
 

ประกาศจงัหวดั 

 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

จังหวัดลําพูน 

เรื่อง  หลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
ของเทศบาล 

****************************** 
ด�วยรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยได�บัญญัติให�องค กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีความเป'น

อิสระในการกําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลตามความต�องการและความเหมาะสม ของท�องถ่ิน ประกอบ
กับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน  พ.ศ.2542  บัญญัติให� คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลมีอํานาจหน�าท่ีกําหนดหลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  สําหรับพนักงานเทศบาล
และลูกจ�างของเทศบาล ให�เหมาะสมกับลักษณะการบริหาร และอํานาจหน�าท่ีของเทศบาล  และจะต�องอยู�
ภายใต�มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ�างของเทศบาล            
ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13  ประกอบมาตรา  23  แห�งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542  ประกอบกับมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กําหนด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดลําพูน       
ในการประชุมครั้งท่ี 9/2545 เม่ือวันท่ี 24 กันยายน  2545 ได�มีมติประกาศกําหนดหลักเกณฑ และเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ�างของเทศบาล  ไว�ดังต�อไปนี้ 

ข�อ 1 ประกาศนี้เรียกว�า “ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดลําพูน         
เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล“ 

ข�อ 2 ประกาศนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันท่ี  11  พฤศจิกายน  2545 เป'นต�นไป 

ข�อ 3 ภายใต�บทกําหนดในมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
เทศบาลและลูกจ�างของเทศบาล ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด บรรดาพระราชบัญญัติ      
พระราชกฤษฎีกา  กฎ ระเบียบ ข�อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งอ่ืนใด ท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ�างของเทศบาลในส�วนท่ีมีกําหนดไว�แล�วในประกาศนี้หรือซ่ึงขัดหรือแย�งกับบท
กําหนดตามประกาศนี้   ให�ใช�บทกําหนดในประกาศนี้แทน 

ข�อ 4 ในประกาศนี้ 
“  ก.ท. “  หมายความว�า  คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล   ตามกฎหมายว�าด�วย

ระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน 
“  ก.ท.จ. “  หมายความว�า  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบ

บริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน 
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“  พนักงานเทศบาล  ”  หมายความว�า   พนักงานเทศบาลซ่ึงได�รับการบรรจุและแต�งต้ังให�
ปฏิบัติราชการโดยได�รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนของเทศบาล  และให�หมายความรวมถึง
พนักงานครูเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลอ่ืนท่ีได�รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาล
และเทศบาลนํามาจัดเป'นเงินเดือน   

“  พนักงานส�วนท�องถ่ินอ่ืน  ”  หมายความว�า  ข�าราชการองค การบริหารส�วนจังหวัด 
พนักงานส�วนตําบล   ข�าราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และข�าราชการหรือพนักงานของ
องค กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืนท่ีไม�ใช�พนักงานเทศบาล  โดยมีกฎหมายจัดต้ังข้ึน ซ่ึงได�รับการบรรจุและ แต�งต้ัง
ให�ปฏิบัติราชการโดยได�รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หรือจาก
เงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลท่ีให�แก�องค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และองค กรปกครอง         
ส�วนท�องถ่ินนํามาจัดเป'นเงินเดือนของข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถ่ิน 

“ ข�าราชการประเภทอ่ืน ” หมายความว�า  ข�าราชการพลเรือน ตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบ
ข�าราชการพลเรือน และข�าราชการประเภทอ่ืนตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบข�าราชการประเภทนั้นนอกจาก
พนักงานเทศบาล และพนักงานส�วนท�องถ่ินอ่ืน 

ข�อ 5 ให�ประธานกรรมการพนักงานเทศบาล รักษาการตามประกาศนี้ และให�มีอํานาจ 
ตีความหรือวินิจฉัยปEญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

หมวด  1 
คุณสมบัติและลักษณะต)องห)าม 

ข�อ 6 ผู�ท่ีจะเข�ารับราชการเป'นพนักงานเทศบาล ต�องมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�าม  
ดังต�อไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม�ต่ํากว�าสิบแปดปJบริบูรณ  
(3) เป'นผู�เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเป'นประมุข

ตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยด�วยความบริสุทธิ์ใจ 
(4) ไม�เป'นผู�ดํารงตําแหน�งข�าราชการการเมือง  
(5) ไม�เป'นผู�มีกายทุพพลภาพจนไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� ไร�ความสามารถหรือ จิตฟEMน

เฟNอนไม�สมประกอบ   หรือเป'นโรคตามท่ี ก.ท. ประกาศกําหนด ดังนี้ 
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต�อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป'นท่ีรังเกียจแก�สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท�าช�างในระยะท่ีปรากฏอาการเป'นท่ีรังเกียจแก�สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให�โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(6)  ไม�เป'นผู�อยู�ในระหว�างถูกสั่งให�พักราชการหรือถูกสั่งให�ออกจากราชการไว�ก�อน             
ตามมาตรฐานท่ัวไป หรือหลักเกณฑ และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตาม
กฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(7) ไม�เป'นผู�บกพร�องในศีลธรรมอันดี จนเป'นท่ีรังเกียจของสังคม 
(8) ไม�เป'นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ�าหน�าท่ีในพรรคการเมือง 
(9)  ไม�เป'นบุคคลล�มละลาย 
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(10)  ไม� เป'นผู� เคยต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จํา คุกเพราะกระทํา               
ความผิดทางอาญา เว�นแต�เป'นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(11)  ไม�เป'นผู� เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล�ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน�วย              
งานอ่ืนของรัฐ   

(12)  ไม�เป'นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐาน      
ท่ัวไป หรือหลักเกณฑ และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว�าด�วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน  

(13) ไม� เป'นผู� เคยถูกลงโทษไล�ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไป หรือ            
หลักเกณฑ และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน  

(14) ไม�เป'นผู�เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข�ารับราชการ                                               

ข�อ 7 ผู�ท่ีจะเข�ารับราชการเป'นพนักงานเทศบาล ซ่ึงขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต�องห�าม
ตามข�อ  6  ก.ท.จ.  อาจพิจารณายกเว�นให�สามารถเข�ารับราชการเป'นพนักงานเทศบาลได� ในกรณี    ดังนี้ 

(1) ผู�ซ่ึงขาดคุณสมบัติตามข�อ  6  (7)  (9)  (10) และ (14) 
(2)  ผู�ซ่ึงขาดคุณสมบัติตามข�อ  6 (11)  (12) ซ่ึงได�ออกจากงานหรือราชการเกินสองปJ    

แล�ว และมิใช�กรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตต�อหน�าท่ี 
(3) ผู�ซ่ึงขาดคุณสมบัติตามข�อ  6 (13)  ซ่ึงได�ออกจากงานหรือราชการเกินสามปJแล�ว    

และมิใช�กรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตต�อหน�าท่ี 

ข�อ 8 ผู� ท่ี เป'นพนักงานเทศบาลต�องมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามข�อ 6    
ตลอดเวลาท่ีรับราชการ  เว�นแต�คุณสมบัติตามข�อ  6  (6)  หรือได�รับการยกเว�นในกรณีขาดคุณสมบัติหรือ มี
ลักษณะต�องห�ามตามข�อ  7 

ข�อ 9 การพิจารณายกเว�นกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต�องห�ามตามข�อ 7 ของ  
ก.ท.จ. ให�พิจารณาถึงความจําเป'นและประโยชน ของทางราชการท่ีจะได�รับ และมติของ  ก.ท.จ. ในการประชุม
ปรึกษายกเว�นคุณสมบัติหรือลักษณะต�องห�ามดังกล�าว    ให�  ก.ท.จ.  ประชุมพิจารณาลงมติโดยจะต�องได�
คะแนนเสียงไม�น�อยกว�าสี่ในห�าของจํานวนกรรมการในท่ีประชุม และการลงมติให�กระทําโดยลับ 

ข�อ 10 ในการขอยกเว�นและการพิจารณายกเว�นในกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต�องห�ามท่ี  ก.ท.จ.  อาจพิจารณายกเว�นให�เข�ารับราชการได�  สามารถดําเนินการดังนี้ 

(1) ผู�ซ่ึงขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต�องห�าม ในการท่ีจะเข�ารับราชการเป'นพนักงาน
เทศบาล และเป'นกรณีท่ี  ก.ท.จ. อาจพิจารณายกเว�นได�  และผู�นั้นประสงค จะขอให� ก.ท.จ.  พิจารณายกเว�น
ในกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต�องห�าม เพ่ือจะเข�ารับราชการ โดยมีผู�มีเกียรติอันควรเชื่อถือได�ไม�น�อยกว�า
สองคนเป'นผู�รับรองความประพฤติ ให�ยื่นคําขอ และหนังสือรับรอง ตามแบบท�ายประกาศนี้  พร�อมเอกสาร     
ท่ีเก่ียวข�อง  

(2) การขอให� ก.ท.จ.พิจารณายกเว�นในกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต�องห�าม
เพ่ือสมัครกลับเข�ารับราชการเป'นพนักงานเทศบาล จะยื่นคําขอต�อเลขานุการ ก.ท.จ. หรือนายกเทศมนตรี   
ของเทศบาลท่ีผู�นั้นประสงค จะเข�ารับราชการ ก็ได� 

(3) ในกรณีท่ีมีผู�ยื่นคําขอต�อเลขานุการ ก.ท.จ. ให�ส�งเรื่องให�นายกเทศมนตรีพิจารณา 
หรือ กรณียื่นต�อนายกเทศมนตรี ให�นายกเทศมนตรี พิจารณา และถ�าต�องการจะรับผู�ยื่นคําขอนั้นเข�ารับ
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ราชการ   ก็ให�ดําเนินการสอบสวนเพ่ือให�ทราบรายละเอียดเก่ียวกับประวัติส�วนตัว ประวัติการรับ ราชการ  
หรือการทํางาน  การประกอบคุณงามความดี  ความผิดหรือความเสื่อมเสีย  และความประพฤติของผู�นั้น โดย
ให�สอบสวนจากผู�บังคับบัญชาหรือหัวหน�างาน และผู�มีเกียรติซ่ึงอยู�ใกล�ชิดอันควรเชื่อถือได� แล�วพิจารณาอีก
ชั้นหนึ่งว�ายังต�องการ จะรับผู�นั้นเข�ารับราชการหรือไม�  ถ�าต�องการรับก็ให�แจ�งและส�งเรื่องการสอบสวนดังกล�าว
พร�อมท้ังเอกสาร หลักฐานการสอบสวนนั้นให�เลขานุการ ก.ท.จ. ดําเนินการต�อไปและหากนายกเทศมนตรีไม�
ต�องการรับผู�ยื่นคําขอนั้นเข�ารับราชการให�แจ�งเป'นหนังสือให�ผู�นั้นและเลขานุการ  ก.ท.จ. ทราบ 

(4) ในกรณีท่ีนายกเทศมนตรี ไม�แจ�งผลการพิจารณาตามข�อ (3)   ให�เลขานุการ  
ก.ท.จ. ทราบภายในหกเดือนนับแต�วันท่ีเลขานุการ  ก.ท.จ. ส�งเรื่องไปให� ถือว�าเทศบาลนั้นไม�ต�องการจะรับ
บรรจุ ให�เลขานุการ ก.ท.จ. ยุติเรื่องและแจ�งเป'นหนังสือให�ผู�ยื่นคําขอทราบ 

(5) เม่ือเลขานุการ ก.ท.จ. ได�รับเรื่องการสอบสวนตามข�อ (3)  เห็นว�าข�อเท็จจริง  
และเอกสารหลักฐานเพียงพอท่ีจะประกอบการพิจารณาของ  ก.ท.จ.  ก็ให�ดําเนินการนําเสนอ ก.ท.จ. เพ่ือ
พิจารณา 

(6) การขอยกเว�นในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต�องห�าม เพ่ือสมัครสอบ   
แข�งขันหรือเพ่ือเข�ารับการคัดเลือกเป'นพนักงานเทศบาล ให�ผู�ประสงค จะเข�าเป'นพนักงานเทศบาลยื่นคําขอต�อ
เลขานุการ  ก.ท.จ. ของเทศบาลท่ีผู�นั้นมีความประสงค   และให�เลขานุการ ก.ท.จ. รวบรวมข�อเท็จจริงและ
เอกสารหลักฐานต�าง ๆ   ให�เพียงพอท่ีจะประกอบการพิจารณาของ  ก.ท.จ. แล�วดําเนินการนําเสนอ  ก.ท.จ. 
เพ่ือพิจารณาลงมติลับตามข�อ  (5) 

(7) ในกรณีท่ี  ก.ท.จ. ได�พิจารณาลงมติสําหรับผู�ขอยกเว�นกรณีท่ีขาดคุณสมบัติหรือ
ลักษณะต�องห�ามรายใดและผู�นั้นไม�ได�รับการยกเว�น  การขอให�  ก.ท.จ. พิจารณายกเว�นในกรณีท่ีขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต�องห�ามอีก   ผู�นั้นจะขอได�ต�อเม่ือเวลาได�ล�วงเลยไปแล�วไม�น�อยกว�าหนึ่งปJ  นับแต�วันท่ี  
ก.ท.จ. ลงมติ    

หมวด  2 
การกําหนดจํานวนตําแหน+งและอัตราตําแหน+ง 

ข�อ 11 การกําหนดจํานวนตําแหน�งและอัตราตําแหน�งพนักงานเทศบาลให�คํานึงถึงลักษณะ
หน�าท่ี ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพและความยากของงาน  ค�าใช�จ�ายของเทศบาลหรือค�าใช�จ�ายของ
รัฐในหมวดเงินอุดหนุน  โดยการกําหนดตําแหน�งดังกล�าวจะต�องเทียบได�ในมาตรฐานเดียวกันกับข�าราชการ   
พลเรือนสามัญ  ข�าราชการครูหรือข�าราชการอ่ืนแล�วแต�กรณี 

ข�อ 12 ตําแหน�งพนักงานเทศบาลมี  3  ประเภท  ดังนี้ 
(1) ตําแหน�งประเภทท่ัวไป 
(2) ตําแหน�งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
(3) ตําแหน�งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง 

ตําแหน+งประเภทวิชาชีพเฉพาะได)แก+ ตําแหน+งตั้งแต+ระดับ 7 ข้ึนไป ดังต+อไปนี้ 
(ก) ตําแหน�งท่ีมีลักษณะงานวิชาชีพซ่ึงต�องปฏิบัติโดยผู�สําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาท่ีไม�อาจมอบหมายให�ผู�มีคุณวุฒิอย�างอ่ืนปฏิบัติงานแทนได�   และเป'นงานท่ีมีผลกระทบต�อชีวิตและ
ทรัพย สินของประชาชนอย�างเห็นได�ชัด  โดยมีองค กรตามกฎหมายทําหน�าท่ีตรวจสอบกลั่นกรองและรับรอง
การประกอบวิชาชีพ รวมท้ังลงโทษผู�กระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับการประกอบอาชีพดังกล�าว  ซ่ึงได�แก�ตําแหน�ง
ท่ีปฏิบัติหน�าท่ีในวิชาชีพเฉพาะ ดังต�อไปนี้ 
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(1) วิชาชีพเฉพาะกายภาพบําบัด 
(2) วิชาชีพเฉพาะการทันตแพทย  
(3) วิชาชีพเฉพาะการพยาบาล 
(4) วิชาชีพเฉพาะการแพทย  
(5) วิชาชีพเฉพาะการสัตวแพทย  
(6) วิชาชีพเฉพาะเภสัชกรรม 
(7) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมเครื่องกล 
(8) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมไฟฟUา 
(9) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมโยธา 
(10) วิชาชีพเฉพาะสถาปEตยกรรม 

(ข) ตําแหน�งท่ีมีลักษณะงานวิชาชีพซ่ึงต�องปฏิบัติโดยผู�สําเร็จการศึกษาใน ระดับ
ปริญญาท่ีไม�อาจมอบหมายให�ผู�มีคุณวุฒิอย�างอ่ืนปฏิบัติแทนได�  และเป'นงานท่ีมีผลกระทบต�อชีวิตและ
ทรัพย สินของประชาชนอย�างเห็นได�ชัด อีกท้ังเป'นงานท่ีขาดแคลนกําลังคนในภาคราชการ ซ่ึงได�แก�ตําแหน�งท่ี
ปฏิบัติหน�าท่ีในวิชาชีพเฉพาะ  ดังต�อไปนี้ 

(1) วิชาชีพเฉพาะรังสีการแพทย  
(2) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมชลประทาน 

(ค) ตําแหน�งท่ีมีลักษณะงานวิชาชีพซ่ึงต�องปฏิบัติโดยผู�สําเร็จการศึกษาใน ระดับ
ปริญญาท่ีไม�อาจมอบหมายให�ผู�มีคุณวุฒิอย�างอ่ืนปฏิบัติแทนได� และเป'นงานทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
ซ่ึงมีลักษณะในเชิงวิจัยและพัฒนา อีกท้ังเป'นงานขาดแคลนกําลังคนในภาคราชการซ่ึงได�แก� ตําแหน�งท่ีปฏิบัติ
หน�าท่ีในวิชาชีพเฉพาะ ดังต�อไปนี้ 

(1) วิชาชีพเฉพาะวิทยาการคอมพิวเตอร  
(ง) 1ตําแหน�งในสายนิติกร ซ่ึงเป'นตําแหน�งท่ีต�องปฏิบัติโดยผู�สําเร็จการศึกษา      

ในระดับปริญญาท่ีไม�อาจมอบหมายให�ผู�ท่ีมีคุณวุฒิอย�างอ่ืนปฏิบัติแทนได� และเป'นงานท่ีมีผลกระทบต�อชีวิต
และทรัพย สินของประชาชนอย�างเห็นได�ชัด อีกท้ังเป'นงานท่ีขาดแคลนกําลังคนในเทศบาล จึงกําหนดให�ผู�ท่ี
ดํารงตําแหน�งในสายนิติการต้ังแต�ระดับ 7 ข้ึนไป ซ่ึงได�รับประกาศนียบัตรบัณฑิตไทย เป'นตําแหน�งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ 

ตําแหน+งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะได)แก+ ตําแหน+งตั้งแต+ระดับ 9 ข้ึนไป ซ่ึงต�อง
ปฏิบัติงานท่ีเป'นงานหลักของหน�วยงาน โดยอาศัยพ้ืนฐานของความรู� ประสบการณ  การฝWกฝนทฤษฎีหรือหลัก
วิชาอันเก่ียวข�องกับงาน และเป'นงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน งานอนุรักษ ตามภารกิจ หรือ งาน
ท่ีต�องปฏิบัติโดยผู�มีความรู� ความสามารถ หรือประสบการณ เป'นอย�างสูงเฉพาะด�านอันเป'นท่ียอมรับในวงการ
วิชาการหรือวงการด�านนั้น ๆ ซ่ึงได�แก�ตําแหน�งท่ีปฏิบัติหน�าท่ีท่ีต�องใช�ความเชี่ยวชาญเฉพาะด�าน ดังต�อไปนี้ 

(1) ด�านการผังเมือง 
(2) ด�านการฝWกอบรม 
(3) ด�านการสืบสวนสอบสวน 
(4) ด�านตรวจสอบบัญชี 

                                                           
1

 ข�อ 12(ง) เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2547  
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(5) ด�านนิติการ 
(6) ด�านโบราณคดี 
(7) ด�านวิเคราะห นโยบายและแผน 
(8) ด�านวิชาการคลัง 
(9) ด�านวิชาการบัญชี 
(10) ด�านวิชาการพัฒนาชุมชน 
(11) ด�านวิชาการวิทยาศาสตร การแพทย  
(12) ด�านวิชาการสัตวบาล 
(13) ด�านวิชาการสาธารณสุข 
(14) ด�านวิชาการสิ่งแวดล�อม 
(15) ด�านวิชาการสุขาภิบาล 
(16) ด�านวิศวกรรม 
(17) ด�านอ่ืนท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด 

ตําแหน+งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง 
(ก) ตําแหน�งประเภทบริหารระดับสูง ได�แก� ตําแหน�งต้ังแต�ระดับ 9 ข้ึนไปท่ีมีฐานะ

และหน�าท่ีในการบริหารงานเป'น 
(1) ปลัดเทศบาล 
(2) หัวหน�าส�วนราชการท่ีสูงกว�ากองในเทศบาล 

(ข) ตําแหน�งประเภทบริหารระดับกลางได�แก�  ตําแหน�งระดับ 8 ท่ีมีฐานะและ
หน�าท่ีในการบริหารงานเป'น 

(1) ปลัดเทศบาล 
(2) รองปลัดเทศบาล 
(3) ผู�อํานวยการกอง หรือ หัวหน�าส�วนราชการท่ีมีฐานะเป'นกอง 

2 ยกเลิก(ข)อ12 วรรคห)า) 
3 ยกเลิก(ข)อ12 วรรคหก) 

ข�อ 13 ระดับตําแหน�งพนักงานเทศบาลอาจมีได� 9  ระดับ  คือ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
ระดับ 4  ระดับ 5  ระดับ 6  ระดับ 7  ระดับ 8  และระดับ 9  โดยตําแหน�งระดับ 1  เป'นระดับตํ่าสุดเรียง
สูงข้ึนไปเป'นลําดับตามความยากและคุณภาพของงานจนถึงตําแหน�งระดับ 9  เป'นระดับสูงสุด 

 ข�อ 14 การกําหนดตําแหน�งพนักงานเทศบาลในส�วนราชการว�าจะมีตําแหน�งใด ระดับใด อยู�
ในส�วนราชการใด จํานวนเท�าใด โดยให�เทศบาลจัดทําเป'นแผนอัตรากําลังของเทศบาล เพ่ือเป'นกรอบในการ
กําหนดตําแหน�ง และการใช�ตําแหน�งพนักงานเทศบาล โดยเสนอให�  ก.ท.จ. พิจารณาให�ความเห็นชอบ  

                                                           
2

ข�อ 12 วรรคห�า ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัดลําพูน .เรือ่ง  หลักเกณฑ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลของเทศบาล 
(เพ่ิมเติม)ลงวนัที่ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 (ให�ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรือ่ง ตําแหน�งและวทิยฐานะพนกังานครู
และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ลงวนัที่ 22 พฤษภาคม 2550 ข�อ 1 และข�อ 3 แทน)  
3

