินเดือน ตามควรแก่กรณี

๙๐

ข้อ ๒๒๔ การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโดยคานึงถึง
คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและ
ความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัย และการ
ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานเทศบาล
ข้อ ๒๒๕ การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลที่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามที่กาหนดใน
หมวดนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณา
ในกรณีที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลผู้ใด ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ผู้นั้น
ทราบพร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้
๓๓

“ข้อ ๒๒๖ ในประกาศกาหนดนี้
“ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ
“ครึ่งปีแรก” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึงวันที่ 31 มีนาคม
“ครึ่ ง ปี ห ลั ง ” หมายความว่ า ระยะเวลาตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 เมษายน ถึ งวั น ที่ 30

กันยายน
“ครึ่งปีที่แล้วมา” หมายความว่า ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีห ลังที่ ผ่านมา
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๒๗ ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลปีละสองครั้ง ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้สาหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้อ ๒๒๘ การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลให้เลื่อนปีละสองครั้ง ดังนี้
(1) ครั้งที่ 1 เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนสาหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก โดย
ให้เลื่อนในวันที่ 1 เมษายนของปีที่ได้เลื่อน
(2) ครั้งที่ 2 เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนสาหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลังโดย
ให้เลื่อนในวันที่ 1 ตุลาคมของปีถัดไป
ข้อ ๒๒๙ การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับหรือ
ระดับเงินเดือนสาหรับประเภทตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้น
ข้อ ๒๓๐ พนักงานเทศบาลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแต่ละครั้ง
ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๓๓

ข้อ ๒๒๖-๒๔๑/๒ แก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๕๘)

พ.ศ.๒๕๕๙ ซึง่ ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ ง มาตรฐานทัวไปเกี
่
ย่ วกับการกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขัน้ เงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘
ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙

๙๑

(1) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วย
ความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินตาม
ข้อ ๒๒๗ แล้วเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น
(2) ในครึ่งปี ที่แล้ วมาต้ องไม่ ถู ก สั่ งลงโทษทางวินั ย ที่ ห นั ก กว่ าโทษภาคทั ณ ฑ์
หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ
ความผิดที่ทาให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน
(4) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(5) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่
เดือน หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย
(6) ในครึ่งปีที่แล้วมาสาหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน
(7) ในครึ่งปี ที่ แ ล้ ว มาส าหรั บ ผู้ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ล าติ ด ตามคู่ ส มรสไปปฏิ บั ติ
ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน
(8) ในครึ่งปี ที่ แ ล้ ว มาต้ อ งไม่ ล า หรื อ มาท างานสายเกิ น จ านวนครั้ ง ที่ น ายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด กาหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยคานึงถึงลักษณะงานและสภาพ
ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน
(9) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบ
สามวัน แต่ไม่รวมถึงวันลาตาม (6) หรือ (7) และวันลาดังต่อไปนี้
(ก) ลาอุ ป สมบท หรื อ ลาไปประกอบพิ ธี ฮั จ ย์ ณ เมื อ งเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน
(ค) ลาป่วยซึ่งจาเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลาย
คราวรวมกันไม่เกินหกสิบวันทาการ
(ง) ลาป่วยเพราะประสบอัน ตรายในขณะปฏิบั ติราชการตามหน้าที่หรือ
ในขณะเดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่
(จ) ลาพักผ่อน
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
(ซ) ลาไปช่ วยเหลื อภริ ยาที่ คลอดบุ ตรเฉพาะวั นลาที่ มี สิ ทธิ ได้ รั บเงินเดื อน
ระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
(ฌ) ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

๙๒

การนับจานวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันสาหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลา
ป่วยให้นับเฉพาะวันทาการ
ข้อ ๒๓๑ พนักงานเทศบาลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นในแต่ละครั้ง
ต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ ๒๓๐ และอยู่
ในหลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ปฏิ บั ติงานตามหน้ าที่ และมี ผลการประเมิ นการปฏิ บั ติ งานในระดับดีเด่ นและมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็น
ตัวอย่างที่ดีได้
(2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์
สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ และทางราชการได้ดาเนินการตามความคิด
ริเริ่ม หรือได้รับรองให้ใช้การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น
(3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตราเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการ
ต่อสู้เสี่ยงต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ
(4) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับตาแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทาง
ราชการเป็นพิเศษ และปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย
(5) ปฏิบัติงานตาแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตราเหน็ดเหนื่อย ยากลาบากเป็น
พิเศษ และงานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม
(6) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนสาเร็จเป็น
ผลดียิ่งแก่ประเทศชาติ
ข้อ ๒๓๒ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามข้อ ๒๓๐ และข้อ ๒๓๑ ให้
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นนาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ดาเนินการตามข้อ ๒๒๗ มาเป็นหลัก
ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา
พฤติกรรมการมาทางานการรักษาวินัยการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและข้อควร
พิ จ ารณาอื่ น ๆ ของผู้ นั้ น แล้ ว รายงานผลการพิ จ ารณานั้ น พร้ อ มด้ ว ยข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วต่ อ
ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลาดับจนถึงนายกเทศมนตรี
ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือ ขึ้นไปแต่ละระดับ
ที่ได้รับรายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกเทศมนตรีด้วย
ข้อ ๒๓๓ การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงานให้นับช่วงเวลาการปฏิบัติ
ราชการและการปฏิ บั ติ ง านตามข้ อ ๒๓๐ (9) ในครึ่ ง ปี ที่ แ ล้ ว มาเป็ น เกณฑ์ เว้ น แต่ ผู้ อ ยู่ ใน
หลักเกณฑ์ตามข้อ ๒๓๐ (5) หรือ (6) หรือ (7) ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน
เป็นเกณฑ์พิจารณา

๙๓

ในกรณี ที่พนักงานเทศบาลผู้ใดโอน เลื่อนตาแหน่ง ย้าย สับเปลี่ยนหน้าที่ไปช่วย
ราชการในหน่วยราชการอื่น ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอื่นใด
หรือลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ ๒๓๐ (9) (ช) ในครึ่งปีที่แล้วมาให้นาผลการ
ปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติงานของผู้นั้นทุกตาแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ ๒๓๔ ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง นายกเทศมนตรีพิจารณารายงานผล
จากผู้บั งคั บ บั ญ ชาตามข้อ ๒๓๒ ประกอบกับ ข้อ ๒๓๖ ถ้ าเห็ น ว่าพนั ก งานเทศบาลผู้ใดอยู่ ใน
หลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ ๒๓๐ และปฏิบัติตนเหมาะสม
กับการเป็นข้าราชการให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นครึ่งขั้น ถ้าเห็นว่าพนักงานเทศบาลผู้นั้นอยู่ใน
หลักเกณฑ์ตามข้อ ๒๓๑ ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นหนึ่งขั้น
ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ควรจะ
ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งขั้นแต่ไม่อาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นให้ได้เพราะมี
ข้อจากัดเกี่ยวกับโควตาที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนของส่วนราชการนั้นถ้าในการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครึ่งปี ห ลั ง พนั ก งานเทศบาลผู้ นั้ น มี ผ ลการปฏิ บั ติ งานและอยู่ ในหลั ก เกณฑ์ ได้ รับ การเลื่ อ นขั้ น
เงินเดือนหนึ่งขั้นอีก และไม่มีข้อจากัดเกี่ยวกับ จานวนเงินที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น
นายกเทศมนตรีอาจมีคาสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของข้าราชการผู้นั้นเป็นจานวนสองขั้นได้
ทั้งนี้ ต้องอยู่ในโควตาร้อยละ 15 ของจานวนข้าราชการที่ครองตาแหน่งอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม
ข้อ ๒๓๕ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีให้แก่ พนักงานเทศบาลซึ่งในครึ่งปีที่แล้วมา
ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ ๒๓๐ (9) (ช) หรือลาไปฟื้นฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพตามข้อ ๒๓๐ (9) (ฌ) ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาสั่งเลื่อนได้ครั้งละไม่เกิน
ครึ่ ง ขั้ น ทั้ ง นี้ ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงาน
ข้อ ๒๓๖ ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลเพื่อทาหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงาน
เทศบาลทุ ก ประเภทต าแหน่ ง และระดั บ ต าแหน่ ง ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศนี้
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ ในกรณีที่
เทศบาลมี ส ถานศึ ก ษาในสั งกั ด ให้ แ ต่ งตั้ งผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาร่ว มเป็ น กรรมการด้ ว ย และให้
พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็นเลขานุการ
ข้อ ๒๓๗ นายกเทศมนตรีจะนาเอาเหตุที่พนักงานเทศบาลผู้ใดถูกแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญา มาเป็นเหตุใน
การไม่พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลผู้นั้นไม่ได้

๙๔

ข้อ ๒๓๘ ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์
และถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือ
ความผิดที่ทาให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และเป็นการถูกลงโทษจากการกระทาความผิดเดียวกัน ถ้าถูก
สั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนมาแล้วเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้
ลงโทษ จะสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนซ้าอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจากการกระทาความผิดเดียวกันนั้น
ไม่ได้
ข้อ ๒๓๙ ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแล้วมีผ ลทา
ให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศ
นี้ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลผู้นั้นเสียใหม่ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดนี้
ข้อ ๒๔๐ ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าพนักงานเทศบาลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือน
แต่ ผู้นั้นจะต้องพ้ น จากราชการไปเพราะเหตุเกษี ยณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้นายกเทศมนตรีสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการคานวณ
บาเหน็จบานาญในวันที่ 30 กันยายนของปีที่จะพ้นจากราชการ”
ข้อ ๒๔๑ ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าพนักงานเทศบาลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือน
แต่ผู้นั้นถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ให้นายกเทศมนตรีสั่งเลื่อน
ขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญโดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่
ความตาย
ข้อ ๒๔๑/๑ พนักงานเทศบาลผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น
ตามข้อ ๒๓๐ เพราะเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา การมาทางานสายตามที่
กาหนดหรือเหตุจาเป็นนอกจากกรณีดังกล่าวแต่นายกเทศมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษ
ที่ต้องเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ พนักงานเทศบาลผู้นั้นให้นายกเทศมนตรีนาเสนอ ก.ท.จ. พร้อมด้วย
เหตุผลเพื่อพิจารณาเป็นการเฉพาะรายถ้าก.ท.จ. เห็นชอบด้วยจึงจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได้
ข้อ ๒๔1/๒ ให้ใช้หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามประกาศนี้ ตั้งแต่
การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559) เป็นต้นไป
ให้นาประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่กาหนดไว้เดิม
ก่ อ นประกาศนี้ มี ผ ลใช้ บั งคั บ มาใช้ ส าหรับ การเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นพนั ก งานเทศบาล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559)”

๙๕

ข้อ ๒๔๒ การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ให้ดาเนินการตามข้อ ๒๒๔ โดยให้
เทศบาลตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในหมวดนี้ และให้
นายกเทศมนตรีเป็นผู้มีอานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลทุกตาแหน่ง ตามความเห็น
ของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว
สาหรับ การเลื่อ นขั้ น เงิน เดื อนของพนั กงานครูเทศบาลที่ สังกั ดสถานศึ กษา ให้
เทศบาล แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการระดับโรงเรียนของแต่ ละโรงเรียนขึ้น มาพิ จารณาก่อนเสนอ
คณะกรรมการฯ ตามวรรคหนึ่ง โดยแยกพิจารณาต่างหากจากพนักงานเทศบาลแล้วรายงานให้
ก.ท. เพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
“ข้อ ๒4๓ การกาหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ
สาหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจาของเทศบาล ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) กาหนด”
๓๔

ข้อ ๒๔๔ พนักงานเทศบาลผู้ใดถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้
เทศบาลพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จ
บานาญ ทั้งนี้ ให้นากฎหมายหรือระเบียบที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดย
อนุโลม
ข้อ ๒๔๕ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของพนักงานเทศบาลผู้ถึงแก่ความตายเนื่องจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นผู้มีหน้าที่รายงาน และเสนอขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณี
พิเศษ โดยรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงนายกเทศมนตรี
ในการรายงานและการเสนอขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ตาม
วรรคหนึ่ง ให้กาหนดรายละเอียด ดังนี้
(๑) ชื่อพนักงานเทศบาลผู้ถึงแก่ความตาย และประวัติการรับราชการของพนักงาน
เทศบาลผู้ถึงแก่ความตาย
(๒) รายงานเหตุที่พนักงานเทศบาลผู้นั้นถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติ หน้าที่
ราชการ
(๓) ความเห็ นในการเสนอขอให้ พิ จารณาเลื่ อนขั้ นเงินเดือนเป็ นกรณี พิ เศษเพื่ อ
ประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จ
(๔) สาเนาเอกสารของทางราชการที่ออกเกี่ยวกับการตาย และสาเหตุการตาย
(๕) เอกสารอื่น ๆ ที่มีความจาเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา
๓๔

แก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๕๙) พ.ศ.๒๕๕๙ ซึง่ ออก

ตามประกาศ ก.ท.เรือ่ ง มาตรฐานทัวไปเกี
่
ย่ วกับการกาหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขัน้ เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสาหรับพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจาของเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙

๙๖

ข้อ ๒๔๖ เมื่อนายกเทศมนตรีได้ รับ รายงานดังกล่าวแล้ว ให้ นายกเทศมนตรี แต่งตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสาหรับพนักงานเทศบาลผู้ถึงแก่ความตายเป็นกรณีพิเศษ
เพื่อ ประโยชน์ ในการคานวณบาเหน็ จความชอบกรณี พิ เศษขึ้นคณะหนึ่ง จานวนไม่เกิน ๓ คน
ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล และผู้อานวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณารายงาน
การขอเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษของพนักงานผู้ถึงแก่ความตายเพื่อประโยชน์ในการคานวณ
บาเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
ข้ อ ๒๔๗ ในการพิ จ ารณาของคณะกรรมการ ให้ พิ จ ารณารายงานการขอเลื่ อ นขั้ น
เงินเดือนกรณีพิเศษตามข้อ ๒๔๕ โดยให้พิจารณา ดังนี้
(๑) พนั ก งานเทศบาลผู้นั้ น ถึ งแก่ค วามตาย เนื่ อ งจากการปฏิ บั ติห น้ าที่ ราชการ
หรือไม่
(๒) เหตุที่ทาให้ถึงแก่ความตายเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ
ผู้ตาย หรือจากความผิดของผู้ตายหรือไม่
(๓) ความเห็ นสมควรเลื่อนขั้น เงินเดือนให้ เป็นกรณี พิเศษ เพื่อประโยชน์ในการ
คานวณบาเหน็จหรือไม่
ข้อ ๒๔๘ เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาตามข้อ ๒๔๗ แล้ว ให้ประชุมพิจารณาและมี
ความเห็นว่าสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลผู้ถึงแก่ความตายเป็นกรณีพิเศษเพื่อ
ประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จ หรือไม่ หากเห็นว่าควรเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษได้จะ
สมควรเลื่ อ นขั้ น เงิน เดื อ นจ านวนกี่ ขั้ น ทั้ ง นี้ ให้ น ากฎหมายหรื อ ระเบี ย บที่ ก าหนดไว้ส าหรับ
ข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลมและเสนอความเห็นในการพิจารณาต่อนายกเทศมนตรี
พิจารณาต่อไป
ให้ น ายกเทศมนตรี เสนอเรื่ อ งการพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นกรณี พิ เศษและ
ความเห็นตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๒๔๙ การสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษสาหรับ พนักงานเทศบาลผู้ถึงแก่ความ
ตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการดังกล่าว ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้มีอานาจสั่งตามมติของ
ก.ท.จ. ตามข้อ ๒๔๘ โดยให้มีผลเพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จเท่านั้น
ข้อ ๒๕๐ การเลื่อ นขั้ น เงิน เดื อ นเป็ น กรณี พิ เศษสาหรับ พนั กงานครูเทศบาลที่ สังกั ด
สถานศึกษาผู้ถึงแก่ความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการดังกล่าวให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้
มีอานาจสั่งตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ โดย
ให้มีผลเพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษแล้วรายงานให้ ก.ท. ทราบ เพื่อ
แจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรอัตราเงินเดือนของตาแหน่งจากสานักงบประมาณทาความตก
ลงกับสานักงบประมาณต่อไป

๙๗

หมวด ๑๒
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อ ๒๕๑ การแบ่งโครงสร้างส่วนราชการ การกาหนดประเภทเทศบาล การกาหนด
ตาแหน่งหรือปรับปรุงตาแหน่ง การประเมินเพื่อปรับประเภทและระดับของเทศบาล และบท
เฉพาะกาล ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กาหนด”
๓๕“

๓๖ข้ อ

๒๕๒ ให้ เทศบาลก าหนดส่ วนราชการเพื่ อ รองรับ อ านาจหน้ าที่ ต ามที่ ก าหนดใน
กฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายอื่นที่กาหนดอานาจหน้าที่ให้แก่เทศบาล
ในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง ให้คานึงถึงความต้องการ
และความเหมาะสมของเทศบาล โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการดังต่อไปนี้
(๑) สานักปลัดเทศบาล
(๒) กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ให้ส่วนราชการตาม (๑) มีฐานะเป็นกองหรือสานัก
ข้อ ๒๕๓ ให้เทศบาลประกาศกาหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามข้อ ๒๕๒
วรรคสอง (๒) ซึ่งถือว่าเป็นส่วนราชการที่มีความจาเป็นในการบริหารราชการของเทศบาล ดังนี้
ก. ส่วนราชการที่เป็นสานักหรือกอง
(๑) การคลัง
(๒) การช่าง
(๓) การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(๔) การศึกษา
(๕) วิชาการและแผนงาน
(๖) การประปา
(๗) การแพทย์
(๘) การช่างสุขาภิบาล
(๙) การสวัสดิการสังคม
๓๕

แก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๖๐) พ.ศ.๒๕๕๙ ซึง่ ออก

ตามประกาศ ก.ท.เรือ่ ง มาตรฐานทัวไปเกี
่
ย่ วกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตาแหน่งของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙
๓๖แก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ซึง่ ออก

ตามประกาศ ก.ท. เรือ่ ง มาตรฐานทัวไปเกี
่
ย่ วกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธกี ารบริหารและการปฏิบตั งิ านของพนักงานเทศบาลและ
กิจการอันเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล(แก้ไขเพิม่ เติมฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๒๕
ธันวาคม ๒๕๕๒

๙๘
๓๗(๑๐)

บริหารกลาง เป็นส่วนราชการระดับสานัก
ข. หน่วยตรวจสอบภายในและแขวง
ข้อ ๒๕๔ ภายใต้บังคับข้อ ๒๕๒ เทศบาลอาจประกาศกาหนดกอง หรือส่วนราชการอื่น
ได้ตามความเหมาะสม และความจาเป็นของเทศบาล โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
ข้อ ๒๕๕ ในการประกาศกาหนดกองหรือส่วนราชการตามข้อ ๒๕๔ ให้เทศบาลจัดทา
เป็นประกาศเทศบาล โดยให้กาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอื่นโดยมีแนวทางการกาหนด ดังนี้
(๑) สานักปลัดเทศบาล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ
เทศบาล และราชการที่ มิ ได้ ก าหนดให้ เป็ น หน้ า ที่ ข องกอง หรื อ ส่ ว นราชการใด ในเทศบาล
โดยเฉพาะรวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตาม
นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล
(๒) กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมี
ลักษณะเพื่อประกอบการกาหนดนโยบายจัดทาแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
บริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยาและ
โครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
(๓) กองคลัง สานักการคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายการรับ
การนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกา งาน
เกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จ บานาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทา
งบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทาบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน
รายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดลองประจาเดือน ประจาปี งาน
เกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
(๔) กองช่าง สานักการช่างมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบ
การจัดทาข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียน
แบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการ
ปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบารุง งานแผนงานด้าน
วิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การ
ควบคุม การบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา
การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
๓๗เพิม่ เติมตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ.๒๕๕๒ ซึง่

ออกตามประกาศ ก.ท. เรือ่ ง มาตรฐานทัวไปเกี
่
ย่ วกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธกี ารบริหารและการปฏิบตั งิ านของพนักงานเทศบาลและ
กิจการอันเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล(แก้ไขเพิม่ เติมฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๙
ธันวาคม ๒๕๕๒

๙๙

(๕) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มี
หน้ า ที่ เกี่ ย วกั บ สาธารณสุ ข ชุ ม ชน ส่ งเสริ ม สุ ข ภาพและอนามั ย การป้ อ งกั น โรคติ ด ต่ อ งาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ใน
กรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองแพทย์ จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการ
สาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข
(๖) กองการศึกษา สานักการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร
ศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและ
การศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งาน
ศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งาน
ฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา
ส่ งเสริ ม ประเพณี ศิ ล ปวั ฒ นธรรม งานกี ฬ าและนั น ทนาการ งานกิ จ กรรมเด็ ก เยาวชนและ
การศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
(๗) กองสวัสดิการและสังคม สานักสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒ นาชุมชน การจัด
ระเบี ยบชุม ชนหนาแน่น และชุมชนแออัด การจั ดให้มี และสนั บสนุนกิจกรรมศูนย์ เยาวชน การ
ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คาปรึกษาแนะนาหรือตรวจสอบเกี่ยวกับ
งานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๘) กองการประปา สานักการประปา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม
การผลิ ต และการจ าหน่ ายน้ าประปา การติ ด ตั้ งประปา การควบคุ ม การด าเนิ น การเกี่ ยวกั บ
การงบประมาณรายได้ รายจ่าย การบัญ ชี พัสดุ การวางแผนปรับปรุงในข้อบกพร่องต่าง ๆ
ของการประปา รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๙) กองการแพทย์ สานักการแพทย์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพยาบาล
และการบริการทางการแพทย์ งานวิชาการและแผนงานทางด้านการแพทย์พยาบาลและบริการ
สาธารณสุข งานเภสัชกรรม ทันตสาธารณสุข งานชันสูตรและรังสีวิทยา งานเวชกรรม งาน
ผู้ป่วยนอก งานผู้ป่วยในและห้องคลอด งานห้องผ่าตัด และวิสัญญี รวมทั้งงานอื่น ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย
(๑๐) กองช่ างสุ ข าภิ บ าล ส านั ก การช่ า งสุ ข าภิ บ าล มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านวัสดุที่ใช้แล้ว (ขยะ) การจัดการคุณภาพน้า การควบคุม
ออกแบบและก่ อ สร้างอาคารโรงงาน ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม การควบคุ ม ดู แ ลรัก ษา
ตรวจสอบระบบบาบัดน้าเสีย และมลพิษในด้านอื่น ๆ รวมทั้งการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
(๑๑) หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบ
บัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการ

