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ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
จังหวัดขอนแก่น 

เร่ือง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  
(แก้ไขเพ่ิมเติมถงึ ฉบับที่ ๖๔ พ.ศ.๒๕๕9) 

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

 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
มีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความ
เหมาะสมของท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ .ศ.
๒๕๔๒  บัญญัติให้ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีอ านาจหน้าท่ีก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ส าหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะการบริหาร และอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล  และจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล  ท่ีคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลก าหนด 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๓  ประกอบมาตรา  ๑๓  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบกับมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด  คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล จังหวัดขอนแก่น ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๔๕ เมื่อวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๔๕ ได้มีมติ
ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างของเทศบาล  ไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ  ๑   ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  จังหวัดขอนแก่น 
เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล” 

 ข้อ  ๒   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ภายใต้บทก าหนดในมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับ             
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด บรรดา           
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอื่นใด ท่ีเกี่ยวกับการ 
บริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลในส่วนท่ีมีก าหนดไว้แล้วใน
ประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทก าหนดตามประกาศนี้  ให้ใช้บทก าหนดในประกาศนี้แทน 

 



 ๒ 
 

 ข้อ  ๔   ในประกาศนี้ 
 “  ก.ท. ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
 “  ก.ท.จ. ”  หมายความว่า  คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
 “  พนักงานเทศบาล ”  หมายความว่า พนักงานเทศบาลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้
ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนของเทศบาล และให้หมายความ
รวมถึงพนักงานครูเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลอื่นท่ีได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนของรัฐบาลและเทศบาลน ามาจัดเป็นเงินเดือน   
 “ พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ”  หมายความว่า  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พนักงานส่วนต าบล   ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และข้าราชการหรือ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีไม่ใช่พนักงานเทศบาล  โดยมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น ซึ่ง
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลท่ีให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 
 “ ข้าราชการประเภทอื่น ” หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือน ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือน และข้าราชการประเภทอื่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ประเภทนั้นนอกจากพนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น 

 ข้อ  ๕   ให้ประธานกรรมการพนักงานเทศบาล รักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอ านาจ 
ตีความหรือวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

หมวด  ๑ 
คุณสมบัติและลกัษณะต้องห้าม 

 ข้อ  ๖    ผู้ท่ีจะเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ ์
(๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(๔)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  
(๕)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือ              

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ี ก.ท. ประกาศก าหนด ดังนี้ 
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(ก) โรคเร้ือนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเร้ือรัง 

(๖)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อนตามมาตรฐานท่ัวไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
เทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 

(๗)  ไม่เปน็ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
(๘)  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
(๙)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท า               

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๑)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ   
(๑๒)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม

มาตรฐานท่ัวไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น  

(๑๓)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไป 
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น  

(๑๔)  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ                                               

  ข้อ ๗  ผู้ท่ีจะเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ ๖  

(๑)  ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๖  (๗) (๙) (๑๐) และ (๑๔) 
  (๒)  ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๖ (๑๑) (๑๒) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกิน 
๒ ปี แล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระท าผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าท่ี 
 

  (๓)  ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖(๑๓) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกิน ๓ ปี
แล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระท าผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าท่ี 
 
 
 



 ๔ 
 ข้อ ๘  ผู้ท่ีเป็นพนักงานเทศบาล ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ 
ตลอดเวลาท่ีรับราชการ เว้นแต่คุณสมบัติตามข้อ  ๖ (๖)  หรือได้รับการยกเว้นในกรณีขาด
คุณสมบัติหรือ มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๗ 

 ข้อ ๙ การพิจารณายกเว้นกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗            
ของ ก.ท.จ. ให้พิจารณาถึงความจ าเป็นและประโยชน์ของทางราชการท่ีจะได้รับ และมติของ 
ก.ท.จ. ในการประชุมปรึกษายกเว้นคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ให้ ก .ท.จ.ประชุม
พิจารณาลงมติ  โดยจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๔ ใน ๕ ของจ านวนกรรมการในท่ีประชุม 
และการลงมติให้กระท าโดยลับ 

 ข้อ ๑๐ ในการขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามท่ี  ก.ท.จ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้  สามารถด าเนินการ ดังนี้ 
   (๑) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ในการท่ีจะเข้ารับราชการเป็น          
พนักงานเทศบาล และเป็นกรณีท่ี  ก.ท.จ. อาจพิจารณายกเว้นได้  และผู้นั้นประสงค์จะขอให้ 
ก.ท.จ.  พิจารณายกเว้นในกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม เพื่อจะเข้ารับราชการ โดยมี
ผู้มีเกียรติอันควรเช่ือถือได้ไม่น้อยกว่า ๒ คนเป็นผู้รับรองความประพฤติ ให้ยื่นค าขอ และหนังสือ
รับรอง ตามแบบท้ายประกาศนี้  พร้อมเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  
         (๒) การขอให้ ก.ท.จ.พิจารณายกเว้นในกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
เพื่อสมัครกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล จะยื่นค าขอต่อเลขานุการ ก .ท.จ.หรือ
นายกเทศมนตรีของเทศบาลท่ีผู้นั้นประสงค์จะเข้ารับราชการก็ได้ 

(๓) ในกรณีท่ีมีผู้ยื่นค าขอต่อเลขานุการ ก .ท.จ. ให้ส่งเรื่องให้นายกเทศมนตรี
พิจารณา หรือ กรณียื่นต่อนายกเทศมนตรี ให้นายกเทศมนตรี พิจารณา และถ้าต้องการจะรับผู้ยื่น
ค าขอนั้นเข้ารับราชการ ก็ให้ด าเนินการสอบสวนเพื่อให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว  
ประวัติการรับราชการ  หรือการท างาน  การประกอบคุณงามความดี  ความผิดหรือความเสื่อม
เสีย  และความประพฤติของผู้นั้น โดยให้สอบสวนจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน และผู้มี
เกียรติซึ่งอยู่ใกล้ชิดอันควรเชื่อถือได้ แล้วพิจารณาอีกชั้นหนึ่งว่ายังต้องการจะรับผู้นั้นเข้ารับ
ราชการหรือไม่ ถ้าต้องการรับก็ให้แจ้งและส่งเรื่องการสอบสวนดังกล่าวพร้อมท้ังเอกสาร หลักฐาน
การสอบสวนนั้นให้เลขานุการ ก.ท.จ. ด าเนินการต่อไปและหากนายกเทศมนตรีไม่ต้องการรับผู้ยื่น
ค าขอนั้นเข้ารับราชการให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้นั้นและเลขานุการ ก.ท.จ.ทราบ 
  (๔)  ในกรณีท่ีนายกเทศมนตรี ไม่แจ้งผลการพิจารณาตามข้อ (๓)  ให้เลขานุการ  
ก.ท.จ. ทราบภายใน ๖ เดือนนับแต่วันท่ีเลขานุการ  ก .ท.จ. ส่งเรื่องไปให้ ถือว่าเทศบาลนั้นไม่
ต้องการจะรับบรรจุ ให้เลขานุการ ก.ท.จ.ยุติเร่ืองและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 
 

  (๕)  เมื่อเลขานุการ ก.ท.จ.ได้รับเรื่องการสอบสวนตามข้อ (๓) เห็นว่าข้อเท็จจริง  
และเอกสารหลักฐานเพียงพอท่ีจะประกอบการพิจารณาของ ก .ท.จ. ก็ให้ด าเนินการน าเสนอ 
ก.ท.จ. เพ่ือพิจารณา 



 ๕ 
 

  (๖)  การขอยกเว้นในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม เพ่ือสมัครสอบ   
แข่งขันหรือเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเทศบาล ให้ผู้ประสงค์จะเข้าเป็นพนักงานเทศบาล
ยื่นค าขอต่อเลขานุการ  ก.ท.จ. ของเทศบาลท่ีผู้นั้นมีความประสงค์ และให้เลขานุการ ก .ท.จ. 
รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ให้เพียงพอท่ีจะประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ. 
แล้วด าเนินการน าเสนอ  ก.ท.จ. เพ่ือพิจารณาลงมติลับตามข้อ  (๕) 
  (๗)  ในกรณีท่ี ก.ท.จ. ได้พิจารณาลงมติส าหรับผู้ขอยกเว้นกรณีท่ีขาดคุณสมบัติ
หรือลักษณะต้องห้ามรายใดและผู้นั้นไม่ได้รับการยกเว้น  การขอให้  ก.ท.จ. พิจารณายกเว้นใน
กรณีท่ีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอีก ผู้นั้นจะขอได้ต่อเมื่อเวลาได้ล่วงเลยไปแล้วไม่น้อย
กว่า ๑ ปี  นับแต่วันท่ี  ก.ท.จ. ลงมติ    
 

หมวด  ๒ 
การก าหนดจ านวนต าแหน่งและอัตราต าแหน่ง 

 

 ข้อ ๑๑ การก าหนดจ านวนต าแหน่งและอัตราต าแหน่งพนักงานเทศบาลให้ค านึงถึง
ลักษณะหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพและความยากของงาน  ค่าใช้จ่ายของ
เทศบาลหรือค่าใช้จ่ายของรัฐในหมวดเงินอุดหนุน  โดยการก าหนดต าแหน่งดังกล่าวจะต้องเทียบ
ได้ในมาตรฐานเดียวกันกับข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูหรือข้าราชการอื่นแล้วแต่กรณ ี
         ๑ข้อ ๑2 ต าแหน่งพนักงานเทศบาล ให้มี 4 ประเภท ดังนี้ 
 (1) ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ได้แก่ ต าแหน่งปลัดเทศบาล และรอง
ปลัดเทศบาล หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด 
 (2) ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ได้แก่ ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับ
ฝ่าย ระดับส่วน ระดับกอง ระดับส านักในเทศบาล หรือต าแหน่งท่ีเรียกชื่ออย่างอื่น ตามท่ี
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด 
 (3) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ต าแหน่งท่ีจ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด เพื่อปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ีของต าแหน่งนั้น 
 (4) ต าแหน่งประเภทท่ัวไป ได้แก่ ต าแหน่งท่ีไม่ใช่ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น 
ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น และต าแหน่งประเภทวิชาการ ตามมาตรฐานท่ัวไปท่ี
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด เพ่ือปฏิบัติงานในหน้าท่ีของต าแหน่งนั้น 
       ข้อ ๑3 ระดับต าแหน่งพนักงานเทศบาล ให้มีระดับ ดังนี้ 
 (1) ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น มี 3 ระดับ  
                                                   
๑

 ขอ้ ๑๒-๑๓/๒ แกไ้ขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล (ฉบบัที ่๕๔) พ.ศ.

๒๕๕๘ ซึง่ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัอตัราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่งพนักงานเทศบาล (ฉบบัที ่๒) พ.ศ.
๒๕๕๘ ลงวนัที ่๔ กนัยายน ๒๕๕๘ มผีลตัง้แต่วนัที ่๑ มกราคม ๒๕๕๙ 



 ๖ 
  (ก) ระดับต้น 
  (ข) ระดับกลาง 
  (ค) ระดับสูง 
 (2) ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น มี 3 ระดับ 
  (ก) ระดับต้น 
  (ข) ระดับกลาง 
  (ค) ระดับสูง 
 (3) ต าแหน่งประเภทวิชาการ มี 4 ระดับ 
  (ก) ระดับปฏิบัติการ  
  (ข) ระดับช านาญการ 
  (ค) ระดับช านาญการพิเศษ  
  (ง) ระดับเชี่ยวชาญ  
 (4) ต าแหน่งประเภทท่ัวไป มี 3 ระดับ 
  (ก) ระดับปฏิบัติงาน  
  (ข) ระดับช านาญงาน  
  (ค) ระดับอาวุโส”  
        ข้อ ๑๓/๑ ประเภทและสายงานของระดับต าแหน่งตามข้อ ๑๓ มีดังนี้ 
 (1) ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น   
  (ก) ระดับต้น ได้แก่ ต าแหน่งปลัดเทศบาล หรือรองปลัดเทศบาล ตาม
ขนาดและโครงสร้างของเทศบาลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด 
  (ข) ระดับกลาง ได้แก่ ต าแหน่งปลัดเทศบาล หรือรองปลัดเทศบาล ตาม
ขนาดและโครงสร้างของเทศบาลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด 
  (ค) ระดับสูง ได้แก่ ต าแหน่งปลัดเทศบาล หรือรองปลัดเทศบาล ตามขนาด
และโครงสร้างของเทศบาลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด 
 (2) ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น 
  (ก) ระดับต้น ได้แก่ ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย หรือระดับกอง 
ตามขนาดและโครงสร้างของเทศบาลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด 
  (ข) ระดับกลาง ได้แก่ ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับส่วน หรือระดับกอง 
ตามขนาดและโครงสร้างของเทศบาลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด 
  (ค) ระดับสูง ได้แก่ ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก ตามขนาดและ
โครงสร้างของเทศบาลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด 
 
 
 (3) ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
  (ก) ระดับปฏิบัติการ ได้แก่ ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้นโดยใช้
ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ  



 ๗ 
 

  (ข) ระดับช านาญการ ได้แก่ ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์ 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงในงานวิชาการ ปฏิบัติงานท่ีต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาท่ียาก หรือต าแหน่งซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงในงานวิชาการ 
ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาท่ียาก 
  (ค) ระดับช านาญการพิ เศษ ได้แก่ ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานท่ีมี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในงาน
วิชาการ ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาท่ียากมาก หรือต าแหน่งซึ่งต้องก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความช านาญงานสูงมากในงานวิชาการ ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาท่ียากมาก 
  (ง) ระดับเชี่ยวชาญ ได้แก่ ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความเช่ียวชาญ
ในงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในทางวิชาการ ปฏิบัติงาน
ท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการท่ียากและซับซ้อนมาก และมีผลกระทบในวงกว้าง  
 (4) ต าแหน่งประเภทท่ัวไป  
  (ก) ระดับปฏิบัติงาน ได้แก่ ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่ง
ปฏิบัติงานตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ 
  (ข) ระดับช านาญงาน ได้แก่ ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์    
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงาน ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรือ
แก้ไขปัญหาท่ีค่อนข้างยาก หรือต าแหน่งซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงาน ปฏิบัติงานท่ีต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาท่ีค่อนข้างยาก 
  (ค) ระดับอาวุโส ได้แก่ ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์          
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงานค่อนข้างสูง ในงานเทคนิคเฉพาะ
ด้าน หรืองานท่ีต้องใช้ทักษะและความช านาญเฉพาะตัว ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา
ท่ีค่อนข้างยากมาก  หรือต าแหน่งซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานค่อนข้างสูง มีงานใน
ความรับผิดชอบท่ีหลากหลาย ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาท่ีค่อนข้างยากมาก” 
        ข้อ ๑๓/๒ พนักงานเทศบาลผู้ท่ีได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทใด สายงานเริ่มต้น
ระดับใด และต าแหน่งระดับใด ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลได้ก าหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป
เกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐาน ฉบับลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2544 ให้จัดเข้าสู่ประเภท
ต าแหน่งและระดับต าแหน่งตามประกาศนี้ และให้ถือว่าระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของผู้นั้น
เทียบเท่ากับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของมาตรฐาน



 ๘ 
ก าหนดต าแหน่งท่ีก าหนดตามประกาศนี้ ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ในการแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การ
ย้าย การโอน การรับโอน ดังนี้ 
 (1) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไประดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 หรือระดับ 4         
ของสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 และสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 ให้จัดเข้าสู่ประเภทต าแหน่ง
ท่ัวไประดับปฏิบัติงาน 
 (2) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไประดับ 5 หรือระดับ 6 ของสายงานเริ่มต้นจาก
ระดับ 1 และสายงานเร่ิมต้นจากระดับ 2 ให้จัดเข้าสู่ประเภทต าแหน่งทั่วไป ระดับช านาญงาน 
 (3) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไประดับ 7 ของสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 ให้จัด
เข้าสู่ประเภทต าแหน่งทั่วไป ระดับอาวุโส 
 (4) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไประดับ 3 ระดับ 4 หรือระดับ 5 ของสายงาน
เร่ิมต้นจากระดับ 3 ให้จัดเข้าสู่ประเภทต าแหน่งวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
 (5) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไป หรือประเภทวิชาชีพระดับ 6 หรือระดับ 7 ของ
สายงานเร่ิมต้นจากระดับ 3 ให้จัดเข้าสู่ประเภทต าแหน่งวิชาการ ระดับช านาญการ 
 (6) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไป หรือประเภทวิชาชีพระดับ 8 ของสายงาน
เร่ิมต้นจากระดับ 3 ให้จัดเข้าสู่ประเภทต าแหน่งวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
 (7) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือประเภทเชี่ยวชาญระดับ 9 ให้จัดเข้าสู่
ประเภทต าแหน่งวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
 (8) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับ 6 หรือระดับ 7 ท่ีไม่ใช่ต าแหน่ง           
นักบริหารงานเทศบาล ให้จัดเข้าสู่ประเภทต าแหน่งอ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น 
 (9) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับ 8 ท่ีไม่ใช่ต าแหน่งนักบริหารงานเทศบาล 
ให้จัดเข้าสู่ประเภทต าแหน่งอ านวยการท้องถิ่น ระดับกลาง 
 (10) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับ 9 ท่ีไม่ใช่ต าแหน่งนักบริหารงาน
เทศบาล ให้จัดเข้าสู่ประเภทต าแหน่งอ านวยการท้องถิ่น ระดับสูง 
 (11) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ต าแหน่งนักบริหารงานเทศบาลระดับ 6 
หรือระดับ 7  ให้จัดเข้าสู่ประเภทต าแหน่งบริหารท้องถิ่น ระดับต้น 
 (12) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ต าแหน่งนักบริหารงานเทศบาลระดับ 8 ให้
จัดเข้าสู่ประเภทต าแหน่งบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง 
 (13) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ต าแหน่งนักบริหารงานเทศบาลระดับ 9 
หรือระดับ 10 ให้จัดเข้าสู่ประเภทต าแหน่งบริหารท้องถิ่น ระดับสูง” 
      ๒ข้อ ๑๓/๓ มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาล ให้ เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด 
 

                                                   
๒

 ขอ้ ๑๓/๓-๑๓/๔ แกไ้ขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล (ฉบบัที ่๕๕) 

พ.ศ.๒๕๕๘ ซึง่ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัการจดัท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวนัที ่
๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ มผีลตัง้แต่วนัที ่๑ มกราคม ๒๕๕๙ 



 ๙ 
 

 ข้อ ๑๓/๔ พนักงานเทศบาล ผู้ท่ีได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทใด สายงานใด และ
ระดับใด ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลได้ก าหนดไว้ตาม
ประกาศการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาล ฉบับลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 
2545 เมื่อได้มีการจัดเข้าสู่มาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามท่ีก าหนดตามข้อ ๑๓/๒ แล้ว ให้น า
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งและระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องที่มีตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งเดิมมานับรวมกับระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  และระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวข้องตามท่ีก าหนดในคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีได้รับ
การจัดเข้าสู่ต าแหน่ง เพ่ือประโยชน์ในการเล่ือนระดับ การแต่งตั้ง การคัดเลือก การสอบคัดเลือก 
โดยมีหลักเกณฑ์การนับรวมตามบัญชีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของพนักงานเทศบาลท่ี
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งเดิม ส าหรับใช้เป็นคุณสมบัติในการ
เลื่อนระดับ การแต่งตั้ง การคัดเลือก การสอบคัดเลือก ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งใหม่ท้าย
ประกาศนี ้

 ข้อ  ๑๔  การก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลในส่วนราชการว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด 
อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด โดยให้เทศบาลจัดท าเป็นแผนอัตราก าลังของเทศบาลเพ่ือเป็น
กรอบในการก าหนดต าแหน่ง และการใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาล โดยเสนอให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้
ความเห็นชอบ  
  ในการจัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให้เทศบาลค านึงถึงภารกิจ 
อ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงานและ
ปริมาณงาน ตลอดท้ังภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลและของรัฐในหมวดเงินอุดหนุนท่ีจะต้องจ่ายใน
ด้านบุคคล  

 ข้อ  ๑๕  การก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลต าแหน่งใดเป็นต าแหน่งระดับใด  ให้
ประเมินความยากและคุณภาพของงานในต าแหน่งนั้นแล้วปรับเทียบกับบรรทัดฐานในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งท่ี  ก.ท. จัดท าไว้ตามมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของ
ต าแหน่ง  การปรับต าแหน่งเทียบกับบรรทัดฐานในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ให้จัดต าแหน่งท่ีมี
ลักษณะงานอย่างเดียวกันเข้าประเภทและสายงานเดียวกัน  และจัดต าแหน่งในสายงานเดียวกันท่ี
มีความยากและคุณภาพของงานอยู่ในระดับเดียวกันโดยประมาณเข้ากลุ่มต าแหน่งเดียวกันและ
ระดับเดียวกัน 

 

 ข้อ  ๑๖  ในการจัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาล ให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนอัตราก าลังของเทศบาล  ประกอบด้วย 
  (๑) นายกเทศมนตรี                        เป็นประธาน   

(๒) ปลัดเทศบาล                         เป็นกรรมการ 



 ๑๐ 
(๓) ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ     เป็น

กรรมการ 
(๔) พนักงานเทศบาลคนหนึ่งท่ีได้รับมอบหมาย       เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาล จัดท าแผนอัตราก าลัง  โดยให้
ค านึงถึงภารกิจ อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ ความยาก
และคุณภาพของงาน และปริมาณงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในเทศบาล ตลอดท้ังภาระค่าใช้จ่าย
ของเทศบาลและของรัฐในหมวดเงินอุดหนุน ท่ีจะต้องจ่ายในด้านบุคคลและการจัดสรรเงิน
งบประมาณของเทศบาล โดยก าหนดเป็นแผนอัตราก าลังของเทศบาล ในระยะเวลา ๓ ปี และแผน
อัตราก าลังดังกล่าวอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยสาระส าคัญ  ดังนี้ 

(๑) บทศึกษาวิเคราะห์อ านาจหน้าท่ีและภารกิจความรับผิดชอบของเทศบาล
ในช่วงระยะเวลา ๓  ปี 

(๒) บทศึกษาวิเคราะห์ความต้องการก าลังคนท้ังหมดของเทศบาล ในช่วง
ระยะเวลา ๓ ปี ว่าต้องการก าลังคนประเภทใด  ระดับใด  จ านวนเท่าใด  จึงจะสามารถปฏิบัติงาน  
ตามภารกิจท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๓) บทศึกษาวิเคราะห์ประเมินความต้องการก าลังคนท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและ
ก าลังคนท่ีขาดอยู่และต้องการเพิ่มขึ้น  อัตราความต้องการก าลังคนเพิ่มขึ้น  เนื่องจากการขยาย
งานหรือได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น อัตราการสูญเสียก าลังคนในแต่ละปี 

(๔) บทศึกษาวิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน เป็นการวางแผนเพื่อให้มีการใช้    
ก าลังคนท่ีมีอยู่ในเทศบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยส ารวจและประเมินความรู้ความสามารถของ
ก าลังคนท่ีมีอยู่ การพัฒนาหรือฝึกอบรมก าลังคนท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และใช้ก าลังคนท่ีมี
อยู่ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละคน 

(๕) การจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  การก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
แต่ละส่วนราชการ การแบ่งงานภายในส่วนราชการ การก าหนดต าแหน่งและระดับต าแหน่งต่าง ๆ  
โดยมีเกณฑ์เบ้ืองต้น  ดังนี้ 
                ก. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  เทศบาลใดจะจัดโครงสร้าง  การแบ่ง
ส่วนราชการใดบ้าง  ให้เป็นไปตามกรอบของหลักเกณฑ์การก าหนดขนาดของเทศบาล 
         ข. การก าหนดต าแหน่งและระดับต าแหน่ง  เทศบาลใดจะมีต าแหน่งใด  อยู่
ในส่วนราชการใด  มีระดับต าแหน่งใดให้เป็นไปตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  ท่ีเทศบาลจัดท าขึ้น  
โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. 

 
(๖) การก าหนดต าแหน่งเพิ่มใหม่ 

ก. เกณฑ์เบื้องต้นส าหรับการก าหนดจ านวนต าแหน่งเพิ่มขึ้นใหม่ ให้เทศบาล
ค านึงถึงอ านาจหน้าท่ีปริมาณงานของต าแหน่งนั้น ๆ  ด้วย 



 ๑๑ 
 

       ข. การก าหนดต าแหน่งเพิ่มขึ้นใหม่ให้เทศบาลขอก าหนดเท่าท่ีจ าเป็นจริง ๆ  
โดยจะต้องจัดสรรงบประมาณตั้งเป็นอัตราเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่เพิ่มขึ้นใหม่ด้วย 
       ค. ให้ ก.ท.จ.เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ การก าหนดต าแหน่งเพ่ิมขึ้นใหม่  
เว้นแต่กรณีการก าหนดต าแหน่งในสายงานใหม่ท่ียังไม่ได้จัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ
ต าแหน่งสายงานนั้น  ให้ ก.ท.จ.เสนอให้ ก.ท.พิจารณาให้ความเห็นชอบและจัดท ามาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งก่อน 
       ง. การขออนุมัติก าหนดต าแหน่งใหม่  นอกจากจะพิจารณาเหตุผลด้านปริมาณ
งานและคุณภาพของงานแล้ว ให้ค านึงถึงจ านวนลูกจ้างท้ังประจ าและชั่วคราวท่ีปฏิบัติงานในงาน
นั้นด้วย  ท้ังนี้  เพื่อมิให้เกิดปัญหาคนล้นงาน  และเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้าน
บุคคลของเทศบาลและของรัฐในหมวดเงินอุดหนุนด้วย 
       จ. การขออนุมัติก าหนดต าแหน่งใหม่ให้พิจารณาถึงความส าคัญ  ความ
เหมาะสมและความถูกต้องของกรอบต าแหน่งในงานนั้นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรจะให้ต าแหน่ง
ในงานนั้นสามารถรองรับความก้าวหน้าของบุคลากรในงานนั้นได้ 
       ฉ.  ก่อนท่ีเทศบาลจะขออนุมัติก าหนดต าแหน่งขึ้นใหม่  ให้เทศบาลพิจารณา
ด าเนินการกับต าแหน่งท่ีว่างและมีความจ าเป็นน้อยเสียก่อน โดยการตัดโอนหรือปรับปรุงและตัด
โอน (เกล่ียต าแหน่ง)  ไปไว้ในงานท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนมากกว่า 
       ช.  การก าหนดต าแหน่งใหม่  ก.ท.จ.ต้องท าการวิเคราะห์ต าแหน่งและ
จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังนั้น  จึงขอให้เทศบาลได้ให้ความส าคัญกับการ
เสนอข้อมูล โดยกรอกเอกสารตามแบบให้ถูกต้อง กล่าวคือ จะต้องเป็นข้อมูลท่ีตรวจสอบจาก
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน ก.ท.จ.และเอกสารต้องครบถ้วน กล่าวคือจะต้องรายงานข้อมูลตามแบบ ๑ – 
๕ อย่างครบถ้วน รายละเอียดตามแบบแนบท้าย 
  (๗)  กรณีเทศบาลมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ในระหว่างท่ียัง
ไม่ครบก าหนดระยะเวลาของแผนให้ท าได้  โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. 

 ข้อ  ๑๘  เมื่อ ก.ท.จ.พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มีต าแหน่งพนักงานเทศบาลต าแหน่งใด  
ระดับใด  ในส่วนราชการใด  จ านวนเท่าใด ตามข้อ ๑๔ แล้ว ให้เทศบาลพิจารณาจัดสรรเงิน
งบประมาณเพ่ิมในแต่ละปีส าหรับตั้งเป็นอัตราเงินเดือนของต าแหน่งดังกล่าวให้สอดคล้องกัน 
  การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าใช้งบประมาณในหมวดเงินอุดหนุน ให้เทศบาล
รายงาน ก.ท.จ. เพื่อจะได้รายงาน ก.ท. เพื่อแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องประสานกับส านัก
งบประมาณในการจัดสรรเงินงบประมาณในแต่ละปี  ส าหรับตั้งเป็นอัตราเงินเดือนของต าแหน่ง
ดังกล่าวให้สอดคล้องกัน  และเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณส าหรับอัตราเงินเดือนของต าแหน่ง 
ดังกล่าวแล้ว ให้หน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรรอัตราเงินเดือนของต าแหน่งจากส านักงบประมาณ  
เป็นผู้พิจารณาจัดสรรอัตราเงินเดือนของต าแหน่งตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ท. ก าหนด 
 



 ๑๒ 
 ๓ข้อ ๑๙ หลักเกณฑ์การก าหนดจ านวนต าแหน่งพนักงานครูเทศบาลและบุคลากร
สนับสนุนการสอน(พนักงานจ้างตามภารกิจ)ท่ีสังกัดสถานศึกษา ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(๑)  สถานศึกษา ก าหนดให้มีการจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือหลายระดับ ดังนี้ 
- ระดับก่อนประถมศึกษา   - ระดับมัธยมศึกษา 
- ระดับประถมศึกษา   - ระดับอาชีวศึกษา 

(๒) ห้องเรียน ก าหนดให้มีนักเรียนห้องละ ๔๐ คน เศษท่ีเหลือถ้าเกิน ๑๐ คนขึ้น
ไป ให้จัดเพิ่ม ๑ ห้องเรียน (ยกเว้นระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีนักเรียนห้องละ ๓๐ คน) 
          ๔(๓) บุคลากรในสถานศึกษา ก าหนดให้มีพนักงานครูเทศบาล บุคลากรสนับสนุนการ
สอนและบุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา ดังนี้ 

  ๓.๑ สายงานบริหารสถานศึกษา ไดแ้ก ่ผู้อ านวยการสถานศกึษา และรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

  ๓.๒ สายงานการสอน ได้แก่ ครูผู้ช่วย และครู 
  ๓.๓ บุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ได้แก่ 

                                  (๑) กลุ่มต าแหน่งการเงิน / บัญชี / พัสดุ 
                                  (๒) กลุ่มต าแหน่งธุรการ / บันทึกข้อมูล 
                                  (๓) กลุ่มต าแหน่งโภชนาการ / อนามัยโรงเรียน 
                                  (๔) กลุ่มต าแหน่งคอมพิวเตอร์ / โสตทัศนศึกษา 
                            ๓.๔ บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา(พนักงานจ้างทั่วไป) ได้แก่ ภารโรง 

(๔) เกณฑ์การก าหนดจ านวนต าแหน่ง 
   ๔.๑ กรณีที่ ๑  สถานศึกษาที่มีนักเรียน ๑๒๐ คน ลงมา 

ต าแหนง่ 
นักเรียน 

๒๐ ๒๑-
๔๐ 

๔๑-๖๐ ๖๑-
๘๐ 

๘๐-๑๐๐ ๑๐๑-๑๒๐ 

๑. สายงานบริหารสถานศกึษา ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
๒. สายงานการสอน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 
๓. บคุลากรสนับสนุนการสอน - - - ๑ ๑ ๑ 
๔.บุคลากรสนับสนนุ
สถานศึกษา 

๑ 

             ทั้งนี้  ให้ผู้อ านวยการการสถานศึกษาและรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  ปฏิบัติการสอน  
ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๕ ชั่วโมง 

๔.๒ กรณีที่ ๒  สถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๑ คน ขึ้นไป 
                                                   
๓ ขอ้ ๑๙ แกไ้ขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล (ฉบบัที ่๒๐) พ.ศ.๒๕๔๙  
ซึง่ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารก าหนดจ านวนต าแหน่งพนักงานครเูทศบาลและบคุลากรสนับสนุนการสอน(พนักงานจา้งตาม
ภารกจิ)ทีส่งักดัสถานศกึษา ลงวนัที ่๒๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๙ มผีลตัง้แต่วนัที ่๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 
๔ ขอ้ ๑๙(๓)(๔) แกไ้ขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล (ฉบบัที ่๔๙) พ.ศ.
๒๕๕๘  ซึง่ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารก าหนดจ านวนต าแหน่งพนักงานครเูทศบาลและบคุลากรสนับสนุนการสอนทีส่งักดั
สถานศกึษา (ฉบบัที ่๒) ลงวนัที ่๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ มผีลตัง้แต่วนัที ่๒๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๘ 



 ๑๓ 
 

 ๔.๒.๑ สายงานบริหารสถานศึกษา 
         (๑) นักเรียน ๑๒๑-๓๕๙ คน    มีผู้อ านวยการสถานศึกษา  ๑ คน 
         (๒) นักเรียน ๓๖๐-๗๑๙ คน     มีผู้อ านวยการสถานศึกษา  ๑ คน 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  ๑ คน 
         (๓) นักเรียน ๗๒๐-๑,๐๗๙ คน    มีผู้อ านวยการสถานศึกษา  ๑ คน 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  ๒ คน 
         (๔) นักเรียน ๑,๐๘๐-๑,๖๗๙ คน  มีผู้อ านวยการสถานศึกษา  ๑ คน 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  ๓ คน 
         (๕) นักเรียน ๑,๖๘๐ คนขึ้นไป    มีผู้อ านวยการสถานศึกษา  ๑ คน 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  ๔ คน 
     ท้ังนี้ ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาและรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ปฏิบัติ 
การสอนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๕ ชั่วโมง และให้รองผู้อ านวยการสถานศึกษาปฏิบัติงานบริหาร ดังนี้ 

  (๑) สถานศึกษาที่มีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  ๑  คน  ต้องท า
หน้าที่ทั้งด้านวิชาการ ด้านบริหาร ด้านปกครอง และด้านบริการ 

  (๒) สถานศึกษาที่มีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  ๒  คน   แบ่งงาน
ออกเป็น ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการ กับฝ่ายบริหาร ปกครองและบริการ 

  (๓) สถานศึกษาที่มีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  ๓  คน   แบ่งงาน
ออกเป็น ๓ ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายบริหาร กับฝ่ายปกครองและบริการ 

  (๔) สถานศึกษาที่มีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  ๔  คน   แบ่งงาน
ออกเป็น ๔ ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปกครอง และฝ่ายบริการ 

  ๔.๒.๒ สายงานการสอน 
(๑) ระดบัก่อนประถมศึกษา(จ านวน) 

จ านวนห้องเรียน x นักเรียน : หอ้ง  +   นักเรียนทั้งหมด 
นักเรียน : ครู     นักเรียน : ครู   

๒ 
อัตราสว่น นกัเรียน : คร ู = ๒๕ : ๑ นกัเรียน : ห้อง = ๓๐ : ๑ 

(๒) ระดบัประถมศึกษา(จ านวน) 
จ านวนห้องเรียน x นักเรียน : หอ้ง  +   นักเรียนทั้งหมด 

นักเรียน : ครู     นักเรียน : ครู   
๒ 

อัตราสว่น นกัเรียน : คร ู = ๒๕ : ๑ นกัเรียน : ห้อง = ๔๐ : ๑ 
 
 

 
(๓) ระดบัมธัยมศึกษา(จ านวน) 

จ านวนห้องเรียน x นักเรียน : หอ้ง 



 ๑๔ 
  นักเรียน : ครู   
อัตราสว่น  นักเรียน : ครู  = ๒๐ : ๑ นักเรียน : ห้อง = ๔๐ : ๑ 
 

                                           (๔) ระดบัอาชวีศึกษา(จ านวน) 
จ านวนห้องเรียน x นักเรียน : หอ้ง 
  นักเรียน : ครู   
อัตราสว่น  นักเรียน : ครู  = ๒๐ : ๑ นักเรียน : ห้อง = ๔๐ : ๑ 

๔.๓ บุคลากรสนับสนุนการสอน  
 ๔.๓.๑ บุคลากรสนับสนุนการสอน ให้มีจ านวนประมาณร้อยละ ๑๐ ของ

จ านวนพนักงานครูเทศบาล สายงานการสอน  ทั้งในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ดังนี้ 

 

จ านวนนกัเรียน 
จ านวนพนักงาน
ครูสายงานการ

สอน 

บุคลากรสนบัสนนุ
การสอน 

ความรู้ความสามารถ 

101-200 6 1 พิจารณาตามความจ าเปน็ ดงันี ้
201-400 12 1 1. การเงนิ / บัญช ี/ พัสด ุ
401-600 20 2 2. ธรุการ / บันทึกข้อมูล 
601-800 28 3 3. โภชนาการ / อนามัยโรงเรียน 

801-1,000 36 4 4. คอมพิวเตอร ์/ โสตทัศนศึกษา 
1,001-1,200 44 4  
1,201-1,400 52 5  
1,401-1,600 60 6  
1,601-1,800 68 7  
1,801-2,000 76 8  
2,001-2,200 84 8  
2,201-2,400 92 9  
2,401-2,600 100 10  
2,601-2,800 108 11  
2,801-3,000 116 12  
3,001-4,000 140 14  

 
   ๔.๓.๒ ส าหรับสถานศึกษาที่มอีัตราก าลังพนักงานครูเทศบาล สายงานการสอน
เกินเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด  จะมีบุคลากรสนับสนุนการสอนได้จ านวน
เท่าใด  ให้เสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป 
      ๔.๔ บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา ต าแหน่งภารโรง ให้มีจ านวนตามอัตราส่วน 
ดังนี้ 



 ๑๕ 
 

                               (๑) สถานศึกษาที่มีจ านวนห้องไม่เกิน ๑๒ ห้อง   มีภารโรงได้  ๑ คน 
                               (๒) สถานศึกษาที่มีจ านวนห้องตั้งแต่ ๑๓-๒๔ ห้อง   มีภารโรงได้  ๒ คน 
                               (๓) สถานศึกษาที่มีจ านวนห้องตั้งแต่ ๒๕-๓๖ ห้อง   มีภารโรงได้  ๓ คน 
                              (๔) สถานศึกษาที่มีจ านวนห้องตั้งแต ่๓๗-๔๘ ห้อง   มีภารโรงได้  ๔ คน 
                              (๕) สถานศึกษาที่มีจ านวนห้องตั้งแต ่๔๙ ห้องขึ้นไป  มีภารโรงได้  ๕ คน” 

๕(๕) การค านวณการค านวณอัตราก าลังพนักงานครูเทศบาลท่ีสังกัดสถานศึกษา
ตามหลักเกณฑ์ข้างต้นให้เทศบาลใช้แบบรายงานการจัดอัตราก าลังพนักงานครูเทศบาลท่ีสังกัด
สถานศึกษา ตามแบบท้ายหลักเกณฑ์นี้ โดยจัดท าเป็นแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

 ข้อ  ๒๐  ให้  ก.ท.จ.ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาล
ให้เหมาะสม ในกรณีท่ีปรากฏว่าการก าหนดต าแหน่งใดไม่เหมาะสมก็ดี  การใช้ต าแหน่งใดไม่
เหมาะสมตามท่ี ก.ท.จ.ก าหนดก็ดี หรือลักษณะหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของ
งานของต าแหน่งใดท่ี ก.ท.จ.ก าหนดเปลี่ยนแปลงไปก็ดี ก.ท.จ.อาจพิจารณาปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่งนั้นเสียใหม่ให้เหมาะสม ท้ังนี้ ก.ท.จ.จะมอบหมายให้เทศบาลด าเนินการแทน ก็ได้ 
  ในการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ก .ท.จ.หรือเทศบาลท่ี ก.ท.จ.
มอบหมาย มีอ านาจยุบเลิกต าแหน่งหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับต าแหน่งพนักงานเทศบาล โดยให้
เทศบาลด าเนินการให้เป็นไปตามมติหรือค าส่ังนั้น        
   กรณีต าแหน่งใดใช้งบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนให้ ก.ท.จ.มีอ านาจยุบเลิก
ต าแหน่งหรือตัดโอนต าแหน่งหรือตัดโอนพนักงานเทศบาล หรือตัดโอนต าแหน่ง และตัดโอน
พนักงานเทศบาลท่ีเกินอยู่ในสถานศึกษาหนึ่งไปก าหนดในอีกสถานศึกษาหนึ่งของเทศบาลเดียวกัน
หรือท่ีเกินอยู่ในเทศบาลใด  ไปก าหนดในเทศบาลอื่น ได้ตามความจ าเป็น เมื่อยุบเลิกต าแหน่งหรือ
ตัดโอนต าแหน่งแล้ว ให้เทศบาลรายงาน ก.ท.จ.เพ่ือรายงาน ก.ท. ทราบต่อไป 
  การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งของ ก .ท.จ. ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้อง
ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท. ก่อน 

 ข้อ  ๒๑ การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลตามข้อ  ๒๐  ก.ท.จ. หรือ
เทศบาลผู้ได้รับมอบหมายมีอ านาจเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับต าแหน่งพนักงานเทศบาลได้  

 

 ข้อ  ๒๒ การยุบเลิกต าแหน่งและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับต าแหน่งของพนักงานเทศบาล
ตามข้อ  ๒๐  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
                                                   
๕ ขอ้ ๑๙(๕)แกไ้ขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล (ฉบบัที ่๒๐) พ.ศ.
๒๕๔๙  มผีลตัง้แต่วนัที ่๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ซึง่ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารก าหนดจ านวนต าแหน่งพนักงานครเูทศบาลและ
บคุลากรสนับสนุนการสอน(พนักงานจา้งตามภารกจิ)ทีส่งักดัสถานศกึษา ลงวนัที ่๒๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๙ 



 ๑๖ 
(๑) การยุบเลิกต าแหน่ง หมายถึง การยุบเลิกต าแหน่งท่ีว่าง และไม่มีความ

จ าเป็นต่อเทศบาล 
  (๒) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับต าแหน่ง จะต้องด าเนินการเฉพาะต าแหน่งว่างที่ไม่มี
คน ครองต าแหน่งเท่านั้นเว้นแต่ในประกาศนี้จะก าหนดเป็นอย่างอื่น  ได้แก่ 
       (ก) ปรับปรุงต าแหน่ง หมายถึง การปรับปรุงสายงานของต าแหน่ง แต่อยู่ใน               
งานเดิม ส่วนราชการเดิม เช่น ปรับปรุงต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ ๑-๓ (๐๑-๐๒๑๑-๐๐๑) เป็น 
เจ้าพนักงานธุรการ ๒-๔ งานและส่วนราชการเดิม เป็นต้น 
       (ข) ปรับขยายระดับต าแหน่ง หมายถึง การปรับขยายระดับต าแหน่งในสาย
งานเดิม สังกัดงานและส่วนราชการเดิม เช่น ปรับขยายระดับ เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี ๑-๓ 
(๐๔-๐๓๐๕-๐๐๓) เป็นเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี ๔ เลขท่ีต าแหน่ง งานและส่วนราชการเดิม 
เป็นต้น 
       (ค) ปรับลดระดับต าแหน่ง  หมายถึง การปรับลดระดับต าแหน่งในสายงานเดิม 
สังกัดงานและส่วนราชการเดิม  เช่น  ปรับลดระดับ พยาบาลวิชาชีพ ๖ (๐๖-๐๔๑๓-๐๐๒)  เป็น
พยาบาลวิชาชีพ ๓-๕ เลขที่ต าแหน่งงานและส่วนราชการเดิม เป็นต้น 
       (ง) ตัดโอนต าแหน่ง หมายถึง การตัดโอนต าแหน่งในสายงานและระดับเดิม   
จากงานหนึ่งไปไว้อีกงานหนึ่ง  เช่น  ตัดโอนต าแหน่งช่างโยธา ๑-๓ (๐๕-๐๕๐๒-๐๐๒)  งาน
วิศวกรรม  กองช่าง ไปไว้ในงานแผนที่ภาษี กองคลัง (๐๕-๐๕๐๒-๐๐๒) เป็นต้น 
       (จ) เปลี่ยนแปลงเลขท่ีต าแหน่ง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเลขท่ีต าแหน่งของ
ต าแหน่งเดิม ในงานเดียวกัน เช่นเปลี่ยนเลขท่ีต าแหน่งของ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทะเบียนและบัตร 
๓-๕ จาก ๐๑-๐๒๑๕-๐๐๒  เป็น ๐๑-๐๒๑๕-๐๐๑  เป็นต้น 
       (ฉ) ปรับปรุงและตัดโอนต าแหน่ง  หมายถึง  การเกลี่ยต าแหน่งท่ีว่างจากงาน
หนึ่งไปไว้อีกงานหนึ่ง (ส่วนราชการเดียวกันหรือไม่ก็ได้) ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงท้ังชื่อต าแหน่งและ
เลขท่ีต าแหน่ง เช่น เกลี่ยต าแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล ๓-๕ (๐๖-๐๔๐๖-๐๐๒) งานสุขาภิบาล
และอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไปเป็นนักวิชาการคลัง ๓-๕ (๐๔-๐๓๐๔-
๐๐๓) งานแผนที่ภาษี กองคลัง เป็นต้น 

(๓ ) ให้  ก .ท .จ.เป็นผู้พิ จารณาให้ความเห็นชอบการยุบ เลิกต าแหน่ งและ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับต าแหน่งตามข้อเสนอของเทศบาล 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) การพิจารณาขออนุมัติยุบเลิกต าแหน่ง และเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับต าแหน่ง

พนักงานประจ าปี ให้ด าเนินการโดยยึดกรอบอัตราก าลังตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ของเทศบาล



 ๑๗ 
 

เป็นเกณฑ์ หากมีเหตุผลและความจ าเป็นท่ีจะขออนุมัตินอกเหนือจากกรอบฯ ก็ให้ขออนุมัติเป็น
กรณีพิเศษ 
  (๕) การขออนุมัติยุบเลิกต าแหน่งและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับต าแหน่งให้พิจารณาถึง
เหตุผลและความจ าเป็นในด้านปริมาณงานและ คุณภาพของงานเป็นส าคัญ  

(๖) การขออนุมัติยุบเลิกต าแหน่งและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับต าแหน่ง  นอกจากจะ
พิจารณาเหตุผลด้านปริมาณงานและคุณภาพของงานแล้ว  ให้ค านึงถึงจ านวนของลูกจ้างท้ัง
ประจ า และชั่วคราวท่ีปฏิบัติงานในงานนั้นด้วย  ท้ังนี้ เพ่ือมิให้เกิดปัญหางานล้นมือ หรือปัญหาอื่น
ตามมา 
  (๗) การขออนุมัติยุบเลิกต าแหน่งและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับต าแหน่ง ให้พิจารณาถึง
ความส าคัญกับความเหมาะสมและถูกต้องของกรอบต าแหน่งในงานนั้นด้วย  

(๘) การขออนุมัติยุบเลิกต าแหน่งและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับต าแหน่ง  ก.ท.จ. ต้อง
ท าการวิเคราะห์ต าแหน่ง และจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนั้น จึงขอให้
เทศบาลได้ให้ความส าคัญกับการเสนอข้อมูล โดยกรอกเอกสารตามแบบให้ถูกต้อง  กล่าวคือ   
จะต้องเป็นข้อมูลท่ีตรวจสอบจากเจ้าหน้าท่ีส านักงาน ก .ท.จ. และเอกสารต้องครบถ้วน กล่าวคือ 
จะต้องรายงาน ข้อมูลตามแบบ ๑-๖  อย่างครบถ้วน รายละเอียดตามแบบแนบท้าย 
  (๙) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับต าแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดับ ๑ หรือ ระดับ 
๒ ในกรณีท่ีต าแหน่งนั้นมีผู้ด ารงต าแหน่งอยู่และผู้ครองต าแหน่งดังกล่าวมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีจะเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้นในสายงานท่ีเริ่มต้น
จากระดับ ๒ ก็ให้สามารถปรับปรุงต าแหน่งนั้นได้  

 ข้อ  ๒๓ การยุบเลิกต าแหน่งและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับต าแหน่ง ตัดโอนต าแหน่ง ตัด
โอนพนักงานครูเทศบาล ตัดโอนต าแหน่งและตัดโอนพนักงานครูเทศบาลท่ีสังกัดสถานศึกษาให้
ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) การยุบเลิกต าแหน่ง  หมายถึง การยุบเลิกต าแหน่งท่ีว่าง และไม่มีความจ าเป็น
ต่อเทศบาล 

(๒) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับต าแหน่งจะต้องด าเนินการเฉพาะต าแหน่งว่างท่ีไม่มีผู้
ครองต าแหน่งเท่านั้น  เว้นแต่ในประกาศท่ีจะก าหนดเป็นอย่างอื่น  ได้แก่ 
       (ก)  การปรับปรุงต าแหน่งและระดับ  หมายถึง  การปรับปรุงต าแหน่งและ
ระดับให้สูงขึ้นหรือต่ าลงในสายงานเดียวกัน  โรงเรียนเดิม  เช่น  ปรับต าแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่  
ระดับ ๖  เป็นต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน ระดับ ๗  หรือปรับปรุงต าแหน่งอาจารย์ ๒ 
ระดับ ๗ เป็นต าแหน่งอาจารย์ ๑ ระดับ ๓ ต าแหน่งเลขท่ีและโรงเรียนเดิม  เป็นต้น 
 
 
 



 ๑๘ 
       (ข)  การปรับขยายระดับต าแหน่ง หมายถึง การปรับขยายระดับควบของ
ต าแหน่งให้สูงขึ้น ในสายงานเดิม โรงเรียนเดิม เช่น ปรับขยายระดับต าแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ 
ระดับ ๕ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ระดับ ๖ ต าแหน่งเลขท่ีและโรงเรียนเดิม  เป็นต้น  
รวมท้ังการปรับขยายในระดับควบเป็นนอกระดับควบด้วย  เช่น  ปรับขยายระดับต าแหน่งผู้ช่วย
อ านวยการโรงเรียน ระดับ ๖-๗ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน ระดับ ๘ ต าแหน่งเลขท่ี
และโรงเรียนเดิม  เป็นต้น 
       (ค)  การปรับลดระดับต าแหน่ง  หมายถึง  การปรับลดระดับควบของต าแหน่ง
ให้ต่ าลงในสายงานเดิม  โรงเรียนเดิม  เช่น ปรับลดระดับต าแหน่งอาจารย์ ๒ ระดับ ๗ เป็น
ต าแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๖  ต าแหน่งเลขท่ีและโรงเรียนเดิม  เป็นต้น  รวมท้ังการปรับลดนอก
ระดับควบเป็นต าแหน่งในระดับควบด้วย  เช่น  ปรับลดระดับต าแหน่งอาจารย์ ๑ ระดับ ๖ เป็น
ต าแหน่งอาจารย์ ๑ ระดับ ๓-๕  ต าแหน่งเลขท่ีและโรงเรียนเดิม  เป็นต้น 
       (ง)  การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งและการเปลี่ยนแปลงเลขท่ีต าแหน่ง  
หมายถึง การปรับปรุงต าแหน่งจากสายงานหนึ่ง โรงเรียนเดิม โดยเปลี่ยนแปลงเลขท่ีต าแหน่งด้วย 
เช่น ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ ต าแหน่งเลขท่ี ๐๐๐๐-๒ โรงเรียน ก.  
เป็นต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน ระดับ ๗ ต าแหน่งเลขท่ี ๐๐๐๐๒-๑ โรงเรียน ก. เป็นต้น  
และหมายความรวมท้ังการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งที่มีคนครองต าแหน่งด้วย 
  (๓) การตัดโอนต าแหน่ง  หมายถึง การตัดโอนอัตราว่างจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง
ภายในเทศบาลหรือระหว่างเทศบาลในจังหวัด หรือระหว่างเทศบาลต่างจังหวัดและรวมท้ังการตัด
โอนต าแหน่งต่างประเภทระหว่างพนักงานครูเทศบาล สายงานผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษา  
ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาด้วย 
  (๔) การตัดโอนพนักงานครูเทศบาล หมายถึง การย้ายพนักงานครูเทศบาลจาก
ต าแหน่งหนึ่งไปอีกต าแหน่งหนึ่ง ภายในเทศบาลหรือการโอน (ย้าย) จากเทศบาลหนึ่งไปยังอีก
เทศบาลหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน 
  (๕) การตัดโอนต าแหน่งและตัดโอนพนักงานครูเทศบาล หมายถึง การตัดโอน
ต าแหน่งพร้อมตัวผู้ครองต าแหน่งจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง ภายในเทศบาล หรือระหว่างเทศบาล
ภายในจังหวัดรวมท้ังการตัดโอนต าแหน่งพร้อมตัวผู้ครองต่างประเภทระหว่างพนักงานครูเทศบาล
สายผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาด้วย 
  (๖) อัตราก าลังเกินเกณฑ์ หมายถึง อัตราก าลังพนักงานครูเทศบาลท่ีมีอยู่จริงใน
ปัจจุบันมากกว่าอัตราก าลังตามเกณฑ์มาตรฐานการก าหนดต าแหน่งของ ก.ท. 
  (๗) อัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ หมายถึง อัตราก าลังพนักงานครูเทศบาลท่ีมีอยู่จริงใน
ปัจจุบันน้อยกว่าอัตราก าลังตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ ก.ท. 
 