 ข�อ12 วรรคหก ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรือ่ง  หลักเกณฑ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลของเทศบาล 
(เพ่ิมเติม)ลงวนัที่ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 (ให�ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรือ่ง ตําแหน�งและวทิยฐานะพนกังาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ลงวนัที่ 22 พฤษภาคม 2550 ข�อ 2 และข�อ 3 แทน) 
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ในการจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให�เทศบาลคํานึงถึงภารกิจ อํานาจ
หน�าท่ี ความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีต�องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงานและปริมาณงาน ตลอดท้ัง
ภาระค�าใช�จ�ายของเทศบาลและของรัฐในหมวดเงินอุดหนุนท่ีจะต�องจ�ายในด�านบุคคล  

ข�อ 15 การกําหนดตําแหน�งพนักงานเทศบาลตําแหน�งใดเป'นตําแหน�งระดับใด ให�ประเมิน
ความยากและคุณภาพของงานในตําแหน�งนั้นแล�วปรับเทียบกับบรรทัดฐาน  ในมาตรฐานกําหนดตําแหน�งท่ี  
ก.ท. จัดทําไว�ตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราตําแหน�งและมาตรฐานของตําแหน�ง  การปรับตําแหน�งเทียบกับ
บรรทัดฐานในมาตรฐานกําหนดตําแหน�ง  ให�จัดตําแหน�งท่ีมีลักษณะงานอย�างเดียวกันเข�าประเภทและสายงาน
เดียวกัน  และจัดตําแหน�งในสายงานเดียวกันท่ีมีความยากและคุณภาพของงานอยู�ในระดับเดียวกัน
โดยประมาณเข�ากลุ�มตําแหน�งเดียวกันและระดับเดียวกัน 

ข�อ 16 ในการจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาล ให�เทศบาลแต�งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผน
อัตรากําลังของเทศบาล  ประกอบด�วย 

(1) นายกเทศมนตรี เป'นประธาน   
(2) ปลัดเทศบาล เป'นกรรมการ 
(3) ผู�อํานวยการสํานักผู�อํานวยการกองหรือหัวหน�าส�วนราชการ เป'นกรรมการ 
(4) พนักงานเทศบาลคนหนึ่งท่ีได�รับมอบหมาย เป'นกรรมการและ 

 เลขานุการ 

ข�อ 17 ให�คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาล จัดทําแผนอัตรากําลัง  โดยให�
คํานึงถึงภารกิจ อํานาจหน�าท่ีตามกฎหมายว�ากําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน ตามกฎหมายว�าด�วยเทศบาล ลักษณะงานท่ีต�องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณ
งานของส�วนราชการต�าง ๆ  ในเทศบาลตลอดท้ังภาระค�าใช�จ�ายของเทศบาลและของรัฐในหมวดเงินอุดหนุน   
ท่ีจะต�องจ�ายในด�านบุคคลและการจัดสรรเงินงบประมาณของเทศบาล โดยกําหนดเป'นแผนอัตรากําลัง       
ของเทศบาล ในระยะเวลา 3 ปJ และแผนอัตรากําลังดังกล�าวอย�างน�อยจะต�องประกอบด�วยสาระสําคัญ  ดังนี้ 

(1) บทศึกษาวิเคราะห อํานาจหน�าท่ีและภารกิจความรับผิดชอบของเทศบาลในช�วง
ระยะเวลา 3  ปJ 

(2) บทศึกษาวิเคราะห ความต�องการกําลังคนท้ังหมดของเทศบาล ในช�วงระยะเวลา 3 ปJ  ว�า
ต�องการกําลังคนประเภทใด  ระดับใด  จํานวนเท�าใด  จึงจะสามารถปฏิบัติงาน  ตามภารกิจท่ีอยู�ในอํานาจ
หน�าท่ีและความรับผิดชอบได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

(3) บทศึกษาวิเคราะห ประเมินความต�องการกําลังคนท่ีมีอยู�ในปEจจุบันและกําลังคนท่ีขาดอยู�
และต�องการเพ่ิมข้ึน  อัตราความต�องการกําลังคนเพ่ิมข้ึน  เนื่องจากการขยายงานหรือได�รับมอบหมายเพ่ิมข้ึน  
อัตราการสูญเสียกําลังคนในแต�ละปJ 

(4) บทศึกษาวิเคราะห การวางแผนการใช�กําลังคน  เป'นการวางแผนเพ่ือให�มีการใช�    
กําลังคนท่ีมีอยู�ในเทศบาลให�เกิดประโยชน สูงสุด โดยสํารวจและประเมินความรู�ความสามารถของกําลังคนท่ีมี
อยู� การพัฒนาหรือฝWกอบรมกําลังคนท่ีมีอยู�ในมีประสิทธิภาพสูงข้ึน และใช�กําลังคนท่ีมีอยู�ให�เหมาะสมกับ
ความรู�ความสามารถของแต�ละคน 

(5) การจัดโครงสร�างการแบ�งส�วนราชการ  การกําหนดหน�าท่ีความรับผิดชอบของแต�ละส�วน
ราชการ  การแบ�งงานภายในส�วนราชการการกําหนดตําแหน�งและระดับตําแหน�งต�าง ๆ  โดยมีเกณฑ เบ้ืองต�น  
ดังนี้ 
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ก โครงสร�างการแบ�งส�วนราชการ  เทศบาลใดจะจัดโครงสร�าง  การแบ�งส�วนราชการ 
ใดบ�าง  ให�เป'นไปตามกรอบของหลักเกณฑ การกําหนดขนาดของเทศบาล 

ข การกําหนดตําแหน�งและระดับตําแหน�ง เทศบาลใดจะมีตําแหน�งใดอยู�ในส�วนราชการ
ใด  มีระดับตําแหน�งใดให�เป'นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปJ  ท่ีเทศบาลจัดทําข้ึน  โดยได�รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

(6) การกําหนดตําแหน�งเพ่ิมใหม� 
ก เกณฑ เบ้ืองต�นสําหรับการกําหนดจํานวนตําแหน�งเพ่ิมข้ึนใหม�  ให�เทศบาลคํานึงถึง

อํานาจหน�าท่ีปริมาณงานของตําแหน�งนั้น ๆ  ด�วย 
ข การกําหนดตําแหน�งเพ่ิมข้ึนใหม�ให�เทศบาลขอกําหนดเท�าท่ีจําเป'นจริง ๆ  โดยจะต�อง

จัดสรรงบประมาณต้ังเป'นอัตราเงินเดือนสําหรับตําแหน�งท่ีเพ่ิมข้ึนใหม�ด�วย 
ค ให�คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป'นผู�พิจารณาให�ความเห็นชอบการกําหนด

ตําแหน�งเพ่ิมข้ึนใหม�  เว�นแต�กรณีการกําหนดตําแหน�งในสายงานใหม�ท่ียังไม�ได�จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน�ง
ของตําแหน�งสายงานนั้น  ให�คณะกรรมการพนักงานเทศบาล  เสนอให�คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
พิจารณาให�ความเห็นชอบและจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน�งก�อน 

ง การขออนุมัติกําหนดตําแหน�งใหม�  นอกจากจะพิจารณาเหตุผลด�านปริมาณงานและ
คุณภาพของงานแล�วให�คํานึงถึงจํานวนลูกจ�างท้ังประจําและชั่วคราวท่ีปฏิบัติงานในงานนั้นด�วย  ท้ังนี้  เพ่ือมิให�
เกิดปEญหาคนล�นงาน  และเป'นการประหยัดงบประมาณรายจ�ายด�านบุคคลของเทศบาลและของรัฐในหมวด
เงินอุดหนุนด�วย 

จ การขออนุมัติกําหนดตําแหน�งใหม�ให�พิจารณาถึงความสําคัญ  ความเหมาะสมและ
ความถูกต�องของกรอบตําแหน�งในงานนั้นด�วย  โดยเฉพาะอย�างยิ่ง  ควรจะให�ตําแหน�งในงานนั้นสามารถ
รองรับความก�าวหน�าของบุคลากรในงานนั้นได� 

ฉ ก�อนท่ีเทศบาลจะขออนุมัติกําหนดตําแหน�งข้ึนใหม�  ให�เทศบาลพิจารณาดําเนินการกับ
ตําแหน�งท่ีว�างและมีความจําเป'นน�อยเสียก�อน  โดยการตัดโอนหรือปรับปรุงและตัดโอน (เกลี่ยตําแหน�ง)  ไปไว�
ในงานท่ีมีความสําคัญและจําเป'นเร�งด�วนมากกว�า 

ช การกําหนดตําแหน�งใหม�  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลต�องทําการวิเคราะห 
ตําแหน�งและจําเป'นต�องใช�ข�อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังนั้น  จึงขอให�เทศบาลได�ให�ความสําคัญกับการ
เสนอข�อมูล  โดยกรอกเอกสารตามแบบให�ถูกต�อง  กล�าวคือ  จะต�องเป'นข�อมูลท่ีตรวจสอบจากเจ�าหน�าท่ี
สํานักงาน ก.ท.จ.และเอกสารต�องครบถ�วนกล�าวคือจะต�องรายงานข�อมูลตามแบบ  1 – 5  อย�างครบถ�วน  
รายละเอียดตามแบบแนบท�าย 

(7) กรณีเทศบาลมีความจําเป'นต�องปรับปรุงแผนอัตรากําลัง  3  ปJ  ในระหว�างท่ียังไม�ครบ
กําหนดระยะเวลาของแผนให�ทําได�  โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. 

ข�อ 18 เม่ือ ก.ท.จ.พิจารณาให�ความเห็นชอบให�มีตําแหน�งพนักงานเทศบาลตําแหน�งใด  
ระดับใด  ในส�วนราชการใด  จํานวนเท�าใด  ตามข�อ  14  แล�วให�เทศบาลพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ิม
ในแต�ละปJสําหรับต้ังเป'นอัตราเงินเดือนของตําแหน�งดังกล�าวให�สอดคล�องกัน 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ถ�าใช�งบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนให�เทศบาลรายงาน 
ก.ท.จ.  เพ่ือจะได�รายงาน ก.ท. เพ่ือแจ�งหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องประสานกับสํานักงบประมาณในการจัดสรรเงิน
งบประมาณในแต�ละปJ  สําหรับต้ังเป'นอัตราเงินเดือนของตําแหน�งดังกล�าวให�สอดคล�องกัน  และเม่ือ       
ได�รับจัดสรรงบประมาณสําหรับอัตราเงินเดือนของตําแหน�งดังกล�าวแล�วให�หน�วยงานท่ีได�รับการจัดสรรอัตรา
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เ งินเดือนของตําแหน�งจากสํานักงบประมาณ  เป'นผู� พิจารณาจัดสรรอัตราเงินเดือนของตําแหน�ง               
ตามหลักเกณฑ ท่ี ก.ท. กําหนด 

ข�อ 194 หลักเกณฑ การกําหนดตําแหน�งและจํานวนตําแหน�งพนักงานครูเทศบาลและ 
บุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ�างตามภารกิจ) ท่ีสังกัดสถานศึกษา ไว�ดังต�อไปนี้ 

(1) สถานศึกษา  กําหนดให�มีการจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือหลายระดับ  
ดังนี้ 

(1.1) ระดับก�อนประถมศึกษา 
(1.2) ระดับประถมศึกษา 
(1.3) ระดับมัธยมศึกษา 
(1.4) ระดับอาชีวศึกษา 

(2) ห�องเรียน  กําหนดให�มีนักเรียนห�องละ 40  คน  เศษท่ีเหลือถ�าเกิน  10  คน
ข้ึนไป ให�จัดเพ่ิม  1  ห�องเรียน (ยกเว�น ระดับก�อนประถมศึกษา  ให�มีนักเรียนห�องละ  30  คน) 

(3) บุคลากรในสถานศึกษา  กําหนดให�มีพนักงานครู  2  สายงาน  และบุคลากร 
สนับสนุนการสอน  (พนักงานจ�างตามภารกิจ)  ดังนี้ 

(3.1) สายงานบริหารสถานศึกษา ได�แก� ผู�อํานวยการสถานศึกษา  และรอง
ผู�อํานวยการสถานศึกษา  

(3.2) สายงานการสอน ได�แก�  ครูผู�ช�วย  และครู 
(3.3) บุคลากรสนับสนุนการสอน  (พนักงานจ�างตามภารกิจ) ได�แก� 

(3.3.1.) กลุ�มตําแหน�งการเงิน / บัญชี / พัสดุ 
(3.3.2.) กลุ�มตําแหน�งธุรการ / บันทึกข�อมูล 
(3.3.3.) กลุ�มตําแหน�งโภชนาการ / อนามัยโรงเรียน 
(3.3.4.) กลุ�มตําแหน�งคอมพิวเตอร  / โสตทัศนศึกษา 

(4) เกณฑ การกําหนดจํานวนตําแหน�ง 
(4.1) กรณีท่ี  1  สถานศึกษาท่ีมีนักเรียน  120  คน  ลงมา 

(4.1.1.) จํานวนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหน�ง 
นักเรียน 
20 

นักเรียน 
21-40 

นักเรียน 
41-60 

นักเรียน 
61-80 

นักเรียน 
81-100 

นักเรียน 
1 0 1 -
120 

1. สายงานบริหารสถานศึกษา 1 1 1 1 1 1 
2. สายงานการสอน 1 2 3 4 5 6 
3. บุคลากรสนับสนุนการสอน - - - 1 1 1 

(4.1.2.) ให�ผู�อํานวยการสถานศึกษาและรองผู�อํานวยการสถานศึกษา
ปฏิบัติการ สอนไม�น�อยกว�า สัปดาห ละ 5  ชั่วโมง 

(4.2) กรณีท่ี  2 สถานศึกษาท่ีมีนักเรียน  121  คนข้ึนไป   
(4.2.1.) สายงานบริหารสถานศึกษา 

                                                           
4
ข�อ 19 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพ่ิมเติม)  

ลงวันที่วันที่  3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2549 
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(4.2.1.1.) จํานวนพนักงานครูสายงานบริหารสถานศึกษา 
(ก) นักเรียน 121-359  คน  มีผู�บริหาร 1 

ตําแหน�ง 
(ข) นักเรียน 360-719  คน  มีผู�บริหาร 1 

ตําแหน�ง  รองผู�บริหาร 1  ตําแหน�ง 
(ค) นักเรียน 720-1,079 คน  มีผู�บริหาร 1 

ตําแหน�ง รองผู�บริหาร 2  ตําแหน�ง 
(ง) นักเรียน 1,080-1,679 คน  มีผู�บริหาร 1 

ตําแหน�ง  รองผู�บริหาร 3  ตําแหน�ง 
(จ) นักเรียน 1,680 คนข้ึนไป  มีผู�บริหาร 1 

ตําแหน�ง  รองผู�บริหาร 4  ตําแหน�ง 
(4.2.1.2.) ให�ผู�อํานวยการสถานศึกษาและรองผู�อํานวยการ

สถานศึกษาปฏิบัติการสอนไม�น�อยกว�าสัปดาห ละ  5  ชั่วโมง  และให�รองผู�อํานวยการสถานศึกษาปฏิบัติงาน
ด�านบริหาร  ดังนี้ 

(ก) สถานศึกษาท่ีมีรองผู�อํานวยการสถานศึกษา 1  
คน  ต�องทําหน�าท่ีท้ังด�านวิชาการ  บริหาร  
ปกครอง  และบริการ 

(ข) สถานศึกษาท่ีมีรองผู�อํานวยการสถานศึกษา  2   
คน  แบ�งงานเป'น 2  ฝ[าย คือ ฝ[ายวิชาการ  
กับฝ[ายบริหาร  ปกครอง  และบริการ 

(ค) สถานศึกษาท่ีมีรองผู�อํานวยการสถานศึกษา  3  
คน  แบ�งงานเป'น 3  ฝ[าย  คือฝ[ายวิชาการ  
ฝ[ายบริหาร  กับฝ[ายปกครองและบริการ 

(ง) สถานศึกษาท่ีมีรองผู�อํานวยการสถานศึกษา  4  
คน  แบ�งงานเป'น  4  ฝ[าย  คือฝ[ายวิชาการ  
ฝ[ายบริหาร  ฝ[ายปกครอง  และฝ[ายบริการ 

(4.2.2.) สายงานการสอน 
(4.2.2.1.) จํานวนครูระดับก�อนประถมศึกษา 

           จํานวนห�องเรียน x นักเรียน: ห�อง +  นักเรียนท้ังหมด 
         นักเรียน : ครู  นักเรียน : ครู 
               2 
   อัตราส�วน  นักเรียน : ครู = 25 :1   นักเรียน : ห�อง = 30 :1 

(4.2.3.) จํานวนครูระดับประถมศึกษา 
            จํานวนห�องเรียน x นักเรียน : ห�อง + นักเรียนท้ังหมด 
    นักเรียน : ครู  นักเรียน : ครู 
      2 
   อัตราส�วน  นักเรียน ; ครู = 25 :1   นักเรียน : ห�อง = 40 : 1 

(4.2.4.) จํานวนครูระดับมัธยมศึกษา 
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            จํานวนห�องเรียน X นักเรียน : ห�อง 
    นักเรียน : ครู  
   อัตราส�วน  นักเรียน : ครู = 20 : 1  นักเรียน : ห�อง = 40 : 1 

(4.2.5.) จํานวนครูระดับอาชีวศึกษา 
            จํานวนห�องเรียนX นักเรียน : ห�อง 
    นักเรียน : ครู 
   อัตราส�วน  นักเรียน : ครู = 20:1   นักเรียน  : ห�อง = 40 : 1 

(4.3) เกณฑ บุคลากรสนับสนุนการสอน  (พนักงานจ�างตามภารกิจ) 
(4.3.1.)  บุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ�างตามภารกิจ) ให�มี

จํานวนประมาณร�อยละ 10 ของจํานวนพนักงานครูเทศบาล  สายงานการสอนท้ังในระดับก�อนประถมศึกษา  
ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา  และระดับอาชีวศึกษา  ดังนี้ 

 
จํานวนนักเรียน จํานวนพนักงานครู 

สายงานการสอน 
บุคลากร 

สนับสนุนการสอน 
ความรู�ความสามารถ 

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

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

6 
12 
20 
28 
36 
44 

1 
1 
2 
3 
4 
4 

พิจารณาตามความจําเป'นดังนี้ 
1.การเงิน/ บัญชี / พัสดุ 
2.ธุรการ / บันทึกข�อมูล 
3.โภชนาการ /อนามัยโรงเรียน 
4. คอมพิวเตอร  / โสตทัศนศึกษา 

 
จํานวนนักเรียน จํานวนพนักงานครู 

สายงานการสอน 
บุคลากร 

สนับสนุนการสอน 
ความรู�ความสามารถ 

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

52 
60 
68 
76 
84 
92 

100 
108 
116 
140 

5 
6 
7 
8 
8 
9 

10 
11 
12 
14 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ การกําหนดตําแหน�ง 
บุคลากรสนับสนุนการสอน 
(พนักงานจ�างตามภารกิจ) 
ให�เป'นไปตามความจําเป'น 

 
(4.3.2.)  สําหรับสถานศึกษาท่ีมีอัตรากําลังพนักงานครูเทศบาล  สาย

งานการสอนเกินเกณฑ ท่ี ก.ท. กําหนดจะมีบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ�างตามภารกิจ) ได�จํานวน
เท�าใด  ให�เสนอ ก.ท.จ. พิจารณาเป'นกรณี ๆ ไป 
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(4.3.3.)  สําหรับพนักงานครูเทศบาล  สายงานผู�สนับสนุนการสอน (ครู 
ส) ตามประกาศหลักเกณฑ การกําหนดตําแหน�งและจํานวนตําแหน�งพนักงานครูเทศบาลท่ีสังกัดสถานศึกษา
เดิม ให�ปรับเป'นพนักงานครูเทศบาลสังกัดสถานศึกษา  สายงานการสอน ตามประกาศหลักเกณฑ นี้” 

ข�อ 20 ให�  ก.ท.จ.  ตรวจสอบการกําหนดตําแหน�งและการใช�ตําแหน�งพนักงานเทศบาล ให�
เหมาะสม  ในกรณีท่ีปรากฏว�าการกําหนดตําแหน�งใดไม�เหมาะสมก็ดี  การใช�ตําแหน�งใดไม�เหมาะสมตามท่ี  
ก.ท.จ.  กําหนดก็ดี  หรือลักษณะหน�าท่ี ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหน�งใดท่ี  
ก.ท.จ.  กําหนดเปลี่ยนแปลงไปก็ดี  ก.ท.จ.  อาจพิจารณาปรับปรุงการกําหนดตําแหน�งนั้นเสียใหม� 
ให�เหมาะสม  ท้ังนี้  ก.ท.จ. จะมอบหมายให�เทศบาลดําเนินการแทน ก็ได� 

ในการปรับปรุงการกําหนดตําแหน�งตามวรรคหนึ่ง ก.ท.จ.หรือเทศบาลท่ี ก.ท.จ.มอบหมาย    
มีอํานาจยุบเลิกตําแหน�งหรือเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตําแหน�งพนักงานเทศบาล  โดยให�เทศบาลดําเนินการ 
ให�เป'นไปตามมติหรือคําสั่งนั้น        

กรณีตําแหน�งใดใช�งบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนให� ก.ท.จ.มีอํานาจยุบเลิกตําแหน�งหรือตัด
โอนตําแหน�งหรือตัดโอนพนักงานเทศบาล  หรือตัดโอนตําแหน�งและตัดโอนพนักงานเทศบาลท่ีเกินอยู�ใน
สถานศึกษาหนึ่งไปกําหนดในอีกสถานศึกษาหนึ่งของเทศบาลเดียวกัน หรือท่ีเกินอยู�ในเทศบาลใด  ไปกําหนด
ในเทศบาลอ่ืน  ได�ตามความจําเป'น  เม่ือยุบเลิกตําแหน�งหรือตัดโอนตําแหน�งแล�ว ให�เทศบาลรายงาน ก.ท.จ.
เพ่ือรายงาน ก.ท. ทราบต�อไป 

การปรับปรุงการกําหนดตําแหน�งของ  ก.ท.จ.  ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต�องได�รับความ
เห็นชอบจาก ก.ท. ก�อน 

ข�อ 21 การปรับปรุงการกําหนดตําแหน�งพนักงานเทศบาลตามข�อ  20  ก.ท.จ. หรือเทศบาล
ผู�ได�รับมอบหมายมีอํานาจเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตําแหน�งพนักงานเทศบาลได�  

ข�อ 22 การยุบเลิกตําแหน�งและการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตําแหน�งของพนักงานเทศบาลตาม
ข�อ  20  ให�ดําเนินการ  ดังนี้ 

1) การยุบเลิกตําแหน�ง หมายถึง การยุบเลิกตําแหน�งท่ีว�างและไม�มีความจําเป'นต�อเทศบาล 
2) การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตําแหน�ง จะต�องดําเนินการเฉพาะตําแหน�งว�างท่ีไม�มีคน ครอง