๑๐๐

บัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
(๑๒) แขวง มี ห น้ าที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบกิ จการภายในแขวงในส่ วนที่ เป็ น อ านาจ
หน้าที่ของปลัดเทศบาล โดยให้มีสานักงานแขวง งานการศึกษา งานคลัง งานสวัสดิการสังคม
งานการประปา งานสาธารณสุข งานช่าง อยู่ในแขวง หรืออาจจะให้มีการแบ่งส่วนงานอื่น ๆ ที่
จาเป็นมาปฏิบัติหน้าที่ในแขวงนั้น รวมทั้งปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๒๕๖ สานักปลัดเทศบาลมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ราชการทั่วไปของ
เทศบาลและราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของสานัก กอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาล
โดยเฉพาะ รวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตาม
นโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยมีหัวหน้าสานักปลัดเทศบาลเป็น
ผู้ป กครองบั งคั บ บั ญ ชาพนั ก งานและลู ก จ้าง และรับ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ราชการของส านั ก
ปลัดเทศบาล
ข้อ ๒๕๗ สานัก กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามข้อ ๒๕๒ วรรค
สอง (๒) ให้มีหน้าที่รับผิดชอบตามที่กาหนดในประกาศเทศบาล โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
ข้อ ๒๕๘ การแบ่งส่วนราชการภายในสานักปลัดเทศบาล สานัก กอง หรือ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามข้อ ๒๕๒ ให้กาหนดเป็นประกาศเทศบาลโดยความเห็นชอบ
ของ ก.ท.จ. ทั้งนี้ ให้กาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบภายในส่วนราชการภายในไว้ในประกาศ
เทศบาลดังกล่าวด้วย
การกาหนดหน้าที่รับผิดชอบของส่วนราชการที่จัดแบ่งภายในตามวรรคหนึ่ง ต้อง
เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่อยู่ในขอบเขตของหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้น
ข้อ ๒๕๙ การจัดตั้ง การปรับปรุง การรวมหรือการยุบเลิกการแบ่งส่วนราชการ
ตามข้ อ ๒๕๓ ให้ เทศบาลพิ จ ารณาเสนอความเห็ น และพิ จ ารณาอั ต ราก าลั ง การจั ด สรร
งบประมาณให้สอดคล้องกันแล้วเสนอต่อ ก.ท.จ.พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาขอจัดตั้ง ปรับปรุง การรวมหรือการยุบเลิกการแบ่งส่วนราชการตาม
วรรคหนึ่ง ให้ ก.ท.จ. พิจารณาโดยคานึงถึงภารกิจอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาล ตามที่
กฎหมายกาหนด ลักษณะงาน คุณภาพของงาน ปริมาณงาน และความจาเป็นความเหมาะสม ตลอด
ทั้งอัตรากาลังของพนักงานของส่วนราชการ และงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลประกอบด้วย

๑๐๑
๓๘ข้อ

๒๕๙/๑ เมื่อ ก.ท.จ.มีมติเห็นชอบการจัดตั้งหรือปรับปรุงการกาหนดส่วน
ราชการใหม่ ตามข้อ ๒๕๙ แล้ว ให้เสนอการขอจัดตั้ง หรือปรับปรุงกาหนดส่วนราชการและ
กาหนดตาแหน่งใหม่ให้ ก.ท. พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยมีรายการ ดังนี้
(๑) เหตุผลความจาเป็นที่จัดตั้งหรือปรับปรุงการกาหนดส่วนราชการใหม่
(๒) ภารกิจ อานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนราชการเดิม
(๓) อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการที่จะขอจัดตั้ง
(๔) ลั กษณะงานที่ป ฏิ บั ติ คุณ ภาพ และปริม าณงานที่ เพิ่ มขึ้น จากเดิ มถึ ง
ขนาดต้องจัดตั้งหรือต้องมีการปรับปรุง
(๕) กรอบโครงสร้างอัตรากาลังพนักงานเทศบาลในส่วนราชการเดิมและที่
จัดตั้งใหม่
(๖) ร่างประกาศเทศบาล กาหนดส่วนราชการที่ป รับ ปรุงใหม่ โดยกาหนด
อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบและการจัดแบ่งส่วนราชการภายในด้วย
ข้อ ๒๖๐ การจัดตั้งกองหรือส่ วนราชการที่ เรียกชื่ ออย่างอื่นขึ้นใหม่ เพื่ อรองรับ
ภารกิจหน้าที่ของเทศบาล หรือการปรับปรุงการกาหนดส่วนราชการของเทศบาล ซึ่งมีการจัดตั้งกอง
หรือส่วนราชการขึ้นใหม่ ให้เทศบาล เสนอเหตุผลความจาเป็น และร่างประกาศเทศบาล กาหนดกอง
หรือส่วนราชการขึ้นใหม่ เพื่อให้ ก.ท.จ.พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้มีรายการ ดังนี้
(๑) เหตุผล ความจาเป็นที่ต้องจัดตั้งกองหรือส่วนราชการขึ้นใหม่
(๒) ชื่อกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(๓) อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการ นั้น
(๔) ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามข้อ (๓) คุณภาพและปริมาณงานถึงขนาดต้อง
จัดตั้งเป็นหน่วยงานระดับกองและกาหนดอัตรากาลังพนักงานเทศบาลในส่วนราชการนั้น
(๕) ร่างประกาศเทศบาล กาหนดส่วนราชการที่ปรับปรุงใหม่ โดยกาหนดอานาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการจัดแบ่งส่วนราชการ
ภายในตามข้อ ๒๕๘
ในการพิจารณาของ ก.ท.จ. ให้คานึงถึงภารกิจอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
เทศบาลตามที่ กฎหมายกาหนด ลักษณะงาน คุณ ภาพของงาน ปริม าณงาน และความจาเป็ น
ความเหมาะสม ตลอดทั้งอัตรากาลังของพนักงานเทศบาล และงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของ
เทศบาล
ข้อ ๒๖๑ เมื่อ ก.ท.จ.ได้พิจารณาการขอจัดตั้งหรือปรับปรุงการกาหนดส่วน
ราชการตามข้อ ๒๕๙ แล้ว
๓๘แก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๔๘ ซึง่ ออก

ตามประกาศ ก.ท.เรือ่ ง มาตรฐานทัวไปเกี
่
ย่ วกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธกี ารบริหารและการปฏิบตั งิ านของพนักงานเทศบาลและกิจการ
อันเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล (เพิม่ เติม) ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘

๑๐๒

(๑) มีมติเห็นชอบการจัดตั้งหรือปรับปรุงการกาหนดส่วนราชการใหม่ และ
อัตรากาลังพนักงานเทศบาล ที่กาหนดในกองหรือส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เป็นการปรับเกลี่ย
มาจากกองหรือส่วนราชการอื่นภายในเทศบาล โดยไม่เพิ่มอัตรากาลัง ให้นายกเทศมนตรีลงนามใน
ประกาศใช้บังคับ และดาเนินการตามมติ ก.ท.จ.
(๒) มีมติเห็นชอบการจัดตั้งหรือปรับปรุงการกาหนดส่วนราชการใหม่ และอัตรา
กาลังพนักงานเทศบาล ที่กาหนดในกองหรือส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เป็นการกาหนดตาแหน่ง
เพิ่มใหม่ ให้เสนอเรื่องการกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ให้ ก.ท. ให้ความเห็นชอบก่อน
(๓) มีมติเป็นประการอื่นใด ให้เทศบาลดาเนินการตามมติของ ก.ท.จ. นั้น
หมวด ๑๓
วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ข้อ ๒๖๒ ในการบริหารกิจการของเทศบาล คณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรี
ในรูป แบบคณะเทศมนตรี อาจมอบอานาจโดยทาเป็น หนั งสือให้น ายกเทศมนตรี เทศมนตรี
ปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาลทาการแทนคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีแล้วแต่กรณีได้
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล
เทศบาลที่ มี ก ารบริห ารในรูป แบบเลื อกตั้ งนายกเทศมนตรีโดยตรง การรัก ษา
ราชการแทน หรือการปฏิ บัติราชการแทนของนายกเทศมนตรีให้ เป็ น ไปตามกฎหมายว่าด้วย
เทศบาล
ข้อ ๒๖๓ ในสานัก กองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น มีผู้อานวยการ
สานัก ผู้อานวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นคนหนึ่งเป็นผู้ปกครองบังคับ
บัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสานัก กอง หรือส่วนราชการนั้น
ข้อ ๒๖๔ ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาและ
สั่งการให้ใช้หลักการแบ่งอานาจและหน้าที่ตามลักษณะของเรื่องดังต่อไปนี้
ปลัดเทศบาล
(๑) เรื่องที่นายกเทศมนตรีสั่งการเกี่ยวกับนโยบายของเทศบาล
(๒) เรื่ อ งที่ ก ฎหมายหรื อ ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ระบุ ใ ห้ เ ป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข อง
ปลัดเทศบาล
(๓) เรื่องซึ่งตกลงกันไม่ได้ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้บังคับบัญชา
(๔) เรื่องในหน้าที่สานักงานเทศบาล
(๕) เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นเป็นปัญหาและเสนอมาเพื่อรับคาวินิจฉัยหรือใน
กรณีพิเศษอื่นใด
(๖) เรื่องที่ปลัดเทศบาลสั่งการโดยเฉพาะ
(๗) เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เห็นสมควรเสนอเพื่อทราบ
รองปลัดเทศบาล

๑๐๓

เรื่องใดที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ระบุให้เป็นอานาจหน้าที่ปลัดเทศบาล
หากกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ นั้ น มิ ไ ด้ ก าหนดในเรื่ อ งการมอบอ านาจไว้ เป็ น อย่ า งอื่ น
ปลัดเทศบาลจะมอบอานาจโดยทาเป็นหนังสือให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนในนามของ
ปลัดเทศบาลก็ได้
หัวหน้าส่วนราชการ
(๑) เรื่องใดที่เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดอยู่แล้ว หรือซึ่งจะได้มอบหมายกิจการ
ใหม่ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นเป็นผู้สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง
(๒) เรื่องเข้ าลั กษณะที่ จะต้ องเสนอนายกเทศมนตรี หรือปลั ดเทศบาลให้ เสนอ
ปลัดเทศบาลตามลาดับ เมื่อนายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาลพิจารณาวินิจฉัยสั่งการประการใดแล้ว
ให้หัวหน้าส่วนราชการพึงปฏิบัติตามคาสั่งนั้น
(๓) การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการนั้น หัวหน้าส่วนราชการพึงอนุโลมตามหลัก
ดังกล่าวข้างต้นตามลาดับชั้น
ข้อ ๒๖๕ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยเทศบาล การกาหนดให้พนักงานเทศบาล
ตาแหน่งที่มิได้กาหนดไว้ในประกาศนี้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลในส่วนราชการใด ฐานะใด
ให้ เป็ น ไปตามที่ นายกเทศมนตรีมอบหมาย โดยท าเป็ นหนั งสื อ ทั้ งนี้ ตามหลั กเกณฑ์ ที่ ก.ท.จ.
กาหนด
ข้อ ๒๖๖ อานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการ
ดาเนินการอื่นที่ผู้ดารงตาแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือคาสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งใด
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้กาหนดเรื่องการมอบอานาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้าม
เรื่องการมอบอานาจไว้ ผู้ดารงตาแหน่งนั้นอาจมอบอานาจให้ผู้ดารงตาแหน่งอื่นปฏิบัติราชการ
แทนได้ ดังนี้
(๑) ปลัดเทศบาลอาจมอบให้รองปลัดเทศบาล ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการ
กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(๒) ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นอาจมอบให้พนักงานเทศบาลในกองหรือส่วนราชการนั้น
การมอบอานาจให้ปฏิ บัติราชการแทนตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ให้ ทาเป็ น
หนังสือ
ข้อ ๒๖๗ เมื่อมีการมอบอานาจตามข้อ ๒๖๖ โดยชอบแล้ว ผู้รับมอบอานาจมี
หน้าที่ต้องรับมอบอานาจนั้น และจะมอบอานาจนั้นให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้
ข้ อ ๒๖๘ ในการมอบอ านาจตามข้ อ ๒๖๖ (๑) และ (๒) ให้ ผู้ ม อบอ านาจ
พิ จ ารณาถึ งการอ านวยความสะดวกแก่ ป ระชาชน ความรวดเร็วในการปฏิ บั ติ ราชการ การ

๑๐๔

กระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตาแหน่งของผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบอานาจตามวัตถุประสงค์ของการมอบอานาจดังกล่าว
เมื่อได้มอบอานาจแล้ว ผู้มอบอานาจมีหน้าที่กากับติดตามผลการปฏิบัติร าชการ
ของผู้รับมอบอานาจ และให้มีอานาจแนะนาและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอานาจได้
ข้อ ๒๖๙ ในกรณีที่ไม่มีปลัดเทศบาล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้รอง
ปลัดเทศบาลเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองปลัดเทศบาลหลายคน ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งรอง
ปลัดเทศบาลคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดารงตาแหน่งรองปลัดเทศบาล หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งพนักงานเทศบาลในเทศบาลซึ่งดารงตาแหน่งไม่
ต่ากว่าผู้อานวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทน
๓๙“ในกรณี ที่ น ายกเทศมนตรี ไ ม่ ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ งผู้ รั ก ษาราชการแทน หรื อ กรณี ที่ ไ ม่ มี
นายกเทศมนตรีและไม่มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง ให้ รองปลัดเทศบาลหรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่มีอาวุโสตามแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน”
๔๐ข้ อ

๒๗๐ ในกรณี ที่ไม่ มีผู้ ด ารงต าแหน่ งผู้อ านวยการสานั ก ผู้อ านวยการกอง
หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้นายกเทศมนตรี
แต่งตั้งพนักงานเทศบาลในสานัก กอง หรือส่วนราชการนั้นคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควร ให้เป็นผู้รักษา
ราชการแทนได้ แต่เพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในสานัก กองหรือส่วน
ราชการนั้นนายกเทศมนตรีอาจจะแต่งตั้งพนักงานเทศบาลคนใดคนหนึ่งซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่า
ผู้อานวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้
ข้อ ๒๗๑ ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณี ที่ มี ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ใด หรื อ ผู้ รั ก ษาราชการแทนผู้ ด ารงต าแหน่ ง นั้ น
มอบหมายหรือมอบอานาจให้ผู้ดารงตาแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมี
อานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอานาจ
ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดารงตาแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอานาจ
หน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน มีอานาจหน้าที่เป็นกรรมการ
หรือมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดารงตาแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการ
แทนด้วย แล้วแต่กรณี
๓๙แก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๕๐) พ.ศ.๒๕๕๘ ซึง่ ออก

ตามประกาศ ก.ท.เรือ่ ง มาตรฐานทัวไปเกี
่
ย่ วกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วีธกี ารบริหาร และการปฏิบตั งิ านของพนักงานเทศบาล และ
กิจการอันเกีย่ วกับบริหารงานบุคคลในเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
๔๐แก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๖ ซึง่ ออก

ตามประกาศ ก.ท.เรือ่ ง มาตรฐานทัวไปเกี
่
ย่ วกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วีธกี ารบริหาร และการปฏิบตั งิ านของพนักงานเทศบาล และ
กิจการอันเกีย่ วกับบริหารงานบุคคลในเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๖ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๖

๑๐๕

ข้อ ๒๗๒ การเป็ น ผู้รัก ษาราชการแทนตามที่ กาหนดในมาตรฐานทั่ วไปนี้ ไม่
กระทบกระเทือนอานาจนายกเทศมนตรีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่จะแต่งตั้งพนักงานเทศบาลอื่นเป็น
ผู้รักษาราชการแทนตามอานาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมาย
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ดารงตาแหน่งรอง
พ้นจากความเป็นผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งเข้ารับหน้าที่
ข้อ ๒๗๓ ในกรณีที่ตาแหน่งพนักงานเทศบาลตาแหน่งอื่นว่างลง หรือผู้ดารง
ตาแหน่งไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ และเป็นกรณีที่มิได้มีการกาหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
แทนและการรักษาราชการแทน ให้นายกเทศมนตรีมีอานาจสั่งให้พนักงานเทศบาลที่เห็นสมควร
ให้รักษาการในตาแหน่งนั้นได้ โดยให้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด สาหรับกรณีตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่างลง หรือผู้ดารง
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ และมีการแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยไว้ ให้ผู้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยเป็นผู้รักษาการในตาแหน่ง ถ้ามีผู้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยหลายคน
ให้ น ายกเทศมนตรีมีอ านาจแต่งตั้งให้ ผู้ด ารงต าแหน่ งผู้ช่วยคนหนึ่ งหรือ หลายคนรัก ษาการใน
ตาแหน่งตามลาดับไว้เป็นการล่วงหน้าได้
ผู้รักษาการในตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้มีอานาจหน้าที่ตามตาแหน่งที่รักษาการ
นั้น ในกรณีที่มีกฎหมายอื่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตาม
กฎหมาย หรือคาสั่งผู้บังคับบัญชาแต่งตั้ง ให้ผู้ดารงตาแหน่งนั้น เป็นกรรมการหรือให้มีอานาจ
หน้าที่ใด ก็ให้ผู้รักษาการในตาแหน่งทาหน้าที่กรรมการหรือมีอานาจหน้าที่อย่างนั้น ในระหว่างที่
รักษาการในตาแหน่ง แล้วแต่กรณี
หมวด ๑๔
กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ส่วนที่ ๑
การสั่งพนักงานเทศบาลประจาเทศบาล
ข้อ ๒๗๔ ให้นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. มีอานาจสั่งพนักงาน
เทศบาลให้ป ระจาเทศบาลเป็น การชั่วคราว โดยให้พ้น จากตาแหน่งหน้ าที่เดิมได้ ในกรณีที่มี
เหตุผลความจาเป็น ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อพนักงานเทศบาลมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีกรณี เป็นที่สงสัยว่ากระทาผิด
วินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกรณีที่ถูกฟ้องนั้น พนักงานอัยการรับเป็น
ทนายแก้ต่างให้ และถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในตาแหน่งหน้าที่เดิมต่อไปจะเป็นอุปสรรคต่อการสื บสวน
สอบสวน หรืออาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ

๑๐๖

(๒) เมื่อพนักงานเทศบาลกระทาหรือละเว้นกระทาการใดจนต้องคาพิพากษา
ถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทาความผิดอาญา และผู้มีอานาจดังกล่าวพิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏ
ตามคาพิพากษาถึงที่สุดนั้นได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการกระทาหรือละเว้นกระทาการนั้นเป็น
ความผิดวินัยร้ายแรง
(๓) เมื่อพนักงานเทศบาลละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ และผู้บังคับบัญชาได้
ดาเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร และการละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการนั้น
เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
(๔) เมื่ อ พนั ก งานเทศบาลกระท าผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ ายแรงและได้ รั บ สารภาพเป็ น
หนั งสื อต่ อผู้ บั งคั บ บั ญ ชา หรือให้ ถ้ อยคารับ สารภาพต่ อผู้ มี ห น้ าที่ สื บ สวนหรือ คณะกรรมการ
สอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย และได้มี
การบันทึกถ้อยคารับสารภาพเป็นหนังสือ
(๕) เมื่อพนักงานเทศบาลมีกรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนใน
กรณีถูกกล่าวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามสาหรับ
พนักงานเทศบาล
(๖) เมื่อพนักงานเทศบาลมีกรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวน หรือ
มีการใช้สานวนการสอบสวนพิจารณาดาเนินการในกรณีถูกกล่าวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
หย่อ นความสามารถในอั น ที่ จ ะปฏิ บั ติ ราชการ บกพร่องในหน้ าที่ ราชการหรือประพฤติ ต นไม่
เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือมีกรณีที่ปรากฏชัดแจ้งตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย
การรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย
(๗) เมื่ อพนักงานเทศบาลผู้ดารงตาแหน่ งใดมีกรณี ถูกกล่าวหา หรือมีกรณี เป็นที่
สงสัยว่ามีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งนั้นซึ่งผู้บังคับบัญชาได้สืบสวน
แล้วเห็นว่ากรณีมีมูล และถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในตาแหน่งเดิมต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ
(๘) เมื่ อ พนั ก งานเทศบาลได้ รับ อนุ ญ าตให้ ล าไปปฏิ บั ติ งานในองค์ ก ารระหว่าง
ประเทศ
(๙) เมื่อพนักงานเทศบาลได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรส ซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่
ราชการ หรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ
(๑๐) เมื่อพนักงานเทศบาลได้รับทุนรัฐบาลหรือทุนของเทศบาลให้ไปศึกษาหรือ
ฝึกอบรมในประเทศหรือต่างประเทศ
(๑๑) กรณี อื่นที่มีเหตุผลความจาเป็ นพิเศษเพื่อ ประโยชน์แก่ราชการ โดยได้รับ
ความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
ข้อ ๒๗๕ ในการเสนอขอให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบการสั่งพนักงาน
เทศบาลให้ประจาเทศบาล ให้แสดงรายละเอียดในคาเสนอขอ ดังต่อไปนี้
(๑) คาชี้แจง เหตุผลความจาเป็นและประโยชน์แก่ราชการ และระยะเวลาที่
จะสั่งพนักงานเทศบาลให้ประจาเทศบาล ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๖ เดือน เว้นแต่การสั่งประจาเทศบาล
ตามข้อ ๒๗๔ (๘) (๙) และ(๑๐) ให้สั่งได้ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้นั้นได้รับอนุญาตให้ลา
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(๒) หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการที่จะมอบหมายแก่ผู้ถูกสั่ง
ให้ประจาเทศบาล ยกเว้นกรณีตามข้อ ๒๗๔ (๘) (๙) และ (๑๐)
ข้อ ๒๗๖ การสั่งพนักงานเทศบาลให้ประจาเทศบาล ให้นายกเทศมนตรีสั่งได้
ตามมติของ ก.ท.จ. เป็นเวลาไม่เกิน ๖ เดือนนับแต่วันที่ถูกสั่งให้ประจา เว้นแต่ กรณีสั่งประจา
เทศบาลตามข้อ ๒๗๔ (๘) (๙) และ (๑๐) ให้สั่งได้ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้นั้นได้รับอนุญาตให้ลา
เมื่อมีการสั่งพนักงานเทศบาลผู้ใดให้ประจาเทศบาลแล้ว และถ้านายกเทศมนตรี
เห็นว่ายังมีเหตุผลความจาเป็นพิเศษที่จะต้องสั่งให้ผู้นั้นประจาต่อไปอีกเกินกาหนดเวลาตามวรรค
หนึ่ง ให้ขอความเห็นชอบขยายเวลาต่อ ก.ท.จ. ได้อีกไม่เกิน ๑ ปี โดยเมื่อรวมกันแล้วให้ขยายเวลา
สั่งประจาเทศบาล ได้ไม่เกิน ๑ ปี ๖ เดือน ทั้งนี้ ให้ขอขยายเวลาก่อนวันครบกาหนดเวลาเดิมไม่
น้อยกว่า ๓๐ วัน เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลความจาเป็นพิเศษ อาจขอความเห็นชอบขยายเวลาต่อ
ก.ท.จ. ก่อนวันครบกาหนดเวลาเดิมน้อยกว่า ๓๐ วันได้
การขอความเห็นชอบขยายเวลาตามวรรคสองให้นาความข้อ ๒๗๕ (๑) และ (๒)
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๗๗ ในการเสนอขอให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบการสั่งพนักงาน
เทศบาลให้ป ระจาเทศบาลสาหรับ กรณีมีเหตุผลความจาเป็น ตามข้อ ๒๗๔ (๘) (๙) (๑๐) หรือ
(๑๑) หากเทศบาลเห็นว่า เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารราชการของเทศบาล และให้มีเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานทดแทนในตาแหน่งผู้ที่ถูกสั่งให้ประจาเทศบาล ให้เทศบาลดาเนินการตามข้อ ๒๗๕
(๑) และ (๒) และให้ เสนอขอกาหนดต าแหน่ งประจาเทศบาลเพิ่ มใหม่ เพื่ อ รองรับ พนั กงาน
เทศบาล ผู้ถูกสั่งให้ประจาดังกล่าวเป็นการเฉพาะตัว โดยให้กาหนดเป็นเงื่อนไขว่า หากตาแหน่ง
ประจาเทศบาลว่างลงให้ยุบเลิกตาแหน่งได้
ส าหรั บ การสั่ ง ประจ าเทศบาลตามวรรคหนึ่ ง เมื่ อ ก.ท.จ. พิ จ ารณาให้ ค วาม
เห็นชอบแล้ว ให้ ก.ท.จ. เสนอเรื่องการขอกาหนดตาแหน่งประจาเทศบาล พร้อมด้วยเหตุผล
ความจาเป็นในการสั่งพนักงานเทศบาลผู้นั้นประจาเทศบาล ให้ ก.ท.ให้ความเห็นชอบก่อน
เมื่ อ ก.ท.จ.และ ก.ท. ได้ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบตามวรรคสองแล้ ว ให้
นายกเทศมนตรีสั่งพนักงานเทศบาลผู้นั้นให้ประจาเทศบาล ตามความเห็นชอบของ ก.ท.จ. และให้
นาความที่กาหนดในข้อ ๒๗๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๗๘ เมื่อนายกเทศมนตรีสั่งพนักงานเทศบาลผู้ใดให้ประจาเทศบาล โดยมี
เหตุผลความจาเป็นในกรณีใดแล้ว เมื่อหมดความจาเป็นหรือครบกาหนดเวลาตามข้อ ๒๗๖ ให้
นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. สั่งให้ผู้นั้นดารงตาแหน่งเดิม หรือแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น
ข้อ ๒๗๙ หากเป็ น การสั่ งพนั ก งานเทศบาลที่ สั งกั ด สถานศึ กษา ให้ สั่งประจ า
สถานศึกษาเท่านัน้
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ข้อ ๒๘๐ การให้ พ้ น จากตาแหน่ ง การให้ ได้รับ เงิน เดื อน การแต่ งตั้ ง การ
เลื่อนขั้นเงินเดือน การดาเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของพนักงานเทศบาลที่ถูก
สั่งให้ประจาเทศบาลให้ถือเสมือนว่าผู้ถูกสั่งนั้นดารงตาแหน่งเดิม
ส่วนที่ ๒
การสั่งพนักงานเทศบาลไปช่วยปฏิบัติราชการ
ข้อ ๒๘๑ ในประกาศนี้
“การสั่งพนักงานเทศบาลไปช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว” หมายความว่า
การให้พนักงานเทศบาลไปช่วยปฏิบัติราชการในส่วนราชการอื่นภายในเทศบาลเดียวกันหรือต่าง
เทศบาลหรือส่วนราชการอื่น หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
ข้อ ๒๘๒ นายกเทศมนตรี มีอานาจสั่งให้พนักงานเทศบาลในส่วนราชการหรือ
สถานศึกษาหนึ่งไปช่วยปฏิบัติราชการในอีกส่วนราชการหรือสถานศึกษาหนึ่งในเทศบาลเดียวกัน
เป็นการชั่วคราวได้ทุกตาแหน่ง โดยไม่ขาดจากหน้าที่ในตาแหน่งเดิม
การสั่งให้ พนั กงานเทศบาลให้ ไปช่ วยปฏิ บัติราชการตามวรรคหนึ่ง ให้คานึ งถึง
ภารกิ จ หน้ าที่ ที่ ต้ อ งไปปฏิ บั ติ มี ค วามเหมาะสม สอดคล้ อ งกั บ ความรู้ ค วามสามารถและตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งของพนักงานเทศบาลผู้นั้นด้วย
ข้อ ๒๘๓ ห้ามมิให้สั่งพนักงานเทศบาลไปช่วยปฏิบัติราชการในเทศบาลอื่น ส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เว้นแต่กรณีมีความจาเป็นและ
สาคัญอย่างยิ่ง เพื่อประโยชน์ของทางราชการโดยรวม นายกเทศมนตรีอาจสั่งให้พนักงานเทศบาล
ไปช่วยปฏิบัติราชการในเทศบาลอื่น ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่นได้ โดยให้พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดความเสียหายกับเทศบาลต้นสังกัดเป็นหลัก
และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
(๑) ให้ผู้มีอานาจของหน่วยงานอื่นที่ประสงค์ขอตัวพนักงานเทศบาลไปช่วยปฏิบัติ
ราชการกับนายกเทศมนตรีของเทศบาลต้นสังกัด ทาความตกลงกัน โดยมีหนังสือยินยอม
(๒) พนักงานเทศบาลผู้ที่จะถูกสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการจะต้องสมัครใจที่จะไป
ช่วยปฏิบัติราชการในหน่วยราชการอื่นนั้น และต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในงานตามภารกิจ
ที่ไปช่วยปฏิบัติราชการนั้น และตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของพนักงานผู้นั้นด้วย
(๓) การสั่งพนักงานให้ช่วยปฏิบัติราชการ ให้สั่งได้เป็นการชั่วคราวครั้งละไม่เกิน
๖ เดือน และในกรณีเดียวกันให้สั่งช่วยปฏิบัติราชการได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง
(๔) หากมีเหตุผลความจาเป็นต้องรีบให้ช่วยปฏิบัติราชการในกรณีเดียวกันตาม (๓)
เกินกว่า ๒ ครั้ง ให้เทศบาลเสนอเหตุผลความจาเป็นต่อ ก.ท.จ.เพื่อพิจารณาเมื่อ ก.ท.จ.มีมติ
เป็นประการใดแล้วให้เทศบาลปฏิบัติตามนั้น

๑๐๙

(๕) การสั่งให้พนักงานเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาไปช่วยปฏิบัติราชการตามข้อ
๒๘๒ และข้อ ๒๘๓ ให้กระทาได้ เพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในสถานศึกษา
เท่านั้น
ส่วนที่ ๓
การขอยืมตัวข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานอื่นมาช่วยปฏิบัติงาน
ข้อ ๒๘๔ ในหลักเกณฑ์นี้
“การขอยืมตัวข้าราชการ” หมายความว่า การที่เทศบาลขอยืมตัว ข้าราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
อื่นที่มิใช่พนักงานหรือลูกจ้างเทศบาลมาปฏิบัติงานในเทศบาลเป็นการชั่วคราว”
ข้ อ ๒๘๕ เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ท างราชการ เทศบาลอาจขอยื ม ตั ว ข้ า ราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่
มิใช่พนักงานหรือลูกจ้างเทศบาลมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราวได้ โดยต้องพิจารณาตกลงกับหน่วย
ราชการ หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มิใช่เทศบาลนั้นก่อน โดยเจ้า
ตัวต้องสมัครใจและผู้มีอานาจของสังกัดเดิมได้เห็นชอบแล้ว
การขอยืมตัวข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้าง ตามวรรคหนึ่ง ให้คานึงถึงภารกิจหน้าที่
ที่จะขอยืมตัวมาช่วยปฏิบัติต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของผู้นั้นด้วย
ข้อ ๒๘๖ ระยะเวลาการขอยืมตัวราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นมาช่ว ยปฏิบัติงานชั่วคราว ให้เป็นไป
ตามที่ผู้มีอานาจของต้นสังกัดเดิมกาหนด
ข้อ ๒๘๗ ค่าตอบแทนข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ที่เทศบาลขอยืมตัวมา
ให้เป็นตามที่ ก.ท. กาหนด
ส่วนที่ ๔
การพัฒนาพนักงานเทศบาล
ข้อ ๒๘๘ ให้เทศบาลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงาน
เทศบาลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธี
ปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

๑๑๐

ข้อ ๒๘๙ การพั ฒ นาพนั ก งานเทศบาล ตามข้ อ ๒๘๘ ต้ องก าหนดให้ ผู้
ได้รับการบรรจุ เข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลทุกคนให้ได้รับการพัฒนาและต้องดาเนินการ
พัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ ก.ท. กาหนด ดังนี้
(๑) หลักและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ
(๒) บทบาทและหน้ า ที่ ข องพนั ก งานเทศบาลในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๓) แนวทางปฏิบัติงานเพื่อเป็นพนักงานทั่วไป
(๔) ความรู้พื้ น ฐานในการปฏิ บั ติ ร าชการส าหรับ พนั ก งานบรรจุ ใหม่ และการ
พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
หากเทศบาลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการ
พัฒนาของแต่ละเทศบาลก็ให้กระทาได้ ทั้งนี้ เทศบาลที่จะดาเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่ ก.ท.
กาหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจาเป็นที่เทศบาลพิจารณาเห็นว่ามีความ
เหมาะสมต่อไป
ข้อ ๒๙๐ การพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เทศบาลสามารถเลือกใช้
วิธีการพัฒ นาอื่น ๆ ได้ เช่น การพัฒ นาโดยการปฐมนิเทศ การพัฒ นาในระหว่างการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา การฝึกภาคสนาม การพัฒนาเฉพาะด้าน
ข้ อ ๒๙๑ การพั ฒ นานี้ อ าจกระท าได้ โดยส านั ก งาน ก.ท. ส านั ก งาน ก.ท.จ.
เทศบาล ต้นสังกัด หรือสานักงาน ก.ท. ร่วมกับเทศบาลต้นสังกัด หรือเทศบาลต้นสังกัดร่วมกับ
สานักงาน ก.ท.จ.หรือเทศบาลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่นก็ได้
ข้อ ๒๙๒ การพัฒนาพนักงานเทศบาลบรรจุใหม่ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) การปฐมนิเทศ ให้ กระทาก่อนมอบหมายหน้าที่ปฏิ บัติก่อนการบรรจุเข้ารับ
ราชการ
(๒) หลักสูตรการพัฒนา ที่ให้เป็นไปตามหลักสูตรที่กาหนดตามข้อ ๒๘๙
(๓) การเลือกวิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล ให้เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือ
หลายวิธีการควบคู่กันไป แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละเทศบาล เช่น การงบประมาณ สื่อการ
ฝึกอบรม วิทยากร ระยะเวลา กาลังคนที่รับผิดชอบการฝึกอบรม และกาหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะ
เข้ารับการอบรม
(๔) ประเมิน ผลและติ ดตามผลการพัฒ นา โดยประเมินความรู้และทั กษะ
ตลอดจนทัศนคติของผู้เข้ารับการพัฒนา และติดตามการนาผลไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ข้อ ๒๙๓ การดาเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาลบรรจุใหม่นี้ ควรกระทาภายใน
ระยะเวลาที่พนักงานเทศบาลผูน้ ั้นยังอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

๑๑๑

ข้อ ๒๙๔ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทั ก ษะ ทั ศ นคติ ที่ ดี คุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรม อั น จะท าให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ
ข้อ ๒๙๕ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและ
การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาที่เพิ่งย้าย
หรือโอนมาดารงตาแหน่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน
ข้อ ๒๙๖ การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ผู้บังคับบัญชาอาจเป็นผู้ดาเนินการเอง
หรือมอบหมายให้ผู้ที่เหมาะสมดาเนินการ โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนา ผู้ใต้บังคับบัญชา
เป็ น รายบุ ค คลหรือ เป็ น กลุ่ ม ซึ่ งอาจใช้ วิ ธีก ารฝึ ก อบรมหรือ วิ ธีก ารพั ฒ นาอื่ น ๆ โดยพิ จ ารณา
ดาเนิ น การหาความจาเป็นในการพัฒ นาจากการวิเคราะห์ ปัญ หาในการปฏิบัติงาน การจัดทา
แผนพัฒนารายบุคคลหรือข้อเสนอของผู้ใต้บังคับบัญชาเอง
ข้อ ๒๙๗ การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนาทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่
(๑) ด้ า นความรู้ ทั่ ว ไปในการปฏิ บั ติ ง าน ได้ แ ก่ ความรู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ
(๒) ด้ า นความรู้ แ ละทั ก ษะเฉพาะของงานในแต่ ล ะต าแหน่ ง ได้ แ ก่ ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งาน
พิมพ์ดีด งานด้านช่าง
(๓) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริหาร
คน เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน
(๔) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การทางาน
การสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย
(๕) ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
ข้อ ๒๙๘ ขั้นตอนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา แบ่งได้ดังนี้
(๑) การเตรียมการและการวางแผน ให้กระทาดังนี้
(ก) การหาความจาเป็นในการพัฒนา
การหาความจ าเป็ น ในการพั ฒ นาผู้ใต้ บั งคับ บั ญ ชาแต่ ล ะคน หมายถึ ง
การศึกษาวิเคราะห์ดูว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะ
ปฏิบัติงานได้สาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้

๑๑๒

(ข) ประเภทของความจาเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
และด้าน คุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การดาเนินการพัฒนา ให้กระทาดังนี้
(ก) การเลื อ กวิธีพั ฒ นาผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชาที่ เหมาะสม เมื่ อ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาได้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒ นาผู้ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจาเป็นในการพัฒ นาแล้ว
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาควรน าข้ อ มู ล เหล่ า นั้ น มาพิ จ ารณ าก าหนดกลุ่ ม เป้ า หมาย และเรื่ อ งที่
ผู้ใต้บังคับบัญชาจาเป็นต้องได้รับการพัฒนา ได้แก่ ผู้ใต้บังคับบัญชาที่สมควรจะได้รับการพัฒนา
มีใครบ้าง และแต่ละคนสมควรจะได้รับการพัฒนาในเรื่องอะไร ต่อจากนั้นก็เลือกวิธีการพัฒนาที่
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย อาจเป็นวิธีการที่ดาเนินการได้ในขณะปฏิบัติงาน เช่น การสอนงาน
การสั บ เปลี่ ย นงาน การให้ ค าปรึก ษา หรือ อาจเป็ น วิ ธีก ารพั ฒ นาอื่ น ๆ เช่ น การฝึ ก อบรม
การศึกษาดูงาน เป็นต้น
(ข) วิ ธี ก ารพั ฒ นาผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสามารถพั ฒ นา
ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเลือกใช้วิธีการพัฒนาได้หลายวิธีด้วยกัน เช่น การสอนงาน การมอบหมาย
งาน การสับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่ การรักษาราชการแทนหรือรักษาการในตาแหน่ง การส่งไป
ศึกษาดูงาน การฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา เป็นต้น
(๓) ขั้นการทดลองปฏิบัติ ให้กระทาดังนี้
(ก) ให้ ทดลองปฏิ บั ติ โดยเริ่ม ต้ น จากงานที่ ง่าย ๆ ก่อ น แล้ วค่ อ ยให้
ทางานที่ ยากขึ้นตามลาดับ
(ข) ให้ ผู้บั งคับ บั ญ ชาทบทวนถึ งเหตุผ ลและขั้ น ตอนวิธีการทางาน เพื่ อ
ตรวจสอบดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจและเรียนรู้วิธีการทางานมากน้อยเพียงใด
(ค) ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยควร
คานึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยคือ หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ ให้ยกย่องชมเชยก่อนที่จะแก้ข้อผิดพลาด
ให้ผู้เข้ารับการสอนแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเอง อย่าแก้ไขข้อผิดพลาดให้เกินขอบเขต อย่าแก้ไข
ข้อผิดพลาดต่อหน้าผู้อื่น และอย่าด่วนตาหนิผู้เข้ารับการสอนเร็วเกินไป
(ง) กระตุ้นและให้กาลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มีกาลังใจและมีความ
เชื่อมั่นในตัวเองที่จะเรียนรู้งานต่อไป
(จ) ให้ดาเนินการสอนต่อไปเรื่อย ๆ จนแน่ ใจได้ว่าผู้ ใต้บั งคับบั ญ ชาได้
เรียนรู้ และสามารถปฏิบัติงานนั้นได้ถูกต้องจึงยุติการสอน
(๔) ขั้นตอนติดตามผลให้กระทาดังนี้
(ก) มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง
(ข) เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ ในกรณีที่มีปัญหา
(ค) ตรวจสอบผลการปฏิ บั ติ งานในระยะเริ่ม แรก และค่ อ ย ๆ ลดการ
ตรวจสอบลง เมื่อผู้บังคับบัญชาแน่ใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง

๑๑๓

(ง) แจ้ ง ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทราบถึ ง ผลการปฏิ บั ติ ง าน ทั้ ง ในส่ ว นที่
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติได้ดี และส่วนที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นใน
ตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้การปฏิบัติงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ข้อ ๒๙๙ ให้เทศบาลจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติ หน้าที่ราชการในตาแหน่งนั้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการจัดทาแผนการพัฒ นาพนักงานเทศบาล ต้องกาหนดตามกรอบของแผน
แม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาลที่ ก.ท.กาหนด โดยให้กาหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลมีระยะเวลา ๓ ปี ตามรอบของแผนอัตรากาลังของพนักงานเทศบาลนั้น
ข้ อ ๓๐๐ ในการจั ด ท าแผนการพั ฒ นาพนั ก งานเทศบาล ให้ เทศบาลแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประกอบด้วย
(๑) นายกเทศมนตรี
เป็นประธานกรรมการ
(๒) ปลัดเทศบาล
เป็นกรรมการ
(๓) ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการกองและหัวหน้าส่วนราชการอื่น เป็นกรรมการ
(๔) หัวหน้าสานักปลัดเทศบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๓๐๑ แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) หลักการและเหตุผล
(๒) เป้าหมายการพัฒนา
(๓) หลักสูตรการพัฒนา
(๔) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา
(๕) งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
(๖) การติดตามและประเมินผล
ข้อ ๓๐๒ หลั ก การและเหตุ ผลในการจั ด ทาแผนการพั ฒ นา เป็ น การหาความ
จาเป็นในการพัฒนาพนักงานเทศบาล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาพนักงาน
เทศบาลตาแหน่งต่างๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะตาแหน่งตามที่กาหนดในส่วนราชการตาม
แผนอั ต ราก าลั งของเทศบาล ตลอดทั้ งความจ าเป็ น ในด้ านความรู้ค วามสามารถทั่ วไปในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร
และด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ข้อ ๓๐๓ เป้าหมายในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องกาหนดให้มีความชัดเจน
และครอบคลุมพนักงานเทศบาลทุกคน และตาแหน่งตามแผนอัตรากาลังของเทศบาลทุกตาแหน่ง