 
 
 



 ๑๙ 
 

  (๘) ให้เทศบาลรายงานและค านวณอัตราก าลังพนักงานครูเทศบาลท่ีสังกัด
สถานศึกษาตามแบบท้ายหลักเกณฑ์นี้ให้ ก.ท.จ.ทราบภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี ท้ังนี้หาก
ค านวณแล้ว  เทศบาลใดมีอัตราก าลังเกินเกณฑ์และเป็นอัตราว่าง  ห้ามมิให้เทศบาลบรรจุและ
แต่งตั้งตัวบุคคลให้ด ารงต าแหน่งที่ว่างนั้น 
  (๙) ให้เทศบาลขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับต าแหน่งต่อ 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.เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบการตัดโอนต าแหน่งตัดโอน
พนักงานครูเทศบาล  ตัดโอนต าแหน่งและตัดโอนพนักงานครูเทศบาลท่ีเกินอยู่ในสถานศึกษาหนึ่ง
ไปก าหนดในอีกสถานศึกษาหนึ่งของเทศบาลเดียวกันหรือท่ีเกินอยู่ในเทศบาลใดไปก าหนดใน
เทศบาลอื่นในจังหวัดเดียวกันได้ตามความจ าเป็นตามแบบท้ายหลักเกณฑ์นี้ 
  (๑๑)  ให้หน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรรอัตราเงินเดือนของต าแหน่งจากส านัก
งบประมาณพิจารณา ตัดโอนอัตราว่างจากเทศบาลท่ีมีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ไปยังเทศบาลท่ีมี
อัตราก าลงัต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ท.ก าหนดได้ 

 ข้อ  ๒๔ ในระหว่างการประกาศใช้บังคับแผนอัตราก าลังของเทศบาล  หากเทศบาลมี
เหตุผลความจ าเป็นต้องปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง เพื่อรองรับภารกิจ หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
ลักษณะงาน หรือปริมาณงานท่ีเพิ่มมากขึ้น  ให้เทศบาลเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งต่อ  
ก.ท.จ. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 ๖ข้อ ๒๕  การขอก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นการก าหนดต าแหน่งในสายงาน
อื่นท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ยังไม่ได้จัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งไว้ ให้เทศบาล
ท่ีขอก าหนดต าแหน่งนั้น จัดท าร่างมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่งสายงานนั้น เพื่อให้
ทราบถึ งประเภทต าแหน่ ง  ชื่ อต าแหน่ ง ระดับต าแหน่ ง หน้ า ท่ีความรับผิดชอบหลัก 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็น พร้อมเสนอเหตุผลความ
จ าเป็นท่ีจะต้องขอก าหนดต าแหน่งดังกล่าว เสนอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล พิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อนน าเสนอคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล พิจารณาจัดท าเป็นมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลต่อไป 

 
                                                   
๖ขอ้ ๒๕ แกไ้ขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล (ฉบบัที ่๕๕) พ.ศ.๒๕๕๘ 

ซึง่ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัการจดัท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวนัที ่๒๗ 
พฤศจกิายน ๒๕๕๘ มผีลตัง้แต่วนัที ่๑ มกราคม ๒๕๕๙ 



 ๒๐ 
 

 ข้อ  ๒๖ เมื่อเทศบาลได้รับความเห็นชอบในการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งตามข้อ ๒๒  
หรือข้อ ๒๓ แล้วแต่กรณี  ให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอัตราก าลังของเทศบาลนั้น โดยให้
เทศบาลด าเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตราก าลังของเทศบาลต่อไป 
 
 

หมวด  ๓ 
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 

ส่วนที่ ๑ 
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน 

 
 ๗ข้อ ๒๗  อัตราเงินเดือนและอัตราเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาลให้ เป็นตาม
บัญชีอัตราเงินเดือนและอัตราเงินประจ าต าแหน่งท้ายประกาศนี้ 
     อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะและอัตราเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานครูให้
เป็นไปตามอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะและอัตราเงินประจ าต าแหน่งท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยอนุโลม 
    การจ่ายเงินเดือน และเงินประจ าต าแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลหรือพนักงานครู
ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม 
 ข้อ ๒๗/๑ บัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานเทศบาลท้ายประกาศนี้ บัญชี ๕ ให้มีผลตั้งแต่
วันท่ี  ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และบัญชีอัตราเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาลท้าย
ประกาศนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันท่ี  ๑ มกราคม  ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  

ในวาระเริ่มแรก ให้ปรับอัตราเงิน เดือนพนักงานเทศบาลท่ี ได้ รับอยู่ เดิ ม  
เข้าสู่อัตราเงินเดือนในบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี ๕ ท้ายประกาศนี ้

ในการปรับอัตราเงินเดือนตามวรรคแรก หากไม่มีอัตราเงินเดือนท่ีเท่าเดิม ให้ได้รับ
อัตราเงินเดือนในขั้นใกล้เคียงท่ีสูงกว่า 

 
 

 
                                                   
๗ขอ้ ๒๗ แกไ้ขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล (ฉบบัที ่๖๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 
ซึง่ออกตามประกาศ ก.ท. เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัอตัราเงนิเดอืนและวธิกีารจ่ายเงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที ่๖) ลงวนัที ่
๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ มผีลตัง้แต่วนัที ่๑ เมษายน ๒๕๕๙ (บญัชอีตัราเงนิเดอืนพนักงานสว่นทอ้งถิน่ บญัช ี๕) และประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น 
เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล (ฉบบัที ่๖๔) พ.ศ.๒๕๕๙ ซึง่ออกตามประกาศ ก.ท. เรือ่ง มาตรฐาน
ทัว่ไปเกีย่วกบัอตัราเงนิเดอืนและวธิกีารจ่ายเงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ฉบบัที ่๗) ลงวนัที ่๗ มนีาคม พ.ศ.๒๕๕๙ มผีลตัง้แต่วนัที ่๑ 
มกราคม ๒๕๕๙ (บญัชอีตัราเงนิประจ าต าแหน่งพนักงานเทศบาล บญัช ี๒) 



 ๒๑ 
 

 
๘ข้อ ๒๘ พนักงานเทศบาลซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด ให้

ได้รับเงินเดือนขั้นต่ าของต าแหน่งประเภท สายงาน และระดับนั้น เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 
  (๑) ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ าของอันดับนั้นอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม 
หรือหากไม่มีเงินเดือนท่ีเท่าเดิม ก็ให้ได้รับในขั้นท่ีมีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงท่ีสูงกว่า 
  (๒ ) ผู้ นั้ น ได้ รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพ   ซึ่ ง
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) หรือ ก.พ. รับรองว่าปริญญาหรือประกาศนียบัตร
หรือวิชาชีพนั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีได้รับแต่งตั้ง และก าหนดเงินเดือนท่ีควร
ได้รับในต าแหน่ง ประเภท สายงาน ระดับ และขั้นใด ให้ได้รับเงินเดือนในต าแหน่ง ประเภท สาย
งาน ระดับ และขั้นตามท่ี ก.ท.ก าหนดตามตารางอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิท่ีก.ท.หรือ ก.พ.
รับรองเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลท้ายประกาศนี ้
   (๓) ผู้นั้นได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพิ่มหรือสูงขึ้น 
ซึ่ง ก.ท. หรือ ก.พ.รับรองว่าปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพท่ีได้รับเพิ่มขึ้นหรือ
สูงขึ้นนั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีได้รับแต่งตั้งและก าหนดเงินเดือนท่ีควรได้รับใน
ต าแหน่ง ประเภท สายงาน ระดับ และอัตรานั้นไว้แล้ว ให้นายกเทศมนตรีปรับให้ได้รับเงินเดือน
ในต าแหน่ง ประเภท สายงาน ระดับ และขั้นที่ ก.ท.ก าหนด ดังต่อไปนี้  
       (ก) ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าเพิ่มหรือสูงขึ้นจากประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) จะต้องด ารงต าแหน่งท่ีได้รับแต่งตั้งโดยใช้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี โดย
ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่า เมื่อปรับแล้วต้องได้รับ
เงินเดือนไม่สูงกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
        (ข) ผู้ได้รับปริญญาโทเพิ่มหรือสูงขึ้นจากปริญญาตรีจะต้องด ารงต าแหน่งท่ี
ได้รับแต่งตั้ง โดยใช้วุฒิปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
       (ค) ผู้ได้รับปริญญาเอกเพิ่มหรือสูงขึ้นจากปริญญาโทจะต้องด ารงต าแหน่งท่ี
ได้รับแต่งตั้ง โดยใช้วุฒิปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
  (๔) ผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท สายงานใด ท่ี ก.ท. ก าหนดใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ให้ต าแหน่งประเภท และสายงานนั้น ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ าของ
เงินเดือนส าหรับต าแหน่ง ระดับนั้น  ให้ได้รับเงินเดือนในระดับและขั้นที่ ก.ท. ก าหนด 
 
 
                                                   
๘ ขอ้ ๒๘-๓๑ แกไ้ขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล (ฉบบัที ่๕๑) พ.ศ.
๒๕๕๘ ซึง่ออกตามประกาศ ก.ท. เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัการใหพ้นักงานเทศบาลไดร้บัเงนิเดอืน พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวนัที ่๒๒ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕๘ มผีลตัง้แต่วนัที ่๑ มกราคม ๒๕๕๙ 



 ๒๒ 
 
  (๕) ผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทเดิม ในระดับท่ีต่ ากว่าต าแหน่งเดิม 
หรือจากต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นหรืออ านวยการท้องถิ่น ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการหรือประเภทท่ัวไป หรือจากต าแหน่งประเภทวิชาการ ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทท่ัวไป ให้ได้รับเงินเดือนในแต่ละกรณี ดังนี้ 
       (ก) ในกรณีท่ีเป็นการแต่งตั้งเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ให้ได้รับเงินเดือน
ในขั้นท่ีมีอัตราเงินเดือนเท่าเดิม หรือหากไม่มีอัตราเงินเดือนท่ีเท่าเดิม ก็ให้ได้รับในขั้นท่ีมีอัตรา
เงินเดือนใกล้เคียงท่ีสูงกว่า แต่ต้องไม่สูงกว่าขั้นสูงของต าแหน่งประเภท ระดับนั้น 
        (ข) ในกรณีท่ีเป็นการแต่งตั้งโดยเป็นความประสงค์ของตัวพนักงานเทศบาล ให้
ได้รับเงินเดือนในขั้นเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนเท่าเดิม  หรือ
หากไม่มีอัตราเงินเดือนท่ีเท่าเดิม ก็ให้ได้รับในขั้นท่ีมีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงท่ีไม่สูงกว่าเงินเดือน
เดิม แต่ถ้าผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งอยู่แล้ว ให้
ได้รับเงินเดือนในขั้นสูงของระดับต าแหน่งท่ีได้รับแตง่ตั้ง 
  (๖) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทเดิมในระดับที่สูงขึ้น หรือจากต าแหน่ง
ประเภทท่ัวไป ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการหรือ านวยการท้องถิ่น หรือจากต าแหน่ง
ประเภทวิชาการไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอ านวยการท้องถิ่น หรือจากต าแหน่งประเภท
อ านวยการท้องถิ่น ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ถ้าได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้น
ขั้นต่ าของขั้นเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนส าหรับต าแหน่ง
ท่ีได้รับแต่งตั้งในขั้นที่มีอัตราใกล้เคียงท่ีสูงกว่า   
 ข้อ ๒๙ การก าหนดให้ผู้ท่ีได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพ  ตาม
ข้อ ๒๘ (๓) ได้รับเงินเดือนในประเภท สายงาน ระดับ และขั้นใด ให้พิจารณาด าเนินการดังนี้ 
  (๑) ปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพท่ีได้รับเพิ่มหรือสูงขึ้นต้อง
เป็นปริญญา หรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพ ท่ี ก.ท. หรือ ก.พ.รับรองว่าเป็น
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งท่ีได้รับแต่งตั้ง โดยให้พิจารณาปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิได้ 
ไม่ว่าพนักงานเทศบาลผู้นั้นจะได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพดังกล่าวอยู่
ก่อน หรือระหว่างเข้ารับราชการ หรืออยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
  (๒) การปรับอัตราเงินเดือน ให้ได้รับตามคุณวุฒิไม่มีผลเป็นการปรับปรุงต าแหน่ง 
หรือเปลี่ยนระดับต าแหน่ง    
  (๓) การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ต้องให้มีผลไม่ก่อนวันท่ีพนักงาน
เทศบาลผู้นั้นส าเร็จการศึกษา และไม่ก่อนวันท่ี  ก.ท. หรือ  ก.พ. ได้ก าหนดให้ปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพท่ีได้รับมาเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีได้รับการ
แต่งตั้ง 
 
 
 



 ๒๓ 
 

  ในกรณีพนักงานเทศบาลผู้ใดได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาเพิ่มเติม การปรับอัตรา
เงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ให้มีผลไม่ก่อนวันท่ีผู้นั้นรายงานตัวต่อเทศบาลหลังส าเร็จการศึกษา 
  ในกรณีท่ีได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นก่อนวันท่ีเข้า
รับราชการ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตาม
คุณวุฒิต้องมีผลไม่ก่อนวันพ้นทดลองปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งท่ีได้รับการแต่งตั้ง  และต้องด ารง
ต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
  ในกรณีท่ีได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มหรือสูงขึ้นหลังวันเข้ารับ
ราชการ โดยมิได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาเพ่ิมเติมตามวรรคสอง การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตาม
คุณวุฒิ ให้มีผลไม่ก่อนวันท่ีได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มหรือสูงขึ้น 
  (๔) การสั่งปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่ง โดย
มิให้ย้อนหลังข้ามปีงบประมาณ 
  ในกรณีท่ีได้เสนอเรื่องราวไว้ก่อนวันท่ีเริ่มต้นปีงบประมาณและไม่สามารถสั่งปรับ
ให้ในวันเริ่มต้นปีงบประมาณก็ให้สั่งปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิได้ตั้งแต่วันเริ่มต้น
ปีงบประมาณ ท้ังนี้ให้ปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามวุฒิก่อนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจ าปี 
  ข้อ ๓๐ พนักงานเทศบาลผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามท่ีก าหนดไว้ในหมวดอื่น
แห่งประกาศนี้ และก าหนดให้ได้รับเงินเดือนเป็นอย่างอื่นให้พนักงานเทศบาลผู้นั้นได้รับเงินเดือน
ตามท่ีก าหนดในหมวดนั้น 
  ข้อ ๓๑ กรณีอ่ืนนอกจากท่ีได้ก าหนดในประกาศนี้ให้เสนอ ก.ท.พิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป 
 

ส่วนที่ ๒ 
ประโยชน์ตอบแทนอื่น 

 ข้อ ๓๔ ให้เทศบาลจัดให้มีประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงานเทศบาล เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างขวัญก าลังใจ  แรงจูงใจ และเป็นสวัสดิการต่าง ๆ ในการปฏิบัติราชการของพนักงาน
เทศบาล ท้ังนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบท่ีก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือน หรือ
ข้าราชการครูแล้วแต่กรณี 

 ข้อ  ๓๕ เทศบาลท่ีบริหารจัดการการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ส าหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ได้ต่ ากว่าท่ีก าหนดในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และเทศบาลได้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามเงื่อนไขท่ี ก.ท.ก าหนด เทศบาลนั้นอาจก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่
พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลเพิ่มอีกก็ได้ 

 



 ๒๔ 
 

       การก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของ
เทศบาลตามท่ีก าหนดในวรรคหนึ่ง ต้องมีลักษณะเป็นค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน และเป็นการจ่าย
ให้ในลักษณะของสวัสดิการส าหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล  โดยให้น าเงินในส่วน
ท่ีเหลือจากกรณีค่าใช้จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นไม่สูงกว่าร้อยละ ๔๐ ตามมาตรา  
๓๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใช้  แต่ท้ังนี้วงเงิน
ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นของพนักงานหรือลูกจ้างท่ีได้รับแต่ละคนต้องไม่เกิน  ๕ เท่าของอัตรา
เงินเดือนหรือค่าจ้าง  

 ข้อ ๓๖ เทศบาลอาจก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ของเทศบาลตามข้อ ๓๕ ได้ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นประเภทเพ่ิมขึ้นใหม่นอกเหนือจากประเภท
ตามท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด  และก าหนด
อัตราค่าตอบแทน  ตลอดท้ังหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับประโยชน์ตอบแทนอื่น
ประเภทใหม่นั้น   
  (๒) ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นในลักษณะเป็นเงินเพิ่มพิเศษจากรายการ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประกาศ
ก าหนด 

 ข้อ  ๓๗ เมื่อเทศบาลก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นตามข้อ ๓๖  แล้ว ให้เสนอเรื่องให้ 
ก.ท.จ. พิจารณา  ในการพิจารณาของ ก.ท.จ. ให้ค านงึถึงสิทธิ สวัสดิการของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างท่ีได้รับ ความจ าเป็น ความเหมาะสม งบประมาณ รายได้ของเทศบาล  
  ให้ ก .ท .จ.เสนอเรื่องการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นตามวรรคหนึ่ง และ
ความเห็นให้  ก.ท.พิจารณา  เมื่อ ก.ท.พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกเทศมนตรี
ประกาศใช้บังคับ  ต่อไป   
 ข้อ  ๓๘ การปรับปรุงการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงานเทศบาล  หรือ
ลูกจ้างของเทศบาลตามข้อ ๓๖ (๑)  ให้มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากท่ีก าหนดไว้เดิม 
หรือการยกเลิกการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นนั้น ให้เทศบาลด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 
๓๗  โดยอนุโลม 

 ข้อ  ๓๙  การปรับปรุงการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นในลักษณะเป็นเงินเพ่ิมพิเศษจาก
รายการประโยชน์ตอบแทนอื่นท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประกาศก าหนดตามข้อ ๓๖ (๒) ให้มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากท่ีก าหนดไว้เดิม ให้
เทศบาลด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๓๗ โดยอนุโลม  เว้นแต่ การก าหนดให้มีอัตรา
ค่าตอบแทนลดลงต่ ากว่าอัตราท่ีกฎหมายหรือระเบียบท่ีก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือนจะ
ได้รับ หรือการยกเลิกการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นนั้น จะกระท ามิได้ 



 ๒๕ 
 

 ข้อ ๔๐ ในกรณีท่ีเทศบาลก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างของเทศบาลตามข้อ  ๓๖ แล้ว หากปรากฏว่าเทศบาลนั้นไม่สามารถบริหารจัดการการจ่าย
เงินเดือน   ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด  ให้เทศบาลพิจารณา
ด าเนินการปรับปรุงหรือยกเลิกการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นท่ีก าหนดตามข้อ ๓๖ (๑) และ 
(๒) เป็นล าดับแรก  

  การปรับปรุงหรือยกเลิกการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้
เทศบาลด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๓๘ หรือข้อ ๓๙  โดยอนุโลม 

 ข้อ ๔๑ พนักงานเทศบาลอาจได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ตามท่ี ก.ท. ก าหนด 

 ข้อ ๔๒ การก าหนดให้พนักงานครูเทศบาลได้รับเงินเดือนเพิ่ม ส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุ
พิเศษของครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วมด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษนี้ให้เรียกโดยย่อว่า  เงิน  “พ.ค.ศ.” 
(๒) ค าว่า  เงิน “พ.ค.ศ.” หมายความว่า  เงินเพ่ิมพิเศษท่ีจ่ายควบกับเงินเดือนแก่

ครูการศึกษาพิเศษ  และหรือครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม 
  “คนพิการ”  หมายความว่า คนท่ีมีความผิดปกติหรือบกพร่องทางร่างกาย  ทาง
สติปัญญา  หรือทางจิตใจ ตามประเภทและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวงสาธารณสุข ออก
ตามความในมาตรา ๔  และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.
๒๕๓๔ 
  “ครูการศึกษาพิเศษ”  หมายความว่า  พนักงานครูเทศบาลซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีเป็นครู
สอนคนพิการตามประเภทท่ีก าหนดไว้ และได้ปฏิบัติหน้าท่ีท าการสอนในสถานศึกษาท่ีเปิดสอน
เฉพาะคนพิการของทางราชการ  และหรือในความควบคุมของทางราชการ 
  “ครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม”  หมายความว่า  พนักงานครูเทศบาลซึ่ง
ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นครูสอนคนพิการซึ่งเรียนร่วมในโรงเรียนสอนคนปกติและได้ปฏิบัติหน้าท่ีท าการ
สอนหรือปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในสถานศึกษาของทางราชการ  และหรือใน
ความควบคุมของทางราชการ 
  “ครูประจ าชั้นพิเศษ”  หมายความว่า  พนักงานครูเทศบาลซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีเป็นครู
สอนคนพิการ  โดยแยกท าการสอนเป็นห้องเด็กพิเศษโดยเฉพาะและท าหน้าท่ีเป็นครูประจ าชั้น 
  “ครูเสริมวิชาการ”  หมายความว่า  พนักงานครูเทศบาลซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีเป็นครู
สอนคนพิการอยู่ประจ าห้องเสริมวิชาการศึกษาพิเศษ  มีหน้าท่ีสอนเสริม ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา  
และพัฒนาทักษะด้านสติปัญญา อารมณ์สังคม และร่างกายให้แก่คนพิการท่ีเรียนในชั้นเรียน
ร่วมกับคนปกติ 
 
 



 ๒๖ 
 
  “ครูประจ าชั้นเรียนร่วม”  หมายความว่า  พนักงานครูเทศบาลซึ่งปฏิบัติหน้าท่ี
เป็นครูสอนคนพิการและหรือปฏิบัติงานในชั้นเรียนให้กับคนปกติท่ีมีคนพิการเรียนร่วมท าหน้าท่ี
เป็นครูประจ าชั้น  และปฏิบัติหน้าท่ีครูเสริมวิชาการให้แก่คนพิการด้วย 
  “ครูเดินสอน”  หมายความว่า  พนักงานครูเทศบาลซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีเป็นครูสอนคน
พิการอยู่ประจ าศูนย์เสริมวิชาการศึกษาพิเศษ  มีหน้าท่ีสอนเสริมช่วยเหลือแก้ไขปัญหา และ
พัฒนาทักษะด้านสติปัญญาอารมณ์สังคมและร่างกายให้แก่คนพิการท่ีเรียนในชั้นเรียนร่วมกับคน
ปกติในโรงเรียนท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน 
  (๓) ครูการศึกษาพิเศษซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับเงิน  “พ.ค.ศ.”  จะต้องมีวุฒิ
ปริญญาทางการศึกษาพิเศษหรือเป็นผู้ผ่านการอบรมด้านการศึกษาพิเศษตามหลักสูตรท่ี ก.ค.
รับรอง  โดยมีเวลาท าการสอน  ดังนี้ 
       (ก) พนักงานครูเทศบาลต าแหน่งซึ่งมีหน้าท่ีเป็นผู้สอนในหน่วยงานทาง
การศึกษา และได้ปฏิบัติหน้าท่ีครูการศึกษาพิเศษ ต้องมีเวลาท าการสอนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 
๑๘ คาบ (คาบละ  ๕๐  นาที) 
       (ข) พนักงานครูเทศบาลต าแหน่งซึ่งมีหน้าท่ีเป็นผู้บริหารและให้การศึกษาใน       
หน่วยงานทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าสถานศึกษาในโรงเรียนท่ีเปิดสอนเฉพาะ          
คนพิการ  และได้ปฏิบัติหน้าท่ีครูการศึกษาพิเศษ  ต้องมีเวลาท าการสอนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ  ๘  
คาบ  (คาบละ  ๕๐  นาที) 
       (ค) พนักงานครูเทศบาลต าแหน่งซึ่งมีหน้าท่ีเป็นผู้บริหารและให้การศึกษาใน
หน่วยงานทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าสถานศึกษาในโรงเรียนท่ีเปิดสอนเฉพาะคน
พิการและได้ปฏิบัติหน้าท่ีครูการศึกษาพิเศษต้องมีเวลาท าการสอนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๕ คาบ 
(คาบละ  ๕๐  นาที) 
  (๔)  ครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับเงิน “พ.ค.ศ.”  
กรณีเรียนร่วม ได้แก่ ครูการศึกษาพิเศษท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเป็นครูประจ าชั้นพิเศษ ครูเสริมวิชาการ ครู
เดินสอนท่ีมีเวลาท าการสอนและหรือมีเวลาปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
การศึกษาของคนพิการไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๑๘ คาบ (คาบละ ๕๐ นาที) หรือครูประจ าชั้นเรียน
ร่วมท่ีมีเวลาท าการสอน และหรือมีเวลาปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับการศึกษาให้กับคนปกติท่ีมีคนพิการ
เรียนร่วมตามเวลาปฏิบัติงานปกติไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๑๘ คาบ (คาบละ ๕๐ นาที) และต้อง
ปฏิบัติหน้าท่ีครูเสริมวิชาการให้กับคนพิการเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๕ คาบ (คาบละ ๕๐ 
นาที) และมีวุฒิปริญญาทางการศึกษาพิเศษหรือเป็นผู้ผ่านการอบรมด้านการศึกษาพิเศษหลักสูตร
ท่ี ก.ค. รับรองและจะต้องรับผิดชอบการศึกษาของคนพิการในจ านวนอัตราครู  :  นักเรียน ตาม
หลักเกณฑ์อย่างน้อย  ดังนี้ 
 
 
 



 ๒๗ 
 

 
  ครูประจ าชั้นพิเศษกรณีเรียนร่วม   ๑  คน  :  นักเรียนไม่น้อยกว่า  ๖  คน 
  ครูเสริมวิชาการกรณีเรียนร่วม      ๑  คน  :  นักเรียนไม่น้อยกว่า  ๖  คน 
  ครูประจ าชั้นเรียนร่วมและได้ปฏิบัติหน้าท่ีครูเสริมวิชาการ ๑ คน : นักเรียนไม่น้อย
กว่า ๓ คน 
  ครูเดินสอนกรณีเรียนร่วม      ๑  คน   :  ไม่น้อยกว่า ๒ โรงเรียน  : นักเรียนไม่
น้อยกว่า ๓ คน 
  (๕)  เงิน  “พ.ค.ศ.”  ให้จ่ายเดือนละ  ๒,๐๐๐  บาท 
       ในกรณีปฏิบัติหน้าท่ีครูการศึกษาพิเศษ และครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม
ไม่ เต็มเดือนให้จ่ายเงิน “พ.ค.ศ.” ตามส่วนจ านวนวันท่ีได้รับเงินเดือนในระหว่างปฏิบัติหน้าท่ีนั้น 
       ในกรณีท่ีไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณี
เรียนร่วมให้งดจ่ายเงิน “พ.ค.ศ.” 

(๖) ให้พนักงานครูเทศบาลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน ยื่นค าขอตามแบบท้ายนี้  เสนอ
ให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นตรวจสอบและรับรอง แล้วเสนอให้ ก.ท.จ.พิจารณาเสนอให้ ก.ท.
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(๗) ให้หน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรรอัตราเงินเดือนของต าแหน่งจากส านัก
งบประมาณเป็นผู้ท าความตกลงกับส านักงบประมาณขอเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของ
ครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม 

 ข้อ ๔๓ พนักงานเทศบาลอาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ   
ตามท่ี ก.ท. ก าหนด 

 ข้อ  ๔๔  บ าเหน็จ บ านาญ ของพนักงานเทศบาล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   

หมวด ๔ 
การคัดเลือก 

 ข้อ  ๔๕  การคัดเลือก หมายถึง การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
พนักงานเทศบาลและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น  ให้
ด าเนินการได้  ๕  วิธี  ดังนี้ 

(๑) การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเทศบาล 
(๒) การคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้า

รับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเทศบาลในเทศบาล 
 



 ๒๘ 
 

  (๓) การสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ี
สูงขึ้นในสายงานเดียวกัน  หรือแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในต่างสายงาน  หรือ
แต่งตั้งพนักงานเทศบาลต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ด ารงต าแหน่งบริหารของเทศบาลหรือแต่งตั้ง
พนักงานครูเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี 
ก.ท.ก าหนด 
  (๔) การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้นใน
ระดับควบส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับควบ หรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นนอก
ระดับควบส าหรับต าแหน่งท่ีก าหนดเป็นต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์  หรือ
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะหรือต าแหน่งประเภทวิชาการของพนักงานครู
เทศบาลหรือแต่งตั้งพนักงานเทศบาลต าแหน่งบริหารของเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น
หรือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลท่ีสังกัดสถานศึกษาให้ด ารงต าแหน่งและระดับท่ี
สูงขึ้นตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี ก.ท. ก าหนด 
  (๕) การคัดเลือกเพื่อรับโอนมาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบริหารหรือสายงานผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 

 ๙ข้อ ๔๖ การด าเนินการคัดเลือก โดยการสอบแข่งขัน การคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษท่ี
ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก และการคัดเลือกตามท่ีก าหนดในหมวดนี้ เทศบาล
หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากเทศบาลให้เป็นผู้ด าเนินการแทน ต้องด าเนินการอย่างเปิดเผย โปร่งใส  
สามารถตรวจสอบได้  โดยค านึงถึงหลักวิชาการวัดผล ความเป็นธรรม ความเสมอภาค และต้อง
เปิดโอกาสให้พนักงานเทศบาลของเทศบาลอื่นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความประสงค์สมัคร
เข้ารับการคัดเลือก มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกด้วย โดยการประกาศผลการคัดเลือกให้ด าเนินการ
อย่างเปิดเผย 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การสอบแข่งขัน 

 

 ๑๐ข้อ 4๗ เมื่อเทศบาลมีต าแหน่งว่างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี อาจสรรหาผู้มาด ารง
ต าแหน่งท่ีว่างอยู่โดยวิธีการจัดสอบแข่งขันหรือร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน
พนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ด าเนินการสอบแข่งขันแทน เพ่ือขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ส าหรับการ
บรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งที่ว่างต่อไป 
                                                   
๙ ขอ้ ๔๖ แกไ้ขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล (ฉบบัที ่๘) พ.ศ.๒๕๔๗ ม ี
ซึง่ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการคดัเลอืก การยา้ย การโอน การรบัโอน การเลื่อนระดบั และ
การเลื่อนขัน้เงนิเดอืน (เพิม่เตมิ) ลงวนัที ่๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ขอ้ ๖ ผลตัง้แต่วนัที ่๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ 
๑๐ขอ้ ๔๗-๕๔,๕๖-๖๖ แกไ้ขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล (ฉบบัที ่๓๙) 
พ.ศ.๒๕๕๕ ซึง่ออกตามประกาศ ก.ท. เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการคดัเลอืกโดยการสอบแขง่ขนัเพื่อบรรจุบคุคลเป็น
พนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวนัที ่๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มผีลตัง้แต่วนัที ่๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 



 ๒๙ 
 

  ในกรณีเทศบาลเป็นหน่วยด าเนินการสอบแข่งขัน ให้เทศบาลเป็นเจ้าของบัญชี 
  ในกรณีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วย
ด าเนินการสอบแข่งขัน ให้จังหวัดซึ่งเป็นศูนย์อ านวยการสอบแข่งขันในแต่ละภาค/เขตเป็นเจ้าของ
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ส าหรับการแบ่งภาค/เขตในการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามประกาศก าหนด 
  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(กสถ.) ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่มภาค/เขต ดังนี้ 
  (1) ภาคกลาง เขต 1 ได้แก่ 1.จังหวัดชัยนาท 2.จังหวัดนนทบุรี 3.จังหวัด
ปทุมธานี 4.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5.จังหวัดลพบุรี 6.จังหวัดสระบุรี 7.จังหวัดสิงห์บุรี  8.
จังหวัดอ่างทอง 
  (2) ภาคกลาง เขต 2 ได้แก่ 1.จังหวัดจันทบุรี 2.จังหวัดฉะเชิงเทรา 3.จังหวัด
ชลบุรี 4.จังหวัดตราด 5.จังหวัดนครนายก 6.จังหวัดปราจีนบุรี 7.จังหวัดระยอง 8.จังหวัด
สมุทรปราการ 9.จังหวัดสระแก้ว 
  (3) ภาคกลาง เขต 3 ได้แก่ 1.จังหวัดกาญจนบุรี 2.จังหวัดนครปฐม 3.จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 4.จังหวัดเพชรบุรี 5.จังหวัดราชบุรี 6.จังหวัดสมุทรสงคราม 7.จังหวัด
สมุทรสาคร 8.จังหวัดสุพรรณบุร ี
  (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.จังหวัดร้อยเอ็ด 4.จังหวัดศรีสะเกษ 5.จังหวัดสุรินทร์ 6.จังหวัดอ านาจเจริญ 7.จังหวัด
อุบลราชธาน ี
  (6) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 ได้แก่ 1.จังหวัดนครพนม 2.จังหวัดบึงกาฬ 
3.จังหวัดเลย 4.จังหวัดสกลนคร 5.จังหวัดหนองคาย 6.จังหวัดหนองบัวล าภู 7.จังหวัดอุดรธานี 
  (7) ภาคเหนือ เขต 1 ได้แก่ 1.จังหวัดเชียงราย 2.จังหวัดเชียงใหม่ 3.จังหวัดน่าน 
4.จังหวัดพะเยา 5.จังหวัดแพร่ 6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 7.จังหวัดล าปาง 8.จังหวัดล าพูน 
  (8) ภาคเหนือ เขต 2 ได้แก่ 1.จังหวัดก าแพงเพชร 2.จังหวัดตาก 3.จังหวัด
นครสวรรค์ 4.จังหวัดพิจิตร 5.จังหวัดพิษณุโลก 6.จังหวัดเพชรบูรณ์ 7.จังหวัดสุโขทัย 8.จังหวัด
อุตรดิตถ์ 9.จังหวัดอุทัยธาน ี
  (9 ) ภาค ใต้  เขต  1  ได้ แก่  1 .จั งห วัดกระบี่  2 .จั งหวัดชุ มพร 3 .จั งหวัด
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 าเนินการสอบแข่งขัน ให้มีคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
นายกเทศมนตรีหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายเป็นประธานและกรรมการจ านวน 6 คน โดยให้
นายกเทศมนตรีเสนอรายชื่อให้ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ให้ความเห็นชอบ ท้ังนี้
ให้มีผู้แทนจาก ก.ท.จ. อย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการ และให้มีหน่วยงานกลางท่ี ก.ท.จ. คัดเลือก
จากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐท่ีเห็นสมควรเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบแข่งขัน ท า
หน้าท่ีผลิตข้อสอบ ตรวจข้อสอบและประมวลผลคะแนนหรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
  คณะกรรมการสอบแข่งขันมีหน้าท่ีอ านวยการสอบและด าเนินการสอบแข่งขันให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ ตลอดจนระเบียบเกี่ยวกับการ
สอบได้เท่าท่ีจ าเป็นโดยไม่ขัดต่อหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันและวิธีการเกี่ยวกับการ
สอบแข่งขัน ตลอดจนก ากับดูแลหน่วยงานกลางท่ี ก.ท.จ. คัดเลือกด าเนินการให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
  (2) กรณีเทศบาลมอบหมายให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (กสถ.) ด าเนินการสอบแข่งขันแทน ให้ กสถ. ประกอบด้วย 
  (๒.1) ผู้แทน ก.จ. ท่ี ก.จ. คัดเลือกจากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายละ 1 คน 
  (2.๒) ผู้แทน ก.ท. ท่ี ก.ท. คัดเลือกจากผู้แทนนายกเทศมนตรี ผู้แทนปลัดเทศบาล 
และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายละ 1 คน 
  (๒.3) ผู้แทน ก.อบต. ท่ี ก.อบต. คัดเลือกจากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายละ 1 คน 
  (๒.4) เลขาธิการ ก.พ. หรือผู้แทน 
  (๒.5) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  (๒.6) อธิการบดีมหาวิทยาลัยท่ีรับผิดชอบการสอบแข่งขัน 
  (๒.7) ให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ีอธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน
พนักงานส่วนท้องถิ่น และให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งข้าราชการซึ่งมีต าแหน่ง
ไม่ต่ ากว่าต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น หรือต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ
พิเศษ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  กรรมการตาม (๒.6) ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล คัดเลือก
มหาวิทยาลัยของรัฐท่ีมีความเหมาะสมเป็นผู้รับผิดชอบการสอบแข่งขัน และให้อธิการบดีหรือ
ผู้แทนของมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีได้รับการคัดเลือกให้ด าเนินการจัดสอบแข่งขันเป็นกรรมการ โดย
ท่ีมหาวิทยาลัยท่ีได้รับการคัดเลือกนั้น มีหน้าท่ีผลิตข้อสอบ การตรวจข้อสอบ ประมวลผลคะแนน
สอบ หรืองานอื่นท่ี กสถ.มอบหมาย 



 ๓๑ 
 

  ในการคัดเลือกประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ให้กรรมการตาม (๒.1) – (๒.7) ประชุมกันเพื่อคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน 
  คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ี
ดังต่อไปนี้ 
  1. ก าหนดระเบียบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ในกระบวนการบริหารจัดการ
สอบแข่งขันเพื่อให้จังหวัดท่ีได้รับมอบหมายเป็นศูนย์อ านวยการสอบแข่งขัน ในแต่ละภาค/เขต 
และมหาวิทยาลัยท่ีได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับผิดชอบการสอบแข่งขัน ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
  2. ด าเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  3. ประกาศผลการสอบแข่งขันโดยแยกเป็นบัญชีภาค/เขต 
  4. พิจารณาคัดเลือกจังหวัดในแต่ละภาค/เขต เป็นศูนย์อ านวยการสอบแข่งขัน 
และอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยอ านวยการตามท่ีเห็นสมควร 
  5. รายงานผลการสอบแข่งขันให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ทราบ อย่างน้อยเดือนละ
หนึ่งครั้ง 
  6. เรื่องอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
มอบหมาย 
 

 ข้อ ๔๙ หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งระดับ
ต่างๆ ให้มีรายละเอียด ดังนี้ 
  (1) ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) ก าหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน  
  ให้ทดสอบโดยข้อสอบปรนัย โดยให้ค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถท่ีต้องการ
ตามระดับต าแหน่ง ดังนี้ 
   (๑.๑) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ก าหนดคะแนน
เต็ม 25 คะแนน 
  ให้ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุป
ความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทาง
การเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงท่ีน่าจะเป็นไปตามข้อมูล
หรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่นซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ 
   (๑.๒) วิชาภาษาไทย ก าหนดคะแนนเต็ม 25 คะแนน 
  ให้ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือ
ตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือ
กลุ่มค า ประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นท่ีเหมาะสมกับการทดสอบ
ความรู้ความสามารถดังกล่าว 
 



 ๓๒ 
 
  (๑.3) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ก าหนดคะแนนเต็ม 50 คะแนน 
  ให้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งและอ านาจหน้าท่ีของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ต าบล ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  (2) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) ก าหนดคะแนนเต็ม 
100 คะแนน 
  ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางท่ีจะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีโดยเฉพาะ
ตามท่ีระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียนหรือวิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใด
วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้จะรวมสอบเป็นวิชาเดียวหรืออย่างเดียว หรือ
แยกสอบเป็นสองวิชาหรือสองอย่าง แต่เมื่อรวมคะแนนทุกแบบทดสอบแล้วต้องได้คะแนนเต็ม 
100 คะแนน เมื่อจะทดสอบความรู้ความสามารถในทางใดและโดยวิธีใด ให้ระบุไว้ในประกาศรับ
สมัครสอบด้วย 
  (3) ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) ก าหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  ให้ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีจากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างานและพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจาก
การสัมภาษณ์ ท้ังนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่ างๆ 
เช่น ความรู้ท่ีอาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา 
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น 
  ท้ังนี้การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง ให้คณะกรรมการประชุมเพ่ือก าหนด
ช่วงคะแนนสูงสุด ต่ าสุด ให้ชัดเจน กรณีกรรมการคนใดให้คะแนนต่างจากเกณฑ์ท่ีก าหนดให้ถือว่า
เสียไป ไม่ต้องน าไปค านวณกับคะแนนของคณะกรรมการอื่นแต่อย่างใด 
  การด าเนินการทดสอบ ภาค ก ภาค ข และภาค ค อาจด าเนินการทดสอบในคราว
เดียวกัน หรือด าเนินการทดสอบภาคหนึ่ง ภาคใดก่อนก็ได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ให้หน่วย
ด าเนินการสอบแข่งขันประกาศให้ชัดเจนในประกาศรับสมัครสอบด้วย 
 

 ข้อ ๕๐ วิธีด าเนินการสอบแข่งขัน 
  ให้หน่วยด าเนินการสอบแข่งขันส ารวจตรวจสอบต าแหน่งและอัตราว่างให้ถูกต้อง
และด าเนินการสอบแข่งขัน โดยประกาศรับสมัครสอบแข่งขันให้ระบุรายละเอียดในเรื่องต่างๆ 
ดังนี้ 
  (1) ชื่อต าแหน่งและจ านวนอัตราว่างท่ีบรรจุแต่งตั้ง 
  (2) คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบส าหรับต าแหน่งนั้น 
  (3) เงินเดือนท่ีจะได้รับส าหรับต าแหน่งนั้น ตามคุณวุฒิท่ีประกาศรับสมัครสอบ 
  (4) วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบ 
  (5) เอกสารและหลักฐานท่ีใช้ในการสมัครสอบ 



 ๓๓ 
 

  (6) หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการ
ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
  (7) เง่ือนไขการบรรจุแต่งตั้ง 
  (8) เร่ืองอื่นๆ หรือข้อความอื่นท่ีผู้สมัครสอบควรทราบ 
  การประกาศรับสมัครสอบแข่งขันนั้นให้ประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีรับสมัคร
สอบก่อนวันท่ีเริ่มรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า 10 วันท าการและแจ้งให้จังหวัดทุกจังหวัด หรือจะ
ประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใดตามความเหมาะสมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดย
ท่ัวกันด้วยก็ได้ 
 

 ข้อ ๕๑ ให้หน่วยด าเนินการสอบแข่งขันก าหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบและระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบ วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีด าเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันนี้ได้เท่าท่ีจ าเป็นและไม่ขัด
ต่อหลักสูตร แล้วให้ประธานกรรมการประกาศก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ 
 

 ข้อ ๕๒ ให้หน่วยด าเนินการสอบแข่งขันจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับสมัครสอบ หรือรับสมัครสอบ
ทางอินเตอร์เน็ท โดยให้มีก าหนดเวลารับสมัครสอบไม่น้อยกว่า 15 วันท าการ 
  ในกรณี ท่ีมี เหตุผลและความจ าเป็นท่ีจะต้องขยายระยะเวลาการรับสมัคร
สอบแข่งขันให้หน่วยด าเนินการสอบแข่งขันเสนอประธานกรรมการเพ่ือประกาศขยายระยะเวลา
การรับสมัครสอบได้ไม่น้อยกว่า 5 วันท าการแต่ไม่เกิน 15 วันท าการ นับตั้งแต่วันถัดจากวัน
สุดท้ายของการรับสมัครสอบ โดยจะต้องประกาศการขยายเวลานั้นก่อนวันครบก าหนดวันปิดรับ
สมัครสอบ 
 

 ข้อ ๕๓ ให้หน่วยด าเนินการสอบแข่งขัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบก่อนวันสอบไม่
น้อยกว่า 10 วันท าการ 
 

 ข้อ ๕๔ การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนใน
ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
(ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) ท่ีสอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60 โดยต้องน าคะแนนจากการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) ภาคความรู้
ความสามารถท่ีใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 
มารวมกัน ท้ังนี้ให้ค านึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 
 

 ๑๑ข้อ ๕๕ ให้ผู้สมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบแข่งขันส าหรับการสมัครสอบตามอัตราท่ี
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ก าหนด โดยอนุโลม ตามบัญชีอัตราค่าสมัครสอบแข่งขัน
แนบท้าย 
                                                   
๑๑ขอ้ ๕๕ แกไ้ขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง แกไ้ขเพิม่เตมิหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล (ฉบบัที ่
๓๙) พ.ศ.๒๕๕๕ ซึง่ออกตามประกาศ ก.ท. เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการคดัเลอืกโดยการสอบแขง่ขนัเพื่อบรรจุ
บคุคลเป็นพนักงานเทศบาล (ฉบบัที ่๒) ลงวนัที ่๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มผีลตัง้แต่วนัที ่๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 



 ๓๔ 
 

 
        ค่ าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ ายคืน ให้ ไม่ ว่ากรณี ใด  ๆ เว้นแต่จะเสนอให้ 
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล พิจารณายกเว้นเป็นรายกรณีไป” 
 ข้อ ๕๖ เมื่อได้ด าเนินการสอบแข่งขันเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขัน
รายงานผลการสอบแข่งขันต่อหน่วยด าเนินการสอบแข่งขันและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ต่อไป 
 ข้อ ๕๗ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้จัดเรียงล าดับท่ีจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมา
ตามล าดับ ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (ภาค ค) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
(ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง   (ภาค ข) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการในภาคความรู้
ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ท่ี
สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า ท้ังนี้ ให้พิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ 
 

 ข้อ ๕๘ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ
สอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้ง
ก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งหรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้
สอบแข่งขันได้และได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งภายในอายุบัญชีท่ีก าหนดไว้ และ
ต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามท่ีระบุหรือก่อนมีประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้
นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง แต่ท้ังนี้ผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัวต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีจะบรรจุแต่งตั้งไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันท่ีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบ
ตามท่ีประกาศหรือวันท่ีประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี 
 

 ข้อ ๕๙ เง่ือนไขการบรรจุแต่งตั้ง การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันนี้ 
ผู้นั้นจะต้องด ารงต าแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีบรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย 1 ปี  ไม่มี
ข้อยกเว้น จึงจะขอโอนไปสังกัดหน่วยงานราชการอื่นได้ อนึ่งเมื่อจังหวัดเจ้าของบัญชีได้ส่งบุคคลใด
ไปเพ่ือรับการบรรจุแต่งตั้งแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีสิทธิปฏิเสธท่ีจะรับผู้นั้นเข้ารับการ
บรรจุแต่งตั้ง 
 ข้อ ๖0 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ใน
ต าแหน่งนั้นหรือต าแหน่งอื่นท่ีก าหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับ
คุณวุฒิ ท่ีผู้นั้นน ามาสมัครสอบแข่งขัน และเป็นต าแหน่งท่ีเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน ตามท่ี
คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนดโดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้ง
ตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
 
 



 ๓๕ 
 

 ข้อ ๖๑ การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งเป็นข้าราชการประเภทอื่นให้ระบุว่าจะรับโอนมา
บรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งท่ีได้รับบรรจุแต่งตั้งในระดับและการศึกษาเงินเดือนตามท่ีประกาศไว้     
เว้นแต่หน่วยด าเนินการสอบแข่งขัน จะประกาศเป็นการล่วงหน้าว่าจะรับโอนในต าแหน่งและ
ระดับเดิมหรือเทียบเท่าท่ีไม่สูงกว่าระดับในระดับควบและอัตราเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม 
 

 ข้อ ๖๒ การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้บรรจุ
แต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของเทศบาลหรือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 
 

 ข้อ ๖๓ การอนุญาตให้ใช้บัญชี 
  (1) กรณีเทศบาลเป็นหน่วยด าเนินการสอบแข่งขัน ให้บรรจุแต่งตั้งได้เฉพาะ
เทศบาลนั้น ไม่อาจอนุญาตให้หน่วยงานอื่นใช้บัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งได้เมื่อบรรจุแต่งตั้งครบตาม
จ านวนอัตราท่ีว่างแล้ว หากภายหลังมีต าแหน่งว่างลง อาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ท่ีอยู่ในล าดับ
ถัดไปให้ด ารงต าแหน่งได้ แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามล าดับท่ีท่ีสอบแข่งขันได้ 
  (2) กรณีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ
สอบแข่งขันสามารถอนุญาตให้เทศบาลอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีประสงค์จะขอใช้บัญชี
สอบแข่งขันดังกล่าวสามารถใช้บัญชีเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีสอบแข่งขันได้ หรือต าแหน่งอื่น
ท่ีก าหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิ ท่ีผู้นั้นน ามาสมัคร
สอบแข่งขันแต่ต้องเป็นต าแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน ตามท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการ 
และพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนดโดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับท่ีในบัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้ ซึ่งหน่วยงานท่ีขอใช้บัญชีจะต้องมีพื้นท่ีอยู่ในภาค/เขตที่ก าหนด ท้ังนี้จะต้องด าเนินการหลังจาก
ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขันแทนได้รับการบรรจุแต่งตั้งจนครบจ านวนแล้ว 
  (3) การอนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งอื่นท่ีมีระดับเดียวกันหรือ
ระดับสูงกว่ามาบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งท่ีมีระดับต่ ากว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าต าแหน่งท่ีขอใช้
จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นต้องเป็นต าแหน่งท่ีเกี่ยวข้องเกื้อกูลกันกับต าแหน่งท่ีจะบรรจุแต่งตั้ง 
และมีคุณวุฒิท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่าคุณวุฒิ ตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับต าแหน่งท่ี
จะบรรจุแต่งตั้งและในขณะบรรจุแต่งตั้งจะต้องไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของเทศบาลนั้นหรือบัญชี
ของศูนย์ภาค/เขตในต าแหน่งนั้นโดยผู้นั้นต้องสมัครใจไปด ารงต าแหน่งที่มีระดับต่ ากว่าด้วย 
  กรณีต าแหน่งท่ีจะบรรจุแต่งตั้งในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของภาค/เขตไม่มี หรือ
บรรจุแต่งตั้งครบท้ังบัญชีแล้ว ก็อาจใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนั้นหรือต าแหน่งที่เกี่ยวข้อง
เกื้อกูลกันของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของภาค/เขตอื่นได้ตามท่ีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน
พนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด 
 

 
 



 ๓๖ 
 
 ข้อ ๖๔ การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะราย 
  ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็น
อันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ 
  (1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อมีการเรียกรายงานตัวเพื่อ
บรรจุแต่งตั้ง 
  (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาท่ีเจ้าของ
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ก าหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบก าหนดเวลา
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน นับตั้งแต่วันท่ีท่ีท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
  (3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ตามก าหนดเวลาท่ีจะบรรจุแต่งตั้ง
ในต าแหน่งท่ีสอบได้ 
  (4) ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งท่ีสอบแข่งขันได้โดยการ
โอนแต่ส่วนราชการท่ีจะบรรจุไม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่
ประสงค์จะรับการบรรจุ 
  (5) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งท่ีสอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้น
บัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบคร้ังเดียวกัน 
  การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม (3) เนื่องจากไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเมื่ออกจากราชการทหาร โดยไม่มีความเสียหายและประสงค์
จะเข้ารับราชการในต าแหน่งท่ีสอบได้และบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็น
ล าดับแรกท่ีจะบรรจุในคร้ังต่อไป 
  การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม (3) ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและเจ้าของ
บัญชีพิจารณาเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นอันสมควรจะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมในล าดับ
สุดท้ายเพื่อบรรจุแต่งตั้งต่อไปก็ได้ 
 

 ข้อ ๖๕ กรณีการพบทุจริตในการด าเนินการสอบแข่งขัน 
  กรณีท่ีมีการตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต อันอาจท าให้เกิดความ
ไม่เป็นธรรมในระหว่างด าเนินการสอบแข่งขัน ให้ถือปฏิบัติตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการระงับการสอบหรือการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และ
การประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กรณีผู้ด าเนินการสอบแข่งขันทุจริตหรือส่อว่าทุจริตใน
การสอบแข่งขัน ฉบับลงวันท่ี ๙ พฤศจิกายน 2549 
 

 ข้อ ๖๖ การรายงานผลการด าเนินการสอบแข่งขัน 
  เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบให้เกิดความเป็นธรรม ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1) กรณีท่ีเทศบาลเป็นหน่วยด าเนินการสอบแข่งขัน 



 ๓๗ 
 

  (1.๑) ให้รายงานการด าเนินการสอบแข่งขันให้ส านักงาน ก.ท.จ. ทราบ โดยส่ง
ส าเนาแต่งตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด และส าเนาประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 2 ชุด ไปยั ง
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ก่อนเร่ิมรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ 
  (๑.2) เมื่อการสอบเสร็จสิ้นให้รายงานต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลภายใน 
15 วันท าการ นับแต่วันประกาศผลการสอบแข่งขันโดยให้ส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
   ก. บัญชีกรอกคะแนน     1 ชุด 
   ข. ส าเนาประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  1 ชุด 
  (๑.3) หากมีการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หรือขึ้นบัญชีเพิ่มเติมให้
รายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลนับแต่วันยกเลิกหรือขึ้นบัญชีนั้น 
  (๑.4) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้าสอบ ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ ประกาศผลสอบและอื่นๆ นอกจากที่ก าหนดไว้เดิมให้
รายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันประกาศเปลี่ยนแปลง 
  (2) กรณีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ให้
รายงานผลตามข้อ (๑) ต่อคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล” 

 
ส่วนที ่ ๒ 

การคัดเลือกกรณีที่มีเหตพุิเศษ 
 

 ๑๒ข้อ ๖๗ การคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้า
รับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเทศบาลในเทศบาลนั้น  ตามข้อ ๔๕ (๒) ให้เทศบาลเป็น
ผู้ด าเนินการคัดเลือก  ในกรณีท่ีเทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้  อาจร้องขอให้ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐด าเนินการแทนได้ 
 

 ข้อ ๖๘ การคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน  ให้เทศบาลก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก อาจพิจารณาด าเนินการโดย วิธีสัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบ
ปฏิบัติหรือวิธีอื่นใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม โดยก าหนดดังต่อไปนี้ 

(๑)  ให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 
(๒)  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ

ส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

 
                                                   
๑๒ขอ้ ๖๗ แกไ้ขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล (ฉบบัที ่๘) พ.ศ.๒๕๔๗ 
ซึง่ออกตามประกาศ ก.ท. เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการคดัเลอืก การบรรจุและแต่งตัง้ การยา้ย การโอน การรบัโอน 
การเลื่อนระดบั และการเลื่อนขัน้เงนิเดอืน (เพิม่เตมิ) ลงวนัที ่๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ขอ้ ๓ และประกาศ ก.ท.เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑก์าร
คดัเลอืกกรณีทีม่เีหตุพเิศษทีไ่มจ่ าเป็นตอ้งสอบแขง่ขนัส าหรบัพนักงานเทศบาล ลงวนัที ่๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ขอ้ ๓ มผีลตัง้แต่วนัที ่๑๔ 
ตุลาคม ๒๕๔๗ 



 ๓๘ 
 
 ๑๓ข้อ ๖๙ เทศบาลอาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งพนักงาน
เทศบาลในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันได้ในกรณ ี ดังนี้ 
   (๑)  กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนรัฐบาล  ทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุนของ
เทศบาล เพ่ือศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ 
  (๒)  กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ี ก.ท.จ. อนุมัติให้
ส่วนราชการใดจัดให้มีการศึกษาขึ้น เพ่ือเข้ารับราชการในเทศบาลนั้นโดยเฉพาะ 
  (๓) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ส าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิ ท่ี  ก.ท.ก าหนด ให้
คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษได ้ได้แก่คุณวุฒิดังต่อไปนี้ 
  คุณวุฒิที่ก าหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

(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) ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ทางสัตวศาสตร ์

(ค) ระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรี 
(๑)  ปริญญาแพทยศาสตร์ 
(๒)  ปริญญาสัตวแพทยศาสตร์ 
(๓)  ปริญญาทันตแพทยศาสตร์ 
(๔)  ปริญญาเภสัชศาสตร ์
(๕)  ปริญญาวิทยาศาสตร์ทางกายภาพบ าบัด 
(๖)  ปริญญาวิทยาศาสตร์ทางกิจกรรมบ าบัด 
(๗)  ปริญญาวิทยาศาสตร์ทางรังสีเทคนิค 
(๘)  ปริญญาวิทยาศาสตร์ทางเวชศาสตร์การธนาคารเลือด 

                                                   
๑๓ขอ้ ๖๙-๗๕ แกไ้ขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล (ฉบบัที ่๘) พ.ศ.
๒๕๔๗ ซึง่ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกกรณีที่มเีหตุพเิศษทีไ่มจ่ าเป็นตอ้งสอบแขง่ขนัส าหรบัพนักงานเทศบาล ลง
วนัที ่๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ มผีลตัง้แต่วนัที ่๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ 



 ๓๙ 
 

(๙)  ปริญญาวิทยาศาสตร์ทางเทคนิคการแพทย ์
(๑๐) ปริญญาวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีการยาง 
(๑๑) ปริญญาวิทยาศาสตร์ทางพฤกษศาสตร์ 
(๑๒) ปริญญาทางผังเมือง 
(๑๓) ปริญญาทางมัณฑนศิลป ์
(๑๔) ปริญญาทางประติมากรรม 

(ง) ระดับประกาศนียบัตร 
(๑)  ประกาศนียบัตรทางดุริยางคศิลป์ชั้นสูง หรือปริญญาทางดุริยางคศิลป์ 
(๒)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทาง

ช่างภาพ หรือทางการถ่ายภาพ 
(๓)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางช่าง

พิมพ์ หรือทางการพิมพ์ 
(๔)  ประกาศนียบัตรทางวิชากายอุปกรณ์เสริมและเทียม หรือเทคนิคกาย

อุปกรณ ์
(๕)  ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือทาง

พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย ์หรือทางรังสีเทคนิค หรือทางรังสีการแพทย ์
(๖)  ประกาศนียบัตรทางเคมีทุกแขนง 
(๗)  ประกาศนียบัตรทางเภสัชกรรม 
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรท่ีก าหนดให้คัดเลือกฯ เฉพาะต าแหน่ง 
(ก) ระดับปริญญาโท 

(๑) ปริญญาโททางกฎหมาย เพ่ือเข้ารับราชการในต าแหน่งนิติกร 
(ข) ระดับปริญญาโทหรือตรี 

(๑) ปริญญาทางจิตวิทยาคลีนิค  เพื่อเข้ารับราชการในต าแหน่ง
นักจิตวิทยา 

(ค) ระดับประกาศนียบัตร 
     (๑) ประกาศนียบัตรทางช่างทันตกรรม  เพ่ือเข้ารับราชการในต าแหน่ง