ตําแหน�งเท�านั้นเว�นแต�ในประกาศนี้จะกําหนดเป'นอย�างอ่ืน  ได�แก� 
(ก) ปรับปรุงตําแหน�ง หมายถึง การปรับปรุงสายงานของตําแหน�ง แต�อยู�ในงานเดิม

ส�วนราชการเดิม เช�น ปรับปรุงตําแหน�ง เจ�าหน�าท่ีธุรการ 1-3 (05-1-002) เป'น เจ�าพนักงานธุรการ 2-4 
เลขท่ีตําแหน�งเดิม และงานเดิม ส�วนราชการเดิม เป'นต�น 

(ข) ปรับขยายระดับตําแหน�ง  หมายถึง  การปรับขยายระดับตําแหน�งในสายงานเดิม 
สังกัดงานและส�วนราชการเดิม เช�น ปรับขยายระดับ เจ�าหน�าท่ีการเงินและบัญชี 1-3 (03-4-003)  เป'น  
เจ�าหน�าท่ีการเงินและบัญชี 4 เลขท่ีตําแหน�ง งานและส�วนราชการเดิม เป'นต�น 

(ค) ปรับลดระดับตําแหน�ง  หมายถึง การปรับลดระดับตําแหน�งในสายงานเดิม สังกัด
งานและส�วนราชการเดิม เช�น ปรับลดระดับ พยาบาลวิชาชีพ 6 (05-6-002) เป'นพยาบาลวิชาชีพ 3-5 เลขท่ี
ตําแหน�งงานและส�วนราชการเดิม เป'นต�น 

(ง) ตัดโอนตําแหน�ง หมายถึง การตัดโอนตําแหน�งในสายงานและระดับเดิม   จากงาน
หนึ่งไปไว�อีกงานหนึ่ง เช�น  ตัดโอนตําแหน�ง ช�างโยธา 1-3 (04-2-002) งานวิศวกรรม กองช�าง ไปไว�ในงาน
แผนท่ีภาษี กองคลัง (03-2-02) เป'นต�น 
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(จ) เปลี่ยนแปลงเลขท่ีตําแหน�ง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเลขท่ีตําแหน�งของตําแหน�ง
เดิม ในงานเดียวกัน เช�นเปลี่ยนเลขท่ี ตําแหน�งของ เจ�าหน�า ท่ีบริหารงานทะเบียนและบัตร 3-5   
จาก 01-5-002  เป'น 01-5-001 เป'นต�น 

(ฉ) ปรับปรุงและตัดโอนตําแหน�ง หมายถึง การเกลี่ยตําแหน�งท่ีว�างจากงานหนึ่ง ไปไว�
อีกงานหนึ่ง (ส�วนราชการเดียวกันหรือไม�ก็ได�) ซ่ึงจะเป'นการปรับปรุง ท้ังชื่อตําแหน�งและเลขท่ีตําแหน�ง      
เช�น เกลี่ยตําแหน�งนักวิชาการสุขาภิบาล 3-5 (05-2-002) งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล�อมกอง
สาธารณสุข และสิ่งแวดล�อมไปเป'นนักวิชาการคลัง 3-5 (03-2-003) งานแผนท่ีภาษี กองคลัง เป'นต�น 

3) ให�คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป'นผู�พิจารณาให�ความเห็นชอบการยุบเลิกตําแหน�ง
และเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตําแหน�งตามข�อเสนอของเทศบาลหากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นชอบตาม
ข�อเสนอของเทศบาลถือได�ว�าคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบแล�ว   หากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลไม�เห็นด�วยกับข�อเสนอของเทศบาล  และเทศบาลยืนยันข�อเสนอนั้นให�เสนอผ�านคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลให�คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบต�อไป 

4) การพิจารณาขออนุมัติยุบเลิกตําแหน�ง และเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตําแหน�งพนักงาน
ประจําปJ ให�ดําเนินการโดยยึดกรอบอัตรากําลังตามแผนอัตรากําลัง 3 ปJ ของเทศบาลเป'นเกณฑ  หากมีเหตุผล
และความจําเป'นท่ีจะขออนุมัตินอกเหนือจากกรอบฯ ก็ให�ขออนุมัติเป'นกรณีพิเศษ 

5) การขออนุมัติยุบเลิกตําแหน�งและเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตําแหน�งให�พิจารณาถึงเหตุผล
และความจําเป'นในด�านปริมาณงานและ คุณภาพของงานเป'นสําคัญ  

6) การขออนุมัติยุบเลิกตําแหน�งและเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตําแหน�ง  นอกจากจะ 
พิจารณาเหตุผลด�านปริมาณงานและคุณภาพของงานแล�ว ให�คํานึงถึงจํานวนของลูกจ�างท้ังประจํา และ 
ชั่วคราวท่ีปฏิบัติงานในงานนั้นด�วย  ท้ังนี้ เพ่ือมิให�เกิดปEญหางานล�นมือ   หรือปEญหาอ่ืนตามมา 

7) การขออนุมัติยุบเลิกตําแหน�งและเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตําแหน�ง ให�พิจารณาถึง
ความสําคัญกับความเหมาะสมและถูกต�องของกรอบตําแหน�งในงานนั้นด�วย  

8) การขออนุมัติยุบเลิกตําแหน�งและเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตําแหน�ง  คณะกรรมการ 
พนักงานเทศบาล  ต�องทําการวิเคราะห ตําแหน�ง และจําเป'นต�องใช�ข�อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังนั้น     
จึงขอให�เทศบาลได�ให�ความสําคัญกับการเสนอข�อมูล โดยกรอกเอกสารตามแบบให�ถูกต�อง กล�าวคือ จะต�อง
เป'นข�อมูลท่ีตรวจสอบจากเจ�าหน�าท่ีสํานักงาน ก.ท.จ.และเอกสารต�องครบถ�วน  กล�าวคือ จะต�องรายงาน 
ข�อมูลตามแบบ 1-6 อย�างครบถ�วน รายละเอียดตามแบบแนบท�าย 

9) การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตําแหน�งในสายงานท่ีเริ่มต�นจากระดับ 1 หรือ ระดับ 2        
ในกรณีท่ีตําแหน�งนั้นมีผู�ดํารงตําแหน�งอยู�และผู�ครองตําแหน�งดังกล�าวมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน�งท่ีจะเลื่อนและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งท่ีสูงข้ึนในสายงานท่ีเริ่มต�นจากระดับ 2 ก็ให�สามารถ
ปรับปรุงตําแหน�งนั้นได�  

ข�อ 23 การยุบเลิกตําแหน�งและการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตําแหน�ง  ตัดโอนตําแหน�ง    
ตัดโอนพนักงานครูเทศบาล  ตัดโอนตําแหน�งและตัดโอนพนักงานครู เทศบาลท่ีสังกัดสถานศึกษา                
ให�ดําเนินการ  ดังนี้ 

1) การยุบเลิกตําแหน�ง  หมายถึง  การยุบเลิกตําแหน�งท่ีว�างและไม�มีความจําเป'นต�อ       
เทศบาล 

2) การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตําแหน�งจะต�องดําเนินการเฉพาะตําแหน�งว�างท่ีไม�มีผู�ครอง
ตําแหน�งเท�านั้น  เว�นแต�ในประกาศท่ีจะกําหนดเป'นอย�างอ่ืน  ได�แก� 
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(ก) การปรับปรุงตําแหน�งและระดับ  หมายถึง  การปรับปรุงตําแหน�งและระดับให�สูงข้ึน
หรือตํ่าลงในสายงานเดียวกัน  โรงเรียนเดิม  เช�น  ปรับตําแหน�งผู�ช�วยอาจารย ใหญ�  ระดับ 6  เป'นตําแหน�ง
ผู�ช�วย  ผู�อํานวยการโรงเรียน ระดับ 7  หรือปรับปรุงตําแหน�งอาจารย  2 ระดับ 7 เป'นตําแหน�งอาจารย  1 
ระดับ 3 ตําแหน�งเลขท่ีและโรงเรียนเดิม  เป'นต�น 

(ข) การปรับขยายระดับตําแหน�ง  หมายถึง  การปรับขยายระดับควบของตําแหน�งให�
สูงข้ึน ในสายงานเดิม  โรงเรียนเดิม   เช�น   ปรับขยายระดับตําแหน�งผู�ช�วยอาจารย ใหญ�  ระดับ  5  เป'น
ตําแหน�งผู�ช�วยอาจารย ใหญ� ระดับ 6 ตําแหน�งเลขท่ีและโรงเรียนเดิม  เป'นต�น  รวมท้ังการปรับขยายในระดับ
ควบเป'นนอกระดับควบด�วย  เช�น  ปรับขยายระดับตําแหน�งผู�ช�วยอํานวยการโรงเรียน ระดับ 6-7 เป'น
ตําแหน�งผู�ช�วยผู�อํานวยการโรงเรียน ระดับ 8 ตําแหน�งเลขท่ีและโรงเรียนเดิม  เป'นต�น 

(ค) การปรับลดระดับตําแหน�ง  หมายถึง  การปรับลดระดับควบของตําแหน�งให�ตํ่าลงใน
สายงานเดิม  โรงเรียนเดิม  เช�น  ปรับลดระดับตําแหน�งอาจารย  2 ระดับ 7 เป'นตําแหน�ง อาจารย  2 ระดับ 6  
ตําแหน�งเลขท่ีและโรงเรียนเดิม  เป'นต�น  รวมท้ังการปรับลดนอกระดับควบเป'นตําแหน�งในระดับควบด�วย  
เช�น  ปรับลดระดับตําแหน�งอาจารย  1 ระดับ 6 เป'นตําแหน�งอาจารย  1 ระดับ 3-5  ตําแหน�งเลขท่ีและ
โรงเรียนเดิม  เป'นต�น 

(ง) การปรับปรุงการกําหนดตําแหน�งและการเปลี่ยนแปลงเลขท่ีตําแหน�ง  หมายถึง          
การปรับปรุงตําแหน�งจากสายงานหนึ่ง โรงเรียนเดิม โดยเปลี่ยนแปลงเลขท่ีตําแหน�งด�วย เช�น ปรับปรุงการ
กําหนดตําแหน�ง อาจารย  2 ระดับ 7 ตําแหน�งเลขท่ี 0000-2 โรงเรียน ก. เป'นตําแหน�งผู�ช�วยผู�อํานวยการ
โรงเรียน ระดับ 7ตําแหน�งเลขท่ี 00002-1 โรงเรียน ก. เป'นต�น  และหมายความรวมท้ังการปรับปรุงการ
กําหนดตําแหน�งท่ีมีคนครองตําแหน�งด�วย 

3) การตัดโอนตําแหน�ง  หมายถึง  การตัดโอนอัตราว�างจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งภายใน
เทศบาลหรือระหว�างเทศบาลในจังหวัด  หรือระหว�างเทศบาลต�างจังหวัดและรวมท้ังการตัดโอนตําแหน�งต�าง
ประเภทระหว�างพนักงานครูเทศบาลสายงาน ผู�สอนระดับก�อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาและ
อาชีวศึกษาด�วย 

4) การตัดโอนพนักงานครูเทศบาล  หมายถึง  การย�ายพนักงานครูเทศบาลจากตําแหน�ง
หนึ่งไปอีกตําแหน�งหนึ่ง  ภายในเทศบาลหรือการโอน  (ย�าย)  จากเทศบาลหนึ่งไปยังอีกเทศบาลหนึ่งในจังหวัด
เดียวกัน 

5) การตัดโอนตําแหน�งและตัดโอนพนักงานครูเทศบาล  หมายถึง  การตัดโอนตําแหน�ง
พร�อมตัวผู�ครองตําแหน�งจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง ภายในเทศบาล หรือระหว�างเทศบาลภายในจังหวัดรวมท้ัง
การตัดโอนตําแหน�งพร�อมตัวผู�ครองต�างประเภทระหว�างพนักงานครูเทศบาลสายผู�สอนระดับก�อนประถมศึกษา 
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาด�วย 

6) อัตรากําลังเกินเกณฑ   หมายถึง  อัตรากําลังพนักงานครูเทศบาลท่ีมีอยู�จริงในปEจจุบัน
มากกว�าอัตรากําลังตามเกณฑ มาตรฐานการกําหนดตําแหน�งของคณะกรรมการกลางพนักงาน เทศบาล 

7) อัตรากําลังตํ่ากว�าเกณฑ   หมายถึง  อัตรากําลังพนักงานครูเทศบาลท่ีมีอยู�จริงในปEจจุบัน
น�อยกว�าอัตรากําลังตามเกณฑ มาตรฐานกําหนดตําแหน�งของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 

8) ให�เทศบาลรายงานและคํานวณอัตรากําลังพนักงานครูเทศบาลท่ีสังกัดสถานศึกษาตาม
แบบท�ายหลักเกณฑ นี้  ให�คณะกรรมการพนักงานเทศบาลทราบภายในเดือนมิถุนายนของทุกปJ  ท้ังนี้หาก
คํานวณแล�ว  เทศบาลใดมีอัตรากําลังเกินเกณฑ และเป'นอัตราว�าง  ห�ามมิให�เทศบาลบรรจุและแต�งต้ังตัวบุคคล
ให�ดํารงตําแหน�งท่ีว�างนั้น 
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9) ให�เทศบาลขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตําแหน�งต�อคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล  ตามแบบท�ายหลักเกณฑ นี้  หากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นชอบตามข�อเสนอของ
เทศบาล  ถือได�ว�าคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบแล�ว หากคณะกรรมการพนักงาน  เทศบาลไม�
เห็นด�วยกับข�อเสนอของเทศบาล  และเทศบาลยืนยันตามข�อเสนอเดิม  ให�เสนอผ�านคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลให�คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบต�อไป 

10) ให�คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป'นผู�พิจารณาให�ความเห็นชอบการตัดโอนตําแหน�ง
ตัดโอนพนักงานครูเทศบาล  ตัดโอนตําแหน�งและตัดโอนพนักงานครูเทศบาล  ท่ีเกินอยู�ในสถานศึกษาหนึ่งไป
กําหนดในอีกสถานศึกษาหนึ่งของเทศบาลเดียวกันหรือท่ีเกินอยู�ในเทศบาลใดไปกําหนดในเทศบาลอ่ืนใน
จังหวัดเดียวกันได�ตามความจําเป'นตามแบบท�ายหลักเกณฑ นี้ 

11) ให�หน�วยงานท่ีได�รับการจัดสรรอัตราเงินเดือนของตําแหน�งจากสํานักงบประมาณ
พิจารณา ตัดโอนอัตราว�างจากเทศบาลท่ีมีอัตรากําลังเกินเกณฑ ไปยังเทศบาลท่ีมีอัตรากําลังตํ่ากว�าเกณฑ ท่ี
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดได� 

ข�อ 24 ในระหว�างการประกาศใช�บังคับแผนอัตรากําลังของเทศบาล  หากเทศบาลมีเหตุผล
ความจําเป'นต�องปรับปรุงการกําหนดตําแหน�ง เพ่ือรองรับภารกิจ  หน�าท่ีความรับผิดชอบลักษณะงาน หรือ
ปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน  ให�เทศบาลเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน�งต�อ  ก.ท.จ. เพ่ือพิจารณา       ให�
ความเห็นชอบ 

ข�อ 25 กรณีการขอปรับปรุงกําหนดตําแหน�งของเทศบาลตามข�อ 22  และข�อ  23  เป'น
การกําหนดตําแหน�งสายงานใหม� ซ่ึงเป'นสายงานท่ี  ก.ท. ยังไม�ได�จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน�งของตําแหน�ง
สายงานนั้น  ในการขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน�งดังกล�าว ให�เทศบาล จัดทําร�างมาตรฐานกําหนดตําแหน�ง
ของตําแหน�งสายงานนั้น เสนอไปพร�อมกันด�วย  ท้ังนี้ เพ่ือแสดงให�ทราบถึงประเภทตําแหน�งชื่อตําแหน�งสาย
งาน ลักษณะงาน โดยท่ัวไป หน�า ท่ีและความรับผิดชอบของตําแหน�ง ลักษณะงานท่ีต�องปฏิ บั ติ 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง และระดับตําแหน�ง   

ในการพิจารณาของ  ก.ท.จ.  หากมีความเห็นชอบตามท่ีเทศบาลเสนอ  ให�เสนอเรื่องขอ
ปรับปรุงการกําหนดตําแหน�งเพ่ิมใหม� ร�างมาตรฐานกําหนดตําแหน�ง พร�อมความเห็นให� ก.ท. พิจารณาให�
ความเห็นชอบ    

หาก  ก.ท.จ. มีมติไม�เห็นชอบตามท่ีเทศบาลเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน�งเพ่ิมใหม� ให�
นําความท่ีกําหนดในข�อ 20 มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

ข�อ 26 เม่ือเทศบาลได�รับความเห็นชอบในการปรับปรุงการกําหนดตําแหน�งตามข�อ 22  
หรือข�อ 23  แล�วแต�กรณี  ให�ถือว�าเป'นการปรับปรุงแผนอัตรากําลังของเทศบาลนั้น โดยให�เทศบาลดําเนินการ
แก�ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากําลังของเทศบาลต�อไป 
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หมวด  3 
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ+ายเงินเดือนและประโยชน�ตอบแทนอ่ืน 

ส�วนท่ี 1 
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ�ายเงินเดือน 

ข�อ 27 อัตราเงินเดือน  อัตราเงินประจําตําแหน�งและการรับเงินประจําตําแหน�งของ       
พนักงานเทศบาล  ให�นํากฎหมายว�าด�วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน�งท่ีกําหนดสําหรับข�าราชการ          
พลเรือนหรือข�าราชการครูแล�วแต�กรณีมาใช�บังคับโดยอนุโลม 

การจ�ายเงินเดือน และเงินประจําตําแหน�งให�แก�พนักงานเทศบาล  ให�เป'นไปตามกฎหมาย 
หรือระเบียบท่ีกําหนดไว�สําหรับข�าราชการพลเรือนหรือข�าราชการครูแล�วแต�กรณี โดยอนุโลม 

ข�อ 28 ให�พนักงานเทศบาลได�รับเงินเดือนตามตําแหน�ง ผู�ได�รับแต�งต้ังให�ดํารง  ตําแหน�งใด  
ระดับใด ให�ได�รับเงินเดือนในอันดับตามบัญชีอัตราเงินเดือนข�าราชการพลเรือนท�ายพระราชบัญญัติ เงินเดือน
และเงินประจําตําแหน�ง  พ.ศ. 2538   ดังนี้ 

(1) ผู�ได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งใดในระดับ  1  ให�ได�รับเงินเดือนในอันดับ  ท 1 
(2) ผู�ได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งใดในระดับ  2  ให�ได�รับเงินเดือนในอันดับ  ท 2 
(3) ผู�ได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งใดในระดับ  3  ให�ได�รับเงินเดือนในอันดับ  ท 3 
(4) ผู�ได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งใดในระดับ  4  ให�ได�รับเงินเดือนในอันดับ  ท 4 
(5) ผู�ได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งใดในระดับ  5  ให�ได�รับเงินเดือนในอันดับ  ท 5 
(6) ผู�ได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งใดในระดับ  6  ให�ได�รับเงินเดือนในอันดับ  ท 6 
(7) ผู�ได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งใดในระดับ  7  ให�ได�รับเงินเดือนในอันดับ  ท 7 
(8) ผู�ได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งใดในระดับ  8  ให�ได�รับเงินเดือนในอันดับ  ท 8 
(9) ผู�ได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งใดในระดับ  9  ให�ได�รับเงินเดือนในอันดับ  ท 9 

ข�อ 29 พนักงานเทศบาลผู�ได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งใด ระดับใด  โดยได�รับเงินเดือนใน
อันดับใดตามข�อ 28  ให�ได�รับเงินเดือนในข้ันตํ่าของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน�งนั้น  เว�นแต� 

(1) ผู�นั้นได�รับเงินเดือนสูงกว�าข้ันตํ่าของอันดับนั้นอยู�แล�ว  ให�ได�รับเงินเดือนเท�าเดิม 
(2) ผู�นั้นได�รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพ  และ ก.พ., ก.ค.        