๑๑๔

โดยกาหนดให้พนักงานเทศบาลต้องได้รับการพัฒนาทุกตาแหน่งภายในรอบระยะเวลา ๓ ปี
ของแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล
ข้อ ๓๐๔ หลักสูตรการพัฒนา สาหรับพนักงานเทศบาลแต่ละตาแหน่งต้องได้รับ
การพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึง่ หรือหลายหลักสูตร ดังนี้
(๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
(๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
(๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
(๔) หลักสูตรด้านการบริหาร
(๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ข้อ ๓๐๕ วิธีการพัฒ นาพนั กงานเทศบาล ให้ เทศบาลดาเนิน การเอง หรืออาจ
มอบหมายสานักงาน ก.ท. สานักงาน ก.ท.จ. หรือผู้ที่เหมาะสมดาเนินการ หรือดาเนินการร่วมกับ
สานักงาน ก.ท. สานักงาน ก.ท.จ. ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง
หรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจาเป็น ความเหมาะสม ดังนี้
(๑) การปฐมนิเทศ
(๒) การฝึกอบรม
(๓) การศึกษา หรือดูงาน
(๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา
(๕) การสอนงาน การให้คาปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
ระยะเวลาด าเนิ น การพั ฒ นาพนั ก งานเทศบาล ต้ อ งก าหนดให้ เหมาะสมกั บ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร
ข้อ ๓๐๖ งบประมาณในการดาเนินการพัฒนาเทศบาลต้องจัดสรรงบประมาณ
สาหรับการพัฒนาพนักงานเทศบาล ตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลอย่างชัดเจน แน่นอน
เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ ๓๐๗ การติดตามและประเมินผลการพัฒ นาเทศบาลต้องจัดให้มีระบบการ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อให้ทราบถึงความสาเร็จของ
การพัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา
ข้อ ๓๐๘ ให้เทศบาลจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามข้อ ๒๙๙ แล้ว
เสนอให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาของ ก.ท.จ. ตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.ท.จ. พิจารณาถึงความจาเป็นใน
การพัฒนา กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลา
การพัฒนา งบประมาณที่เทศบาลจัดสรรสาหรับการพัฒนา เมื่อ ก.ท.จ. พิจารณามีมติเห็นชอบ
แล้วให้เทศบาลประกาศใช้บังคับเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลต่อไป

๑๑๕

เมื่อครบกาหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ๓ ปี แล้ว
ให้เทศบาลดาเนินการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามข้อ ๒๙๙ เป็นระยะเวลา ๓ ปี
ในรอบถัดไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระยะเวลาของแผนอัตรากาลังพนักงานเทศบาลด้วย
ข้ อ ๓๐๙ ในการพิ จ ารณาของ ก.ท.จ. ตามข้ อ ๓๐๘ หาก ก.ท.จ. เห็ น ว่ า
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลยังไม่เหมาะสม ให้เทศบาลดาเนินการปรับปรุงแผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาลดังกล่าวตามความเห็นของ ก.ท.จ.
ข้ อ ๓๑๐ ให้ ก.ท.จ. ตรวจสอบและก ากั บ ดู แ ลให้ เทศบาลด าเนิ น การพั ฒ นา
พนักงาน เทศบาล ตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลที่ได้ประกาศใช้บังคับ ทั้งนี้ เทศบาลต้อง
จัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลดังกล่าวได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ข้อ ๓๑๑ การพัฒ นาพนักงานเทศบาลโดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ
หมายถึง การเพิ่ มพูนความรู้ ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบั นการศึกษาใน
ประเทศโดยใช้เวลาในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ข้อ ๓๑๒ ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจอนุมัติให้พนักงานเทศบาลไปศึกษาเพิ่มเติมใน
ประเทศ ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้มีอานาจอนุมัติ
การให้ พ นั ก งานเทศบาลไปศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ในประเทศ ตามวรรคหนึ่ ง ให้
นายกเทศมนตรีพิจารณาถึงอัตรากาลังพนักงานเทศบาลที่มีอยู่ โดยให้ มีผู้ปฏิบั ติงานเพี ยงพอ
ไม่ให้เสียหายแก่ราชการและไม่ต้องตั้งอัตรากาลังเพิม่
ข้อ ๓๑๓ พนักงานเทศบาลที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เป็นผู้ที่พ้นกาหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว
(๒) ผู้ไปศึกษาขั้นต่ากว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ผู้ไปศึกษาขั้น
ปริญญาตรีต้องมีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี ผู้ไปศึกษาขั้นที่สูงกว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน ๔๕ ปีนับถึง
วันเริ่มต้นเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก ก.ท.จ. เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
(๓) เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปรับรองว่าเป็น
ผู้ที่มีความประพฤติดี และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(๔) เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟ้องคดีอาญา
เว้นแต่กรณีถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดที่ไม่อยู่ในข่ายต้องรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามประกาศ
กาหนดการเลื่อนขั้นเงินเดือนสาหรับพนักงานเทศบาล
(๕) สาหรับผู้ที่เคยได้รับอนุมัติไปศึกษาตามประกาศนี้ หรือระเบียบอื่นมาแล้วจะ
ต้องกลับมาปฏิบัติราชการภายหลังจากสาเร็จการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๑๖

ข้อ ๓๑๔ การให้พนักงานเทศบาลไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ให้พิจารณา
ตามแนวทางดังต่อไปนี้
(๑) สาขาวิชาและระดับการศึกษา โดยปกติจะต้องสอดคล้องหรือเป็นประโยชน์
กับมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ดารงอยู่ตามที่ ก.ท. กาหนด เว้นแต่พนักงานเทศบาลต้องการไป
ศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและนายกเทศมนตรีเห็นชอบด้วย
(๒) จะต้องไปศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยหรือกระทรวง
ศึกษาธิการให้การรับรองมาตรฐานหลักสูตรแล้ว
ข้อ ๓๑๕ พนักงานเทศบาลที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ จะต้องยื่นเอกสาร
ดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณาด้วย คือ
(๑) บันทึกแสดงเหตุผลและความจาเป็นที่จะไปศึกษาเพิ่มเติม
(๒) หลักสูตรหรือแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา พร้อมหนังสือ
ตอบรับจากสถาบันการศึกษานั้น ๆ
(๓) หลักฐานการศึกษาของผู้ที่จะไปศึกษา
(๔) คารับรองของผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๓๑๓ (๓)
ข้อ ๓๑๖ พนักงานเทศบาลที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศจะต้อง
ศึกษาให้สาเร็จภายในระยะเวลาที่สถาบันการศึกษานั้น ๆ กาหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรการศึกษา
หากศึกษาไม่สาเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง นายกเทศมนตรีอาจพิจารณา
ขยายเวลาการศึกษาได้ตามเหตุผลความจาเป็นเฉพาะกรณีครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา รวมแล้วไม่
เกิน ๒ ครั้งหรือไม่เกิน ๑ ปีการศึกษา และเมื่อครบกาหนดเวลาที่ขยายดังกล่าวแล้วหากมีเหตุผล
ความจาเป็น อาจขยายเวลาการศึกษาได้อีกโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
ข้อ ๓๑๗ พนักงานเทศบาลที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศจะต้อง
รายงานผลการศึกษาให้ผู้บังคับบัญ ชาระดับผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปทราบทุกภาค
การศึกษา หากพนักงานเทศบาลไม่รายงานผลการศึกษาโดยไม่มีเหตุอันสมควร นายกเทศมนตรี
อาจพิจารณาให้ยุติการศึกษา หรือดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามควรแก่กรณีก็ได้
ข้ อ ๓๑๘ ให้ เทศบาล ท าสั ญ ญาให้ พ นั ก งานเทศบาลที่ ไ ปศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ใน
ประเทศกลับมาปฏิบัติราชการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
พนักงานเทศบาลผู้ใดไม่กลับมาปฏิบัติราชการตามสัญญา ต้องชดใช้เงินเดือน ทุนที่
ได้รับระหว่างศึกษาและเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ กับให้ใช้เงินอีกจานวนหนึ่งเท่ากับจานวน
เงินเดือน ทุน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย
ในกรณีที่ผู้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการไม่ครบกาหนดตาม
สัญญา ก็ให้ลดจานวนเงินที่จะต้องชดใช้ลงตามส่วน

๑๑๗

การท าสั ญ ญาให้ เป็ น ไปตามแบบและวิธีก ารที่ กระทรวงการคลังก าหนด ตาม
ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการให้ พ นั ก งานเทศบาลไปศึ ก ษา ฝึ ก อบรม ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย และดู ง าน ณ
ต่างประเทศ โดยอนุโลม
ข้อ ๓๑๙ พนักงานเทศบาลที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ เมื่อครบ
ก าหนดเวลาที่ ได้ รับ อนุ มั ติ ห รือ เสร็จ จากการศึ ก ษาแล้ ว จะต้ อ งรี บ รายงานตั วกลั บ เข้ าปฏิ บั ติ
ราชการโดยเร็ว ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๗ วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สาเร็จการศึกษา หรือวันที่ครบ
กาหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ แล้วแต่กรณี
สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาในขั้นที่สูงกว่าปริญญาตรี จะต้องมอบวิทยานิพนธ์หรือ
ผลงานวิจัยให้เทศบาลต้นสังกัดด้วย
ข้อ ๓๒๐ เมื่อเทศบาลต้ นสั งกั ดมี ความจ าเป็ นที่ จะต้ องให้ พนั กงานเทศบาลที่ ไป
ศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกลับเข้าปฏิบัติราชการก่อนครบกาหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติไม่ว่าในกรณีใด ๆ
ให้พนักงานเทศบาลผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติราชการตามคาสั่งทันที
ข้อ ๓๒๑ การรับเงินเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับอนุมัติไปศึกษาเพิ่มเติมใน
ประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๓๒๒ เทศบาลอาจกาหนดแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษา
เพิ่มเติมในประเทศเพิ่มเติมจากประกาศนี้เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของเทศบาลนั้น ๆ
ก็ได้ ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศหลักเกณฑ์นี้
ข้อ ๓๒๓ พนักงานเทศบาลผู้ใดได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศก่อนวัน
ใช้บังคับตามประกาศนี้ ให้เป็นอันใช้ได้และให้ถือว่าพนักงานเทศบาลผู้นั้นได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา
เพิ่มเติมตามประกาศนี้
ข้ อ ๓๒๔ การพั ฒ นาพนั ก งานเทศบาลโดยให้ ไปศึ ก ษา ฝึ ก อบรมดู ง าน หรื อ
ปฏิบั ติการวิจัยในต่างประเทศ ให้ เป็น ไปตามระเบียบว่าด้วยการให้พ นัก งานเทศบาลไปศึกษา
ฝึกอบรมและดูงาน ณ ต่างประเทศ ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด โดยกาหนดให้ส่วนราชการที่เป็น
กรมที่กาหนดไว้ในระเบียบ ดังกล่าว ให้หมายความถึงเทศบาลด้วย
ข้ อ ๓๒๕ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาผู้ มี อ านาจการอนุ มั ติ ให้ พ นั ก งานเทศบาล ไปศึ ก ษา
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ ให้เป็ นอานาจของนายกเทศมนตรีเป็น ผู้มี
อานาจอนุมัติ
ข้อ ๓๒๖ การอนุมัติ ให้พ นั กงานเทศบาลผู้ใดไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดู งาน ณ
ต่างประเทศ ก่อนวันประกาศนี้ใช้บั งคั บ หากเป็น ไปโดยถูกต้ องตามระเบี ยบวิธีก ารที่ใช้ อ ยู่ใน
ขณะนั้น ก็ให้เป็นอันใช้ได้ และให้ดาเนินการเรื่องการอยู่ศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานต่อพนักงาน

๑๑๘

เทศบาลผู้นั้น ตามระเบียบวิธีการนั้นต่อไป แต่ทั้งนี้ สาหรับกรณีศึกษาและฝึกอบรม ต้องอยู่
ในจานวนอัตราร้อยละตามที่กาหนดในระเบียบว่าด้วยการให้พนักงานเทศบาลไปศึกษา ฝึกอบรม
และดูงาน ณ ต่างประเทศ ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
“ส่วนที่ ๕
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
๔๑

ข้อ ๓๒๗ ในประกาศนี้
“ระบบการบริ ห ารผลงาน (Performance Management)” หมายความว่ า
กระบวนการดาเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุ
เป้าหมาย โดยการเชื่อมโยง เป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับ
บุคคลเข้าด้วยกัน
ข้อ ๓๒๘ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการ
ปฏิ บั ติงานของผู้ใต้ บังคับ บั ญ ชา เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาในเรื่องต่างๆ ตามหลั กเกณฑ์ และ
วิธีการว่าด้วยการนั้น ได้แก่ การเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นๆ การให้เงินรางวัลประจาปี
การพัฒนาและการแก้ไขการปฏิบัติงาน การแต่งตั้งพนักงานเทศบาล การให้ออกจากราชการ การ
ให้ ร างวั ล จู ง ใจ และการบริ ห ารงานบุ ค คลเรื่ อ งอื่ น ๆ เพื่ อ เป็ น การเสริ ม สร้ า งแรง จู ง ใจให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้คานึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance
Management) ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสู่ผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร คุณภาพ
และปริ มาณงาน ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของงานที่ ได้ ปฏิ บั ติ มา ความสามารถและความ
อุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับ
การเป็นข้าราชการ โดยจัดทาการประเมินอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมิ น
ชี้แจง หรือขอคาปรึกษาด้วย
ข้อ ๓๒๙ การประเมินผลการปฏิ บัติ งานต้องมี ความชัดเจนและมี หลักฐาน และให้
เป็นไปตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ ก.ท. กาหนด
ในกรณีที่เทศบาลเห็นควรจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างอื่น เพื่อให้
สอดคล้องกับลักษณะงานของเทศบาลก็ให้กระทาได้ โดยความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. แต่ทั้งนี้ ต้องมี
สาระไม่น้อยกว่าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ ก.ท. กาหนด
๔๑

ส่วนที่ ๕ แก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๖๑) พ.ศ.๒๕๕๙

ซึง่ ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ ง มาตรฐานทัวไปเกี
่
ย่ วกับหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลง
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙

๑๑๙

ข้อ ๓๓๐ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ประเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบ
ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะต้องมีสัดส่วน
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ผลสั มฤทธิ์ของงาน ให้ ประเมินจากปริมาณผลงาน คุ ณภาพของงาน ความรวดเร็ว
หรือตรงตามเวลา ที่กาหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่ ก.ท. กาหนด และ
สมรรถนะตามสายงานตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.ท. กาหนด อย่างน้อย 3 สมรรถนะ
ในกรณี ที่เป็ น การประเมิ นผลการปฏิบั ติงานของพนักงานเทศบาลที่ อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมิน
ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละ
องค์ประกอบร้อยละ 50
ข้อ ๓๓๑ ให้ประเมินผลการปฏิ บัติงานของพนักงานเทศบาลปี ละ ๒ ครั้ง ตามรอบ
ปีงบประมาณ คือ
(1) ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป
(2) ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ของปีเดียวกัน
ข้อ ๓๓๒ ในแต่ละรอบการประเมิน ให้เทศบาลนาผลคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมี
ช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้
(1) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
(2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90
(3) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80
(4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70
(5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ากว่าร้อยละ 60
ข้อ ๓๓๓ ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๓๒๘ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
เทศบาล ได้แก่
(1) นายกเทศมนตรี สาหรับปลัดเทศบาล
(2) ปลัดเทศบาล สาหรับรองปลัดเทศบาล ผู้อานวยการสานัก กอง หรือส่วนราชการ
ที่เรียกชื่อ อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานักหรือกอง
(3) ผู้อานวยการสานัก กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
สานัก หรือกอง สาหรับพนักงานเทศบาลที่อยู่ในบังคับบัญชา
ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานเทศบาลผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ
หรือ ปฏิ บั ติ ราชการในองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น หรือส่ วนราชการ หรือหน่ วยงานอื่ น ให้ นายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ผู้รับการประเมินไปช่วยราชการ

๑๒๐

หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นเพื่อประกอบการประเมิน
ของผู้มีอานาจหน้าที่ประเมิน
ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานเทศบาลผู้ได้โอนหรือย้าย หลังวันที่ 1 มีนาคม
หรือ วั น ที่ 1 กั น ยายน ให้ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาซึ่ งเป็ น ผู้ มี อ านาจหน้ าที่ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานใน
เทศบาลเดิมก่อนการโอน หรือย้าย เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบั ติงานของข้าราชการผู้นั้นแล้วจัด
ส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
อื่นต้นสังกัดใหม่ เพื่อประกอบการพิจารณาตามข้อ ๓๒๘
ข้อ ๓๓๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ให้ดาเนินการตาม
วิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้เทศบาลประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
(2) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอานาจหน้าที่ประเมินตามข้อ ๓๓๓ และผู้รับ
การประเมินกาหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
กาหนดตัวชี้วัด หรือหลักฐานบ่งชี้ความสาเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะ
งาน
สาหรับการกาหนดตัวชี้วัด ให้พิจารณาวิธีการถ่ายถอดจากบนลงล่างเป็นหลักก่อน ใน
กรณีที่ไม่อาจดาเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการกาหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลาย
วิธีที่เหมาะสมแทนหรือเพิ่มเติม รวมทั้งระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้
ตามแบบที่ ก.ท. กาหนด
(3) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอานาจหน้าที่ประเมินตามข้อ ๓๓๓ ประเมินผล
การปฏิบัติงาน ของผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่
ได้ทาไว้กับผู้รับการประเมิน
กรณี มีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ ได้ รับ มอบหมาย หรือมีการย้าย
เปลี่ยนตาแหน่ง หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณา
ปรับเปลี่ยนข้อตกลงผลการปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอานาจใน
การอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง
(4) ในระหว่ างรอบการประเมิ น ให้ ผู้ มี อ านาจหน้ า ที่ ป ระเมิ น ตามข้ อ ๓๓๓ ให้
คาปรึกษาแนะนา ผู้รับการประเมินเพื่อการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพื่อนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ข องงาน
และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ และเมื่อสิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินดังกล่าว
กับผู้รับการประเมินควรร่วมกัน ทาการวิเคราะห์ผลสาเร็จของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะใน
การปฏิบัติงาน เพื่อหาความจาเป็นในการพัฒนา เป็นรายบุคคลด้วย
(5) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอานาจหน้าที่ประเมินตามข้อ
๓๓๓ แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็ นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลง
ลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการ
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ประเมิน ให้พนั กงานเทศบาลอย่างน้ อยหนึ่ งคน ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการ
ประเมินดังกล่าวแล้วด้วย
(6) ให้ผู้มีอานาจหน้าที่ประเมินตามข้อ ๓๓๓ โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) จัดส่งผลการประเมิน ผลการปฏิบั ติงานของพนักงานเทศบาลใน
หน่วยงานของตนเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลก่อนนาเสนอต่อนายกเทศมนตรี
(7) ให้ น ายกเทศมนตรี หรื อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ ได้ รั บ มอบหมายประกาศรายชื่ อ
พนักงานเทศบาลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการ
ยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจ ให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
ข้อ ๓๓๕ การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ ๑ ตามข้อ ๓๓๑ ให้เทศบาลจัดลาดับ
ผลการประเมินเรียงลาดับจากผู้ที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้
และระดับต้องปรับปรุงไว้ให้ชัดเจนเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และให้จัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีผล
การประเมินระดับดีเด่น ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ ไว้เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนครั้งที่ ๒
ข้อ ๓๓๖ ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติงานของพนัก งานเทศบาล เพื ่อ ทาหน้า ที ่ใ ห้คาปรึก ษาและพิจ ารณาเสนอความเห็น
เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลทุก
ประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้า
ส่ วนราชการ ไม่ น้ อยกว่ า 2 คน เป็ น กรรมการ และให้ พ นั ก งานเทศบาลที่ รั บ ผิ ด ชอบงานการ
เจ้าหน้าที่ของเทศบาล เป็นเลขานุการ
ทั้งนี้ เทศบาลอาจกาหนดให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณากลั่นกรองเพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมในระดับกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในเทศบาลด้วยก็ได้
ข้อ ๓๓๗ ให้เทศบาลจัดให้มีระบบการจัดเก็บ ผลการประเมินและหลักฐานแสดง
ความสาเร็จของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมิน เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคลในเรื่องต่างๆ ตามข้อ ๓๒๘
สาหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาเก็บสาเนาไว้ที่สานักกอง หรือ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานักหรือกองที่ผู้นั้นสังกัดเป็นเวลาอย่างน้อย
สองรอบการประเมิน และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของเทศบาลจัดเก็บต้นฉบับ
ไว้ในแฟ้มประวัติข้าราชการ หรือจัดเก็บในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมก็ได้
ข้ อ ๓๓๘ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านนี้ ใ ห้ ใ ช้ กั บ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลทุกประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง”
(ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ตาม
ประกาศนี้ ตั้งแต่การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่
1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2559 เป็นต้นไป
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สาหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลที่ได้ดาเนินการอยู่ก่อน
ประกาศนี้ มีผลใช้บังคับ ให้ดาเนินการต่อไปตามประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการเดิมจนกว่าจะ
แล้วเสร็จ)”
“ยกเลิกข้อ ๓๓๙ และข้อ ๓๔๐
ส่วนที่ ๖
การลา
๔๒“ข้อ

๓๔๑ ในส่วนนี้
" เข้ารับการตรวจเลือก " หมายความว่า เข้ารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเป็น
ทหารกองประจาการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
" เข้ารับการเตรียมพล " หมายความว่า เข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบ
พล เข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหาร
" องค์การระหว่างประเทศ " หมายความว่า องค์การที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นด้วยความ
ตกลงระหว่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและระดับเอกชน และสาหรับองค์การสหประชาชาติ ให้
หมายความรวมถึงทบวงการชานัญพิเศษและองค์การอื่นใดในเครือสหประชาชาติด้วย
" องค์การต่างประเทศ "หมายความว่า องค์การหรือสถาบันต่างประเทศตามที่ผู้
รักษาการตามประกาศนี้จะได้ประกาศรายชื่อให้ทราบ
" การไปปฏิ บั ติ ง านองค์ ก ารระหว่ า งประเทศ " หมายความรวมถึ ง การไป
ปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ การไปปฏิบั ติงานในองค์การต่างประเทศ การไป
ปฏิบัติงานในต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน กับ การไปปฏิบั ติงานในองค์การระหว่างประเทศ
รวมทั้ ง การไปปฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยงานขององค์ ก ารระหว่ า งประเทศ หน่ ว ยงานขององค์ ก าร
ต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศซึ่งตั้ งอยู่ในประเทศไทย โดยได้รับเงินเดือน
หรื อ ค่ า ตอบแทนในลั ก ษณะเดี ย วกั น กั บ เงิ น เดื อ นจากองค์ ก ารระหว่ า งประเทศ องค์ ก าร
ต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือจากประเทศที่ไปปฏิบัติงาน แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึง
การเดินทางไปราชการตามระเบียบว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการหรือการจัดการประชุม
ของทางราชการ การไปรับ ราชการประจ าในต่ างประเทศ การไปศึ ก ษา ฝึ ก อบรม ดู งานหรือ
ปฏิบัติการวิจัย ตามระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการให้พนักงานเทศบาลไปศึกษา ฝึกอบรม และดู
งาน ณ ต่างประเทศ
๔๒แก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๔๐) พ.ศ.๒๕๕๕ ซึง่ ออก

ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕
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" ลาติ ด ตามคู่ ส มรส " หมายความว่ า ลาติ ด ตามสามี ห รื อ ภริ ย าโดยชอบด้ ว ย
กฎหมายที่ เป็ น พนั ก งานเทศบาลหรือ พนั ก งานรัฐวิ สาหกิ จ ซึ่ งไปปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ราชการหรือไป
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ หรือทางราชการสั่งให้ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป
ตามความต้องการของทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ไปทาการ
ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ แต่ไม่รวมถึงกรณีที่คู่สมรสไปศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ
ข้อ ๓๔๒ การลาทุกประเภทตามที่กาหนดในส่วนนี้ ถ้ามีกฎหมาย ระเบียบ หรือ
มติคณะรัฐมนตรีกาหนดเกี่ยวกับการลาประเภทใดไว้เป็นพิเศษ ผู้ลาและผู้มีอานาจพิจารณาหรือ
อนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลาประเภทนั้นด้วย
ข้อ ๓๔๓ ผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา และการใช้อานาจพิจารณาหรือ
อนุญาตการลาสาหรับพนักงานเทศบาล ให้เป็นไปตามตารางที่กาหนดไว้ท้ายประกาศนี้
ในกรณี ที่ผู้ มีอ านาจอนุญ าตการลาตามประกาศนี้ ไม่ อยู่ หรือไม่ส ามารถปฏิ บั ติ
ราชการได้ และมีเหตุจาเป็นเร่งด่วนไม่อาจรอขออนุญาตจากผู้มีอานาจได้ ให้ผู้ลาเสนอหรือจัดส่ง
ใบลาต่อผู้มีอานาจอนุญ าตชั้น เหนือขึ้นไปเพื่อพิ จารณา และเมื่ออนุญ าตแล้วให้ แจ้งผู้มีอานาจ
อนุญาตตามประกาศนี้ทราบด้วย
ผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอานาจโดยทาเป็น
หนังสือให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งอืน่ เป็นผู้พิจารณาหรืออนุญาตแทนก็ได้โดยให้คานึงถึงระดับตาแหน่ง
และความรับผิดชอบของผู้รับมอบอานาจเป็นสาคัญ
การลาของพนักงานเทศบาลในช่วงก่อนและหลังวันหยุ ดราชการประจาสัปดาห์
หรือวันหยุดราชการประจาปีเพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกัน ให้ผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตใช้
ดุลพินิจตามความเหมาะสมและจาเป็นที่จะอนุญาตให้ลาได้ โดยมิให้เสียหายแก่การปฏิบัติราชการ
ข้อ ๓๔๔ พนักงานเทศบาลผู้ใดได้รับคาสั่งให้ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอื่นใด
ของทางราชการหากประสงค์จะลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน หรือลาเข้ารับการ
ตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลในระหว่างเวลาที่ไปช่วยราชการ ให้เสนอขออนุญาตลาต่อ
ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาของหน่ ว ยงานที่ ไปช่ ว ยราชการ แล้ ว ให้ ห น่ ว ยงานนั้ น รายงานจ านวนวั น ลาให้
หน่วยงานต้นสังกัดของผู้นั้นทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
การลาประเภทอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เสนอขออนุญาตลาต่อ ผู้มี
อานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาของส่วนราชการเจ้าสังกัดตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดสาหรับการ
ลาประเภทนั้น
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ข้อ ๓๔๕ การนับวันลาตามประกาศนี้ให้นับตามปีงบประมาณ
การนับวันลาเพื่อประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา อนุญาตให้ลา และคานวณ
วันลา ให้นับต่อเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวัน
ลาด้วย เว้นแต่การนับเพื่อประโยชน์ในการคานวณวันลาสาหรับวันลาป่วยที่มิใช่วันลาป่วยตาม
กฏหมายว่าด้วยการสงเคราะห์พนักงานเทศบาลผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการ วันลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร วันลากิจส่วนตัว และวันลาพักผ่อน ให้นับเฉพาะวัน
ทาการ
การลาป่วยหรือลากิจส่วนตัวซึ่งมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน จะเป็นในปี งบประมาณ
เดียวกันหรือไม่ก็ตาม ให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง ถ้าจานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอานาจของผู้มี
อานาจอนุญาตระดับใด ให้นาใบลาเสนอขึ้นไปตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต
พนักงานเทศบาลที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
ซึ่งมิใช่ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ ยงดูบุตรตามข้อ ๓๕๕ หรือลาพักผ่อน ซึ่งได้หยุดราชการไปยังไม่ครบ
กาหนด ถ้ามี ราชการจาเป็ นเกิดขึ้น ผู้บั งคับบั ญ ชาหรือผู้มี อานาจอนุญ าตจะเรียกตัวมาปฏิบั ติ
ราชการระหว่างการลาก็ได้
การลาของพนักงานเทศบาลที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหว่างการลา ให้ถือ
ว่าสิ้นสุดก่อนวันมาปฏิบัติราชการ เว้นแต่ผู้มีอานาจอนุญาตเห็นว่าการเดินทางต้องใช้เวลา ให้ถือ
ว่าสิ้นสุดก่อนวันเดินทางกลับ
การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่าย ให้นับเป็นการลาครึ่งวันตามประเภทของ
การลา นั้น ๆ
พนักงานเทศบาลซึ่งได้รับอนุญาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ได้หยุด
ราชการ ให้เสนอขอยกเลิกวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตให้ลา และให้
ถือว่าการลาเป็นอันสิ้นสุดก่อนวันมาปฏิบัติราชการ
ข้อ ๓๔๖ เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามประกาศนี้ ให้เทศบาลจัดทาบัญชีลงเวลาการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลในสังกัด โดยมีสาระสาคัญตามตัวอย่างท้ายประกาศนี้ หรือจะ
ใช้เครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้
ในกรณีจาเป็น นายกเทศมนตรีจะกาหนดวิธีลงเวลาการปฏิบัติราชการ หรือวิธี
ควบคุมการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษเป็นอย่าง
อื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้ แต่จะต้องมีหลักฐานให้สามารถตรวจสอบวันลาเวลาการปฏิบัติราชการ
ได้ด้วย
ข้อ ๓๔๗ การลาให้ใช้ใบลาตามแบบท้ายประกาศนี้ เว้นแต่ในกรณีจาเป็นหรือ
รีบด่วนจะใช้ใบลาที่มีข้อความไม่ครบถ้วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอย่างอื่นก็ได้ แต่ต้องส่ง
ใบลาตามแบบในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ
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เทศบาลอาจนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการเสนอใบลา อนุญาตให้ลา
และยกเลิกวันลา สาหรับการลาป่วย ลาพักผ่อน หรือลากิจส่วนตัวซึ่งมิใช่ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดู
บุตรตามข้อ ๓๕๕ ก็ได้ ทั้งนี้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องเป็นระบบที่มีความปลอดภัย
รัดกุม สามารถตรวจสอบตัวบุคคล และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลาเป็นหลักฐานในราชการได้
ข้อ ๓๔๘ พนักงานเทศบาลซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตาม
ประกาศนี้ หรือในระหว่างวันหยุดราชการ ให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึง
ผู้ว่าราชการจังหวัด
การอนุ ญ าตของผู้ว่าราชการจังหวัด ตามวรรคหนึ่ง เมื่ ออนุ ญ าตแล้ วให้ รายงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย
ข้อ ๓๔๙ พนักงานเทศบาลผู้ใดไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจาก
พฤติการณ์พิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปในท้องที่นั้น หรือพฤติการณ์พิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับพนักงาน
เทศบาลผู้นั้นและมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือความผิดของพนักงานเทศบาลผู้นั้นเอง
โดยพฤติการณ์พิเศษดังกล่าวร้ายแรงจนเป็นเหตุขัดขวางทาให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ ณ
สถานที่ ตั้ง ตามปกติ ให้ พ นั ก งานเทศบาลผู้นั้ น รีบ รายงานพฤติ การณ์ ที่ เกิ ดขึ้ น รวมทั้ งอุ ป สรรค
ขัดขวางที่ทาให้มาปฏิบัติราชการไม่ได้ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงนายกเทศมนตรีทันทีในวัน
แรกที่มาปฏิบัติราชการ
ในกรณีที่นายกเทศมนตรีเห็นว่าการที่พนักงานเทศบาลผู้นั้น ไม่สามารถมาปฏิบัติ
ราชการได้เป็นเพราะพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่งจริง ให้สั่งให้การหยุดราชการของพนักงาน
เทศบาลผู้นั้นไม่นับเป็นวันลาตามจานวนวันที่ไม่มาปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์
พิเศษดังกล่าว ถ้าเห็นว่าไม่เป็นพฤติการณ์พิเศษ ให้ถือว่าวันที่พนักงานเทศบาลผู้นั้นไม่มาปฏิบัติ
ราชการเป็นวันลากิจส่วนตัว
ข้อ ๓๕๐ การลาแบ่งออกเป็น ๑๑ ประเภท คือ
(๑) การลาป่วย
(๒) การลาคลอดบุตร
(๓) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
(๔) การลากิจส่วนตัว
(๕) การลาพักผ่อน
(๖) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
(๗) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
(๘) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
(๙) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
(๑๐) การลาติดตามคู่สมรส
(๑๑) การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

๑๒๖

ข้อ ๓๕๑ พนักงานเทศบาลซึ่งประสงค์จะลาป่วยเพื่อรักษาตัว ให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ล า เว้นแต่ในกรณี
จาเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้
ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้
จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว
การลาป่วยตั้งแต่ ๓๐ วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีจาเป็นหรือเห็นสมควรผู้
มีอานาจอนุญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรองของแพทย์อน่ื ซึ่งผู้มีอานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้
การลาป่วยไม่ถึง ๓๐ วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้
มีอานาจอนุญาตเห็นสมควร จะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั่งให้ผู้ลา
ไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้
ข้อ ๓๕๒ พนักงานเทศบาลซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อ
ในใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว
และมีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับเงินเดือนครั้งหนึ่งได้ ๙๐ วัน โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์
การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด ก่อน หรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อ
รวมวันลาแล้วต้องไม่เกิน ๙๐ วัน
พนักงานเทศบาลที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดราชการไปแล้ว แต่
ไม่ได้คลอดบุตรตามกาหนด หากประสงค์จะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ให้ ผู้มีอานาจ
อนุญาตอนุญาตให้ยกเลิกวันลาคลอดบุตรได้ โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจ
ส่วนตัว
การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไม่ครบกาหนดวันลาของการ
ลาประเภทนั้น ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วั นเริ่ม
วันลาคลอดบุตร
ข้อ ๓๕๓ พนั ก งานเทศบาลซึ่ งประสงค์ จะลาไปช่ วยเหลื อภริยาโดยชอบด้ วย
กฎหมายที่คลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต
ก่อนหรือในวันที่ลาภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่
คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน ๑๕ วันทาการ
ผู้ มี อ านาจอนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ งอาจให้ แ สดงหลั ก ฐานประกอบการพิ จ ารณา
อนุญาตด้วยก็ได้

๑๒๗

ข้อ ๓๕๔ พนักงานเทศบาลซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการ
ได้ เว้น แต่มี เหตุ จาเป็ นไม่สามารถรอรับ อนุญ าตได้ทัน จะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมระบุ เหตุ
จาเป็นไว้ แล้วหยุดราชการไปก่อนได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว
ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้ ให้เสนอ
หรือจัดส่งใบลาพร้อมทั้งเหตุผลความจาเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต
ทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ
ข้อ ๓๕๕ พนักงานเทศบาลมีสิทธิลากิจส่วนตัว รวมทั้งลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดู
บุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร โดยได้รับเงินเดือนปีละไม่เกิน ๔๕ วันทาการ
พนักงานเทศบาลที่ลาคลอดบุตรและลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการ
ลาคลอดบุตร โดยมีสิทธิได้รับเงินเดือนตามข้อ ๓๕๒ และตามวรรคหนึง่ แล้ว หากประสงค์จะลากิจ
ส่วนตั วเพื่ อ เลี้ ยงดู บุ ต รต่ อ ไปอี ก ให้ ล าได้ไม่ เกิ น ๑๕๐ วัน ท าการ โดยไม่มี สิ ท ธิได้ รับ เงิน เดื อ น
ระหว่างลา
ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลากิจส่วนตัว เว้นแต่กรณีการลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตาม
วรรคหนึ่ ง และวรรคสอง ซึ่ งได้ ห ยุ ด ราชการไปยั งไม่ ค รบก าหนด ถ้ ามี ราชการจ าเป็ น เกิ ด ขึ้ น
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได้
ข้อ ๓๕๖ พนักงานเทศบาลมีสิทธิลาพักผ่อนประจาปีในปีหนึ่งได้ ๑๐ วันทาการ
เว้นแต่พนักงานเทศบาลดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจาปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยัง
ไม่ถึง ๖ เดือน
(๑) ผู้ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก
(๒) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว แล้วต่อมาได้บรรจุเข้ารับราชการอีก
(๓) ผู้ ซึ่ งลาออกจากราชการเพื่ อ ด ารงต าแหน่ งทางการเมื อ งหรื อ เพื่ อ สมั ค รรับ
เลือกตั้ง แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง ๖ เดือน นับแต่วันออกจากราชการ
(๔) ผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอื่น นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และในกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทาง
ราชการ แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก
ข้อ ๓๕๗ ถ้าในปีใดพนักงานเทศบาลผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจาปี หรือลาพักผ่อน
ประจาปีแล้วแต่ไม่ครบ ๑๐ วันทาการ ให้สะสมวันที่มิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ แต่วัน
ลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน ๒๐ วันทาการ
สาหรับ ผู้ ที่ได้ รับ ราชการติ ดต่ อ กั น มาแล้ วไม่ น้ อ ยกว่า ๑๐ ปี ให้ มี สิท ธิน าวัน ลา
พักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน ๓๐ วันทาการ

๑๒๘

ข้อ ๓๕๘ พนักงานเทศบาลซึ่งประสงค์จะลาพั กผ่อน ให้ เสนอหรือจัด ส่ง
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุด
ราชการได้
ข้อ ๓๕๙ การอนุญาตให้ลาพักผ่อน ผู้มีอานาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียว
หรือหลายครั้งก็ได้ โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ
ข้อ ๓๖๐ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักผ่อนซึ่งหยุดราชการไปยังไม่ครบกาหนด ถ้ามี
ราชการจาเป็นเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได้
ข้อ ๓๖๑ พนักงานเทศบาลประเภทใดที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุด
ภาคการศึกษา หากได้หยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษาเกินกว่าวันลาพักผ่อนตามหมวดนี้
ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนตามที่กาหนดไว้ในส่วนนี้
ข้อ ๓๖๒ พนักงานเทศบาลซึ่งประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือ
พนั กงานเทศบาลที่ นั บ ถื อศาสนาอิ สลามซึ่ งประสงค์ จะลาไปประกอบพิ ธี ฮั จย์ ณ เมื องเมกกะ
ประเทศซาอุ ดี อาระเบี ย ให้ เสนอหรือ จั ด ส่ งใบลาต่ อ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาตามล าดั บ จนถึ งผู้ มี อ านาจ
พิจารณาหรืออนุญาตก่อนวันอุปสมบทหรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่ง ให้ชี้แจงเหตุผล
ความจ าเป็ น ประกอบการลา และให้ อ ยู่ในดุ ลยพิ นิ จของผู้มี อานาจพิ จารณาหรืออนุ ญ าตที่ จ ะ
พิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได้
ข้ อ ๓๖๓ พนั ก งานเทศบาลที่ ไ ด้ รั บ พระราชทานพระบรมราชานุ ญ าตให้ ล า
อุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ตามข้อ ๓๖๒ แล้ว จะต้องอุปสมบทหรือ
ออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน ๑๐ วันนับแต่วันเริ่มลา และจะต้องกลับมารายงานตัวเข้า
ปฏิบัติราชการภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ลาสิกขา หรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการ
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ทั้งนี้ จะต้องนับรวมอยู่ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตการลา
พนักงานเทศบาลที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับ
อนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์และได้หยุดราชการไปแล้ว หากปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคทาให้
ไม่ สามารถอุ ป สมบทหรือ ไปประกอบพิ ธีฮั จย์ ต ามที่ ข อลาไว้ เมื่ อ ได้ รายงานตั วกลั บ เข้ าปฏิ บั ติ
ราชการตามปกติและขอยกเลิกวันลา ให้ผู้มีอานาจตามข้อ ๓๖๒ พิจารณาหรืออนุญาตให้ยกเลิก
วันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว
ข้อ ๓๖๔ พนักงานเทศบาลที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานลา
ต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม่ น้อยกว่า ๔๘ ชั่วโมง ส่วนพนักงานเทศบาลที่
ได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพลให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๔๘ ชั่วโมงนับแต่เวลา
รับหมายเรียกเป็นต้นไป และให้ไปเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาใน

๑๒๙

หมายเรียกนั้นโดยไม่ต้องรอรับคาสั่งอนุญาต และให้ผู้ บังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลาดับ
จนถึงนายกเทศมนตรี
ข้อ ๓๖๕ เมื่อพนักงานเทศบาลที่ลานั้นพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้า
รับการเตรียมพลแล้ว ให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๗
วัน เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจาเป็น นายกเทศมนตรีอาจขยายเวลาให้ได้รวมแล้วไม่เกิน ๑๕ วัน
ข้อ ๓๖๖ พนักงานเทศบาลซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
หรือดูงาน ในประเทศหรือต่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึง
นายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาอนุญาต
ข้อ ๓๖๗ พนั กงานเทศบาลซึ่ง ประสงค์จ ะลาไปปฏิ บั ติงานในองค์ การระหว่าง
ประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อ
พิจารณา โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์การ
สั่งให้ข้าราชการไปทาการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ
ข้อ ๓๖๘ การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศมี ๒ ประเภท คือ
" ประเภทที่ ๑ " ได้แก่ การไปปฏิบัติงานในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
(๑) การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกและ
เป็นวาระที่ต้องส่งไปปฏิบัติงานในองค์การนั้น
(๒) รัฐ บาลไทยมี ข้ อ ผู ก พั น ที่ จ ะต้ อ งส่ ง ไปปฏิ บั ติ ง านตามความตกลงระหว่ า ง
ประเทศ
(๓) ประเทศไทยต้องส่งไปปฏิบัติงานเพื่อพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของประเทศ
ตามความต้องการของรัฐบาลไทย
" ประเภทที่ ๒ " ได้แก่ การไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากประเภทที่ ๑
ข้ อ ๓๖๙ พนั ก งานเทศบาลที่ ไปปฏิ บั ติ งานในองค์ การระหว่ างประเทศ ต้ อ งมี
คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นพนักงานเทศบาลประจาตลอดมาเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี
ก่ อ นถึ งวัน ที่ ได้ รับ อนุ ญ าตให้ ไปปฏิ บั ติ งาน เว้น แต่ ผู้ ที่ ไ ปปฏิ บั ติ งานในองค์ ก ารสหประชาชาติ
กาหนดเวลา ๕ ปีให้ลดเป็น ๒ ปี
ส าหรับ ผู้ ที่ เคยไปปฏิ บั ติ งานในองค์ ก ารระหว่ างประเทศประเภทที่ ๒ มาแล้ ว
จะต้องมีเวลาปฏิบัติราชการในส่วนราชการไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่วันเริ่มกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่