ช่างทันตกรรม ๒ 
     (๒) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ เพื่อเข้ารับราชการในต าแหน่ง

ผู้ช่วยทันตแพทย ์๑ 
คุณวุฒิการศึกษาปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ งทุกสาขาวิชา  จาก

สถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.รับรอง เพื่อเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ ๓ หรือ
ระดับ ๔ ซึ่งเป็นคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกนั้น 

 
 



 ๔๐ 
 

      (๔)  กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถรับการบรรจุได้
เมื่อถึงล าดับท่ีท่ีสอบได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหาร  และได้มารายงานตัวขอรับราชการบรรจุ เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ท่ีผู้นั้นสอบได้
ยกเลิกไปแล้ว 
      (๕) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้เนื่องจากได้มารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแล้ว  แต่มีเหตุผลท่ีไม่อาจเข้าปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการในต าแหน่งท่ีสอบแข่งขันได้ตามก าหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง 
      (๖)  กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลท่ีมีความรู้  ความสามารถ และความ
ช านาญสูง เข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ช านาญการ 
 

 ข้อ ๗๐  การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนรัฐบาล  ทุนเล่าเรียนหลวง  หรือทุน
ของเทศบาล  เพ่ือศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ ตามข้อ ๖๙ (๑) หรือผู้ส าเร็จ 
การศึกษาตามหลักสูตรท่ี ก.ท.จ.อนุมัติให้ส่วนราชการใดจัดให้มีการศึกษาขึ้น เพื่อเข้ารับราชการ
ในเทศบาลนั้นโดยเฉพาะตามข้อ ๖๙ (๒) ให้ผู้ด าเนินการคัดเลือกด าเนินการ  ดังนี้ 
   (๑)  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่า  
๕  คน  ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ. เป็นประธานกรรมการ และผู้แทนหน่วยราชการท่ี
เกี่ยวข้อง  หรือพนักงานเทศบาลเป็นกรรมการ 
   (๒)  ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุ ยื่นใบสมัครตามแบบท่ีก าหนด  พร้อม
หลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกก าหนด 
  (๓) ให้คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร หลักฐาน
การศึกษา และเอกสารอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกก าหนด  นอกจากนี้
อาจใช้วิธีสัมภาษณ์เพิ่มเติมอีกก็ได้  และในการจัดล าดับผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดในเทศบาล   คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกอาจพิจาณา
ก าหนดให้ผู้มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรสูงเป็นผู้อยู่ในล าดับต้นสามารถได้รับการ
บรรจุตามองค์ประกอบอื่นท่ีคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกเห็นสมควรก็ได้” 
 

 ข้อ ๗๑  การคัดเลือกผู้ส าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิท่ี ก.ท.ก าหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษได้ ตามข้อ ๖๙ (๓) ให้เทศบาลด าเนินการ  ดังนี้ 
    (๑)  ประกาศรับสมัครคัดเลือกให้ระบุรายละเอียดในเรื่อง ชื่อต าแหน่งท่ีจะบรรจุ
และแต่งตั้ง คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกส าหรับ
ต าแหน่งนั้น  เงินเดือนท่ีจะได้รับส าหรับต าแหน่งนั้น  ตามคุณวุฒิท่ีประกาศรับสมัครคัดเลือก  วัน  
เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร  แบบใบสมัคร  คุณวุฒิการศึกษา เอกสารและหลักฐานท่ีใช้ในการ
สมัคร ท้ังนี้ การประกาศรับสมัครคัดเลือกนั้นให้ปิดไว้ในท่ีเปิดเผย  ณ  สถานท่ีรับสมัครก่อนวันท่ี
เริ่มรับสมัครคัดเลือก  และจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใดตามความเหมาะสม
ด้วยก็ได้ 



 ๔๑ 
 

    (๒) ให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง มีจ านวน
ไม่น้อยกว่า ๕ คน  ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.เป็นประธานกรรมการ และผู้แทนหน่วย
ราชการท่ีเกี่ยวข้องหรือพนักงานเทศบาลเป็นกรรมการ 
    (๓)  ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุ  ยื่นใบสมัครตามแบบท่ีก าหนด  พร้อม
หลักฐานการศึกษาและเอกสารอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกก าหนด 
    (๔) ให้คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก อาจพิจารณาคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์  
วิธีสอบข้อเขียน  วิธีสอบปฏิบัติ  หรือวิธีอื่นใด วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม ในการ
นี้ คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ์   กรรมการออกข้อสอบ หรือ
กรรมการทดสอบการปฏิบัติงานหรือกรรมการอื่น  หรือเจ้าหน้าท่ีให้ด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ได้
ตามความจ าเป็น 
    (๕) เมื่อได้ด าเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก
รายงานผลการคัดเลือกต่อเทศบาล โดยจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและจัดเรียงล าดับ
ตามผลคะแนนตาม (๔) เพื่อเทศบาลจะได้ประกาศผลการคัดเลือก และบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งทีค่ัดเลือกตามล าดับต่อไป 
    (๖) ในกรณีท่ีมีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง  และภายหลังมี
ต าแหน่งว่างเพิ่มอีก  ก็อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกท่ีเหลืออยู่ในล าดับท่ีถัดไปตาม
ประกาศผลการคัดเลือกนั้น หรืออาจด าเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ ท้ังนี้ให้อยูใ่นดุลพินิจของเทศบาล” 
 

 ข้อ ๗๒  การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถรับการบรรจุได้เมื่อถึงล าดับท่ีท่ีสอบได้ 
เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและได้มา
รายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ท่ีผู้นั้นสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ตามข้อ ๖๙ 
(๔) ให้เทศบาลเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัครตามแบบท่ีก าหนดและหนังสือ
รับรองประวัติการรับราชการทหาร พร้อมด้วยส าเนาหลักฐานการศึกษาและส าเนาหลักฐานการรับ
ราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
  (๒) เมื่อเทศบาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้นั้นพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย
และมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุเข้ารับราชการภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันท่ีพ้นจากราชการทหาร 
  (๓) หากเทศบาลนั้นมีต าแหน่งท่ีผู้นั้นสอบแข่งขันได้ว่างอยู่  ให้ด าเนินการสั่งบรรจุ
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนั้นได้ 
 

 ข้อ ๗๓ การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้  ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  เนื่องจาก
ได้มารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุแล้ว  แต่มีเหตุผลท่ีไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการในต าแหน่ง
ท่ีสอบแข่งขันได้ตามก าหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้งตามข้อ ๖๙ (๕) ให้เทศบาล
เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 
 



 ๔๒ 
 
  (๑) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นหนังสือแสดงความจ านงขอบรรจุเข้ารับ
ราชการและเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันครบก าหนดเวลาท่ีทางราชการจะ
บรรจุและแต่งตั้ง 
  (๒)  เมื่อเทศบาลได้พิจารณาแล้ว  เห็นสมควรท่ีจะบรรจุผู้นั้นเข้ารับราชการ 
  (๓)  หากเทศบาลนั้นมีต าแหน่งท่ีผู้นั้นสอบแข่งขันได้ว่างอยู่  ให้ด าเนินการส่ังบรรจุ
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนั้นได้ 
 ข้อ ๗๔ การคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและความช านาญสูง  เพ่ือบรรจุเข้ารับ
ราชการในฐานะผู้ เชี่ยวชาญหรือผู้ช านาญการในเทศบาลตามข้อ  ๖๙ (๖ ) ให้เทศบาลเป็น
ผู้ด าเนินการคัดเลือก ในกรณีท่ีเทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ อาจร้องขอให้ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐด าเนินการแทนก็ได้ โดยให้ด าเนินการตามท่ีก าหนดในประกาศหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ช านาญการของเทศบาล 
 

 ข้อ ๗๕ เมื่อได้มีการด าเนินการคัดเลือกตามท่ีก าหนดนี้ให้เทศบาลด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
      (๑) ส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ๑ ชุด  และส าเนาประกาศรับ
สมัครคัดเลือก ๒ ชุด ไปยัง ก.ท.จ.  ก่อนเร่ิมรับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๗ วันท าการ  โดยให้ส่ง
ส าเนาประกาศรับสมัคร  คัดเลือก จ านวน ๑ ชุด ให ้ก.ท.ทราบด้วย 

(๒) เมื่อการคัดเลือกเสร็จสิ้นให้เทศบาลรายงานไปยัง ก.ท.จ.ภายใน ๕ วันท าการ 
นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือกหรือด าเนินการคัดเลือกแล้วเสร็จ  โดยให้ส่งส าเนาบัญชีผู้ได้รับ
การคัดเลือก ๑ ชุด หรือรายงานผลการคัดเลือก ๑ ชุด 
  (๓) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัคร   ประกาศผลการคัดเลือก  
และอื่น ๆ นอกจากท่ีก าหนดไว้เดิม ให้เทศบาลรายงานไปยังส านักงาน ก.ท.” 
 

   ส่วนที ่ ๓ 
การสอบคัดเลือก 

 

๑๔ข้อ ๗๖ การสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงาน ตามข้อ ๔๕(๓) ให้
เทศบาลเป็นหน่วยด าเนินการสอบคัดเลือก ในกรณีที่เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ อาจร้องขอให้
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล เป็นหน่วยด าเนินการสอบคัดเลือกแทนก็ได้โดยให้เทศบาลนั้นเป็น
เจ้าของบัญชีสอบคัดเลือกและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสอบคัดเลือก 

 

 ข้อ ๗๗ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
    ๗๗.๑  กรณี เทศบาลเป็นหน่วยด าเนินการสอบคัด เลือก ให้ เทศบาลแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสอบคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง จ านวน ๖ คน ประกอบด้วย 
                                                   
๑๔ขอ้ ๗๖-๙๒ แกไ้ขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล (ฉบบัที ่๔๘) พ.ศ.
๒๕๕๗  ซึง่ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการสอบคดัเลอืกส าหรบัพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวนัที ่๑๑ พฤศจกิายน 
พ.ศ.๒๕๕๗ มผีลตัง้แต่วนัที ่๒๗ ธนัวาคม ๒๕๕๗ 



 ๔๓ 
 

                               (๑) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  เป็นประธาน 
   (๒) หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับ
ต าแหน่งที่สอบคัดเลือก  จ านวน ๒ คน 
   (๓) นายกเทศมนตรี หรือรองนายกเทศมนตรีที่นายกเทศมนตรีของเทศบาลที่
ด าเนินการสอบคัดเลือกมอบหมาย 
   (๔) ท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้ที่ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมาย 
   (๕) ปลัดเทศบาลของเทศบาลที่ด าเนินการสอบคัดเลือกหากเป็นกรณีที่สอบ
คัดเลือกต าแหน่งปลัดเทศบาล  ให้แต่งตั้งปลัดเทศบาลอื่นซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับต าแหน่ง
ปลัดเทศบาลที่ด าเนินการสอบคัดเลือก 
   ให้หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล หรือพนักงานเทศบาลในเทศบาลที่มีหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการบริหารงานบุคคล จ านวน ๑ คน เป็นเลขานุการ และมีผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่
เกิน ๒ คน 
  ๗๗.๒ กรณีร้องขอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป็นหน่วยด าเนินการสอบ
คัดเลือกแทนให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง จ านวน 
๖ คน ประกอบด้วย 
                               (๑) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  เป็นประธาน 
   (๒) หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับ
ต าแหน่งที่สอบคัดเลือก  จ านวน ๒ คน 
   (๓) ผู้แทนนายกเทศมนตรีในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จ านวน ๑ คน 
   (๔) ผู้แทนพนักงานเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จ านวน ๑ คน 
   (๕) เลขานุการคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ทั้งนี้ ให้มีผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน ๒ คน 
 

 ข้อ ๗๘ คณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจแต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบ กรรมการประเมินความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง กรรมการด้านอื่น ๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก และ
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกได้ตามความจ าเป็น 
 

 ข้อ ๗๙ ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สัมภาษณ์และ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้เท่าที่จ าเป็น และไม่ขัดต่อเงื่อนไขการก าหนดหลักสูตรและวิธีด าเนินการ
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี้ แล้วให้หน่วยด าเนินการสอบคัดเลือกประกาศเป็นการทั่วไป 
  ทั้งนี้ การสอบคัดเลือกต าแหน่งบริหาร ให้ก าหนดวันสอบคัดเลือกปีละไม่เกิน ๔ ครั้ง 
ดังนี้ 

(๑) ครั้งที่ ๑ ในวันท าการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ 
(๒) ครั้งที่ ๒ ในวันท าการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม 
(๓) ครั้งที่ ๓ ในวันท าการสุดท้ายของเดือนสิงหาคม 
(๔) ครั้งที่ ๔ ในวันท าการสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน 

 

 



 ๔๔ 
 
ข้อ ๘๐ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกในแต่ละ

ต าแหน่งให้เป็นไปตามที่ ก.ท. ก าหนด โดยแจ้งเป็นหนังสือ 
 

ข้อ ๘๑ ให้หน่วยด าเนินการสอบคัดเลือกประกาศรับสมัครสอบก่อนวันเริ่มรับสมัครสอบไม่น้อย
กว่า ๑๕ วันท าการ โดยระบุชื่อต าแหน่ง สายงาน และจ านวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้ง คุณสมบัติขอ งผู้มี
สิทธิสมัครสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบไดเ้ท่าทีจ่ าเป็น และไม่ขัดตอ่เงือ่นไขการก าหนดหลักสูตรและวธิีการด าเนินการ
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี้  และข้อความอื่นที่ผู้สมัครสอบควรทราบ โดยปิดประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกนั้นไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สถานที่รับสมัครก่อนวันเริ่มรับสมัครสอบ 
คัดเลือก และแจ้งคณะกรรมการพนักงานเทศบาลทุกจังหวัด ทั้งนี้ จะประกาศทางวิทยุกระจายเสียง 
หรือทางอื่นใดตามความเหมาะสมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันด้วยก็ได้ 
 

ข้อ ๘๒ ให้หน่วยด าเนินการสอบคัดเลือก แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ และจะก าหนดให้รับ
สมัครสอบทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยก าหนดเวลารับสมัครสอบไม่น้อยกว่า ๑๐ วันท าการ 

 

ข้อ ๘๓ ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดในประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือกในวันรับสมัครสอบคัดเลือก 

 

ข้อ ๘๔ ให้หน่วยด าเนินการสอบคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบก่อนวันสอบไม่น้อย
กว่า ๑๐ วันท าการ 

 

ข้อ ๘๕ การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่า ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละ
ภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 

 

ข้อ ๘๖ การสอบคัดเลือก จะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค แต่คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะ
ก าหนดให้ผู้สมัครสอบ สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหน่ง ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ในคราวเดีย วกัน หรือด าเนินการสอบภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบได้คะแนนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ ๘๕ สอบในภาคอื่นต่อไปก็ได้ เว้นแต่การสอบคัดเลือกต าแหน่งบริหารเพื่อด ารง
ต าแหน่งบริหารในต่างสายงาน ให้ด าเนินการสอบคัดเลือกโดยทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะต าแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 

ข้อ ๘๗ ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจท าให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมในการสอบคดัเลอืก ให้คณะกรรมการสอบคดัเลือก รายงานให้หน่วยด าเนินการสอบคัดเลือกทราบ
เพื่อพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่
เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าหน่วยด าเนินการสอบคัดเลือกให้ยกเลิก
การสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้วก็ให้ด าเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ ส าหรับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป 

กรณีหน่วยด าเนินการสอบคัดเลือกทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต ให้ประธานกรรมการ
พนักงานเทศบาล มีอ านาจในการยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้น 

 



 ๔๕ 
 

ข้อ ๘๘ เมื่อได้ด าเนินการสอบคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกจัดท าบัญชี
รายชื่อผู้สอบผ่านเรียงล าดับตามผลคะแนนรวม โดยระบุคะแนนที่ได้ในแต่ละภาค คะแนนรวมทุกภาค 
และล าดับที่ที่สอบคัดเลือกได้ รายงานต่อหน่วยด าเนินการสอบคัดเลือก เพ่ือด าเนินการประกาศรายชื่อ
ผู้สอบคัดเลือกได้ต่อไป 

 

ข้อ ๘๙ การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ ๘๕ ให้เรียงล าดับที่
จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนน
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่
สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
เท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  เว้นแต่การสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยน
สายงานผู้บริหารเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต่างสายงาน ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้
ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้า ได้คะแนนภาค
ความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับ
เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

ทั้งนี้ ให้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ านวน ๒ เท่า ของอัตราว่างตามที่
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยต้องเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ล าดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วันและ
เมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจ านวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีส ารองให้ยกเลิก 

 

ขอ้ ๙๐ การด าเนินการสอบคัดเลือกให้หน่วยด าเนินการสอบคัดเลือกด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก ๑ ชุด และส าเนาประกาศรับ

สมัครสอบคัดเลือก ๓ ชุด  ไปยังส านักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  ก่อนวันเริ่มรับสมัครสอบ
คัดเลือกไม่น้อยกว่า ๗ วันท าการ 

(๒) เมื่อมีการสอบเสร็จสิ้นแล้ว ให้ส าเนาประกาศผลการสอบคัดเลือก และบัญชีกรอก
คะแนน จ านวน ๑ ชุด ไปยังส านักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ภายใน ๕ วันท าการ  นับตั้งแต่
วันประกาศผลสอบคัดเลือก 

(๓) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ 
ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ประกาศผลสอบหรืออื่น ๆ นอกจากที่ก าหนดไว้เดิม ให้รายงานไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ภายใน ๓ วันท าการ นับแต่วันที่ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลง 

(การใดที่ได้ด าเนินการก่อนประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขเดิมต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

บรรดามาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์และเงื่อนไข มติ หรือค าสั่งใดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการสอบคัดเลือกส าหรับพนักงานเทศบาลที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้หลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ในประกาศนี้แทน) 
  ข้อ ๙๑-๙๒ 



 ๔๖ 
 

ส่วนที ่ ๔ 
การคัดเลือก 

 

 ๑๕ข้อ ๙๓ การคัดเลือกตามข้อ ๔๕ (๔) เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่ง
บริหารในระดับท่ีสูงขึ้น ให้เทศบาลหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือจังหวัดที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นมอบหมาย เป็นผู้ด าเนินการ 
  การคัดเลือกอาจด าเนินการโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบัติ 
วิธีประเมินหรือวิธีอื่นใด วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม โดยให้ค านึงถึงผลงาน 
ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ประวัติการรับราชการและผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย 
ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด 
 

 ๑๖ข้อ ๙๔  การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น  ให้
ด าเนินการได้  ๖ กรณี  ดังนี้ 
  (๑)  การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้นใน
ระดับควบ  ส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับควบ 
  (๒)  การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น
นอกระดับควบ  ส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์ 
  (๓)  การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น
นอกระดับควบ  ส าหรับต าแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือต าแหน่งวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
  (๔)  การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาล 
       ๑๗(๕) และ (๖) ยกเลิก 
 

 ข้อ ๙๕  การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้นใน
ระดับควบ  ส าหรับต าแหน่งท่ีก าหนดเป็นต าแหน่งระดับควบตาม ข้อ ๙๔ (๑) ให้เทศบาลเป็น
ผู้ด าเนินการคัดเลือก 
                                                   
๑๕ขอ้ ๙๓,๑๐๒,๑๓๙,๑๕๒,๑๕๙,๑๗๑ แกไ้ขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของ
เทศบาล (ฉบบัที ่๒๘) พ.ศ.๒๕๕๐ ซึง่ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการคดัเลอืก การบรรจุและ
แต่งตัง้ การยา้ย การโอน การรบัโอน การเลื่อนระดบั และการเลื่อนขัน้เงนิเดอืน (แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่๙) พ.ศ.๒๕๕๐ ลงวนัที ่๒๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๐ มผีลตัง้แต่วนัที ่๑๕ สงิหาคม ๒๕๕๐ 
๑๖ขอ้ ๙๔-๙๖,๙๘,๑๐๑,๑๖๐-๑๖๔,๑๖๘ แกไ้ขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของ
เทศบาล (ฉบบัที ่๘) พ.ศ.๒๕๔๗ ซึง่ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการสอบคดัเลอืกส าหรบัพนักงานเทศบาล  ลง
วนัที ่๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ มผีลตัง้แต่วนัที ่๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ 
๑๗ขอ้ ๙๔(๕)(๖) ยกเลกิตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล (ฉบบัที ่๒๕) 
พ.ศ.๒๕๕๐ ซึง่ออกตามประกาศ ก.ท. เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการสอบคดัเลอืกส าหรบัพนักงานเทศบาล (เพิม่เตมิ)  เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละ
เงือ่นไขการคดัเลอืกส าหรบัพนักงานเทศบาล (เพิม่เตมิ) ลงวนัที ่ ๕  มกราคม ๒๕๕๐ มผีลตัง้แต่วนัที ่๒๗ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๐ 



 ๔๗ 
 

  การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง  ให้เทศบาลด าเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี 
ก.ท.จ.ก าหนด  ภายใต้กรอบก าหนด  ดังนี้ 
  (๑)  พนักงานเทศบาลผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้งและตามประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนและ
แต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น 
  (๒) ให้ด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินบุคคล และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ท่ีผ่านมาของพนักงานเทศบาลผู้นั้น 
  (๓)  ให้เทศบาลก าหนดแบบประเมินบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติตาม  (๒) 
โดยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
   (ก) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน 
   (ข) หน้าท่ีความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถที่ต้องการของต าแหน่ง
ท่ีจะประเมิน 
   (ค) การประเมินผลการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อน
ต าแหน่ง 
    (ง)  สรุปความเห็นในการประเมินของผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
      (๔)  เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าพนักงานเทศบาลท่ีจะผ่านการประเมินเพื่อ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ต่ ากว่าท่ี ก.พ. หรือ ก.ค. 
ก าหนดไว้เป็นมาตรฐานส าหรับข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการครู 
      (๕)  ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น โดย
ความเห็นชอบของ ก.ท.จ.” 
 

 ข้อ ๙๖  การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้นนอก
ระดับควบส าหรับต าแหน่งท่ีก าหนดเป็นต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์ ตามข้อ ๙๔ (๒) ให้
เทศบาลเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก 
  การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง  ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี ก.ท.จ.
ก าหนด ภายใต้กรอบก าหนด  ดังนี้ 
  (๑)  พนักงานเทศบาลผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้งและตามประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนและ
แต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น 
  (๒) ให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน 
ประกอบด้วย 
   (ก)  ประธาน  ให้แต่งตั้งจากข้าราชการ หรือพนักงานเทศบาลหรือผู้ท่ีเคย
เป็นข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลท่ีด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีจะประเมินสูงกว่าผู้ขอประเมิน
อย่างน้อย ๑ ระดับ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านท่ีมีความช านาญในสายงานนั้น ๆ ซึ่งไม่เคยเป็น
ข้าราชการมาก่อน 



 ๔๘ 
 
    (ข) กรรมการท่ีเป็นข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล  หรือเคยเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลท่ีเคยด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีจะประเมินอย่างน้อยเท่ากับ
ระดับต าแหน่งท่ีขอประเมิน หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านท่ีมีความช านาญในสายงานนั้น ๆ ซึ่งมี
ผลงานเป็นท่ีประจักษ์ในความสามารถจ านวนไม่น้อยกว่า ๒ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน 
    (ค)  เลขานุการให้เทศบาลแต่งตั้งเลขานุการ  จ านวน ๑ คน 
  (๓ ) ให้ด าเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล  ประเมิน
คุณลักษณะของบุคคล  และประเมินผลงานท่ีผ่านมาของพนักงานเทศบาลผู้นั้น 
  (๔)  ให้คณะกรรมการประเมินผลงานตาม (๒) ก าหนดแบบและวิธีการประเมิน
คุณสมบัติของบุคคล  คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงานตาม (๓)  โดยต้องมีรายการ
ดังต่อไปนี้ 
       (ก)  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน 
       (ข)  หน้าท่ีความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถท่ีต้องการของต าแหน่งท่ี
จะประเมิน 
       (ค)  การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนต าแหน่ง 
       (ง)  เอกสารแสดงผลการปฏิบัติงานหรือผลงานทางวิชาการ 
       (จ)  สรุปความเห็นในการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงาน 
  (๕) เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าพนักงานเทศบาลท่ีจะผ่านการประเมินเพื่อ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น  ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ต่ ากว่าท่ี  ก.พ. หรือ ก.ค. 
ก าหนดไว้เป็นมาตรฐานส าหรับข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการครู 
  (๖)  ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น โดยความ
เห็นชอบของ ก.ท.จ. 
 ๑๘ข้อ ๙๗ การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้นนอก
ระดับควบขั้นสูง ของสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
                    (๑) ต าแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ ได้แก่ 
ต าแหน่งพนักงานเทศบาล ในสายงานท่ีเริ่มต้นจาก ระดับ ๓ และระดับ ๔ โดยแบ่งออกเป็น ๖ 
กลุ่ม ดังนี้ 
         (๑.๑) กลุ่มนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ สายงาน คือ สายงานระบบ
คอมพิวเตอร ์
         (๑.๒) กลุ่มวิศวกรรมและเทคโนโลยี จ านวน ๗ สายงาน  คือ สายงาน
วิศวกรรมโยธา สายงานวิศวกรรมไฟฟ้า  สายงานวิศวกรรมเครื่องกล  สายงานวิศวกรรม
สุขาภิบาล  สายงานสถาปัตยกรรม สายงานผังเมือง และสายงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
                                                   
๑๘ขอ้ ๙๗ แกไ้ขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล(ฉบบัที ่ ๔๗) พ.ศ.๒๕๕๗ 
ซึง่ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ง ประกาศก าหนดหลกัเกณฑก์ารเลื่อนและแต่งตัง้พนักงานเทศบาลใหด้ ารงต าแหน่งทีส่งูขึน้นอกระดบัควบขัน้สงู ใน
สายงานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและสายงานนิตกิาร พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวนัที ่๑๓ สงิหาคม ๒๕๕๗ มผีลตัง้แต่วนัที ่๒๓ กนัยายน ๒๕๕๗ 



 ๔๙ 
 

        (๑.๓) กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ จ านวน ๑ สายงาน คือ สายงานวิชาการ
วิทยาศาสตร ์
        (๑.๔) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ จ านวน ๙ สายงาน คือ สาย
งานวิชาการ วิทยาศาสตร์การแพทย์ สายงานเภสัชกรรม สายงานวิชาการสุขาภิบาล สายงานการ
พยาบาลวิชาชีพ สายงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพ สายงานวิชาการสัตวแพทย์ สายงานแพทย์ สาย
งานทันตแพทย์ และวิชาการสาธารณสุข 
        (๑.๕) กลุ่มนิติการ จ านวน ๑ สายงาน คือ สายงานนิติการ 
        (๑.๖) กลุ่มอื่นท่ี ก.ท.ก าหนด 
        ท้ังนี้ ให้ก าหนดต าแหน่งในสายงานดังกล่าว ตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดังนี้ 
        (๑.๑) ต าแหน่งท่ีมีลักษณะงานเป็นงานบริการวิชาการหรือบริการวิชาชีพให้
ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับ ๓-๕/๖ (ว) ระดับ ๗ (ว/วช) และระดับ ๘ (ว/วช) ได้ทุกต าแหน่ง 
        (๑.๒) ต าแหน่งท่ีมีลักษณะงานเป็นงานวิจัยและพัฒนาหรืองานลักษณะอื่นท่ีมี
คุณค่างานทัดเทียมกับงานวิจัยและพัฒนา ให้ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับ ๓-๕/๖ (ว) ระดับ ๗ (ว/วช) 
ระดับ ๘ (ว/วช) ได้ทุกต าแหน่ง 
        (๑.๓) ต าแหน่งท่ีมีลักษณะประเภทวิชาชีพเฉพาะให้ก าหนดเป็นต าแหน่ง
ระดับ ๓-๕/๖ (ว) ระดับ ๗ (ว/วช) ระดับ ๘ (ว/วช) ได้ทุกต าแหน่ง 
        (๑.๔) ต าแหน่งในสายงานแพทย์ สายงานทันตแพทย์ และสายงานวิชาการ
สัตวแพทย์ ซึ่งเป็นสายงานท่ีเริ่มต้นจากระดับ ๔ ให้ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับ ๔-๖/๗ (ว/วช) 
ระดับ ๘ (วช) ได้ทุกต าแหน่ง 
        (๑.๕) การก าหนดต าแหน่งเป็นระดับ ๙ ขึ้นไปของสายงานท่ีมีลักษณะงาน
ตาม (๑.๑) (๑.๒) (๑.๓) และ (๑.๔) ให้เทศบาลเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) 
พิจารณาเห็นชอบตามความจ าเป็นของส่วนราชการ 
 (๒) การก าหนดต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ให้ก าหนดต าแหน่งเป็นระดับ ๓-๕/
๖ หรือระดับ ๔-๖/๗ ตามสายงานเริ่มต้นท่ีก าหนด โดยการเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้นให้
เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับควบและต าแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
ท่ีมีประสบการณ์ในสายงานท่ีเริ่มต้นจากระดับ ๓ ขึ้นไป 
 (๓) การปรับปรุงต าแหน่งสายงานท่ีเริ่มต้นจากระดับ ๓ เป็นระดับ ๗ ว หรือ   
๗ วช ให้ด าเนินการดังนี้ 
          (๓.๑) ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นเป็นผู้มีผลงานและมีคุณสมบัติระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่งในสายงานครบถ้วนท่ีจะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น และผ่านการประเมินคุณลักษณะ
ของบุคคล 
          (๓.๒) ในกรณีเป็นต าแหน่งว่าง จะขอปรับปรุงต าแหน่งเป็นนอกระดับควบ
ขั้นสูงได้ ก็ต่อเมื่อเลขท่ีต าแหน่งนั้นเดิมเป็นต าแหน่งนอกระดับควบขั้นสูงมาก่อนแล้วและปริมาณ
งานความรับผิดชอบไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 



 ๕๐ 
 
         (๓.๓) การขอปรับปรุงต าแหน่งให้ด าเนินการประเมินปริมาณงานในหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ โดยให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปริมาณงาน ประกอบด้วย 
       ๑) ปลัดเทศบาล              เป็นประธานกรรมการ 
       ๒) ผู้แทนส่วนราชการระดับส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 
           ท่ีเกี่ยวข้องในสาขาวิชาชีพท่ีขอประเมิน ๑ คน เป็นกรรมการ 
       ๓) ผู้อ านวยการส านัก/กอง ต้นสังกัด     เป็นกรรมการ 
       ๔) หัวหน้าส่วนราชการท่ีรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล 

                       เป็นกรรมการและเลขานุการ 
       ท าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ปริมาณและคุณภาพของงานของบุคคลท่ีขอประเมินเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งโดยค านึงถึงลักษณะหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของต าแหน่งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระส าคัญ
มากถึงขนาดท่ีจะต้องปรับระดับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรปรับปรุงต าแหน่งให้มี
ระดับสูงขึ้นโดยมติเสียงข้างมาก ก็ให้เทศบาลเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) 
พิจารณาเห็นชอบ 
        (๓.๔) ให้เทศบาลเสนอขอปรับปรุงต าแหน่งนั้น เป็นระดับ ๗ ว หรือระดับ   
๗ วช ต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ โดยมี
รายละเอียด ประกอบด้วย 
      ๑) รายละเอียดของภารกิจ และปริมาณงานท่ีเพ่ิมขึ้นจนถึงขนาดต้องท า
ให้มีการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งนั้นเป็นระดับ ๗ ว หรือ ๗ วช 
      ๒) ระบุภารกิจท่ีจะมอบหมายให้ผู้ท่ีขอปรับระดับต าแหน่งรับผิดชอบ
ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
      ๓) ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามกรอบแผนอัตราก าลัง
ในปีปัจจุบันและภายหลังจากมีการปรับปรุงการก าหนดระดับต าแหน่งนั้นแล้ว 
      ๔) ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปริมาณงาน และ
ความเห็นของนายกเทศมนตรี 
 (๔) การปรับปรุงต าแหน่งเป็น ระดับ ๘ ว หรือ ๘ วช หรือ ๙ วช หรือ ๙ ชช ให้
ด าเนินการ ดังนี้ 
          (๔.๑) ให้ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นเป็นผู้มีผลงาน คุณสมบัติระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่งในสายงานครบถ้วนท่ีจะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น และผ่านการประเมินคุณลักษณะ
ของบุคคล 
          (๔.๒) ในกรณีเป็นต าแหน่งว่าง จะขอปรับปรุงต าแหน่งเป็นระดับ ๘ ว หรือ 
๘ วช ได้ก็ต่อเมื่อเลขท่ีต าแหน่งนั้นเดิมเป็นต าแหน่งระดับ ๘ ว หรือ ๘ วช มาก่อนแล้วและ
ปริมาณงานความรับผิดชอบไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 



 ๕๑ 
 

         (๔.๓) การขอปรับปรุงต าแหน่งให้ด าเนินการประเมินปริมาณงานในหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ โดยให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปริมาณงาน ประกอบด้วย 
       ๑) ปลัดเทศบาล              เป็นประธานกรรมการ 
       ๒) ผู้แทนส่วนราชการระดับส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 
           ท่ีเกี่ยวข้องในสาขาวิชาชีพท่ีขอประเมิน ๑ คน เป็นกรรมการ 
       ๓) ผู้อ านวยการส านัก/กอง ต้นสังกัด     เป็นกรรมการ 
       ๔) หัวหน้าส่วนราชการท่ีรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล 

                       เป็นกรรมการและเลขานุการ 
       ท าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ปริมาณและคุณภาพของงานเลขท่ีต าแหน่งโดยค านึงถึงลักษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณ
และคุณภาพของงานของต าแหน่งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระส าคัญมากถึงขนาดท่ีจะต้องปรับ
ระดับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) 
ก าหนด เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรปรับปรุงต าแหน่งให้มีระดับสูงขึ้นโดยมติเสียงข้าง
มาก ก็ให้เทศบาลเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาเห็นชอบ 
         (๔.๔) ให้เทศบาลเสนอขอปรับปรุงต าแหน่งนั้น เป็นระดับ ๘ ว หรือระดับ  
๘ วช หรือ ๙ วช หรือ ๙ ชช ต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ เว้นแต่การให้ความเห็นชอบในระดับ ๙ วช หรือ ๙ ชช ให้คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จ.) รายงานผลต่อคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) พิจารณาเห็นชอบ
ก่อน โดยมีรายละเอียด ประกอบด้วย 
       ๑) รายละเอียดของภารกิจ และปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้นจนถึงขนาดต้อง
ท าให้มีการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งนั้นเป็นระดับ ๘ ว หรือ ๘ วช หรือ ๙ วช หรือ ๙ ชช 
       ๒) ระบุภารกิจท่ีจะมอบหมายให้ผู้ท่ีขอปรับระดับต าแหน่งรับผิดชอบ
ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
       ๓) ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามกรอบแผนอัตราก าลัง
ในปีปัจจุบันและภายหลังจากมีการปรับปรุงการก าหนดระดับต าแหน่งนั้นแล้ว 
       ๔) ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปริมาณงาน และ
ความเห็นของนายกเทศมนตรี 
        (๔.๕) การปรับปรุงต าแหน่งให้มีระดับสูงขึ้นจะต้องไม่สูงกว่าระดับต าแหน่ง
ผู้อ านวยการที่ผู้นั้นสังกัด เว้นแต่หากวิเคราะห์ค่างานแล้วสูงกว่าระดับต าแหน่งผู้อ านวยการท่ีผู้นั้น
สังกัด ก็ให้ตรวจสอบการวิเคราะห์ค่างานอีกครั้งหนึ่งแล้วแสดงเหตุผลว่า เหตุใดผู้ใต้บังคับบัญชา
จึงมีภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบสูงกว่าต าแหน่งผู้อ านวยการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาให้ชัดเจนด้วย 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) และคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล (ก.ท.) 
 



 ๕๒ 
 
 (๕) การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น
นอกระดับควบขั้นสูงของ สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ ให้ด าเนินการ
ด้วยวิธีการประเมินผลงานต่อเมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เห็นชอบการปรับปรุง
ต าแหน่งนั้นแล้ว โดยให้เทศบาลด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน ดังนี้ 
         (๕.๑) คณะกรรมการประเมินผลงาน ระดับ ๗ ว หรือ ๗ วช จ านวน ๓ คน 
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นผู้แทนส่วนราชการระดับส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องใน
สาขาวิชาชีพท่ีขอประเมิน จ านวน ๒ คน ผู้อ านวยการส านัก/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 ประกอบด้วย โดยให้แต่งตั้งจากบัญชีกรรมการประเมินผลงานตามท่ี
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สถาบันการศึกษา ส่วนราชการในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีเลขานุการ อ.ก.ท.โครงสร้างและ
อัตราก าลัง เป็นเลขานุการ 
         (๕.๓) ผลงานนั้นจะต้องเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี ท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่ง ซึ่งเป็นสายงานเดียวกันกับต าแหน่งท่ีขอแต่งตั้ง 
(ไม่นับต าแหน่งท่ีเกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน) โดยต้องเป็นผลงานท่ีโดดเด่นและเกิดประโยชน์ต่อทาง
ราชการหรือประชาชนหรือต่อความก้าวหน้าทางวิชาการหรือการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
         (๕.๔) เกณฑ์การผ่านผลงาน ก าหนดไว้ดังนี้ 
        ๑) ผู้ผ่านการประเมินผลงานใน ระดับ ๗ จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนจาก
กรรมการ  ๒ ใน ๓ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
        ๒) ผู้ผ่านการประเมินผลงานใน ระดับ ๘ จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนจาก
กรรมการ  ๒ ใน ๓ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 
        ๓) ผู้ผ่านการประเมินผลงานใน ระดับ ๙ จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนจาก
กรรมการ  ๒ ใน ๓ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
        ๔) ผู้ท่ีไม่ผ่านการประเมินผลงาน ให้เสนอผลงานได้อีกครั้งหนึ่งหาก
ค าสั่งมอบหมายงานของเลขท่ีต าแหน่งนั้นไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ท้ังนี้ เมื่อพ้นระยะเวลา ๑ ปี 
นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งผลการประเมินให้ด าเนินการใหม่ ท้ังการปรับปรุงต าแหน่งและการ
ประเมินผลงาน 
 (๖) เมื่อคณะกรรมการ ได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ การประเมินปริมาณ
งานและการประเมินผลงานของผู้นั้นแล้ว ให้เทศบาลประกาศปรับปรุงแผนอัตราก าลังในเลขท่ี
ต าแหน่งนั้น และออกค าสั่งแต่งตั้งผู้นั้นให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ท้ังนี้ ไม่ก่อนวันท่ียื่นผลงานถูกต้องครบถ้วน 
 



 ๕๓ 
 

 (๗) การประเมินบุคคล การประเมินปริมาณงาน และการประเมินผลงาน เพื่อ
เล่ือนระดับพนักงานเทศบาลต าแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ ให้
ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้น ให้ใช้แนวทางการเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้นในสายงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ ตามท่ีส านักงาน ก.ท.ก าหนด 
 (๘) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและเลขานุการ ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการนั้น 
 

 ข้อ ๙๘  การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้นส าหรับ
ต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ตามข้อ ๙๔ (๔) ให้เทศบาลเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก 
  การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี ก.ท.จ.
ก าหนด  ภายใต้กรอบก าหนด  ดังนี้ 
  (๑)  พนักงานเทศบาลผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน   ตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง และตามประกาศหลักเกณฑ์การเล่ือน
และแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น 
  (๒ ) ให้ เทศบาลแต่งตั้ งคณะกรรมการคัดเลื อก  จ านวนไม่น้อยกว่า ๗ คน 
ประกอบด้วย 

 ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.  ๑ คน    เป็นประธาน 
 ผู้แทนส่วนราชการใน ก.ท.จ.    ๒ คน   เป็นกรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญด้านการสอบ ๑ คน  เป็นกรรมการ 
 นายกเทศมนตรีหรือผู้แทนนายกเทศมนตรี    เป็นกรรมการ 
 ท้องถิ่นจังหวดั     เป็นกรรมการ 
 ผู้แทนพนักงานเทศบาลซึ่งนายกเทศมนตรีแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ 

และเลขานุการ 
(๓)  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในแต่

ละต าแหน่งให้เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนดท้ายประกาศนี้ 
  (๔)  คณะกรรมการคัดเลือกอาจแต่งตั้งกรรมการสัมภาษณ์  กรรมการประเมิน
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง หรือเรื่องอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับการคัดเลือกได้ตามความจ าเป็น 
  (๕)  ให้คณะกรรมการคัดเลือกก าหนดวัน เวลา  สถานท่ีด าเนินการคัดเลือกและ
ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกได้เท่าท่ีจ าเป็น  และไม่ขัดต่อเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนี้  แล้วให้
ประธานกรรมการประกาศก่อนวันด าเนินการคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๕ วันท าการ 
  (๖) ให้คณะกรรมการคัดเลือกประกาศรับสมัครการคัดเลือก  โดยระบุรายละเอียด
ในเรื่อง  ชื่อต าแหน่งท่ีจะด าเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของ
ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกส าหรับต าแหน่งนั้น วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร  เอกสารและ
หลักฐานท่ีใช้ในการสมัคร  เกณฑ์และวิธีการคัดเลือก  การประกาศผลการคัดเลือก และเร่ืองอื่น ๆ   



 ๕๔ 
 
หรือข้อความอื่นท่ีผู้สมัครควรทราบ  โดยให้ปิดประกาศรับสมัครการคัดเลือกนั้นไว้ในท่ีเปิดเผย ณ 
สถานท่ีรับสมัคร และให้แจ้ง ก.ท.จ.ทุกจังหวัดและส านักงาน ก.ท.ทราบ หรือจะประกาศทาง
วิทยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใดตามความเหมาะสมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยท่ัวกันก่อน
วันท่ีเร่ิมรับสมัคร 
  (๗) ให้คณะกรรมการคัดเลือกจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร  โดยให้มีการก าหนดเวลา
รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่น้อยกว่า  ๑๕  วันท าการ 
  (๘)  ให้คณะกรรมการคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกก่อนวัน
ด าเนินการคัดเลือกไม่น้อยกว่า  ๑๐  วันท าการ 
  (๙)  ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของ
เทศบาลตามล าดับที่ในประกาศผลการคัดเลือก โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. 
           (๑๐) ในกรณีท่ีมีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง  และภายหลังมี
ต าแหน่งว่างเพ่ิมอีกในเทศบาลนั้นภายใน ๖๐ วัน นับแต่ประกาศผลการคัดเลือก ก็อาจให้เทศบาล
นั้นแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกท่ีเหลืออยู่ในล าดับท่ีถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้นให้ด ารง
ต าแหน่งได้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว  บัญชีส ารองให้ยกเลิก  ท้ังนี้  เทศบาลอาจด าเนินการ
คัดเลือกใหม่ก็ได้ 
  (๑๑ ) เมื่อมีการด าเนินการคัดเลือกตามท่ีก าหนดในข้อ  ๙๘ นี้  ให้ เทศบาล
ด าเนินการ  ดังนี้ 
   (๑๑.๑)  แจ้งส าเนาประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกจ านวน ๑ ชุด ให้ 
ก.ท.จ. ก่อนวันเริ่มรับสมัครไม่น้อยกว่า ๗ วันท าการ  โดยให้ส่งส าเนาให้ ก.ท.ทราบด้วย 
   (๑๑.๒) เมื่อได้มีการด าเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ให้แจ้งส าเนาประกาศ
ผลการคัดเลือกจ านวน ๑ ชุด ให ้ก.ท.จ.ภายใน ๕ วัน นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก 
   (๑๑.๓) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ก าหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีด าเนินการคัดเลือก  
ประกาศผลการคัดเลือกและอื่น ๆ  นอกจากท่ีก าหนดไว้เดิมให้รายงาน ก.ท.จ. ภายใน ๓ วัน 
  ๑๙ในกรณีต าแหน่งสายงานบริหารว่างลงหลายต าแหน่ง เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาพนักงานเทศบาลให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลเป็นส่วนรวม เทศบาล
อาจร้องขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกแทน
ได้ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ท.ก าหนด 
 

                                                   
๑๙ขอ้ ๙๘ วรรคทา้ย แก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล (ฉบบัที ่๕) 
พ.ศ.๒๕๔๗ ซึง่ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการคดัเลอืก การบรรจุและแต่งตัง้ การยา้ย การโอน 
การรบัโอน การเลื่อนระดบั และการเลื่อนขัน้เงนิเดอืน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ.๒๕๔๖ ลงวนัที ่๒๑ เมษายน ๒๕๔๖ มผีลตัง้แต่วนัที ่๒๗ กุมภาพนัธ ์
๒๕๔๗ 



 ๕๕ 
 

 ๒๐ข้อ ๙๙  - ข้อ ๑๐๐ 
 

   ข้อ ๑๐๑ ยกเลิก 
 

หมวด  ๕ 
การบรรจุและแต่งตั้ง 

 

ข้อ ๑๐๒ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ใดในเทศบาล ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนั้น หรือต าแหน่งอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
และเกื้อกูลกัน ซึ่งก าหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิท่ีผู้นั้น
น ามาสมัครสอบแข่งขัน 
  การร้องขอให้ด าเนินการสอบแข่งขัน การด าเนินการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชี 
การสอบแข่งขัน การใช้บัญชีการสอบแข่งขัน การขอใช้บัญชีและการบรรจุและแต่งตั้ งจากบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ ให้เป็นไปตามท่ี ก.ท.ก าหนด 
  มิให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับในกรณีการบรรจุและแต่งตั้งตามข้อ ๑๐๔  
ข้อ ๑๐๙ ข้อ ๑๑๐ ข้อ ๑๑๖ และข้อ ๑๒๐ 

ข้อ  ๑๐๓  ผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งอยู่ในล าดับท่ีท่ีจะได้รับบรรจุ และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ใด ถ้าปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม โดยไม่ได้รับการยกเว้นจาก ก.ท.จ. ในกรณี
ท่ีขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดในหมวด ๑ ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามเบื้องต้น หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง โดยไม่ได้รับอนุมัติยกเว้นจาก ก.ท.อยู่
ก่อนหรือภายหลังการสอบแข่งขัน จะบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนั้นไม่ได้ 

 ข้อ  ๑๐๔  ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อประโยชน์แก่ราชการท่ีจะต้อง
บรรจุบุคคลท่ีมีความรู้  ความสามารถ  และความช านาญสูง เข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ 
หรือผู้ช านาญการ  ก.ท.จ.อาจมีมติให้ความเห็นชอบตามท่ีเทศบาลร้องขอให้บรรจุและแต่งตั้งจาก
ผู้ได้รับการคัดเลือก  ส าหรับการก าหนดระดับของต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง และเงื่อนไขท่ีจะให้ได้รับ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี ก.ท.ก าหนด 

 ข้อ  ๑๐๕ เทศบาลที่จะเสนอขอให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อบรรจุบุคคลเข้า
รับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ  หรือผู้ช านาญการจะต้องมีลักษณะต่อไปนี้ 

 
 

                                                   
๒๐ขอ้ ๙๙,๑๐๐ ยกเลกิตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล (ฉบบัที ่๒๕) พ.ศ.
๒๕๕๐ ซึง่ออกตามประกาศ ก.ท. เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการสอบคดัเลอืกส าหรบัพนักงานเทศบาล (เพิม่เตมิ)  เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละ
เงือ่นไขการคดัเลอืกส าหรบัพนักงานเทศบาล (เพิม่เตมิ) ลงวนัที ่ ๕  มกราคม ๒๕๕๐ มผีลตัง้แต่วนัที ่๒๗ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๐ 



 ๕๖ 
 
(๑)  ลักษณะหน้าท่ี ความรับผิดชอบของเทศบาล  มีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้

บุคลากร ผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถและความช านาญงานในระดับผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ช านาญการ
หรือผู้ท่ีมีความรู ้ ความสามารถและความช านาญงานเทียบได้ในระดับเดียวกัน  

(๒)  มีการก าหนดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ช านาญการ เพื่อรองรับลักษณะ
หน้าท่ี ความรับผิดชอบตาม (๑)  โดยพิจารณาก าหนดระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับความยาก
และคุณภาพของงานในต าแหน่งนั้น ดังนี้ 

      (ก) ต าแหน่งผู้เช่ียวชาญ ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับ ๙   
        (ข) ต าแหน่งผู้ช านาญการ ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับ ๖ ระดับ ๗ หรือระดับ ๘   

 ข้อ  ๑๐๖  กรณีเทศบาลมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่ราชการท่ีจะต้องบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้เช่ียวชาญ หรือผู้ช านาญการในเทศบาล  ให้เสนอเหตุผลและความ
จ าเป็น ค าชี้แจง ประวัติและผลงานของผู้ท่ีจะบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ 
ความสามารถและความช านาญงานสูงในระดับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ช านาญการ แล้วแต่กรณี และมี
ความเหมาะสมกับลักษณะงานในต าแหน่งท่ีขอบรรจุและแต่งตั้ง โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ
การศึกษา  ประวัติการท างาน และผลงานท่ีได้ปฏิบัติมา ตามแบบท่ีก าหนดท้ายประกาศนี้ ให้ 
ก.ท.จ. พิจารณา 
  ในเหตุผลค าชี้แจงตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงรายละเอียด  ดังนี้ 
  (๑) บุคคลท่ีจะบรรจุเข้ารับราชการ คุณวุฒิ   ต าแหน่งท่ีจะบรรจุ และระดับ
ต าแหน่ง  
  (๒)  รายละเอียดหน้าท่ีความรับผิดชอบ  และปริมาณงานของต าแหน่งท่ีจะบรรจุ 
  (๓)  เหตุผลความจ าเป็นในการขอบรรจุบุคคลผู้นี้ 
  (๔)  ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับจากการบรรจุบุคคลผู้นี้ 

 ข้อ  ๑๐๗  กรณีท่ีเทศบาลขอบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามข้อ ๑๐๕ แต่ยังไม่ได้ก าหนด
ต าแหน่งผู้เช่ียวชาญ  หรือผู้ช านาญการตามท่ีก าหนดในข้อ ๑๐๕ (๒)  ให้เทศบาลเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ช านาญการให้ ก.ท.จ.พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  โดยก าหนดเป็น
ต าแหน่งสายงานตามลักษณะงานและก าหนดระดับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ี  
ก.ท. ก าหนดแล้วเสนอให้ ก.ท.พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ส าหรับกรณีการขอก าหนดต าแหน่งดังกล่าวเป็นการก าหนดต าแหน่งสายงานใหม่  
ซึ่งเป็นสายงานท่ี ก.ท. ยังไม่ได้ก าหนดมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของสายงานนั้น ในการขอก าหนด
ต าแหน่งดังกล่าวให้เทศบาลจัดท าร่างมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่งสายงานนั้นเสนอไป
พร้อมกันด้วย ท้ังนี้  เพื่อแสดงให้ทราบถึงประเภทต าแหน่ง  ชื่อต าแหน่งสายงานลักษณะงาน
โดยท่ัวไป หน้าท่ีและความรับผิดชอบของต าแหน่ง ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ  คุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งและระดับต าแหน่ง 



 ๕๗ 
 

 ข้อ  ๑๐๘  เมื่อ ก.ท.จ.  ได้เห็นชอบการบรรจุบุคคลใดเข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ 
หรือผู้ช านาญการ ในต าแหน่งใด ระดับใด แล้ว ให้ ก.ท.จ. ก าหนดอันดับเงินเดือนและขั้นเงินเดือน
ท่ีจะให้ได้รับ  โดยขั้นเงินเดือนท่ีจะให้ได้รับดังกล่าว ก.ท.จ.ให้ได้รับในขั้นท่ีไม่ต่ ากว่าจุดกึ่งกลาง
ระหว่างขั้นสูง และขั้นต่ าของอันดับเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับ 

ข้อ ๑๐๙ ในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ี ก.ท.จ.เห็นว่า ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการสอบแข่งขัน อาจ
คัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้ในกรณีดังนี้ 

(๑)  การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนรัฐบาล  ทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนของ
เทศบาลเพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ  
  (๒)  การบรรจุและแต่งตั้งผู้ส าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิท่ี  ก .ท. ก าหนดให้คัดเลือก
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ 
  (๓)  การบรรจุและแต่งตั้งผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ี  ก .ท.จ. อนุมัติให้                  
ส่วนราชการใดจัดให้มีการศึกษาขึ้น เพ่ือเข้ารับราชการในเทศบาลโดยเฉพาะ 
  (๔)  การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถมารับการบรรจุได้ เมื่อถึง  
ล าดับท่ีท่ีสอบได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
ทหารและได้มารายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นั้นสอบได้ ถูกยกเลิกไปแล้ว 
  (๕)  การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้ เนื่องจากได้มารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแล้ว  แต่มีเหตุท่ีไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
ในต าแหน่งท่ีสอบแข่งขันได้ตามก าหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง 
  (๖)  กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและความช านาญสูง   
เข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ช านาญการ 

ข้อ  ๑๑๐  พนักงานเทศบาลผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร ตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  เมื่อผู้นั้นพ้นจากราชการทหาร โดยมิได้กระท าการใด ๆ  ใน
ระหว่างรับราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่าง
ร้ายแรง และผู้นั้นไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดในหมวด ๑ หาก
ประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลในเทศบาลเดิม  ภายในก าหนด ๑๘๐ วันนับแต่วัน
พ้นจากราชการทหาร  ให้ส่ังบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในเทศบาลได้ 

พนักงานเทศบาล ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการตามวรรคหนึ่ง ให้มีสิทธิได้นับวันรับ
ราชการก่อนถูกสั่งให้ออกจากราชการ รวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้ วยการรับ
ราชการทหารและวันรับราชการเมื่อได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นเวลาราชการติดต่อกันเพ่ือ
ประโยชน์ตามประกาศนี้ และตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเสมือน
ว่าผู้นั้น มิได้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการ 



 ๕๘ 
 

ข้อ  ๑๑๑ เมื่อพนักงานเทศบาลผู้ใดออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมาย ว่า
ด้วยการรับราชการทหาร ให้เทศบาลสงวนต าแหน่งในระดับเดียวกันไว้ส าหรับบรรจุผู้นั้นกลับเข้า
รับราชการ 

 ข้อ  ๑๑๒  พนักงานเทศบาลผู้ท่ีได้ออกจากราชการไปรับราชการทหาร  ตามข้อ ๑๑๑   
หากผู้นั้นประสงค์จะขอกลับเข้ารับราชการในเทศบาลเดิมจะต้องยื่นค าขอพร้อมด้วยหนังสือ
รับรองประวัติการรับราชการทหารตามแบบท่ีก าหนดท้ายประกาศนี้ ภายใน  ๑๘๐ วัน นับแต่วัน
พ้นจากราชการทหาร 

ข้อ  ๑๑๓  ให้เทศบาลตรวจสอบเอกสารและประวัติการรับราชการทหารตามข้อ ๑๑๒ 
หากเห็นว่าเป็นเอกสารท่ีถูกต้อง และผู้นั้นได้พ้นจากราชการทหารโดยมิได้กระท าการใด ๆ  ใน
ระหว่างรับราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่าง
ร้ายแรง  และผู้นั้นไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม อีกท้ังผู้นั้นได้ยื่นค าขอบรรจุกลับ
เข้ารับราชการภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร ก็ให้นายกเทศมนตรีโดยความ
เห็นชอบของ ก.ท.จ. สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับเดิมที่สงวนไว้  โดยให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้ 