หรือ ก.ท.  รับรองว�าปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพนั้น เป'นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน�งท่ีได�รับแต�งต้ัง และกําหนดเงินเดือนท่ีควรได�รับในอันดับและข้ันใด  ให�ได�รับเงินเดือนในอันดับและข้ัน
ท่ีตามท่ีกําหนดในข�อ 30 

(3) ผู�นั้นได�รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพ่ิมข้ึนหรือสูงข้ึนและ 
ก.พ., ก.ค. หรือ  ก.ท.  รับรองว�าปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพท่ีได�รับเพ่ิมข้ึนหรือสูงข้ึน
นั้น เป'นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งท่ีได�รับแต�งต้ังและกําหนดเงินเดือนท่ีควรได�รับในอันดับ และข้ันใด  
นายกเทศมนตรีหรือผู�ซ่ึงได�รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีอาจปรับให�ได�รับเงินเดือนในอันดับและข้ันท่ี
ตามท่ีกําหนดในข�อ  30 

(4) ผู�นั้นได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในสายงานใดท่ี  ก.ท.  กําหนดในมาตรฐานกําหนด
ตําแหน�งให�ตําแหน�งในสายงานนั้น ได�รับเงินเดือนสูงกว�าข้ันตํ่าของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน�งระดับนั้น  
ให�ได�รับเงินเดือนในอันดับและข้ันท่ี  ก.ท. กําหนด 
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(5) ผู�ได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งใดในระดับท่ีตํ่ากว�าตําแหน�งเดิม  กรณีท่ีเป'นการแต�งต้ัง
เพ่ือประโยชน ของทางราชการ  ให�ได�รับเงินเดือนในอันดับและข้ันท่ีได�รับอยู�เดิมหากเป'นกรณีท่ีเป'นการแต�งต้ัง  
โดยเป'นความประสงค ของตัวพนักงานเทศบาล  ให�ได�รับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน�งท่ีได�รับ
แต�งต้ัง  ในข้ันท่ีเทียบได�ตรงกันกับข้ันเงินเดือนของอันดับเดิมตามตารางเทียบข้ันเงินเดือนแต�ละอันดับ          
ท่ีพนักงานเทศบาล จะได�รับเม่ือได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งท�ายประกาศนี้  แต�ถ�าผู�นั้นได�รับเงินเดือนสูงกว�า
ข้ันสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน�งท่ีได�รับแต�งต้ังอยู�แล�ว  ให�ได�รับเงินเดือนในข้ันสูงของอันดับเงินเดือน     
สําหรับตําแหน�งท่ีได�รับแต�งต้ัง 

(6) ผู�ได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึนตําแหน�งใด  ถ�าได�รับเงินเดือนสูงกว�าข้ัน
ตํ่าของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน�งท่ีได�รับแต�งต้ังนั้นอยู�แล�วให�ได�รับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนสําหรับ
ตําแหน�งท่ีได�รับแต�งต้ังในข้ันท่ีเทียบได�ตรงกันกับข้ันเงินเดือนของอันดับเดิม  ตามตารางเทียบข้ันเงินเดือนและ
อันดับท่ีพนักงานเทศบาลจะได�รับเม่ือแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งท�ายประกาศนี้ 

ข�อ 30 การกําหนดให�ผู�ท่ีได�รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพ ตามข�อ 
29 (2) และผู�ท่ีได�รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพ่ิมข้ึนหรือสูงข้ึน ตามข�อ 29 (3) 
ได�รับเงินเดือนในอันดับใด และข้ันใด ให�พิจารณาดําเนินการดังนี้ 

(1) ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีได�รับเพ่ิมข้ึน หรือสูงข้ึนต�องเป'นปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่ี ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรองว�าเป'นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน�งท่ีได�รับแต�งต้ัง โดยให�
พิจารณาปรับอัตราเงินเดือนให�ได�รับตามคุณวุฒิได�  ไม�ว�าพนักงานเทศบาลผู�นั้นจะได�รับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพดังกล�าวอยู�ก�อน หรือระหว�างเข�ารับราชการ หรืออยู�ในระหว�างทดลองปฏิบัติหน�าท่ี
ราชการ 

(2) การปรับอัตราเงินเดือน ให�ได�รับตามคุณวุฒิไม�มีผลเป'นการปรับปรุงตําแหน�ง หรือ
เปลี่ยนระดับตําแหน�ง และต�องให�ได�รับเงินเดือนไม�สูงกว�าระดับและข้ันของอัตราเงินเดือนท่ีควรได�รับ   
ตามตารางกําหนดอัตราเงินเดือนให�ได�รับตามคุณวุฒิ ท�ายประกาศนี้  

(3) การปรับอัตราเงินเดือนให�ได�รับตามคุณวุฒิ ต�องให�มีผลไม�ก�อนวันท่ีพนักงานเทศบาลผู�
นั้นสําเร็จการศึกษา และไม�ก�อนวันท่ีได�รับการแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งท่ีจะขอปรับอัตราเงินเดือนให�ได�รับตาม
คุณวุฒินั้น  รวมถึงไม�ก�อนวันท่ี ก.พ. ก.ค.  หรือ  ก.ท. ได�กําหนดให�ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีได�รับ
มาเป'นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งท่ีได�รับการแต�งต้ัง 

ในกรณีพนักงานเทศบาลผู�ใดได�รับอนุญาตให�ลาศึกษาเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ ว�าด�วยการลา
ของพนักงานเทศบาลนั้น  การปรับอัตราเงินเดือนให�ได�รับตามคุณวุฒิ ให�มีผลไม�ก�อนวันท่ีผู�นั้น รายงานตัวต�อ
เทศบาลหลังสําเร็จการศึกษา 

ในกรณีท่ีได�รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพ่ิมข้ึนหรือสูงข้ึนก�อนวันท่ีเข�ารับราชการ 
หรืออยู�ระหว�างทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ การปรับอัตราเงินเดือนให�ได�รับตามคุณวุฒิต�องมีผลไม�ก�อนวันพ�น
ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีในตําแหน�งท่ีได�รับการแต�งต้ัง 

ในกรณีท่ีได�รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพ่ิมข้ึน หรือสูงข้ึนหลังวันเข�ารับราชการ
และพ�นทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการแล�วโดยมิได�รับอนุญาตให�ลาศึกษาเพ่ิมเติมตามวรรคสอง  การปรับอัตรา
เงินเดือนให�ได�รับตามคุณวุฒิ ให�มีผลไม�ก�อนวันท่ีได�รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพ่ิมข้ึนหรือสูงข้ึน 

(4) การสั่งปรับอัตราเงินเดือนให�ได�รับตามคุณวุฒิ ให�นายกเทศมนตรีเป'นผู�สั่ง โดยมิให�
ย�อนหลังข�ามปJงบประมาณ 
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ในกรณีท่ีได�เสนอเรื่องราวไว�ก�อนวันเริ่มต�นปJงบประมาณและไม�สามารถสั่งปรับให�ในวัน
เริ่มต�นปJงบประมาณก็ให�สั่งปรับอัตราเงินเดือนให�ได�รับตามคุณวุฒิได� ต้ังแต�วันเริ่มต�นปJงบประมาณ                   
ท้ังนี้ให�ปรับอัตราเงินเดือนให�ได�รับตามวุฒิก�อนการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

ข�อ 31 พนักงานเทศบาลผู�ใดได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งตามท่ีกําหนดไว�ในหมวดอ่ืนแห�ง
ประกาศนี้  และได�กําหนดการให�ได�รับเงินเดือนเป'นอย�างอ่ืนไว�โดยเฉพาะ ให�พนักงานเทศบาลผู�นั้นได�รับ
เงินเดือนตามท่ีกําหนดในหมวดนั้น 

ข�อ 32 พนักงานครูเทศบาลท่ีสังกัดสถานศึกษาตําแหน�งใด  ท่ี ก.ท. กําหนดให�ได�รับ   
เงินเดือนหลายระดับ  (ระดับควบ)  เม่ือพนักงานครูเทศบาลผู�ดํารงตําแหน�งนั้นได�รับเงินเดือนถึงข้ันตํ่าของ
ระดับถัดไปให�นายกเทศมนตรี  โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.สั่งให�ผู�นั้นให�ได�รับเงินเดือนในระดับถัดไป 

ข�อ 33 กรณีอ่ืนนอกจากท่ีได�กําหนดในหมวดนี้ให�เสนอ ก.ท.จ. พิจารณาอนุมัติ 
เป'นราย ๆ ไป 

ส+วนท่ี 2 
ประโยชน�ตอบแทนอ่ืน 

ข�อ 34 ให�เทศบาลจัดให�มีประโยชน ตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานเทศบาลเพ่ือเป'นการ
เสริมสร�างขวัญกําลังใจ แรงจูงใจ และเป'นสวัสดิการต�าง ๆ ในการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล    ท้ังนี้  
ให�เป'นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบท่ีกําหนดไว�สําหรับข�าราชการพลเรือน  หรือข�าราชการครูแล�วแต�กรณี 

ข�อ 35 เทศบาลท่ีบริหารจัดการการจ�ายเงินเดือน ค�าจ�าง และประโยชน ตอบแทนอ่ืนสําหรับ
พนักงานเทศบาลและลูกจ�าง ได�ตํ่ากว�าท่ีกําหนดในมาตรา 35  แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542   และเทศบาลได�บริหารงานอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเง่ือนไขท่ี ก.ท. 
กําหนด  เทศบาลนั้นอาจกําหนดประโยชน ตอบแทนอ่ืนแก�พนักงานและลูกจ�างของเทศบาลเพ่ิมอีกก็ได�      

การกําหนดประโยชน ตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ�างของเทศบาลตามท่ี
กําหนดในวรรคหนึ่ง ต�องมีลักษณะเป'นค�าตอบแทนท่ีเป'นตัวเงิน และเป'นการจ�ายให�ในลักษณะของสวัสดิการ
สําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ�างของเทศบาล  โดยให�นําเงินในส�วนท่ีเหลือจากกรณีค�าใช�จ�ายเงินเดือนและ
ประโยชน ตอบแทนอ่ืนไม�สูงกว�าร�อยละสี่สิบ  ตามมาตรา  35  แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส�วนท�องถ่ิน  พ.ศ. 2542 มาใช�  แต�ท้ังนี้วงเงินค�าประโยชน ตอบแทนอ่ืนของพนักงานหรือลูกจ�างท่ีได�รับแต�ละ
คนต�องไม�เกิน  5  เท�าของอัตราเงินเดือนหรือค�าจ�าง  

ข�อ 36 เทศบาลอาจกําหนดประโยชน ตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ�างของ
เทศบาลตามข�อ  35 ได�ดังต�อไปนี้ 

(1) กําหนดประโยชน ตอบแทนอ่ืนเป'นประเภทเพ่ิมข้ึนใหม�นอกเหนือจากประเภทตามท่ี
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ินประกาศกําหนด  และกําหนดอัตราค�าตอบแทน  
ตลอดท้ังหลักเกณฑ และวิธีการจ�ายค�าตอบแทนสําหรับประโยชน ตอบแทนอ่ืนประเภทใหม�นั้น   

(2) กําหนดประโยชน ตอบแทนอ่ืนในลักษณะเป'นเงินเพ่ิมพิเศษจากรายการประโยชน 
ตอบแทนอ่ืนท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ินประกาศกําหนด 
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ข�อ 37 เม่ือเทศบาลกําหนดประโยชน ตอบแทนอ่ืนตามข�อ   36   แล�ว ให�เสนอเรื่องให�   
ก.ท.จ. พิจารณา   ในการพิจารณาของ ก.ท.จ. ให�คํานึงถึงสิทธิ สวัสดิการของพนักงานเทศบาลและลูกจ�างท่ี
ได�รับความจําเป'น ความเหมาะสม งบประมาณรายได�ของเทศบาล  

ให� ก.ท.จ. เสนอเรื่องการกําหนดประโยชน ตอบแทนอ่ืนตามวรรคหนึ่ง และความเห็น 
ให� ก.ท.  พิจารณา  เม่ือ ก.ท. พิจารณาและมีมติให�ความเห็นชอบแล�ว ให�นายกเทศมนตรีประกาศใช�บังคับ
ต�อไป   

ข�อ 38 การปรับปรุงการกําหนดประโยชน ตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานเทศบาลหรือลูกจ�าง
ของเทศบาลตามข�อ 36 (1)  ให�มีอัตราค�าตอบแทนเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากท่ีกําหนดไว�เดิม หรือการยกเลิกการ
กําหนดประโยชน ตอบแทนอ่ืนนั้น ให�เทศบาลดําเนินการตามท่ีกําหนดไว�ในข�อ 37  โดยอนุโลม 

ข�อ 39 การปรับปรุงการกําหนดประโยชน ตอบแทนอ่ืนในลักษณะเป'นเงินเพ่ิมพิเศษจาก
รายการประโยชน ตอบแทนอ่ืนท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ินประกาศกําหนดตาม
ข�อ 36 (2)  ให�มีอัตราค�าตอบแทนเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากท่ีกําหนดไว�เดิม ให�เทศบาลดําเนินการตามท่ีกําหนด
ไว�ในข�อ 37  โดยอนุโลม   เว�นแต� การกําหนดให�มีอัตราค�าตอบแทนลดลงตํ่ากว�าอัตราท่ีกฎหมายหรือระเบียบ
ท่ีกําหนดไว�สําหรับข�าราชการพลเรือนจะได�รับ หรือการยกเลิกการกําหนดประโยชน ตอบแทนอ่ืนนั้น จะกระทํา
มิได� 

ข�อ 40 ในกรณีท่ีเทศบาลกําหนดประโยชน ตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ�าง
ของเทศบาลตามข�อ  36  แล�ว   หากปรากฏว�าเทศบาลนั้นไม�สามารถบริหารจัดการการจ�ายเงินเดือน   
ค�าจ�างและประโยชน ตอบแทนอ่ืนให�เป'นไป   ตามท่ีกฎหมายกําหนดให�เทศบาลพิจารณาดําเนินการปรับปรุง
หรือยกเลิกการกําหนดประโยชน ตอบแทนอ่ืนท่ีกําหนดตามข�อ 36 (1) และ (2)  เป'นลําดับแรก การปรับปรุง
หรือยกเลิกการกําหนดประโยชน ตอบแทนอ่ืนตามวรรคหนึ่ง ให�เทศบาลดําเนินการตามท่ีกําหนดไว�ในข�อ 38  
หรือข�อ  39   โดยอนุโลม 

ข�อ 41 พนักงานเทศบาลอาจได�รับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน�งท่ีมีเหตุพิเศษ ตามท่ี  ก.ท.กําหนด 

ข�อ 42 การกําหนดให�พนักงานครูเทศบาลได�รับเงินเดือนเพ่ิมสําหรับตําแหน�งท่ีมีเหตุพิเศษ
ของครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร�วมดําเนินการ  ดังนี้ 

1) เงินเพ่ิมสําหรับตําแหน�งท่ีมีเหตุพิเศษนี้ให�เรียกโดยย�อว�า  เงิน  “พ.ค.ศ.” 
2) คําว�า  เงิน “พ.ค.ศ.”  หมายความว�า  เงินเพ่ิมพิเศษท่ีจ�ายควบกับเงินเดือนแก�ครู

การศึกษาพิเศษ  และหรือครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร�วม 
“คนพิการ”  หมายความว�า  คนท่ีมีความผิดปกติหรือบกพร�องทางร�างกาย  ทางสติปEญญา  

หรือทางจิตใจ ตามประเภทและหลักเกณฑ ท่ีกําหนดในกฎกระทรวงสาธารณสุข ออกตามความในมาตรา 4  
และมาตรา 20  แห�งพระราชบัญญัติการฟNcนฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ. 2534 

“ครูการศึกษาพิเศษ”  หมายความว�า  พนักงานครูเทศบาลซ่ึงปฏิบัติหน�าท่ีเป'นครูสอนคน
พิการตามประเภทท่ีกําหนดไว�    และได�ปฏิบัติหน�าท่ีทําการสอนในสถานศึกษาท่ีเปdดสอนเฉพาะคนพิการของ
ทางราชการ  และหรือในความควบคุมของทางราชการ 

“ครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร�วม”  หมายความว�า  พนักงานครูเทศบาลซ่ึงปฏิบัติหน�าท่ีเป'น
ครูสอนคนพิการซ่ึงเรียนร�วมในโรงเรียนสอนคนปกติและได�ปฏิบัติหน�าท่ีทําการสอนหรือปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข�อง
กับการเรียนการสอนในสถานศึกษาของทางราชการ  และหรือในความควบคุมของทางราชการ 
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“ครูประจําชั้นพิเศษ”  หมายความว�า  พนักงานครูเทศบาลซ่ึงปฏิบัติหน�าท่ีเป'นครูสอนคน
พิการ  โดยแยกทําการสอนเป'นห�องเด็กพิเศษโดยเฉพาะและทําหน�าท่ีเป'นครูประจําชั้น 

“ครูเสริมวิชาการ”  หมายความว�า  พนักงานครูเทศบาลซ่ึงปฏิบัติหน�าท่ีเป'นครูสอนคนพิการ
อยู�ประจําห�องเสริมวิชาการศึกษาพิเศษ   มีหน�าท่ีสอนเสริม   ช�วยเหลือแก�ไขปEญหา   และพัฒนาทักษะด�าน
สติปEญญา   อารมณ สังคม   และร�างกายให�แก�คนพิการท่ีเรียนในชั้นเรียนร�วมกับคนปกติ 

“ครูประจําชั้นเรียนร�วม”  หมายความว�า  พนักงานครูเทศบาลซ่ึงปฏิบัติหน�าท่ีเป'นครูสอนคน
พิการและหรือปฏิบัติงานในชั้นเรียนให�กับคนปกติท่ีมีคนพิการเรียนร�วมทําหน�าท่ีเป'นครูประจําชั้น  และปฏิบัติ
หน�าท่ีครูเสริมวิชาการให�แก�คนพิการด�วย 

“ครูเดินสอน”  หมายความว�า  พนักงานครูเทศบาลซ่ึงปฏิบัติหน�าท่ีเป'นครูสอนคนพิการอยู�
ประจําศูนย เสริมวิชาการศึกษาพิเศษ  มีหน�าท่ีสอนเสริมช�วยเหลือแก�ไขปEญหา  และพัฒนาทักษะด�าน
สติปEญญาอารมณ สังคมและร�างกายให�แก�คนพิการท่ีเรียนในชั้นเรียนร�วมกับคนปกติในโรงเรียนท่ีอยู�ในบริเวณ
ใกล�เคียงกัน 

3) ครูการศึกษาพิเศษซ่ึงอยู�ในเกณฑ ท่ีจะได�รับเงิน  “พ.ค.ศ.”  จะต�องมีวุฒิปริญญาทาง
การศึกษาพิเศษหรือเป'นผู�ผ�านการอบรมด�านการศึกษาพิเศษ  ตามหลักสูตรท่ี  ก.ค.รับรอง  โดยมีเวลาทําการ
สอน  ดังนี้ 

(ก) พนักงานครูเทศบาลตําแหน�งซ่ึงมีหน�าท่ีเป'นผู�สอนในหน�วยงานทางการศึกษา และได�
ปฏิบัติหน�าท่ีครูการศึกษาพิเศษ  ต�องมีเวลาทําการสอนไม�น�อยกว�าสัปดาห ละ  18  คาบ  (คาบละ  50  นาที) 

(ข) พนักงานครูเทศบาลตําแหน�งซ่ึงมีหน�าท่ีเป'นผู�บริหารและให�การศึกษาในหน�วยงาน
ทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานในฐานะผู�ช�วยหัวหน�าสถานศึกษาในโรงเรียนท่ีเปdดสอนเฉพาะคนพิการ  และได�
ปฏิบัติหน�าท่ีครูการศึกษาพิเศษ  ต�องมีเวลาทําการสอนไม�น�อยกว�าสัปดาห ละ  8  คาบ  (คาบละ  50  นาที) 

(ค) พนักงานครูเทศบาลตําแหน�งซ่ึงมีหน�าท่ีเป'นผู�บริหารและให�การศึกษาในหน�วยงาน
ทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานในฐานะหัวหน�าสถานศึกษาในโรงเรียนท่ีเปdดสอนเฉพาะคนพิการและได�ปฏิบัติหน�าท่ี
ครูการศึกษาพิเศษต�องมีเวลาทําการสอนไม�น�อยกว�าสัปดาห ละ  5  คาบ  (คาบละ  50  นาที) 

4) ครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร�วม  ซ่ึงอยู�ในเกณฑ ท่ีจะได�รับเงิน  “พ.ค.ศ.”  กรณีเรียน
ร�วม  ได�แก�   ครูการศึกษาพิเศษท่ีปฏิบัติหน�าท่ีเป'นครูประจําชั้นพิเศษ   ครูเสริมวิชาการ   ครูเดินสอนท่ีมีเวลา
ทําการสอนและหรือมีเวลาปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข�องกับการเรียนการสอนเก่ียวกับการศึกษาของคนพิการไม�น�อย
กว�าสัปดาห ละ  18  คาบ  (คาบละ  50  นาที)  หรือครูประจําชั้นเรียนร�วมท่ีมีเวลาทําการสอน และหรือมี
เวลาปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการศึกษาให�กับคนปกติท่ีมีคนพิการเรียนร�วมตามเวลาปฏิบัติงานปกติ ไม�น�อยกว�า  
สัปดาห ละ  18  คาบ  (คาบละ  50  นาที)   และต�องปฏิบัติหน�าท่ีครูเสริมวิชาการให�กับคนพิการเพ่ิมเติมอีก
ไม�น�อยกว�าสัปดาห ละ  5  คาบ  (คาบละ  50  นาที)  และมีวุฒิปริญญาทางการศึกษาพิเศษหรือเป'นผู�ผ�าน
การ อบรมด�านการศึกษาพิเศษหลักสูตรท่ี ก.ค. รับรองและจะต�องรับผิดชอบการศึกษา  ของคนพิการใน
จํานวนอัตราครู  :  นักเรียน  ตามหลักเกณฑ อย�างน�อย  ดังนี้ 

 ครูประจําชั้นพิเศษกรณีเรียนร�วม  1  คน : นักเรียนไม�น�อยกว�า  6  คน 
 ครูเสริมวิชาการกรณีเรียนร�วม   1  คน : นักเรียนไม�น�อยกว�า  6  คน 
 ครูประจําชั้นเรียนร�วมและได�ปฏิบัติหน�าท่ีครูเสริมวิชาการ 1 คน : นักเรียนไม�น�อยกว�า  

3 คน  
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ครูเดินสอนกรณีเรียนร�วม  1  คน :  ไม�น�อยกว�า 2 โรงเรียน : นักเรียนไม�น�อยกว�า 3  คน 

5) เงิน  “พ.ค.ศ.”  ให�จ�ายเดือนละ  2,000  บาท 
ในกรณีปฏิบัติหน�าท่ีครูการศึกษาพิเศษ  และครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร�วมไม�เต็มเดือน

ให�จ�ายเงิน  “พ.ค.ศ.”  ตามส�วนจํานวนวันท่ีได�รับเงินเดือนในระหว�างปฏิบัติหน�าท่ีนั้น 
ในกรณีท่ีไม�ได�ปฏิบัติหน�าท่ีครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร�วมให�งด

จ�ายเงิน  “พ.ค.ศ.” 
6) ให�พนักงานครูเทศบาลท่ีมีคุณสมบัติครบถ�วนยื่นคําขอตามแบบท�ายนี้ เสนอให�

ผู�บังคับบัญชาตามลําดับชั้นตรวจสอบและรับรอง  แล�วเสนอให�คณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาเสนอ
ให�คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลพิจารณาให�ความเห็นชอบ 

7) ให�หน�วยงานท่ีได�รับการจัดสรรอัตราเงินเดือนของตําแหน�งจากสํานักงบประมาณเป'น
ผู�ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณขอเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน�งท่ีมีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษและครู
การศึกษาพิเศษกรณีเรียนร�วม 

ข�อ 43 พนักงานเทศบาลอาจได�รับเงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ        
ตามท่ี  ก.ท. กําหนด 

ข�อ 44 บําเหน็จ บํานาญ ของพนักงานเทศบาล ให�เป'นไปตามกฎหมายว�าด�วยบําเหน็จ
บํานาญข�าราชการส�วนท�องถ่ิน   

หมวด 4 
การคัดเลือก 

ข�อ 45 การคัดเลือก  หมายถึง  การสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�ง
พนักงานเทศบาลและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน  ให�ดําเนินการได�  
5  วิธี  ดังนี้ 

(1) การสอบแข�งขัน  เพ่ือบรรจุบุคคลเข�ารับราชการและแต�งต้ังให�เป'นพนักงานเทศบาล 
(2) การคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม�จําเป'นต�องสอบแข�งขัน  เพ่ือบรรจุบุคคลเข�ารับ 