๑๓๐

ราชการ หลังจากที่เดินทางกลับจากการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศประเภทที่ ๒
ครั้งสุดท้าย
(๒) ผู้ที่ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศประเภทที่ ๒ ต้องมีอายุไม่เกิน ๕๐
ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติงาน
(๓) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีความรู้ความสามารถเหมาะสม มีความประพฤติ
เรียบร้อยและไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนว่ากระทาผิดวินัย
การขอยกเว้นหรือผ่อนผันคุณสมบัติตาม (๑) วรรคสอง และ (๒) ให้เสนอเหตุผล
ความจาเป็นต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
ข้อ ๓๗๐ ให้ พ นัก งานเทศบาลที่ ได้รับ การคัด เลือ กให้ไปปฏิ บัติ งานในองค์ การ
ระหว่ า งประเทศยื่ น ใบลาต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาไปตามล าดั บ จนถึ ง ปลั ด ประทรวงมหาดไทยเพื่ อ
พิจารณาอนุญาต และมีคาสั่งให้พนักงานเทศบาลผู้นั้นลาไปปฏิบัติงานได้โดยถือว่าเป็นการไปทา
การใด ๆ อันจะนับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ มีกาหนดเวลาไม่เกิน ๔ ปีสาหรับการ
ไปปฏิบัติงานประเภทที่ ๑ หรือมีกาหนดเวลาไม่เกิน ๑ ปี สาหรับการไปปฏิบัติงานประเภทที่ ๒
โดยไม่ได้รับ เงิน เดือ น เว้น แต่อั ตราเงินเดือนที่ ได้รับจากองค์ก ารระหว่างประเทศต่ากว่าอั ตรา
เงินเดือนของทางราชการที่ผู้นั้นได้รับอยู่ในขณะนั้น ให้มีสิทธิได้รับเงินเดือนจากทางราชการสมทบ
ซึ่งเมื่อรวมกับเงินเดือนจากองค์การระหว่างประเทศแล้วไม่เกินอัตราเงินเดือนของทางราชการที่
พนักงานเทศบาลผู้นั้นได้รับอยู่ในขณะนั้น
ข้อ ๓๗๑ พนักงานเทศบาลที่ได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง
ประเทศ หากประสงค์ จ ะอยู่ ป ฏิ บั ติ งานต่ อ ให้ ยื่ น เรื่อ งราวพร้อ มทั้ งเหตุ ผ ลความจ าเป็ น และ
ประโยชน์ทางราชการจะได้รั บต่อผู้บั งคับ บัญ ชาตามลาดับ จนถึงปลัดประทรวงมหาดไทยเพื่ อ
พิจารณาอนุญาต และมีคาสั่งให้พนักงานเทศบาลผู้นั้นไปปฏิบัติงานโดยถือว่าเป็นการไปทาการใด
ๆ อันจะนับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็ม เวลาราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยกาหนดหลักเกณฑ์การ
สั่งให้พนักงานเทศบาลไปทาการนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการได้อีก แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน ๔ ปี
การอนุญาตให้พนักงานเทศบาลผู้ใดไปปฏิบัติงานประเภทที่ ๒ เกินกว่า ๑ ปี ให้
ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการในช่วงเวลาที่ไปปฏิบัติงานเกิน ๑ ปีด้วย
ข้อ ๓๗๒ เมื่อเทศบาลได้มีคาสั่งให้พนักงานเทศบาลไปปฏิบัติงานตามข้อ ๓๗๐
หรือให้ไปปฏิบัติงานต่อหรือให้ออกจากราชการตามข้อ ๓๗๑ แล้วให้เทศบาลรายงานและส่ง
สาเนาคาสั่งดังกล่าวให้สานักงาน ก.ท. ทราบ
ข้อ ๓๗๓ ให้ เทศบาลจั ด ทาสั ญ ญาผู ก มั ด พนั ก งานเทศบาลที่ ไปปฏิ บั ติ งานใน
องค์การระหว่างประเทศประเภทที่ ๒ ให้กลับมารับราชการในส่วนราชการเป็นเวลา ๑ เท่าของ
ระยะเวลาที่ไปปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาลผู้ใดปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศแล้วไม่
กลับมารับราชการหรือกลับมารับราชการไม่ครบกาหนดตามสัญญา ให้ชดใช้เงินเบี้ยปรับแก่ทาง
ราชการ ดังนี้

๑๓๑

(๑) ไม่กลับเข้ารับราชการเลย ให้ชดใช้เป็นจานวนเท่ากับเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่
ได้รับ คูณด้วยระยะเวลาที่ลาไปปฏิบัติงานที่คิดเป็นเดือน เศษของเดือน ถ้าเกิน ๑๕ วันให้คิดเป็น
๑ เดือน
(๒) กลับมารับราชการไม่ครบกาหนดตามสัญญา ให้ชดใช้เบี้ยปรับตาม (๑) ลดลง
ตามส่วน
การทาสัญญาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่กาหนดเมื่อจัดทาแล้วให้
ส่งให้สานักงาน ก.ท. จานวน ๑ ชุด
ข้อ ๓๗๔ พนักงานเทศบาลที่ ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ เมื่อ
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจากเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานและให้รายงานผลการไปปฏิบัติงานให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ ภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
การรายงานผลการไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบรายงานการไปปฏิบัติงาน
ในองค์การระหว่างประเทศ ตามที่กาหนดไว้ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓๗๕ พนักงานเทศบาลซึ่งประสงค์จะลาติดตามคู่สมรส ให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ลาได้ไม่เกิน ๒ ปี และในกรณีจาเป็นอาจ
อนุญาตให้ลาต่อได้อีก ๒ ปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน ๔ ปี ถ้าเกิน ๔ ปีให้ลาออกจากราชการ
ข้ อ ๓๗๖ การพิ จ ารณาอนุ ญ าตให้ พ นั ก งานเทศบาลลาติ ด ตามคู่ ส มรส ผู้ มี
อานาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ แต่เมื่อรวม
แล้วจะต้องไม่เกินระยะเวลาตามที่กาหนดในข้อ ๓๗๕ และจะต้องเป็นกรณีที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการหรือปฏิ บัติงานในต่างประเทศเป็นระยะเวลาติดต่อกั น ไม่ว่าจะอยู่ปฏิบั ติหน้าที่
ราชการหรือปฏิบัติงานในประเทศเดียวกันหรือไม่
ข้อ ๓๗๗ พนักงานเทศบาลที่ได้ลาติดตามคู่สมรสครบกาหนดระยะเวลาตามข้อ
๓๗๕ ในระหว่างเวลาที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศติดต่อกัน
คราวหนึ่งแล้ว ไม่มีสิทธิขอลาติดตามคู่สมรสอีก เว้นแต่คู่สมรสจะได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือ ปฏิ บั ติ งานประจาในประเทศไทยแล้ วต่อ มาได้ รับ คาสั่ งให้ ไปปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ราชการหรือ ไป
ปฏิบัติงานในต่างประเทศอีก จึงจะมีสิทธิขอลาติดตามคู่สมรสตามข้อ ๓๗๕ ได้ใหม่
ข้อ ๓๗๘ พนักงานเทศบาลผู้ใดได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาการตามหน้าที่ จนทาให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพ
หรือพิการ หากพนักงานเทศบาลผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพ แล้วแต่

๑๓๒

กรณี มี สิ ท ธิ ล าไปฟื้ น ฟู ส มรรถภาพด้ า นอาชี พ ครั้ ง หนึ่ ง ได้ ต ามระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ ใน
หลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน
พนักงานเทศบาลที่ได้ รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บจนทาให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพ
หรือพิการเพราะเหตุอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง และผู้มีอานาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้วเห็น
ว่ายังสามารถรับราชการต่อไปได้ หากพนักงานเทศบาลผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ผู้มีอานาจพิจารณา
หรืออนุญ าตพิจารณาให้ลาไปฟื้ นฟู สมรรถภาพด้านอาชีพ ดังกล่าวครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่
กาหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน
หลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการ หน่วยงาน
อื่นของรัฐ องค์กรการกุศลอันเป็นสาธารณะหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของทาง
ราชการ เป็นผู้จัดหรือร่วมจัด
ข้อ ๓๗๙ พนักงานเทศบาลซึ่งประสงค์จะลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตาม
ข้อ ๓๗๘ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาต
พร้อมแสดงหลักฐานเกี่ยวกับหลักสูตรที่ประสงค์จะลา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) เพื่อพิจารณา
อนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการเพื่อไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้”
ข้อ ๓๘๐ กรณีมีเหตุพิเศษ สมควรยกเว้นการปฏิบัติตามที่กาหนดในส่วนนี้ให้
นาเสนอ ก.ท.จ. เพื่อพิจารณาเป็น ราย ๆ ไป
ส่วนที่ ๗
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๓๘๑ วัน เวลาทางาน วันหยุดตามประเพณี วันหยุดประจาปีของพนักงาน
เทศบาล ให้เทศบาลประกาศกาหนดโดยให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนดสาหรับ ข้าราชการ
พลเรือนโดยอนุโลม
ข้อ ๓๘๒ เครื่องแบบและระเบียบการแต่งเครื่องแบบของพนักงานเทศบาลให้
เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๓๘๓ ให้เทศบาลจัดให้มีประกาศกาหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
สาหรับพนักงานเทศบาล เพื่ อเป็ นแนวทางการปฏิบั ติราชการและการปฏิบัติ ตนของพนักงาน
เทศบาล โดยให้ติดประกาศไว้อย่างเปิดเผยในสานักงานของเทศบาล
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ข้ อ ๓๘๔ ในการจั ด ท ามาตรฐานคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมตามข้ อ ๓๘๓ ให้
เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขึ้น ประกอบด้วยผู้แทนทุก
ฝ่ายของเทศบาล
ข้อ ๓๘๕ ให้เทศบาลรายงานเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย
การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ตลอดจนการรายงานเกี่ยวกับ การ
เปลี่ยนแปลงลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งและส่วนราชการ การเปลี่ยนแปลงการใช้
ตาแหน่ง การทะเบียนประวัติของพนักงานเทศบาล และอัตรากาลังของพนักงานเทศบาล และการ
ปฏิบัติการอื่น ไปยัง ก.ท.จ.และ ก.ท.
ข้อ ๓๘๖ เมื่อเทศบาลได้มีคาสั่ง หรือประกาศเกี่ยวกั บพนักงานเทศบาล หรือ
ตามที่กาหนดในประกาศนี้ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล
และตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
(๑) การสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ซึ่งหมายถึง การสั่งบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งพนักงานเทศบาล ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก
การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน
สาหรับพนักงานเทศบาล
(๒) การสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ซึ่ ง หมายถึ ง การสั่ ง ย้ า ย โอน รั บ โอน เลื่ อ นระดั บ ตาม
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การ
โอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน สาหรับพนักงานเทศบาล
(๓) การสั่ งให้ ได้ รับ เงิน เดื อ น เงิน ประจ าต าแหน่ ง การให้ ได้ รับ เงิน เดื อ นตาม
คุณวุฒิ การได้รับประโยชน์ตอบแทนอื่น และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
(๔) การสั่ งประจาเทศบาล การสั่ งผู้ ป ระจ าเทศบาลให้ ด ารงต าแหน่ งเดิ ม หรือ
ตาแหน่งอื่น และการสั่งให้ช่วยปฏิบัติราชการ ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการ วิธีก ารบริห ารและการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานเทศบาลและกิ จการอั น เกี่ ย วกั บ การ
บริหารงานบุคคลในเทศบาล
(๕) การสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ
(๖) การประกาศการพ้ น จากราชการตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยบ าเหน็ จ บ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(๗) การประกาศกาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ การกาหนดอานาจหน้าที่
การแบ่ งส่วนราชการภายใน การจัดตั้ง การปรับ ปรุง การรวมหรือการยุบ เลิกการจัดแบ่ งส่วน
ราชการของเทศบาล ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่ วนราชการ วิธีการบริหาร
และการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล
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(๘) การประกาศกาหนดตาแหน่งพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากาลังของ
เทศบาล การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่ง แผนอัตรากาลังของเทศบาล ตามมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตาแหน่งและมาตรฐานของตาแหน่งสาหรับพนักงานเทศบาล
ให้เทศบาลที่ออกคาสั่งหรือประกาศดังกล่าว รายงานไปยัง ก.ท. โดยส่งสาเนา
คาสั่ง หรือประกาศนั้น อย่างละ ๓ ฉบั บ ไปให้ภ ายใน ๕ วันทาการ นับ แต่วันที่ ออกค าสั่งหรือ
ประกาศ และสาหรับกรณีการบรรจุและแต่งตั้งตาม (๑) ให้ส่งทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล
ตามข้อ ๓๘๘ ของผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่ได้กรอกรายการและตรวจสอบถูกต้องแล้วไป
พร้อมกันด้วย
ข้ อ ๓๘๗ เมื่ อ ก.ท.จ. หรือ เทศบาล ก าหนดให้ มี ก ารประกาศเกี่ ย วกั บ การ
คัดเลือกตามที่กาหนดในประกาศนี้ ดังต่อไปนี้
(๑) การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
(๒) การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน
(๓) การสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่
สูงขึ้น
(๔) การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตาแหน่งบริหารให้ดารงตาแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น
ให้ เลขานุ การ ก.ท.จ. รายงานไปยัง ก.ท. โดยส่งสาเนาประกาศเกี่ยวกับ การ
คัดเลือกนั้น อย่างละ ๓ ฉบับ ไปให้ภายใน ๕ วันทาการนับแต่วันที่ประกาศ
ข้อ ๓๘๘ ให้ เทศบาลจัดให้มีทะเบี ยนประวัติของพนักงานเทศบาลทุกคน โดย
จัดเก็บไว้ที่เทศบาล ๑ ฉบับ ก.ท.จ. ๑ ฉบับ และส่งให้ ก.ท. เก็บไว้ ๑ ฉบับ
การจั ด ท าทะเบี ย นประวั ติ ข องพนั ก งานเทศบาล ลั ก ษณะ รูป แบบ วิ ธีป ฏิ บั ติ
เกี่ยวกับทะเบียนประวัติ วิธีการบันทึกรายการในทะเบียนประวัติ และการจัดทาแฟ้มประวัติ
พนักงานเทศบาล ให้นากฎหมายหรือระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการ
พลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๓๘๙ พนักงานเทศบาล ผู้ใดได้รับอนุ ญาตให้ ไปศึกษาฝึกอบรมดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศ หรือต่างประเทศ ได้รับอนุญาตให้ ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง
ประเทศ หรือลาติดตามคู่สมรสตามระเบียบว่าด้วยการลาของพนักงานเทศบาลได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือ
สูงขึ้น สมรส หย่า เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลหรือตาย ให้เทศบาลที่อนุญาตหรือได้รับแจ้ง รายงานไป
ยัง ก.ท.จ. และ ก.ท. ภายใน ๕ วันทาการนับแต่วันอนุญาตหรือวันได้รับแจ้ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๙๐ ให้เทศบาลคานวณอัตรากาลังพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา
ตามเกณฑ์ที่ ก.ท. กาหนด แล้วรายงาน ก.ท. ทราบตามแบบที่รายงานให้ ก.ท.จ.ทราบในข้อ ๒๓ (๘)
ภายในเดือนมิถุนายน ของทุกปี
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หมวด ๑๕
การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง
ข้อ ๓๙๑ ในหมวดนี้
“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการที่ เทศบาลประกาศจัดตั้งขึ้น ตาม
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาล และให้รวมถึงโรงเรียนหรือ
หน่วยงานอื่นที่อยู่สังกัดในเทศบาลด้วย
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างลักษณะ
ผู้ชานาญงานของเทศบาล โดยไม่รวมถึงลูกจ้างของสถานธนานุบาลของเทศบาล
“ลูกจ้างประจา” หมายความว่า ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมงที่จ้าง
ไว้ ปฏิบัติงานที่มีลักษณะประจาโดยไม่มีกาหนดเวลาการจ้างตามอัตราและจานวนที่กาหนดไว้และ
รับเงินค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างประจาของเทศบาล หรือหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาล
ด้วย
“ลูกจ้างชั่วคราว” หมายความว่า ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมงที่จ้าง
ไว้ ปฏิบัติงานที่มีลักษณะชั่วคราว และหรือมีกาหนดเวลาจ้าง แต่ทั้งนี้ ระยะเวลาการจ้างต้อง
ไม่เกินปีงบประมาณและรับเงินค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างชั่วคราวหรือจากยอดเงินอื่นใด
“ลูกจ้างลักษณะผู้ชานาญงาน” หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งมีความรู้ความชานาญใน
งานเฉพาะอย่างที่จะต้องปฏิบัติเป็นอย่างดี ทั้งเคยปฏิบัติงานชนิดนั้นมานานไม่น้อยกว่า ๕ ปี
โดยมีใบรับรองความรู้ความชานาญและความสามารถในการทางานจากสถานที่ทางานเดิมที่ผู้นั้น
เคยปฏิบัติงานมาแล้ว
“เวลาทางานปกติ” หมายความว่า เวลาทางานของทางราชการ หรือเวลาอื่นใดที่
นายกเทศมนตรีกาหนดตามลักษณะงานให้เป็นเวลาทางานปกติ
“วั น หยุ ด ประจ าสั ป ดาห์ ” หมายความว่ า วั น อาทิ ต ย์ หรื อ วั น อื่ น ใดที่
นายกเทศมนตรี กาหนดขึ้น เพื่ อความเหมาะสมตามลักษณะงานของเทศบาล โดยอาจกาหนด
วันหยุดประจาสัปดาห์ เป็น ๒ วัน ก็ได้
“วันหยุดพิเศษ” หมายความว่า วันหยุดที่ทางราชการประกาศเป็นวันหยุดราชการ
นอกจากวันหยุดประจาสัปดาห์
“ค่ าจ้ างอั ต ราปกติ ” หมายความว่ า ค่ า จ้ า งรายเดื อ น รายวัน และรายชั่ วโมง
รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบตามอัตราที่กาหนดจ่ายให้ลูกจ้างสาหรับการปฏิบัติงานปกติ
“ค่ าจ้ างรายเดื อ น” หมายความว่ า ค่ า จ้ า งที่ ก าหนดอั ต ราจ่ า ยเป็ น รายเดื อ น
รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ
“ค่าจ้างรายวัน” หมายความว่า ค่าจ้างที่กาหนดอัตราจ่ายเป็นรายวันในวันทางาน
ปกติ รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ

๑๓๖

“ค่าจ้างรายชั่วโมง” หมายความว่า ค่าจ้างที่กาหนดอัตราจ่ายเป็นรายชั่วโมง
ในวันทางานปกติ รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ
“ค่าจ้างนอกเวลา” หมายความว่า ค่าจ้างที่ กาหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้างรายวันและ
รายชั่วโมง เนื่องจากต้องปฏิบัติราชการนอกเวลาทางานปกติ
“ค่าจ้างในวันหยุด ” หมายความว่า ค่าจ้างที่กาหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้างรายวันและ
รายชั่วโมง กรณีสั่งให้ปฏิบัติราชการในวันหยุดประจาสัปดาห์หรือวันหยุดพิเศษ
“ค่าอาหารทาการนอกเวลา” หมายความว่า ค่าอาหารที่กาหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้าง
รายเดือน เนื่องในการปฏิบัติราชการนอกเวลาทาการปกติหรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจา
สัปดาห์
หรือวันหยุดพิเศษ
“เงินช่วยพิเศษ” หมายความว่า เงินช่วยเหลือค่าทาศพของลูกจ้างที่จ่ายในกรณี
ลูกจ้างถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ
“ท้องถิ่นอื่น” หมายความว่า ท้องถิ่นที่ลูกจ้างต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการนอก
เขตเทศบาลที่ตนสังกัด
“ฝึกอบรม” หมายความว่า การเพิ่ มพูนความรู้ความชานาญ หรือประสบการณ์
ด้วยการเรียน การวิจัย การอบรม การสัมมนา หรือการปฏิบัติงานโดยไม่มีการรับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการนั้น และหมายความรวมตลอดถึงการฝึกฝน
ภาษา และการรับคาแนะนาก่อนเข้าฝึกอบรมหรือการดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม หรือ
ต่อจากการฝึกอบรมนั้นด้วย
“ดูงาน” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์
“ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ
ส่วนที่ ๑
คุณสมบัติของลูกจ้าง
ข้อ ๓๙๒ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้าง อย่างน้อยจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
๔๓(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ ก.ท.กาหนด ดังนี้
๔๓แก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.๒๕๕๒ ซึง่ ออก

ตามประกาศ ก.ท.เรือ่ ง มาตรฐานทัวไปเกี
่
ย่ วกับการบริหารงานบุคคลสาหรับลูกจ้างของเทศบาล (แก้ไขเพิม่ เติมฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒

๑๓๗

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๑๒) ไม่ เป็ นผู้ เคยถู กลงโทษให้ ออก หรื อปลดออก เพราะกระท าผิ ด วิ นั ยตาม
มาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๓) ไม่ เป็ น ผู้ เคยถู ก ลงโทษไล่ อ อก เพราะกระท าผิ ด วิ นั ยตามมาตรฐานทั่ วไป
หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๔๔ข้ อ

๓๙๓ ก.ท. มี อานาจพิ จ ารณายกเว้น การจ้ างลั ก ษณะผู้ ชานาญงาน ส าหรับ
ลูกจ้างผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓๙๒(๑๐) เป็นรายบุคคลได้
ผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓๙๒ (๗) (๙) (๑๐) หรือ(๑๔)
ก.ท.จ.อาจพิจารณายกเว้น ให้เข้ารับราชการได้ หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ ามตาม
ข้อ ๓๙๒ (๑๑) หรือ (๑๒) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือราชการไปเกิน ๒ ปีแล้ว หรือผู้ที่ขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓๙๒ (๑๓) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือราชการไปเกิน
๓ ปี แ ล้ว และมิ ใช่ เป็ น กรณี อ อกจากงานหรือ ราชการเพราะกระทาผิ ดในกรณี ทุจริต ต่อ หน้ าที่
ก.ท.จ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ สาหรับการขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นใน
๔๔แก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.๒๕๕๒ ซึง่ ออก

ตามประกาศ ก.ท.เรือ่ ง มาตรฐานทัวไปเกี
่
ย่ วกับการบริหารงานบุคคลสาหรับลูกจ้างของเทศบาล (แก้ไขเพิม่ เติมฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒

๑๓๘

กรณี ที่ข าดคุ ณ สมบั ติ ห รือ มี ลัก ษณะต้ อ งห้ าม ให้ น าขั้น ตอนและวิธีการที่ ก าหนดส าหรับ
พนักงานเทศบาลมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๒
การกาหนดตาแหน่ง การจ้าง อัตราค่าจ้าง และการแต่งตั้ง
๔๕ข้ อ

๓๙๔ การกาหนดมาตรฐานตาแหน่งลูกจ้าง หน้าที่ความรับผิดชอบและ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง การจัดระบบตาแหน่งลูกจ้างตามลักษณะงานและกลุ่มงาน
ลูกจ้างให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายนี้
๔๖ข้ อ

๓๙๕ ส าหรั บ ลู ก จ้ า งเทศบาลที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ซึ่ ง ก าหนดต าแหน่ ง
นอกเหนื อ จากท้ ายประกาศนี้ และมี ลั กษณะงานตรง หรือ เกี่ ย วข้อ งเกื้อ กู ล หรือคล้ ายคลึงกั บ
ลักษณะงานตามมาตรฐานกาหนดต าแหน่ งใหม่ ตาแหน่ งใด กลุ่ มงานใด ก็ให้ ป รับ ปรุงไปเป็ น
ตาแหน่งและกลุ่มงานนั้น
๔๗ข้อ