(๑)  ในกรณีท่ีผู้กลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป 
แต่ไม่ถึง ๑ ปี ให้สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล โดยให้รับเงินเดือนใน
อันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินครึ่งขั้น 

ถ้ามีเศษของ ๖ เดือนท่ีไปรับราชการทหาร เมื่อน าเศษท่ีเหลือไปรวมกับระยะ         
เวลาในการปฏิบัติงานของครึ่งปีท่ีแล้วมาของผู้นั้นก่อนออกไปรับราชการทหารแล้วได้ครบ ๖ 
เดือน ก็ให้สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นท่ีสูง
กว่าเดิมได้อีกไม่เกินคร่ึงขั้น   

(๒)  ในกรณีท่ีผู้กลับจากราชการทหาร มีเวลารับราชการทหารครบ ๑ ปี ให้ผู้มี
อ านาจสั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล  โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิม
และในขั้นท่ีสูงกว่าเดิมได้ไม่เกินปีละหนึ่งขั้น 

(๓)  ในกรณีท่ีผู้กลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต่ ๑ ปี ขึ้นไปเศษ
ของปีท่ีไปรับราชการทหารท่ีเหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ (๒) แล้วหากมีระยะเวลาเหลือ
ครบ  ๖ เดือน ให้สั่งบรรจุผู้นั้นโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นท่ีสูงกว่าเดิม เพิ่มจากข้อ 
(๒) ได้อีก ไม่เกินครึ่งขั้นส าหรับระยะเวลาท่ีค านวณได้ครบ ๖ เดือน และหากยังมีเศษท่ีเหลือจาก
การค านวณครั้งสุดท้ายแต่ไม่ครบ ๖ เดือน ให้พิจารณาค านวณตามเกณฑ์ ข้อ (๑) วรรคสอง 
  ท้ังนี้  การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเดิม ตามข้อ (๑) ข้อ (๒)และข้อ(๓) นั้นจะต้อง
ไม่ได้รับประโยชน์มากกว่าผู้ท่ีมิได้ออกจากราชการไปรับราชการทหารและต้องไม่เกินขั้นสูงของ
อันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งระดับเดิม 



 ๕๙ 
 

ข้อ  ๑๑๔  ในการบรรจุผู้ไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการหากผู้ใดไม่เคยได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีเริ่มต้นจากระดับ ๓ ขึ้นไป ซึ่งต้องใช้วุฒิปริญญาตรี 
หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในสายงานดังกล่าว ผู้นั้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนดในหมวด ๖ ว่าด้วยการย้ายพนักงาน
เทศบาล ด้วย 

ข้อ  ๑๑๕ พนักงานเทศบาลท่ีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหาร ก่อนวันท่ีประกาศนี้มีผลใช้บังคับ หากพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความ
เสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลในเทศบาลเดิม ภายในก าหนด ๑๘๐ 
วันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร  ให้น าความท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๑๑๑  ข้อ ๑๑๒  มาใช้บังคับแก่
พนักงานเทศบาล ท่ีกล่าวถึงโดยอนุโลม  

ข้อ  ๑๑๖  พนักงานเทศบาลผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว  และไม่ใช่เป็นกรณีออกจาก
ราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ถ้าสมัครเข้ารับราชการ และเทศบาลต้องการจะ
รับผู้นั้นเข้ารับราชการ ให้ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องยื่นค าขอตามแบบ และเอกสารประกอบ 
ดังนี้ 
  (๑)  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วันท่ีออกใบรับรองถึงวันท่ี
ยื่นขอกลับเข้ารบัราชการ 
  (๒)  ส าเนาทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล 
  (๓)  หนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ และความประพฤติของผู้บังคับบัญชา
เดิม ซึ่งมีต าแหน่งตั้งแต่ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
  (๔)  ส าเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งท่ีจะบรรจุ 
  (๕)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  (๖)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  (๗)  ส าเนาหนังสือส าคัญการสมรส หลักฐานอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล                  
หรือหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน (ถ้ามี) 
  (๘)  ส าเนาค าส่ังอนุญาตให้ออกจากราชการ 

ข้อ  ๑๑๗  ให้เทศบาลตรวจสอบเอกสารตามข้อ ๑๑๖ และประวัติการรับราชการ  และ
การท างานทุกแห่งของผู้สมัคร และให้สอบถามไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้
ได้รายละเอียดข้อเท็จจริงมากท่ีสุดมาประกอบการพิจารณา 

 

 



 ๖๐ 
 

ข้อ  ๑๑๘  การพิจารณาเพื่อบรรจุผู้ท่ีออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ ให้
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  (๑)  ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือ
ได้รับการยกเว้นในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามส าหรับพนักงานเทศบาล 

(๒)  ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีจะบรรจุ           
และแต่งตั้งตามท่ี  ก.ท. ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หรือได้รับอนุมัติจาก ก.ท.  
  (๓)  กรณีบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ี  ก.ท. ก าหนดให้เป็นต าแหน่งท่ีมี
ระดับควบในสายงานใด ต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งระดับใดระดับ
หนึ่งท่ีเป็นระดับควบในสายงานนั้น ขึ้นบัญชีรอการบรรจุหรือเลื่อนระดับต าแหน่งอยู่ และกรณี
บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ี ก.ท.มิได้ก าหนดให้เป็นต าแหน่งท่ีมีระดับควบ ต้องไม่มีผู้สอบ
คัดเลือกได้ในต าแหน่งนั้นขึ้นบัญชีรอการเลื่อนระดับต าแหน่งอยู่   เว้นแต่ ผู้ท่ีจะกลับเข้ารับ
ราชการนั้น เป็นผู้ ท่ีออกจากราชการไปด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือลาออก
จากราชการเพื่อติดตามคู่สมรสไปรับราชการ ณ ต่างประเทศ  หรือเป็นผู้ท่ีออกจากราชการไป
เพราะถูกยุบเลิกต าแหน่ง  

ข้อ  ๑๑๙  การบรรจุและแต่งตั้งผู้สมัครกลับเข้ารับราชการตามท่ีประกาศนี้  ให้
นายกเทศมนตรี  โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีไม่
สูงกว่าเดิม  และให้ได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าขั้นที่เคยได้รับอยู่เดิมก่อนออกจากราชการ 

ข้อ  ๑๒๐  การบรรจุและแต่งตั้งจากข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นผู้
ขอโอนมาเป็นพนักงานเทศบาลให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในหมวด ๘ 

ข้อ  ๑๒๑ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งพนักงานเทศบาล  ต าแหน่งใดต้องมีคุณวุฒิ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.ท. ก าหนด 

ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือคุณวุฒิใด  เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งให้หมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิท่ี ก.พ. ก.ค. หรือ  ก.ท. รับรอง 

กรณี มี เหตุ ผลความจ า เป็ น   ก .ท .อาจให้ ความ เห็ นชอบ ในการก าหนด
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีแตกต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ีก าหนด
ไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งก็ได้ 

 



 ๖๑ 
 

 ๒๑ข้อ ๑๒๒ ผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ใดในเทศบาล หากภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นโดยไม่ ได้รับ
การยกเว้นจาก ก.ท.จ.ในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในหมวด ๑ ว่าด้วยคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้าม  หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น โดยไม่ได้รับอนุมัติยกเว้นจาก 
ก.ท.อยู่ก่อนก็ดี หรือมีกรณีต้องหาอยู่ก่อนและภายหลังเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีต้องหา
นั้นก็ดี หรือกรณีบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันก็
ดี ให้นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. สั่งให้ผู้นั้นออกจากข้าราชการโดยพลัน แต่
ท้ังนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอ านาจและหน้าท่ี  และการรับเงินเดือน
หรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีได้รับ หรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการก่อนมีค าสั่งให้ออกนั้น และถ้า
การเข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้ว ให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุ
ทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ข้อ  ๑๒๓  การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งท่ี ก.ท. ยังมิได้ก าหนด
ต าแหน่ง จะกระท ามิได้ 

 

๒๒ข้อ ๑๒๔ ผู้ใดได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ให้มีการทดลองปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการของพนักงานเทศบาล โดยให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๙ เดือน 
กรณีผู้ท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ให้ผู้นั้นได้รับการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มในต าแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลา ๒ ปี ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู ท้ังนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ท่ี ก.ท.ก าหนด ในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต้องด าเนินการในรูปคณะกรรมการ กรณีท่ีไม่ผ่านการประเมินและไม่
สมควรให้รับราชการต่อไป ก็ให้นายกเทศมนตรีสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ โดยได้รับความ
เห็นชอบจาก ก.ท.จ. 

    ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่งให้ถือเสมือนว่า ผู้ นั้นไม่เคยเป็น
พนักงานเทศบาล แต่ท้ังนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือการรับเงินเดือน
หรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีได้รับจากราชการในระหว่างท่ีผู้นั้นอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการ หรืออยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
                                                   
๒๑ขอ้ ๑๒๒ แกไ้ขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล (ฉบบัที ่๒๙) พ.ศ.
๒๕๕๐  ซึง่ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการคดัเลอืก การบรรจุและแต่งตัง้ การยา้ย การโอน การ
รบัโอน การเลื่อนระดบั และการเลื่อนขัน้เงนิเดอืน (แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ.๒๕๕๐  ลงวนัที ่๒๒ สงิหาคม ๒๕๕๐ มผีลตัง้แต่วนัที ่๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๐ 
๒๒ขอ้ ๑๒๔ แกไ้ขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล (ฉบบัที ่๒๒) พ.ศ.
๒๕๔๙ ซึง่ออกตามประกาศ ก.ท. เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการคดัเลอืก การบรรจุและแต่งตัง้ การยา้ย การโอน การ
รบัโอน การเลื่อนระดบัและการเลื่อนขัน้เงนิเดอืน (เพิม่เตมิ) ลงวนัที ่๔ เมษายน ๒๕๔๙ มผีลตัง้แต่วนัที ่๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 



 ๖๒ 
 

ข้อ  ๑๒๕ ให้ผู้ได้รับการบรรจุจากผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุ
พิเศษท่ีไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน เข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งพนักงานเทศบาล 
และข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติงาน    ซึ่ง
โอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ต้องทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการในต าแหน่งท่ีได้รับ
แต่งตั้ง 

 ข้อ ๑๒๖  ภายใต้บังคับข้อ ๑๓๕ (๒) ให้ผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 
ตามข้อ ๑๒๕ ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการในต าแหน่งท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นเวลา ๖ เดือนนับแต่วัน
เข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการเป็นต้นไป 
    ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาด าเนินการในเรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
อย่างจริงจัง มีความเท่ียงธรรมและได้มาตรฐานในอันท่ีจะให้การทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ เป็น
กระบวนการเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ข้อ  ๑๒๗  ให้เทศบาลก าหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ตาม
ความเหมาะสม  แต่อย่างน้อยต้องประกอบด้วยความรู้ท่ีใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี  ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความสามารถใน
การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ความสนใจท่ีจะพัฒนาตนเอง คุณธรรม การปฏิบัติตนตามกรอบของ
จรรยาบรรณและการรักษาวินัย ความประพฤติ การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนและ
ข้อบังคับของทางราชการ 
     วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ี                     
ราชการให้เป็นไปตามท่ีเทศบาลก าหนด  แล้วรายงานให้ ก.ท.จ. ทราบ 

 ข้อ  ๑๒๘ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้มีหน้าท่ีดูแลการทดลองปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการ 
     ให้ผู้มีหน้าท่ีดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ มอบหมายงานให้ผู้ทดลอง
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการปฏิบัติ  และแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการทราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับ
วิธีการปฏิบัติงาน การประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ์การ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

 ข้อ  ๑๒๙  ให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการท ารายงานการปฏิบัติหน้าท่ีราชการของตน
เสนอผูม้ีหน้าท่ีดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามแบบและวิธีการท่ีเทศบาลก าหนด 

ข้อ  ๑๓๐  ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการ  ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีกจ านวน ๒ คน  ซึ่งอย่างน้อยต้องแต่งตั้ง
จากผู้มีหน้าท่ีดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการหนึ่งคน  พนักงานเทศบาลผู้เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการอีกหนึ่งคน 



 ๖๓ 
 

 ข้อ  ๑๓๑  ให้คณะกรรมการท าหน้าท่ีประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการของผู้
ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามรายการประเมิน วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑ์การ
ประเมินท่ีก าหนดไว้ ในข้อ  ๑๒๗ ท าการประเมิน ๒ ครั้ง  โดยประเมินครั้งแรกเมื่อทดลองปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการมาแล้วเป็นเวลา ๓ เดือนและประเมินครั้งท่ี ๒  เมื่อทดลองปฏิบัติหน้าท่ีหน้าท่ี
ราชการครบ ๖ เดือน  เว้นแต่คณะกรรมการไม่อาจประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการใน
แต่ละครั้งได้อย่างชัดแจ้ง  เนื่องจากผู้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ลาคลอดบุตร ลาป่วยซึ่ง
จ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน  ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี
หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี  หรือลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือ
เข้ารับการเตรียมพล  คณะกรรมการจะประเมินผลรวมเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการครบ ๖ 
เดือนแล้วก็ได้ 
     ในกรณีท่ีมีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามข้อ  ๑๓๕ (๒)  
เมื่อครบก าหนดระยะเวลาท่ีขยายแล้วให้ประเมินอีกคร้ังหนึ่ง 

 ข้อ  ๑๓๒ ผลการประเมินของคณะกรรมการให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก และในกรณีมี
กรรมการท่ีไม่เห็นด้วยอาจท าความเห็นแย้งรวมไว้ก็ได้ 

 ข้อ  ๑๓๓ เมื่อคณะกรรมการได้ด าเนินการตามข้อ ๑๓๑ แล้ว ให้ประธานกรรมการ   
รายงานผลการประเมินต่อนายกเทศมนตรีตามแบบรายงานท้ายประกาศนี้ 
      (๑)  ในกรณีท่ีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ในข้อ  
๑๒๗ ให้รายงานเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการครบ ๖ เดือนแล้ว หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาท่ี
ขยายตามข้อ ๑๓๕ (๒)  แล้ว 
      (๒)  ในกรณีท่ีผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ในข้อ  
๑๒๗  ให้รายงานเม่ือเสร็จสิน้การประเมินแต่ละครั้ง 

ข้อ  ๑๓๔  เมื่อนายกเทศมนตรีได้รับรายงานตามข้อ ๑๓๓ (๑) แล้ว ให้ประกาศว่าผู้ทดลอง
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการนั้นเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการพร้อมแจ้งให้ผู้นั้นทราบ และ
รายงานตามแบบรายงานท้ายประกาศนีไ้ปยัง ก.ท.จ.ภายใน ๕ วันท าการนับแต่วันประกาศ 

 ข้อ  ๑๓๕ เมื่อนายกเทศมนตรีได้รับรายงานตามข้อ  ๑๓๓ (๒)  ให้ด าเนินการดังนี้ 
  (๑) ในกรณี ท่ีเห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการออกจากราชการ  ให้
นายกเทศมนตรีแสดงความเห็นในแบบรายงานตามข้อ ๑๓๓ และมีค าสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. ภายใน ๕ วันท าการนับแต่วันท่ีได้รับรายงานพร้อมกับแจ้งให้ผู้นั้น
ทราบ  และส่งส าเนาค าส่ังให้ออกไปยัง ก.ท.จ.  ภายใน ๕ วันท าการนับแต่วันท่ีมีค าส่ัง 
 
 



 ๖๔ 
 
  (๒) ในกรณีท่ีเห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
ต่อไปจนครบ ๖ เดือน  หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการต่อไปอีกระยะหนึ่งเป็น
เวลา ๓ เดือน  แล้วแต่กรณี  ให้แสดงความเห็นในแบบรายงาน  แล้วแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการ ผู้มีหน้าท่ีดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  และคณะกรรมการทราบ  เพื่อท าการ
ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการและประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการต่อไป 
   ในกรณีท่ีผู้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการจนสิ้นสุด
ระยะเวลาท่ีขยายแล้ว  และนายกเทศมนตรีได้รับรายงานว่าผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
ของผู้นั้นยังต่ ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานอีก ให้นายกเทศมนตรีมีค าส่ังให้ผู้นั้นออกจากราชการ  โดย
น าความใน (๑) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ข้อ  ๑๓๖  การนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการเป็นเดือนตามประกาศนี้ ให้นับวันท่ีผู้
ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการไม่ได้มาปฏิบัติงานรวมเป็นเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วย  
และให้นับวันเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการวันแรกเป็นวันเร่ิมต้น  และนับวันก่อนหน้าจะถึงวันท่ีตรงกับ
วันเริ่มต้นนั้นของเดือนสุดท้ายแห่งระยะเวลาเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาถ้าไม่มีวันตรงกันในเดือน
สุดท้าย  ให้ถือเอาวันสุดท้ายของเดือนนั้นเป็นวันส้ินสุดระยะเวลา 

 ข้อ  ๑๓๗ พนักงานเทศบาลซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ผู้ใดได้รับแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้นตามวุฒิ  ย้าย  โอน  หรือออกจากราชการไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร แล้วได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลอีก  
ให้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ดังนี้ 

(๑)  กรณีได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้นในสายงานเดิมตามวุฒิท่ีได้รับ 
เพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น ให้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการต่อเนื่อง
ไปกับต าแหน่งเดิม  ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้นในต่างสายงานให้เริ่มทดลอง
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการใหม่ 
   (๒)  กรณีย้ายไปด ารงต าแหน่งในสายงานเดิม  ให้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการและ        
นับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการต่อเนื่องกับต าแหน่งเดิม  ถ้าย้ายไปด ารงต าแหน่งในต่างสาย
งานให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการใหม่ 
  (๓)  กรณีโอนมาด ารงต าแหน่งใหม่  ให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการและนับ
เวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการใหม่  เว้นแต่ กรณีโอนโดยบทบัญญัติของกฎหมายให้ทดลอง
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการต่อเนื่องกับต าแหน่งเดิม 
   (๔)  กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ    
ทหาร  เมื่อได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ไม่ว่าในสายงานเดิมหรือต่างสายงาน  ให้
ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการต่อเนื่องกับต าแหน่งเดิม 

 



 ๖๕ 
 

ข้อ  ๑๓๘  พนักงานเทศบาลผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดแล้ว หากภายหลังปรากฏ
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งผู้นั้น
ให้กลับไปด ารงต าแหน่งเดิม  หรือต าแหน่งอื่นในระดับเดียวกับต าแหน่งเดิมท่ีผู้นั้นมีคุณสมบัติตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งโดยพลัน โดยความเห็นชอบของ ก .ท .จ. แต่ ท้ังนี้  ไม่
กระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอ านาจหน้าท่ี และการรับเงินเดือน  หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดท่ีได้รับ หรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการในระหว่างท่ีได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ผู้ท่ีได้รับแต่งตั้งให้กลับไปด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งอื่นตามวรรคหนึ่ง  ให้รับ
เงินเดือนในขั้นท่ีพึงจะได้รับตามสถานภาพเดิม และให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีสถานภาพอย่างใดในการท่ี
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ตนมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น 

 

 ข้อ ๑๓๙ ในกรณีท่ีเทศบาลมีต าแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาว่างลง หรือ
ต าแหน่งว่างเนื่องจากการก าหนดขึ้นใหม่ ให้เทศบาลรายงานต าแหน่งว่างนั้นให้  ก.ท.จ.ทราบ
ภายใน ๗ วัน นับแต่วันท่ีมีต าแหน่งว่างและให้เทศบาลด าเนินการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งที่ว่างภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันท่ีต าแหน่งนั้นว่างลง 
   ในการด าเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารและสายงาน
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีว่างตามวรรคหนึ่ง ให้เทศบาลพิจารณาด าเนินการวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) รับโอนพนักงานเทศบาลต าแหน่งและระดับเดียวกับต าแหน่งท่ีว่างจาก
เทศบาลอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ท่ีอยู่ในสายงานนักบริหารในต าแหน่งและระดับ
เดียวกัน 
  (๒) สอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นแทนต าแหน่งท่ีว่างตามข้อ 
๗๖ หรือข้อ ๙๓ แล้วแต่กรณี 
  (๓) คัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภท
อื่นซึ่งด ารงต าแหน่งท่ีมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับต าแหน่งบริหารท่ีจะรับโอน โดยมีหนังสือ
รับรองจากส่วนราชการต้นสังกัด และผู้จะขอให้รับโอนจะต้องมีระดับต าแหน่งไม่ต่ ากว่าต าแหน่งท่ี
จะแต่งตั้งตามข้อ ๑๗๑ ท้ังนี้ ต้องเปิดโอกาสให้พนักงานเทศบาลต าแหน่งและระดับเดียวกับ
ต าแหน่งท่ีว่างจากเทศบาลอื่นท่ีอยู่ในสายงานนักบริหารในต าแหน่งและระดับเดียวกัน เข้ารับการ
คัดเลือกด้วย 
  (๔) รายงาน  ก.ท.จ. หรือ ก.ท. แล้วแต่กรณี เพื่อขอใช้บัญชีในต าแหน่งประเภท
และระดับเดียวกันโดยไม่ต้องเรียงตามล าดับที่ 
 
 
 



 ๖๖ 
 
  กรณีท่ีเทศบาลมีต าแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาว่างลง หรือ
ต าแหน่งว่างเนื่องจากการก าหนดขึ้นใหม่ ว่างลงเกินกว่า ๖๐ วัน โดยท่ีเทศบาลมิได้ด าเนินการ 
สรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาท่ีว่างตามวรรค
สอง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือกรณีท่ีเทศบาลได้ด าเนินการตามวรรคสองแล้ว   แต่ยังไม่
สามารถสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งได้ ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันท่ีต าแหน่งว่างหรือต าแหน่งว่าง
เนื่องจากการก าหนดขึ้นใหม่ ให้ถือว่าการด าเนินการท่ีแล้วมาเป็นอันยกเลิก และให้ ก.ท.จ. หรือ 
ก.ท.แล้วแต่กรณี ส่งบัญชีผู้สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกได้ของจังหวัดหรือของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ให้เทศบาลด าเนินการบรรจุแทนต าแหน่งท่ีว่างภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีได้รับ
หนังสือส่งตัวผู้สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกได้นั้น 
  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประเมินผลการปฏิบัติงานและความประพฤติในรอบ ๖ เดือน 
ของพนักงานเทศบาลท่ีก.ท.จ. หรือ ก.ท. ส่งมาบรรจุแทนต าแหน่งท่ีว่าง หากผลการประเมิน
ปรากฏว่าการปฏิบัติราชการไม่มีประสิทธิภาพหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม ให้รายงาน ก.ท.จ. 
พิจารณาด าเนินการตามข้อ  ๑๖๙ 
   ในกรณีท่ีพนักงานเทศบาลถูกด าเนินการตามวรรคสี่ตั้งแต่ ๒ ครั้งติดต่อกัน โดย
เหตุเกิดจากการปฏิบัติราชการไม่มีประสิทธิภาพหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม ให้  ก.ท.จ. 
พิจารณาเรียกตัวพนักงานเทศบาลรายดังกล่าว เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟูสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน ตามท่ี ก.ท. ก าหนด 
  กรณีนายกเทศมนตรีไม่ด าเนินการบรรจุแต่งตั้งตามวรรคสาม โดยไม่มีเหตุผล         
อันสมควร   ให้ถือว่าละเลยไม่ปฏิบัติตาม   หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย   
ให ้ก.ท.จ. แจ้งผู้ก ากับดูแลพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีต่อไป 
 

หมวด  ๖ 
การย้าย 

 ๒๓“ข้อ ๑4๐ การย้ายพนักงานเทศบาล ผู้ด ารงต าแหน่งหนึ่งไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอีก
ต าแหน่งหนึ่ง ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในประเภทและระดับเดียวกันโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
                  (1) กรณีการย้ายไปด ารงต าแหน่งประเภทและระดับเดียวกันท่ีว่างในแผน
อัตราก าลังสามปี ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น  
               (2) กรณีการย้ายสับเปลี่ยนต าแหน่งกันในประเภทและระดับเดียวกัน ผู้นั้น
ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น 
                                                   
๒๓ขอ้ ๑๔๐-๑๕๑ แกไ้ขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล (ฉบบัที ่๕๗) 

พ.ศ.๒๕๕๙ ซึง่ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัการยา้ยพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวนัที ่๒๘ ธนัวาคม ๒๕๕๘ การใดที่
อยูร่ะหวา่งด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีใ่ชบ้งัคบัอยูก่่อนประกาศน้ีใช้บงัคบั ใหเ้ป็นอนัยกเลกิ โดยใหถ้อืปฏบิตัติามประกาศฉบบัน้ีแทน มี
ผลตัง้แต่วนัที ่๑ มกราคม ๒๕๕๙ 



 ๖๗ 
 

 ข้อ ๑๔๑  การย้ายพนักงานเทศบาลให้พิจารณาถึงเหตุผลความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการ การพัฒนาพนักงานเทศบาลเป็นหลัก และอาจพิจารณาความจ าเป็นอื่น ๆ ท่ีต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานของราชการประกอบด้วย 
 

 ข้อ ๑๔๒  การย้ายพนักงานเทศบาลผู้ด ารงต าแหน่งหนึ่งไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสาย
งานและประเภทเดิม ให้สั่งย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับเดิมและให้ได้รับเงินเดือนในขั้น
เดิม ท้ังนี้ ต้องเป็นต าแหน่งว่างในแผนอัตราก าลังสามปี หรือเป็นการย้ายสับเปลี่ยนในต าแหน่ง
เดียวกัน 
 

          ข้อ ๑๔๓  การย้ายพนักงานเทศบาลผู้ด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน หรือ
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต่างสายงาน ให้กระท าได้ในกรณี
เป็นต าแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน ให้สั่งย้ายไปด ารงต าแหน่งสายงานอื่นนั้นในประเภทและ
ระดับเดียวกัน โดยให้ได้รับเงินเดือนในขั้นเดิม ท้ังนี้ พนักงานเทศบาลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น   แต่ไม่จ าต้องเป็นผู้ได้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานนั้นหรืองาน
อื่นท่ีเกี่ยวข้องมาก่อน และให้ด าเนินการ ดังนี้ 
    (1)  พนักงานเทศบาลผู้จะขอรับการแต่งตั้งเสนอค าร้องขอย้ายไปด ารงต าแหน่งใน
สายงานอื่นนั้น ให้ใช้แบบตามท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลก าหนด   
    (2)  ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการแต่งตั้ง ได้แก่ ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรี ประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับต าแหน่งของสายงานท่ีจะ
แต่งตั้งใหม่ตามแบบประเมิน 
    (3)  ผู้ท่ีจะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานอื่นจะต้องได้คะแนนจากผล
การประเมินของผู้บังคับบัญชาแต่ละคนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ส าหรับต าแหน่ง ท่ีต้องใช้เทคนิค
เฉพาะให้ทดสอบความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วย 
  (4) กรณีมีผู้ขอรับการแต่งตั้งเกินกว่าจ านวนต าแหน่งว่างให้น าคะแนนผลการ
ประเมินของผู้บังคับบัญชาทุกคนรวมกัน แล้วจัดท าบัญชีเรียงตามล าดับคะแนนรวม เสนอ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ให้ความเห็นชอบ หากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นควรก าหนด
รายการประเมินเพิ่มเติม เช่น การสัมภาษณ์ การทดสอบ ก็อาจพิจารณาก าหนดเพิ่มเติมได้ กรณีมี
คะแนนเท่ากันให้จัดเรียงตามล าดับอาวุโสในราชการ บัญชีดังกล่าวให้มีอายุ 1 ปี นับแต่วันท่ี
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นชอบการแต่งตั้งให้แต่งตั้งเรียงล าดับท่ีในบัญชีดังกล่าว 
 

 ข้อ ๑๔๔  กรณีการพนักงานเทศบาลท่ีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น และปัจจุบันไม่ได้ด ารง
ต าแหน่งในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไป หากจะย้ายพนักงานเทศบาลผู้นั้นไปแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่ง ในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไปผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ท่ีสอบแข่งขันหรือสอบ
คัดเลือกได้ในต าแหน่งซึ่งอยู่ในสายงานท่ีจะย้ายและบัญชีการสอบแข่งขันได้หรือสอบคัดเลือกยังไม่
ถูกยกเลิกด้วย    
 



 ๖๘ 
 
     กรณีการย้ายได้รับคุณวุฒิท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง
โดยได้รับคุณวุฒิการศึกษาท่ีขาดแคลนตามพื้นท่ีท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด โดย
ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนของเทศบาล หรือผู้ได้รับคุณวุฒิ ท่ีคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลก าหนดให้คัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการได้ ตามประกาศมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการ
คัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด 
 

 ข้อ ๑๔๕ การย้ายพนักงานเทศบาลไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานประเภทท่ัวไป 
ระดับช านาญงาน หรือระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ 
และระดับเชี่ยวชาญ พนักงานเทศบาลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้งและตรงตามความรู้ ทักษะ สมรรถนะ รวมถึงระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารง
ต าแหน่งในต าแหน่งนั้นด้วย โดยต้องผ่านการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานหรือผลงานตาม
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งระดับท่ีสูงขึ้น
ด้วย ดังนี้ 
                 (1) กรณีการย้ายมาด ารงต าแหน่งในกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้องเกื้อกูลกันต้องผ่านการ
ประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน 
                 (2) กรณีการย้ายมาด ารงต าแหน่งในกลุ่มงานท่ีไม่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันต้องผ่านการ
ประเมินบุคคลการปฏิบัติงาน และผลงาน 
 

 ข้อ 1๔๖ การย้ายพนักงานเทศบาลผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นไปด ารง
ต าแหน่งประเภทและระดับเดียวกันแต่ต่างสายงาน ผู้นั้นจะต้องมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งของต าแหน่งนั้น และจะต้องเคยด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีจะแต่งตั้งมาแล้วไม่
น้อยกว่า 1 ปี 
   ส าหรับผู้ท่ีมีคุณสมบัติไม่ตรงตามวรรคหนึ่งหากมีความประสงค์จะย้ายต่างสายงาน
ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคความรู้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค 
ข) และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) โดยไม่มีการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกแต่อย่างใด      
   การย้ายพนักงานเทศบาลซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไปและประเภทวิชาการไปด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้นในต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นหรือผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นไป
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นในต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ผู้นั้นจะต้องมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งของต าแหน่งนั้น และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกท่ีก าหนด 
 

 ข้อ 1๔๗ การย้ายพนักงานเทศบาลผู้ด ารงต าแหน่งใดไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสาย
งาน ประเภทท่ีแตกต่างจากเดิมและระดับท่ีต่ ากว่าเดิม หรือย้ายพนักงานเทศบาลในต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการท้องถิ่นหรือประเภทบริหารท้องถิ่นหรือสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ไป
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไปหรือประเภทวิชาการ ให้กระท าได้ต่อเมื่อพนักงานเทศบาลผู้
นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้งและผู้นั้นต้องสมัครใจและ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 



 ๖๙ 
 

   ในการย้ายพนักงานเทศบาลตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลต้องพิจารณาโดยค านึงถึงเหตุผลความจ าเป็นและประโยชน์ท่ีทางราชการจะได้รับ โดยให้
ได้รับเงินเดือนตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่องการให้พนักงานเทศบาล
ได้รับเงินเดือน 
 

   ข้อ 1๔๘ ในการสั่งย้ายพนักงานเทศบาลไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต่างสายงาน ให้
ค านึงถึงโอกาสในความก้าวหน้าของพนักงานเทศบาลในการเลื่อนระดับสูงขึ้นด้วย ซึ่งอาจท าให้
พนักงานเทศบาลผู้นั้นมีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีแต่งตั้งใหม่ไม่ครบตาม
หลักเกณฑ์การเล่ือนระดับดังกล่าวได้” 
 

 ข้อ 1๔๙ เมื่ อมีค าสั่ งย้ายพนักงานเทศบาลไปแต่ งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งใดแล้วให้
ผู้บังคับบัญชาแจ้งหน้าท่ีและความรับผิดชอบของต าแหน่งดังกล่าวให้พนักงานเทศบาลผู้นั้นทราบ
ในวันท่ีไปรายงานตัวรับมอบหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้นต่อไป 
 

 ข้อ 1๕๐ การย้ายสับเปลี่ยนพนักงานครูเทศบาลสายงานบริหาร ให้นายกเทศมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เป็นผู้ออกค าสั่งแต่งตั้ง โดยจะต้องเป็นผู้
ด ารงต าแหน่งเดียวกัน ส าหรับเลขที่ต าแหน่งให้คงไว้ที่เดิม ส่วนระดับ วิทยฐานะและอัตรา
เงินเดือน ให้ติดตามตัวบุคคลไปก าหนดในต าแหน่งใหม่ที่จะแต่งตั้ง ซึ ่งกรณีนี้ให้หมายรวมถึง
การย้ายให้ด ารงต าแหน่งท่ีว่างด้วย 
 

 ข้อ 15๑ การย้ายสับเปลี่ยนพนักงานครูเทศบาลสายงานการสอน ให้นายกเทศมนตรี โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เป็นผู้ออกค าสั่งแต่งตั้ง โดยจะต้องเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งและสาขาวิชาเอกเดียวกัน ส าหรับเลขท่ีต าแหน่งให้คงไว้ท่ีเดิม ส่วนระดับวิทยฐานะและ
อัตราเงินเดือนให้ติดตามตัวบุคคลไปก าหนดในต าแหน่งใหม่ท่ีจะแต่งตั้ง ซึ่งกรณีนี้ให้หมายรวมถึง
การย้ายใหด้ ารงต าแหน่งที่ว่างด้วย 
     ในกรณี ท่ีมี เหตุผลจ าเป็นพิ เศษ ท่ี ไม่อาจด าเนินการตามวรรคหนึ่ ง ให้
นายกเทศมนตรี เสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล พิจารณาให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
ย้ายสับเปลี่ยนพนักงานครูเทศบาล สายงานการสอน โดยไม่จ าเป็นต้องด ารงต าแหน่งหรือสาขา
วิชาเอกเดียวกันได้เป็นการเฉพาะราย” 

 

 

 

 

 



 ๗๐ 
 

หมวด  ๗ 
การโอน 

 

 ข้อ ๑๕๒ การโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลหนึ่งไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลอีกแห่งหนึ่ง ให้โอนและแต่งตั้งจากพนักงานเทศบาล ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
  (๑) ผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้งนั้น หรือผู้ได้รับ
การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้นนั้น ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี  
ก.ท. ก าหนด 
  (๒) ผู้ขอโอนต าแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาภายใน ๖๐ วัน นับ
แต่วันท่ีต าแหน่งว่าง ตามข้อ ๑๕๙ 
  (๓) ผู้ขอโอนโดยการโอนสับเปลี่ยนต าแหน่งในต าแหน่งเดียวกันและระดับเดียวกัน
ระหว่างเทศบาล หรือผู้ขอโอนมาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลตามข้อ ๑๖๗ 
  (๔) ผู้ท่ี ก.ท.จ.ได้มีมติให้โอนจากเทศบาลหนึ่งไปด ารงต าแหน่งในอีกเทศบาลหนึ่ง
ในจังหวัดเดียวกัน ตามข้อ ๑๖๘ หรือข้อ ๑๖๙ 
  (๕) ผู้ท่ี ก.ท.ได้มีมติให้โอนจากเทศบาลหนึ่งไปด ารงต าแหน่งในอีกเทศบาลหนึ่ง 
ตามข้อ ๑๓๙ วรรคสาม หรือข้อ ๑๖๙ 

 ข้อ ๑๕๓ ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกในกรณีพิเศษท่ีไม่
จ าเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล หรือการแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
ผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งใดในเทศบาล  และผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ได้รับ
คัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน  ผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับการคัดเลือก
นั้นเป็นพนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาลอื่น  ให้เทศบาลที่จะบรรจุหรือแต่งตั้งนั้น เสนอเร่ืองการ
ขอรับโอนพนักงานเทศบาลผู้นั้นเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีสอบแข่งขันได้ ได้รับคัดเลือกในกรณี
พิเศษท่ีไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกได้ หรือได้รับคัดเลือก แล้วแต่กรณี  ให้ ก .ท.จ. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

ข้อ  ๑๕๔ ในการโอนพนักงานเทศบาลผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ได้รับคัดเลือกในกรณีพิเศษท่ีไม่
จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน ผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือก  ให้เทศบาลท่ีจะรับโอนมีหนังสือ
แจ้งความประสงค์จะรับโอนพร้อมความเห็นชอบของ ก.ท.จ.ท่ีจะรับโอนให้เทศบาลสังกัดเดิมของผู้
ท่ีจะโอนทราบ  และให้เทศบาลสังกัดเดิมของผู้ท่ีจะโอนเสนอเรื่องการให้โอนพนักงานผู้ท่ีจะโอนไป
นั้นให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

 



 ๗๑ 
 

 ข้อ  ๑๕๕ ในการออกค าสั่งรับโอนพนักงานเทศบาลของเทศบาลที่จะรับโอน และการออก
ค าสั่งให้พนักงานเทศบาลพ้นจากต าแหน่งและหน้าท่ีของเทศบาลสังกัดเดิมตามมติของ ก .ท.จ. 
ของแต่ละแห่ง ตามข้อ  ๑๕๓ และข้อ ๑๕๔  ให้เทศบาลท้ังสองแห่งประสานกัน เพื่อออกค าสั่ง
การรับโอนพนักงานเทศบาลและการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากต าแหน่งและหน้าท่ี โดย
ก าหนดให้มีผลในวันเดียวกัน   

 ข้อ  ๑๕๖ ให้พนักงานเทศบาลท่ีได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีสอบแข่งขันได้ หรือได้รับ
คัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการสอบแข่งขันได้รับเงินเดือน  ดังนี้ 
  (๑)  กรณีแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับเดิม  และผู้นั้นได้รับเงินเดือนต่ ากว่าหรือ      
เท่าคุณวุฒิ  ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิ  แต่หากผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ  ให้ได้รับ
เงินเดือนในขั้นที่ได้รับอยู่เดิม 
  (๒)  กรณีแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงกว่าเดิม  และผู้นั้นได้รับเงินเดือนต่ า         
กว่าหรือเท่าคุณวุฒิ  ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ  แต่หากผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ  ให้
ได้รับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งท่ีสอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุ
พิเศษไม่จ าเป็นต้องด าเนินการสอบแข่งขันในขั้นท่ีเทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม  
ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับท่ีพนักงานจะได้รับเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ท้ายประกาศนี้ 
      (๓) กรณีแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับต่ ากว่าเดิม  และผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูง
กว่าคุณวุฒิ  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งท่ีสอบแข่งขันได้ หรือได้รับ
คัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จ าเป็นต้องด าเนินการสอบแข่งขันในขั้นท่ีเทียบได้ตรงกันกับขั้น
เงินเดือนของอันดับเดิมตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับท่ีพนักงานจะได้รับเมื่อได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท้ายประกาศนี้  และหากผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
เงินเดือนส าหรับต าแหน่งท่ีสอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จ าเป็นต้อง
ด าเนินการสอบแข่งขัน  ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นสูงของอันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่ งท่ี
สอบแข่งขันได้ หรือได้รับคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการสอบแข่งขันนั้น 

 ข้อ  ๑๕๗  ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็น นายกเทศมนตรีจะด าเนินการให้พนักงาน 
เทศบาลท่ีได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีสอบแข่งขันได้ หรือได้รับคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ี
ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการสอบแข่งขัน  ซึ่งได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ  ให้ได้รับเงินเดือนตาม
คุณวุฒิก็ได้  หากมีการระบุเงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิไว้ในประกาศสอบแข่งขัน หรือ
คัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันในคร้ังนั้น 

 ข้อ  ๑๕๘ ให้พนักงานเทศบาลท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีสอบคัดเลือกได้ หรือ
ได้รับคัดเลือกท่ีมิใช่กรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน ได้รับเงินเดือน  ตามท่ีก าหนดใน
หมวด ๓ ว่าด้วยอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น  แล้วแต่กรณี 



 ๗๒ 
 

 
 ๒๔ข้อ ๑๕๘ ทวิ กรณีพนักงานเทศบาลผู้ใดได้รับอนุญาตจากนายกเทศมนตรีให้ไป
สอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ท่ีเทศบาลอื่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นแล้ว  
เมื่ อประสงค์จะโอนไปด ารงต าแหน่ งท่ีสอบแข่ งขัน  สอบคัด เลือก หรือคัด เลือกได้นั้ น  
นายกเทศมนตรีต้องเสนอ ก.ท.จ.เพ่ือให้ความเห็นชอบให้พ้นจากต าแหน่ง โดยออกค าส่ังให้พ้นจาก
ต าแหน่งวันเดียวกันกับค าส่ังของเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีรับโอน เว้นแต่ผู้นั้น
อยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือกรณีอ่ืนท่ี ก.ท.จ.เห็นสมควรให้ชะลอการโอน 

กรณีตามวรรคหนึ่ง ก.ท.จ.สามารถมีมติเห็นชอบให้นายกเทศมนตรีออกค าสั่งให้
พ้นจากต าแหน่งและหน้าท่ีได้ทันทีเมื่อได้รับแจ้งค าส่ังรับโอนจากเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นที่จะรับโอน  โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.ทุกครั้ง  แล้วรายงาน ก.ท.จ.ทราบ 
 

 ข้อ ๑๕๙ ภายใต้บังคับข้อ ๑๓๙ และข้อ ๑๕๒ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลและให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลเป็นส่วนรวม เมื่อ  ก.ท.จ.มีมติให้
ความเห็นชอบให้รับโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลอื่นท่ีประสงค์ขอโอนมาเป็นพนักงาน 
เทศบาลในต าแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาท่ีว่างของเทศบาลนั้น โดย
นายกเทศมนตรีท่ีเกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนนั้นแล้ว และเทศบาลที่ได้รับโอนได้เสนอขอ
ความเห็นชอบต่อ ก.ท.จ.ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันท่ีต าแหน่งนั้นว่างลง เมื่อ ก.ท.จ.ได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกเทศมนตรีออกค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีไม่สูงกว่าเดิม 
และได้รับเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม 
 

 ข้อ ๑๖๐  ในกรณีการโอนพนักงานเทศบาลมาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร
และสายงานผู้บริหารสถานศึกษาท่ีว่าง  เมื่อพ้นระยะเวลาตามท่ีก าหนดไว้ตามข้อ ๑๕๙  และ
เทศบาลพิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑๓๙ (๒) หรือ (๔) ให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
เพ่ือพิจารณาโอนพนักงานเทศบาล จ านวนไม่น้อยกว่า ๗ คน ดังนี้ 
  (๑)  ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ. ๑ คน                           เป็นประธานกรรมการ 
  (๒)  ผู้แทนส่วนราชการ ๑ คน                  เป็นกรรมการ 
  (๓)  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ๑ คน          เป็นกรรมการ 

(๔)  นายกเทศมนตรีที่มีต าแหน่งว่างหรือผู้แทนนายกเทศมนตรี     เป็นกรรมการ 
  (๕)  ปลัดเทศบาลท่ีมีต าแหน่งว่าง         เป็นกรรมการ 
  (๖)  ท้องถิ่นจังหวัด           เป็นกรรมการ 

(๗)  ผู้แทนพนักงานเทศบาลท่ีมีต าแหน่งว่างซึ่งนายกเทศมนตรีแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ 
      โดยให้เทศบาลแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ๑ คน         เป็นเลขานุการ 

                                                   
๒๔ขอ้ ๑๕๘ ทว ิแก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล (ฉบบัที ่๑๗) พ.ศ.
๒๕๔๘ ซึง่ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑก์ารโอนพนักงานเทศบาลผูส้อบแขง่ขนัได ้ผูส้อบคดัเลอืกได ้หรอืผูไ้ดร้บัคดัเลอืก 
(เพิม่เตมิ) ลงวนัที ่๓๑ สงิหาคม ๒๕๔๘ มผีลตัง้แต่วนัที ่๒๑ กนัยายน ๒๕๔๘ 



 ๗๓ 
 

  กรณีพิจารณาโอนปลัดเทศบาล  ให้เปลี่ยนกรรมการจากปลัดเทศบาลเป็นหัวหน้า
ส่วนราชการอื่นในเทศบาลท่ีมีต าแหน่งว่าง 
 

 ข้อ ๑๖๑  ในกรณีท่ีนายกเทศมนตรีไม่ประสงค์เป็นกรรมการตามข้อ ๑๖๐ (๔)  การ
แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาโอน  ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีหรือเทศมนตรีผู้ ท่ี
นายกเทศมนตรีมอบหมายเป็นกรรมการแทน 
 

 ข้อ ๑๖๒  กรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณาโอนท่ีแต่งตั้งจากผู้แทนหน่วยราชการท่ีเกี่ยวข้อง
ตามข้อ ๑๖๐ (๒) ให้เทศบาลพิจารณาแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด  ซึ่งเป็นส่วน
ราชการท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หรือข้าราชการพลเรือน
ตั้งแต่ระดับ ๗ ขึ้นไป ในสังกัดส่วนราชการนั้น 
 

 ข้อ ๑๖๓  กรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณาโอนท่ีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๑๖๐ (๓) 
ให้ เทศบาลพิจารณาแต่งตั้ งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ใน  ก .ท .จ . หรือผู้ทรงคุณวุฒิ อื่น ท่ีมีความรู้
ความสามารถในด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการบริหารและการจัดการ  หรือด้านกฎหมาย  
ซึ่งอาจเป็นข้าราชการหรือบุคคลท่ัวไปท่ีมีความรู้ความสามารถดังกล่าว 
 

 ข้อ ๑๖๔  เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณาโอนตามข้อ ๑๖๐ วรรคสอง  ให้
เทศบาลพิจารณาแต่งตั้งจากพนักงานเทศบาลต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการกอง  หรือหัวหน้า
ส่วนราชการท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
  ให้เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาโอน ท าหน้าท่ีในงานด้านธุรการต่าง ๆ 
ของคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาโอน และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และท่ีได้รับมอบหมาย 

ข้อ  ๑๖๕ หลักเกณฑ์การคัดเลือก วิธีการคัดเลือก และการก าหนดคุณสมบัติของผู้ท่ีมีสิทธิ
เข้ารับการคัดเลือกเพื่อโอนตามข้อ ๑๖๐ ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ส าหรับการ
คัดเลือก  ผู้ด ารงต าแหน่งบริหารเพ่ือแต่งตั้งให้มีระดับสูงขึ้นตามท่ีก าหนดในหมวด ๔ ว่าด้วยการ
คัดเลือก มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ข้อ  ๑๖๖ ให้คณะกรรมการคัดเลือก ด าเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดและได้
แจ้งความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก แล้วประกาศผล
การคัดเลือกเสนอให้  ก.ท.จ.พิจารณารับโอน 

 ข้อ  ๑๖๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๕๒  เพื่อประโยชน์แก่ราชการ เทศบาลอาจโอนสับเปลี่ยน
ต าแหน่งพนักงานเทศบาลในต าแหน่งเดียวกันได้ โดยความสมัครใจของพนักงานผู้โอน  และ
นายกเทศมนตรีของเทศบาลท่ีเกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนดังกล่าวแล้ว  ให้เทศบาลท่ี
เกี่ยวข้องเสนอขอความเห็นชอบต่อ ก.ท.จ. เมื่อ  ก.ท.จ.ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้
นายกเทศมนตรีออกค าสั่ง แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีไม่สูงกว่าเดิม และได้รับเงินเดือนใน
ขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม 



 ๗๔ 
 
  การโอนพนักงานเทศบาลอื่น มาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานในเทศบาล อาจ
กระท าได้โดยความสมัครใจของผู้จะขอโอน  และได้รับความยินยอมจากนายกเทศมนตรีของ
เทศบาลท่ีจะรับโอนนั้น เมื่อ ก.ท.จ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้นายกเทศมนตรีออกค าสั่ง
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และได้รับเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม 
  การโอนพนักงานเทศบาลตามวรรคสองมาด ารงต าแหน่งในระดับต่ ากว่าเดิมอาจ
กระท าได้ต่อเมื่อพนักงานเทศบาลผู้นั้นสมัครใจและได้รับความเห็นชอบจาก   ก.ท.จ.  ในการนี้  
ก.ท.จ. ต้องพิจารณาโดยค านึงถึงเหตุผลความจ าเป็นและประโยชน์ท่ีทางราชการจะได้รับ  โดย
ก าหนดให้ได้รับเงินเดือนในขั้นท่ีเทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม  ตามตาราง
เปรียบเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับท่ีพนักงานเทศบาล จะได้รับเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งท้าย ประกาศนี้  แต่หากผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสู งของอันดับเงินเดือนส าหรับ
ต าแหน่งนั้น ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นสูงของอันดับส าหรับต าแหน่งนั้น 
 

 ข้อ ๑๖๘  ภายใต้บังคับข้อ ๑๕๙ และข้อ ๑๖๗ ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็นท่ี
ส าคัญเป็นประโยชน์ต่อราชการของเทศบาลโดยส่วนรวม    เมื่อได้รับการร้องขอจากเทศบาล 
ก.ท.จ.อาจประสานการโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลหนึ่งมาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลของ
เทศบาลอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเดียวกันได้  โดยให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีไม่สูงกว่าเดิม และได้รับ
เงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม 
 

 ๒๕“ข้อ ๑๖๙ กรณีมีความปรากฏต่อ ก.ท.จ.ว่ามีเหตุผลความจ าเป็นเพื่อให้การบริหารงาน
ของเทศบาล และการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือเพื่อ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีระหว่างพนักงานเทศบาล ผู้บริหาร ผู้น าชุมชน และไม่
สามารถด าเนินการโอนพนักงานเทศบาลระหว่างเทศบาลภายในจังหวัด ตามหลักความสมัครใจได้ 
ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
     (๑) ให้ ก.ท.จ.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาในการโอนย้าย
ประกอบด้วย 
  - รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย    ประธานอนุกรรมการ 
  - ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ. จ านวน ๒ คน        อนุกรรมการ 
  - ผู้แทนนายกเทศมนตรีใน ก.ท.จ.   จ านวน ๒ คน  อนุกรรมการ 
  - ผู้แทนพนักงานเทศบาลใน ก.ท.จ. จ านวน ๒ คน  อนุกรรมการ 
  - ท้องถิ่นจังหวัด           อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

                                                   
๒๕ขอ้ ๑๖๙ แกไ้ขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล (ฉบบัที ่๒๘ แกไ้ข
เพิม่เตมิ) พ.ศ.๒๕๕๓  ซึง่ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการคดัเลอืก การบรรจุและแต่งตัง้ การย้าย 
การโอน การรบัโอน การเลื่อนระดบั และการเลื่อนขัน้เงนิเดอืน (แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ.๒๕๕๓ ลงวนัที ่๙ เมษายน ๒๕๕๓ มผีลตัง้แต่
วนัที ่๑ มถิุนายน ๒๕๕๓   



 ๗๕ 
 

  คณะอนุกรรมการมีหน้าท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบถามความเห็นของผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสรุปความเห็น ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาเสนอ ก.ท.จ. ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันได้
รับทราบค าสั่ง 
  (๒) เมื่อ ก.ท.จ.พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว หากปรากฏว่า มีเหตุความ
จ าเป็นอันสมควร ให้ ก.ท.จ. มีมติให้พนักงานเทศบาลโอนไปสังกัดเทศบาลอื่นได้ เมื่อ ก.ท.จ. มีมติ
เป็นประการใด ให้นายกเทศมนตรีที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น ภายใน ๔๕ วัน 
  (๓) มติ ก.ท.จ. ตาม (๒) ให้ถือเป็นท่ีสุด” 

ข้อ  ๑๗๐  การโอนพนักงานเทศบาล ตามท่ีก าหนดในหมวดนี้ ให้นายกเทศมนตรีมีค าสั่ง
รับโอนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล  ดังกล่าวให้ด ารงต าแหน่งท่ีสอบแข่งขันได้ สอบคัดเลือกได้ 
หรือได้รับคัดเลือก ตามข้อ ๑๕๒ และ ข้อ ๑๕๓ หรือต าแหน่งท่ี ก.ท.จ. มีมติให้ความเห็นชอบให้
รับโอนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด ตามข้อ ๑๕๙  ข้อ ๑๖๗  ข้อ ๑๖๘ และข้อ ๑๖๙  ให้
นายกเทศมนตรีของเทศบาลสังกัดเดิมมีค าสั่งให้พนักงานเทศบาลผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง ท้ังนี้ ให้
ก าหนดวันท่ีในค าสัง่รับโอนและค าสั่ง ให้พ้นจากต าแหน่งให้มีผลในวันเดียวกัน 

การสั่งการโอนพนักงานเทศบาล และการสั่งให้พนักงานเทศบาลพ้นจากต าแหน่ง
ตามวรรคหนึ่ง  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก  ก.ท.จ.  