ราชการและแต�งต้ังให�เป'นพนักงานเทศบาลในเทศบาล 
(3) การสอบคัดเลือก  เพ่ือแต�งต้ังพนักงานเทศบาลให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน     ใน

สายงานเดียวกัน  หรือแต�งต้ังพนักงานเทศบาลให�ดํารงตําแหน�งในต�างสายงาน  หรือแต�งต้ังพนักงานเทศบาล
ตําแหน�งผู�ปฏิบัติงานให�ดํารงตําแหน�งบริหารของเทศบาลหรือแต�งต้ังพนักงานครูเทศบาลให�ดํารงตําแหน�งสาย
งาน ผู�บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด 

(4) การคัดเลือก  เพ่ือแต�งต้ังพนักงานเทศบาลให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึนในระดับควบ
สําหรับตําแหน�งท่ีกําหนดเป'นตําแหน�งระดับควบ  หรือแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งสูงข้ึนนอกระดับควบสําหรับ
ตําแหน�งท่ีกําหนดเป'นตําแหน�งสําหรับผู�ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ   หรือตําแหน�งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะหรือตําแหน�งประเภทวิชาการของพนักงานครูเทศบาลหรือแต�งต้ังพนักงาน  เทศบาลตําแหน�ง
บริหารของเทศบาลให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึนหรือการเลื่อนและแต�งต้ังพนักงานครูเทศบาลท่ีสังกัด
สถานศึกษาให�ดํารงตําแหน�งและระดับท่ีสูงข้ึนตามหลักเกณฑ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลกําหนด 
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(5) การคัดเลือก  เพ่ือรับโอนมาแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งบริหารหรือสายงานผู�บริหาร

สถานศึกษา 

ข�อ 46 5การดําเนินการคัดเลือก  โดยการสอบแข�งขัน  การคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม�
จําเป'นต�องสอบแข�งขัน  การสอบคัดเลือก  และการคัดเลือกตามท่ีกําหนดในหมวดนี้ เทศบาลหรือผู�ท่ีได�รับ
มอบหมายจากเทศบาลให�เป'นผู�ดําเนินการแทน  ต�องดําเนินการอย�างเปdดเผย  โปร�งใส  สามารถตรวจสอบได�  
โดยคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล  ความเป'นธรรม  ความเสมอภาคและต�องเปdดโอกาสให�พนักงานเทศบาลของ
เทศบาลอ่ืน  ท่ีมีคุณสมบัติครบถ�วน  และมีความประสงค สมัครเข�ารับการคัดเลือกมีสิทธิเข�ารับการคัดเลือก
ด�วยโดยการประกาศผลการคัดเลือกให� ดําเนินการอย�างเปdดเผย ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ และเ ง่ือนไข                  
ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด 

ส+วนท่ี 1 
การสอบแข+งขัน 

ข�อ 47 6 ให�เทศบาลเป'นผู�ดําเนินการสอบแข�งขัน ในกรณีท่ีไม�สามารถดําเนินการได� อาจร�อง
ขอให�คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เป'นผู�ดําเนินการสอบแข�งขันแทนได� 

กรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  เป'นผู�ดําเนินการสอบแข�งขันในตําแหน�งใดแล�วและ
บัญชีผู�สอบแข�งขันได�ยังไม�หมดอายุ  ห�ามมิให�เทศบาลในจังหวัดนั้นจัดสอบแข�งขันในตําแหน�งเดียวกันอีก 

ในกรณีคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบล  หรือคณะกรรมการข�าราชการองค การบริหารส�วน
จังหวัด  ในจังหวัดนั้นมีบัญชีสอบแข�งขันได�ในตําแหน�งใด  ห�ามมิให�คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเปdด
สอบแข�งขันในตําแหน�งนั้นด�วย 

ให�กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินเป'นผู�ดําเนินการสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุและแต�งต้ังบุคคล
เป'นพนักงานเทศบาล ในตําแหน�งสายงานเริ่มต�นจากระดับ 3 ท้ังภาค ก ภาค ข และภาค ค เพ่ือให�เทศบาล
อาจขอใช�บัญชีผู�สอบแข�งขันได�ไปบรรจุและแต�งต้ังในตําแหน�งท่ีว�าง 

ข�อ 487 ยกเลิก 

ข�อ  49 8ให�ผู�ดําเนินการสอบแข�งขัน  ดําเนินการ ดังนี้ 
(1) แต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขัน  จํานวนไม�น�อยกว�า  5  คน

ประกอบด�วย  ผู�ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  เป'นประธาน  หัวหน�าส�วนราชการประจํา
จังหวัดท่ีเก่ียวข�อง  จํานวน  2  คน  ผู�บริหารสถานศึกษาในเขตจังหวัด  เป'นกรรมการ  ปลัดเทศบาล       
หรือท�องถ่ินจังหวัดแล�วแต�กรณีเป'นกรรมการและเลขานุการ 

                                                           
5

 ข�อ 46 แก�ไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2547  
6

 ข�อ 47 แก�ไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 (แก�ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2551) 
7

 ข�อ 48 แก�ไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม  2550  
8 ข�อ 49 แก�ไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2550  
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มีหน�าท่ีอํานวยการสอบและดําเนินการสอบแข�งขันให�เป'นไปด�วยความเรียบร�อย 
และกําหนดวัน  เวลา และสถานท่ีสอบ  ตลอดจนระเบียบเก่ียวกับการสอบได�เท�าท่ีจําเป'น  โดยไม�ขัดต�อ
หลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขันและวิธีการเก่ียวกับการสอบแข�งขัน 

(2) แต�งต้ังคณะกรรมการออกและตรวจข�อสอบ  จํานวนไม�น�อยกว�า 5 คน 
ประกอบด�วยผู�ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาภาคความรู�ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน�ง (ภาค ข) ท่ีเปdดสอบ     
ท่ีเป'นหรือเคยเป'นข�าราชการ  หรือพนักงานส�วนท�องถ่ิน  ท่ีมีระดับไม�ต่ํากว�าระดับ 8 หรือเทียบเท�า 

มีหน�าท่ีออกข�อสอบเป'นจํานวน 10 เท�าของจํานวนข�อสอบของการสอบภาค ข และ
ตรวจข�อสอบภายหลังการสอบเสร็จสิ้นภายใน  5  วัน  ท้ังนี้  กรณีข�อสอบปรนัยให�ตรวจและประมวลผลด�วย
ระบบคอมพิวเตอร  

(3) แต�งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกข�อสอบ  จํานวนไม�เกิน  5  คน  ประกอบด�วย
หัวหน�าส�วนราชการประจําจังหวัดท่ีเก่ียวข�อง 

มีหน�าท่ีพิจารณาคัดเลือกข�อสอบท่ีคณะกรรมการออกและตรวจข�อสอบส�งมอบให�ได�
ข�อสอบตามจํานวนข�อสอบท่ีกําหนดในการสอบภาค  ข 

(4) แต�งต้ังคณะกรรมการผลิตข�อสอบ  จํานวนไม�น�อยกว�า  5  คน  ประกอบด�วย
ผู�ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  และหัวหน�าส�วนราชการประจําจังหวัดหรือประจําอําเภอท่ี
เก่ียวข�อง  โดยมีพนักงานเทศบาลหรือข�าราชการสํานักงานท�องถ่ินจังหวัดแล�วแต�กรณี  เป'นเลขานุการ 

มีหน�าท่ีควบคุมกระบวนการผลิตข�อสอบ  และเก็บรักษาข�อสอบให�เป'นไปอย�างรัดกุม
ไม�ให�ข�อสอบรั่วไหลได� 

(5) แต�งต้ังคณะกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง  (ภาค  ค)คณะละไม�
น�อยกว�า  3  คน  ประกอบด�วยผู�ทรงคุณวุฒิท่ีเป'นหรือเคยเป'นข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถ่ินท่ีมีระดับไม�
ตํ่ากว�าระดับ  8  หรือเทียบเท�า 

มีหน�าท่ีประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�งหน�าท่ี  โดยพิจารณา
จากประวัติส�วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  พฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผู�เข�าสอบ  และจาก
การสัมภาษณ   ท้ังนี้  อาจใช�วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได�  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต�าง ๆ  

(6) แต�งต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการสอบแข�งขัน  จํานวนไม�น�อยกว�า  
5  คน  ประกอบด�วย  ผู�ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล   เป'นประธาน  นายอําเภอหรือหัวหน�า
ส�วนราชการในจังหวัด และท�องถ่ินจังหวัดเป'นกรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ีควบคุมกํากับดูแลและตรวจสอบกระบวนการดําเนินการสอบแข�งขันในทุก
ข้ันตอนต้ังแต�การประกาศสอบแข�งขันจนถึงการประกาศข้ึนบัญชีผู�สอบแข�งขันได�  ให�เป'นไปด�วยความ
เรียบร�อยถูกต�องเป'นธรรม  และให�มีการปฏิบัติเป'นไปตามหลักเกณฑ ท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนด
โดยเคร�งครัด หากพบว�ามีการดําเนินการท่ีไม�ถูกต�อง   หรืออาจสร�างความไม�เป'นธรรมกับผู�สอบแข�งขัน  ให�
รายงานผู�ดําเนินการสอบแข�งขัน  เพ่ือดําเนินการต�อไป” 

ข�อ 509 ยกเลิก 

                                                           
9

 ข�อ 50 แก�ไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2550 
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ข�อ 51 10 ให�คณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันกําหนดวัน  เวลา  สถานท่ีสอบและ
ระเบียบเก่ียวกับการสอบได�เท�าท่ีจําเป'น  และไม�ขัดต�อหลักสูตร  วิธีการสอบแข�งขัน  และวิธีดําเนินการ
เก่ียวกับการสอบแข�งขันนี้  แล�วให�ประธานกรรมการประกาศก�อนวันสอบไม�น�อยกว�า 5 วันทําการ” 

ข�อ 52 11 หลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข�ารับราชการในตําแหน�งระดับ
ต�าง  ๆ  ให�มีรายละเอียด  ดังนี้ 

ก. ภาคความรู)ความสามารถท่ัวไป   กําหนดคะแนนเต็ม  200  คะแนน 
ให�กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน  เป'นผู�ดําเนินการสอบปJละ  1  ครั้ง  และให�

ประกาศผลผู�ท่ีได�คะแนนรวมไม�ตํ่ากว�าร�อยละ 60  ตามท่ีกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินกําหนด  เป'นผู�ผ�าน
การสอบโดยไม�ต�องจัดลําดับท่ีของผู�สอบได�  และบัญชีของผู�สอบผ�านภาค  ก  มีอายุ  3  ปJ  โดยให�ทดสอบ
ความรู�ความสามารถดังต�อไปนี้ โดยวิธีสอบข�อเขียน  และให�คํานึงถึงระดับความรู�ความสามารถท่ีต�องการของ
ตําแหน�ง ตามท่ีกําหนดไว�ในมาตรฐานกําหนดตําแหน�งในแต�ละระดับด�วย 

(1). วิชาความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห และสรุปเหตุผล  กําหนดคะแนน
เต็ม 100  คะแนน   

ให�ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห และสรุปเหตุผล โดยการให�สรุป
ความหรือให�จับประเด็นในข�อความหรือเรื่องราว  หรือให�วิเคราะห เหตุการณ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง  
เศรษฐกิจหรือสังคม  หรือให�หาแนวโน�มหรือความเปลี่ยนแปลงท่ีน�าจะเป'นไปตามข�อมูล  หรือสมมุติฐาน  หรือ
ให�ศึกษาวิเคราะห และสรุปเหตุผลอย�างอ่ืน  ซ่ึงเหมาะสมแก�การทดสอบความสามารถอย�างใดอย�างหนึ่งหรือ
หลายอย�างก็ได� 

(2). วิชาภาษาไทย  กําหนดคะแนนเต็ม 100  คะแนน 
ให�ทดสอบความรู�และความสามารถในการใช�ภาษา  โดยการให�สรุปความและหรือ

ตีความจากข�อความสั้น ๆ หรือบทความ  และให�พิจารณาเลือกใช�ภาษาในรูปแบบต�าง ๆ จากคํา  หรือกลุ�มคํา 
ประโยค  หรือข�อความสั้น ๆ หรือให�ทดสอบโดยการอย�างอ่ืนท่ีเหมาะสมกับการทดสอบความรู�ความสามารถ
ดังกล�าว   

ข. ภาคความรู)ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน+ง กําหนดคะแนนเต็ม 200 คะแนน 
ให�เทศบาลหรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจัดสอบ โดยให�ทดสอบความรู�

ความสามารถในทางท่ีจะใช�ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ีโดยเฉพาะ ตามท่ีระบุไว�ในมาตรฐานกําหนดตําแหน�งโดย
วิธีสอบข�อเขียน  หรือวิธีสอบปฏิบัติ  หรือวิธีอ่ืนใด  วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได�ตามความเหมาะสม  ท้ังนี้จะรวม
สอบเป'นวิชาเดียวหรืออย�างเดียว  หรือแยกสอบเป'นสองวิชาหรือสองอย�าง  โดยกําหนดคะแนนเต็มวิชาละหรือ
อย�างละ 100  คะแนน  หรือวิชาหนึ่งหรืออย�างหนึ่ง  150  คะแนน  และอีกวิชาหนึ่งหรืออีกอย�างหนึ่ง 50  
คะแนน  ก็ได�  เม่ือจะทดสอบความรู�ความสามารถในทางใดและโดยวิธีใด  ให�ระบุไว�ในประกาศรับสมัคร 
สอบด�วย 

ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน+ง    กําหนดคะแนนเต็ม 100  คะแนน 
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 ข�อ 51 แก�ไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2550 
11

 ข�อ 52 แก�ไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2550 
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ให�เทศบาลหรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจัดสอบ โดยให�ประเมินบุคคลเพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�งหน�าท่ีจากประวัติส�วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางานและ
พฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผู�เข�าสอบ  และจากการสัมภาษณ    ท้ังนี้  อาจใช�วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได�
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต�าง ๆ  เช�น  ความรู�ท่ีอาจใช�เป'นประโยชน ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ีและ
ความรู�ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห�งชาติ  ความสามารถ  ประสบการณ   ท�วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ 
ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม  การปรับตัวเข�ากับผู�ร�วมงาน  รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดล�อม  ความคิดริเริ่ม
สร�างสรรค   ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย�างอ่ืน  เป'นต�น” 

ข�อ 5312 ให�ผู�ดําเนินการสอบแข�งขันประกาศรับสมัครสอบ โดยระบุรายละเอียดในเรื่อง 
ต�าง ๆ  ดังนี้ 

(1) ชื่อตําแหน�งและจํานวนอัตราว�างท่ีจะบรรจุแต�งต้ัง 
(2) คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู�มีสิทธิสมัครสอบสําหรับตําแหน�งนั้น 
(3) เงินเดือนท่ีจะได�รับสําหรับตําแหน�งนั้น  ตามคุณวุฒิท่ีประกาศรับสมัครสอบ 
(4) วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัครสอบ 
(5) เอกสารและหลักฐานท่ีใช�ในการสมัครสอบ 
(6) หลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขัน  เกณฑ การตัดสิน  การข้ึนบัญชี  และการ

ยกเลิกบัญชีผู�สอบแข�งขันได� 
(7) การบรรจุแต�งต้ังผู�สอบแข�งขันได�เป'นพนักงานเทศบาล   กําหนดเง่ือนไขให�ผู�นั้น

จะต�องดํารงตําแหน�งในเทศบาลท่ีบรรจุแต�งต้ังอย�างน�อย  2  ปJ  จึงสามารถโอน
ไปดํารงตําแหน�ง  ณ  ท่ีแห�งอ่ืนได� เว�นแต�เม่ือผ�านการทดลองปฏิบัติราชการแล�ว
และมีเหตุผลความจําเป'นอย�างยิ่ง  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลอาจ
พิจารณาให�โอนย�ายได�ตามท่ีเห็นสมควร 

(8) เรื่องอ่ืน ๆ หรือข�อความอ่ืนท่ีผู�สมัครสอบควรทราบ 
การประกาศรับสมัครสอบแข�งขันนั้นให�ประกาศไว�ในท่ีเปdดเผย  ณ  สถานท่ีรับสมัครสอบ

ก�อนวันท่ีเริ่มรับสมัครสอบ ไม�น�อยกว�า  10  วัน  และแจ�งให�คณะกรรมการพนักงานเทศบาลทุกจังหวัด  และ
สํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอ่ืนใดตามความ
เหมาะสมด�วย เพ่ือประชาสัมพันธ ให�ทราบโดยท่ัวกันด�วยก็ได�” 

ข�อ 54 13ให�คณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขัน จัดให�มีเจ�าหน�าท่ีรับสมัครสอบ โดยให�มี
กําหนดเวลารับสมัครสอบไม�น�อยกว�า  15 วันทําการ 

ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเป'นท่ีจะต�องขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบแข�งขันให�
คณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันเสนอแนะผู�ดําเนินการสอบแข�งขันเพ่ือประกาศขยายระยะเวลาการรับ
สมัครสอบได�ไม�น�อยกว�า 5 วันทําการ  แต�ไม�เกิน  15 วันทําการ  นับต้ังแต�วันถัดจากวันสุดท�ายของการรับ
สมัครสอบ  โดยจะต�องประกาศการขยายเวลานั้นก�อนวันครบกําหนดวันปdดรับสมัครสอบ” 

ข�อ 55 14ให�ผู�สมัครสอบเสียค�าธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหน�งท่ีสมัครสอบตามอัตรา  ดังนี้ 
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 ข�อ 53 แก�ไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2550 
13

 ข�อ 54 แก�ไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2550 
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(1) ภาค  ก  ให�เสียค�าธรรมเนียมสอบ  ตําแหน�งละไม�เกิน  100  บาท 
(2) ภาค  ข  และ ภาค ค  ให�เสียค�าธรรมเนียมสอบ  ดังนี้ 

(2.1) ตําแหน�งสายงานเริ่มต�น ระดับ 1 หรือตําแหน�งสายงานเริ่มต�น ระดับ 2   
ตําแหน�งละไม�เกิน 100  บาท 
(2.2) ตําแหน�งสายงานเริ่มต�น ระดับ 3 ข้ึนไป  ตําแหน�งละไม�เกิน  200  บาท 

ค�าธรรมเนียมสอบจะไม�จ�ายคืนให�ไม�ว�ากรณีใดๆ เว�นแต�มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้น
ท้ังหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส�อไปในทางทุจริตตามข�อ 15 ให�จ�ายคืนค�าธรรมเนียมสอบให�แก�ผู�สมัครสอบ
ท่ีมิได�มีส�วนเก่ียวข�องกับการทุจริตหรือส�อไปในทางทุจริตนั้นได� เว�นแต�มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นท้ังหมด  
เนื่องจากมีการทุจริตหรือส�อไปในทางทุจริต  ตามข�อ 59 ให�จ�ายคืนค�าธรรมเนียมสอบให�กับผู�สมัครสอบ        
ท่ีมิได�มีส�วนเก่ียวข�องกับการทุจริตหรือส�อไปในทางทุจริตนั้นได� 

สําหรับค�าธรรมเนียมดังกล�าวให�พิจารณานําไปถัวจ�ายเป'นค�าใช�จ�ายเก่ียวกับการ
สอบแข�งขันได�ทุกรายการ โดยรายงานผลการใช�จ�ายให�คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ทราบ 

ในกรณีท่ีผู�สมัครสอบแข�งขันผู�ใดเป'นข�าราชการพลเรือนสามัญ  หรือข�าราชการหรือ
พนักงานส�วนท�องถ่ิน  และประสงค จะสมัครสอบแข�งขันในตําแหน�งท่ีมีระดับไม�สูงกว�าตําแหน�งท่ีตนดํารงอยู� 
ซ่ึงใช�คุณวุฒิเช�นเดียวกับตําแหน�งท่ีตนดํารงอยู�  จะต�องยื่นหนังสือรับรองจากผู�บังคับบัญชาซ่ึงเป'นผู�มีอํานาจ 
สั่งบรรจุ อนุญาตให�มาสมัครสอบแข�งขันได�พร�อมกับใบสมัครสอบ  หากไม�มีหนังสือรับรองดังกล�าวผู�นั้นไม�มี
สิทธิเข�าสอบสําหรับการสอบแข�งขันครั้งนั้น 

ข�อ 56 15ให�ผู�ดําเนินการสอบแข�งขัน ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�าสอบ  ก�อนวันสอบไม�น�อย
กว�า10  วันทําการ 

ข�อ 57 16การตัดสินว�าผู�ใดเป'นผู�สอบแข�งขันได�ให�ถือเกณฑ ว�า  ต�องเป'นผู�สอบได�คะแนนใน
ภาคความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะสําหรับตําแหน�ง  (ภาค ข)  และภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (ภาค ค)
ท่ีสอบตามหลักสูตรแต�ละภาคไม� ตํ่ากว�าร�อยละ 60 โดยไม�ต�องนําคะแนนจากการสอบภาคความรู�
ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) มารวม  ท้ังนี้  ให�คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด�วย 

ข�อ17 58 ให�ผู�ท่ีสอบผ�านภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) ท่ีกรมส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ินจัดสอบ  เป'นผู�มีสิทธิสมัครสอบในภาคความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะสําหรับตําแหน�ง (ภาค ข)  และ
เม่ือสอบผ�านภาคความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะสําหรับตําแหน�ง  (ภาค ข) โดยได�คะแนนตามเกณฑ ท่ีกําหนด
ไว�ในข�อ 57  ให�เป'นผู�มีสิทธิสอบในภาคอ่ืนต�อไปได� 
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 ข�อ 55 แก�ไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 (แก�ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2551) 
15

 ข�อ 56 แก�ไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2550 
16

 ข�อ 57 แก�ไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2550 
17

 ข�อ 58 แก�ไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2550 
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ข�อ 59 18ในกรณีท่ีตรวจพบว�ามีการทุจริตหรือส�อไปในทางทุจริต  อันอาจทําให�เกิดความไม�
เป'นธรรมในระหว�างดําเนินการสอบแข�งขัน ให�คณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการสอบแข�งขัน  รายงานให�
ผู�ดําเนินการสอบแข�งขัน  เพ่ือพิจารณาว�าสมควรยกเลิกการสอบแข�งขันในครั้งนั้นท้ังหมด  หรือยกเลิกเฉพาะ
วิชาหรือเฉพาะภาคท่ีมีการทุจริต  หรือส�อไปในทางทุจริตนั้น  หากผู�ดําเนินการสอบแข�งขัน  ได�ยกเลิกการ
สอบแข�งขันเฉพาะวิชาใด   หรือเฉพาะภาคใดแล�ว  ให�ดําเนินการสอบแข�งขันเฉพาะวิชานั้น   หรือเฉพาะภาค
นั้นใหม� โดยผู�ท่ีทุจริตหรือผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องกับการทุจริตในการสอบแข�งขันครั้งนั้นไม�มีสิทธิเข�าสอบแข�งขันอีก 