๓๙๖ – ข้อ ๒๙๘ ยกเลิก

ข้อ ๓๙๙ การกาหนดจานวนตาแหน่งลูกจ้างของเทศบาล ยกเว้นลู กจ้างที่รับ
ค่าจ้างจากเงิน อุด หนุ น ของรัฐบาล ให้ ก.ท.จ.ก าหนดว่าจะมีต าแหน่ งใดในหน่ วยงานหรือ ส่วน
ราชการใด จานวน เท่าใด โดยให้เทศบาลจัดทาแผนอัตรากาลังของลูกจ้าง เพื่อใช้ในการกาหนด
ตาแหน่งโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
ข้อ ๔๐๐ กาหนดให้ ก.ท.จ. มีอานาจกาหนดตาแหน่ งลูกจ้างเทศบาลในส่วน
ราชการต่าง ๆ ของเทศบาล โดยให้คานึงถึงภารกิจ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่
ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาล
ที่ต้องจ่ายในด้านบุคคล
ข้ อ ๔๐๑ การก าหนดต าแหน่ ง ลู ก จ้ า งเทศบาลในส่ ว นราชการต่ า ง ๆ ของ
เทศบาล ให้ เทศบาลจัดทาเป็นแผนอัตรากาลังของเทศบาล เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่ง
๔๕แก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๔๓) พ.ศ.๒๕๕๖ ซึง่ ออก

ตามประกาศ ก.ท.เรือ่ ง มาตรฐานทัวไปเกี
่
ย่ วกับการกาหนดมาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ข้อ ๔
มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๔๖แก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๔๓) พ.ศ.๒๕๕๖ ซึง่

ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ ง มาตรฐานทัวไปเกี
่
ย่ วกับการกาหนดมาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ข้อ ๕ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๔๗ยกเลิกตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๔๓) พ.ศ.๒๕๕๖ ซึง่

ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ ง มาตรฐานทัวไปเกี
่
ย่ วกับการกาหนดมาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ข้อ ๓ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

๑๓๙

และการใช้ตาแหน่งลูกจ้างเทศบาลแล้วเสนอให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้จัดทา
และกาหนดรวมไว้ในแผนอัตรากาลังพนักงานเทศบาล
ข้อ ๔๐๒ ในการจั ด ทาแผนอั ต ราก าลั งลู ก จ้า งเทศบาล การก าหนดต าแหน่ ง
ลูกจ้าง การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งลูกจ้าง ให้นาแนวทางและวิธีการที่กาหนดไว้สาหรับ
พนักงานเทศบาลมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๔๐๓ เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของท้องถิ่นและไม่ให้มีภาระผูกพัน
ด้านสวัสดิการของลูกจ้างมากเกินไป โดยให้พิจารณาปรับใช้อัตรากาลังลูกจ้างประจาที่มีอยู่เดิม
ก่อน หากมีความจาเป็นต้องจ้างลูกจ้างให้พิจารณาจ้างลูกจ้างชั่วคราวก่อน หรือพิจารณาจ้าง
เหมาบริก าร และควรจ้ างลู ก จ้ างประจ าให้ น้ อ ยที่ สุ ด โดยให้ ค านึ งถึ งการควบคุ ม งบประมาณ
รายจ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของพนักงานเทศบาล ไม่ให้สูงกว่า
ร้อยละ ๔๐ ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
ข้อ ๔๐๔ ตาแหน่งลูกจ้างที่รับค่าจ้างจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลจะมีตาแหน่งใด
ในหน่วยงานหรือส่วนราชการใดของเทศบาล และมีจานวนเท่าใด ให้เป็นไปตามความตกลงกับ
สานักงบประมาณ
ข้อ ๔๐๕ การจ้างลูกจ้าง ให้เทศบาลดาเนินการโดยวิธีการคัดเลือก ให้แต่งตั้ง
กรรมการคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๓ คน เพื่อดาเนินการคัดเลือก
การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง อาจดาเนินการโดยวิธีสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน สอบ
ปฏิบัติวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม
๔๘ข้อ ๔๐๖ อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจาของเทศบาลให้เป็นไปตามบัญชีอัตราค่าจ้าง
ลูกจ้างประจาของเทศบาล ท้ายประกาศนี้
๔๙ข้ อ

๔๐๗ การให้ลูกจ้างประจาของเทศบาลได้รับค่าจ้าง ให้เป็นไปตามบัญ ชี
กาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า – ขั้นสูง ลูกจ้างประจาของเทศบาล ท้ายประกาศนี้”
๔๘แก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๕๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ซึง่ ออก

ตามประกาศ ก.ท.เรือ่ ง มาตรฐานทัวไปเกี
่
ย่ วกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รบั ค่าจ้าง(ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ธันวาคา ๒๕๕๗
๔๙แก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๕๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ซึง่ ออก

ตามประกาศ ก.ท.เรือ่ ง มาตรฐานทัวไปเกี
่
ย่ วกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รบั ค่าจ้าง(ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ธันวาคา ๒๕๕๗

๑๔๐

ข้ อ ๔๐๘ การเพิ่ ม ค่ า จ้ า งลู ก จ้ า งประจ าของเทศบาล ให้ เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนสาหรับพนักงานเทศบาล
ข้อ ๔๐๙ การให้ลูกจ้างประจาได้รับค่าจ้างเพื่อการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
ให้เป็นไปตามบัญชีเปรียบเทียบขั้นค่าจ้างแต่ละกลุ่ม กรณีลูกจ้างประจาได้รับการแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้นท้ายประกาศนี้
ข้อ ๔๑๐ อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
(๑) ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหน้าที่เหมือนกับตาแหน่งลูกจ้างให้ได้รับ
อัตราค่าจ้างในอัตราค่าจ้างขั้นต่าของลูกจ้างนั้น
(๒) ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหน้าที่เหมือนกับตาแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการพลเรือนให้ได้รับอัตราค่าจ้างในอัตราเงินเดือนขั้นต่าของ
ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการพลเรือนตาแหน่งนั้น
(๓) ผู้ชานาญงานให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามบัญชีกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่าและขั้น
สูงลูกจ้างของเทศบาล ตามลาดับและอัตราที่ ก.ท.จ.เห็นสมควร
ข้อ ๔๑๑ การจ้างลูกจ้างที่มีเงื่อนไขให้จ้างจากผู้มีคุณวุฒิ ให้จ้างในอัตราค่าจ้าง
ตามวุฒิและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในกรณีจ้างผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ถืออัตราค่าจ้าง
ตามอัตราเงินเดือนที่ ก.ท.จ. กาหนด
ข้ อ ๔๑๒ การจ้ า งลู ก จ้ า ง ให้ ด าเนิ น การจ้ า งจากบั ญ ชี ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก
ตามลาดับที่ของผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๔๐๕
ข้อ ๔๑๓ การจ้างลูกจ้างลักษณะผู้ชานาญงาน ให้ ก.ท.จ. กาหนดอัตราค่าจ้าง
ตามที่เห็นสมควรตามบัญชีกาหนดอัตราค่าจ้างตามข้อ ๔๑๐ (๓)
ข้อ ๔๑๔ การจ้างและแต่งตั้งลูกจ้างให้ดารงตาแหน่งใด ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้
แต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
ข้อ ๔๑๕ การโอนลูกจ้างประจาระหว่างเทศบาล หรือกั บหน่วยราชการอื่นอาจ
กระทาได้ ในกรณีเจ้าตัวสมัครใจและผู้มีอานาจจ้างทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอม ทั้งนี้ ในการแต่งตั้ง
หรือให้พ้นจากตาแหน่งแล้วแต่กรณี ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. โดยแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งและได้รับค่าจ้างในอัตราที่ไม่สูงกว่าเดิม และให้นับเวลาการทางานต่อเนื่องกัน
ข้ อ ๔๑๖ ลู ก จ้ างประจ าผู้ ใดออกจากราชการไปแล้ ว ประสงค์ จ ะกลั บ เข้ ารับ
ราชการ หากเทศบาลต้องการจะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ ให้นายกเทศมนตรีสั่งจ้างและแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่ง และรับค่าจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้สาหรับพนักงานเทศบาลโดย
อนุโลม

๑๔๑

ข้ อ ๔๑๗ ลู ก จ้ างประจ าผู้ ใดไปรั บ ราชการทหารตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการรับ
ราชการทหาร และพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย ถ้าประสงค์จะเข้ารับราชการเป็น
ลู ก จ้ า งประจ าในเทศบาลเดิ ม ภายในก าหนด ๑๘๐ วั น นั บ แต่ วั น พ้ น จากราชการทหาร ให้
นายกเทศมนตรีสั่งจ้างและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและรับค่าจ้าง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดไว้สาหรับพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม
ข้อ ๔๑๘ การแต่งตั้งลูกจ้างประจาผู้ดารงตาแหน่งใดไปดารงตาแหน่งใหม่ ผู้นั้น
ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งใหม่ที่กาหนดในข้อ ๓๙๔
ส่วนที่ ๓
วินัยและการรักษาวินัย
ข้อ ๔๑๙ ลูกจ้างต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตาม ถือว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัย จักต้องได้รับโทษตามที่กาหนดไว้
ข้อ ๔๒๐ วินัยของลูกจ้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและ
การรักษาวินัยและการดาเนินการทางวินัยของพนักงานเทศบาลซึ่งนามาใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๔
การออกจากราชการ
ข้อ ๔๒๑ ลูกจ้างออกจากราชการ เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) พ้ น จากราชการตามระเบี ย บว่ าด้ ว ยบ าเหน็ จ ลู ก จ้ า งของหน่ ว ยการบริห าร
ราชการส่วนท้องถิ่น
(๓) ได้รับอนุญาตให้ลาออก
(๔) ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๔๒๔ (๓) (๔)
(๕) ครบกาหนดการจ้าง
(๖) ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก
(๗) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓๙๒
วันออกจากราชการตาม (๖) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้
ออกจากราชการของพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม

๑๔๒

ข้ อ ๔๒๒ การลาออกของลู ก จ้ า ง ให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไข
เกี่ยวกับการให้ออกจากราชการของพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม
ข้อ ๔๒๓ ลูกจ้างผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
ให้นายกเทศมนตรีสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
วันออกจากราชการตามข้อนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้
สาหรับพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม
ข้ อ ๔๒๔ นายกเทศมนตรี มี อ านาจสั่ ง ให้ ลู ก จ้ า งออกจากราชการโดยความ
เห็นชอบของ ก.ท.จ. เมื่อปรากฏว่า
(๑) ลูกจ้างผู้ใดขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓๙๒
(๒) ลู กจ้ างผู้ใดเจ็บ ป่ วยไม่อ าจปฏิ บั ติราชการในหน้ าที่ ของตนได้ โดยสม่ าเสมอ
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้อันเป็นผลเนื่องมาจากต้องตกอยู่ในภยันตรายใด ๆ และ
เวลาได้ล่วงพ้นไปเกิน ๖๐ วัน ยังไม่มีผู้ใดพบเห็น
(๓) ลู ก จ้ างผู้ ใดหย่ อ นความสามารถด้ วยเหตุ ใดในอั น ที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข องตน
หรือประพฤติหน้าที่ของตน หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่หรือบกพร่องในหน้าที่
ด้วยเหตุอันใด และนายกเทศมนตรีเห็นว่า ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่
ราชการ ก็ ให้ น ายกเทศมนตรีแ ต่งตั้ งคณะกรรมการขึ้ น ทาการสอบสวนโดยไม่ ชั ก ช้ า ส าหรับ
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษา
วินัยและการดาเนินการทางวินัยของพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม
(๔) ลูกจ้างผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้มีการสอบสวน
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่อ นไขเกี่ ย วกั บ วินั ย และการรัก ษาวินั ย และการด าเนิ น การทางวิ นั ย ของ
พนักงานเทศบาลแล้ว การสอบสวนไม่ได้ความว่ากระทาผิดที่จะถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออก
แต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ซึ่งจะให้ปฏิบัติราชการต่อไปอาจจะเป็นการเสียหาย
แก่ราชการ
(๕) ลูกจ้างผู้ใดต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกในความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
(๖) ลูกจ้างผู้ใดขาดราชการบ่อยครั้ง ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือ
ไล่ออก
(๗) ยุบเลิกตาแหน่ง
วันออกจากราชการตามข้อนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้
ออกจากราชการของพนักงานเทศบาลมาใช้บังคับโดยอนุโลม
การให้ออกจากราชการตามข้อนี้ไม่ถือเป็นโทษทางวินัย

๑๔๓

ส่วนที่ ๕
การอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
ข้อ ๔๒๕ ลูกจ้างผู้ใดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๔๒๔ ตาม
ประกาศนี้ด้วยเหตุใด ๆ ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งหรือมีสิทธิร้องทุกข์ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๖
การลา
ข้อ ๔๒๖ การลาป่วยของลูกจ้างกาหนดไว้ดังนี้
(๑) การลาป่วยกรณีปกติ
(ก) ในปีหนึ่งลูกจ้างประจามีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลา
ได้ไม่เกิน ๖๐ วัน แต่ถ้านายกเทศมนตรีเห็นสมควรจะให้ลาโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลา
ต่อไปอีกก็ได้ แต่ไม่เกิน ๖๐ วัน
(ข) ลูกจ้างชั่วคราวที่มีระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้าง
อัตราปกติระหว่างลาในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑๕ วันทาการ ในกรณีที่มีระยะเวลาการจ้าง
ตั้งแต่ ๙ เดือ นขึ้ น ไปแต่ไม่ ถึง ๑ ปี มีสิ ทธิล าป่ วยโดยได้รับ ค่าจ้างอั ตราปกติระหว่างลาในช่ วง
ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๘ วันทาการ ในกรณีมีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง
๙ เดือน มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๖ วัน
ทาการ ในกรณีที่มีระยะเวลาการจ้างต่ากว่า ๖ เดือน มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติ
ระหว่างลา ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๔ วันทาการ
(๒) การลาป่วยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่
(ก) ลูกจ้างประจาป่วย เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือเนื่องจากการ
ปฏิ บัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษ ร้ายเพราะเหตุก ระทาตามหน้ าที่ ถ้าลาป่วยครบตาม
(๑)(ก) แล้วยังไม่หาย และแพทย์ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หาย
และสามารถทางานได้ก็ให้ลาป่วยเพื่อรักษาพยาบาล เท่าที่นายกเทศมนตรีเห็นสมควรอนุญาตให้
ลาโดยได้ รับ ค่ าจ้างอัต ราปกติ ทั้ งนี้ ถ้าเป็ น ลูกจ้างประจ ารายวัน และรายชั่วโมงไม่มี สิทธิได้ รับ
ค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์ แต่ถ้าแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หาย
ได้ ก็ให้พิจารณาสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จต่อไป
(ข) ถ้าอันตรายหรือการเจ็บป่วย หรือการถูกประทุษร้ายอันเกิดจากกรณี
ดังกล่าว ใน (ก) ทาให้ลูกจ้างประจาผู้ใดตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ อันเป็นเหตุจะต้องสั่งให้
ออกจากราชการตามมาตรฐานทั่ ว ไปนี้ หากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเจ้ า สั งกั ด ของลู ก จ้ างประจ าผู้ นั้ น
พิจารณา เห็นว่าลูกจ้างประจาผู้นั้นยังอาจปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เหมาะสมได้ และเมื่อลูกจ้างประจา

๑๔๔

ผู้นั้นสมัครใจจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ให้ย้ายลูกจ้างประจาผู้นั้นไปปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอื่นที่
เหมาะสมโดยไม่ต้องสั่งให้ออกจากราชการก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของนายกเทศมนตรี
(ค) ลูก จ้างชั่วคราวป่วยเพราะเหตุป ฏิ บัติ งานในหน้ าที่ หรือเนื่องจากการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาตามหน้าที่ ถ้าลาป่วยครบตาม (๑) (ข)
แล้วยังไม่ห ายและแพทย์ของทางราชการลงความเห็ นว่ามีทางที่ จะรักษาพยาบาลให้ห ายและ
สามารถทางานได้ ให้นายก เทศมนตรีมีอานาจอนุญาตให้ลาป่วยเพื่อรักษาพยาบาล โดยได้รับ
ค่าจ้างอัตราปกติได้ตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน ๖๐ วัน ทั้งนี้ ถ้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
และรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์ และถ้าแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มี
ทางที่จะรักษาให้หายได้ ให้พิจารณาสั่งให้ออกจากราชการ
ลูกจ้างผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติงานได้ ให้ยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อน
หรือใน วันที่ลาเว้นแต่กรณีจาเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้
การลาป่วยเกิน ๓ วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งส่งพร้อม
กับใบลาด้วย เว้นแต่ผู้มีอานาจอนุญาตให้ลาจะเห็นสมควรเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๔๒๗ ในปีหนึ่งลู กจ้างประจามีสิทธิลากิจส่วนตัว รวมทั้งลาไปต่างประเทศ
โดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาไม่เกิน ๔๕ วันทาการ แต่ในปีแรกที่ได้รับการบรรจุเป็น
ลูกจ้างประจาให้ได้รับค่าจ้างระหว่างลาไม่เกิน ๑๕ วัน ลูกจ้างประจารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิ
ได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์ แต่ถ้านายกเทศมนตรีเห็นสมควรจะให้ลาโดยได้รับค่าจ้าง
อัตราปกติระหว่างลาต่อไปอีกก็ได้
ลู ก จ้ างประจ าผู้ ใดประสงค์ จ ะลากิ จ ส่ ว นตั ว ให้ เสนอใบลาต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ตามลาดับชั้นและเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มีเหตุจาเป็นไม่สามารถขอรับ
อนุญาตได้ทันจะเสนอใบลา พร้อมระบุเหตุจาเป็นไว้แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้ แต่จะต้องชี้แจง
เหตุผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
ข้อ ๔๒๘ การลาพั กผ่อ นประจ าปี ข องลู กจ้างประจา ให้ เป็ น ไปตามที่ กาหนด
สาหรับพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม
ข้ อ ๔๒๙ ลู ก จ้ างประจ ามี สิ ทธิ ล าคลอดบุ ต รโดยได้ รับ ค่ า จ้ างนั บ รวมวัน หยุ ด
ประจาสัปดาห์และวันหยุดพิเศษในระหว่างลาไม่เกิน ๙๐ วัน ลูกจ้างประจารายวันและรายชั่วโมง
ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์
ลูกจ้างประจาที่ลาคลอดบุตรตามวรรคแรก หากประสงค์จะลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรเพิ่ม
อีก ให้มีสิทธิลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร โดยได้รับค่าจ้างระหว่างลา
ได้อีกไม่เกิน ๓๐ วันทาการ และให้นับรวมในวันลากิจส่วนตัว ๔๕ วันทาการด้วย
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างไว้ปฏิบัติงานต่อเนื่อง มีสิทธิลาเนื่องจากการคลอด
บุตรปีหนึ่งไม่เกิน ๙๐ วัน โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลาจากส่วนราชการไม่เกิน ๔๕ วัน เว้นแต่
กรณีที่เริ่มเข้าปฏิบัติงานในปีแรกไม่ครบ ๗ เดือน ไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิดังกล่าว

๑๔๕

ข้อ ๔๓๐ ลูกจ้างประจาที่ยังไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือยังไม่เคยไป
ประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประสงค์จะลาอุปสมบทหรือลาไป
ประกอบพิธีฮัจย์แล้วแต่กรณี มีสิทธิลาโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาไม่เกิน ๑๒๐ วัน ใน
ปีแรกที่เริ่มเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างประจาจะไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างลา ลูกจ้างประจารายวัน
และรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์
ผู้ ป ระสงค์ จ ะลาอุ ป สมบท หรื อ ลาไปประกอบพิ ธี ฮั จ ย์ ให้ เสนอใบลาต่ อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นก่อนอุปสมบท หรือวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควรจะเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาน้อยกว่า ๖๐ วันก็ได้
อานาจการอนุญาตให้ลาเป็นของนายกเทศมนตรี
ข้อ ๔๓๑ การลาเพื่อตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพล เข้า
รับการฝึกวิชาการทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมให้ถือปฏิบัติดังนี้
(๑) ลูกจ้างมีสิทธิลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหารโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติในระหว่างนั้น การลาดังกล่าวจะต้องให้
ผู้ลาแสดงจานวนวันที่ต้องเดินทางไปกลับ และวันที่ต้องอยู่เพื่อตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร
เท่าที่จาเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา ลูกจ้างประจารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้า ง
ในวันหยุดประจาสัปดาห์
(๒) ลูกจ้างประจามีสิทธิลาเข้ารับการระดมพล หรือเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร
หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม โดยให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติในระหว่างการระดมพลหรือ
เข้ารับ การฝึกวิชาการทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมนั้น แต่ถ้าพ้ นระยะเวลาของ
การดังกล่าวแล้ว ไม่มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานภายใน ๗ วัน ให้งดจ่ายค่าจ้างหลังจากนั้นไว้
จนถึงวันเข้าปฏิบัติงาน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจาเป็น นายกเทศมนตรีจะให้จ่ายค่าจ้างระหว่างนั้น
ต่อไปอีกก็ได้แต่ต้องไม่เกิน ๗ วัน ลูกจ้างประจารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างใน
วันหยุดประจาสัปดาห์
(๓) ในกรณีลูกจ้างชั่วคราว ลาเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร ให้ได้รับค่าจ้างอัตรา
ปกติไม่เกิน ๖๐ วัน ส่วนการลาเพื่อเข้ารับการระดมพล หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม
แล้วแต่กรณีให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติไม่เกิน ๓๐ วัน ลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายวันชั่วโมงไม่มี
สิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์
ในกรณีการลาตาม (๒) และ (๓) หากลูกจ้างได้รับเงินเดือนตามชั้นยศของตน
ทางกระทรวงกลาโหมแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างของเทศบาล
อานาจการอนุญาตให้ลาเป็นของนายกเทศมนตรี