 

๒๖ข้อ ๑๗๐ ทวิ กรณีการโอนพนักงานเทศบาลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เมื่อเทศบาลได้รับแจ้งการรับโอนพนักงานเทศบาลผู้นั้น
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือส่วนราชการอื่น ให้นายกเทศมนตรีรายงาน 
ก.ท.จ.เพื่อขอความเห็นชอบให้พ้นจากต าแหน่ง โดยก าหนดวันออกค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่งเป็น
วันเดียวกันกับค าสั่งการรับโอน เมื่อมีค าส่ังรับโอนแล้วให้นายกเทศมนตรีรายงานให้ ก.ท.จ.ทราบ 

 
หมวด  ๘ 
การรับโอน 

 

ข้อ ๑๗๑ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นท่ีไม่ใช่
ข้าราชการการเมือง หรือข้าราชการวิสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลให้รับโอน
และแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลจากผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง
โดยกรณีพิเศษตามข้อ ๑๐๙ (๒) โดยให้ด ารงต าแหน่งท่ีสอบแข่งขันได้ หรือได้รับการคัดเลือกนั้น 
และให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิส าหรับต าแหน่งนั้น เว้นแต่ ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ ให้
ได้รับเงินเดือนเท่ากับเงินเดือนท่ีได้รับอยู่เดิม แต่ถ้าไม่มีขั้นเงินเดือนเท่ากับเงินเดือนท่ีได้รับอยู่เดิม  
                                                   
๒๖ขอ้ ๑๗๐ ทว ิแก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล (ฉบบัที ่๒) พ.ศ.
๒๕๔๖ ซึง่ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการคดัเลอืก การบรรจุและแต่งตัง้ การยา้ย การโอน การ
รบัโอน การเลื่อนระดบั และการเลื่อนขัน้เงนิเดอืน (ฉบบัที ่๔) พ.ศ.๒๕๔๖ ลงวนัที ่๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ มผีลตัง้แต่วนัที ่๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๖   
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ให้ได้รับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งท่ีสอบแข่งขันได้ หรือได้รับการคัดเลือกในขั้นท่ีเทียบได้ตรงกัน
กับขั้นเงินเดือนท่ีได้รับอยู่เดิม ตามหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน แต่ถ้าเทียบ
แล้วผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งท่ีสอบแข่งขันได้ หรือ
ได้รับการคัดเลือก ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นที่สูงของอันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งนั้น 
  การรับโอนข้าราชการประเภทอื่นท่ีไม่ใช่ข้าราชการการเมือง หรือข้าราชการ
วิสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลในต าแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหาร
สถานศึกษา ให้รับโอนและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลจากผู้ได้รับการคัดเลือก โดยให้มาด ารง
ต าแหน่งในระดับท่ีไม่สูงกว่าเดิม และให้ได้รับเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม 
  หลักเกณฑ์การคัดเลือก และวิธีการคัดเลือกเพื่อรับโอน ให้น าหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีก าหนดไว้ส าหรับการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้มีระดับสูงขึ้นตามท่ี
ก าหนดในหมวด ๔ ว่าด้วยการคัดเลือกมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ  ๑๗๒  ในกรณีเทศบาลมีเหตุผล และความจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่ราชการ
เทศบาลอาจขอรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น ท่ีไม่ใช่ข้าราชการ
การเมืองหรือข้าราชการวิสามัญ ท่ีมีความประสงค์จะขอโอนมาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลใน
ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงาน  ให้ เทศบาลเสนอ ก.ท.จ.โดยให้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น  ความรู้   
ความสามารถ  ประสบการณ์  การท างาน และความช านาญการของผู้ท่ีจะขอโอนและประโยชน์ท่ี
ทางราชการจะได้รับ เมื่อ  ก.ท.จ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้นายกเทศมนตรีสั่งรับโอน  
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นพนักงานเทศบาล  ส่วนจะบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับ
ใด และจะให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด  ให้  ก.ท.จ. เป็นผู้ก าหนด  แต่จะต้องไม่สูงกว่าพนักงาน
เทศบาลท่ีมีคุณวุฒิ ความสามารถ และความช านาญในระดับเดียวกัน 

ข้อ  ๑๗๓ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมา 
บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลตามข้อ  ๑๗๑ และข้อ ๑๗๒ ให้นายกเทศมนตรีมีค าสั่งให้
รับโอนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งพนักงานเทศบาลแล้ว  ให้มีหนังสือแจ้งการรับโอนให้ส่วน
ราชการสังกัดเดิมของผู้ท่ีจะโอนออกค าสั่งให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งและหน้าท่ี  ท้ังนี้  ให้ก าหนด
วันท่ีในค าสั่งรับโอนและค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่งเป็นวันเดียวกัน 

การออกค าสั่งรับโอนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในเทศบาลตามวรรคหนึ่งให้  
ก.ท.จ. ให้ความเห็นชอบก่อน 

ข้อ  ๑๗๔ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมา
บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(๑)  ต าแหน่งท่ีจะน ามาใช้ในการรับโอน ต้องเป็นต าแหน่งว่างท่ีมีอัตราเงินเดือน  
(๒) ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติตรงตาม                     

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนั้น 
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(๓) ผู้ใดท่ีด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ ๓ หากไม่เคยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งท่ีใช้วุฒิตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งมาก่อน หรือไม่เคยได้รับแต่งตั้งโดยผลการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกในกรณีท่ีมี
เหตุพิเศษท่ีไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันให้ด ารงต าแหน่งท่ีต้องใช้วุฒิตั้งแต่ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่
ต่ ากว่านี้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานท่ี
เร่ิมต้นจากระดับ ๓  ขึ้นไป  ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งสายงานท่ีจะรับโอน และ
บัญชีสอบแข่งขันนั้นยังไม่ยกเลิก 

(๔)  การรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีต้องด าเนินการคัดเลือกหรือต้อง
ประเมินบุคคล ผู้ขอโอนจะต้องผ่านการคัดเลือกหรือผ่านการประเมินบุคคลก่อน 

(๕) การรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใด ของเทศบาลใดต้องไม่มี
ผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งสายงานนั้นของเทศบาลนั้น หรือของ ก.ท.จ.นั้น  ขึ้นบัญชีรอการบรรจุอยู่  
หรือไม่มีผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกในต าแหน่งสายงานนั้นของเทศบาลนั้น หรือของ 
ก.ท.จ.นั้น ขึ้นบัญชีรอการแต่งตั้งอยู่ 

ข้อ  ๑๗๕    เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ถือว่าเวลาราชการหรือเวลาท างาน
ของผู้ท่ีโอนมาตามท่ีก าหนดในหมวดนี้   ในขณะท่ีเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการ
ประเภทอื่นนั้น เป็นเวลาราชการของพนักงานเทศบาล 

 

หมวด  ๙ 
การเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล 

(รวมพนักงานครูเทศบาลที่ไม่สังกัดสถานศึกษา) 

ข้อ  ๑๗๖ การเล่ือนพนักงานเทศบาลขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น ให้เลื่อน
และแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกเพื่อด ารงต าแหน่งนั้นได้  หรือจากผู้ได้รับ
คัดเลือกเพื่อด ารงต าแหน่งนั้น  

ข้อ ๑๗๗ การเลื่อนและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ให้เลื่อนและแต่งตั้งตามล าดับท่ีในบัญชีสอบแข่งขันหรือบัญชีสอบคัดเลือกหรือบัญชีผู้ได้รับการ 
คัดเลือกนั้น แล้วแต่กรณี ส าหรับการเล่ือนและแต่งตั้งจากผู้ได้รับคัดเลือกให้เลื่อนและแต่งตั้งตาม
ความเหมาะสมโดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ  ความประพฤติ และประวัติการรับราชการ ซึ่ง
จะต้องเป็นผู้มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ในความสามารถแล้ว 
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ข้อ  ๑๗๘ การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้นจากผู้
สอบแข่งขันได้ ให้ได้รับแต่งตั้งได้  ดังนี้ 
  (๑) เลื่อนผู้ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือปริญญาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งในระดับ ๒ ระดับ ๓ หรือระดับ ๔  และสอบแข่งขันเพ่ือด ารงต าแหน่งนั้นได้  ขึ้น
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนั้น 
  (๒ ) การเลื่อนกรณีดังกล่าว จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ งได้ต่อเมื่อถึงล าดับท่ี ท่ีผู้นั้น
สอบแข่งขันได้ตามล าดับท่ีในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ส าหรับเงินเดือนท่ีได้รับให้เป็นไปตามคุณวุฒิท่ี
ประกาศรับสมัคร  
  (๓) หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ให้ด าเนินการตามหมวด ๔ ว่าด้วยการคัดเลือก 
แห่งประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันส าหรับพนักงานเทศบาลท่ี ก.ท.ก าหนด  
  (๔)  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งตามล าดับท่ีในบัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้โดยความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. 

ข้อ  ๑๗๙ การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้นจาก
ผู้สอบคัดเลือกได้ ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้  ดังนี้ 

(๑)  เลื่อนและแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งในสายงานผู้ปฏิบัติงานให้ด ารงต าแหน่งใน
สายงานผู้บริหารของเทศบาล 
  (๒) เลื่อนและแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งสายงานท่ีเริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือระดับ ๒                   
ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดับ ๓   

(๓)  เล่ือนและแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งสายงานศึกษานิเทศก์ 
(๔)  เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ี  ก.ท.ก าหนดไว้

ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งในระดับท่ีจะแต่งตั้ง และต้องเป็นผู้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของ
อันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งนั้น  

(๕)  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก ให้ด าเนินการตามหมวด ๔ ว่าด้วยการ
คัดเลือกแห่งประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกส าหรับพนักงานเทศบาลท่ี ก.ท. 
ก าหนด 

(๖) ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งตามล าดับท่ีในบัญชีผู้สอบคัดเลือก
ได้โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. 

 ข้อ ๑๘๐  การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้นส าหรับ
ต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับควบจากผู้ได้รับการคัดเลือก   

(๑) เล่ือนและแต่งตั้งในระดับควบขั้นต้น  ได้แก่ เลื่อนและแต่งตั้งผู้ท่ีได้รับเงินเดือน 
ยังไม่ถึงขั้นต่ าและผู้ท่ีได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งท่ีจะเลื่อน
ขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้นโดยไม่เปลี่ยนสายงาน ดังต่อไปนี้ 
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      (ก)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ๑  ของสายงานใดท่ีเริ่มต้นจากระดับ ๑ ขึ้น
ด ารงต าแหน่งระดับ ๒ ของสายงานนั้น                 
      (ข)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ๒  ของสายงานใดท่ีเริ่มต้นจากระดับ ๒ ขึ้น
ด ารงต าแหน่งระดับ ๓ ของสายงานนั้น  

     (ค)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ๓  ของสายงานใดท่ีเริ่มต้นจากระดับ ๓ ขึ้น
ด ารงต าแหน่งระดับ ๔ ของสายงานนั้น 

    (ง)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ๔  ของสายงานแพทย์  สายงานทันตแพทย์  
และสายงานวิชาการสัตวแพทย์  ขึ้นด ารงต าแหน่งระดับ ๕ ของสายงานนั้น 
      (๒) เลื่อนและแต่งตั้งในระดับควบขั้นสูง ได้แก่ เลื่อนและแต่งตั้งผู้ท่ีได้รับเงินเดือน
ไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งท่ีจะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ี
สูงขึ้นโดยไม่เปลี่ยนสายงาน ดังต่อไปนี้ 
      (ก)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ๒  ของสายงานใดท่ีเริ่มต้นจากระดับ ๑ ขึ้น
ด ารงต าแหน่งระดับ ๓ ของสายงานนั้น  
      (ข)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ๓  ของสายงานใดท่ีเริ่มต้นจากระดับ ๒ ขึ้น
ด ารงต าแหน่งระดับ ๔ ของสายงานนั้น  
      (ค)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ๔  ของสายงานใดท่ีเริ่มต้นจากระดับ ๓ ขึ้น
ด ารงต าแหน่งระดับ ๕ ของสายงานนั้น  
      (ง)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ๕  ของสายงานแพทย์ สายงานทันตแพทย์ 
และสายงานวิชาการสัตวแพทย์ ขึ้นด ารงต าแหน่งระดับ ๖ ของสายงานนั้น  
      (๓)  เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ี ก.ท.ก าหนดไว้
ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งในระดับท่ีจะแต่งตั้ง 
  (๔)  ให้ด าเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานตามวิธีการ 
และแบบประเมินท้ายประกาศก าหนดนี้ 
  (๕)  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. 
และให้มีผลไม่ก่อนวันท่ีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นบันทึกความเห็นว่าควรเล่ือนระดับได้ 

 ข้อ  ๑๘๑ การเล่ือนผู้ท่ีด ารงต าแหน่งระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓  หรือระดับ ๔  ซึ่งเป็นผู้
ท่ีได้รับการคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันให้แต่งตั้งด ารงต าแหน่งใน
ระดับสูงขึ้น 
  (๑)  ได้รับวุฒิท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น โดย
ได้รับทุนรัฐบาล  ทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนของเทศบาล  ตามข้อ ๑๑๕ (๑)  
  (๒)  ได้รับวุฒิท่ี ก.ท.ก าหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณี
พิเศษตามข้อ ๑๑๕ (๒)  
 
 



 ๘๐ 
 

(๓) หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกให้ด าเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
การคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันส าหรับพนักงานเทศบาลท่ี ก.ท. ก าหนด  
  (๔)  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. 
 

 ข้อ  ๑๘๒ การเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้นส าหรับต าแหน่งท่ีก าหนด
เป็นต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์ ในต าแหน่งสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ 
  (๑) ต าแหน่งในกลุ่มงานธุรการหรือบริการท่ัวไป และกลุ่มงานท่ีปฏิบัติภารกิจหลัก
ของส่วนราชการ ตามบัญชีรายการจ าแนกกลุ่มงานต าแหน่งฯ (บัญชีหมายเลข ๑ ท้ายประกาศนี้) 
ให้ก าหนดต าแหน่งได้ถึงระดับ ๕ หรือ ๖ ดังนี้ 
      (ก)  ต าแหน่งในสายงานท่ีเริ่มต้นจากระดับ ๑ ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับ ๑–๓     
หรือ ๔ ส าหรับระดับ ๕  ให้มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง  
      (ข) ต าแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดับ ๒ อาจปรับเป็นต าแหน่งระดับ ๒–๔  
หรือ ๕ ส าหรับระดับ ๖  ให้มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง  
  (๒)  ต าแหน่งในกลุ่มงานเทคนิคเฉพาะด้าน และกลุ่มงานท่ีใช้ทักษะและความ
ช านาญเฉพาะตัวตามบัญชีจ าแนกกลุ่มงานต าแหน่งฯ  (บัญชีหมายเลข ๑ ท้ายประกาศนี้) ให้
ก าหนดต าแหน่งได้ถึงระดับ ๕ หรือ ๖ ดังนี้ 
      (ก) ต าแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดับ ๑ ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับ ๑–๓ 
หรือ ๔ หรือ ๕  
      (ข)  ต าแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดับ ๒ ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับ ๒–๔            
หรือ ๕ หรือ ๖ 
      ท้ังนี้  การก าหนดต าแหน่งตามข้อ (๑) และ (๒) ระดับต าแหน่งท่ีจะปรับปรุง
ต้องไม่สูงกว่าระดับของต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าท่ีต าแหน่งนั้นสังกัด 
  (๓)  ก.ท.จ.เห็นชอบก าหนดต าแหน่งและระดับต าแหน่งตามข้อ (๑) และ (๒) ตาม
กรอบและแผนอัตราก าลังของพนักงานเทศบาล  ยกเว้นการจะปรับต าแหน่งในสายงานท่ีเริ่มต้น
จากระดับ ๑ ให้เป็นระดับ ๕ และต าแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดับ ๒  ให้เป็นระดับ ๖ ตาม
ข้อ (๑)  ให้ด าเนินการได้ เมื่อผู้ด ารงต าแหน่งนั้นเป็นผู้มีผลงานและมีคุณสมบัติครบถ้วนท่ีจะ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นดังกล่าว และลักษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพ
ของงานของต าแหน่งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระส าคัญถึงขนาดท่ีจะต้องปรับระดับต าแหน่งตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ี ก.ท.ก าหนด  
  (๔)  การปรับระดับต าแหน่งให้สูงขึ้นให้ด าเนินการได้ครั้งละไม่เกิน ๑ ระดับ การ
จะพิจารณาปรับระดับต าแหน่งใดให้หน่วยงานการเจ้าหน้าท่ีศึกษาและวิเคราะห์หน้าท่ีความ
รับผิดชอบของต าแหน่งเพื่อเสนอ ก.ท.จ.พิจารณา โดยใช้แบบประเมินต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
ท่ีมีประสบการณ(์สายงานท่ีเริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒) ซึ่งใช้ส าหรับการปรับระดับต าแหน่ง
ของสายงานท่ีเริ่มต้นจากระดับ ๑ ขึ้นเป็นระดับ ๕ และต าแหน่งของสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดับ ๒ 
ขึ้นเป็นระดับ ๖ เท่านั้น 



 ๘๑ 
 
 

  (๕)  ในการด าเนินการเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าว ในชั้นแรกต้องมีค าบรรยาย 
ลักษณะงานของต าแหน่ง  (Job  Description) ท่ีก าหนดไว้เดิมและท่ีก าหนดใหม่ และหาก
รายละเอียดของข้อมูลไม่ชัดเจน  อาจต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม โดยการสัมภาษณ์ตัวพนักงานหรือ
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงการสังเกตการท างานจริงในพื้นท่ี  การศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานท่ีข้าราชการผู้นั้นรับผิดชอบ หรือโดยวิธีการอื่น ๆ    
      (๖)  หลักเกณฑ์การเล่ือนและแต่งตั้ง ให้สามารถด าเนินการได้ ดังนี้  
       (ก) เล่ือนผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ๓ ของสายงานท่ีเริ่มต้นจากระดับ ๑ ขึ้นด ารง
ต าแหน่งระดับ ๔ ของสายงานนั้น 
       (ข) เล่ือนผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ๔ ของสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดับ ๑ ขึ้นด ารง
ต าแหน่งระดับ ๕ ของสายงานนั้น 
       (ค) เล่ือนผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ๔ ของสายงานท่ีเริ่มต้นจากระดับ ๒ ขึ้นด ารง
ต าแหน่งระดับ ๕ ของสายงานนั้น 
       (ง) เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ๕ ของสายงานท่ีเริ่มต้นจากระดับ ๒ ขึ้นด ารง
ต าแหน่งระดับ ๖ ของสายงานนั้น 

(๗)  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวันยื่นแบบประเมิน ดังนี้ 
               (ก)  เป็นผู้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ี           
ก.ท. ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งในระดับท่ีจะแต่งตั้ง และ  

  ๒๗(ข)  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งและปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งสายงานท่ีจะเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งในระดับท่ีต่ ากว่าระดับของต าแหน่งท่ีจะเล่ือนขึ้นแต่งตั้ง ๑ ระดับ ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๒ ปี  โดยไม่อาจน าระยะเวลาด ารงต าแหน่งในสายงานอื่นมานับเกื้อกูลได้ เช่น จะเลื่อนเป็น
นายช่างโยธา ๖ ต้องเป็นนายช่างโยธา ๕ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี เป็นต้น เว้นแต่ด ารงต าแหน่งใน
สายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ ท่ีมีลักษณะงานด้านเดียวกันกับต าแหน่งท่ีจะเลื่อนขึ้น
แต่งตั้ง ตามบัญชีจัดกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกันท่ี ก.ท.ก าหนด (ตามบัญชีหมายเลข ๒ ท้าย
ประกาศนี้) ในกรณีท่ีระยะเวลาติดต่อกันไม่ครบ ๒ ปี แต่นับรวมหลาย ๆ  ช่วงเวลาแล้วครบ ๒ ปี 
ให้นับเวลาการด ารงต าแหน่งดังกล่าวได้ และ                     
      (ค)  มีระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานท่ี          
แต่งตั้งตามคุณวุฒิของบุคคล และระดับต าแหน่งที่จะเล่ือนขึ้นแต่งตั้ง ดังนี้ 
 
 
 
                                                   
๒๗ขอ้ ๑๘๒(๗)(ข) แกไ้ขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) 
พ.ศ.๒๕๔๘ ซึง่ออกตามประกาศ ก.ท. เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑก์ารเลื่อนและแต่งตัง้พนักงานเทศบาลใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัทีส่งูขึน้(เพิม่เตมิ) 
ลงวนัที ่๘ มนีาคม ๒๕๔๘แมผีลตัง้แต่วนัที ่๑๖ เมษายน ๒๕๔๘ 



 ๘๒ 
 

คุณวุฒิ 
เล่ือนขึ้นด ารงต าแหน่ง 

ระดับ ๔ ระดับ ๕ ระดับ ๖ 
ต าแหน่งในสายท่ีเร่ิมต้นจากระดับ ๑ หรือระดับ ๒ 
- ม.๓ / ม.ศ.๓ / ม.๖  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(วิชาอาชีพ ๑) หรือเทียบ
ได้ไม่ต่ ากว่านี ้
- ปวช.หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ ๒)
หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 

 
๙ ปี 
๘ ปี 

 
๖ ปี 

 
๑๑ ปี 
๑๐ ปี 

 
๘ ปี 

 
๑๓ ปี 
๑๒ ปี 

 
๑๐ ปี 

ต าแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดับ ๒ 
- ปวท.หรืออนุปริญญา ๒ ปี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
- ปวส.หรืออนุปริญญา ๓ ปีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 

 
๗ ปี 
๖ ปี 

 
๙ ปี 
๘ ปี 

         -  การนับระยะเวลาตามข้อ (ค) อาจน าระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง
หรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานอื่น ซึ่งเป็นงานท่ีมีลักษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและ
เกื้อกูลกันตามท่ี ก.ท.ก าหนดมานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ าดังกล่าวได้ตามบัญชีก าหนดกลุ่ม
ต าแหน่งพนักงานเทศบาลท่ีมีลักษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน (ตามบัญชี
หมายเลข ๓ ท้ายประกาศนี้) 
             -   การพิจารณาคุณวุฒิตามข้อ (ค) ต้องเป็นคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนั้นเท่านั้น และให้
พิจารณาจากวุฒิทางการศึกษาท่ีระบุไว้ในบัตรประวัติพนักงานเทศบาลเป็นหลักในกรณีผู้ได้รับ
คุณวุฒิเพิ่มเติมภายหลังจากการบรรจุเข้ารับราชการจะต้องยื่นขอบันทึกเพิ่มลงบัตรประวัติ
พนักงานเทศบาลกอ่นจึงจะน าคุณวุฒินั้นมาใช้ในการพิจารณาได้  

      ๒๘(ง)  ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าอัตราเงินเดือน ดังต่อไปนี้ 
         - เล่ือนระดับ ๔ ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันไม่ต่ ากว่า 
อันดับ ท ๓ ขั้น ๓ และต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแล้วมาไม่ต่ ากว่า อันดับ ท ๓ ขั้น ๒ 
         - เลื่อนระดับ ๕ ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันไม่ต่ ากว่า 
อันดับ ท ๔ ขั้น ๓ และต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแล้วมาไม่ต่ ากว่า อันดับ ท ๔ ขั้น ๒ 
         - เล่ือนระดับ ๖ ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแล้วมาไม่ต่ ากว่า 
อันดับ ท ๕ ขั้น ๓   
         - เล่ือนระดับ ๗ ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแล้วมาไม่ต่ ากว่า 
อันดับ ท ๖ ขั้น ๓   

 

                                                   
๒๘ขอ้ ๑๘๒(๗)(ง),๑๘๓(๖)(ค) แกไ้ขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล 
(ฉบบัที ่๓๘) พ.ศ.๒๕๕๕ ซึง่ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารเลื่อนและแต่งตัง้พนักงานเทศบาลใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัทีส่งูขึน้(ฉบบั
ที ่๒) ประกาศ ณ วนัที ่๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ มผีลตัง้แต่วนัที ่๒๗ มถิุนายน ๒๕๕๕ 



 ๘๓ 
 

      (๘)  วิธีการเล่ือนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น   
           (ก)  ต าแหน่งท่ีต้องมีการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งให้เสนอ ก .ท.จ.เพื่อ
พิจารณาอนุมัติปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเมื่อผู้ด ารงต าแหน่งนั้นเป็นผู้มีผลงานและมีคุณสมบัติ 
ครบถ้วนท่ีจะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นดังกล่าวและลักษณะหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
ปริมาณและคุณภาพของงานของต าแหน่งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระส าคัญถึงขนาดท่ีจะต้อง
ปรับระดับต าแหน่ง ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.ท.ก าหนด 

      ๒๙(ข)  ให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผล
งานประกอบดังนี้ 

     (๑)  ประธานให้แต่งตั้งจากข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล  หรือผู้ท่ี
เคยเป็นข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลท่ีด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีจะประเมินสูงกว่าผู้ขอ
ประเมินอย่างน้อย ๑ ระดับ หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านท่ีมีความช านาญในสายงานนั้น ๆ  ซึ่งไม่
เคยเป็นข้าราชการมาก่อน 
       (๒)  กรรมการท่ีเป็นข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล  หรือเคยเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลท่ีเคยด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีจะประเมินอย่างน้อยเท่ากับ
ระดับต าแหน่งท่ีขอประเมินหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านท่ีมีความช านาญในสายงานนั้น ๆ  ซึ่งมี
ผลงานเป็นท่ีประจักษ์ในความสามารถจ านวนไม่น้อยกว่า  ๒ คน  แต่ไม่เกิน  ๕  คน 
       (๓)  เลขานุการให้เทศบาลแต่งตั้งเลขานุการ  จ านวน  ๑  คน  
   คณะกรรมการฯ ดังกล่าวจะมีกี่คนก็ได้และอาจตั้งเป็นการเฉพาะคราวหรือ
ตั้งเป็นการถาวรก็ได้  แล้วแต่ความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละเทศบาล  โดยให้คณะ
กรรมการฯ มีอ านาจหน้าท่ี 

(๓.๑) พิจารณาก าหนดแนวทางในการด าเนินการประเมินผลงาน 
ก าหนดประเภท จ านวนผลงาน ลักษณะของผลงานและวิธีการสัมภาษณ์ท่ีจะน ามาใช้ประเมินใน
แต่ละต าแหน่งให้สอดคล้องกับลักษณะการปฏิบัติงานของต าแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง 
        (๓.๒)  พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลท่ีจะได้รับการ        
คัดเลือกแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น     

    (๓.๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกีย่วข้องกับการประเมินบุคคลตามท่ี ก.ท.จ.          
มอบหมาย 
            (๔)  การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงานให้
เป็นไปตามวิธีการและแบบประเมินแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้  

    (๙) ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยผ่านความเห็นชอบจาก 
ก.ท.จ.  และให้มีผลไม่ก่อนวันท่ีผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 
                                                   
๒๙ขอ้ ๑๘๒(๘)(ข),๑๘๓(๗)(ข) แกไ้ขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล 
(ฉบบัที ่๔) พ.ศ.๒๕๔๗ ซึง่ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑก์ารเลื่อนและแต่งตัง้พนักงานเทศบาลใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัที่
สงูขึน้ (เพิม่เตมิ) ลงวนัที ่๔ มนีาคม ๒๕๔๗ มผีลตัง้แต่วนัที ่๒๙ เมษายน  ๒๕๔๗ 



 ๘๔ 
 

  ข้อ  ๑๘๓ การเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้นส าหรับต าแหน่งท่ี
ก าหนดเป็นต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์ ในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดับ ๓ 
  (๑)  ต าแหน่งในสายงานท่ีเริ่มต้นจากระดับ ๓  ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับ ๔–๕  
หรือ ๖ ว  หรือ ๗ ว  (บัญชีหมายเลข ๔ ท้ายประกาศนี้) ดังนี้ 
        (ก) ต าแหน่งในกลุ่มงานวิชาการทั่วไป  ก าหนดระดับของต าแหน่ง ๓–๕ หรือ 
๖ ว หรือ ๗ ว ได้  ส าหรับ ระดับ ๗ว ให้มีการประเมินเพ่ือปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
        (ข) ต าแหน่งในกลุ่มงานวิชาชีพและกลุ่มงานทักษะและความช านาญ
เฉพาะตัวอาจก าหนดระดับต าแหน่ง ๓ – ๕ หรือ ๖ ว หรือ ๗ ว โดยส าหรับ ระดับ ๗ ว ให้มีการ
ประเมินเพ่ือปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
        ท้ังนี้  การก าหนดระดับต าแหน่งท่ีจะปรับปรุงต้องไม่สูงกว่าระดับต าแหน่ง
ของหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าท่ีต าแหน่งนั้นสังกัด       
  (๒)  ก.ท.จ.เห็นชอบก าหนดต าแหน่งและระดับต าแหน่งตามข้อ  (๑)  ตามกรอบ
และแผนอัตราก าลังของพนักงานเทศบาล  ยกเว้นการจะปรับต าแหน่งใดให้เป็นระดับ ๗ว ตามข้อ 
(ก) และ (ข) ให้ด าเนินการได้เมื่อผู้ด ารงต าแหน่งนั้นเป็นผู้มีผลงานและมีคุณสมบัติครบถ้วนท่ีจะ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นดังกล่าว และลักษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพ
ของงานของต าแหน่งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระส าคัญถึงขนาดท่ีจะต้องปรับระดับต าแหน่งตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ี ก.ท.ก าหนด  
  (๓)  การปรับระดับต าแหน่งให้สูงขึ้นให้ด าเนินการได้ครั้งละไม่เกิน ๑ ระดับ การ
จะพิจารณาปรับระดับต าแหน่งใด ให้หน่วยงานการเจ้าหน้าท่ีศึกษาและวิเคราะห์หน้าท่ีความ
รับผิดชอบของต าแหน่ง เพื่อเสนอ ก .ท .จ. พิจารณาโดยใช้แบบประเมินต าแหน่งส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์  (สายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดับ ๓) ซึ่งใช้ส าหรับการปรับระดับต าแหน่ง
ของสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดับ ๓ ขึ้นเป็นระดับ ๗ว เท่านั้น) 
  (๔)  ในการด าเนินการเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าว ในชั้นแรกต้องมีค าบรรยาย 
ลักษณะงานของต าแหน่ง (Job Description) ท่ีก าหนดไว้เดิมและท่ีก าหนดใหม่ และหาก
รายละเอียดของข้อมูลไม่ชัดเจน  อาจต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม โดยการสัมภาษณ์ตัวข้าราชการ
หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง การสังเกตการท างานจริงในพื้นท่ี การศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับงานท่ีข้าราชการผู้นั้นรับผิดชอบ หรือโดยวิธีการอื่น ๆ  
  (๕)  หลักเกณฑ์การเล่ือนและแต่งตั้ง ให้สามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 
        (ก)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ๕  ของสายงานใดท่ีเร่ิมต้นจากระดับ ๓ ขึ้น
ด ารงต าแหน่งระดับ ๖ ว ของสายงานนั้น 
        (ข)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ๖ ของสายงานใดท่ีเริ่มต้นจากระดับ ๓ ขึ้น
ด ารงต าแหน่งระดับ ๗ ว ของสายงานนั้น  
 



 ๘๕ 
 

  (๖)  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวันยื่นแบบประเมิน ดังนี้ 
                (ก) เป็นผู้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ตามท่ี ก.ท.ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง และ 
        (ข) มีระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานท่ี
จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิและระดับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง  ดังนี้ 
 

คุณวุฒิ 
เล่ือนขั้นด ารงต าแหน่ง 
ระดับ ๖ ระดับ ๗ 

     - คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
     - คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
     - คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

๖ ปี 
๔ ปี 
๒ ปี 

๗ ปี 
๕ ปี 
๓ ปี 

 
- การนับระยะเวลาตามข้อ (ข) อาจน าระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 

หรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานอื่น ซึ่งเป็นงานท่ีมีลักษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและ
เกื้อกูลกันตามท่ี ก.ท.ก าหนดมานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ าดังกล่าวได้ตามบัญชีก าหนดกลุ่ม
ต าแหน่งพนักงานเทศบาลท่ีมีลักษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน (บัญชี
หมายเลข ๕ ท้ายประกาศ)  
      -  การพิจารณาคุณวุฒิตามข้อ (ข) ต้องเป็นคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนั้นเท่านั้นและให้
พิจารณาจากวุฒิทางการศึกษาท่ีระบุไว้ในบัตรประวัติพนักงานเทศบาลเป็นหลักในกรณีผู้ได้รับ
คุณวุฒิเพิ่มเติมภายหลังจากการบรรจุเข้ารับราชการจะต้องยื่นขอบันทึกเพิ่มลงในบัตรประวัติ
พนักงานเทศบาลก่อนจึงจะน าวุฒินั้นมาใช้ในการพิจารณาได้  
       (ค) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าอัตราเงินเดือน ดังต่อไปนี้   
               - เลื่อนระดับ ๖ ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแล้วมาไม่ต่ ากว่า 
อันดับ ท ๕ ขั้น ๓ 
        - เล่ือนระดับ ๗ ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแล้วมาไม่ต่ ากว่า 
อันดับ ท ๖ ขั้น ๓ 
      - เลื่อนระดับ ๘ ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแล้วมาไม่ต่ ากว่า 
อันดับ ท ๗ ขั้น ๓ 
        - เลื่อนระดับ ๙ ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแล้วมาไม่ต่ ากว่า 
อันดับ ท ๘ ขั้น ๓ 
 
 
 



 ๘๖ 
 
  (๗)  วิธีการเล่ือนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น   
        (ก)  ต าแหน่งท่ีต้องมีการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งให้เสนอ ก.ท.จ.เพื่อ
พิจารณาอนุมัติปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเมื่อผู้ด ารงต าแหน่งนั้นเป็นผู้มีผลงานและมีคุณสมบัติ 
ครบถ้วนท่ีจะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นดังกล่าวและลักษณะหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
ปริมาณและคุณภาพของงานของต าแหน่งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระส าคัญถึงขนาดท่ีจะต้อง
ปรับระดับต าแหน่ง ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.ท.ก าหนด 

     (ข) ให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน
ประกอบดังนี้ 

 (๑)  ประธานให้แต่งตั้งจากข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล  หรือผู้ท่ีเคย
เป็นข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล  ที่ด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีจะประเมินสูงกว่าผู้ขอประเมิน
อย่างน้อย ๑ ระดับ หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านท่ีมีความช านาญในสายงานนั้น ๆ  ซึ่งไม่เคยเป็น
ข้าราชการมาก่อน 

 (๒)  กรรมการท่ีเป็นข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล  หรือเคยเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลท่ีเคยด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีจะประเมินอย่างน้อยเท่ากับ
ระดับต าแหน่งท่ีขอประเมินหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านท่ีมีความช านาญในสายงานนั้น ๆ  ซึ่งมี
ผลงานเป็นท่ีประจักษ์ในความสามารถ  จ านวนไม่น้อยกว่า  ๒  คน  แต่ไม่เกิน  ๕  คน 
 (๓) เลขานุการให้เทศบาลแต่งตั้งเลขานุการ จ านวน  ๑  คน 

    คณะกรรมการฯ  ดังกล่าวจะมีกี่คนก็ได้และอาจตั้งเป็นการเฉพาะคราว
หรือตั้งเป็นการถาวรก็ได้  แล้วแต่ความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละเทศบาล  โดยให้คณะ
กรรมการฯ มีอ านาจหน้าท่ี 
      (๓.๑) พิจารณาก าหนดแนวทางในการด าเนินการประเมินผลงาน 
ก าหนดประเภท จ านวนผลงาน ลักษณะของผลงานและวิธีการสัมภาษณ์ท่ีจะน ามาใช้ประเมินใน
แต่ละต าแหน่งให้สอดคล้องกับลักษณะการปฏิบัติงานของต าแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง 

   (๓.๒) พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลท่ีจะได้รับการ
คัดเลือกแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น    
      (๓.๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลตามท่ี ก .ท.จ.
มอบหมาย 
         (๔) การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงานให้
เป็นไปตามวิธีการและแบบประเมินแนบท้ายประกาศนี้ 
   (๘)  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ ก .ท.จ.  
และให้มีผลไม่ก่อนวันท่ีผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 



 ๘๗ 
 

       ๓๐(๙) กรณีท่ีเทศบาลใดเห็นว่าผู้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติของสายงานท่ีเริ่มต้น
จากระดับ ๓ และด ารงต าแหน่งในระดับ ๖ ว ผู้ใดเป็นผู้มีผลงานและมีคุณสมบัติครบถ้วนท่ีจะ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นเป็นระดับ ๗ ว แต่ไม่อาจเสนอขอปรับปรุงให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นได้ 
เนื่องจากเมื่อปรับปรุงระดับต าแหน่งแล้ว จะมีระดับต าแหน่งท่ีสูงกว่าหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งด ารง
ต าแหน่งในระดับ ๖ กรณีเทศบาลขนาดเล็กให้เทศบาลเสนอขอปรับปรุงระดับต าแหน่งดังกล่าวต่อ 
ก.ท.จ.เพ่ือพิจารณาเหตุผลความจ าเป็นเป็นการเฉพาะรายได้ โดยมีเงื่อนไขตามข้อ (๒),(๓) 

 ข้อ  ๑๘๔ การเลื่อนและแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งบริหารให้ด ารงต าแหน่งบริหารในระดับท่ี
สูงขึ้นในเทศบาล ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้เมื่อมีต าแหน่งในระดับนั้นว่าง  โดยวิธีการคัดเลือกตามท่ี
ก าหนดในหมวด ๔ ว่าด้วยการคัดเลือก 

 ข้อ  ๑๘๕ การเล่ือนและแต่งตั้งในต าแหน่งสายผู้บริหารตั้งแต่ระดับ ๗ ให้เล่ือนและแต่งตั้ง
ได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  
  (๑) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้งตามท่ี           
ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนต าแหน่ง 
  (๒)  ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับเงินเดือนในระดับ ๗ 

         (๓) สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี ก.ท.จ.ประกาศก าหนด 
  (๔)  ในรอบปีท่ีแล้วจนถึงวันแต่งตั้งต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยท่ีหนักกว่าโทษ
ภาคทัณฑ์ หรืออยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวน 

(๕)  ผ่านการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกท่ี ก.ท. ก าหนด 

 ข้อ  ๑๘๖ การเล่ือนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบริหารระดับ ๘   ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้
ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
  (๑) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้งตามท่ีก าหนด
ไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
            (๒) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับเงินเดือนในระดับ ๘ 
  (๓) ในรอบปีท่ีแล้วจนถึงวันท่ีแต่งตั้งต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยท่ีหนักกว่าโทษ
ภาคทัณฑ์ หรืออยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวน 
  (๔) ได้ผ่านการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบ
คัดเลอืกหรือคัดเลือกท่ี ก.ท. ก าหนด 

 
                                                   
๓๐ขอ้ ๑๘๓(๙) แกไ้ขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล (ฉบบัที ่๒) พ.ศ.
๒๕๔๖ ซึง่ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑก์ารเลื่อนและแต่งตัง้พนักงานเทศบาลใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัทีส่งูขึน้ (ฉบบัที ่๒) ลง
วนัที ่๒๑ เมษายน ๒๕๔๖ มผีลตัง้แต่วนัที ่๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๖ 



 ๘๘ 
 

 ข้อ  ๑๘๗ การเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบริหารระดับ ๙ ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้
ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้     
      (๑) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้งตามท่ี
ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
      (๒) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับเงินเดือนในระดับ ๙ 
      (๓) ในรอบปีท่ีแล้วจนถึงวันแต่งตั้งต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยท่ีหนักกว่าโทษ
ภาคทัณฑ์ หรืออยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวน 
      (๔) ได้ผ่านการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบ
คัดเลือกหรือคัดเลือกท่ี ก.ท. ก าหนด 

ข้อ  ๑๘๘ หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกตามข้อ ๑๘๔ ให้ด าเนินการตามประกาศ         
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกส าหรับพนักงานเทศบาลท่ีก าหนดในหมวด ๔ ส าหรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้ ใช้แบบประเมินฯ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประ เมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลท่ีก าหนดในหมวด ๑๔ ส่วนท่ี ๕ 

ข้อ  ๑๘๙  การแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  ๑๘๔  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้เลื่อน
และแต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.และให้มีผลไม่ก่อนวันท่ีผ่านการคัดเลือก 
 ๓๑ยกเลิก ข้อ  ๑๙๐ – ข้อ ๑๙๕ 

 ๓๒ข้อ ๑๙๖ เลื่อนและแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาลในสายงานวิทยาศาสตร์  โดยให้
ด าเนินการตามข้อ ๙๗ 

 ข้อ  ๑๙๗ ให้ เทศบาลพิจารณาตั้ งงบประมาณค่าใช้จ่ายเป็นค่าตรวจผลงานของ             
คณะกรรมการฯ  โดยประสานงานกับ ก.ท.จ. 

 ข้อ  ๑๙๘  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้น  ในต าแหน่งส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์และในต าแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงาน
ศึกษานิเทศ  หากเทศบาลเจ้าสังกัดตรวจสอบพบว่าพนักงานเทศบาลรายใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
เร่ืองคุณสมบัติของบุคคลเรื่องสัดส่วนการจัดท าผลงาน  หรือเรื่องอื่น ๆ  เกี่ยวกับการจัดท าผลงาน
เป็นเท็จ  หรือมีการลอกเลียนผลงานหรือน าผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน  หรือมีการ
                                                   
๓๑ขอ้ ๑๙๐-๑๙๕,หมวด ๑๐ ยกเลกิตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบบั
ที ่๒๖) พ.ศ.๒๕๕๐ ซึง่ออกตามประกาศ ก.ท. เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการประเมนิผลงานพนักงานครแูละบคุลากรทางการศกึษาเทศบาล
เพื่อใหม้หีรอืเลื่อนวทิยฐานะ ลงวนัที ่ ๕  มกราคม ๒๕๕๐ มผีลตัง้แต่วนัที ่๒๗ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๐ 
๓๒ขอ้ ๑๙๖ แกไ้ขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล (ฉบบัที ่๑๕) พ.ศ.
๒๕๔๘ ซึง่ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑก์ารเลื่อนและแต่งตัง้พนักงานเทศบาลใหด้ ารงต าแหน่งทีส่งูขึน้ ลงวนัที ่๓๐ มถิุนายน 
๒๕๔๘ มผีลตัง้แต่วนัที ่๑๗ สงิหาคม ๒๕๔๘ 



 ๘๙ 
 

จ้างวานผู้อื่นท าผลงานให้  โดยผลงานท่ีน ามาจัดท านั้นไม่ ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตน ให้
นายกเทศมนตรีสั่งระงับหรือยกเลิกการพิจารณาค าขอประเมินบุคคลของพนักงานเทศบาล แล้ว
ด าเนินการทางวินัยแก่พนักงานฯ  ดังกล่าว  รวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้องตามควรแก่กรณีต่อไป 

 ข้อ  ๑๙๙ ห้ามมิให้ผู้ขอรับการประเมินบุคคลซึ่งถูกระงับหรือยกเลิกการพิจารณาค าขอ
ตามข้อ  ๑๙๖  และข้อ  ๑๙๘  เสนอขอรับการประเมินบุคคล  เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์และในต าแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับท่ี
สูงขึ้น  มีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า  ๒  ปีนับแต่วันถูกระงับหรือยกเลิกการพิจารณาค าขอ 

 ข้อ  ๒๐๐  ให้ถือเป็นหน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในการส่งค าขอ
ประเมินบุคคลท่ีจะต้องตรวจสอบข้อมูลประกอบค าขอประเมินบุคคลให้ถูกต้อง และในกรณีท่ีผู้
ขอรับการประเมินหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีกรณีสมควรถูกด าเนินการทางวินัยตามท่ีก าหนดในข้อ ๑๙๔ 
และ ข้อ ๑๙๕  หากผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลย ไม่ด าเนินการทางวินัย ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชานั้น
กระท าผิดวินัยตามข้อ  ๒๐  แห่งประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษา
วินัยและการด าเนินการทางวินัย 

 ข้อ  ๒๐๑ การก าหนดให้ได้รับเงินเดือนส าหรับพนักงานเทศบาลท่ีได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้นให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้พนักงานเทศบาล
ได้รับเงินเดือนท่ีท่ีก าหนดในหมวด ๓ 

 ข้อ  ๒๐๒ การเลื่อนพนักงานเทศบาลที่มีค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนว่ากระท าผิด
วินัยอย่างร้ายแรง  หรือมีค าสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกฟ้องร้องคดีอาญา  ขึ้นแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น  ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้ตั้งแต่วันท่ีผู้บังคับบัญชาอาจเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่
พนักงานผู้นั้นได้ เป็นต้นไป 

ยกเลิก หมวด ๑๐ การเลื่อนระดับพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา 
 
 

หมวด  ๑๑ 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 

 ข้อ  ๒๒๓ พนักงานเทศบาลผู้ใดปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และปฏิบัติ
ราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นท่ีพอใจของทางราชการ ถือว่าผู้นั้นมี
ความชอบ จะได้รับบ าเหน็จความชอบซึ่งอาจเป็นค าชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ รางวัล หรือการได้
เล่ือนขั้นเงินเดือน ตามควรแก่กรณี 

 



 ๙๐ 
 

 ข้อ  ๒๒๔  การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโดยค านึงถึง
คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานท่ีได้ปฏิบัติมา ความสามารถและ
ความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนการรักษาวินัย และการ
ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานเทศบาล    

 ข้อ  ๒๒๕  การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลท่ีอยู่ในหลักเกณฑ์ตามท่ีก าหนดใน
หมวดนี้  ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาท่ีจะพิจารณา 
  ในกรณีท่ีไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลผู้ใด ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ผู้นั้น
ทราบพร้อมท้ังเหตุผลท่ีไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ 
 

๓๓“ข้อ ๒๒๖ ในประกาศก าหนดนี้ 
   “ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ 
   “ครึ่งปีแรก” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคมถึงวันท่ี 31 มีนาคม 
   “ครึ่งปีหลัง” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน ถึงวันท่ี 30 
กันยายน 
   “ครึ่งปีท่ีแล้วมา” หมายความว่า ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังท่ีผ่านมา 
แล้วแต่กรณ ี
 

ข้อ ๒๒๗ ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลปีละสองครั้ง ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

ข้อ ๒๒๘ การเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลให้เลื่อนปีละสองคร้ัง ดังนี้ 
 (1) ครั้งท่ี 1 เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก โดย
ให้เลื่อนในวันท่ี 1 เมษายนของปีท่ีได้เล่ือน 
 (2) ครั้งท่ี 2 เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลังโดย
ให้เลื่อนในวันท่ี 1 ตุลาคมของปีถัดไป 
 

ข้อ ๒๒๙ การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับหรือ
ระดับเงินเดือนส าหรับประเภทต าแหน่งท่ีได้รับแต่งตั้งนั้น 

 

ข้อ ๒๓๐ พนักงานเทศบาลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแต่ละครั้ง
ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
                                                   
๓๓ขอ้ ๒๒๖-๒๔๑/๒ แกไ้ขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล (ฉบบัที ่๕๘) 

พ.ศ.๒๕๕๙ ซึง่ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัการก าหนดหลกัเกณฑก์ารเลื่อนขัน้เงนิเดอืนพนกังานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ลงวนัที ่๒๘  ธนัวาคม  ๒๕๕๘ มผีลตัง้แต่วนัที ่๑ มกราคม ๒๕๕๙ 



 ๙๑ 
 

 (1) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของตนด้วยความสามารถ และด้วย
ความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินตาม
ข้อ ๒๒๗ แล้วเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีสมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น 
 (2) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยท่ีหนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ 
หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือ
ความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (3) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
 (4) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 (5) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่
เดือน หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 
 (6) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
 (7) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติ
ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
 (8) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งท่ีนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว  โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพ
ท้องท่ีอันเป็นท่ีตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
 (9) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบ
สามวัน แต่ไม่รวมถึงวันลาตาม (6) หรือ (7) และวันลาดังต่อไปนี้ 
   (ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ  ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย เฉพาะวันลาท่ีมีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
   (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน  
   (ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลาย
คราวรวมกันไม่เกินหกสิบวันท าการ  
   (ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าท่ีหรือ
ในขณะเดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี 
   (จ) ลาพักผ่อน  
   (ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล  
   (ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
   (ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรเฉพาะวันลาท่ีมีสิทธิได้รับเงินเดือน
ระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
   (ฌ) ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 



 ๙๒ 
         การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลา
ป่วยให้นับเฉพาะวันท าการ   
 

ข้อ ๒๓๑ พนักงานเทศบาลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นในแต่ละครั้ง
ต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ ๒๓๐ และอยู่
ในหลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี้ด้วย 
 (1) ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็น
ตัวอย่างท่ีดีได้ 
 (2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเร่ิมในเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์
สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ และทางราชการได้ด าเนินการตามความคิด
ริเริ่ม หรือได้รับรองให้ใช้การค้นคว้าหรือส่ิงประดิษฐ์น้ัน 
 (3) ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีมีสถานการณ์ตรากตร าเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการ
ต่อสู้เส่ียงต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 
 (4) ปฏิบัติงานท่ีมีภาระหน้าท่ีหนักเกินกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทาง
ราชการเป็นพิเศษ และปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าท่ีของตนเป็นผลดีด้วย 
 (5) ปฏิบัติงานต าแหน่งหน้าท่ีด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย ยากล าบากเป็น
พิเศษ และงานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 
 (6) ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้กระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จเป็น
ผลดียิ่งแก่ประเทศชาติ 
 

ข้อ ๒๓๒ การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามข้อ ๒๓๐ และข้อ ๒๓๑ ให้
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นน าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีได้ด าเนินการตามข้อ ๒๒๗ มาเป็นหลัก
ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งท่ีหนึ่งและครั้งท่ีสอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา 
พฤติกรรมการมาท างานการรักษาวินัยการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและข้อควร
พิจารณาอื่นๆ ของผู้นั้นแล้วรายงานผลการพิจารณานั้น   พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อ
ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดับจนถึงนายกเทศมนตรี 
  ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปแต่ละระดับ
ท่ีได้รับรายงานเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของนายกเทศมนตรีด้วย 
 

ข้อ ๒๓๓ การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงานให้นับช่วงเวลาการปฏิบัติ
ราชการและการปฏิบัติงานตามข้อ ๒๓๐ (9) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาเป็นเกณฑ์  เว้นแต่ผู้อยู่ใน
หลักเกณฑ์ตามข้อ ๒๓๐ (5) หรือ (6) หรือ (7)  ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน
เป็นเกณฑ์พิจารณา 

 
 
 



 ๙๓ 
 

  ในกรณีท่ีพนักงานเทศบาลผู้ใดโอน เลื่อนต าแหน่ง ย้าย สับเปลี่ยนหน้าท่ีไปช่วย
ราชการในหน่วยราชการอื่น ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าท่ีหรืองานพิเศษอื่นใด 
หรือลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ ๒๓๐ (9) (ช) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาให้น าผลการ
ปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติงานของผู้นั้นทุกต าแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย 
 

ข้อ ๒๓๔ ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง นายกเทศมนตรีพิจารณารายงานผล
จากผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๒๓๒ ประกอบกับข้อ ๒๓๖ ถ้าเห็นว่าพนักงานเทศบาลผู้ใดอยู่ใน
หลักเกณฑ์ท่ีจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ ๒๓๐ และปฏิบัติตนเหมาะสม
กับการเป็นข้าราชการให้เล่ือนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นครึ่งขั้น ถ้าเห็นว่าพนักงานเทศบาลผู้นั้นอยู่ใน
หลักเกณฑ์ตามข้อ ๒๓๑ ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นหนึ่งขั้น 
  ในกรณีท่ีพนักงานเทศบาลผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีควรจะ
ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งขั้นแต่ไม่อาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นให้ได้เพราะมี
ข้อจ ากัดเกี่ยวกับโควตาท่ีจะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนของส่วนราชการนั้นถ้าในการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครึ่งปีหลังพนักงานเทศบาลผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขั้น
เงินเดือนหนึ่งขั้นอีก และไม่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับจ านวนเงินท่ีจะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น
นายกเทศมนตรีอาจมีค าสั่งให้เล่ือนขั้นเงินเดือนรวมท้ังปีของข้าราชการผู้นั้นเป็นจ านวนสองขั้นได้ 
ท้ังนี้ ต้องอยู่ในโควตาร้อยละ 15 ของจ านวนข้าราชการท่ีครองต าแหน่งอยู่ ณ วันท่ี 1 มีนาคม 
 

ข้อ ๒๓๕ การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนครึ่งปีให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งในครึ่งปีท่ีแล้วมา
ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ ๒๓๐ (9) (ช) หรือลาไปฟื้นฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพตามข้อ ๒๓๐ (9) (ฌ) ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาสั่งเล่ือนได้ครั้งละไม่เกิน
ครึ่งขั้น ท้ังนี้  ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน 

 

 ข้อ ๒๓๖ ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลเพื่อท าหน้าท่ีพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงาน
เทศบาลทุกประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ ในกรณีท่ี
เทศบาลมีสถานศึกษาในสังกัดให้แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาร่วมเป็นกรรมการด้วย และให้
พนักงานเทศบาลท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลเป็นเลขานุการ 
 

 ข้อ ๒๓๗ นายกเทศมนตรีจะน าเอาเหตุท่ีพนักงานเทศบาลผู้ใดถูกแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญา  มาเป็นเหตุใน
การไม่พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลผู้นั้นไม่ได้ 
 

 
 



 ๙๔ 
 
ข้อ ๒๓๘ ในกรณีท่ีพนักงานเทศบาลผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยท่ีหนักกว่าโทษภาคทัณฑ์

และถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือ
ความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และเป็นการถูกลงโทษจากการกระท าความผิดเดียวกัน ถ้าถูก
สั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนมาแล้วเพราะเหตุท่ีถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้
ลงโทษ จะสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนซ้ าอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจากการกระท าความผิดเดียวกันนั้น
ไม่ได้ 

 

ข้อ ๒๓๙ ในกรณีท่ีผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาท่ีถึงท่ีสุดแล้วมีผลท า
ให้การเล่ือนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศ
นี้ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลผู้นั้นเสียใหม่ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดนี้ 

 

ข้อ ๒๔๐ ในครึ่งปีท่ีแล้วมาถ้าพนักงานเทศบาลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือน
แต่ผู้นั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้นายกเทศมนตรีสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการค านวณ
บ าเหน็จบ านาญในวันท่ี 30 กันยายนของปีท่ีจะพ้นจากราชการ” 

 

ข้อ ๒๔๑ ในครึ่งปีท่ีแล้วมาถ้าพนักงานเทศบาลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือน
แต่ผู้นั้นถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันท่ี 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ให้นายกเทศมนตรีสั่งเลื่อน
ขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญโดยให้มีผลในวันท่ีผู้นั้นถึงแก่
ความตาย 

 

 ข้อ ๒๔๑/๑ พนักงานเทศบาลผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น
ตามข้อ ๒๓๐ เพราะเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา การมาท างานสายตามท่ี
ก าหนดหรือเหตุจ าเป็นนอกจากกรณีดังกล่าวแต่นายกเทศมนตรพีิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษ
ท่ีต้องเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลผู้นั้นให้นายกเทศมนตรีน าเสนอ ก.ท.จ. พร้อมด้วย
เหตุผลเพ่ือพิจารณาเป็นการเฉพาะรายถ้าก.ท.จ. เห็นชอบด้วยจึงจะสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนได้ 
 

ข้อ ๒๔1/๒ ให้ใช้หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามประกาศนี้ ตั้งแต่
การเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2559) เป็นต้นไป 

 ให้น าประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีก าหนดไว้เดิม
ก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับ มาใช้ส าหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2559)” 

 



 ๙๕ 
 

 ข้อ  ๒๔๒ การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ให้ด าเนินการตามข้อ ๒๒๔ โดยให้ 
เทศบาลตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในหมวดนี้ และให้
นายกเทศมนตรีเป็นผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลทุกต าแหน่ง ตามความเห็น
ของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว 
  ส าหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานครูเทศบาลท่ีสังกัดสถานศึกษา  ให้
เทศบาล แต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับโรงเรียนของแต่ละโรงเรียนขึ้นมาพิจารณาก่อนเสนอ
คณะกรรมการฯ ตามวรรคหนึ่ง  โดยแยกพิจารณาต่างหากจากพนักงานเทศบาลแล้วรายงานให้ 
ก.ท. เพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 

       ๓๔“ข้อ ๒4๓ การก าหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ
ส าหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ าของเทศบาล ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) ก าหนด”  

 ข้อ  ๒๔๔ พนักงานเทศบาลผู้ใดถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ให้
เทศบาลพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จ
บ านาญ ท้ังนี้ ให้น ากฎหมายหรือระเบียบท่ีก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดย
อนุโลม  

 ข้อ  ๒๔๕  ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของพนักงานเทศบาลผู้ถึงแก่ความตายเนื่องจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ เป็นผู้มีหน้าท่ีรายงาน และเสนอขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณี
พิเศษ โดยรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง แล้วเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงนายกเทศมนตรี 
  ในการรายงานและการเสนอขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ตาม
วรรคหนึ่ง ให้ก าหนดรายละเอียด ดังนี้ 

(๑) ชื่อพนักงานเทศบาลผู้ถึงแก่ความตาย และประวัติการรับราชการของพนักงาน 
เทศบาลผู้ถึงแก่ความตาย 

(๒) รายงานเหตุท่ีพนักงานเทศบาลผู้นั้นถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการ 

(๓) ความเห็นในการเสนอขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเพื่อ
ประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จ 

(๔) ส าเนาเอกสารของทางราชการท่ีออกเกี่ยวกับการตาย และสาเหตุการตาย 
(๕) เอกสารอื่น ๆ ท่ีมีความจ าเป็นเพ่ือประกอบการพิจารณา  

                                                   
๓๔แกไ้ขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล (ฉบบัที่ ๕๙) พ.ศ.๒๕๕๙ ซึง่ออก

ตามประกาศ ก.ท.เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัการก าหนดโควตาและวงเงนิเลื่อนขัน้เงนิเดอืน คา่จา้ง และคา่ตอบแทนพเิศษส าหรบัพนักงาน
เทศบาล และลูกจา้งประจ าของเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวนัที ่๒๘ ธนัวาคม ๒๕๕๘ มผีลตัง้แต่วนัที ่๑ มกราคม ๒๕๕๙ 



 ๙๖ 
 

 ข้อ  ๒๔๖  เมื่อนายกเทศมนตรีได้รับรายงานดังกล่าวแล้ว  ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง 
คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนส าหรับพนักงานเทศบาลผู้ถึงแก่ความตายเป็นกรณีพิเศษ
เพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษขึ้นคณะหนึ่ง จ านวนไม่เกิน ๓ คน 
ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล  และผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณารายงาน
การขอเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษของพนักงานผู้ถึงแก่ความตายเพื่อประโยชน์ในการค านวณ
บ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษ 

 ข้อ  ๒๔๗  ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ให้พิจารณารายงานการขอเลื่อนขั้น
เงินเดือนกรณีพิเศษตามข้อ  ๒๔๕ โดยให้พิจารณา ดังนี้ 

(๑) พนักงานเทศบาลผู้นั้นถึงแก่ความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
หรือไม ่

(๒) เหตุท่ีท าให้ถึงแก่ความตายเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ
ผู้ตาย หรือจากความผิดของผู้ตายหรือไม ่

(๓) ความเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการ
ค านวณบ าเหน็จหรือไม่ 

ข้อ  ๒๔๘  เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาตามข้อ ๒๔๗  แล้ว ให้ประชุมพิจารณาและมี
ความเห็นว่าสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลผู้ถึงแก่ความตายเป็นกรณีพิเศษเพื่อ
ประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จหรือไม่ หากเห็นว่าควรเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษได้จะ
สมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนจ านวนกี่ขั้น  ท้ังนี้ ให้น ากฎหมายหรือระเบียบท่ีก าหนดไว้ส าหรับ
ข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลมและเสนอความเห็นในการพิจารณาต่อนายกเทศมนตรี
พิจารณาต่อไป   
  ให้นายกเทศมนตรี เสนอเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษและ
ความเห็นตามวรรคหนึ่ง ให้  ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 ข้อ  ๒๔๙  การสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษส าหรับพนักงานเทศบาลผู้ถึงแก่ความ
ตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการดังกล่าว  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้มีอ านาจสั่งตามมติของ  
ก.ท.จ. ตามข้อ  ๒๔๘ โดยให้มีผลเพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จเท่านั้น 

 ข้อ  ๒๕๐   การเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษส าหรับพนักงานครูเทศบาลท่ีสังกัด
สถานศึกษาผู้ถึงแก่ความตาย  เนื่องจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการดังกล่าวให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้
มีอ านาจสั่งตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ    โดย
ให้มีผลเพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษแล้วรายงานให้ ก.ท. ทราบ  เพื่อ
แจ้งให้หน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรรอัตราเงินเดือนของต าแหน่งจากส านักงบประมาณท าความตก
ลงกับส านักงบประมาณต่อไป 



 ๙๗ 
 

หมวด  ๑๒ 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

 ๓๕“ข้อ ๒๕๑ การแบ่งโครงสร้างส่วนราชการ  การก าหนดประเภทเทศบาล การก าหนด
ต าแหน่งหรือปรับปรุงต าแหน่ง การประเมินเพื่อปรับประเภทและระดับของเทศบาล และบท
เฉพาะกาล ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด” 

 ๓๖ข้อ ๒๕๒ ให้เทศบาลก าหนดส่วนราชการเพื่อรองรับอ านาจหน้าท่ีตามท่ีก าหนดใน
กฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกฎหมายอื่นท่ีก าหนดอ านาจหน้าท่ีให้แก่เทศบาล 
     ในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง ให้ค านึงถึงความต้องการ 
และความเหมาะสมของเทศบาล  โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการดังต่อไปนี้ 

    (๑)  ส านักปลัดเทศบาล 
    (๒)  กอง หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่น 

  ให้ส่วนราชการตาม (๑)  มีฐานะเป็นกองหรือส านัก 

ข้อ ๒๕๓ ให้เทศบาลประกาศก าหนดกองหรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นตามข้อ ๒๕๒ 
วรรคสอง (๒) ซึ่งถือว่าเป็นส่วนราชการท่ีมีความจ าเป็นในการบริหารราชการของเทศบาล ดังนี้ 

ก. ส่วนราชการท่ีเป็นส านักหรือกอง 
(๑) การคลัง 
(๒) การช่าง 
(๓) การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(๔) การศึกษา 
(๕) วิชาการและแผนงาน 
(๖) การประปา 
(๗) การแพทย ์
(๘) การช่างสุขาภิบาล 
(๙) การสวสัดิการสังคม 

                                                   
๓๕แกไ้ขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล (ฉบบัที่ ๖๐) พ.ศ.๒๕๕๙ ซึง่ออก

ตามประกาศ ก.ท.เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัโครงสรา้งสว่นราชการและระดบัต าแหน่งของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวนัที ่๒๘ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
มผีลตัง้แต่วนัที ่๑ มกราคม ๒๕๕๙ 
๓๖แกไ้ขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล (ฉบบัที่ ๓๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ซึง่ออก
ตามประกาศ ก.ท. เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัโครงสรา้งการแบง่สว่นราชการ วธิกีารบรหิารและการปฏบิตังิานของพนักงานเทศบาลและ
กจิการอนัเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลในเทศบาล(แกไ้ขเพิม่เตมิฉบบัที ่๓) พ.ศ.๒๕๕๒  ลงวนัที ่๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๒ มผีลตัง้แต่วนัที ่๒๕ 
ธนัวาคม ๒๕๕๒ 



 ๙๘ 
     ๓๗(๑๐) บริหารกลาง เป็นส่วนราชการระดับส านัก 
ข. หน่วยตรวจสอบภายในและแขวง 

ข้อ  ๒๕๔  ภายใต้บังคับข้อ ๒๕๒  เทศบาลอาจประกาศก าหนดกอง  หรือส่วนราชการอื่น
ได้ตามความเหมาะสม และความจ าเป็นของเทศบาล  โดยความเห็นชอบของ  ก.ท.จ.  