กรณีตรวจพบการทุจริตหรือส�อไปในทางทุจริต  ภายหลังท่ีมีการสอบเสร็จสิ้นแล�ว  แต�ก�อน
ประกาศผลการสอบแข�งขัน ให�คณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการสอบแข�งขัน  ตรวจสอบข�อเท็จจริงเม่ือ
ปรากฏหลักฐานชัดแจ�งว�าบุคคลหนึ่งบุคคลใดทุจริตในการสอบแข�งขัน  หรือมีส�วนร�วมในการทุจริต  
ผู�ดําเนินการสอบแข�งขันอาจใช�ดุลยพินิจตัดสิทธิผู�สมัครสอบแข�งขันนั้นได� 

กรณีตรวจพบการทุจริตการสอบแข�งขันภายหลังประกาศผลการสอบแล�ว  กรณีท่ีเทศบาล
เป'นผู�ดําเนินการสอบแข�งขัน  ให�คณะกรรมการพนักงานเทศบาล  ตรวจสอบข�อเท็จจริงและพิจารณามีมติเป'น
ประการใด ให�เทศบาลท่ีจัดสอบแข�งขันปฏิบัติให�เป'นไปตามนั้น  หากเทศบาลไม�ดําเนินการให�คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลแจ�งนายอําเภอหรือผู�ว�าราชการจังหวัดแล�วแต�กรณีในฐานะผู�กํากับดูแล  เพ่ือดําเนินการตาม
อํานาจหน�าท่ีต�อไป  ถ�าคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป'นผู�ดําเนินการสอบแข�งขัน  ให�คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล  ตรวจสอบข�อเท็จจริงและพิจารณาดําเนินการตามท่ีเห็นสมควร” 

ข�อ 60 19เม่ือได�ดําเนินการสอบแข�งขันเสร็จแล�ว  ให�คณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขัน
รายงานผลการสอบแข�งขันต�อผู�ดําเนินการสอบแข�งขัน  เพ่ือประกาศข้ึนบัญชีผู�สอบแข�งขันได�ต�อไป 

ข�อ 6120  การข้ึนบัญชีผู�สอบแข�งขันได� ให�เรียงลําดับท่ีจากผู�สอบได�จากคะแนนรวมสูงสุดลง
มาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผู�สอบได�คะแนนรวมเท�ากัน ให�ผู�ได�คะแนนภาคความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะสําหรับ
ตําแหน�งมากกว�าเป'นผู�อยู�ในลําดับท่ีสูงกว�า  ถ�าได�คะแนนภาคความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะสําหรับตําแหน�ง
เท�ากัน  ให�ผู�ได�รับเลขประจําตัวสอบก�อนเป'นผู�อยู�ในลําดับท่ีสูงกว�า” 

ข�อ 62 21 บัญชีผู�สอบแข�งขันได�ให�ใช�ได�ไม�เกิน  2  ปJ  นับแต�วันประกาศข้ึนบัญชี แต�ถ�ามี
การสอบแข�งขันอย�างเดียวกันนั้นอีก  และได�ข้ึนบัญชีผู�สอบแข�งขันได�ใหม�แล�ว  บัญชีผู�สอบแข�งขันได�ครั้งก�อน
เป'นอันยกเลิก  เว�นแต�ได�มีการเรียกรายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุหรือได�มีการขอให�บัญชีผู�สอบแข�งขันได�        
ภายในกําหนด 2 ปJ ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว� และต�อมาบัญชีได�ครบระยะเวลาท่ีระบุ  และต�อมาบัญชีได�ครบ
ระยะเวลาตามท่ีระบุหรือก�อนมีการประกาศข้ึนบัญชีผู�สอบแข�งขันได�ใหม�  ให�ถือว�าผู�นั้นยังมีสิทธิได�รับการ
บรรจุแต�งต้ัง  แต�ท้ังนี้ผู�นั้นจะต�องไปรายงานตัวต�อเทศบาลท่ีจะบรรจุแต�งต้ังไม�เกิน 30 วัน  นับแต�วันถัดจาก

                                                           
18

 ข�อ 59 แก�ไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2550 
19

 ข�อ 60 แก�ไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2550 
20

 ข�อ 61 แก�ไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2550 
21

 ข�อ 62 แก�ไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 (แก�ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2551) 
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วันท่ีบัญชีผู�สอบแข�งขันได�นั้นมีอายุครบตามท่ีประกาศ   หรือวันท่ีประกาศข้ึนบัญชีผู�สอบแข�งขันได�ใหม�  
แล�วแต�กรณี 

ข�อ 63 22 การบรรจุบุคคลเข�ารับราชการเป'นพนักงานเทศบาล   เพ่ือแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�ง
ใดในเทศบาล  ให�บรรจุและแต�งต้ังจากผู�สอบแข�งขันได�ในตําแหน�งนั้นหรือตําแหน�งอ่ืนท่ีกําหนดคุณวุฒิตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งตรงกันกับคุณวุฒิท่ีผู�นั้นนํามาสมัครสอบแข�งขัน  และเป'นตําแหน�งท่ีเก่ียวข�อง
และเก้ือกูลกัน  ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด โดยต�องเรียกบรรจุและแต�งต้ังตามลําดับท่ี
ในบัญชีผู�สอบแข�งขันได� 

กรณีเทศบาลรายงานตําแหน�งว�างต�อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพ่ือดําเนินการ
สอบแข�งขันให�แทน  เม่ือประกาศข้ึนบัญชีผู�สอบแข�งขันได�แล�ว  และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลได�ส�งตัวผู�
สอบแข�งขันได�มาเพ่ือขอรับการบรรจุแต�งต้ังในตําแหน�งท่ีเทศบาลรายงานโดยชอบแล�ว ห�ามมิให�เทศบาล
ปฏิเสธการบรรจุแต�งต้ัง  ท้ังนี้ ให�ถือว�าการรายงานตําแหน�งว�างของเทศบาลต�อคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เป'นการร�องขอเพ่ือบรรจุแต�งต้ังแล�ว 

กรณีเทศบาลเป'นผู�ดําเนินการสอบแข�งขัน ให�บรรจุแต�งต้ังได�เฉพาะเทศบาลนั้น เม่ือบรรจุ
แต�งต้ังครบตามจํานวนอัตราท่ีว�างแล�ว  หากภายหลังตําแหน�งดังกล�าวว�างลง  อาจแต�งต้ังผู�สอบแข�งขันได�ท่ีอยู�
ในลําดับถัดไปให�ดํารงตําแหน�งได�  แต�ต�องบรรจุและแต�งต้ังเรียงตามลําดับท่ีท่ีสอบแข�งขันได�  โดยห�ามมิให�
อนุญาตให�องค กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืนหรือส�วนราชการอ่ืน ใช�บัญชีสอบแข�งขันไปบรรจุแต�งต้ังได� 

กรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  เป'นผู�ดําเนินการสอบแข�งขัน สามารถอนุญาตให�
เทศบาลอ่ืน  องค กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืน  หรือส�วนราชการอ่ืนภายในจังหวัด  ท่ีประสงค จะขอใช�บัญชี
สอบแข�งขันดังกล�าว  สามารถใช�บัญชีเพ่ือแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งท่ีสอบแข�งขันได�  หรือตําแหน�งอ่ืนท่ีกําหนด
คุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งตรงกันกับคุณวุฒิท่ีผู�นั้นนํามาสมัครสอบแข�งขัน  แต�ต�องเป'น
ตําแหน�งท่ีเก่ียวข�องและเก้ือกูลกัน  ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด โดยต�องเรียกบรรจุ
และแต�งต้ังตามลําดับท่ีในบัญชีผู�สอบแข�งขันได� 

เทศบาลสามารถขอใช�บัญชีสอบแข�งขันในตําแหน�งอ่ืนท่ีมีระดับเดียวกันหรือระดับสูงกว�ามา
บรรจุและแต�งต้ังในตําแหน�งท่ีมีระดับตํ่ากว�าจากบัญชีการสอบแข�งขันของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
หรือคณะกรรมการข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถ่ินอ่ืน ในจังหวัดเดียวกันได�  โดยมีเง่ือนไขว�าตําแหน�งท่ีขอ
ใช�จากบัญชีผู�สอบแข�งขันได�นั้น  ต�องเป'นตําแหน�งท่ีเก่ียวข�องเก้ือกูลกันกับตําแหน�งท่ีจะบรรจุแต�งต้ังและมี
คุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งตรงกันกับตําแหน�งท่ีจะบรรจุแต�งต้ัง  และในขณะบรรจุแต�งต้ัง
เทศบาลนั้นจะต�องไม�มีบัญชีผู�สอบแข�งขันได�ในตําแหน�งนั้น โดยผู�ได�รับการบรรจุและแต�งต้ังในตําแหน�งดังกล�าว
ต�องสมัครใจ 

ในกรณีท่ีเทศบาลขอใช�บัญชีผู�สอบแข�งขันได�ท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจัดสอบแข�งขัน
มาบรรจุและแต�งต้ัง  ให�เทศบาลบรรจุและแต�งต้ังบุคคลตามลําดับท่ีในบัญชีผู�สอบแข�งขันได�ท่ีคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลกําหนด 

                                                           
22

 ข�อ 63 แก�ไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 
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23กรณีเทศบาลหรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลไม�มีบัญชีผู�สอบแข�งขันได�ในตําแหน�งใด  
อาจบรรจุและแต�งต้ังผู�สอบแข�งขันได�โดยขอให�ใช�บัญชีผู�สอบแข�งขันได�ของกระทรวง ทบวง กรม ในตําแหน�ง
เดียวกันกับตําแหน�งท่ีจะบรรจุเข�ารับราชการได� 

ข�อ 6424  ผู�ใดได�รับการข้ึนบัญชีผู�สอบแข�งขันได�  ถ�ามีกรณีอย�างใดอย�างหนึ่งดังต�อไปนี้ 
ให�เป'นอันยกเลิกการข้ึนบัญชีผู�นั้นในบัญชีผู�สอบแข�งขันได�  คือ 

(1) ผู�นั้นได�ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต�งต้ังในตําแหน�งท่ีสอบได� 
(2) ผู�นั้นไม�มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข�ารับราชการภายในเวลาท่ีเทศบาลหรือ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนด  โดยมีหนังสือส�งทางไปรษณีย ลงทะเบียน  แจ�งให�ทราบกําหนดเวลา
ล�วงหน�าไม�น�อยกว�า  10  วัน  นับต้ังแต�วันท่ีท่ีทําการไปรษณีย รับลงทะเบียน 

(3) ผู�นั้นมีเหตุไม�อาจเข�าปฏิบัติหน�าท่ีราชการได�ตามกําหนดเวลาท่ีจะบรรจุและ
แต�งต้ังในตําแหน�งท่ีสอบได� 

(4) ผู�นั้นประสงค จะรับการบรรจุและแต�งต้ังในตําแหน�งท่ีสอบแข�งขันได�โดยการโอน 
แต�ส�วนราชการท่ีบรรจุไม�รับโอน  และได�แจ�งให�ทราบล�วงหน�าแล�วว�าจะไม�รับโอน  ผู�นั้นจึงไม�ประสงค จะรับ
การบรรจุ 

(5) ผู�นั้นได�รับการบรรจุและแต�งต้ังในตําแหน�งท่ีสอบได�ไปแล�ว ให�ยกเลิกการข้ึน
บัญชีผู�นั้นไว�ในบัญชีผู�สอบแข�งขันได�ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน 

ข�อ 6525 ผู�ใดถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี  ถ�าบัญชีนั้นยังไม�ยกเลิก  และเจ�าของบัญชี พิจารณา
เห็นว�ามีเหตุอันสมควรจะอนุมัติให�ข้ึนบัญชีผู�นั้นไว�ในบัญชีเดิมเป'นลําดับแรกท่ีจะบรรจุในครั้งต�อไปตามเดิม     
ก็ได� 

กรณีถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีเนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว�าด�วยการรับราชการ
ทหารเม่ือออกจากราชการทหาร โดยไม�มีความเสียหายและประสงค จะเข�ารับราชการในตําแหน�ง 
ท่ีสอบได� และบัญชีนั้นยังไม�ยกเลิก  ให�ข้ึนบัญชีผู�นั้นไว�ในบัญชีเดิมเป'นลําดับแรกท่ีจะบรรจุในครั้งต�อไป 

ข�อ 66 26 เพ่ือประโยชน ในการตรวจสอบให�เกิดความเป'นธรรม ให�ผู�ดําเนินการสอบแข�งขัน
ดําเนินการ ดังต�อไปนี้ 

(1) กรณีท่ีเทศบาลเป'นผู�ดําเนินการสอบแข�งขัน ให�ส�งสําเนาคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการ       
1 ชุด  และสําเนาประกาศรับสมัครสอบแข�งขัน  2  ชุด  ไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  ก�อนเริ่มรับ
สมัครสอบไม�น�อยกว�า 7 วันทําการ  

(2)  เม่ือการสอบเสร็จสิ้น ให�รายงานต�อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  ภายใน 15 วันทําการ                        
นับแต�วันประกาศผลการสอบแข�งขัน โดยให�ส�งเอกสาร ดังต�อไปนี้ 
                                                           
23

 ข�อ 63 เพิ่มข�อความในวรรคเจ็ด ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี  12 มิถุนายน 2550 (แก�ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2550) 
24

 ข�อ 64 แก�ไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2550 
25

 ข�อ 65 แก�ไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2550 
26

 ข�อ 66 แก�ไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 (แก�ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2551) 
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ก. บัญชีกรอกคะแนน                             1  ชุด 
 ข. สําเนาประกาศข้ึนบัญชีผู�สอบแข�งขันได�    1  ชุด 

(3)  หากมีการยกเลิกการข้ึนบัญชีผู�สอบแข�งขันได� หรือข้ึนบัญชีไว�ตามเดิมให�รายงาน
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล นับแต�วันยกเลิกหรือข้ึนบัญชีนั้น  

(4)  หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ  ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�าสอบ
กําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีสอบ  ประกาศผลสอบและอ่ืน ๆ  นอกจากท่ีกําหนดไว�เดิมให�รายงาน
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ภายใน 3 วันทําการ นับแต�วันประกาศเปลี่ยนแปลง 

(5) กรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป'นผู�ดําเนินการสอบแข�งขัน ให�ส�งสําเนาคําสั่ง
แต�งต้ังคณะกรรมการ สําเนาประกาศรับสมัครสอบแข�งขัน บัญชีกรอกคะแนน และสําเนาประกาศข้ึนบัญชี     
ผู�สอบแข�งขันได� จํานวน 1 ชุด ให�คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเก็บไว�เป'นหลักฐานด�วย 

 

ส+วนท่ี  2 
การคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษ 

ข�อ 67 27การคัดเลือก กรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม�จําเป'นต�องสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข�ารับ
ราชการและแต�งต้ังให�เป'นพนักงานเทศบาลในเทศบาลนั้นตามข�อ  45 (2)  ให�เทศบาลเป'นผู�ดําเนินการ
คัดเลือก  ในกรณีท่ีเทศบาลไม�สามารถดําเนินการได� อาจร�องขอให�ส�วนราชการหรือหน�วยงานของรัฐ
ดําเนินการแทนได� 

ข�อ 68 28การคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม�จําเป'นต�องสอบแข�งขัน ตามข�อ 69                 
เพ่ือบรรจุบุคคลเป'นพนักงานเทศบาล ให�เทศบาลเป'นผู�ดําเนินการคัดเลือก 

ข�อ 69 29เทศบาลอาจคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งพนักงานเทศบาล
ในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม�จําเป'นต�องสอบแข�งขันได�ในกรณี  ดังนี้ 

(1) กรณีการบรรจุและแต�งต้ังผู�ได�รับทุนรัฐบาล  ทุนเล�าเรียนหลวงหรือทุนของเทศบาลเพ่ือ
การศึกษาวิชาในประเทศหรือต�างประเทศ 

(2) กรณีการบรรจุและแต�งต้ังผู�สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลอนุมัติให�ส�วนราชการใดจัดให�มีการศึกษาข้ึน  เพ่ือเข�ารับราชการในเทศบาลนั้นโดยเฉพาะ 

(3) กรณีการบรรจุและแต�งต้ังผู�สําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิท่ีคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลกําหนดให�คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข�ารับราชการในกรณีพิเศษได� 

(4) กรณีการบรรจุและแต�งต้ังผู�สอบแข�งขันได� ซ่ึงไม�สามารถรับการบรรจุได�เม่ือถึงลําดับ    
ท่ีท่ีสอบได� เนื่องจากอยู�ในระหว�างการรับราชการทหารตามกฎหมายว�าด�วยการรับราชการทหารและได�มา
รายงานตัวขอรับการบรรจุ เม่ือบัญชีผู�สอบแข�งขันได�ท่ีผู�นั้นสอบได�ถูกยกเลิกไปแล�ว 
                                                           
27

 ข�อ 67 แก�ไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี  9 สิงหาคม 2547 
28

 ข�อ 68 แก�ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี  1 พฤศจิกายน 2547 (ประชุมเวียน) 
29

 ข�อ 69 แก�ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี  1 พฤศจิกายน 2547 (ประชุมเวียน) 
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(5) กรณีการบรรจุและแต�งต้ังผู�สอบแข�งขันได� ซ่ึงถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีผู�สอบแข�งขันได� 
เนื่องจากได�มารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุแล�ว แต�มีเหตุท่ีไม�อาจเข�าปฏิบัติหน�าท่ีราชการในตําแหน�งท่ี
สอบแข�งขันได�ตามกําหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจุและแต�งต้ัง 

(6) กรณีการบรรจุและแต�งต้ังบุคคลท่ีมีความรู�ความสามารถและความชํานาญสูง เข�ารับ
ราชการในฐานะผู�เชี่ยวชาญ หรือผู�ชํานาญการ 

ข�อ 70 30การคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต�งต้ังผู�ได�รับทุนรัฐบาล  ทุนเล�าเรียนหลวงหรือทุนของ
เทศบาล  เพ่ือศึกษาวิชาในประเทศหรือต�างประเทศ  ตามข�อ  69 (1)  หรือผู�สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   
ท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลอนุมัติให�ส�วนราชการใดจัดให�มีการศึกษาข้ึน  เพ่ือเข�ารับราชการในเทศบาล
นั้นโดยเฉพาะตามข�อ  69 (2)  ให�ผู�ดําเนินการคัดเลือกดําเนินการ  ดังนี้ 

(1)  แต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกข้ึนคณะหนึ่งจํานวนไม�น�อยกว�า 5  คน  
ประกอบด�วย  ผู�ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป'นประธานกรรมการ  และผู�แทนหน�วย
ราชการท่ีเก่ียวข�อง  หรือพนักงานเทศบาลเป'นกรรมการ 

(2) ให�ผู�ประสงค จะขอรับการบรรจุ ยื่นใบสมัครตามแบบท่ีกําหนด พร�อมหลักฐานการศึกษา
และเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข�องตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนด 

(3) ให�คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร  หลักฐานการศึกษา
และเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข�องตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนดนอกจากนี้อาจใช�วิธีสัมภาษณ 
เพ่ิมเติมอีกก็ได�  และในการจัดลําดับผู�ได�รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุเข�ารับราชการและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งใด
ในเทศบาล  คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกอาจพิจารณากําหนดให�ผู�มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยตลอด
หลักสูตรสูงเป'นผู�อยู�ในลําดับต�น  สามารถได�รับการบรรจุเข�ารับราชการก�อน  หรือพิจารณาบรรจุตาม
องค ประกอบอ่ืนท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรก็ได� 

ข�อ 71 31การคัดเลือกผู�สําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
กําหนดให�คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข�ารับราชการในกรณีพิเศษได�  ตามข�อ 69 (3)  ให�เทศบาลดําเนินการ  
ดังนี้ 

(1) ประกาศรับสมัครคัดเลือก  ให�ระบุรายละเอียดในเรื่อง  ชื่อตําแหน�งท่ีจะบรรจุและ 
แต�งต้ัง  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู�มีสิทธิสมัครเข�ารับคัดเลือกสําหรับตําแหน�งนั้น  เงินเดือนท่ี
จะได�รับสําหรับตําแหน�งนั้น ตามวุฒิท่ีประกาศรับสมัครคัดเลือก  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร  แบบใบ
สมัคร  คุณวุฒิการศึกษา  เอกสารและหลักฐานท่ีใช�ในการสมัคร  ท้ังนี้  การประกาศรับสมัครคัดเลือกนั้น  ให�
ปdดไว�ในท่ีเปdดเผย  ณ  สถานท่ีรับสมัครก�อนวันท่ีเริ่มรับสมัครคัดเลือก  และจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียง
หรือทางอ่ืนใดตามความเหมาะสมด�วยก็ได� 

(2) ให�เทศบาล แต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกข้ึนคณะหนึ่งจํานวนไม�น�อยกว�า     
5  คน  ประกอบด�วย  ผู�ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป'นประธานกรรมการ  และผู�แทน
หน�วยราชการท่ีเก่ียวข�องหรือพนักงานเทศบาล เป'นกรรมการ 

                                                           
30

 ข�อ 70 แก�ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2547 (ประชุมเวียน) 
31

 ข�อ 71 แก�ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2547 (ประชุมเวียน) 
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(3) ให�ผู�ประสงค จะขอรับการบรรจุ  ยื่นใบสมัครตามแบบท่ีกําหนด  พร�อมหลักฐาน
การศึกษาและเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข�องตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนด 

(4) ให�คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก  อาจพิจารณาคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ วิธีสอบ
ข�อเขียน  วิธีสอบปฏิบัติ  หรือวิธีอ่ืนใด  วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได�ตามความเหมาะสม  ในการนี้คณะกรรมการ
ดําเนินการคัดเลือกอาจต้ังกรรมการสัมภาษณ   กรรมการออกข�อสอบ  หรือกรรมการทดสอบ  การปฏิบัติงาน
หรือกรรมการอ่ืนหรือเจ�าหน�าท่ีให�ดําเนินการในเรื่องต�าง ๆ  ได�ตามความจําเป'น 