๑๔๖

ข้อ ๔๓๒ การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่ายของลูกจ้าง ให้นับเป็นการ
ลาครึ่งวัน ตามประเภทการลานั้น ๆ
ข้ อ ๔๓๓ การลาและการจ่ ายค่ าจ้ างระหว่ างลานอกเหนื อจากที่ ก าหนดไว้ ใน
ประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของนายกเทศมนตรี
อานาจการอนุญาตในการลาตามข้อ ๔๒๖ ข้อ ๔๒๗ ข้อ ๔๒๘ และข้อ ๔๒๙
ให้เป็นไปตามที่ ก.ท. กาหนด ตามตารางแนบท้าย
ส่วนที่ ๗
การจ่ายค่าจ้างและทะเบียนลูกจ้าง
ข้อ ๔๓๔ ห้ามสั่งลูกจ้างไปปฏิบัติราชการในท้องถิ่นอื่น เว้นแต่ในกรณีจาเป็น
แท้จริงที่ต้องใช้ความรู้ความชานาญพิเศษ หรือความไว้วางใจในลูกจ้างนั้ น และไม่อาจหาจ้างได้
ในท้องถิ่นนั้น
ข้อ ๔๓๕ การปฏิบัติราชการนอกเวลาทางานปกติ หรือการปฏิบัติราชการใน
วันหยุดประจาสัปดาห์ หรือในวันหยุดพิเศษซึ่งจะต้องจ่ายค่าจ้างนอกเวลาหรือค่าจ้างในวันหยุด
หรื อ ค่ า อาหารท าการนอกเวลาให้ ก ระท าได้ ในกรณี ที่ จ าเป็ น หรื อ รี บ ด่ ว น โดยมี ค าสั่ ง ของ
ผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจเป็นหลักฐาน
ข้อ ๔๓๖ การจ่ายค่าจ้างในวันทางานปกติ ค่าอาหารทาการนอกเวลา ค่าจ้าง
ลูกจ้างรายวัน และรายชั่วโมง ค่าจ้างนอกเวลา และกาหนดเวลาทางานให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ลูกจ้างรายเดือน
(ก) กาหนดให้จ่ายค่าจ้างเดือนละครั้งตามเดือนปฏิทิน โดยปกติให้จ่ายในวัน
สิ้นเดือน ถ้าวันสิ้นเดือนตรงกับวันหยุดราชการก็ให้จ่ายได้ในวันเปิดทาการก่อนวันสิ้นเดือน ใน
กรณีที่มีความจาเป็นที่จะกาหนดวันจ่ายค่าจ้างเป็นวันอื่นของเดือนถัดไป จะต้องได้รับอนุมัติจาก
นายกเทศมนตรี
(ข) ก าหนดเวลาท างานปกติ ให้ เป็ น ไปตามเวลาท างานของทางราชการ
เว้น แต่ ถ้ ามี งานเป็ น ลั ก ษณะพิ เศษที่ จ ะเข้ าทางานและเลิ ก งานตามปกติ ไม่ ได้ ให้ หั วหน้ าส่ว น
ราชการเป็นผู้กาหนดโดยจะต้องมีเวลาทางานไม่น้อยกว่าวันละ ๗ ชั่วโมง แต่สัปดาห์ละไม่เกิน
๔๘ ชั่วโมง ไม่รวมเวลาหยุดพัก
(ค) การปฏิบัติราชการนอกเวลาทางานปกติ หรือปฏิบัติราชการในวันหยุด
ประจาสัปดาห์ หรือวันหยุดพิเศษแล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับการ
จ่ายเงินค่าอาหารทาการนอกเวลา
(๒) ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง
(ก) กาหนดให้จ่ายค่าจ้างเดือนละครั้ง ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องจ่ายค่าจ้าง
มากกว่าเดือนละครั้ง จะต้องได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรี

๑๔๗

ในกรณีจ่ายค่าจ้างเดือนละครั้ง โดยปกติให้จ่ายในวันถัดจากวันสุดท้าย
ของเดือน หน่วยงานใดมีความจาเป็นที่จะกาหนดวันเริ่มจ่ายเป็นวันอื่นของเดือนถัดไป จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรี
ในกรณีจ่ายค่าจ้างมากกว่าเดือนละครั้ง ให้หน่วยงานกาหนดวันจ่ายเงิน
ค่าจ้างตามความเหมาะสมได้โดยขออนุมัติจากนายกเทศมนตรี
(ข) กาหนดเวลาทางานปกติ ให้เป็นไปตามเวลาทางานของทางราชการ
เว้นแต่ ถ้ามีงานเป็นลักษณะพิเศษที่จะเข้าทางานและเลิกงานตามปกติไม่ได้ ให้ นายกเทศมนตรี
เป็นผู้กาหนดโดยจะต้องมีเวลาทางานวันละไม่น้อยกว่า ๗ ชั่วโมง แต่สัปดาห์ละไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง
ไม่รวมเวลาหยุดพัก
(ค) การปฏิบัติราชการนอกเวลาทางานปกติติดต่อกันเกิน ๓ ชั่วโมงขึ้นไป
ให้จ่ายค่าจ้างได้ในอัตราหนึ่งเท่าครึ่งของค่าจ้างอัตราปกติ
ข้อ ๔๓๗ การจ่ายค่าจ้างในกรณีวันหยุดประจาสัปดาห์ สาหรับลูกจ้างรายเดือน
ไม่หักค่าจ้าง ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงไม่จ่ายค่าจ้าง
สาหรับการจ่ายค่าจ้างในกรณีสั่งให้มาปฏิบัติงานในวันหยุดประจาสัปดาห์ ให้ถือ
ปฏิบัติดังนี้
(๑) ลูกจ้างรายเดือน จ่ายตามข้อ ๔๓๖ (๑) (ค)
(๒) ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง จ่ายค่าจ้างให้ ๒ เท่าของค่าจ้างอัตราปกติตาม
ระยะเวลาทางาน
ข้อ ๔๓๘ การจ่ายค่าจ้างในกรณีในวันหยุดพิเศษ สาหรับลูกจ้างรายเดือนไม่หัก
ค่าจ้างลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงจ่ายค่าจ้างอัตราปกติ
สาหรับการจ่ายค่าจ้างในกรณีสั่งให้มาทางานในวันหยุดพิเศษ ให้ถือปฏิบัติดังนี้
(๑) ลูกจ้างรายเดือน จ่ายตามข้อ ๔๓๖ (๑) (ค)
(๒) ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง จ่ายค่าจ้างเพิ่มให้อีกหนึ่งเท่าของค่าจ้างอัตรา
ปกติตามระยะเวลาทางาน
ข้อ ๔๓๙ การจ่ายค่าจ้างในกรณีลูกจ้างถูกสั่งให้ไปปฏิบัติงานในท้องถิ่นอื่นตาม
ข้อ ๔๓๔ ให้ถือปฏิบัติดังนี้
(๑) ลูกจ้างรายเดือนให้จ่ายค่าจ้างรายเดือนตามปกติตลอดระยะเวลาที่ไปราชการ
โดยไม่มีสิทธิได้รับค่าอาหารทาการนอกเวลา
(๒) ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงให้ถือปฏิบัติดังนี้
(ก) ในระยะเวลาระหว่างเดินทางไปปฏิบัติงาน หรือเดินทางกลับสานักงาน
ที่ตั้งปกติหรือสถานที่อยู่ ไม่ว่าจะเป็นวันทางานปกติหรือนอกเวลาหรือวันหยุดประจาสัปดาห์หรือ

๑๔๘

วันหยุดพิเศษให้จ่ายค่าจ้างอัตราปกติ ไม่มีการจ่ายค่ าจ้างนอกเวลาหรือค่าจ้างในวันหยุดตาม
ข้อ ๔๓๖ และข้อ ๔๓๗
(ข) ลูกจ้างซึ่งทาหน้าที่คนรถหรือคนเรือ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในขณะเดินทางครบ
กาหนดเวลาทางานปกติประจาวันแล้ว หากยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวต่อไปอีกสาหรับวันนั้น
ให้จ่ายค่าจ้างนอกเวลาได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ ๔๓๖ (๑) (ค)
การปฏิ บั ติ งานในวัน ทางานปกติ การปฏิ บั ติงานนอกเวลา การปฏิ บั ติ งานใน
วันหยุด หรือในกรณีในวันหยุดพิเศษ ให้จ่ายค่าจ้างได้ตามเกณฑ์ที่เคยจ่าย เสมือนปฏิบัติงานใน
สานักงานที่ตั้งปกติ เว้นแต่ในกรณีวันหยุดประจาสัปดาห์ซึ่งปกติไม่จ่า ยค่าจ้างให้ ให้จ่ายค่าจ้าง
อัตราปกติ
ข้อ ๔๔๐ ลูกจ้างผู้ใดตายในระหว่างรับราชการ ให้จ่ายค่าจ้างจนถึงวันที่ถึงแก่
ความตายหรือเพียงวัน ที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนวัน ถึงแก่ค วามตาย และให้ จ่ายเงิน ช่วยพิ เศษ
จานวน ๓ เท่ าของอัตราค่ าจ้ างปกติ ทั้งเดื อนในเดื อนสุด ท้ายก่ อ นวัน ถึงแก่ความตาย ในกรณี
ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงให้ถือเสมือนว่าลูกจ้างผู้นั้นมาปฏิบัติงานเต็มเดือนเป็นเกณฑ์คานวณ
เงินช่วยพิเศษ
ข้อ ๔๔๑ ลูกจ้างประจาซึ่งถูกสั่งพักราชการผู้ใดถึงแก่ความตาย ผู้มีอานาจได้
วินิจฉัยตามข้อ ๔๔๕ แล้วสั่งจ่ายค่าจ้างเป็นจานวนเท่าใด ให้จ่ายค่าจ้างตามจานวนที่วินิจฉัยให้
จนถึงวันที่ถึงแก่ความตายหรือเพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนวันถึงแก่ความตาย นอกจากนี้ให้
จ่ายเงินช่วยพิเศษอีกจานวนหนึ่งเป็นจานวน ๓ เท่าของจานวนค่าจ้างนั้น
ถ้าผู้มีอานาจวินิจฉัยแล้วสั่งไม่จ่ายค่าจ้าง ให้จ่ายค่าจ้างให้เพียงวันสุดท้ายที่ผู้นั้น
มาปฏิบัติงานและไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ
ข้อ ๔๔๒ ลูกจ้างที่ขาดหรือหนีราชการ ห้ามมิให้จ่ายค่าจ้างสาหรับวันที่ขาดหรือ
หนีราชการนั้น
ลูกจ้างผู้ใดตายในระหว่างขาดราชการ ให้จ่ายค่าจ้างให้เพียงวันสุดท้ายที่ผู้นั้นมา
ปฏิบัติงานและไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ
ข้ อ ๔๔๓ ค่ าจ้ างที่ จ่ า ยตามข้ อ ๔๔๐ ถึ งข้ อ ๔๔๒ เป็ น ทรัพ ย์ สิ น ของผู้ ต าย
ในขณะตาย และให้จ่ายแก่ผู้มีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก
เงินช่วยพิเศษตามข้อ ๔๔๐ หรือข้อ ๔๔๑ ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งลูกจ้างได้แสดง
เจตนาระบุไว้เป็นหนังสือตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้
ถ้าลูกจ้างผู้ตายมิได้แสดงเจตนาระบุไว้ตามวรรคสอง หรือบุคคลซึ่งลูกจ้างผู้ตายได้
แสดงเจตนาระบุไว้ได้ตายไปเสียก่อน ให้จ่ายแก่บุคคลตามลาดับก่อนหลัง ดังต่อไปนี้
(๑) คู่สมรส
(๒) บุตร
(๓) บิดามารดา

๑๔๙

(๔) ผู้ที่ได้อยู่ในอุปการะของผู้ตายตลอดมา โดยจาเป็นต้องมีผู้อุปการะและความ
ตายของผู้นั้นทาให้ได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดความอุปการะ ซึ่งนายกเทศมนตรีเห็นว่า มี
หลักฐานแสดงได้ว่า เป็นผู้อยู่ในอุปการะของผู้ตาย
(๕) ผู้ที่อุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาผู้ตายมาแต่เยาว์ ซึ่งนายกเทศมนตรีเห็นว่ามี
หลักฐานแสดงได้ว่าเป็นผู้อุปการะผู้ตาย
เมื่อปรากฏว่า มีบุคคลในลาดับก่อนดังกล่าวในวรรคสามบุคคลนั้นมีสิทธิรับเงิน
ช่วยพิเศษแต่ในลาดับเดียว ผู้ที่อยู่ในลาดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ
ถ้ าบุ ค คลดั งกล่ าวข้ างต้ น ไม่ มี ตั ว มาขอรับ ภายในระยะเวลา ๑ ปี นั บ แต่ วั น ที่
ลูกจ้างผู้นั้นถึงแก่ความตาย การจ่ายเงินช่วยพิเศษก็เป็นอันไม่ต้องจ่าย
ในกรณีที่เทศบาลมีความจาเป็นต้องเข้าเป็นผู้จัดการศพลูกจ้างผู้ถึงแก่ความตาย
เพราะไม่มีผู้ใดเข้าจัดการศพในเวลาอันควร ก็ให้เทศบาลหักค่าใช้จ่ายจากเงินช่วยพิเศษที่ต้องจ่าย
ตามมาตรฐานนี้ได้เท่าที่จ่ายจริง และมอบส่วนที่เหลือให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ
ข้อ ๔๔๔ เทศบาลใดมีความจาเป็นที่จะต้องสั่งให้ลูกจ้างประจาไปฝึกอบรม หรือ
ดูงาน เกี่ยวกับหน้าที่ที่ลูกจ้างประจานั้นปฏิบัติอยู่ ณ ต่างประเทศ หรือภายในประเทศโดยให้
ได้รับค่าจ้างอัตราปกติตลอดระยะเวลาที่ไปฝึกอบรมหรือดูงานนั้น ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้อนุมัติ
ลูกจ้างประจารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์
ข้อ ๔๔๕ ลูกจ้างประจาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้ง
กรรมการสอบสวน หรือถู กฟ้ องคดี อาญาหรือต้ องหาว่ากระทาความผิด อาญา และถูก สั่งพั ก
ราชการไว้ก่อนจนกว่าคดีหรือกรณีถึงที่สุด การจ่ายค่าจ้างระหว่างพักราชการ ให้ถือปฏิบัติดังนี้
(๑) ลูกจ้างประจาผู้ใดถูกสั่งพักราชการ ให้งดการเบิกจ่ายค่าจ้างตั้งแต่วันที่ถูกสั่ง
พั ก ราชการไว้ก่ อ น เว้น แต่ ลู ก จ้ างผู้ นั้ น ได้ ป ฏิ บั ติ ราชการตามหน้ า ที่ ล่ ว งเลยวั น ให้ พั ก ราชการ
เพราะมิได้ทราบคาสั่ง ให้เบิกจ่ายค่าจ้างให้ถึงวันที่ทราบ หรือควรได้รับทราบคาสั่งนั้น
(๒) ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจาผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน มิได้กระทาความผิด
และไม่มีมลทินหรือมัวหมอง ให้จ่ายค่าจ้างให้เต็มอัตราปกติ
(๓) ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจาผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน มิได้กระทาความผิดแต่
มีมลทินหรือมัวหมอง หรือกระทาความผิด แต่ถูกลงโทษไม่ถึงปลดออก หรือไล่ออก ให้จ่าย
ค่าจ้างได้ครึ่งหนึ่งของค่าจ้างอัตราปกติ
(๔) ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจาผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน ได้กระทาความผิดและ
ถูกลงโทษถึงปลดออก หรือไล่ออก ห้ามจ่ายค่าจ้าง
(๕) ในกรณีลูกจ้างประจาซึ่งถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน ผู้ใดถึงแก่ความตายก่อนคดี
หรือกรณีถึงที่สุด ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาวินิจฉัยต่อไปด้วยว่าควรจะจ่ายค่าจ้างระหว่างเวลา
นั้นหรือไม่เพียงใด โดยอนุโลม (๒) (๓) และ (๔) ทั้งนี้ให้จ่ายค่าจ้างตามจานวนที่วินิจฉัยให้จนถึง
วันที่ถึงแก่ ความตายหรือเพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนถึงแก่ความตาย
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กรณีให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้ถือปฏิบัติทานองเดียวกับการจ่ ายค่าจ้าง
ระหว่างพักราชการ
ลูกจ้างชั่วคราวไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อน เว้นแต่ลูกจ้างผู้นั้นได้ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ล่วงเลยวันให้พักราชการไว้
ก่อน เพราะมิได้ทราบคาสั่ง ให้เบิกจ่ายค่าจ้างให้ถึงวันที่ทราบหรือควรได้รับทราบคาสั่งนั้น
อัตราลูกจ้างระหว่างพักราชการ ไม่ถือเป็นอัตราว่าง
ข้อ ๔๔๖ ให้นาความในข้อ ๔๔๕ มาใช้บังคับแก่การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจา
ระหว่างอุทธรณ์หรือร้องทุกข์คาสั่งลงโทษปลดออก หรือถูกควบคุมตัวตามคาพิพากษาของศาล
โดยอนุโลม
ข้อ ๔๔๗ การจ่ายค่าจ้างของผู้ซึ่งถูกลงโทษตัดค่าจ้าง ถ้าภายหลังผู้นั้นได้รับการ
แต่งตั้งหรือปรับค่าจ้าง โดยได้รับค่าจ้างต่างจากเดิมและยังไม่พ้นโทษตัดค่าจ้าง ให้คงตัดค่าจ้าง
ต่อไป ตามจานวนเดิม
การจ่ายค่าจ้างในกรณี
(๑) ลาออก ให้จ่ายให้ถึงวันก่อนถึงกาหนดลาออก แต่ถ้าถึงกาหนดลาออกแล้วยัง
ไม่ได้รับทราบคาสั่งอนุญาตให้ลาออก และลูกจ้างผู้นั้นยังคงปฏิบัติราชการต่อมา ให้จ่ายได้ถึงวัน
ทราบคาสั่งหรือควรได้รับทราบคาสั่ง
(๒) ปลดออก หรือไล่ออก ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนระบุในคาสั่ง แต่ถ้ายังไม่รับทราบ
คาสั่งและลูกจ้างผู้นั้นยังคงปฏิบัติราชการต่อมา ให้จ่ายได้ถึงวันทราบคาสั่งหรือควรได้รับทราบ
คาสั่ง
(๓) พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ให้จ่ายได้ถึงวันสิ้นปี
การจ่ ายค่ าจ้ างลู ก จ้ า งผู้ ที่ มิ ได้ ม าปฏิ บั ติ ร าชการนอกเหนื อ จากที่ ก าหนดไว้ ใน
ประกาศนี้ และเป็นกรณีเดียวกับที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นบัญญัติสิทธิไว้สาหรับข้าราชการ หรือ
คณะรัฐมนตรีกาหนดสิทธิให้จ่ายเงินเดือนข้าราชการไว้แล้ว ให้ ก.ท.จ. กาหนดหลักเกณฑ์การ
จ่ายค่าจ้างลูกจ้างให้สอดคล้องกับกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยไม่ขัดหรือแย้งกับ
ประกาศนี้
ข้อ ๔๔๘ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินทาขวัญตามระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับการ
จ่ายเงินทาขวัญข้าราชการและลูกจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่
ข้อ ๔๔๙ ให้สานักงาน ก.ท.จ. เป็นหน่วยงานกลางทะเบียนลูกจ้างประจาของ
เทศบาล ดาเนินการจัดทาทะเบียนลูกจ้างประจาของเทศบาล แก้ไขและเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ
ให้เป็นปัจจุบันเสมอ และเก็บรักษาไว้ ณ สานักงาน ก.ท.จ.
เมื่อมีคาสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจาผู้ใดไปต่างสังกัด ให้ส่วนราชการเดิมมอบทะเบียน
ลูกจ้างประจาให้ลูกจ้างผู้นั้นนาไปมอบแก่ส่วนราชการที่สังกัดใหม่ทุกครั้ง
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ทะเบี ยนลู ก จ้างประจ าของเทศบาล ถือ เป็ น เอกสารลั บ ของทางราชการไม่ พึ ง
เปิ ด เผยต่ อ ผู้ อื่ น การขอคั ด ทะเบี ย นลู ก จ้ า งประจ าของเทศบาล หรื อ ตรวจสอบรายการให้
ดาเนินการขออนุมัติตามระเบียบของทางราชการ
ข้อ ๔๕๐ การเปลี่ยนอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจารายวันเป็นอัตราค่าจ้างรายเดือน
ให้เอา ๒๖ วันทาการคูณด้วยอัตราค่าจ้างรายวันที่ลูกจ้างผู้นั้นได้รับในปัจจุบัน โดยปัดเศษขึ้นเป็น
เกณฑ์พิจารณาแต่ต้องไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่งนั้น
ข้อ ๔๕๑ ให้ลูกจ้างของเทศบาลปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติราชการ และการ
ปฏิ บั ติ ต นตามประกาศก าหนดมาตรฐานคุ ณ ธรรมและจริยธรรมที่ ก าหนดไว้ส าหรับ พนั ก งาน
เทศบาล ตามที่เทศบาลกาหนด
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๕๒ ผู้ใดเป็นพนักงานเทศบาล และได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงาน
ใดอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นพนักงานเทศบาลและดารงตาแหน่งในสายงาน
นั้นตามประกาศนี้ต่อไป โดยให้ได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์เช่นเดิม
ข้อ ๔๕๓ ผู้ใดเป็นลูกจ้างของเทศบาล และได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดอยู่
ก่ อ นวัน ที่ ป ระกาศนี้ มี ผ ลใช้ บั งคั บ ให้ ผู้ นั้ น เป็ น ลู ก จ้ างของเทศบาลและด ารงต าแหน่ งนั้ น ตาม
ประกาศนี้ต่อไป โดยให้ได้รับค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์ ตลอดจนระยะเวลาการจ้างเช่นเดิม
ข้อ ๔๕๔ การใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการตามพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ดาเนินการต่อไปตามที่ ก.ท.จ. กาหนด ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ
มาตรฐานทั่วไปที่ ก.ท. กาหนด
ข้อ ๔๕๕ การใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างของเทศบาลที่มิได้
กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ น าแนวทาง หลัก เกณฑ์ และเงื่อนไข หรือวิธีการที่ ก าหนดส าหรับ
พนักงานเทศบาลมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕
วิจารณ์ ไชยนันทน์
(นายวิจารณ์ ไชยนันทน์)
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