ข้อ  ๒๕๕  ในการประกาศก าหนดกองหรือส่วนราชการตามข้อ ๒๕๔ ให้เทศบาลจัดท า
เป็นประกาศเทศบาล โดยให้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการท่ี
เรียกชื่ออย่างอื่นโดยมีแนวทางการก าหนด ดังนี้ 

(๑) ส านักปลัดเทศบาล   ให้มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการท่ัวไปของ  
เทศบาล และราชการท่ีมิได้ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาล
โดยเฉพาะรวมท้ังก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตาม
นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล 

(๒) กองวิชาการและแผนงาน  มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมี
ลักษณะเพื่อประกอบการก าหนดนโยบายจัดท าแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนและโครงการต่าง ๆ  ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การ
บริหารหรือความมั่นคงของประเทศ  ท้ังนี้  อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยาและ
โครงการระดับชาติ  ระดับกระทรวง  ระดับกรม  หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี  และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

(๓)  กองคลัง ส านักการคลัง มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายการรับ 
การน าส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบส าคัญ  ฎีกา  งาน
เกี่ยวกับ เงินเดือน  ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท า
งบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน
รายได้และรายจ่ายต่าง ๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งาน
เกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและ งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

(๔)  กองช่าง ส านักการช่างมีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ 
การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียน
แบบ การตรวจสอบ   การก่อสร้าง   งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย   งานแผนการ
ปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้าน 

วิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การ
ควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา 
การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
                                                   
๓๗เพิม่เตมิตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล (ฉบบัที่ ๓๒) พ.ศ.๒๕๕๒ ซึง่
ออกตามประกาศ ก.ท. เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัโครงสรา้งการแบง่สว่นราชการ วธิกีารบรหิารและการปฏบิตังิานของพนักงานเทศบาลและ
กจิการอนัเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลในเทศบาล(แกไ้ขเพิม่เตมิฉบบัที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๒  ลงวนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๕๒ มผีลตัง้แต่วนัที ่๙ 
ธนัวาคม ๒๕๕๒ 



 ๙๙ 
 

(๕)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มี
หน้าท่ีเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  การป้องกันโรคติดต่อ   งาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่น ๆ  เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข  งานสัตวแพทย์  ใน
กรณีท่ียังไม่ได้จัดตั้งกองแพทย์  จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการ
สาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข 

(๖)  กองการศึกษา ส านักการศึกษา มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร
ศึกษาและพัฒนาการศึกษา  ท้ังการศึกษาในระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษาและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
และอาชีวศึกษา  โดยให้มีงานธุรการ  งานการเจ้าหน้าท่ี  งานบริหารวิชาการ  งานโรงเรียน  งาน
ศึกษานิเทศก์  งานกิจการนักเรียน   งานการศึกษาปฐมวัย  งานขยายโอกาสทางการศึกษา  งาน
ฝึกและส่งเสริมอาชีพ  งานห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา  งานกิจการศาสนา  
ส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและ
การศึกษานอกโรงเรียน  และงานอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

(๗)  กองสวัสดิการและสังคม   ส านักสวัสดิการสังคม  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัด
ระเบียบชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน  การ
ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น  และงานสาธารณะ การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับ
งานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

(๘) กองการประปา  ส านักการประปา มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม
การผลิตและการจ าหน่ายน้ าประปา  การติดตั้งประปา  การควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับ
การงบประมาณรายได้  รายจ่าย  การบัญชี  พัสดุ  การวางแผนปรับปรุงในข้อบกพร่องต่าง ๆ  
ของการประปา  รวมท้ังการปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง 

(๙) กองการแพทย์ ส านักการแพทย์ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพยาบาล 
และการบริการทางการแพทย์  งานวิชาการและแผนงานทางด้านการแพทย์พยาบาลและบริการ
สาธารณสุข  งานเภสัชกรรม ทันตสาธารณสุข  งานชันสูตรและรังสีวิทยา  งานเวชกรรม  งาน
ผู้ป่วยนอก  งานผู้ป่วยในและห้องคลอด  งานห้องผ่าตัด และวิสัญญี  รวมท้ังงานอื่น ๆ  ตามท่ี
ได้รับมอบหมาย 

(๑๐) กองช่างสุขาภิบาล  ส านักการช่างสุขาภิบาล มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ       
เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม  ด้านวัสดุท่ีใช้แล้ว (ขยะ)  การจัดการคุณภาพน้ า  การควบคุม
ออกแบบและก่อสร้างอาคารโรงงาน  ท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  การควบคุมดูแลรักษา
ตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสีย  และมลพิษในด้านอื่น ๆ  รวมท้ังการปฏิบัติงานต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

(๑๑)  หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบ  
บัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการ



 ๑๐๐ 
บัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการท าประโยชน์จาก
ทรัพย์สินเทศบาลและงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
  (๑๒) แขวง  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบกิจการภายในแขวงในส่วนท่ีเป็นอ านาจ       
หน้าท่ีของปลัดเทศบาล  โดยให้มีส านักงานแขวง  งานการศึกษา  งานคลัง  งานสวัสดิการสังคม  
งานการประปา  งานสาธารณสุข  งานช่าง  อยู่ในแขวง  หรืออาจจะให้มีการแบ่งส่วนงานอื่น ๆ  ที่
จ าเป็นมาปฏิบัติหน้าท่ีในแขวงนั้น  รวมท้ังปฏิบัติงานในหน้าท่ีอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ข้อ  ๒๕๖  ส านักปลัดเทศบาลมีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการท่ัวไปของ
เทศบาลและราชการท่ีมิได้ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของส านัก  กอง  หรือส่วนราชการใดในเทศบาล
โดยเฉพาะ  รวมท้ังก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตาม
นโยบาย  แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  โดยมีหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลเป็น
ผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง  และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านัก
ปลัดเทศบาล 

ข้อ  ๒๕๗  ส านัก  กอง หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นตามข้อ  ๒๕๒  วรรค
สอง (๒) ให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบตามท่ีก าหนดในประกาศเทศบาล  โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. 

ข้อ  ๒๕๘  การแบ่งส่วนราชการภายในส านักปลัดเทศบาล  ส านัก  กอง  หรือ
ส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นตามข้อ  ๒๕๒  ให้ก าหนดเป็นประกาศเทศบาลโดยความเห็นชอบ
ของ ก.ท.จ. ท้ังนี้ ให้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบภายในส่วนราชการภายในไว้ในประกาศ
เทศบาลดังกล่าวด้วย 

การก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบของส่วนราชการท่ีจัดแบ่งภายในตามวรรคหนึ่ง ต้อง
เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีอยู่ในขอบเขตของหน้าท่ีความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้น 

ข้อ  ๒๕๙  การจัดตั้ง  การปรับปรุง  การรวมหรือการยุบเลิกการแบ่งส่วนราชการ
ตามข้อ ๒๕๓  ให้เทศบาลพิจารณาเสนอความเห็นและพิจารณาอัตราก าลัง  การจัดสรร
งบประมาณให้สอดคล้องกันแล้วเสนอต่อ ก.ท.จ.พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ในการพิจารณาขอจัดตั้ง  ปรับปรุง  การรวมหรือการยุบเลิกการแบ่งส่วนราชการตาม 
วรรคหนึ่ง  ให้ ก.ท.จ. พิจารณาโดยค านึงถึงภารกิจอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของเทศบาล   ตามท่ี
กฎหมายก าหนด  ลักษณะงาน  คุณภาพของงาน  ปริมาณงาน  และความจ าเป็นความเหมาะสม  ตลอด
ท้ังอัตราก าลังของพนักงานของส่วนราชการ  และงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ของเทศบาลประกอบด้วย   

 



 ๑๐๑ 
 

๓๘ข้อ  ๒๕๙/๑  เมื่อ ก.ท.จ.มีมติเห็นชอบการจัดตั้งหรือปรับปรุงการก าหนดส่วน
ราชการใหม่  ตามข้อ  ๒๕๙  แล้ว  ให้เสนอการขอจัดตั้ง หรือปรับปรุงก าหนดส่วนราชการและ
ก าหนดต าแหน่งใหม่ให้ ก.ท. พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยมีรายการ  ดังนี้ 
       (๑)  เหตุผลความจ าเป็นท่ีจัดตั้งหรือปรับปรุงการก าหนดส่วนราชการใหม่ 
       (๒)  ภารกิจ  อ านาจ  หน้าท่ี  ความรับผิดชอบของส่วนราชการเดิม 
       (๓)  อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของส่วนราชการท่ีจะขอจัดตั้ง 
       (๔)  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  คุณภาพ  และปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง
ขนาดต้องจัดตั้งหรือต้องมีการปรับปรุง 
       (๕)  กรอบโครงสร้างอัตราก าลังพนักงานเทศบาลในส่วนราชการเดิมและท่ี
จัดตั้งใหม่ 
       (๖)  ร่างประกาศเทศบาล ก าหนดส่วนราชการท่ีปรับปรุงใหม่ โดยก าหนด
อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบและการจัดแบ่งส่วนราชการภายในด้วย   

ข้อ  ๒๖๐  การจัดตั้งกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขึ้นใหม่ เพื่อรองรับ
ภารกิจหน้าท่ีของเทศบาล หรือการปรับปรุงการก าหนดส่วนราชการของเทศบาล ซึ่งมีการจัดตั้งกอง 
หรือส่วนราชการขึ้นใหม่ ให้เทศบาล เสนอเหตุผลความจ าเป็น และร่างประกาศเทศบาล ก าหนดกอง
หรือส่วนราชการขึ้นใหม่ เพื่อให้ ก.ท.จ.พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้มีรายการ ดังนี้ 

(๑) เหตุผล ความจ าเป็นท่ีต้องจัดตั้งกองหรือส่วนราชการขึ้นใหม ่
(๒) ชื่อกองหรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่น 
(๓) อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการ นั้น 
(๔) ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติตามข้อ (๓) คุณภาพและปริมาณงานถึงขนาดต้อง             

จัดตั้งเป็นหน่วยงานระดับกองและก าหนดอัตราก าลังพนักงานเทศบาลในส่วนราชการนั้น 
(๕) ร่างประกาศเทศบาล ก าหนดส่วนราชการท่ีปรับปรุงใหม่ โดยก าหนดอ านาจ    

หน้าท่ีความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นและการจัดแบ่งส่วนราชการ
ภายในตามข้อ ๒๕๘ 
  ในการพิจารณาของ ก.ท.จ.  ให้ค านึงถึงภารกิจอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของ               
เทศบาลตามท่ีกฎหมายก าหนด ลักษณะงาน คุณภาพของงาน ปริมาณงาน และความจ าเป็น 
ความเหมาะสม ตลอดท้ังอัตราก าลังของพนักงานเทศบาล และงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของ
เทศบาล 

ข้อ  ๒๖๑   เมื่อ  ก.ท.จ.ได้พิจารณาการขอจัดตั้งหรือปรับปรุงการก าหนดส่วน
ราชการตามข้อ  ๒๕๙ แล้ว 
                                                   
๓๘แกไ้ขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล (ฉบบัที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๔๘ ซึง่ออก
ตามประกาศ ก.ท.เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัโครงสรา้งการแบง่สว่นราชการ วธิกีารบรหิารและการปฏบิตังิานของพนักงานเทศบาลและกจิการ
อนัเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลในเทศบาล (เพิม่เตมิ) ลงวนัที ่๒ มถิุนายน ๒๕๔๘ มผีลตัง้แต่วนัที ่๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 



 ๑๐๒ 
(๑) มีมติเห็นชอบการจัดตั้งหรือปรับปรุงการก าหนดส่วนราชการใหม่ และ

อัตราก าลังพนักงานเทศบาล ท่ีก าหนดในกองหรือส่วนราชการท่ีจัดตั้งขึ้นใหม่ เป็นการปรับเกลี่ย
มาจากกองหรือส่วนราชการอื่นภายในเทศบาล โดยไม่เพ่ิมอัตราก าลัง ให้นายกเทศมนตรีลงนามใน
ประกาศใช้บังคับ และด าเนินการตามมติ  ก.ท.จ.  

(๒) มีมติเห็นชอบการจัดตั้งหรือปรับปรุงการก าหนดส่วนราชการใหม่  และอัตรา               
ก าลังพนักงานเทศบาล ท่ีก าหนดในกองหรือส่วนราชการท่ีจัดตั้งขึ้นใหม่ เป็นการก าหนดต าแหน่ง
เพ่ิมใหม่ ให้เสนอเรื่องการก าหนดต าแหน่งเพิ่มใหม่ให้  ก.ท. ให้ความเห็นชอบก่อน 

(๓) มีมติเป็นประการอื่นใด ให้เทศบาลด าเนินการตามมติของ ก.ท.จ. นั้น 

หมวด ๑๓ 
วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 

  ข้อ  ๒๖๒  ในการบริหารกิจการของเทศบาล  คณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรี
ในรูปแบบคณะเทศมนตรี  อาจมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้นายกเทศมนตรี  เทศมนตรี  
ปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาลท าการแทนคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีแล้วแต่กรณีได้  
ท้ังนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล 
  เทศบาลท่ีมีการบริหารในรูปแบบเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง  การรักษา
ราชการแทน  หรือการปฏิบัติราชการแทนของนายกเทศมนตรีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
เทศบาล 

  ข้อ  ๒๖๓  ในส านัก  กองหรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่น   มีผู้อ านวยการ
ส านัก  ผู้อ านวยการกอง  หรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นคนหนึ่งเป็นผู้ปกครองบังคับ
บัญชาข้าราชการ  และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านัก  กอง  หรือส่วนราชการนั้น 

  ข้อ  ๒๖๔  ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาและ
สั่งการให้ใช้หลักการแบ่งอ านาจและหน้าท่ีตามลักษณะของเรื่องดังต่อไปนี้ 
  ปลัดเทศบาล 

(๑) เร่ืองท่ีนายกเทศมนตรีสั่งการเกี่ยวกับนโยบายของเทศบาล 
(๒ ) เรื่องท่ีกฎหมายหรือระเบียบข้อบั งคับระบุ ให้ เป็นอ านาจหน้ าท่ีของ 

ปลัดเทศบาล 
(๓) เร่ืองซึ่งตกลงกันไม่ได้ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  ภายใต้บังคับบัญชา 
(๔) เร่ืองในหน้าท่ีส านักงานเทศบาล 
(๕) เร่ืองท่ีหัวหน้าส่วนราชการเห็นเป็นปัญหาและเสนอมาเพ่ือรับค าวินิจฉัยหรือใน

กรณีพิเศษอื่นใด 
(๖) เร่ืองท่ีปลัดเทศบาลสั่งการโดยเฉพาะ 
(๗) เร่ืองท่ีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ  เห็นสมควรเสนอเพื่อทราบ 
รองปลัดเทศบาล 



 ๑๐๓ 
 

เรื่องใดท่ีมีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ระบุให้เป็นอ านาจหน้าท่ีปลัดเทศบาล  
หากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับนั้นมิได้ก าหนดในเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอื่น  
ปลัดเทศบาลจะมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนในนามของ
ปลัดเทศบาลก็ได้ 
  หัวหน้าส่วนราชการ 
  (๑)  เร่ืองใดที่เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการใดอยู่แล้ว  หรือซึ่งจะได้มอบหมายกิจการ
ใหม่ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นเป็นผู้ส่ังการและรับผิดชอบโดยตรง 
  (๒)  เร่ืองเข้าลักษณะท่ีจะต้องเสนอนายกเทศมนตรี  หรือปลัดเทศบาลให้เสนอ
ปลัดเทศบาลตามล าดับ  เมื่อนายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาลพิจารณาวินิจฉัยสั่งการประการใดแล้ว 
ให้หัวหน้าส่วนราชการพึงปฏิบัติตามค าส่ังนั้น 
  (๓)  การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการนั้น  หัวหน้าส่วนราชการพึงอนุโลมตามหลัก
ดังกล่าวข้างต้นตามล าดับชั้น 

  ข้อ  ๒๖๕  ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  การก าหนดให้พนักงานเทศบาล
ต าแหน่งท่ีมิได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลในส่วนราชการใด  ฐานะใด  
ให้เป็นไปตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย  โดยท าเป็นหนังสือ  ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ท.จ.
ก าหนด 

  ข้อ  ๒๖๖  อ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการ
ด าเนินการอื่นท่ีผู้ด ารงต าแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
หรือค าสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  หรือค าสั่งใด 
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้นมิได้ก าหนดเร่ืองการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้าม
เรื่องการมอบอ านาจไว้  ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นอาจมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นปฏิบัติราชการ
แทนได้  ดังนี้ 
  (๑)  ปลัดเทศบาลอาจมอบให้รองปลัดเทศบาล  ผู้อ านวยการส านัก  ผู้อ านวยการ
กอง  หรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่น 
  (๒)  ผู้อ านวยการส านัก  ผู้อ านวยการกอง  หรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกชื่อ
อย่างอื่นอาจมอบให้พนักงานเทศบาลในกองหรือส่วนราชการนั้น 
  การมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนตามวรรคหนึ่ง (๑)  และ (๒)  ให้ท าเป็น
หนังสือ 

  ข้อ  ๒๖๗ เมื่อมีการมอบอ านาจตามข้อ  ๒๖๖  โดยชอบแล้ว  ผู้รับมอบอ านาจมี
หน้าท่ีต้องรับมอบอ านาจนั้น  และจะมอบอ านาจนั้นให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ 

  ข้อ  ๒๖๘ ในการมอบอ านาจตามข้อ  ๒๖๖ (๑)  และ (๒)  ให้ผู้มอบอ านาจ
พิจารณาถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ  การ



 ๑๐๔ 
กระจายความรับผิดชอบตามสภาพของต าแหน่งของผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจต้อง
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบอ านาจตามวัตถุประสงค์ของการมอบอ านาจดังกล่าว 
  เมื่อได้มอบอ านาจแล้ว  ผู้มอบอ านาจมีหน้าท่ีก ากับติดตามผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้รับมอบอ านาจ และให้มีอ านาจแนะน าและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจได้ 

  ข้อ  ๒๖๙  ในกรณีท่ีไม่มีปลัดเทศบาล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  ให้รอง
ปลัดเทศบาลเป็นผู้รักษาราชการแทน  ถ้ามีรองปลัดเทศบาลหลายคน  ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งรอง
ปลัดเทศบาลคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน  ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล  หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติราชการได้  ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งพนักงานเทศบาลในเทศบาลซึ่งด ารงต าแหน่งไม่
ต่ ากว่าผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทน 
  ๓๙“ในกรณีท่ีนายกเทศมนตรีไม่ได้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หรือกรณีท่ีไม่มี
นายกเทศมนตรีและไม่มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง ให้รองปลัดเทศบาลหรือ
หัวหน้าส่วนราชการท่ีมีอาวุโสตามแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน”   

  ๔๐ข้อ  ๒๗๐  ในกรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก  ผู้อ านวยการกอง  
หรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่น  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้นายกเทศมนตรี
แต่งตั้งพนักงานเทศบาลในส านัก  กอง หรือส่วนราชการนั้นคนใดคนหนึ่งท่ีเห็นสมควร  ให้เป็นผู้รักษา
ราชการแทนได้  แต่เพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในส านัก  กองหรือส่วน
ราชการนั้นนายกเทศมนตรีอาจจะแต่งตั้งพนักงานเทศบาลคนใดคนหนึ่งซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า  
ผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ 

  ข้อ  ๒๗๑  ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอ านาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน 
  ในกรณี ท่ีมีผู้ด ารงต าแหน่งใด  หรือผู้รักษาราชการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนั้น
มอบหมายหรือมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน  ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมี
อ านาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอ านาจ 
 

  ในกรณีท่ีมีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจ
หน้าท่ีอย่างใด  ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน  มีอ านาจหน้าท่ีเป็นกรรมการ
หรือมีอ านาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการ
แทนด้วย แล้วแต่กรณี 
                                                   
๓๙แกไ้ขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล (ฉบบัที่ ๕๐) พ.ศ.๒๕๕๘ ซึง่ออก
ตามประกาศ ก.ท.เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัโครงสรา้งการแบง่สว่นราชการ วธีกีารบรหิาร และการปฏบิตังิานของพนักงานเทศบาล และ
กจิการอนัเกีย่วกบับรหิารงานบคุคลในเทศบาล (ฉบบัที ่๕) พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวนัที ่๒๓ กนัยายน ๒๕๕๘ มผีลตัง้แต่วนัที ่๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
๔๐แกไ้ขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๖ ซึง่ออก
ตามประกาศ ก.ท.เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัโครงสรา้งการแบง่สว่นราชการ วธีกีารบรหิาร และการปฏบิตังิานของพนักงานเทศบาล และ
กจิการอนัเกีย่วกบับรหิารงานบคุคลในเทศบาล (ฉบบัที ่๒) พ.ศ.๒๕๔๖ ลงวนัที ่๒๑ เมษายน ๒๕๔๖ มผีลตัง้แต่วนัที ่๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๖ 



 ๑๐๕ 
 

  ข้อ  ๒๗๒ การเป็นผู้รักษาราชการแทนตามท่ีก าหนดในมาตรฐานท่ัวไปนี้  ไม่
กระทบกระเทือนอ านาจนายกเทศมนตรีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาท่ีจะแต่งตั้งพนักงานเทศบาลอื่นเป็น
ผู้รักษาราชการแทนตามอ านาจหน้าท่ีท่ีมีอยู่ตามกฎหมาย 
  ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรอง  
พ้นจากความเป็นผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาท่ีผู้ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งเข้ารับหน้าท่ี 

  ข้อ  ๒๗๓  ในกรณีท่ีต าแหน่งพนักงานเทศบาลต าแหน่งอื่นว่างลง  หรือผู้ด ารง
ต าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  และเป็นกรณีท่ีมิได้มีการก าหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
แทนและการรักษาราชการแทน  ให้นายกเทศมนตรีมีอ านาจสั่งให้พนักงานเทศบาลท่ีเห็นสมควร
ให้รักษาการในต าแหน่งนั้นได้  โดยให้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ  ความเหมาะสม และเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด  ส าหรับกรณีต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่างลง หรือผู้ด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ และมีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยไว้  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยเป็นผู้รักษาการในต าแหน่ง ถ้ามีผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยหลายคน  
ให้นายกเทศมนตรีมีอ านาจแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยคนหนึ่ งหรือหลายคนรักษาการใน
ต าแหน่งตามล าดับไว้เป็นการล่วงหน้าได้ 
  ผู้รักษาการในต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง  ให้มีอ านาจหน้าท่ีตามต าแหน่งท่ีรักษาการ
นั้น ในกรณีท่ีมีกฎหมายอื่น  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  มติคณะกรรมการตาม
กฎหมาย  หรือค าสั่งผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งนั้น  เป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจ
หน้าท่ีใด  ก็ให้ผู้รักษาการในต าแหน่งท าหน้าท่ีกรรมการหรือมีอ านาจหน้าท่ีอย่างนั้น  ในระหว่างท่ี
รักษาการในต าแหน่ง  แล้วแต่กรณี 
 

หมวด ๑๔ 
กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

ส่วนที่ ๑ 
การสั่งพนักงานเทศบาลประจ าเทศบาล 

  ข้อ  ๒๗๔ ให้นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.   มีอ านาจสั่งพนักงาน      
เทศบาลให้ประจ าเทศบาลเป็นการชั่วคราว  โดยให้พ้นจากต าแหน่งหน้าท่ีเดิมได้  ในกรณีท่ีมี
เหตุผลความจ าเป็น  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อพนักงานเทศบาลมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นท่ีสงสัยว่ากระท าผิด
วินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา  เว้นแต่เป็นความผิด
ท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  หรือกรณีท่ีถูกฟ้องนั้น  พนักงานอัยการรับเป็น
ทนายแก้ต่างให้ และถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในต าแหน่งหน้าท่ีเดิมต่อไปจะเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวน
สอบสวน หรืออาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ 



 ๑๐๖ 
  (๒) เมื่อพนักงานเทศบาลกระท าหรือละเว้นกระท าการใดจนต้องค าพิพากษา
ถึงท่ีสุดว่าเป็นผู้กระท าความผิดอาญา และผู้มีอ านาจดังกล่าวพิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ
ตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดนั้นได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการกระท าหรือละเว้นกระท าการนั้นเป็น
ความผิดวินัยร้ายแรง 
  (๓) เมื่อพนักงานเทศบาลละท้ิงหรือทอดท้ิงหน้าท่ีราชการ  และผู้บังคับบัญชาได้
ด าเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร  และการละท้ิงหรือทอดท้ิงหน้าท่ีราชการนั้น
เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
  (๔) เมื่อพนักงานเทศบาลกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็น
หนังสือต่อผู้บังคับบัญชา  หรือให้ถ้อยค ารับสารภาพต่อผู้มีหน้าท่ีสืบสวนหรือคณะกรรมการ
สอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย  การรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย และได้มี
การบันทึกถ้อยค ารับสารภาพเป็นหนังสือ 
  (๕) เมื่อพนักงานเทศบาลมีกรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวนใน
กรณีถูกกล่าวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามส าหรับ
พนักงานเทศบาล 
  (๖) เมื่อพนักงานเทศบาลมีกรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวน  หรือ
มีการใช้ส านวนการสอบสวนพิจารณาด าเนินการในกรณีถูกกล่าวหา  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
หย่อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติราชการ บกพร่องในหน้าท่ีราชการหรือประพฤติตนไม่
เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีราชการหรือมีกรณีท่ีปรากฏชัดแจ้งตามมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย 
การรักษาวินัย  และการด าเนินการทางวินัย 
   (๗) เมื่อพนักงานเทศบาลผู้ด ารงต าแหน่งใดมีกรณีถูกกล่าวหา  หรือมีกรณีเป็นท่ี
สงสัยว่ามีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการในต าแหน่งนั้นซึ่งผู้บังคับบัญชาได้สืบสวน
แล้วเห็นว่ากรณีมีมูล และถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในต าแหน่งเดิมต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ 
  (๘) เมื่อพนักงานเทศบาลได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง
ประเทศ 
  (๙) เมื่อพนักงานเทศบาลได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรส  ซึ่งไปปฏิบัติหน้าท่ี     
ราชการ  หรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ 
  (๑๐) เมื่อพนักงานเทศบาลได้รับทุนรัฐบาลหรือทุนของเทศบาลให้ไปศึกษาหรือ      
ฝึกอบรมในประเทศหรือต่างประเทศ 
  (๑๑) กรณีอื่นท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นพิเศษเพื่อประโยชน์แก่ราชการ โดยได้รับ
ความเห็นชอบจาก  ก.ท.จ. 

  ข้อ  ๒๗๕  ในการเสนอขอให้  ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบการสั่งพนักงาน
เทศบาลให้ประจ าเทศบาล  ให้แสดงรายละเอียดในค าเสนอขอ  ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ค าชี้แจง  เหตุผลความจ าเป็นและประโยชน์แก่ราชการ  และระยะเวลาท่ี
จะสั่งพนักงานเทศบาลให้ประจ าเทศบาล  ท้ังนี้  ต้องไม่เกิน ๖ เดือน เว้นแต่การสั่งประจ าเทศบาล
ตามข้อ  ๒๗๔ (๘) (๙) และ(๑๐)  ให้สั่งได้ไม่เกินระยะเวลาท่ีผู้นั้นได้รับอนุญาตให้ลา 



 ๑๐๗ 
 

      (๒)  หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการที่จะมอบหมายแก่ผู้ถูกสั่ง
ให้ประจ าเทศบาล  ยกเว้นกรณีตามข้อ  ๒๗๔ (๘) (๙) และ (๑๐) 

  ข้อ  ๒๗๖  การสั่งพนักงานเทศบาลให้ประจ าเทศบาล    ให้นายกเทศมนตรีสั่งได้
ตามมติของ ก.ท.จ.  เป็นเวลาไม่เกิน ๖ เดือนนับแต่วันท่ีถูกสั่งให้ประจ า  เว้นแต่ กรณีสั่งประจ า
เทศบาลตามข้อ ๒๗๔ (๘) (๙) และ (๑๐)  ให้สั่งได้ไม่เกินระยะเวลาท่ีผู้นั้นได้รับอนุญาตให้ลา 
  เมื่อมีการสั่งพนักงานเทศบาลผู้ใดให้ประจ าเทศบาลแล้ว  และถ้านายกเทศมนตรี 
เห็นว่ายังมีเหตุผลความจ าเป็นพิเศษท่ีจะต้องสั่งให้ผู้นั้นประจ าต่อไปอีกเกินก าหนดเวลาตามวรรค
หนึ่ง ให้ขอความเห็นชอบขยายเวลาต่อ  ก.ท.จ. ได้อีกไม่เกิน ๑ ปี  โดยเมื่อรวมกันแล้วให้ขยายเวลา
สั่งประจ าเทศบาล ได้ไม่เกิน ๑ ปี ๖ เดือน  ท้ังนี้ ให้ขอขยายเวลาก่อนวันครบก าหนดเวลาเดิมไม่
น้อยกว่า ๓๐ วัน เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นพิเศษ อาจขอความเห็นชอบขยายเวลาต่อ 
ก.ท.จ. ก่อนวันครบก าหนดเวลาเดิมน้อยกว่า ๓๐ วันได้ 
  การขอความเห็นชอบขยายเวลาตามวรรคสองให้น าความข้อ ๒๗๕ (๑) และ (๒) 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ข้อ  ๒๗๗  ในการเสนอขอให้  ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบการสั่งพนักงาน
เทศบาลให้ประจ าเทศบาลส าหรับกรณีมีเหตุผลความจ าเป็นตามข้อ ๒๗๔ (๘) (๙) (๑๐) หรือ 
(๑๑) หากเทศบาลเห็นว่า เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารราชการของเทศบาล และให้มีเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานทดแทนในต าแหน่งผู้ท่ีถูกสั่งให้ประจ าเทศบาล   ให้เทศบาลด าเนินการตามข้อ ๒๗๕ 
(๑) และ  (๒) และให้เสนอขอก าหนดต าแหน่งประจ าเทศบาลเพิ่มใหม่  เพื่อรองรับพนักงาน
เทศบาล ผู้ถูกสั่งให้ประจ าดังกล่าวเป็นการเฉพาะตัว โดยให้ก าหนดเป็นเงื่อนไขว่า หากต าแหน่ง
ประจ าเทศบาลว่างลงให้ยุบเลิกต าแหน่งได้   
  ส าหรับการสั่งประจ าเทศบาลตามวรรคหนึ่ง  เมื่อ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้ว  ให้ ก.ท.จ. เสนอเรื่องการขอก าหนดต าแหน่งประจ าเทศบาล  พร้อมด้วยเหตุผล
ความจ าเป็นในการส่ังพนักงานเทศบาลผู้นั้นประจ าเทศบาล  ให้ ก.ท.ให้ความเห็นชอบก่อน 
    เมื่อ ก.ท.จ.และ ก.ท. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามวรรคสองแล้ว ให้
นายกเทศมนตรีสั่งพนักงานเทศบาลผู้นั้นให้ประจ าเทศบาล ตามความเห็นชอบของ ก.ท.จ. และให้
น าความท่ีก าหนดในข้อ ๒๗๖  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ข้อ  ๒๗๘ เมื่อนายกเทศมนตรีสั่งพนักงานเทศบาลผู้ใดให้ประจ าเทศบาล  โดยมี
เหตุผลความจ าเป็นในกรณีใดแล้ว  เมื่อหมดความจ าเป็นหรือครบก าหนดเวลาตามข้อ ๒๗๖  ให้
นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของ  ก.ท.จ. สั่งให้ผู้นั้นด ารงต าแหน่งเดิม หรือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับเดียวกันท่ีผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น 

  ข้อ  ๒๗๙ หากเป็นการสั่งพนักงานเทศบาลท่ีสังกัดสถานศึกษา  ให้สั่งประจ า
สถานศึกษาเท่านัน้ 



 ๑๐๘ 
  ข้อ  ๒๘๐ การให้พ้นจากต าแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน การแต่งตั้ง การ
เล่ือนขั้นเงินเดือน  การด าเนินการทางวินัย  และการออกจากราชการของพนักงานเทศบาลท่ีถูก
สั่งให้ประจ าเทศบาลให้ถือเสมือนว่าผู้ถูกสั่งนั้นด ารงต าแหน่งเดิม 

ส่วนที่ ๒ 
การสั่งพนักงานเทศบาลไปช่วยปฏิบัติราชการ 

  ข้อ  ๒๘๑ ในประกาศนี ้
  “การสั่งพนักงานเทศบาลไปช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว”  หมายความว่า  
การให้พนักงานเทศบาลไปช่วยปฏิบัติราชการในส่วนราชการอื่นภายในเทศบาลเดียวกันหรือต่าง
เทศบาลหรือส่วนราชการอื่น  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 

  ข้อ  ๒๘๒ นายกเทศมนตรี มีอ านาจสั่งให้พนักงานเทศบาลในส่วนราชการหรือ
สถานศึกษาหนึ่งไปช่วยปฏิบัติราชการในอีกส่วนราชการหรือสถานศึกษาหนึ่งในเทศบาลเดียวกัน
เป็นการชั่วคราวไดทุ้กต าแหน่ง โดยไม่ขาดจากหน้าท่ีในต าแหน่งเดิม 
  การสั่งให้พนักงานเทศบาลให้ไปช่วยปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง  ให้ค านึงถึง
ภารกิจ หน้าท่ีท่ีต้องไปปฏิบัติมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนักงานเทศบาลผู้นั้นด้วย 

  ข้อ  ๒๘๓ ห้ามมิให้สั่งพนักงานเทศบาลไปช่วยปฏิบัติราชการในเทศบาลอื่น  ส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น  เว้นแต่กรณีมีความจ าเป็นและ
ส าคัญอย่างยิ่ง เพ่ือประโยชน์ของทางราชการโดยรวม  นายกเทศมนตรีอาจสั่งให้พนักงานเทศบาล
ไปช่วยปฏิบัติราชการในเทศบาลอื่น ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่นได้ โดยให้พิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดความเสียหายกับเทศบาลต้นสังกัดเป็นหลัก 
และต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขดังนี้ 

(๑) ให้ผู้มีอ านาจของหน่วยงานอื่นท่ีประสงค์ขอตัวพนักงานเทศบาลไปช่วยปฏิบัติ
ราชการกับนายกเทศมนตรีของเทศบาลต้นสังกัด  ท าความตกลงกัน  โดยมีหนังสือยินยอม 

 

(๒) พนักงานเทศบาลผู้ท่ีจะถูกสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการจะต้องสมัครใจท่ีจะไป
ช่วยปฏิบัติราชการในหน่วยราชการอื่นนั้น และต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในงานตามภารกิจ
ท่ีไปช่วยปฏิบัติราชการนั้น  และตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนักงานผู้นั้นด้วย 

(๓) การสั่งพนักงานให้ช่วยปฏิบัติราชการ  ให้สั่งได้เป็นการชั่วคราวครั้งละไม่เกิน                  
๖ เดือน และในกรณีเดียวกันให้ส่ังช่วยปฏิบัติราชการได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง  

(๔) หากมีเหตุผลความจ าเป็นต้องรีบให้ช่วยปฏิบัติราชการในกรณีเดียวกันตาม (๓) 
เกินกว่า  ๒  ครั้ง  ให้เทศบาลเสนอเหตุผลความจ าเป็นต่อ ก.ท.จ.เพื่อพิจารณาเมื่อ ก.ท.จ.มีมติ
เป็นประการใดแล้วให้เทศบาลปฏิบัติตามนั้น 



 ๑๐๙ 
 

(๕) การสั่งให้พนักงานเทศบาลท่ีสังกัดสถานศึกษาไปช่วยปฏิบัติราชการตามข้อ  
๒๘๒ และข้อ ๒๘๓ ให้กระท าได้ เพื่อช่วยปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนในสถานศึกษา
เท่านั้น 

ส่วนที่ ๓ 
การขอยืมตัวข้าราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานอื่นมาช่วยปฏิบัติงาน 

 

  ข้อ  ๒๘๔ ในหลักเกณฑ์นี ้
  “การขอยืมตัวข้าราชการ”  หมายความว่า  การท่ีเทศบาลขอยืมตัว  ข้าราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น
อื่นท่ีมิใช่พนักงานหรือลูกจ้างเทศบาลมาปฏิบัติงานในเทศบาลเป็นการชั่วคราว” 

  ข้อ  ๒๘๕ เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ  เทศบาลอาจขอยืมตัวข้าราชการ  
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นท่ี
มิใช่พนักงานหรือลูกจ้างเทศบาลมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราวได้  โดยต้องพิจารณาตกลงกับหน่วย
ราชการ  หน่วยงานรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมิใช่เทศบาลนั้นก่อน   โดยเจ้า
ตัวต้องสมัครใจและผู้มีอ านาจของสังกัดเดิมได้เห็นชอบแล้ว 
  การขอยืมตัวข้าราชการ  พนักงานหรือลูกจ้าง  ตามวรรคหนึ่ง  ให้ค านึงถึงภารกิจหน้าท่ี
ท่ีจะขอยืมตัวมาช่วยปฏิบัติต้องมีความเหมาะสม  สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของผู้นั้นด้วย 

  ข้อ  ๒๘๖ ระยะเวลาการขอยืมตัวราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  
หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว  ให้เป็นไป
ตามท่ีผู้มีอ านาจของต้นสังกัดเดิมก าหนด 

  ข้อ  ๒๘๗ ค่าตอบแทนข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  ท่ีเทศบาลขอยืมตัวมา
ให้เป็นตามท่ี ก.ท. ก าหนด 
 

ส่วนที่ ๔ 
การพัฒนาพนักงานเทศบาล 

ข้อ  ๒๘๘  ให้เทศบาลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงาน
เทศบาลก่อนมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธี
ปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าท่ีของข้าราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดี  



 ๑๑๐ 
  ข้อ  ๒๘๙  การพัฒนาพนักงานเทศบาล  ตามข้อ ๒๘๘  ต้องก าหนดให้ผู้
ได้รับการบรรจุ เข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลทุกคนให้ได้รับการพัฒนาและต้องด าเนินการ
พัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรท่ี  ก.ท. ก าหนด  ดังนี้ 

(๑) หลักและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ 
(๒) บทบาทและหน้าท่ีของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๓) แนวทางปฏิบัติงานเพื่อเป็นพนักงานท่ัวไป 
(๔) ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการส าหรับพนักงานบรรจุใหม่  และการ

พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ  
 หากเทศบาลมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการ

พัฒนาของแต่ละเทศบาลก็ให้กระท าได้  ท้ังนี้ เทศบาลท่ีจะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรท่ี  ก.ท. 
ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นท่ีเทศบาลพิจารณาเห็นว่ามีความ
เหมาะสมต่อไป 

  ข้อ  ๒๙๐ การพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  ให้เทศบาลสามารถเลือกใช้
วิธีการพัฒนาอื่น ๆ  ได้  เช่น  การพัฒนาโดยการปฐมนิเทศ  การพัฒนาในระหว่างการปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการ การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา  การฝึกภาคสนาม  การพัฒนาเฉพาะด้าน 

 ข้อ  ๒๙๑  การพัฒนานี้อาจกระท าได้โดยส านักงาน ก .ท. ส านักงาน ก.ท.จ. 
เทศบาล  ต้นสังกัด หรือส านักงาน ก.ท. ร่วมกับเทศบาลต้นสังกัด หรือเทศบาลต้นสังกัดร่วมกับ
ส านักงาน ก.ท.จ.หรือเทศบาลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่นก็ได้ 

 ข้อ  ๒๙๒  การพัฒนาพนักงานเทศบาลบรรจุใหม่ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
  (๑) การปฐมนิเทศ ให้กระท าก่อนมอบหมายหน้าท่ีปฏิบัติก่อนการบรรจุเข้ารับ
ราชการ 
  (๒) หลักสูตรการพัฒนา  ท่ีให้เป็นไปตามหลักสูตรท่ีก าหนดตามข้อ ๒๘๙      
  (๓)  การเลือกวิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ให้เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือ 
หลายวิธีการควบคู่กันไป แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละเทศบาล เช่น การงบประมาณ   สื่อการ
ฝึกอบรม วิทยากร ระยะเวลา  ก าลังคนท่ีรับผิดชอบการฝึกอบรม  และก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะ
เข้ารับการอบรม 
     (๔)  ประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา    โดยประเมินความรู้และทักษะ
ตลอดจนทัศนคติของผู้เข้ารับการพัฒนา  และติดตามการน าผลไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ข้อ  ๒๙๓  การด าเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาลบรรจุใหม่นี้  ควรกระท าภายใน
ระยะเวลาท่ีพนักงานเทศบาลผูน้ั้นยังอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 



 ๑๑๑ 
 

  ข้อ  ๒๙๔  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  เพื่อเพิ่มพูนความรู้           
ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรม  และจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ      

 ข้อ  ๒๙๕  ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการควบคุมดูแลและ
การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง  รวมท้ังผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีเพ่ิงย้าย
หรือโอนมาด ารงต าแหน่ง  ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 

  ข้อ  ๒๙๖  การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น  ผู้บังคับบัญชาอาจเป็นผู้ด าเนินการเอง
หรือมอบหมายให้ผู้ท่ีเหมาะสมด าเนินการ โดยเลือกวิธีท่ีเหมาะสมกับการพัฒนา  ผู้ใต้บังคับบัญชา
เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม ซึ่งอาจใช้วิธีการฝึกอบรมหรือวิธีการพัฒนาอื่น ๆ โดยพิจารณา
ด าเนินการหาความจ าเป็นในการพัฒนาจากการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงาน  การจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคลหรือข้อเสนอของผู้ใต้บังคับบัญชาเอง 

  ข้อ  ๒๙๗ การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น  ต้องพัฒนาท้ัง  ๕  ด้าน  ได้แก่ 
  (๑ ) ด้านความรู้ ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน  ได้แก่  ความรู้ ท่ี เกี่ ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานโดยท่ัวไป  เช่น  สถานท่ี  โครงสร้างของงาน  นโยบายต่าง ๆ  
  (๒ ) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม  งาน
พิมพ์ดีด งานด้านช่าง   
  (๓) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานและการบริหาร
คน เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน 
  (๔) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพท่ีดี  ส่งเสริมให้สามารถ      
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การท างาน 
การสื่อความหมาย  การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย 
        (๕)  ด้านคุณธรรม  และจริยธรรม  ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน  เช่น  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน  การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

  ข้อ  ๒๙๘    ขั้นตอนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  แบ่งได้ดังนี้ 
   (๑)  การเตรียมการและการวางแผน  ให้กระท าดังนี้ 

  (ก)  การหาความจ าเป็นในการพัฒนา 
           การหาความจ าเป็นในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน หมายถึง   
การศึกษาวิเคราะห์ดูว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะ
ปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 



 ๑๑๒ 
        (ข) ประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน
ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
และด้าน คุณธรรมและจริยธรรม 
  (๒)  การด าเนินการพัฒนา  ให้กระท าดังนี้ 
        (ก) การเลือกวิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีเหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้        
ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว 
ผู้บั งคับบัญชาควรน าข้อมู ล เหล่ านั้ นมาพิ จารณ าก าหนดกลุ่ ม เป้ าหมาย  และเรื่อ ง ท่ี
ผู้ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา  ได้แก่  ผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีสมควรจะได้รับการพัฒนา
มีใครบ้าง  และแต่ละคนสมควรจะได้รับการพัฒนาในเร่ืองอะไร   ต่อจากนั้นก็เลือกวิธีการพัฒนาท่ี
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย อาจเป็นวิธีการท่ีด าเนินการได้ในขณะปฏิบัติงาน  เช่น  การสอนงาน  
การสับเปลี่ยนงาน  การให้ค าปรึกษา  หรืออาจเป็นวิธีการพัฒนาอื่น ๆ  เช่น  การฝึกอบรม  
การศึกษาดูงาน  เป็นต้น 
   (ข ) วิธีการพัฒนาผู้ ใต้บังคับบัญชา  ผู้บั งคับบัญชาสามารถพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเลือกใช้วิธีการพัฒนาได้หลายวิธีด้วยกัน เช่น การสอนงาน การมอบหมาย
งาน การสับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าท่ี  การรักษาราชการแทนหรือรักษาการในต าแหน่ง การส่งไป
ศึกษาดูงาน การฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา  เป็นต้น 
      (๓)  ขั้นการทดลองปฏิบัติ  ให้กระท าดังนี้ 
   (ก)  ให้ทดลองปฏิบัติ  โดยเริ่มต้นจากงานท่ีง่าย ๆ  ก่อน  แล้วค่อยให้
ท างานท่ี ยากขึ้นตามล าดับ 
   (ข)  ให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนถึงเหตุผลและขั้นตอนวิธีการท างาน เพื่อ
ตรวจสอบดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจและเรียนรู้วิธีการท างานมากน้อยเพียงใด 
   (ค)  ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น  โดยควร
ค านึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยคือ หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ ให้ยกย่องชมเชยก่อนท่ีจะแก้ข้อผิดพลาด  
ให้ผู้เข้ารับการสอนแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเอง  อย่าแก้ไขข้อผิดพลาดให้เกินขอบเขต  อย่าแก้ไข
ข้อผิดพลาดต่อหน้าผู้อื่น และอย่าด่วนต าหนิผู้เข้ารับการสอนเร็วเกินไป 
   (ง)  กระตุ้นและให้ก าลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มีก าลังใจและมีความ
เช่ือมั่นในตัวเองท่ีจะเรียนรู้งานต่อไป 
   (จ)  ให้ด าเนินการสอนต่อไปเรื่อย ๆ  จนแน่ใจได้ว่าผู้ ใต้บังคับบัญชาได้
เรียนรู้ และสามารถปฏิบัติงานนั้นได้ถูกต้องจึงยุติการสอน 
  (๔)  ขั้นตอนติดตามผลให้กระท าดังนี้ 
   (ก)  มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง  
   (ข)  เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้  ในกรณีท่ีมีปัญหา 
   (ค)  ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และค่อย ๆ ลดการ
ตรวจสอบลง  เมื่อผู้บังคับบัญชาแน่ใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามท่ีได้รับการสอนได้ถูกต้อง 



 ๑๑๓ 
 

   (ง ) แจ้งให้ ผู้ บั งคับบัญชาทราบถึ งผลการปฏิบั ติ งาน  ท้ั งในส่วน ท่ี
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติได้ดี  และส่วนท่ียังต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นใน
ตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้การปฏิบัติงานสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

  ข้อ ๒๙๙ ให้เทศบาลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้         
ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติ  หน้าท่ีราชการในต าแหน่งนั้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ต้องก าหนดตามกรอบของแผน
แม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาลท่ี  ก.ท.ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลมีระยะเวลา ๓ ปี ตามรอบของแผนอัตราก าลังของพนักงานเทศบาลนั้น 

  ข้อ  ๓๐๐ ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ให้เทศบาลแต่งตั้ง                   
คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประกอบด้วย 

(๑) นายกเทศมนตรี             เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดเทศบาล               เป็นกรรมการ 
(๓) ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกองและหัวหน้าส่วนราชการอื่น   เป็นกรรมการ 
(๔) หัวหน้าส านกัปลัดเทศบาลหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ข้อ  ๓๐๑ แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(๑) หลักการและเหตุผล 
(๒) เป้าหมายการพัฒนา 
(๓) หลักสูตรการพัฒนา 
(๔) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
(๕) งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
(๖) การติดตามและประเมินผล 

ข้อ  ๓๐๒ หลักการและเหตุผลในการจัดท าแผนการพัฒนา เป็นการหาความ
จ าเป็นในการพัฒนาพนักงานเทศบาล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาพนักงาน
เทศบาลต าแหน่งต่างๆ ท้ังในฐานะตัวบุคคล  และฐานะต าแหน่งตามท่ีก าหนดในส่วนราชการตาม
แผนอัตราก าลังของเทศบาล ตลอดท้ังความจ าเป็นในด้านความรู้ความสามารถท่ัวไปในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร 
และด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

ข้อ  ๓๐๓ เป้าหมายในการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ต้องก าหนดให้มีความชัดเจน 
และครอบคลุมพนักงานเทศบาลทุกคน และต าแหน่งตามแผนอัตราก าลังของเทศบาลทุกต าแหน่ง 



 ๑๑๔ 
โดยก าหนดให้พนักงานเทศบาลต้องได้รับการพัฒนาทุกต าแหน่งภายในรอบระยะเวลา ๓ ปี
ของแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 

  ข้อ  ๓๐๔ หลักสูตรการพัฒนา ส าหรับพนักงานเทศบาลแต่ละต าแหน่งต้องได้รับ
การพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึง่หรือหลายหลักสูตร  ดังนี้ 

(๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
(๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ 
(๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
(๔) หลักสูตรด้านการบริหาร 
(๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

  ข้อ  ๓๐๕ วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล ให้เทศบาลด าเนินการเอง หรืออาจ
มอบหมายส านักงาน ก.ท. ส านักงาน ก.ท.จ. หรือผู้ท่ีเหมาะสมด าเนินการ  หรือด าเนินการร่วมกับ
ส านักงาน ก.ท. ส านักงาน ก.ท.จ. ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น   โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง 
หรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจ าเป็น ความเหมาะสม ดังนี้ 

(๑) การปฐมนิเทศ 
(๒) การฝึกอบรม  
(๓) การศึกษา หรือดูงาน 
(๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
(๕) การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอื่นท่ีเหมาะสม 

  ระยะเวลาด าเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องก าหนดให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร 

  ข้อ  ๓๐๖ งบประมาณในการด าเนินการพัฒนาเทศบาลต้องจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับการพัฒนาพนักงานเทศบาล ตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลอย่างชัดเจน แน่นอน 
เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ข้อ  ๓๐๗ การติดตามและประเมินผลการพัฒนาเทศบาลต้องจัดให้มีระบบการ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล  เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จของ
การพัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา  

  ข้อ  ๓๐๘ ให้เทศบาลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามข้อ  ๒๙๙  แล้ว
เสนอให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

ในการพิจารณาของ  ก.ท.จ. ตามวรรคหนึ่ง  ให้ ก.ท.จ. พิจารณาถึงความจ าเป็นใน
การพัฒนา กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลา
การพัฒนา งบประมาณท่ีเทศบาลจัดสรรส าหรับการพัฒนา เมื่อ ก .ท.จ. พิจารณามีมติเห็นชอบ
แล้วให้เทศบาลประกาศใช้บังคับเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลต่อไป 



 ๑๑๕ 
 

  เมื่อครบก าหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ๓ ปี แล้ว 
ให้เทศบาลด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามข้อ  ๒๙๙  เป็นระยะเวลา ๓ ปี 
ในรอบถัดไป  ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามระยะเวลาของแผนอัตราก าลังพนักงานเทศบาลด้วย 

  ข้อ  ๓๐๙ ในการพิจารณาของ  ก.ท.จ. ตามข้อ  ๓๐๘ หาก  ก.ท.จ.  เห็นว่า
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลยังไม่เหมาะสม ให้เทศบาลด าเนินการปรับปรุงแผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาลดังกล่าวตามความเห็นของ  ก.ท.จ.   