(5) เม่ือได�ดําเนินการคัดเลือกเสร็จแล�ว  ให�คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกรายงานผลการ
คัดเลือกต�อเทศบาล  โดยจัดทําบัญชีรายชื่อผู�ท่ีผ�านการคัดเลือกและจัดเรียงลําดับตามผลคะแนนตาม (4)  เพ่ือ
เทศบาลจะได�ประกาศผลการคัดเลือก  และบรรจุและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งท่ีคัดเลือกตามลําดับต�อไป 

(6) ในกรณีท่ีมีผู�ผ�านการคัดเลือกมากกว�าจํานวนตําแหน�งว�าง  และภายหลังมีตําแหน�งว�าง
เพ่ิมอีก  ก็อาจบรรจุและแต�งต้ังผู�ผ�านการคัดเลือกท่ีเหลืออยู�ในลําดับท่ีถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้น  
หรืออาจดําเนินการคัดเลือกใหม�ก็ได�  ท้ังนี้  ให�อยู�ในดุลยพินิจของเทศบาล 

ข�อ 72 32การคัดเลือกผู�สอบแข�งขันได�  ซ่ึงไม�สามารถรับการบรรจุได�เม่ือถึงลําดับท่ีท่ีสอบได�  
เนื่องจากอยู�ในระหว�างการรับราชการทหารตามกฎหมายว�าด�วยการรับราชการทหาร  และได�มารายงานตัว
ขอรับการบรรจุ  เม่ือบัญชีผู�สอบแข�งขันได�ท่ีผู�นั้นสอบได�ถูกยกเลิกไปแล�ว  ตามข�อ  69 (4)  ให�เทศบาลเป'น
ผู�ดําเนินการคัดเลือก  ดังต�อไปนี้ 

(1) ให�ผู�ประสงค จะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัครตามแบบท่ีกําหนด  และหนังสือรับรอง
ประวัติการรับราชการทหาร  พร�อมด�วยสําเนาหลักฐานการศึกษาและสําเนาหลักฐานการรับราชการทหารตาม
กฎหมายว�าด�วยการรับราชการทหาร 

(2) เม่ือเทศบาลได�พิจารณาแล�วเห็นว�า  ผู�นั้นพ�นจากราชการทหารโดยไม�มีความเสียหาย
และมารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุเข�ารับราชการภายใน  180  วัน  นับแต�วันพ�นจากราชการทหาร 

(3) หากเทศบาลนั้นมีตําแหน�งท่ีผู�นั้นสอบแข�งขันได�ว�างอยู�  ให�ดําเนินการสั่งบรรจุและ
แต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งนั้นได� 

ข�อ 73 33การคัดเลือกผู�สอบแข�งขันได�  ซ่ึงถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีผู�สอบแข�งขันได�เนื่องจาก
ได�มารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุแล�ว  แต�มีเหตุผลท่ีไม�อาจเข�าปฏิบัติหน�าท่ีราชการในตําแหน�ง               
ท่ีสอบแข�งขันได�ตามกําหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจุและแต�งต้ัง  ตามข�อ  69 (5) ให�เทศบาลเป'น
ผู�ดําเนินการคัดเลือกดังต�อไปนี้ 

(1) ให�ผู�ประสงค จะขอรับการบรรจุยื่นหนังสือแสดงความจํานงขอบรรจุเข�ารับราชการและ
เข�าปฏิบัติหน�าท่ีราชการภายใน  15  วัน  นับแต�วันครบกําหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจุและแต�งต้ัง 

(2) เม่ือเทศบาลได�พิจารณาแล�ว  เห็นสมควรท่ีจะบรรจุผู�นั้นเข�ารับราชการ 

(3) หากเทศบาลนั้นมีตําแหน�งท่ีผู�นั้นสอบแข�งขันได�ว�างอยู�  ให�ดําเนินการสั่งบรรจุและ
แต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งนั้นได� 
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 ข�อ 72 แก�ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2547 (ประชุมเวียน) 
33

 ข�อ 73 แก�ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2547 (ประชุมเวียน) 
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ข�อ 74 34การคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู�ความสามารถและความชํานาญสูง  เพ่ือบรรจุเข�ารับ
ราชการในฐานะผู�เชี่ยวชาญหรือผู�ชํานาญการในเทศบาลตามข�อ 69 (6)  ให�เทศบาลเป'นผู�ดําเนินการคัดเลือก 
ในกรณีท่ีเทศบาลไม�สามารถดําเนินการได� อาจร�องขอให�ส�วนราชการหรือหน�วยงานของรัฐดําเนินการแทนก็ได� 
โดยดําเนินการตามท่ีกําหนดประกาศหลักเกณฑ และเง่ือนไขการบรรจุบุคคลเข�ารับราชการในฐานะผู�เชี่ยวชาญ
หรือผู�ชํานาญการของเทศบาล 

ข�อ 75 35เม่ือได�มีการดําเนินการคัดเลือกตามท่ีกําหนดในประกาศนี้  ให�เทศบาลดําเนินการ
ดังต�อไปนี้ 

(1) ส�งสําเนาคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก  1  ชุด  และสําเนาประกาศรับ
สมัครคัดเลือก  2  ชุด  ไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาล.ก�อนเริ่มรับสมัครคัดเลือกไม�น�อยกว�า  7  วันทํา
การ  โดยให�สําเนาประกาศรับสมัครคัดเลือก จํานวน 1 ชุด ให�คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลทราบด�วย 

(2) เม่ือการคัดเลือกเสร็จสิ้น  ให�เทศบาลรายงานไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
ภายใน  5  วันทําการนับแต�วันประกาศผลการคัดเลือกหรือดําเนินการคัดเลือกแล�วเสร็จ  โดยให�ส�งสําเนา
บัญชีผู�ได�รับการคัดเลือก  1  ชุด  หรือรายงานผลการคัดเลือก  1  ชุด 

(3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัคร  ประกาศผลการคัดเลือกและอ่ืน ๆ  
นอกจากท่ีกําหนดไว�เดิมให�รายงานสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลโดยด�วนท่ีสุด 

ส+วนท่ี  3 
การสอบคัดเลือก 

ข�อ 76 36 การสอบคัดเลือกตามข�อ 45 (3) เพ่ือแต�งต้ังพนักงานเทศบาลให�ดํารงตําแหน�ง
บริหารต�างสายงาน หรือแต�งต้ังพนักงานเทศบาลตําแหน�งผู�ปฏิบัติงานให�ดํารงตําแหน�งบริหารของเทศบาล  
หรือแต�งต้ังพนักงานครูเทศบาลให�ดํารงตําแหน�งสายงานผู�บริหารสถานศึกษา ให�เทศบาลหรือกรมส�งเสริม 
การปกครองท�องถ่ิน หรือจังหวัดท่ีกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินมอบหมายเป'นผู�ดําเนินการ 

หลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือก คุณสมบัติผู�มีสิทธิสอบคัดเลือก เกณฑ การตัดสิน การข้ึนบัญชี 
และการยกเลิกบัญชีผู�สอบคัดเลือกได� ให�เป'นไปตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด” 

ข�อ 77 37ให�เทศบาลแต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกข้ึนคณะหนึ่ง จํานวนไม�
น�อยกว�า  5  คน  ประกอบด�วยปลัดเทศบาลเป'นประธานกรรมการ  ผู�ทรงคุณวุฒิ ผู�แทนหน�วยราชการ           
ท่ีเก่ียวข�อง  และผู�แทนพนักงานเทศบาลเป'นกรรมการ 
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 ข�อ 74 แก�ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2547 (ประชุมเวียน) 
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 ข�อ 75 แก�ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2547 (ประชุมเวียน) 
36

 ข�อ 76 แก�ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2550  
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 ข�อ 77 แก�ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2547 (ประชุมเวียน) 
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ข�อ 78 คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกอาจต้ังกรรมการออกข�อสอบ  กรรมการ
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน�ง  หรือกรรมการหรือเจ�าหน�าท่ีดําเนินการในเรื่องการกรอกคะแนน       
หรือเรื่องอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวกับการสอบคัดเลือกได�ตามความจําเป'น 

ข�อ 79 38ให�คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกกําหนดวัน  เวลา  สถานท่ีสอบ         
ข�อเขียน  สัมภาษณ   และระเบียบเก่ียวกับการสอบได�เท�าท่ีจําเป'น  และไม�ขัดต�อเง่ือนไขการกําหนดหลักสูตร
และวิธีการดําเนินการเก่ียวกับการสอบคัดเลือกนี้  แล�วให�ประธานกรรมการประกาศก�อนวันสอบไม�น�อยกว�า  
5  วันทําการ 

ข�อ 80 39หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกและคุณสมบัติผู�มีสิทธิสมัครสอบในแต�ละตําแหน�ง
ให�เป'นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดท�ายนี้ 

ข�อ 81 40ให�เทศบาลประกาศรับสมัครสอบ  โดยระบุชื่อตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ัง  คุณสมบัติของ
ผู�มีสิทธิสมัครสอบ  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  และข�อความอ่ืนท่ีผู�สมัครสอบควรทราบ  โดยปdด
ประกาศรับสมัครนั้นไว�ในท่ีเปdดเผย  ณ สถานท่ีรับสมัครและแจ�งให�คณะกรรมการพนักงานเทศบาลอ่ืนและ
สํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลทราบก�อนวันรับสมัครหรือจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียง
หรือทางอ่ืนใดตามความเหมาะสมเพ่ือประชาสัมพันธ ให�ทราบโดยท่ัวกันด�วยก็ได� 

ข�อ 82 41ให�เทศบาลจัดให�มีเจ�าหน�าท่ีรับสมัครสอบโดยให�มีกําหนดเวลารับใบสมัครสอบ   
ไม�น�อยกว�า  10  วันทําการ 

ข�อ 83 ผู�มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกจะต�องเป'นผู�มีคุณสมบัติครบถ�วนตามท่ีกําหนดในประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือก  ตามข�อ  81  ในวันรับสมัครสอบคัดเลือก 

ข�อ 84 42ให�เทศบาลประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�าสอบก�อนวันสอบไม�น�อยกว�า  10 วันทําการ 

ข�อ 85 การตัดสินว�าผู�ใดเป'นผู�สอบคัดเลือกได�ให�ถือเกณฑ ว�า  ต�องเป'นผู�สอบได�คะแนนในแต�
ละภาคท่ีสอบตามหลักสูตรไม�ต่ํากว�าร�อยละหกสิบ  ท้ังนี้ให�คํานึงถึงหลักวิชาวัดผลด�วย 

ข�อ 86 43การสอบคัดเลือกจะต�องสอบตามหลักสูตรทุกภาค  แต�คณะกรรมการดําเนินการ
สอบคัดเลือกจะกําหนดให�ผู�สมัครสอบสอบภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป  หรือภาคความรู�ความสามารถท่ีใช�
เฉพาะตําแหน�งก�อน แล�วจึงให�ผู�สอบได�คะแนนตามเกณฑ ท่ีกําหนดไว�ในข�อ  85  สอบในภาคอ่ืนต�อไปก็ได�  
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 ข�อ 79 แก�ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2547 (ประชุมเวียน) 
39

 ข�อ 80 แก�ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2547 (ประชุมเวียน) 
40

 ข�อ 81 แก�ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2547 (ประชุมเวียน) 
41

 ข�อ 82 แก�ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2547 (ประชุมเวียน) 
42

 ข�อ 84 แก�ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2547 (ประชุมเวียน) 
43

  ข�อ 86 แก�ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงารนเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อหลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  
(แก�ไขเพิ่มเติม)   ลงวันท่ี 30 เมษายน 2547 
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เว�นแต�การสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงานผู�บริหารเพ่ือแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในต�างสายงาน ให�ดําเนินการ
สอบคัดเลือกโดยทดสอบภาคความรู�ความสามารถเฉพาะตําแหน�งและภาคความเหมาะสมกับตําแหน�งตามท่ี
กําหนดท�ายหลักเกณฑ  

ข�อ 87 44ในกรณีท่ีปรากฏว�ามีการทุจริตหรือส�อไปในทางทุจริตอันอาจทําให�เกิดความไม�เป'น
ธรรมในการสอบคัดเลือก  ให�คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกรายงานให�เทศบาลทราบเพ่ือพิจารณาว�า
จะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นท้ังหมดหรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคท่ีเกิดการทุจริตหรือส�อไป
ในทางทุจริตตามแต�จะเห็นสมควร  ถ�าหากเทศบาลให�ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล�วก็ให�ดําเนินการ
สอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม�  สําหรับผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องกับการทุจริตหรือส�อไปในทางทุจริตไม�มีสิทธิเข�า
สอบอีกต�อไป 

ข�อ 88 45เม่ือได�ดําเนินการสอบคัดเลือกเสร็จแล�ว  ให�คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก
รายงานผลการสอบต�อเทศบาล  เพ่ือจะได�ประกาศรายชื่อผู�สอบคัดเลือกได�ต�อไป 

ข�อ 89 การข้ึนบัญชีผู�สอบคัดเลือกได�  ให�เรียงลําดับท่ีจากผู�สอบได�คะแนนรวมสูงลงมา
ตามลําดับ  ในกรณีท่ีมีผู�สอบได�คะแนนรวมเท�ากัน  ให�ผู�สอบได�คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง
มากกว�าเป'นผู�อยู�ในลําดับท่ีสูงกว�า  ถ�าได�คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน�งเท�ากัน  ให�ผู�ได�คะแนนภาค
ความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�งมากกว�าเป'นผู�อยู�ในลําดับท่ีสูงกว�า  ถ�าได�คะแนนภาคความรู�
ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�งเท�ากัน  ให�ผู�ได�รับเลขประจําตัวสอบก�อนเป'นผู�อยู�ในลําดับท่ีสูงกว�า 

ข�อ 90 46กรณีมีความประสงค จะข้ึนบัญชีผู�สอบคัดเลือกได� ให�ระบุระยะเวลาในการข้ึนบัญชี
ผู�สอบคัดเลือกได�ในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  และในประกาศผลการสอบคัดเลือก  โดยมีเง่ือนไขให�ใช�
บัญชีได�ไม�เกิน  2  ปJ  นับต้ังแต�วันข้ึนบัญชี  กรณียังใช�บัญชีไม�ครบตามท่ีระบุระยะเวลาในประกาศ  แต�
ประสงค จะสอบคัดเลือกตําแหน�งเดียวกันนั้นอีก  ต�องเสนอเหตุผลความจําเป'นให�เทศบาลพิจารณาให�ความ
เห็นชอบก�อน  หากเทศบาลพิจารณาเห็นชอบและได�ข้ึนบัญชีผู�สอบคัดเลือกได�ใหม�แล�ว  บัญชีผู�สอบคัดเลือกได�
ครั้งก�อนเป'นอันยกเลิก เว�นแต�บัญชีสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตําแหน�งบริหารในกรณีท่ีมีการบรรจุและ
แต�งต้ังผู�สอบคัดเลือกแทนตําแหน�งท่ีว�าง บัญชีท่ีข้ึนสํารองไว�สามารถใช�ต�อไปภายใน 60 วัน หากพ�นระยะเวลา
ดังกล�าว บัญชีสํารองให�ยกเลิก 

ข�อ 91 47 กรณีท่ีเทศบาลภายในจังหวัดนั้นมีตําแหน�งว�างและประสงค จะขอใช�บัญชี        
เพ่ือแต�งต้ังผู�สอบคัดเลือกได�แทนตําแหน�งท่ีว�าง ให�ขอใช�บัญชีจากเทศบาลภายในจังหวัด ก�อนขอใช�บัญชี     
จากเทศบาลในจังหวัดอ่ืน เว�นแต�บัญชีสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตําแหน�งบริหาร เทศบาลไม�สามารถ      
ใช�บัญชีสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตําแหน�งบริหารของเทศบาลหนึ่งได� 

                                                           
44

 ข�อ 87 แก�ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) 1 พฤศจิกายน 2547 (ประชุมเวียน) 
45

 ข�อ 88 แก�ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) 1 พฤศจิกายน 2547 (ประชุมเวียน) 
46

 ข�อ 90 แก�ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) 1 พฤศจิกายน 2547 (ประชุมเวียน) 
47

 ข�อ 91 แก�ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) 1 พฤศจิกายน 2547 (ประชุมเวียน) 
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ข�อ 92 48การดําเนินการสอบคัดเลือกให�เทศบาลดําเนินการ ดังต�อไปนี้ 
(1) ส�งสําเนาคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือก  1  ชุด  และสําเนาประกาศรับสมัคร

สอบคัดเลือก  3  ชุด  ไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ก�อนเริ่มรับสมัครสอบคัดเลือกไม�น�อยกว�า  7  วัน
ทําการโดยสําเนาประกาศรับสมัครสอบจํานวน 1 ชุด ให�คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลทราบด�วย 

(2) เม่ือการสอบเสร็จสิ้นแล�ว  ให�สําเนาบัญชีผู�สอบคัดเลือกได�  1  ชุด  ไปยังคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล  ภายใน  5  วันทําการนับต้ังแต�วันประกาศผลสอบ 

(3) เม่ือมีการยกเลิกการข้ึนบัญชีสอบคัดเลือกได�  หรือข้ึนบัญชีผู�ใดไว�ตามเดิม ให�รายงานไป
ยังสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ภายใน  7  วันทําการ  นับต้ังแต�วันยกเลิกหรือข้ึนบัญชีผู�
นั้น 

(4) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ  ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�าสอบ
กําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีสอบ  ประกาศผลสอบหรืออ่ืน ๆ  นอกจากท่ีกําหนดไว�เดิม  ให�รายงานไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ภายใน  3  วัน  

 
ส+วนท่ี 4 

การคัดเลือก 

ข�อ 93 49การคัดเลือกตามข�อ 45 (4) เพ่ือแต�งต้ังพนักงานเทศบาลให�ดํารงตําแหน�งบริหาร 
ในระดับท่ีสูงข้ึน ให�เทศบาลหรือกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน หรือจังหวัดท่ีกรมส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ินมอบหมายเป'นผู�ดําเนินการ 

การคัดเลือกอาจดําเนินการโดยวิธีสอบสัมภาษณ  วิธีสอบข�อเขียน วิธีสอบปฏิบัติ วิธีประเมิน
หรือวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได�ตามความเหมาะสม โดยให�คํานึงถึงผลงาน ความรู� ความสามารถ ความ
ประพฤติ ประวัติการรับราชการและผลการปฏิบัติงานประกอบด�วย ท้ังนี้ ให�เป'นไปตามท่ีคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลกําหนด 

ข�อ 94 การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึนให�
ดําเนินการได�   6  กรณี  ดังนี้ 

(1) การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในระดับสูงข้ึนในระดับควบ  
สําหรับตําแหน�งท่ีกําหนดเป'นตําแหน�งระดับควบ 

(2) การคัดเลือกพนักงานเทศบาล  เพ่ือแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในระดับสูงข้ึนนอกระดับ
ควบ  สําหรับตําแหน�งท่ีกําหนดเป'นตําแหน�งผู�ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ  

(3) การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึนนอกระดับ
ควบ  สําหรับตําแหน�งในสายงานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  หรือตําแหน�งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

(4) การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน     สําหรับ
ตําแหน�งผู�บริหารของเทศบาล 

(5) 50ยกเลิก 

                                                           
48

 ข�อ 92 แก�ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) 1 พฤศจิกายน 2547 (ประชุมเวียน) 
49

 ข�อ 93 แก�ไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2550 
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(6) 51ยกเลิก 

ข�อ 95 52การคัดเลือกเพ่ือแต�งต้ังพนักงานเทศบาลให�ดํารงตําแหน�งในระดับสูงข้ึนในระดับ
ควบ  สําหรับตําแหน�งท่ีกําหนดเป'นตําแหน�งระดับควบ  ตามข�อ  94 (1) ให�เทศบาลเป'นผู�ดําเนินการคัดเลือก 

การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ ง   ให� เทศบาลดําเนินการตามหลักเกณฑ และเ ง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนด ภายใต�กรอบกําหนด ดังนี้ 

(1) พนักงานผู�นั้นเป'นผู�มีคุณสมบัติครบถ�วนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ัง และตามประกาศกําหนดหลักเกณฑ การเลื่อนและแต�งต้ังพนักงาน
เทศบาลให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน 

(2) ให�ดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินบุคคล  และประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีผ�านมา
ของพนักงานเทศบาลผู�นั้น 

(3) ให�เทศบาลกําหนดแบบประเมินบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม (2)  โดยต�อง
มีรายการดังต�อไปนี้ 

(ก) ข�อมูลเก่ียวกับผู�รับการประเมิน 
(ข) หน�าท่ีความรับผิดชอบและความรู�ความสามารถท่ีต�องการของตําแหน�ง          

ท่ีจะประเมิน 
(ค) การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพ่ือเลื่อนตําแหน�ง 
(ง) สรุปความเห็นในการประเมินของผู�บังคับบัญชาตามลําดับชั้น 

(4) เกณฑ การตัดสินการประเมินว�าพนักงานเทศบาลท่ีจะผ�านการประเมินเพ่ือแต�งต้ังให�
ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน  ต�องมีมาตรฐานเทียบได�ไม�ตํ่ากว�าท่ี ก.พ. หรือ ก.ค. กําหนดไว�เป'นมาตรฐาน
สําหรับข�าราชการพลเรือนหรือข�าราชการครู 

(5) ให�นายกเทศมนตรีพิจารณาแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในระดับสูงข้ึน  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

ข�อ 96 53การคัดเลือก  เพ่ือแต�งต้ังพนักงานเทศบาลให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน     
นอกระดับควบ  สําหรับตําแหน�งท่ีกําหนดเป'นตําแหน�งผู�ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ ตามข�อ  94 (2)          
ให�เทศบาลเป'นผู�ดําเนินการ 

การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง  ให�ดําเนินการตามหลักเกณฑ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลกําหนดภายใต�กรอบกําหนดดังนี้ 

                                                                                                                                                                                     
50 ข�อ 94(5)ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 (ให�ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขการ
ประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล(เพิ่มเติม)ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550) 
51 ข�อ 94(6)ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 (ให�ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขการ
ประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล(เพิ่มเติม)ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550) 
52 ข�อ 95 แก�ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2547 (ประชุมเวียน) 
53

 ข�อ 96 แก�ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2547 (ประชุมเวียน) 
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(1) พนักงานผู�นั้นเป'นผู�มีคุณสมบัติครบถ�วนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ังและตามประกาศกําหนดหลักเกณฑ การเลื่อนและแต�งต้ังพนักงาน
เทศบาลให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน 

(2) ให�เทศบาลแต�งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานประกอบด�วย  
(ก) ประธาน ให�แต�งต้ังจากข�าราชการหรือพนักงานเทศบาลหรือผู�ท่ีเคยเป'นข�าราชการ