  ข้อ  ๓๑๐ ให้  ก.ท.จ. ตรวจสอบและก ากับดูแลให้เทศบาลด าเนินการพัฒนา
พนักงาน เทศบาล ตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลท่ีได้ประกาศใช้บังคับ ท้ังนี้  เทศบาลต้อง
จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลดังกล่าวได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

  ข้อ  ๓๑๑  การพัฒนาพนักงานเทศบาลโดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ 
หมายถึง การเพิ่มพูนความรู้ ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาใน
ประเทศโดยใช้เวลาในการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

  ข้อ  ๓๑๒  ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจอนุมัติให้พนักงานเทศบาลไปศึกษาเพ่ิมเติมใน
ประเทศ ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ 
  การให้พนักงานเทศบาลไปศึกษาเพิ่ มเติมในประเทศ ตามวรรคหนึ่ ง  ให้
นายกเทศมนตรีพิจารณาถึงอัตราก าลังพนักงานเทศบาลท่ีมีอยู่  โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอ 
ไม่ให้เสียหายแก่ราชการและไม่ต้องตั้งอัตราก าลังเพ่ิม 

  ข้อ  ๓๑๓  พนักงานเทศบาลท่ีจะไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑) เป็นผู้ท่ีพ้นก าหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการแล้ว 
(๒) ผู้ไปศึกษาขั้นต่ ากว่าปริญญาตรี   ต้องมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี   ผู้ไปศึกษาขั้น 

ปริญญาตรีต้องมีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี ผู้ไปศึกษาขั้นท่ีสูงกว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน ๔๕ ปีนับถึง
วันเริ่มต้นเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก ก.ท.จ. เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

(๓) เป็นผู้ท่ีผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปรับรองว่าเป็น               
ผู้ท่ีมีความประพฤติดี และตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

(๔) เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟ้องคดีอาญา  
เว้นแต่กรณีถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดท่ีไม่อยู่ในข่ายต้องรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามประกาศ
ก าหนดการเล่ือนขั้นเงินเดือนส าหรับพนักงานเทศบาล 

(๕) ส าหรับผู้ท่ีเคยได้รับอนุมัติไปศึกษาตามประกาศนี้ หรือระเบียบอ่ืนมาแล้วจะ 
ต้องกลับมาปฏิบัติราชการภายหลังจากส าเร็จการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 



 ๑๑๖ 
  ข้อ  ๓๑๔  การให้พนักงานเทศบาลไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ให้พิจารณา
ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

(๑) สาขาวิชาและระดับการศึกษา โดยปกติจะต้องสอดคล้องหรือเป็นประโยชน์ 
กับมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีด ารงอยู่ตามท่ี ก.ท. ก าหนด  เว้นแต่พนักงานเทศบาลต้องการไป
ศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและนายกเทศมนตรีเห็นชอบด้วย 

(๒) จะต้องไปศึกษาในสถาบันการศึกษาท่ีทบวงมหาวิทยาลัยหรือกระทรวง 
ศึกษาธิการให้การรับรองมาตรฐานหลักสูตรแล้ว 

  ข้อ  ๓๑๕ พนักงานเทศบาลท่ีจะไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ จะต้องยื่นเอกสาร 
ดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณาด้วย คือ 

(๑) บันทึกแสดงเหตุผลและความจ าเป็นท่ีจะไปศึกษาเพิ่มเติม 
(๒) หลักสูตรหรือแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาท่ีจะไปศึกษา พร้อมหนังสือ

ตอบรับจากสถาบันการศึกษานั้น ๆ  
(๓) หลักฐานการศึกษาของผู้ท่ีจะไปศึกษา 
(๔) ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๓๑๓ (๓) 

ข้อ  ๓๑๖  พนักงานเทศบาลท่ีได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศจะต้อง
ศึกษาให้ส าเร็จภายในระยะเวลาท่ีสถาบันการศึกษานั้น ๆ ก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรการศึกษา 
  หากศึกษาไม่ส าเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง นายกเทศมนตรีอาจพิจารณา
ขยายเวลาการศึกษาได้ตามเหตุผลความจ าเป็นเฉพาะกรณีครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา รวมแล้วไม่
เกิน ๒ ครั้งหรือไม่เกิน ๑ ปีการศึกษา และเมื่อครบก าหนดเวลาท่ีขยายดังกล่าวแล้วหากมีเหตุผล
ความจ าเป็น อาจขยายเวลาการศึกษาได้อีกโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. 

  ข้อ  ๓๑๗  พนักงานเทศบาลท่ีได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศจะต้อง
รายงานผลการศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปทราบทุกภาค
การศึกษา  หากพนักงานเทศบาลไม่รายงานผลการศึกษาโดยไม่มีเหตุอันสมควร นายกเทศมนตรี
อาจพิจารณาให้ยุติการศึกษา หรือด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามควรแก่กรณีก็ได้ 

  ข้อ  ๓๑๘  ให้เทศบาล ท าสัญญาให้พนักงานเทศบาลท่ีไปศึกษาเพิ่มเติมใน
ประเทศกลับมาปฏิบัติราชการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษา 
  พนักงานเทศบาลผู้ใดไม่กลับมาปฏิบัติราชการตามสัญญา ต้องชดใช้เงินเดือน ทุนท่ี
ได้รับระหว่างศึกษาและเงินท่ีทางราชการจ่ายช่วยเหลือ กับให้ใช้เงินอีกจ านวนหนึ่งเท่ากับจ านวน
เงินเดือน ทุน และเงินท่ีทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย 
  ในกรณีท่ีผู้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการไม่ครบก าหนดตาม
สัญญา  ก็ให้ลดจ านวนเงินท่ีจะต้องชดใช้ลงตามส่วน 



 ๑๑๗ 
 

  การท าสัญญาให้เป็นไปตามแบบและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังก าหนด  ตาม
ระเบียบว่าด้วยการให้พนักงานเทศบาลไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ 
ต่างประเทศ โดยอนุโลม 

  ข้อ  ๓๑๙  พนักงานเทศบาลที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ เมื่อครบ
ก าหนดเวลาท่ีได้รับอนุมัติหรือเสร็จจากการศึกษาแล้ว จะต้องรีบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติ
ราชการโดยเร็ว ท้ังนี้ต้องไม่เกิน ๗ วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีส าเร็จการศึกษา หรือวันท่ีครบ
ก าหนดเวลาท่ีได้รับอนุมัติ แล้วแต่กรณี 
  ส าหรับผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาในขั้นท่ีสูงกว่าปริญญาตรี จะต้องมอบวิทยานิพนธ์หรือ                         
ผลงานวิจัยให้เทศบาลต้นสังกัดด้วย 

ข้อ ๓๒๐ เมื่อเทศบาลต้นสังกัดมีความจ าเป็นท่ีจะต้องให้พนักงานเทศบาลท่ีไป
ศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกลับเข้าปฏิบัติราชการก่อนครบก าหนดเวลาท่ีได้รับอนุมัติไม่ว่าในกรณีใด ๆ 
ให้พนักงานเทศบาลผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติราชการตามค าสั่งทันที 

  ข้อ  ๓๒๑ การรับเงินเดือนของพนักงานเทศบาลท่ีได้รับอนุมัติไปศึกษาเพ่ิมเติมใน
ประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ข้อ  ๓๒๒ เทศบาลอาจก าหนดแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษา
เพิ่มเติมในประเทศเพิ่มเติมจากประกาศนี้เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของเทศบาลนั้น  ๆ    
ก็ได้  ท้ังนี้  เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศหลักเกณฑ์นี้ 

  ข้อ  ๓๒๓ พนักงานเทศบาลผู้ใดได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศก่อนวัน
ใช้บังคับตามประกาศนี้   ให้เป็นอันใช้ได้และให้ถือว่าพนักงานเทศบาลผู้นั้นได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา
เพ่ิมเติมตามประกาศนี้ 

  ข้อ  ๓๒๔ การพัฒนาพนักงานเทศบาลโดยให้ไปศึกษา ฝึกอบรมดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้พนักงานเทศบาลไปศึกษา 
ฝึกอบรมและดูงาน    ณ ต่างประเทศ  ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด โดยก าหนดให้ส่วนราชการท่ีเป็น
กรมท่ีก าหนดไว้ในระเบียบ  ดังกล่าว ให้หมายความถึงเทศบาลด้วย  

  ข้อ  ๓๒๕ ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจการอนุมัติให้พนักงานเทศบาล  ไปศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ ให้เป็นอ านาจของนายกเทศมนตรีเป็นผู้มี
อ านาจอนุมัติ 

  ข้อ  ๓๒๖ การอนุมัติให้พนักงานเทศบาลผู้ใดไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ณ 
ต่างประเทศ ก่อนวันประกาศนี้ใช้บังคับ หากเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบวิธีการท่ีใช้ อยู่ใน
ขณะนั้น  ก็ให้เป็นอันใช้ได้  และให้ด าเนินการเรื่องการอยู่ศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานต่อพนักงาน



 ๑๑๘ 
เทศบาลผู้นั้น   ตามระเบียบวิธีการนั้นต่อไป แต่ทั้งนี้ ส าหรับกรณีศึกษาและฝึกอบรม ต้องอยู่
ในจ านวนอัตราร้อยละตามท่ีก าหนดในระเบียบว่าด้วยการให้พนักงานเทศบาลไปศึกษา ฝึกอบรม 
และดูงาน ณ ต่างประเทศ ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด  

 
๔๑“ส่วนที่ ๕ 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

ข้อ ๓๒๗ ในประกาศนี ้
“ระบบการบริหารผลงาน (Performance Management)” หมายความว่า 

กระบวนการด าเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุ
เป้าหมาย โดยการเชื่อมโยง เป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับ
บุคคลเข้าด้วยกัน  
  ข้อ ๓๒๘ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามหลั กเกณฑ์และ
วิธีการว่าด้วยการนั้น ได้แก่ การเล่ือนขั้นเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นๆ การให้เงินรางวัลประจ าปี 
การพัฒนาและการแก้ไขการปฏิบัติงาน การแต่งตั้งพนักงานเทศบาล การให้ออกจากราชการ การ
ให้รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่นๆ เพื่ อเป็นการเสริมสร้างแรง จูงใจให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
        การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance 
Management) ท่ีเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสู่ผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร คุณภาพ
และปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานท่ีได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความ
อุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยท่ีเหมาะสมกับ
การเป็นข้าราชการ โดยจัดท าการประเมินอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมิน
ชี้แจง หรือขอค าปรึกษาด้วย 
 ข้อ ๓๒๙ การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐาน และให้
เป็นไปตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามท่ี ก.ท. ก าหนด 
 ในกรณีท่ีเทศบาลเห็นควรจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างอื่น เพื่อให้
สอดคล้องกับลักษณะงานของเทศบาลก็ให้กระท าได้ โดยความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. แต่ท้ังนี้ ต้องมี
สาระไม่น้อยกว่าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามท่ี ก.ท. ก าหนด 
                                                   
๔๑สว่นที ่๕ แก้ไขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล (ฉบบัที ่๖๑) พ.ศ.๒๕๕๙ 

ซึง่ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘   ลง
วนัที ่๒๘ ธนัวาคม ๒๕๕๘  มผีลตัง้แตว่นัที ่๑ มกราคม ๒๕๕๙ 



 ๑๑๙ 
 

 ข้อ ๓๓๐ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ประเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบ 
ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะต้องมีสัดส่วน
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
      ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว 
หรือตรงตามเวลา ท่ีก าหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 
     พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามท่ี ก.ท. ก าหนด และ
สมรรถนะตามสายงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.ท. ก าหนด อย่างน้อย 3 สมรรถนะ 
      ในกรณีท่ีเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลท่ีอยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการอยู่ในรอบการประเมิน
ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละ
องค์ประกอบร้อยละ 50 
 ข้อ ๓๓๑ ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลปีละ ๒ ครั้ง ตามรอบ
ปีงบประมาณ คือ 
 (1) ครั้งท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป 
 (2) ครั้งท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ของปีเดียวกัน 
 ข้อ ๓๓๒ ในแต่ละรอบการประเมิน ให้เทศบาลน าผลคะแนนการประเมินผลการ
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 ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ 60 
   ข้อ ๓๓๓ ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๓๒๘ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
เทศบาล ได้แก่ 
 (1) นายกเทศมนตรี ส าหรับปลัดเทศบาล 
 (2) ปลัดเทศบาล ส าหรับรองปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการส านัก กอง หรือส่วนราชการ
ท่ีเรียกชื่อ อย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกอง  

 (3) ผู้อ านวยการส านัก กอง หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่า
ส านัก  หรือกอง ส าหรับพนักงานเทศบาลท่ีอยู่ในบังคับบัญชา  
      ในกรณีท่ีเป็นการประเมินพนักงานเทศบาลผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ 
หรือปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ให้นายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานท่ีผู้รับการประเมินไปช่วยราชการ 



 ๑๒๐ 
หรือปฏิบัติหน้าท่ีราชการ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นเพ่ือประกอบการประเมิน
ของผู้มีอ านาจหน้าท่ีประเมิน 
       ในกรณีท่ีเป็นการประเมินพนักงานเทศบาลผู้ได้โอนหรือย้าย หลังวันท่ี 1 มีนาคม 
หรือวันท่ี 1 กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ านาจหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานใน
เทศบาลเดิมก่อนการโอน  หรือย้าย เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้นแล้วจัด
ส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
อื่นต้นสังกัดใหม่ เพ่ือประกอบการพิจารณาตามข้อ ๓๒๘ 
 ข้อ ๓๓๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ให้ด าเนินการตาม
วิธีการ ดังต่อไปนี้ 
   (1) ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้เทศบาลประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน 
    (2) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าท่ีประเมินตามข้อ ๓๓๓ และผู้รับ
การประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ก าหนดตัวชี้วัด หรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะ
งาน  
    ส าหรับการก าหนดตัวชี้วัด ให้พิจารณาวิธีการถ่ายถอดจากบนลงล่างเป็นหลักก่อน ใน
กรณีท่ีไม่อาจด าเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการก าหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลาย
วิธีท่ีเหมาะสมแทนหรือเพิ่มเติม รวมท้ังระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ท้ังนี้ 
ตามแบบท่ี ก.ท. ก าหนด 
    (3) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าท่ีประเมินตามข้อ ๓๓๓ ประเมินผล
การปฏิบัติงาน ของผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงท่ี
ได้ท าไว้กับผู้รับการประเมิน 
     กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย หรือมีการย้าย
เปลี่ยนต าแหน่ง หรือหน้าท่ีความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณา
ปรับเปลี่ยนข้อตกลงผลการปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอ านาจใน
การอนุมัติเปล่ียนแปลงข้อตกลง 
    (4) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าท่ีประเมินตามข้อ ๓๓๓ ให้
ค าปรึกษาแนะน า ผู้รับการประเมินเพื่อการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพื่อน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ และเมื่อสิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินดังกล่าว
กับผู้รับการประเมินควรร่วมกันท าการวิเคราะห์ผลส าเร็จของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะใน
การปฏิบัติงาน เพื่อหาความจ าเป็นในการพัฒนา เป็นรายบุคคลด้วย 
 (5) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอ านาจหน้าท่ีประเมินตามข้อ 
๓๓๓  แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลง
ลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีท่ีผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการ



 ๑๒๑ 
 

ประเมิน ให้พนักงานเทศบาลอย่างน้อยหนึ่ งคน ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการ
ประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 
 (6) ให้ผู้มีอ านาจหน้าท่ีประเมินตามข้อ ๓๓๓ โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลใน
หน่วยงานของตนเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลก่อนน าเสนอต่อนายกเทศมนตรี 
 (7) ให้นายกเทศมนตรี หรือผู้บังคับบัญชาท่ีได้รับมอบหมายประกาศรายชื่อ
พนักงานเทศบาลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในท่ีเปิดเผยให้ทราบโดยท่ัวกัน เพื่อเป็นการ
ยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจ ให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
 ข้อ ๓๓๕ การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งท่ี ๑ ตามข้อ ๓๓๑ ให้เทศบาลจัดล าดับ
ผลการประเมินเรียงล าดับจากผู้ท่ีมีผลการประเมินระดับดีเด่น ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ 
และระดับต้องปรับปรุงไว้ให้ชัดเจนเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และให้จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีผล
การประเมินระดับดีเด่น ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ไว้เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนครั้งท่ี ๒ 
 ข้อ ๓๓๖ ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล เพื ่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็น
เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลทุก
ประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้า
ส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ และให้พนักงานเทศบาลท่ีรับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าท่ีของเทศบาล เป็นเลขานุการ 
     ท้ังนี้ เทศบาลอาจก าหนดให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณากลั่นกรองเพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมในระดับกอง หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นในเทศบาลด้วยก็ได้ 
 ข้อ ๓๓๗ ให้เทศบาลจัดให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดง
ความส าเร็จของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมิน เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคลในเร่ืองต่างๆ ตามข้อ ๓๒๘ 

 ส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาเก็บส าเนาไว้ท่ีส านักกอง หรือ
ส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกองท่ีผู้นั้นสังกัดเป็นเวลาอย่างน้อย
สองรอบการประเมิน และให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลจัดเก็บต้นฉบับ
ไว้ในแฟ้มประวัติข้าราชการ หรือจัดเก็บในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมก็ได้ 

 ข้อ ๓๓๘ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ ให้ ใช้กับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลทุกประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง” 

 (ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ตาม
ประกาศนี้ ตั้งแต่การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งท่ี 2 ตั้งแต่วันท่ี 
1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2559 เป็นต้นไป 



 ๑๒๒ 
 
       ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลท่ีได้ด าเนินการอยู่ก่อน

ประกาศนี้  มีผลใช้บังคับ ให้ด าเนินการต่อไปตามประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการเดิมจนกว่าจะ
แล้วเสร็จ)” 

  “ยกเลิกข้อ  ๓๓๙ และข้อ ๓๔๐  

 

ส่วนที่  ๖ 
การลา 

  ๔๒“ข้อ  ๓๔๑  ในส่วนนี ้
  " เข้ารับการตรวจเลือก " หมายความว่า เข้ารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเป็น
ทหารกองประจ าการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
  " เข้ารับการเตรียมพล " หมายความว่า เข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบ
พล เข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหาร 
  " องค์การระหว่างประเทศ " หมายความว่า องค์การท่ีได้รับการจัดตั้งขึ้นด้วยความ   
ตกลงระหว่างประเทศท้ังในระดับรัฐบาลและระดับเอกชน และส าหรับองค์การสหประชาชาติ  ให้
หมายความรวมถึงทบวงการช านัญพิเศษและองค์การอ่ืนใดในเครือสหประชาชาติด้วย 
  " องค์การต่างประเทศ "หมายความว่า องค์การหรือสถาบันต่างประเทศตามท่ีผู้
รักษาการตามประกาศนี้จะได้ประกาศรายชื่อให้ทราบ 
  " การไปปฏิบัติงานองค์การระหว่างประเทศ "  หมายความรวมถึง การไป
ปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ การไปปฏิบัติงานในองค์การต่างประเทศ การไป
ปฏิบัติงานในต่างประเทศในลักษณะเดียวกันกับการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
รวมท้ังการไปปฏิบัติงานในหน่วยงานขององค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานขององค์การ
ต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศซึ่งตั้ งอยู่ในประเทศไทย   โดยได้รับเงินเดือน
หรือค่าตอบแทนในลักษณะเดียวกันกับเงินเดือนจากองค์การระหว่างประเทศ  องค์การ
ต่างประเทศ  หน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือจากประเทศท่ีไปปฏิบัติงาน แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึง
การเดินทางไปราชการตามระเบียบว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการหรือการจัดการประชุม
ของทางราชการ การไปรับราชการประจ าในต่างประเทศ การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือ
ปฏิบัติการวิจัย ตามระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการให้พนักงานเทศบาลไปศึกษา ฝึกอบรม และดู
งาน ณ ต่างประเทศ 
                                                   
๔๒แกไ้ขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล (ฉบบัที่ ๔๐) พ.ศ.๒๕๕๕ ซึง่ออก
ตามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยการลาของขา้ราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ มผีลตัง้แต่วนัที ่๒๖ กนัยายน ๒๕๕๕ 



 ๑๒๓ 
 

 
  " ลาติดตามคู่สมรส "  หมายความว่า ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วย
กฎหมายท่ีเป็นพนักงานเทศบาลหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไปปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือไป
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ หรือทางราชการสั่งให้ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป   
ตามความต้องการของทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ไปท าการ
ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ แต่ไม่รวมถึงกรณีท่ีคู่สมรสไปศึกษา  ฝึกอบรม  
ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน  ณ ต่างประเทศ 
 

  ข้อ  ๓๔๒ การลาทุกประเภทตามท่ีก าหนดในส่วนนี้ ถ้ามีกฎหมาย ระเบียบ หรือ
มติคณะรัฐมนตรีก าหนดเกี่ยวกับการลาประเภทใดไว้เป็นพิเศษ ผู้ลาและผู้มีอ านาจพิจารณาหรือ
อนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลาประเภทนั้นด้วย 

  ข้อ  ๓๔๓ ผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา  และการใช้อ านาจพิจารณาหรือ
อนุญาตการลาส าหรับพนักงานเทศบาล ให้เป็นไปตามตารางท่ีก าหนดไว้ท้ายประกาศนี้ 

ในกรณีท่ีผู้มีอ านาจอนุญาตการลาตามประกาศนี้ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการได้ และมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนไม่อาจรอขออนุญาตจากผู้มีอ านาจได้ ให้ผู้ลาเสนอหรือจัดส่ง
ใบลาต่อผู้มีอ านาจอนุญาตชั้นเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณา และเมื่ออนุญาตแล้วให้แจ้งผู้มีอ านาจ
อนุญาตตามประกาศนี้ทราบด้วย 
  ผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอ านาจโดยท าเป็น
หนังสือให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืน เป็นผู้พิจารณาหรืออนุญาตแทนก็ได้โดยให้ค านึงถึงระดับต าแหน่ง
และความรับผิดชอบของผู้รับมอบอ านาจเป็นส าคัญ 
  การลาของพนักงานเทศบาลในช่วงก่อนและหลังวันหยุดราชการประจ าสัปดาห์
หรือวันหยุดราชการประจ าปีเพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกัน ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตใช้
ดุลพินิจตามความเหมาะสมและจ าเป็นท่ีจะอนุญาตให้ลาได้ โดยมิให้เสียหายแก่การปฏิบัติราชการ 
 

  ข้อ  ๓๔๔ พนักงานเทศบาลผู้ใดได้รับค าสั่งให้ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอื่นใด
ของทางราชการหากประสงค์จะลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน หรือลาเข้ารับการ
ตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลในระหว่างเวลาท่ีไปช่วยราชการ ให้เสนอขออนุญาตลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานท่ีไปช่วยราชการ แล้วให้หน่วยงานนั้นรายงานจ านวนวันลาให้
หน่วยงานต้นสังกัดของผู้นั้นทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 
  การลาประเภทอื่นนอกจากท่ีระบุไว้ในวรรคหนึ่ง   ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้มี
อ านาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาของส่วนราชการเจ้าสังกัดตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดส าหรับการ
ลาประเภทนั้น 
 
 
 



 ๑๒๔ 
  ข้อ  ๓๔๕ การนับวันลาตามประกาศนี้ให้นับตามปีงบประมาณ 
  การนับวันลาเพื่อประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา อนุญาตให้ลา และค านวณ
วันลา ให้นับต่อเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการท่ีอยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวัน
ลาด้วย เว้นแต่การนับเพื่อประโยชน์ในการค านวณวันลาส าหรับวันลาป่วยท่ีมิใช่วันลาป่วยตาม
กฏหมายว่าด้วยการสงเคราะห์พนักงานเทศบาลผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการ วันลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร วันลากิจส่วนตัว  และวันลาพักผ่อน ให้นับเฉพาะวัน
ท าการ 
  การลาป่วยหรือลากิจส่วนตัวซึ่งมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน จะเป็นในปีงบประมาณ
เดียวกันหรอืไม่ก็ตาม ให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง ถ้าจ านวนวันลาคร้ังหนึ่งรวมกันเกินอ านาจของผู้มี
อ านาจอนุญาตระดับใด ให้น าใบลาเสนอขึ้นไปตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต 
  พนักงานเทศบาลที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
ซึ่งมิใช่ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตามข้อ ๓๕๕ หรือลาพักผ่อน ซึ่งได้หยุดราชการไปยังไม่ครบ
ก าหนด ถ้ามีราชการจ าเป็นเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติ
ราชการระหว่างการลาก็ได้ 
  การลาของพนักงานเทศบาลท่ีถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหว่างการลา ให้ถือ
ว่าสิ้นสุดก่อนวันมาปฏิบัติราชการ เว้นแต่ผู้มีอ านาจอนุญาตเห็นว่าการเดินทางต้องใช้เวลา ให้ถือ
ว่าสิ้นสุดก่อนวันเดินทางกลับ 
  การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่าย ให้นับเป็นการลาครึ่งวันตามประเภทของ
การลา นั้น ๆ 
  พนักงานเทศบาลซึ่งได้รับอนุญาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวันลาท่ียังไม่ได้หยุด      
ราชการ ให้เสนอขอยกเลิกวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตให้ลา และให้
ถือว่าการลาเป็นอันสิ้นสุดก่อนวันมาปฏิบัติราชการ 

  ข้อ  ๓๔๖ เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามประกาศนี้ ให้เทศบาลจัดท าบัญชีลงเวลาการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลในสังกดั โดยมีสาระส าคัญตามตัวอย่างท้ายประกาศนี้ หรือจะ
ใช้เครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 
  ในกรณีจ าเป็น นายกเทศมนตรีจะก าหนดวิธีลงเวลาการปฏิบัติราชการ หรือวิธี
ควบคุมการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลท่ีมีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษเป็นอย่าง
อื่นตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ แต่จะต้องมีหลักฐานให้สามารถตรวจสอบวันลาเวลาการปฏิบัติราชการ
ได้ด้วย 

  ข้อ  ๓๔๗ การลาให้ใช้ใบลาตามแบบท้ายประกาศนี้  เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นหรือ
รีบด่วนจะใช้ใบลาท่ีมีข้อความไม่ครบถ้วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอย่างอื่นก็ได้   แต่ต้องส่ง
ใบลาตามแบบในวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการ 

 



 ๑๒๕ 
 

  เทศบาลอาจน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการเสนอใบลา อนุญาตให้ลา
และยกเลิกวันลา ส าหรับการลาป่วย ลาพักผ่อน หรือลากิจส่วนตัวซึ่งมิใช่ลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดู
บุตรตามข้อ ๓๕๕ ก็ได้ ท้ังนี้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องเป็นระบบท่ีมีความปลอดภัย 
รัดกุม สามารถตรวจสอบตัวบุคคล และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลาเป็นหลักฐานในราชการได้ 

  ข้อ  ๓๔๘ พนักงานเทศบาลซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตาม
ประกาศนี้ หรือในระหว่างวันหยุดราชการ ให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึง
ผู้ว่าราชการจังหวัด 
  การอนุญาตของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่ง เมื่ออนุญาตแล้วให้รายงาน           
ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย 

  ข้อ  ๓๔๙ พนักงานเทศบาลผู้ใดไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจาก
พฤติการณ์พิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลท่ัวไปในท้องท่ีนั้น หรือพฤติการณ์พิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับพนักงาน
เทศบาลผู้นั้นและมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือความผิดของพนักงานเทศบาลผู้นั้นเอง 
โดยพฤติการณ์พิเศษดังกล่าวร้ายแรงจนเป็นเหตุขัดขวางท าให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ ณ 
สถานท่ีตั้งตามปกติ ให้พนักงานเทศบาลผู้นั้นรีบรายงานพฤติการณ์ท่ีเกิดขึ้นรวม ท้ังอุปสรรค
ขัดขวางท่ีท าให้มาปฏิบัติราชการไม่ได้ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงนายกเทศมนตรีทันทีในวัน
แรกที่มาปฏิบัติราชการ 
  ในกรณีท่ีนายกเทศมนตรีเห็นว่าการท่ีพนักงานเทศบาลผู้นั้นไม่สามารถมาปฏิบัติ
ราชการได้เป็นเพราะพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่งจริง ให้สั่งให้การหยุดราชการของพนักงาน
เทศบาลผู้นั้นไม่นับเป็นวันลาตามจ านวนวันท่ีไม่มาปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์
พิเศษดังกล่าว ถ้าเห็นว่าไม่เป็นพฤติการณ์พิเศษ ให้ถือว่าวันท่ีพนักงานเทศบาลผู้นั้นไม่มาปฏิบัติ
ราชการเป็นวันลากิจส่วนตัว 

  ข้อ  ๓๕๐  การลาแบ่งออกเป็น  ๑๑ ประเภท คือ 
(๑) การลาป่วย 
(๒) การลาคลอดบุตร 
(๓) การลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร 
(๔) การลากิจส่วนตัว 
(๕) การลาพักผ่อน 
(๖) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
(๗) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(๘) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน  
(๙) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
(๑๐) การลาติดตามคู่สมรส 
(๑๑) การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 



 ๑๒๖ 
  ข้อ  ๓๕๑  พนักงานเทศบาลซึ่งประสงค์จะลาป่วยเพ่ือรักษาตัว ให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อนหรือในวันท่ีลา เว้นแต่ในกรณี
จ าเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ 
  ในกรณีท่ีพนักงานเทศบาลผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้  
จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว 
  การลาป่วยตั้งแต่ ๓๐ วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งเป็นผู้ท่ีได้ขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีจ าเป็นหรือเห็นสมควรผู้
มีอ านาจอนุญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรองของแพทยอ่ื์นซึ่งผู้มีอ านาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้ 
  การลาป่วยไม่ถึง ๓๐ วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้
มีอ านาจอนุญาตเห็นสมควร จะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั่งให้ผู้ลา
ไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้ 

  ข้อ  ๓๕๒ พนักงานเทศบาลซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อนหรือในวันท่ีลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อ
ในใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว 
และมีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับเงินเดือนครั้งหนึ่งได้ ๙๐ วัน โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย ์
  การลาคลอดบุตรจะลาในวันท่ีคลอด ก่อน หรือหลังวันท่ีคลอดบุตรก็ได้  แต่เมื่อ
รวมวันลาแล้วต้องไม่เกิน  ๙๐  วัน 
  พนักงานเทศบาลท่ีได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดราชการไปแล้ว แต่
ไม่ได้คลอดบุตรตามก าหนด  หากประสงค์จะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรท่ีหยุดไป  ให้ผู้มีอ านาจ
อนุญาตอนุญาตให้ยกเลิกวันลาคลอดบุตรได้  โดยให้ถือว่าวันท่ีได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจ
ส่วนตัว 
  การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไม่ครบก าหนดวันลาของการ
ลาประเภทนั้น ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่ม
วันลาคลอดบุตร 

  ข้อ  ๓๕๓  พนักงานเทศบาลซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วย
กฎหมายท่ีคลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต
ก่อนหรือในวันท่ีลาภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันท่ีคลอดบุตร และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ี
คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน ๑๕ วันท าการ 
  ผู้มีอ านาจอนุญาตตามวรรคหนึ่งอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณา
อนุญาตด้วยก็ได้ 
 
 
 
 



 ๑๒๗ 
 

  ข้อ  ๓๕๔  พนักงานเทศบาลซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการ
ได้ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทัน จะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุ
จ าเป็นไว้ แล้วหยุดราชการไปก่อนได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอ านาจอนุญาตทราบโดยเร็ว 
  ในกรณีมีเหตุพิเศษท่ีไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้ ให้เสนอ
หรือจัดส่งใบลาพร้อมท้ังเหตุผลความจ าเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต
ทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ 
  ข้อ  ๓๕๕ พนักงานเทศบาลมีสิทธิลากิจส่วนตัว รวมท้ังลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดู
บุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร โดยได้รับเงินเดือนปีละไม่เกิน ๔๕ วันท าการ 
  พนักงานเทศบาลท่ีลาคลอดบุตรและลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการ
ลาคลอดบุตร โดยมีสิทธิได้รับเงินเดือนตามข้อ ๓๕๒ และตามวรรคหน่ึงแล้ว หากประสงค์จะลากิจ
ส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อไปอีก ให้ลาได้ไม่เกิน ๑๕๐ วันท าการ โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน
ระหว่างลา 

ผู้ท่ีได้รับอนุญาตให้ลากิจส่วนตัว เว้นแต่กรณีการลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตาม
วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ซึ่งได้หยุดราชการไปยังไม่ครบก าหนด ถ้ามีราชการจ าเป็นเกิดขึ้น 
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได ้

  ข้อ  ๓๕๖ พนักงานเทศบาลมีสิทธิลาพักผ่อนประจ าปีในปีหนึ่งได้ ๑๐ วันท าการ 
เว้นแต่พนักงานเทศบาลดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจ าปีในปีท่ีได้รับบรรจุเข้ารับราชการยัง
ไม่ถึง ๖ เดือน 

(๑) ผู้ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก 
(๒) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว แล้วต่อมาได้บรรจุเข้ารับราชการอีก 
(๓) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพื่อด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับ

เลือกตั้ง แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง ๖ เดือน นับแต่วันออกจากราชการ 
(๔) ผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอ่ืน นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตาม

กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และในกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทาง
ราชการ แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก 

  ข้อ  ๓๕๗  ถ้าในปีใดพนักงานเทศบาลผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจ าปี หรือลาพักผ่อน
ประจ าปีแล้วแต่ไม่ครบ ๑๐ วันท าการ ให้สะสมวันท่ีมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ แต่วัน
ลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน ๒๐ วันท าการ 
  ส าหรับผู้ท่ีได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ให้มีสิทธิน าวันลา
พักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน ๓๐ วันท าการ 



 ๑๒๘ 
  ข้อ  ๓๕๘  พนักงานเทศบาลซึ่งประสงค์จะลาพักผ่อน ให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุด
ราชการได้ 

  ข้อ  ๓๕๙  การอนุญาตให้ลาพักผ่อน ผู้มีอ านาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียว
หรือหลายคร้ังก็ได้ โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ 

  ข้อ  ๓๖๐  ผู้ท่ีได้รับอนุญาตให้ลาพักผ่อนซึ่งหยุดราชการไปยังไม่ครบก าหนด ถ้ามี      
ราชการจ าเป็นเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได้ 

  ข้อ  ๓๖๑  พนักงานเทศบาลประเภทใดท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุด
ภาคการศึกษา หากได้หยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษาเกินกว่าวันลาพักผ่อนตามหมวดนี้ 
ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนตามท่ีก าหนดไว้ในส่วนนี้ 

  ข้อ  ๓๖๒ พนักงานเทศบาลซึ่งประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือ
พนักงานเทศบาลท่ีนับถือศาสนาอิสลามซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมื องเมกกะ 
ประเทศซาอุดีอาระเบีย ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจ
พิจารณาหรืออนุญาตก่อนวันอุปสมบทหรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน 
  ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่ง ให้ชี้แจงเหตุผล
ความจ าเป็นประกอบการลา และให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตท่ีจะ
พิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได้ 

  ข้อ  ๓๖๓ พนักงานเทศบาลท่ีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลา
อุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ตามข้อ  ๓๖๒  แล้ว จะต้องอุปสมบทหรือ
ออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน ๑๐ วันนับแต่วันเร่ิมลา และจะต้องกลับมารายงานตัวเข้า
ปฏิบัติราชการภายใน ๕ วันนับแต่วันท่ีลาสิกขา หรือวันท่ีเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการ
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ์ท้ังนี้ จะต้องนับรวมอยู่ภายในระยะเวลาท่ีได้รับอนุญาตการลา 
  พนักงานเทศบาลท่ีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับ
อนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์และได้หยุดราชการไปแล้ว หากปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคท าให้
ไม่สามารถอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์ตามท่ีขอลาไว้ เมื่อได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติ
ราชการตามปกติและขอยกเลิกวันลา ให้ผู้มีอ านาจตามข้อ ๓๖๒ พิจารณาหรืออนุญาตให้ยกเลิก
วันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์โดยให้ถือว่าวันท่ีได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว 

  ข้อ  ๓๖๔ พนักงานเทศบาลที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานลา
ต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า ๔๘ ชั่วโมง  ส่วนพนักงานเทศบาลท่ี
ได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพลให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๔๘ ชั่วโมงนับแต่เวลา
รับหมายเรียกเป็นต้นไป และให้ไปเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาใน 



 ๑๒๙ 
 

 

หมายเรียกนั้นโดยไม่ต้องรอรับค าสั่งอนุญาต และให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามล าดับ
จนถึงนายกเทศมนตรี 

  ข้อ  ๓๖๕ เมื่อพนักงานเทศบาลท่ีลานั้นพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้า
รับการเตรียมพลแล้ว  ให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๗ 
วัน เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น  นายกเทศมนตรีอาจขยายเวลาให้ได้รวมแล้วไม่เกิน ๑๕ วัน 

  ข้อ  ๓๖๖ พนักงานเทศบาลซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย  
หรือดูงาน ในประเทศหรือต่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึง
นายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาอนุญาต 

  ข้อ  ๓๖๗ พนักงานเทศบาลซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง
ประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อ
พิจารณา   โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์การ
สั่งให้ข้าราชการไปท าการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ 

  ข้อ  ๓๖๘ การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศมี ๒ ประเภท คือ 
  " ประเภทท่ี ๑ "    ได้แก่ การไปปฏิบัติงานในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้ 
  (๑) การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกและ
เป็นวาระที่ต้องส่งไปปฏิบัติงานในองค์การนั้น 
  (๒) รัฐบาลไทยมีข้อผูกพันท่ีจะต้องส่งไปปฏิบัติงานตามความตกลงระหว่าง
ประเทศ 
  (๓) ประเทศไทยต้องส่งไปปฏิบัติงานเพื่อพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของประเทศ
ตามความต้องการของรัฐบาลไทย 
  " ประเภทท่ี ๒ "    ได้แก่ การไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากประเภทท่ี ๑ 

  ข้อ  ๓๖๙ พนักงานเทศบาลท่ีไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ต้องมี
คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เป็นพนักงานเทศบาลประจ าตลอดมาเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี
ก่อนถึงวันท่ีได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติงาน เว้นแต่ผู้ท่ีไปปฏิบัติงานในองค์การสหประชาชาติ
ก าหนดเวลา ๕ ปีให้ลดเป็น ๒ ปี 
  ส าหรับผู้ท่ีเคยไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศประเภทท่ี ๒ มาแล้ว
จะต้องมีเวลาปฏิบัติราชการในส่วนราชการไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่วันเริ่มกลับเข้าปฏิบัติหน้าท่ี



 ๑๓๐ 
ราชการ หลังจากท่ีเดินทางกลับจากการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศประเภทท่ี ๒ 
ครั้งสุดท้าย 
  (๒) ผู้ท่ีไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศประเภทท่ี ๒ ต้องมีอายุไม่เกิน ๕๐ 
ปีบริบูรณ์ นับถึงวันท่ีได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติงาน 
  (๓) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการมีความรู้ความสามารถเหมาะสม มีความประพฤติ
เรียบร้อยและไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนว่ากระท าผิดวินัย 
  การขอยกเว้นหรือผ่อนผันคุณสมบัติตาม (๑) วรรคสอง และ (๒) ให้เสนอเหตุผล
ความจ าเป็นต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

  ข้อ  ๓๗๐ ให้พนักงานเทศบาลท่ีได้รับการคัดเลือกให้ไปปฏิบัติงานในองค์การ
ระหว่างประเทศยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาไปตามล าดับจนถึงปลัดประทรวงมหาดไทยเพื่อ
พิจารณาอนุญาต  และมีค าสั่งให้พนักงานเทศบาลผู้นั้นลาไปปฏิบัติงานได้โดยถือว่าเป็นการไปท า
การใด ๆ  อันจะนับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ มีก าหนดเวลาไม่เกิน ๔ ปีส าหรับการ
ไปปฏิบัติงานประเภทท่ี ๑ หรือมีก าหนดเวลาไม่เกิน ๑ ปี ส าหรับการไปปฏิบัติงานประเภทท่ี ๒   
โดยไม่ได้รับเงินเดือน เว้นแต่อัตราเงินเดือนท่ีได้รับจากองค์การระหว่างประเทศต่ ากว่าอัตรา
เงินเดือนของทางราชการท่ีผู้นั้นได้รับอยู่ในขณะนั้น ให้มีสิทธิได้รับเงินเดือนจากทางราชการสมทบ  
ซึ่งเมื่อรวมกับเงินเดือนจากองค์การระหว่างประเทศแล้วไม่เกินอัตราเงินเดือนของทางราชการท่ี
พนักงานเทศบาลผู้นั้นได้รับอยู่ในขณะนั้น 

  ข้อ  ๓๗๑ พนักงานเทศบาลท่ีได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง
ประเทศ  หากประสงค์จะอยู่ปฏิบัติงานต่อ ให้ยื่นเรื่องราวพร้อมท้ังเหตุผลความจ าเป็นและ
ประโยชน์ทางราชการจะได้รับต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงปลัดประทรวงมหาดไทยเพื่อ
พิจารณาอนุญาต และมีค าสั่งให้พนักงานเทศบาลผู้นั้นไปปฏิบัติงานโดยถือว่าเป็นการไปท าการใด 
ๆ อันจะนับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยก าหนดหลักเกณฑ์การ
สั่งให้พนักงานเทศบาลไปท าการนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการได้อีก แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน ๔ ปี 
  การอนุญาตให้พนักงานเทศบาลผู้ใดไปปฏิบัติงานประเภทท่ี ๒ เกินกว่า ๑ ปี ให้
ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการในช่วงเวลาที่ไปปฏิบัติงานเกิน ๑ ปีด้วย 

  ข้อ  ๓๗๒ เมื่อเทศบาลได้มีค าสั่งให้พนักงานเทศบาลไปปฏิบัติงานตามข้อ  ๓๗๐  
หรือให้ไปปฏิบัติงานต่อหรือให้ออกจากราชการตามข้อ  ๓๗๑ แล้วให้เทศบาลรายงานและส่ง
ส าเนาค าส่ังดังกล่าวให้ส านักงาน ก.ท. ทราบ 

  ข้อ  ๓๗๓  ให้เทศบาลจัดท าสัญญาผูกมัดพนักงานเทศบาลท่ีไปปฏิบัติงานใน
องค์การระหว่างประเทศประเภทท่ี ๒   ให้กลับมารับราชการในส่วนราชการเป็นเวลา ๑ เท่าของ
ระยะเวลาท่ีไปปฏิบัติงาน  พนักงานเทศบาลผู้ใดปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศแล้วไม่
กลับมารับราชการหรือกลับมารับราชการไม่ครบก าหนดตามสัญญา ให้ชดใช้เงินเบี้ยปรับแก่ทาง
ราชการ ดังนี้ 



 ๑๓๑ 
 

 
  (๑) ไม่กลับเข้ารับราชการเลย ให้ชดใช้เป็นจ านวนเท่ากับเงินเดือนเดือนสุดท้ายท่ี
ได้รับ คูณด้วยระยะเวลาท่ีลาไปปฏิบัติงานท่ีคิดเป็นเดือน เศษของเดือน ถ้าเกิน ๑๕ วันให้คิดเป็น 
๑ เดือน 
  (๒) กลับมารับราชการไม่ครบก าหนดตามสัญญา ให้ชดใช้เบี้ยปรับตาม (๑) ลดลง
ตามส่วน 
                  การท าสัญญาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบและวิธีการท่ีก าหนดเมื่อจัดท าแล้วให้
ส่งให้ส านักงาน ก.ท. จ านวน ๑ ชุด 

  ข้อ  ๓๗๔  พนักงานเทศบาลท่ีลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ เมื่อ
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าท่ีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจากเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานและให้รายงานผลการไปปฏิบัติงานให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ ภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่วันท่ีกลับมาปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
  การรายงานผลการไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบรายงานการไปปฏิบัติงาน
ในองค์การระหว่างประเทศ ตามท่ีก าหนดไว้ท้ายประกาศนี้   

  ข้อ  ๓๗๕  พนักงานเทศบาลซึ่งประสงค์จะลาติดตามคู่สมรส ให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ลาได้ไม่เกิน ๒ ปี และในกรณีจ าเป็นอาจ
อนุญาตให้ลาต่อได้อีก ๒ ปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน ๔ ปี ถ้าเกิน ๔ ปีให้ลาออกจากราชการ 

  ข้อ  ๓๗๖  การพิจารณาอนุญาตให้พนักงานเทศบาลลาติดตามคู่สมรส   ผู้มี
อ านาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาคร้ังเดียวหรือหลายครั้งก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ แต่เมื่อรวม
แล้วจะต้องไม่เกินระยะเวลาตามท่ีก าหนดในข้อ  ๓๗๕  และจะต้องเป็นกรณีท่ีคู่สมรสอยู่ปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศเป็นระยะเวลาติดต่อกัน ไม่ว่าจะอยู่ปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการหรือปฏิบัติงานในประเทศเดียวกันหรือไม่ 

  ข้อ  ๓๗๗  พนักงานเทศบาลท่ีได้ลาติดตามคู่สมรสครบก าหนดระยะเวลาตามข้อ  
๓๗๕ ในระหว่างเวลาท่ีคู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศติดต่อกัน
คราวหนึ่งแล้ว ไม่มีสิทธิขอลาติดตามคู่สมรสอีก เว้นแต่คู่สมรสจะได้กลับมาปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
หรือปฏิบัติงานประจ าในประเทศไทยแล้วต่อมาได้รับค าสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือไป
ปฏิบัติงานในต่างประเทศอีก จึงจะมีสิทธิขอลาติดตามคู่สมรสตามข้อ  ๓๗๕  ได้ใหม ่

  ข้อ  ๓๗๘  พนักงานเทศบาลผู้ใดได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการในหน้าท่ีหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าท่ี จนท าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพ
หรือพิการ หากพนักงานเทศบาลผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ แล้วแต่



 ๑๓๒ 
กรณี มีสิทธิลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ใน
หลักสูตรท่ีประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน 
  พนักงานเทศบาลท่ีได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บจนท าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพ
หรือพิการเพราะเหตุอื่นนอกจากท่ีก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้วเห็น
ว่ายังสามารถรับราชการต่อไปได้ หากพนักงานเทศบาลผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ให้ผู้มีอ านาจพิจารณา
หรืออนุญาตพิจารณาให้ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพดังกล่าวครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ในหลักสูตรท่ีประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน 
  หลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องเป็นหลักสูตรท่ีส่วนราชการ หน่วยงาน
อื่นของรัฐ องค์กรการกุศลอันเป็นสาธารณะหรือสถาบันท่ีได้รับการรับรองจากหน่วยงานของทาง
ราชการ เป็นผู้จัดหรือร่วมจัด 

  ข้อ  ๓๗๙  พนักงานเทศบาลซึ่งประสงค์จะลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตาม
ข้อ ๓๗๘ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาต
พร้อมแสดงหลักฐานเกี่ยวกับหลักสูตรท่ีประสงค์จะลา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) เพื่อพิจารณา
อนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการเพื่อไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้” 

  ข้อ  ๓๘๐  กรณีมีเหตุพิเศษ สมควรยกเว้นการปฏิบัติตามท่ีก าหนดในส่วนนี้ให้
น าเสนอ ก.ท.จ. เพ่ือพิจารณาเป็น ราย ๆ ไป 

 

ส่วนที่ ๗ 
เบ็ดเตล็ด 

  ข้อ  ๓๘๑  วัน เวลาท างาน  วันหยุดตามประเพณี  วันหยุดประจ าปีของพนักงาน
เทศบาล  ให้เทศบาลประกาศก าหนดโดยให้เป็นไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดส าหรับข้าราชการ
พลเรือนโดยอนุโลม 

  ข้อ  ๓๘๒  เครื่องแบบและระเบียบการแต่งเครื่องแบบของพนักงานเทศบาลให้
เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 

  ข้อ  ๓๘๓  ให้เทศบาลจัดให้มีประกาศก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับพนักงานเทศบาล เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติตนของพนักงาน
เทศบาล โดยให้ติดประกาศไว้อย่างเปิดเผยในส านักงานของเทศบาล 

 

 



 ๑๓๓ 
 

  ข้อ  ๓๘๔  ในการจัดท ามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมตามข้อ  ๓๘๓ ให้
เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขึ้น ประกอบด้วยผู้แทนทุก
ฝ่ายของเทศบาล  

  ข้อ  ๓๘๕  ให้เทศบาลรายงานเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย  
การโอน  การรับโอน  การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ตลอดจนการรายงานเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งและส่วนราชการ การเปลี่ยนแปลงการใช้
ต าแหน่ง การทะเบียนประวัติของพนักงานเทศบาล และอัตราก าลังของพนักงานเทศบาล และการ
ปฏิบัติการอ่ืน ไปยัง ก.ท.จ.และ ก.ท.      

  ข้อ  ๓๘๖  เมื่อเทศบาลได้มีค าสั่ง หรือประกาศเกี่ยวกับพนักงานเทศบาล หรือ
ตามท่ีก าหนดในประกาศนี้ มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  
และตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การสั่งบรรจุและแต่งตั้ง  ซึ่งหมายถึง  การสั่งบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้ง              
ให้ด ารงต าแหน่งพนักงานเทศบาล ตามมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก   
การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
ส าหรับพนักงานเทศบาล   
  (๒) การสั่งแต่งตั้ง  ซึ่งหมายถึง  การสั่งย้าย โอน รับโอน เลื่อนระดับ  ตาม
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก  การบรรจุและแต่งตั้ง  การย้าย  การ
โอน  การรับโอน  การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน  ส าหรับพนักงานเทศบาล 
  (๓) การสั่งให้ได้รับเงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง  การให้ได้รับเงินเดือนตาม
คุณวุฒิ การได้รับประโยชน์ตอบแทนอื่น และการเลื่อนขั้นเงินเดือน  ตามมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
  (๔) การสั่งประจ าเทศบาล  การสั่งผู้ประจ าเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือ
ต าแหน่งอื่น และการสั่งให้ช่วยปฏิบัติราชการ  ตามมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการ  วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลในเทศบาล  
  (๕) การสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ   
  (๖) การประกาศการพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  (๗) การประกาศก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  การก าหนดอ านาจหน้าท่ี 
การแบ่งส่วนราชการภายใน การจัดตั้ง การปรับปรุง การรวมหรือการยุบเลิกการจัดแบ่งส่วน
ราชการของเทศบาล  ตามมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร
และการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล 



 ๑๓๔ 
  (๘)  การประกาศก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาล  ตามแผนอัตราก าลังของ
เทศบาล การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับต าแหน่ง แผนอัตราก าลังของเทศบาล ตามมาตรฐาน
ท่ัวไปเกี่ยวกบัอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่งส าหรับพนักงานเทศบาล 

ให้เทศบาลท่ีออกค าสั่งหรือประกาศดังกล่าว  รายงานไปยัง ก.ท. โดยส่งส าเนา
ค าสั่ง หรือประกาศนั้นอย่างละ ๓ ฉบับ ไปให้ภายใน ๕ วันท าการ นับแต่วันท่ีออกค าสั่งหรือ
ประกาศ  และส าหรับกรณีการบรรจุและแต่งตั้งตาม (๑)  ให้ส่งทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล  
ตามข้อ ๓๘๘ ของผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งท่ีได้กรอกรายการและตรวจสอบถูกต้องแล้วไป
พร้อมกันด้วย 

  ข้อ  ๓๘๗  เมื่อ  ก.ท.จ.  หรือเทศบาล ก าหนดให้มีการประกาศเกี่ยวกับการ
คัดเลือกตามท่ีก าหนดในประกาศนี้  ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
      (๒)  การคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน 
      (๓)  การสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ี
สูงขึ้น 
      (๔)  การคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานเทศบาลต าแหน่งบริหารให้ด ารงต าแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น 
  ให้เลขานุการ  ก.ท.จ.  รายงานไปยัง  ก.ท. โดยส่งส าเนาประกาศเกี่ยวกับการ
คัดเลือกนั้น อย่างละ  ๓  ฉบับ  ไปให้ภายใน ๕ วันท าการนับแต่วันท่ีประกาศ 

  ข้อ  ๓๘๘ ให้เทศบาลจัดให้มีทะเบียนประวัติของพนักงานเทศบาลทุกคน โดย
จัดเก็บไว้ท่ีเทศบาล ๑ ฉบับ  ก.ท.จ. ๑ ฉบับ และส่งให้  ก.ท. เก็บไว้ ๑ ฉบับ 
  การจัดท าทะเบียนประวัติของพนักงานเทศบาล  ลักษณะ รูปแบบ วิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับทะเบียนประวัติ  วิธีการบันทึกรายการในทะเบียนประวัติ และการจัดท าแฟ้มประวัติ
พนักงานเทศบาล  ให้น ากฎหมายหรือระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการ
พลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ข้อ  ๓๘๙ พนักงานเทศบาล  ผู้ใดได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาฝึกอบรมดูงาน  หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศ หรือต่างประเทศ ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง
ประเทศ หรือลาติดตามคู่สมรสตามระเบียบว่าด้วยการลาของพนักงานเทศบาลได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือ
สูงขึ้น สมรส หย่า เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลหรือตาย ให้เทศบาลท่ีอนุญาตหรือได้รับแจ้ง รายงานไป
ยัง ก.ท.จ. และ ก.ท. ภายใน ๕ วันท าการนับแต่วันอนุญาตหรือวันได้รับแจ้ง แล้วแต่กรณี 

  ข้อ  ๓๙๐ ให้เทศบาลค านวณอัตราก าลังพนักงานครูเทศบาลท่ีสังกัดสถานศึกษา          
ตามเกณฑ์ท่ี ก.ท. ก าหนด  แล้วรายงาน ก.ท. ทราบตามแบบท่ีรายงานให้ ก.ท.จ.ทราบในข้อ ๒๓ (๘) 
ภายในเดือนมิถุนายน  ของทุกปี 



 ๑๓๕ 
 

 
หมวด  ๑๕ 

การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง 

  ข้อ  ๓๙๑    ในหมวดนี้ 
  “ส่วนราชการ”   หมายความว่า  ส่วนราชการท่ีเทศบาลประกาศจัดตั้งขึ้น ตาม
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาล และให้รวมถึงโรงเรียนหรือ
หน่วยงานอื่นท่ีอยู่สังกัดในเทศบาลด้วย 
  “ลูกจ้าง”   หมายความว่า  ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราว  และลูกจ้างลักษณะ                           
ผู้ช านาญงานของเทศบาล  โดยไม่รวมถึงลูกจ้างของสถานธนานุบาลของเทศบาล 
  “ลูกจ้างประจ า” หมายความว่า  ลูกจ้างรายเดือน  รายวัน  และรายชั่วโมงท่ีจ้าง
ไว้ ปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะประจ าโดยไม่มีก าหนดเวลาการจ้างตามอัตราและจ านวนท่ีก าหนดไว้และ
รับเงินค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างประจ าของเทศบาล หรือหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาล
ด้วย 
  “ลูกจ้างชั่วคราว” หมายความว่า  ลูกจ้างรายเดือน  รายวัน  และรายชั่วโมงท่ีจ้าง
ไว้ ปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะชั่วคราว   และหรือมีก าหนดเวลาจ้าง   แต่ท้ังนี้ ระยะเวลาการจ้างต้อง
ไม่เกินปีงบประมาณและรับเงินค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างชั่วคราวหรือจากยอดเงินอ่ืนใด 
  “ลูกจ้างลักษณะผู้ช านาญงาน” หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งมีความรู้ความช านาญใน      
งานเฉพาะอย่างท่ีจะต้องปฏิบัติเป็นอย่างดี  ท้ังเคยปฏิบัติงานชนิดนั้นมานานไม่น้อยกว่า ๕ ปี  
โดยมีใบรับรองความรู้ความช านาญและความสามารถในการท างานจากสถานท่ีท างานเดิมท่ีผู้นั้น
เคยปฏิบัติงานมาแล้ว 
  “เวลาท างานปกติ” หมายความว่า เวลาท างานของทางราชการ  หรือเวลาอื่นใดท่ี                  
นายกเทศมนตรีก าหนดตามลักษณะงานให้เป็นเวลาท างานปกติ 
  “วันหยุดประจ าสัปดาห์ ” หมายความว่ า   วันอาทิตย์  ห รือวันอื่ น ใด ท่ี
นายกเทศมนตรีก าหนดขึ้นเพื่อความเหมาะสมตามลักษณะงานของเทศบาล โดยอาจก าหนด
วันหยุดประจ าสัปดาห์  เป็น ๒ วัน ก็ได้ 
  “วันหยุดพิเศษ” หมายความว่า วันหยุดที่ทางราชการประกาศเป็นวันหยุดราชการ   
นอกจากวันหยุดประจ าสัปดาห์ 
  “ค่าจ้างอัตราปกติ” หมายความว่า  ค่าจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง 
รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบตามอัตราท่ีก าหนดจ่ายให้ลูกจ้างส าหรับการปฏิบัติงานปกติ 
  “ค่าจ้างรายเดือน” หมายความว่า  ค่าจ้างท่ีก าหนดอัตราจ่ายเป็นรายเดือน  
รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ 
  “ค่าจ้างรายวัน” หมายความว่า  ค่าจ้างท่ีก าหนดอัตราจ่ายเป็นรายวันในวันท างาน              
ปกติ  รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ 



 ๑๓๖ 
  “ค่าจ้างรายชั่วโมง” หมายความว่า  ค่าจ้างท่ีก าหนดอัตราจ่ายเป็นรายชั่วโมง
ในวันท างานปกติ  รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ 
  “ค่าจ้างนอกเวลา” หมายความว่า ค่าจ้างท่ีก าหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้างรายวันและ
รายชั่วโมง  เนื่องจากต้องปฏิบัติราชการนอกเวลาท างานปกติ 
  “ค่าจ้างในวันหยุด” หมายความว่า ค่าจ้างท่ีก าหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้างรายวันและ                 
รายชั่วโมง  กรณีสั่งให้ปฏิบัติราชการในวันหยุดประจ าสัปดาห์หรือวันหยุดพิเศษ 

“ค่าอาหารท าการนอกเวลา” หมายความว่า  ค่าอาหารท่ีก าหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้าง                 
รายเดือน  เนื่องในการปฏิบัติราชการนอกเวลาท าการปกติหรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจ า
สัปดาห์           หรือวันหยุดพิเศษ 

“เงินช่วยพิเศษ” หมายความว่า  เงินช่วยเหลือค่าท าศพของลูกจ้างท่ีจ่ายในกรณี                                
ลูกจ้างถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ 

“ท้องถิ่นอื่น” หมายความว่า ท้องถิ่นท่ีลูกจ้างต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการนอก
เขตเทศบาลท่ีตนสังกัด 

“ฝึกอบรม” หมายความว่า   การเพ่ิมพูนความรู้ความช านาญ หรือประสบการณ์                        
ด้วยการเรียน  การวิจัย  การอบรม  การสัมมนา  หรือการปฏิบัติงานโดยไม่มีการรับปริญญา หรือ                  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพตามกฎ ก .พ. ว่าด้วยการนั้น   และหมายความรวมตลอดถึงการฝึกฝน
ภาษา และการรับค าแนะน าก่อนเข้าฝึกอบรมหรือการดูงานท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม หรือ
ต่อจากการฝึกอบรมนั้นด้วย 
  “ดูงาน” หมายความว่า การเพ่ิมพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ 
  “ปี” หมายความว่า  ปีงบประมาณ 

ส่วนที่ ๑ 
คุณสมบัติของลกูจ้าง 

  ข้อ  ๓๙๒  ผู้ท่ีจะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้าง อย่างน้อยจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้น  ดังนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
               ๔๓(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี 

(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

(๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
(๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือ

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ี ก.ท.ก าหนด  ดังนี ้
                                                   
๔๓แกไ้ขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล (ฉบบัที่ ๓๐) พ.ศ.๒๕๕๒ ซึง่ออก
ตามประกาศ ก.ท.เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลส าหรบัลูกจา้งของเทศบาล (แกไ้ขเพิม่เตมิฉบบัที ่๑) พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวนัที ่
๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ มผีลตัง้แต่วนัที ่๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 



 ๑๓๗ 
 

(ก) โรคเร้ือนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

  (๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน           
ตามมาตรฐานท่ัวไป หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมายอื่น 
  (๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  จนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 

(๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า                   

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ                       
หน่วยงานอื่นของรัฐ   
  (๑๒) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระท าผิดวินัยตาม
มาตรฐานท่ัวไป หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น   
  (๑๓) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินั ยตามมาตรฐานท่ัวไป 
หลักเกณฑ์   และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น  
  (๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

      ๔๔ข้อ ๓๙๓  ก.ท. มีอ านาจพิจารณายกเว้นการจ้างลักษณะผู้ช านาญงาน ส าหรับ
ลูกจ้างผู้ท่ีขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓๙๒(๑๐) เป็นรายบุคคลได้                
  ผู้ท่ีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓๙๒ (๗)  (๙)  (๑๐)  หรือ(๑๔)   
ก.ท.จ.อาจพิจารณายกเว้น ให้เข้ารับราชการได้ หรือผู้ท่ีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม
ข้อ ๓๙๒ (๑๑) หรือ (๑๒)  ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือราชการไปเกิน ๒ ปีแล้ว   หรือผู้ท่ีขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓๙๒ (๑๓)  ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือราชการไปเกิน 
๓ ปีแล้ว และมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือราชการเพราะกระท าผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าท่ี   
ก.ท.จ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้   ส าหรับการขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นใน
                                                   
๔๔แกไ้ขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล (ฉบบัที่ ๓๐) พ.ศ.๒๕๕๒ ซึง่ออก
ตามประกาศ ก.ท.เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลส าหรบัลูกจา้งของเทศบาล (แกไ้ขเพิม่เตมิฉบบัที ่๑) พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวนัที ่
๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ มผีลตัง้แต่วนัที ่๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒   



 ๑๓๘ 
กรณีท่ีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  ให้น าขั้นตอนและวิธีการท่ีก าหนดส าหรับ
พนักงานเทศบาลมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๒ 
การก าหนดต าแหน่ง การจ้าง อัตราค่าจ้าง และการแต่งตั้ง 

  ๔๕ข้อ  ๓๙๔ การก าหนดมาตรฐานต าแหน่งลูกจ้าง  หน้าท่ีความรับผิดชอบและ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  การจัดระบบต าแหน่งลูกจ้างตามลักษณะงานและกลุ่มงาน
ลูกจ้างให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายนี ้  

๔๖ข้อ  ๓๙๕ ส าหรับลูกจ้างเทศบาลท่ีมีอยู่ ในปัจจุบันซึ่ งก าหนดต าแหน่ง
นอกเหนือจากท้ายประกาศนี้และมีลักษณะงานตรง หรือเกี่ยวข้องเกื้อกูล หรือคล้ายคลึงกับ
ลักษณะงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งใหม่ ต าแหน่งใด กลุ่มงานใด ก็ให้ปรับปรุงไปเป็น
ต าแหน่งและกลุ่มงานนั้น 

  ๔๗ข้อ  ๓๙๖ – ข้อ ๒๙๘ ยกเลิก 

ข้อ  ๓๙๙  การก าหนดจ านวนต าแหน่งลูกจ้างของเทศบาล  ยกเว้นลูกจ้างท่ีรับ
ค่าจ้างจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล ให้ ก .ท.จ.ก าหนดว่าจะมีต าแหน่งใดในหน่วยงานหรือส่วน
ราชการใด จ านวน เท่าใด  โดยให้เทศบาลจัดท าแผนอัตราก าลังของลูกจ้าง เพ่ือใช้ในการก าหนด
ต าแหน่งโดยความเห็นชอบของ  ก.ท.จ.     

  ข้อ  ๔๐๐  ก าหนดให้  ก.ท.จ. มีอ านาจก าหนดต าแหน่งลูกจ้างเทศบาลในส่วน
ราชการต่าง ๆ ของเทศบาล โดยให้ค านึงถึงภารกิจ อ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ี
ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดท้ังภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาล
ท่ีต้องจ่ายในด้านบุคคล 

  ข้อ  ๔๐๑  การก าหนดต าแหน่งลูกจ้างเทศบาลในส่วนราชการต่าง ๆ  ของ
เทศบาล ให้ เทศบาลจัดท าเป็นแผนอัตราก าลังของเทศบาล เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง 
                                                   
๔๕แกไ้ขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล (ฉบบัที่ ๔๓) พ.ศ.๒๕๕๖ ซึง่ออก
ตามประกาศ ก.ท.เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัการก าหนดมาตรฐานต าแหน่งลกูจา้งเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวนัที ่๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ ขอ้ ๔ 
มผีลตัง้แต่วนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๕๖   
๔๖แกไ้ขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล (ฉบบัที่ ๔๓) พ.ศ.๒๕๕๖  ซึง่
ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัการก าหนดมาตรฐานต าแหน่งลกูจา้งเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวนัที ่๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ 
ขอ้ ๕ มผีลตัง้แต่วนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๕๖ 
๔๗ยกเลกิตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล (ฉบบัที ่๔๓) พ.ศ.๒๕๕๖ ซึง่
ออกตามประกาศ ก.ท.เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัการก าหนดมาตรฐานต าแหน่งลกูจา้งเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวนัที ่๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ 
ขอ้ ๓ มผีลตัง้แต่วนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๕๖   



 ๑๓๙ 
 

และการใช้ต าแหน่งลูกจ้างเทศบาลแล้วเสนอให้  ก .ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้จัดท า
และก าหนดรวมไว้ในแผนอัตราก าลังพนักงานเทศบาล 

 

  ข้อ  ๔๐๒  ในการจัดท าแผนอัตราก าลังลูกจ้างเทศบาล การก าหนดต าแหน่ง
ลูกจ้าง การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งลูกจ้าง  ให้น าแนวทางและวิธีการท่ีก าหนดไว้ส าหรับ
พนักงานเทศบาลมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ข้อ  ๔๐๓  เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของท้องถิ่นและไม่ให้มีภาระผูกพัน
ด้านสวัสดิการของลูกจ้างมากเกินไป โดยให้พิจารณาปรับใช้อัตราก าลังลูกจ้างประจ าท่ีมีอยู่เดิม
ก่อน หากมีความจ าเป็นต้องจ้างลูกจ้างให้พิจารณาจ้างลูกจ้างชั่วคราวก่อน  หรือพิจารณาจ้าง
เหมาบริการ และควรจ้างลูกจ้างประจ าให้น้อยท่ีสุด โดยให้ค านึงถึงการควบคุมงบประมาณ
รายจ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของพนักงานเทศบาล ไม่ให้สูงกว่า
ร้อยละ ๔๐ ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามมาตรา ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 

ข้อ  ๔๐๔ ต าแหน่งลูกจ้างท่ีรับค่าจ้างจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลจะมีต าแหน่งใด 
ในหน่วยงานหรือส่วนราชการใดของเทศบาล และมีจ านวนเท่าใด  ให้เป็นไปตามความตกลงกับ
ส านักงบประมาณ 

  ข้อ  ๔๐๕ การจ้างลูกจ้าง  ให้เทศบาลด าเนินการโดยวิธีการคัดเลือก ให้แต่งตั้ง   
กรรมการคัดเลือกไม่น้อยกว่า  ๓  คน  เพ่ือด าเนินการคัดเลือก 
  การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง  อาจด าเนินการโดยวิธีสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน สอบ
ปฏิบัติวิธีใดวิธีหนึ่ง  หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม 

๔๘ข้อ ๔๐๖ อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจ าของเทศบาลให้เป็นไปตามบัญชีอัตราค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ าของเทศบาล ท้ายประกาศนี ้

   ๔๙ข้อ ๔๐๗ การให้ลูกจ้างประจ าของเทศบาลได้รับค่าจ้าง ให้เป็นไปตามบัญชี
ก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ า – ขั้นสูง ลูกจ้างประจ าของเทศบาล ท้ายประกาศนี้”   
                                                   
๔๘แกไ้ขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล (ฉบบัที่ ๕๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ซึง่ออก
ตามประกาศ ก.ท.เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัอตัราคา่จา้งและการใหลู้กจา้งของเทศบาลไดร้บัคา่จา้ง(ฉบบัที ่๔) ลงวนัที ่๒๖ พฤศจกิายน 
๒๕๕๘ มผีลตัง้แต่วนัที ่๑ ธนัวาคา ๒๕๕๗ 
๔๙แกไ้ขตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล (ฉบบัที่ ๕๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ซึง่ออก
ตามประกาศ ก.ท.เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัอตัราคา่จา้งและการใหลู้กจา้งของเทศบาลไดร้บัคา่จา้ง(ฉบบัที ่๔) ลงวนัที ่๒๖ พฤศจกิายน 
๒๕๕๘ มผีลตัง้แต่วนัที ่๑ ธนัวาคา ๒๕๕๗ 



 ๑๔๐ 
ข้อ  ๔๐๘  การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจ าของเทศบาล ให้ เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการเล่ือนขั้นเงินเดือนส าหรับพนักงานเทศบาล   

ข้อ  ๔๐๙  การให้ลูกจ้างประจ าได้รับค่าจ้างเพ่ือการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น
ให้เป็นไปตามบัญชีเปรียบเทียบขั้นค่าจ้างแต่ละกลุ่ม กรณีลูกจ้างประจ าได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้นท้ายประกาศนี้ 

  ข้อ  ๔๑๐ อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
(๑)  ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหน้าท่ีเหมือนกับต าแหน่งลูกจ้างให้ได้รับ              

อัตราค่าจา้งในอัตราค่าจ้างขั้นต่ าของลูกจ้างนั้น   
  (๒)  ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหน้าท่ีเหมือนกับต าแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการพลเรือนให้ได้รับอัตราค่าจ้างในอัตราเงินเดือนขั้นต่ าของ
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการพลเรือนต าแหน่งนั้น 
  (๓)  ผู้ช านาญงานให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามบัญชีก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าและขั้น
สูงลูกจ้างของเทศบาล ตามล าดับและอัตราท่ี ก.ท.จ.เห็นสมควร 

  ข้อ  ๔๑๑ การจ้างลูกจ้างท่ีมีเงื่อนไขให้จ้างจากผู้มีคุณวุฒิ  ให้จ้างในอัตราค่าจ้าง
ตามวุฒิและเง่ือนไขที่ก าหนดไว้  ในกรณีจ้างผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ถืออัตราค่าจ้าง
ตามอัตราเงินเดือนท่ี ก.ท.จ. ก าหนด 

  ข้อ  ๔๑๒ การจ้างลูกจ้าง ให้ด าเนินการจ้างจากบัญชีผู้ ได้รับการคัดเลือก
ตามล าดับที่ของผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  ๔๐๕  

  ข้อ  ๔๑๓ การจ้างลูกจ้างลักษณะผู้ช านาญงาน  ให้ ก.ท.จ. ก าหนดอัตราค่าจ้าง
ตามท่ีเห็นสมควรตามบัญชีก าหนดอัตราค่าจ้างตามข้อ  ๔๑๐ (๓)   

  ข้อ  ๔๑๔ การจ้างและแต่งตั้งลูกจ้างให้ด ารงต าแหน่งใด  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้
แต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของ  ก.ท.จ.  

  ข้อ  ๔๑๕ การโอนลูกจ้างประจ าระหว่างเทศบาล หรือกับหน่วยราชการอื่นอาจ
กระท าได้ ในกรณีเจ้าตัวสมัครใจและผู้มีอ านาจจ้างท้ังสองฝ่ายตกลงยินยอม  ท้ังนี้  ในการแต่งตั้ง
หรือให้พ้นจากต าแหน่งแล้วแต่กรณี ต้องได้รับความเห็นชอบจาก  ก .ท.จ.  โดยแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งและได้รับค่าจ้างในอัตราท่ีไม่สูงกว่าเดิม และให้นับเวลาการท างานต่อเนื่องกัน 

ข้อ  ๔๑๖ ลูกจ้างประจ าผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว ประสงค์จะกลับเข้ารับ
ราชการ  หากเทศบาลต้องการจะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ  ให้นายกเทศมนตรีสั่งจ้างและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่ง  และรับค่าจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ส าหรับพนักงานเทศบาลโดย
อนุโลม 



 ๑๔๑ 
 

 

 

ข้อ  ๔๑๗ ลูกจ้างประจ าผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหาร และพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย  ถ้าประสงค์จะเข้ารับราชการเป็น
ลูกจ้างประจ าในเทศบาลเดิมภายในก าหนด ๑๘๐ วันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร ให้
นายกเทศมนตรีสั่งจ้างและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและรับค่าจ้าง  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
ก าหนดไว้ส าหรับพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม 

ข้อ  ๔๑๘ การแต่งตั้งลูกจ้างประจ าผู้ด ารงต าแหน่งใดไปด ารงต าแหน่งใหม่  ผู้นั้น
ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งใหม่ท่ีก าหนดในข้อ  ๓๙๔ 

ส่วนที่ ๓ 
วินัยและการรักษาวินัย 

  ข้อ  ๔๑๙ ลูกจ้างต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตาม ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย จักต้องได้รับโทษตามท่ีก าหนดไว้ 

  ข้อ  ๔๒๐ วินัยของลูกจ้าง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับวินัยและ                  
การรักษาวินัยและการด าเนินการทางวินัยของพนักงานเทศบาลซึ่งน ามาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

ส่วนที่ ๔ 
การออกจากราชการ 

  ข้อ  ๔๒๑  ลูกจ้างออกจากราชการ  เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) พ้นจากราชการตามระเบียบว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหาร                        

ราชการส่วนท้องถิ่น 
(๓) ได้รับอนุญาตให้ลาออก 
(๔) ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ  ๔๒๔ (๓) (๔) 
(๕) ครบก าหนดการจ้าง 
(๖) ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก 
(๗) ขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๓๙๒ 
วันออกจากราชการตาม (๖) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้

ออกจากราชการของพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม 



 ๑๔๒ 
  ข้อ ๔๒๒ การลาออกของลูกจ้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการให้ออกจากราชการของพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม  

ข้อ ๔๒๓ ลูกจ้างผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร                     
ให้นายกเทศมนตรีสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 
  วันออกจากราชการตามข้อนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้
ส าหรับพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม 

ข้อ  ๔๒๔ นายกเทศมนตรีมีอ านาจสั่งให้ลูกจ้างออกจากราชการโดยความ
เห็นชอบของ ก.ท.จ. เมื่อปรากฏว่า 

(๑) ลูกจ้างผู้ใดขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๓๙๒ 
(๒) ลูกจ้างผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติราชการในหน้าท่ีของตนได้โดยสม่ าเสมอ             

หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีราชการของตนได้อันเป็นผลเนื่องมาจากต้องตกอยู่ในภยันตรายใด ๆ และ
เวลาได้ล่วงพ้นไปเกิน ๖๐ วัน ยังไม่มีผู้ใดพบเห็น 

(๓) ลูกจ้างผู้ใดหย่อนความสามารถด้วยเหตุใดในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีของตน             
หรือประพฤติหน้าท่ีของตน หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีหรือบกพร่องในหน้าท่ี
ด้วยเหตุอันใด  และนายกเทศมนตรีเห็นว่า  ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่
ราชการ  ก็ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวนโดยไม่ชักช้า ส าหรับ
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษา
วินัยและการด าเนินการทางวินัยของพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม 

(๔) ลูกจ้างผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้มีการสอบสวน
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการด าเนินการทางวินัยของ
พนักงานเทศบาลแล้ว  การสอบสวนไม่ได้ความว่ากระท าผิดท่ีจะถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออก 
แต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวน ซึ่งจะให้ปฏิบัติราชการต่อไปอาจจะเป็นการเสียหาย
แก่ราชการ 

(๕) ลูกจ้างผู้ใดต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด  ให้จ าคุกในความผิดท่ีได้         
กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ  ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 

(๖) ลูกจ้างผู้ใดขาดราชการบ่อยครั้ง ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือ          
ไล่ออก 

(๗) ยุบเลิกต าแหน่ง 
วันออกจากราชการตามข้อนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการให้

ออกจากราชการของพนักงานเทศบาลมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
การให้ออกจากราชการตามข้อนี้ไม่ถือเป็นโทษทางวินัย 
 
 
 



 ๑๔๓ 
 

 

ส่วนที่  ๕ 
การอุทธรณ์  การพิจารณาอุทธรณ์  และการร้องทุกข์ 

  ข้อ  ๔๒๕ ลูกจ้างผู้ใดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ  ๔๒๔  ตาม
ประกาศนี้ด้วยเหตุใด ๆ  ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งหรือมีสิทธิร้องทุกข์  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม 
 

ส่วนที่  ๖ 
การลา 

  ข้อ  ๔๒๖ การลาป่วยของลูกจ้างก าหนดไว้ดังนี้ 
  (๑)  การลาป่วยกรณีปกติ 

(ก)  ในปีหนึ่งลูกจ้างประจ ามีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลา
ได้ไม่เกิน ๖๐ วัน แต่ถ้านายกเทศมนตรีเห็นสมควรจะให้ลาโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลา
ต่อไปอีกก็ได้  แต่ไม่เกิน ๖๐ วัน 
        (ข)  ลูกจ้างชั่วคราวท่ีมีระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี  มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้าง
อัตราปกติระหว่างลาในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑๕ วันท าการ ในกรณีท่ีมีระยะเวลาการจ้าง
ตั้งแต่ ๙ เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง ๑ ปี มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาในช่วง
ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๘ วันท าการ  ในกรณีมีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 
๙ เดือน  มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๖ วัน
ท าการ  ในกรณีท่ีมีระยะเวลาการจ้างต่ ากว่า ๖ เดือน มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติ
ระหว่างลา  ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๔ วันท าการ 
  (๒)  การลาป่วยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
        (ก)  ลูกจ้างประจ าป่วย  เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าท่ี หรือเนื่องจากการ
ปฏิบัติราชการในหน้าท่ี  หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าตามหน้าท่ี ถ้าลาป่วยครบตาม 
(๑)(ก) แล้วยังไม่หาย และแพทย์ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางท่ีจะรักษาพยาบาลให้หาย
และสามารถท างานได้ก็ให้ลาป่วยเพ่ือรักษาพยาบาล  เท่าท่ีนายกเทศมนตรีเห็นสมควรอนุญาตให้
ลาโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติ ท้ังนี้ ถ้าเป็นลูกจ้างประจ ารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าจ้างในวันหยุดประจ าสัปดาห์    แต่ถ้าแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีทางท่ีจะรักษาพยาบาลให้หาย
ได้  ก็ให้พิจารณาส่ังให้ออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จต่อไป 
        (ข)  ถ้าอันตรายหรือการเจ็บป่วย  หรือการถูกประทุษร้ายอันเกิดจากกรณี
ดังกล่าว ใน (ก) ท าให้ลูกจ้างประจ าผู้ใดตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ  อันเป็นเหตุจะต้องสั่งให้
ออกจากราชการตามมาตรฐานท่ัวไปนี้ หากผู้บังคับบัญชาเจ้าสังกัดของลูกจ้างประจ าผู้นั้น
พิจารณา เห็นว่าลูกจ้างประจ าผู้นั้นยังอาจปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดท่ีเหมาะสมได้ และเมื่อลูกจ้างประจ า



 ๑๔๔ 
ผู้นั้นสมัครใจจะปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป ให้ย้ายลูกจ้างประจ าผู้นั้นไปปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งอื่นท่ี
เหมาะสมโดยไม่ต้องสั่งให้ออกจากราชการก็ได้  โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของนายกเทศมนตรี 
        (ค)  ลูกจ้างชั่วคราวป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าท่ี หรือเนื่องจากการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี  หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าตามหน้าท่ี  ถ้าลาป่วยครบตาม (๑) (ข)  
แล้วยังไม่หายและแพทย์ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางท่ีจะรักษาพยาบาลให้หายและ
สามารถท างานได้  ให้นายก เทศมนตรีมีอ านาจอนุญาตให้ลาป่วยเพื่อรักษาพยาบาล  โดยได้รับ
ค่าจ้างอัตราปกติได้ตามท่ีเห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกิน ๖๐ วัน  ท้ังนี้  ถ้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
และรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจ าสัปดาห์  และถ้าแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มี
ทางท่ีจะรักษาให้หายได้  ให้พิจารณาสั่งให้ออกจากราชการ 
         ลูกจ้างผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติงานได้  ให้ยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อน
หรือใน   วันท่ีลาเว้นแต่กรณีจ าเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ 
         การลาป่วยเกิน ๓ วัน  ต้องมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งส่งพร้อม
กับใบลาด้วย  เว้นแต่ผู้มีอ านาจอนุญาตให้ลาจะเห็นสมควรเป็นอย่างอื่น 

  ข้อ  ๔๒๗ ในปีหนึ่งลูกจ้างประจ ามีสิทธิลากิจส่วนตัว รวมท้ังลาไปต่างประเทศ 
โดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาไม่เกิน ๔๕ วันท าการ  แต่ในปีแรกท่ีได้รับการบรรจุเป็น
ลูกจ้างประจ าให้ได้รับค่าจ้างระหว่างลาไม่เกิน ๑๕ วัน ลูกจ้างประจ ารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิ
ได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจ าสัปดาห์ แต่ถ้านายกเทศมนตรีเห็นสมควรจะให้ลาโดยได้รับค่าจ้าง
อัตราปกติระหว่างลาต่อไปอีกก็ได้ 
  ลูกจ้างประจ าผู้ใดประสงค์จะลากิจส่วนตัว  ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้นและเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถขอรับ
อนุญาตได้ทันจะเสนอใบลา พร้อมระบุเหตุจ าเป็นไว้แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้  แต่จะต้องชี้แจง
เหตุผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

  ข้อ  ๔๒๘  การลาพักผ่อนประจ าปีของลูกจ้างประจ า ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด
ส าหรับพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม 

  ข้อ  ๔๒๙  ลูกจ้างประจ ามีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้างนับรวมวันหยุด
ประจ าสัปดาห์และวันหยุดพิเศษในระหว่างลาไม่เกิน ๙๐ วัน  ลูกจ้างประจ ารายวันและรายชั่วโมง
ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจ าสัปดาห์ 
  ลูกจ้างประจ าท่ีลาคลอดบุตรตามวรรคแรก หากประสงค์จะลาเพื่อเล้ียงดูบุตรเพ่ิม
อีก ให้มีสิทธิลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร โดยได้รับค่าจ้างระหว่างลา
ได้อีกไม่เกิน  ๓๐ วันท าการ และให้นับรวมในวันลากิจส่วนตัว ๔๕ วันท าการด้วย 
  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนท่ีจ้างไว้ปฏิบัติงานต่อเนื่อง มีสิทธิลาเนื่องจากการคลอด
บุตรปีหนึ่งไม่เกิน ๙๐ วัน โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลาจากส่วนราชการไม่เกิน ๔๕ วัน เว้นแต่ 
กรณีท่ีเร่ิมเข้าปฏิบัติงานในปีแรกไม่ครบ ๗ เดือน ไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิดังกล่าว 



 ๑๔๕ 
 

 

 

  ข้อ  ๔๓๐  ลูกจ้างประจ าท่ียังไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือยังไม่เคยไป
ประกอบพิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ประสงค์จะลาอุปสมบทหรือลาไป
ประกอบพิธีฮัจย์แล้วแต่กรณี  มีสิทธิลาโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาไม่เกิน ๑๒๐ วัน  ใน
ปีแรกท่ีเริ่มเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างประจ าจะไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างลา  ลูกจ้างประจ ารายวัน
และรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจ าสัปดาห์ 
  ผู้ประสงค์จะลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์   ให้ เสนอใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นก่อนอุปสมบท หรือวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน   
เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควรจะเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาน้อยกว่า ๖๐ วันก็ได้ 
  อ านาจการอนุญาตให้ลาเป็นของนายกเทศมนตรี 

  ข้อ  ๔๓๑ การลาเพื่อตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพล เข้า
รับการฝึกวิชาการทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ลูกจ้างมีสิทธิลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการรับราชการทหารโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติในระหว่างนั้น  การลาดังกล่าวจะต้องให้    
ผู้ลาแสดงจ านวนวันท่ีต้องเดินทางไปกลับ  และวันท่ีต้องอยู่เพื่อตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร
เท่าท่ีจ าเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา  ลูกจ้างประจ ารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง
ในวันหยุดประจ าสัปดาห์ 

(๒) ลูกจ้างประจ ามีสิทธิลาเข้ารับการระดมพล  หรือเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร   
หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม  โดยให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติในระหว่างการระดมพลหรือ
เข้ารับ  การฝึกวิชาการทหาร  หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมนั้น  แต่ถ้าพ้นระยะเวลาของ
การดังกล่าวแล้ว  ไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้าปฏิบัติงานภายใน ๗ วัน  ให้งดจ่ายค่าจ้างหลังจากนั้นไว้
จนถึงวันเข้าปฏิบัติงาน เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น นายกเทศมนตรีจะให้จ่ายค่าจ้างระหว่างนั้น
ต่อไปอีกก็ได้แต่ต้องไม่เกิน ๗ วัน  ลูกจ้างประจ ารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างใน
วันหยุดประจ าสัปดาห์ 
  (๓)  ในกรณีลูกจ้างชั่วคราว  ลาเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร  ให้ได้รับค่าจ้างอัตรา
ปกติไม่เกิน ๖๐ วัน  ส่วนการลาเพื่อเข้ารับการระดมพล หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม
แล้วแต่กรณีให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติไม่เกิน ๓๐ วัน  ลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายวันชั่วโมงไม่มี
สิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจ าสัปดาห์ 
  ในกรณีการลาตาม  (๒)  และ  (๓)  หากลูกจ้างได้รับเงินเดือนตามชั้นยศของตน
ทางกระทรวงกลาโหมแล้ว  ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างของเทศบาล 

อ านาจการอนุญาตให้ลาเป็นของนายกเทศมนตรี 



 ๑๔๖ 
ข้อ  ๔๓๒ การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่ายของลูกจ้าง  ให้นับเป็นการ

ลาครึ่งวัน ตามประเภทการลานั้น ๆ  

ข้อ  ๔๓๓  การลาและการจ่ายค่าจ้างระหว่างลานอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ใน
ประกาศนี ้ให้อยู่ในดุลยพินิจของนายกเทศมนตรี   
  อ านาจการอนุญาตในการลาตามข้อ ๔๒๖  ข้อ ๔๒๗  ข้อ ๔๒๘  และข้อ ๔๒๙  
ให้เป็นไปตามท่ี  ก.ท. ก าหนด  ตามตารางแนบท้าย 
 

ส่วนที่  ๗ 
การจ่ายค่าจ้างและทะเบยีนลูกจ้าง 

  ข้อ  ๔๓๔  ห้ามสั่งลูกจ้างไปปฏิบัติราชการในท้องถิ่นอื่น  เว้นแต่ในกรณีจ าเป็น
แท้จริงท่ีต้องใช้ความรู้ความช านาญพิเศษ  หรือความไว้วางใจในลูกจ้างนั้น  และไม่อาจหาจ้างได้
ในท้องถิ่นนั้น 

  ข้อ  ๔๓๕  การปฏิบัติราชการนอกเวลาท างานปกติ  หรือการปฏิบัติราชการใน
วันหยุดประจ าสัปดาห์  หรือในวันหยุดพิเศษซึ่งจะต้องจ่ายค่าจ้างนอกเวลาหรือค่าจ้างในวันหยุด  
หรือค่าอาหารท าการนอกเวลาให้กระท าได้ในกรณี ท่ีจ าเป็นหรือรีบด่วน  โดยมีค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาท่ีมีอ านาจเป็นหลักฐาน 

  ข้อ  ๔๓๖  การจ่ายค่าจ้างในวันท างานปกติ  ค่าอาหารท าการนอกเวลา  ค่าจ้าง
ลูกจ้างรายวัน และรายชั่วโมง  ค่าจ้างนอกเวลา  และก าหนดเวลาท างานให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑)  ลูกจ้างรายเดือน 
(ก) ก าหนดให้จ่ายค่าจ้างเดือนละครั้งตามเดือนปฏิทิน  โดยปกติให้จ่ายในวัน

สิ้นเดือน   ถ้าวันสิ้นเดือนตรงกับวันหยุดราชการก็ให้จ่ายได้ในวันเปิดท าการก่อนวันสิ้นเดือน   ใน
กรณีท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะก าหนดวันจ่ายค่าจ้างเป็นวันอื่นของเดือนถัดไป จะต้องได้รับอนุมัติจาก
นายกเทศมนตรี 
        (ข) ก าหนดเวลาท างานปกติ  ให้เป็นไปตามเวลาท างานของทางราชการ       
เว้นแต่ถ้ามีงานเป็นลักษณะพิเศษท่ีจะเข้าท างานและเลิกงานตามปกติไม่ได้  ให้หัวหน้าส่วน
ราชการเป็นผู้ก าหนดโดยจะต้องมีเวลาท างานไม่น้อยกว่าวันละ ๗ ชั่วโมง  แต่สัปดาห์ละไม่เกิน 
๔๘ ชั่วโมง  ไม่รวมเวลาหยุดพัก 
         (ค)  การปฏิบัติราชการนอกเวลาท างานปกติ  หรือปฏิบัติราชการในวันหยุด
ประจ าสัปดาห์  หรือวันหยุดพิเศษแล้วแต่กรณี  ให้เป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับการ
จ่ายเงินค่าอาหารท าการนอกเวลา 
  (๒) ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง 
        (ก) ก าหนดให้จ่ายค่าจ้างเดือนละครั้ง  ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องจ่ายค่าจ้าง    
มากกว่าเดือนละครั้ง  จะต้องได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรี 



 ๑๔๗ 
 

 
 

       ในกรณีจ่ายค่าจ้างเดือนละครั้ง  โดยปกติให้จ่ายในวันถัดจากวันสุดท้าย
ของเดือน  หน่วยงานใดมีความจ าเป็นท่ีจะก าหนดวันเริ่มจ่ายเป็นวันอื่นของเดือนถัดไป  จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรี 
        ในกรณีจ่ายค่าจ้างมากกว่าเดือนละครั้ง  ให้หน่วยงานก าหนดวันจ่ายเงิน                
ค่าจ้างตามความเหมาะสมได้โดยขออนุมัติจากนายกเทศมนตรี 
           (ข)  ก าหนดเวลาท างานปกติ  ให้เป็นไปตามเวลาท างานของทางราชการ  
เว้นแต่  ถ้ามีงานเป็นลักษณะพิเศษท่ีจะเข้าท างานและเลิกงานตามปกติไม่ได้  ให้นายกเทศมนตรี
เป็นผู้ก าหนดโดยจะต้องมีเวลาท างานวันละไม่น้อยกว่า ๗ ชั่วโมง แต่สัปดาห์ละไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง 
ไม่รวมเวลาหยุดพัก 
           (ค)  การปฏิบัติราชการนอกเวลาท างานปกติติดต่อกันเกิน ๓ ชั่วโมงขึ้นไป  
ให้จ่ายค่าจ้างได้ในอัตราหนึ่งเท่าคร่ึงของค่าจ้างอัตราปกติ 

  ข้อ  ๔๓๗  การจ่ายค่าจ้างในกรณีวันหยุดประจ าสัปดาห์  ส าหรับลูกจ้างรายเดือน
ไม่หักค่าจ้าง  ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงไม่จ่ายค่าจ้าง 
  ส าหรับการจ่ายค่าจ้างในกรณีสั่งให้มาปฏิบัติงานในวันหยุดประจ าสัปดาห์ ให้ถือ
ปฏิบัติดังนี ้
    (๑) ลูกจ้างรายเดือน  จ่ายตามข้อ  ๔๓๖  (๑) (ค) 
  (๒) ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง  จ่ายค่าจ้างให้ ๒ เท่าของค่าจ้างอัตราปกติตาม
ระยะเวลาท างาน 

ข้อ  ๔๓๘  การจ่ายค่าจ้างในกรณีในวันหยุดพิเศษ  ส าหรับลูกจ้างรายเดือนไม่หัก
ค่าจ้างลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงจ่ายค่าจ้างอัตราปกติ 
  ส าหรับการจ่ายค่าจ้างในกรณีส่ังให้มาท างานในวันหยุดพิเศษ  ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ลูกจ้างรายเดือน  จ่ายตามข้อ  ๔๓๖  (๑)  (ค) 
(๒) ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง  จ่ายค่าจ้างเพิ่มให้อีกหนึ่งเท่าของค่าจ้างอัตรา               

ปกติตามระยะเวลาท างาน 

  ข้อ  ๔๓๙  การจ่ายค่าจ้างในกรณีลูกจ้างถูกสั่งให้ไปปฏิบัติงานในท้องถิ่นอื่นตาม
ข้อ ๔๓๔ ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
  (๑)  ลูกจ้างรายเดือนให้จ่ายค่าจ้างรายเดือนตามปกติตลอดระยะเวลาท่ีไปราชการ     
โดยไม่มีสิทธิได้รับค่าอาหารท าการนอกเวลา 
  (๒)  ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
       (ก)  ในระยะเวลาระหว่างเดินทางไปปฏิบัติงาน หรือเดินทางกลับส านักงาน
ท่ีตั้งปกติหรือสถานท่ีอยู่  ไม่ว่าจะเป็นวันท างานปกติหรือนอกเวลาหรือวันหยุดประจ าสัปดาห์หรือ



 ๑๔๘ 
วันหยุดพิเศษให้จ่ายค่าจ้างอัตราปกติ ไม่มีการจ่ายค่าจ้างนอกเวลาหรือค่าจ้างในวันหยุดตาม
ข้อ ๔๓๖ และข้อ  ๔๓๗ 
   (ข) ลูกจ้างซึ่งท าหน้าท่ีคนรถหรือคนเรือ  ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าท่ีในขณะเดินทางครบ
ก าหนดเวลาท างานปกติประจ าวันแล้ว  หากยังคงต้องปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวต่อไปอีกส าหรับวันนั้น
ให้จ่ายค่าจ้างนอกเวลาได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในข้อ  ๔๓๖  (๑)  (ค) 
  การปฏิบัติงานในวันท างานปกติ  การปฏิบัติงานนอกเวลา  การปฏิบัติงานใน
วันหยุด   หรือในกรณีในวันหยุดพิเศษ  ให้จ่ายค่าจ้างได้ตามเกณฑ์ท่ีเคยจ่าย  เสมือนปฏิบัติงานใน
ส านักงานท่ีตั้งปกติ  เว้นแต่ในกรณีวันหยุดประจ าสัปดาห์ซึ่งปกติไม่จ่ายค่าจ้างให้  ให้จ่ายค่าจ้าง
อัตราปกติ 

  ข้อ  ๔๔๐ ลูกจ้างผู้ใดตายในระหว่างรับราชการ ให้จ่ายค่าจ้างจนถึงวันท่ีถึงแก่
ความตายหรือเพียงวันท่ีมีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนวันถึงแก่ความตาย  และให้จ่ายเงินช่วยพิเศษ
จ านวน ๓ เท่าของอัตราค่าจ้างปกติท้ังเดือนในเดือนสุดท้ายก่อนวันถึงแก่ความตาย  ในกรณี
ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงให้ถือเสมือนว่าลูกจ้างผู้นั้นมาปฏิบัติงานเต็มเดือนเป็นเกณฑ์ค านวณ
เงินช่วยพิเศษ 

  ข้อ  ๔๔๑ ลูกจ้างประจ าซึ่งถูกสั่งพักราชการผู้ใดถึงแก่ความตาย  ผู้มีอ านาจได้
วินิจฉัยตามข้อ  ๔๔๕  แล้วสั่งจ่ายค่าจ้างเป็นจ านวนเท่าใด  ให้จ่ายค่าจ้างตามจ านวนท่ีวินิจฉัยให้
จนถึงวันท่ีถึงแก่ความตายหรือเพียงวันท่ีมีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนวันถึงแก่ความตาย  นอกจากนี้ให้
จ่ายเงินช่วยพิเศษอีกจ านวนหนึ่งเป็นจ านวน ๓ เท่าของจ านวนค่าจ้างนั้น 
  ถ้าผู้มีอ านาจวินิจฉัยแล้วสั่งไม่จ่ายค่าจ้าง  ให้จ่ายค่าจ้างให้เพียงวันสุดท้ายท่ีผู้นั้น
มาปฏิบัติงานและไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ 
  ข้อ  ๔๔๒ ลูกจ้างท่ีขาดหรือหนีราชการ  ห้ามมิให้จ่ายค่าจ้างส าหรับวันท่ีขาดหรือ
หนีราชการนั้น 
  ลูกจ้างผู้ใดตายในระหว่างขาดราชการ  ให้จ่ายค่าจ้างให้เพียงวันสุดท้ายท่ีผู้นั้นมา
ปฏิบัติงานและไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ 
  ข้อ  ๔๔๓ ค่าจ้างท่ีจ่ายตามข้อ  ๔๔๐  ถึงข้อ  ๔๔๒ เป็นทรัพย์สินของผู้ตาย
ในขณะตาย   และให้จ่ายแก่ผู้มีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก 
  เงินช่วยพิเศษตามข้อ  ๔๔๐  หรือข้อ  ๔๔๑  ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งลูกจ้างได้แสดง
เจตนาระบุไว้เป็นหนังสือตามแบบท่ีแนบท้ายประกาศนี ้
  ถ้าลูกจ้างผู้ตายมิได้แสดงเจตนาระบุไว้ตามวรรคสอง  หรือบุคคลซึ่งลูกจ้างผู้ตายได้
แสดงเจตนาระบุไว้ได้ตายไปเสียก่อน  ให้จ่ายแก่บุคคลตามล าดับก่อนหลัง  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  คู่สมรส 
  (๒)  บุตร 
  (๓)  บิดามารดา 
 

 



 ๑๔๙ 
 

  (๔) ผู้ท่ีได้อยู่ในอุปการะของผู้ตายตลอดมา  โดยจ าเป็นต้องมีผู้อุปการะและความ
ตายของผู้นั้นท าให้ได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดความอุปการะ ซึ่งนายกเทศมนตรีเห็นว่า  มี
หลักฐานแสดงได้ว่า เป็นผู้อยู่ในอุปการะของผู้ตาย 
   (๕)  ผู้ท่ีอุปการะเล้ียงดูให้การศึกษาผู้ตายมาแต่เยาว์  ซึ่งนายกเทศมนตรีเห็นว่ามี
หลักฐานแสดงได้ว่าเป็นผู้อุปการะผู้ตาย 
  เมื่อปรากฏว่า  มีบุคคลในล าดับก่อนดังกล่าวในวรรคสามบุคคลนั้นมีสิทธิรับเงิน
ช่วยพิเศษแต่ในล าดับเดียว  ผู้ท่ีอยู่ในล าดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ 
  ถ้าบุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่มีตัวมาขอรับภายในระยะเวลา ๑  ปี  นับแต่วันท่ี
ลูกจ้างผู้นั้นถึงแก่ความตาย  การจ่ายเงินช่วยพิเศษก็เป็นอันไม่ต้องจ่าย 
  ในกรณีท่ีเทศบาลมีความจ าเป็นต้องเข้าเป็นผู้จัดการศพลูกจ้างผู้ถึงแก่ความตาย 
เพราะไม่มีผู้ใดเข้าจัดการศพในเวลาอันควร  ก็ให้เทศบาลหักค่าใช้จ่ายจากเงินช่วยพิเศษที่ต้องจ่าย
ตามมาตรฐานนี้ได้เท่าท่ีจ่ายจริง  และมอบส่วนท่ีเหลือให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ 
  ข้อ  ๔๔๔  เทศบาลใดมีความจ าเป็นท่ีจะต้องสั่งให้ลูกจ้างประจ าไปฝึกอบรม  หรือ
ดูงาน เกี่ยวกับหน้าท่ีท่ีลูกจ้างประจ านั้นปฏิบัติอยู่  ณ  ต่างประเทศ  หรือภายในประเทศโดยให้
ได้รับค่าจ้างอัตราปกติตลอดระยะเวลาท่ีไปฝึกอบรมหรือดูงานนั้น  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้อนุมัติ
ลูกจ้างประจ ารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจ าสัปดาห์ 
  ข้อ  ๔๔๕  ลูกจ้างประจ าท่ีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้ง
กรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา  และถูกสั่งพัก
ราชการไว้ก่อนจนกว่าคดีหรือกรณีถึงท่ีสุด  การจ่ายค่าจ้างระหว่างพักราชการ  ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
  (๑)  ลูกจ้างประจ าผู้ใดถูกสั่งพักราชการ  ให้งดการเบิกจ่ายค่าจ้างตั้งแต่วันท่ีถูกสั่ง
พักราชการไว้ก่อน  เว้นแต่ลูกจ้างผู้นั้นได้ปฏิบัติราชการตามหน้าท่ีล่วงเลยวันให้พักราชการ  
เพราะมิได้ทราบค าสั่ง  ให้เบิกจ่ายค่าจ้างให้ถึงวันท่ีทราบ  หรือควรได้รับทราบค าสั่งนั้น 
  (๒)  ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจ าผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน  มิได้กระท าความผิด
และไม่มีมลทินหรือมัวหมอง  ให้จ่ายค่าจ้างให้เต็มอัตราปกติ 
  (๓)  ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจ าผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน  มิได้กระท าความผิดแต่
มีมลทินหรือมัวหมอง  หรือกระท าความผิด  แต่ถูกลงโทษไม่ถึงปลดออก  หรือไล่ออก  ให้จ่าย
ค่าจ้างได้ครึ่งหนึ่งของค่าจ้างอัตราปกติ 
  (๔)  ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจ าผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน  ได้กระท าความผิดและ
ถูกลงโทษถึงปลดออก  หรือไล่ออก  ห้ามจ่ายค่าจ้าง 
  (๕)  ในกรณีลูกจ้างประจ าซึ่งถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน  ผู้ใดถึงแก่ความตายก่อนคดี          
หรือกรณีถึงท่ีสุด ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาวินิจฉัยต่อไปด้วยว่าควรจะจ่ายค่าจ้างระหว่างเวลา
นั้นหรือไม่เพียงใด  โดยอนุโลม  (๒) (๓) และ (๔)  ท้ังนี้ให้จ่ายค่าจ้างตามจ านวนท่ีวินิจฉัยให้จนถึง
วันท่ีถึงแก่    ความตายหรือเพียงวันท่ีมีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนถึงแก่ความตาย 



 ๑๕๐ 
  กรณีให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ให้ถือปฏิบัติท านองเดียวกับการจ่ายค่าจ้าง
ระหว่างพักราชการ 
  ลูกจ้างชั่วคราวไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อน  เว้นแต่ลูกจ้างผู้นั้นได้ปฏิบัติราชการตามหน้าท่ีล่วงเลยวันให้พักราชการไว้
ก่อน  เพราะมิได้ทราบค าสั่ง  ให้เบิกจ่ายค่าจ้างให้ถึงวันท่ีทราบหรือควรได้รับทราบค าส่ังนั้น 
  อัตราลูกจ้างระหว่างพักราชการ  ไม่ถือเป็นอัตราว่าง 

  ข้อ  ๔๔๖  ให้น าความในข้อ  ๔๔๕  มาใช้บังคับแก่การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจ า
ระหว่างอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ค าสั่งลงโทษปลดออก  หรือถูกควบคุมตัวตามค าพิพากษาของศาล
โดยอนุโลม 

  ข้อ  ๔๔๗ การจ่ายค่าจ้างของผู้ซึ่งถูกลงโทษตัดค่าจ้าง  ถ้าภายหลังผู้นั้นได้รับการ                 
แต่งตั้งหรือปรับค่าจ้าง  โดยได้รับค่าจ้างต่างจากเดิมและยังไม่พ้นโทษตัดค่าจ้าง  ให้คงตัดค่าจ้าง
ต่อไป   ตามจ านวนเดิม 
  การจ่ายค่าจ้างในกรณ ี
  (๑)  ลาออก  ให้จ่ายให้ถึงวันก่อนถึงก าหนดลาออก แต่ถ้าถึงก าหนดลาออกแล้วยัง
ไม่ได้รับทราบค าสั่งอนุญาตให้ลาออก  และลูกจ้างผู้นั้นยังคงปฏิบัติราชการต่อมา ให้จ่ายได้ถึงวัน
ทราบค าสั่งหรือควรได้รับทราบค าสั่ง 
  (๒)  ปลดออก  หรือไล่ออก  ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนระบุในค าสั่ง  แต่ถ้ายังไม่รับทราบ           
ค าสั่งและลูกจ้างผู้นั้นยังคงปฏิบัติราชการต่อมา  ให้จ่ายได้ถึงวันทราบค าสั่งหรือควรได้รับทราบ
ค าส่ัง 
  (๓)  พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ  ให้จ่ายได้ถึงวันสิ้นปี 
  การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างผู้ ท่ีมิได้มาปฏิบัติราชการนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ใน
ประกาศนี้  และเป็นกรณีเดียวกับท่ีกฎหมายว่าด้วยการนั้นบัญญัติสิทธิไว้ส าหรับข้าราชการ หรือ
คณะรัฐมนตรีก าหนดสิทธิให้จ่ายเงินเดือนข้าราชการไว้แล้ว  ให้  ก .ท.จ. ก าหนดหลักเกณฑ์การ
จ่ายค่าจ้างลูกจ้างให้สอดคล้องกับกฎหมาย  หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยไม่ขัดหรือแย้งกับ
ประกาศนี ้

  ข้อ  ๔๔๘  ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินท าขวัญตามระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับการ
จ่ายเงินท าขวัญข้าราชการและลูกจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

  ข้อ  ๔๔๙  ให้ส านักงาน ก.ท.จ. เป็นหน่วยงานกลางทะเบียนลูกจ้างประจ าของ
เทศบาล ด าเนินการจัดท าทะเบียนลูกจ้างประจ าของเทศบาล แก้ไขและเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ  
ให้เป็นปัจจุบันเสมอ  และเก็บรักษาไว้  ณ  ส านักงาน ก.ท.จ.   
  เมื่อมีค าส่ังแต่งตั้งลูกจ้างประจ าผู้ใดไปต่างสังกัด  ให้ส่วนราชการเดิมมอบทะเบียน
ลูกจ้างประจ าให้ลูกจ้างผู้นั้นน าไปมอบแก่ส่วนราชการท่ีสังกัดใหม่ทุกครั้ง 
 



 ๑๕๑ 
 

  ทะเบียนลูกจ้างประจ าของเทศบาล  ถือเป็นเอกสารลับของทางราชการไม่พึง
เปิดเผยต่อผู้อื่น  การขอคัดทะเบียนลูกจ้างประจ าของเทศบาล  หรือตรวจสอบรายการให้
ด าเนินการขออนุมัติตามระเบียบของทางราชการ 

  ข้อ  ๔๕๐ การเปลี่ยนอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจ ารายวันเป็นอัตราค่าจ้างรายเดือน
ให้เอา ๒๖ วันท าการคูณด้วยอัตราค่าจ้างรายวันท่ีลูกจ้างผู้นั้นได้รับในปัจจุบัน  โดยปัดเศษขึ้นเป็น
เกณฑ์พิจารณาแต่ต้องไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของต าแหน่งนั้น 

  ข้อ  ๔๕๑ ให้ลูกจ้างของเทศบาลปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติราชการ และการ
ปฏิบัติตนตามประกาศก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมท่ีก าหนดไว้ส าหรับพนักงาน
เทศบาล ตามท่ีเทศบาลก าหนด 

บทเฉพาะกาล 

  ข้อ  ๔๕๒  ผู้ใดเป็นพนักงานเทศบาล และได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงาน
ใดอยู่ก่อนวันท่ีประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นพนักงานเทศบาลและด ารงต าแหน่งในสายงาน
นั้นตามประกาศนี้ต่อไป  โดยให้ได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์เช่นเดิม      

  ข้อ  ๔๕๓  ผู้ใดเป็นลูกจ้างของเทศบาล และได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดอยู่
ก่อนวันท่ีประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นลูกจ้างของเทศบาลและด ารงต าแหน่งนั้นตาม
ประกาศนี้ต่อไป  โดยให้ได้รับค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์ ตลอดจนระยะเวลาการจ้างเช่นเดิม 

  ข้อ  ๔๕๔ การใดท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลท่ีอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการตามพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ .ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนท่ี
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ด าเนินการต่อไปตามท่ี ก.ท.จ. ก าหนด  ท้ังนี้  ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ
มาตรฐานท่ัวไปท่ี  ก.ท. ก าหนด 

  ข้อ  ๔๕๕  การใดท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างของเทศบาลท่ีมิได้
ก าหนดไว้ในประกาศนี้   ให้น าแนวทาง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข หรือวิธีการท่ีก าหนดส าหรับ
พนักงานเทศบาลมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๒๕   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
 

วิจารณ์  ไชยนันทน์ 
(นายวิจารณ์   ไชยนันทน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 
ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น 