หรือพนักงานเทศบาลท่ีดํารงตําแหน�งในสายงานท่ีจะประเมินสูงกว�าผู�ขอประเมินอย�างน�อย 1 ระดับ หรือ
ผู�ทรงคุณวุฒิเฉพาะด�านท่ีมีความรู�ชํานาญในสายงานนั้น ๆ ซ่ึงไม�เคยเป'นข�าราชการมาก�อน 

(ข) กรรมการ ให�แต�งต้ังจากข�าราชการหรือพนักงานเทศบาลหรือเคยเป'นข�าราชการ
หรือพนักงานเทศบาลท่ีเคยดํารงตําแหน�งในสายงานท่ีจะประเมินอย�างน�อยเท�ากับระดับตําแหน�งท่ีขอประเมิน
หรือผู�ทรงคุณวุฒิเฉพาะด�านท่ีมีความชํานาญในสายงานนั้นๆ ซ่ึงมีผลงานเป'นท่ีประจักษ ในความสามารถ 
จํานวนไม�น�อยกว�า 2 คน แต�ไม�เกิน 5 คน 

(ค) เลขานุการ ให�เทศบาลแต�งต้ังเลขานุการ จํานวน 1 คน 
(3) ให�ดําเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล  ประเมินคุณลักษณะของ

บุคคล  และประเมินผลงานท่ีผ�านมาของพนักงานเทศบาลผู�นั้น 
(4) ให�คณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2)  กําหนดแบบและวิธีการประเมินคุณสมบัติ

ของบุคคล คุณลักษณะของบุคคล  และประเมินผลงาน  ตาม (3)  โดยต�องมีรายการดังต�อไปนี้ 
(ก) ข�อมูลเก่ียวกับผู�รับการประเมิน 
(ข) หน�าท่ีความรับผิดชอบและความรู�ความสามารถท่ีต�องการของตําแหน�งท่ีจะ

ประเมิน 
(ค) การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพ่ือเลื่อนตําแหน�ง 
(ง) เอกสารแสดงผลการปฏิบัติงานหรือผลงานทางวิชาการ 
(จ) สรุปความเห็นในการประเมินของคณะกรรมการประเมินงาน 

(5) เกณฑ การตัดสินการประเมินว�าพนักงานเทศบาลท่ีจะผ�านการประเมินเพ่ือแต�งต้ัง       
ให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน  ต�องมีมาตรฐานเทียบได�ไม�ตํ่ากว�าท่ี ก.พ. หรือ ก.ค. กําหนดไว�เป'นมาตรฐาน
สําหรับข�าราชการพลเรือนหรือข�าราชการครู 

(6) ให�นายกเทศมนตรีพิจารณาแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

ข�อ 97 54 ยกเลิก 

ข�อ 98 55การคัดเลือกเพ่ือแต�งต้ังพนักงานเทศบาลให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน  สําหรับ
ตําแหน�งผู�บริหารของเทศบาล  ตามข�อ  94 (4)  ให�เทศบาลเป'นผู�ดําเนินการคัดเลือก 

การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให�ดําเนินการตามหลักเกณฑ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลกําหนด ภายใต�กรอบกําหนดดังนี้ 

                                                           
54

 ข�อ 97 ยกเลิกโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี  13 กันยายน 2548 
55

 ข�อ 98 แก�ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2547 
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(1) พนักงานเทศบาลผู�นั้นเป'นผู�มีคุณสมบัติครบถ�วน  ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ัง  และตามประกาศกําหนดหลักเกณฑ การเลื่อนและแต�งต้ังพนักงาน
เทศบาลให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน 

(2) ให�เทศบาลแต�งต้ังคณะกรรมการคัดเลือก  จํานวนไม�น�อย กว�า  7  คน  ประกอบด�วย 
(2.1) ผู�ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 1 คน  เป'นประธาน 
(2.2) ผู�แทนส�วนราชการในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 2 คน เป'นกรรมการ 
(2.3) ผู�ทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญด�านการสอบ 1 คน เป'นกรรมการ 
(2.4) นายกเทศมนตรีหรือผู�แทนนายกเทศมนตรี เป'นกรรมการ 
(2.5) ท�องถ่ินจังหวัดเป'นกรรมการ 
(2.6) ผู�แทนพนักงานเทศบาลซ่ึงนายกเทศมนตรีแต�งต้ังเป'นกรรมการและเลขานุการ 

(3) หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  คุณสมบัติของผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกในแต�ละตําแหน�ง
ให�เป'นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดท�ายประกาศนี้ 

(4) คณะกรรมการคัดเลือกอาจต้ังกรรมการสัมภาษณ   กรรมการประเมินความเหมาะสมกับ
ตําแหน�งหรือเรื่องอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวกับการคัดเลือกได�ตามความจําเป'น 

(5) ให�คณะกรรมการคัดเลือกกําหนดวัน  เวลา  สถานท่ีดําเนินการคัดเลือกและระเบียบ
เก่ียวกับการคัดเลือกได�เท�าท่ีจําเป'น  และไม�ขัดต�อเกณฑ และวิธีการคัดเลือกนี้  แล�วให�ประธานกรรมการ
ประกาศก�อนวันดําเนินการคัดเลือกไม�น�อยกว�า  5  วันทําการ 

(6) ให�คณะกรรมการคัดเลือกประกาศรับสมัครการคัดเลือก  โดยระบุรายละเอียดในเรื่องชื่อ
ตําแหน�งท่ีจะดําเนินการคัดเลือกเพ่ือแต�งต้ัง  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู�มีสิทธิสมัครเข�ารับการ
คัดเลือกสําหรับตําแหน�งนั้น  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร  เอกสารและหลักฐานท่ีใช�ในการสมัคร  เกณฑ 
และวิธีการคัดเลือก  การประกาศผลการคัดเลือก  และเรื่องอ่ืน ๆ  หรือข�อความอ่ืนท่ีผู�สมัครควรทราบ  โดยให�
ปdดประกาศรับสมัครการคัดเลือกนั้นไว�ในท่ีเปdดเผย  ณ  สถานท่ีรับสมัคร  และให�แจ�งคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลทุกจังหวัดและสํานักงาน ก.ท. ทราบ  หรือจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอ่ืนใดตามความ
เหมาะสมเพ่ือประชาสัมพันธ ให�ทราบโดยท่ัวกันก�อนวันท่ีเริ่มรับสมัคร 

(7) ให�คณะกรรมการคัดเลือกจัดให�มีเจ�าหน�าท่ีรับสมัคร  โดยให�มีกําหนดเวลารับสมัครเข�า
รับการคัดเลือกไม�น�อยกว�า  15  วันทําการ 

(8) ให�คณะกรรมการคัดเลือกประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกก�อนวันดําเนินการ
คัดเลือกไม�น�อยกว�า  10  วันทําการ 

(9) ให�นายกเทศมนตรีแต�งต้ังผู�ได�รับคัดเลือก  ให�ดํารงตําแหน�งบริหารของเทศบาล
ตามลําดับท่ีในประกาศผลการคัดเลือก  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

(10) ในกรณีท่ีมีผู�ผ�านการคัดเลือกมากกว�าจํานวนตําแหน�งว�าง  และภายหลังมีตําแหน�งว�าง
เพ่ิมอีกในเทศบาลนั้นภายใน 60 วัน นับแต�ประกาศผลการคัดเลือก  ก็อาจให�เทศบาลนั้นแต�งต้ังผู�ได�รับการ
คัดเลือกท่ีเหลืออยู�ในลําดับท่ีถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้นให�ดํารงตําแหน�งได�  หากพ�นระยะเวลา
ดังกล�าวแล�ว บัญชีสํารองให�ยกเลิก ท้ังนี้ เทศบาลอาจดําเนินการคัดเลือกใหม�ก็ได�   

เทศบาลอ่ืนไม�สามารถขอใช�บัญชีคัดเลือกพนักงานเทศบาลตําแหน�งบริหารของเทศบาลท่ี 
เทศบาลท่ีมีตําแหน�งว�างดําเนินการคัดเลือกสําหรับเทศบาลนั้นได� 
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(11) เม่ือมีการดําเนินการคัดเลือก  ตามท่ีกําหนดในข�อ 98 นี้  ให�เทศบาลดําเนินการดังนี้ 
(11.1) แจ�งสําเนาประกาศรับสมัครเข�ารับการคัดเลือกจํานวน 1 ชุด    ให�คณะกรรมการ               

พนักงานเทศบาล  ก�อนวันเริ่มรับสมัครไม�น�อยกว�า  7  วันทําการ โดยให�สําเนาให�คณะกรรมการกลาง                                      
พนักงานเทศบาลทราบด�วย 

(11.2) เม่ือได�มีการดําเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล�วให�แจ�งสําเนาประกาศผลการ
คัดเลือกจํานวน  1  ชุด  ให�คณะกรรมการพนักงานเทศบาลภายใน  5  วัน  นับแต�วันประกาศผลการคัดเลือก 

(11.3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครเข�ารับการคัดเลือกประกาศ
รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือก  กําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีดําเนินการคัดเลือก  ประกาศผลการคัดเลือก
และอ่ืน ๆ  นอกจากท่ีกําหนดไว�เดิมให�รายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลภายใน  3  วัน 

ข�อ 99 56ยกเลิก 

ข�อ 100 57 ยกเลิก 

ข�อ 101 58ยกเลิก 

หมวด  5 
การบรรจุและแต+งตั้ง 

ข�อ 10259 การบรรจุบุคคลเข�ารับราชการเป'นพนักงานเทศบาล เพ่ือแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�ง
ใดในเทศบาล ให�บรรจุและแต�งต้ังจากผู�สอบแข�งขันได�ในตําแหน�งนั้น หรือตําแหน�งอ่ืนท่ีเก่ียวข�องและเก้ือกูล
กัน ซ่ึงกําหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งตรงกันกับคุณวุฒิท่ีผู�นั้นนํามาสมัครสอบแข�งขัน 

การร�องขอให�ดําเนินการสอบแข�งขัน การดําเนินการสอบแข�งขัน การข้ึนบัญชีการ
สอบแข�งขัน การใช�บัญชีการสอบแข�งขัน การขอใช�บัญชีและการบรรจุและแต�งต้ังจากบัญชีผู�สอบแข�งขันได� ให�
เป'นไปตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด 

มิให�นําความในวรรคหนึ่งมาใช�บังคับในกรณีการบรรจุและแต�งต้ังตามข�อ 104  ข�อ 109  
ข�อ 110 ข�อ 116  และข�อ 120” 

ข�อ 103 ผู�สอบแข�งขันได� ซ่ึงอยู�ในลําดับท่ีท่ีจะได�รับบรรจุ และแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งใด   
ถ�าปรากฏว�าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต�องห�าม โดยไม�ได�รับการยกเว�นจาก ก.ท.จ. ในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติ 
หรือมีลักษณะต�องห�ามตามท่ีกําหนดในหมวด 1 ว�าด�วยคุณสมบัติและลักษณะต�องห�ามเบ้ืองต�น หรือขาด

                                                           
56

 ข�อ 99 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 (ให�ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  หลักเกณฑ และเง่ือนไขการประเมินผล
งานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล(เพิ่มเติม)ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550) 
57

 ข�อ 100 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 (ให�ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขการ
ประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล(เพิ่มเติม)ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550) 
58

 ข�อ 101 แก�ไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2547 (ฉบับท่ี17) 
59

 ข�อ 102 แก�ไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงารนเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อหลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(แก�ไขเพิ่มเติม)   ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2550 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง โดยไม�ได�รับอนุมัติยกเว�นจาก  ก.ท. อยู�ก�อนหรือภายหลังการสอบแข�งขัน     
จะบรรจุและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งนั้นไม�ได� 

ข�อ 104 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเป'นอย�างยิ่ง เพ่ือประโยชน แก�ราชการท่ีจะต�องบรรจุ
บุคคลท่ีมีความรู�  ความสามารถ  และความชํานาญสูง เข�ารับราชการในฐานะผู�เชี่ยวชาญหรือผู�ชํานาญการ  
ก.ท.จ.อาจมีมติให�ความเห็นชอบตามท่ีเทศบาลร�องขอให�บรรจุและแต�งต้ังจากผู�ได�รับการคัดเลือกสําหรับการ
กําหนดระดับของตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ังและเง่ือนไขท่ีจะให�ได�รับให�เป'นไปตามหลักเกณฑ และเง่ือนไขท่ี ก.ท. 
กําหนด 

ข�อ 105 เทศบาลท่ีจะเสนอขอให� ก.ท.จ. พิจารณาให�ความเห็นชอบ เพ่ือบรรจุบุคคลเข�ารับ
ราชการในฐานะผู�เชี่ยวชาญ  หรือผู�ชํานาญการจะต�องมีลักษณะต�อไปนี้ 

(1) ลักษณะหน�าท่ี ความรับผิดชอบของเทศบาล  มีความจําเป'นท่ีจะต�องใช�บุคลากร      
ผู�ท่ีมีความรู� ความสามารถและความชํานาญงานในระดับผู�เชี่ยวชาญ หรือผู�ชํานาญการหรือผู�ท่ีมีความรู�  
ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได�ในระดับเดียวกัน  

(2) มีการกําหนดตําแหน�งผู�เชี่ยวชาญ หรือผู�ชํานาญการ เพ่ือรองรับลักษณะหน�าท่ี    
ความรับผิดชอบตาม (1)  โดยพิจารณากําหนดระดับตําแหน�ง ให�เหมาะสมกับความยากและคุณภาพของงาน
ในตําแหน�งนั้น ดังนี้ 

(ก) ตําแหน�งผู�เชี่ยวชาญ กําหนดเป'นตําแหน�งระดับ 9   
(ข) ตําแหน�งผู�ชํานาญการ  กําหนดเป'นตําแหน�งระดับ 6  ระดับ 7  หรือระดับ 8   

ข�อ 106 กรณีเทศบาล  มีความจําเป'นอย�างยิ่งเพ่ือประโยชน แก�ราชการท่ีจะต�องบรรจุบุคคล
เข�ารับราชการในฐานะผู�เชี่ยวชาญ หรือผู�ชํานาญการในเทศบาล  ให�เสนอเหตุผลและความจําเป'น คําชี้แจง 
ประวัติและผลงานของผู�ท่ีจะบรรจุเข�ารับราชการ ซ่ึงจะต�องเป'นผู�ท่ีมีความรู� ความสามารถและความชํานาญ
งานสูงในระดับผู�เชี่ยวชาญหรือผู�ชํานาญการ แล�วแต�กรณี และมีความเหมาะสมกับ ลักษณะงานในตําแหน�งท่ี
ขอบรรจุและแต�งต้ัง โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา  ประวัติการทํางาน และผลงานท่ีได�ปฏิบัติมา ตามแบบ
ท่ีกําหนดท�ายประกาศนี้ ให� ก.ท.จ. พิจารณา 

ในเหตุผลคําชี้แจงตามวรรคหนึ่ง  ให�แสดงรายละเอียด  ดังนี้ 
(1) บุคคลท่ีจะบรรจุเข�ารับราชการ คุณวุฒิ  ตําแหน�งท่ีจะบรรจุ และระดับตําแหน�ง  
(2) รายละเอียดหน�าท่ีความรับผิดชอบ  และปริมาณงานของตําแหน�งท่ีจะบรรจุ 
(3) เหตุผลความจําเป'นในการขอบรรจุบุคคลผู�นี้ 
(4) ประโยชน ท่ีทางราชการจะได�รับจากการบรรจุบุคคลผู�นี้ 

ข�อ 107 กรณีท่ีเทศบาลขอบรรจุบุคคลเข�ารับราชการตามข�อ  105  แต�ยังไม�ได�กําหนด
ตําแหน�งผู�เชี่ยวชาญ  หรือผู�ชํานาญการตามท่ีกําหนดในข�อ  105 (2)  ให�เทศบาลเสนอขอกําหนดตําแหน�ง
ผู�เชี่ยวชาญหรือผู�ชํานาญการให� ก.ท.จ.พิจารณาให�ความเห็นชอบก�อน  โดยกําหนดเป'นตําแหน�งสายงาน    
ตามลักษณะงานและกําหนดระดับตําแหน�งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�งท่ี  ก.ท. กําหนดแล�วเสนอให�ก.ท.
พิจารณาให�ความเห็นชอบ 

สําหรับกรณีการขอกําหนดตําแหน�งดังกล�าวเป'นการกําหนดตําแหน�งสายงานใหม�  ซ่ึงเป'นสาย
งานท่ี ก.ท. ยังไม�ได�กําหนดมาตรฐานกําหนดตําแหน�งของสายงานนั้น  ในการขอกําหนดตําแหน�งดังกล�าวให�
เทศบาลจัดทําร�างมาตรฐานกําหนดตําแหน�งของตําแหน�งสายงานนั้นเสนอไปพร�อมกันด�วย ท้ังนี้เพ่ือแสดงให�
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ทราบถึงประเภทตําแหน�ง  ชื่อตําแหน�งสายงานลักษณะงานโดยท่ัวไป  หน�าท่ีและ ความรับผิดชอบของ
ตําแหน�ง  ลักษณะงานท่ีต�องปฏิบัติ  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งและระดับตําแหน�ง 

ข�อ 107 ทวิ60 กรณีการโอนพนักงานเทศบาลเป'นข�าราชหรือพนักงานส�วนท�องถ่ินประเภท
อ่ืนหรือข�าราชการประเภทอ่ืน เม่ือเทศบาลได�รับแจ�งการรับโอนพนักงานเทศบาลผู�นั้นจากองค กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินประเภทอ่ืนหรือส�วนราชการอ่ืน ให�นายกเทศมนตรีรายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เพ่ือขอ
ความเห็นชอบให�พ�นจากตําแหน�ง โดยกําหนดวันออกคําสั่งให�พ�นจากตําแหน�งเป'นวันเดียวกันกับคําสั่งการรับ
โอนเม่ือมีคําสั่งรับโอนแล�วให�นายกเทศมนตรี รายงานให�คณะกรรมการพนักงานเทศบาลทราบ 

ข�อ 108 เม่ือ ก.ท.จ.  ได�เห็นชอบการบรรจุบุคคลใดเข�ารับราชการในฐานะผู�เชี่ยวชาญ หรือ
ผู�ชํานาญการ ในตําแหน�งใด ระดับใด แล�ว ให� ก.ท.จ. กําหนดอันดับเงินเดือนและข้ันเงินเดือนท่ีจะให�ได�รับ  
โดยข้ันเงินเดือนท่ีจะให�ได�รับดังกล�าว ก.ท.จ. ให�ได�รับในข้ันท่ีไม�ต่ํากว�าจุดก่ึงกลางระหว�างข้ันสูง และข้ันตํ่าของ
อันดับเงินเดือนท่ีผู�นั้นได�รับ 

ข�อ 109 ในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ี  ก.ท.จ. เห็นว�า ไม�จําเป'นต�องดําเนินการสอบแข�งขัน        
อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเข�ารับราชการและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งได�ในกรณีดังนี้ 

(1) การบรรจุและแต�งต้ังผู�ได�รับทุนรัฐบาล ทุนเล�าเรียนหลวง หรือทุนของเทศบาลเพ่ือ
ศึกษาวิชาในประเทศหรือต�างประเทศ  

(2) การบรรจุและแต�งต้ังผู�สําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิท่ี ก.ท. กําหนดให�คัดเลือกเพ่ือ   
บรรจุบุคคลเข�ารับราชการเป'นกรณีพิเศษ 

(3) การบรรจุและแต�งต้ังผู�สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ี  ก.ท.จ. อนุมัติให�ส�วนราชการ
ใดจัดให�มีการศึกษาข้ึน เพ่ือเข�ารับราชการในเทศบาลโดยเฉพาะ 

(4) การบรรจุและแต�งต้ังผู�สอบแข�งขันได� ซ่ึงไม�สามารถมารับการบรรจุได� เม่ือถึงลําดับท่ี
ท่ีสอบได� เนื่องจากอยู�ในระหว�างการรับราชการทหาร ตามกฎหมายว�าด�วยการรับราชการทหารและได�มา
รายงานตัวขอรับการบรรจุ เม่ือบัญชีผู�สอบแข�งขันได�ท่ีผู�นั้นสอบได� ถูกยกเลิกไปแล�ว 

(5) การบรรจุและแต�งต้ังผู�สอบแข�งขันได� ซ่ึงถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีผู�สอบแข�งขันได� 
เนื่องจากได�มารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุแล�ว  แต�มีเหตุท่ีไม�อาจเข�าปฏิบัติหน�าท่ีราชการในตําแหน�งท่ี
สอบแข�งขันได�ตามกําหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจุและแต�งต้ัง 

(6) กรณีการบรรจุและแต�งต้ังบุคคลท่ีมีความรู�ความสามารถและความชํานาญสูงเข�ารับ
ราชการในฐานะผู�เชี่ยวชาญหรือผู�ชํานาญการ 

ข�อ 110 พนักงานเทศบาลผู�ใดถูกสั่งให�ออกจากราชการเพ่ือไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
ว�าด�วยการรับราชการทหาร เม่ือผู�นั้นพ�นจากราชการทหาร โดยมิได�กระทําการใด ๆ  ในระหว�างรับราชการ
ทหารอันเสียหายแก�ราชการอย�างร�ายแรงหรือได�ชื่อว�าเป'นผู�ประพฤติชั่วอย�างร�ายแรง และผู�นั้นไม�เป'นผู�ขาด
คุณสมบัติ และมีลักษณะต�องห�ามตามท่ีกําหนดในหมวด 1 หากประสงค จะเข�ารับราชการเป'นพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลเดิม  ภายในกําหนดหนึ่งร�อยแปดสิบวันนับแต�วันพ�นจากราชการทหาร  ให�สั่งบรรจุและ
แต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในเทศบาลได� 

                                                           
60

 ข�อ 107 ทวิ ประกาศคณะกรรมการพนักงารนเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อหลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล        
(แก�ไขเพิ่มเติม)  ลงวันท่ี 30 เมษายน 2547 
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พนักงานเทศบาล ซ่ึงได�รับบรรจุเข�ารับราชการตามวรรคหนึ่ง ให�มีสิทธิได�นับวันรับราชการ 
ก�อนถูกสั่งให�ออกจากราชการ รวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายว�าด�วยการรับราชการทหารและวันรับ
ราชการเม่ือได�รับบรรจุกลับเข�ารับราชการเป'นเวลาราชการติดต�อกันเพ่ือประโยชน ตามประกาศนี้ และตาม
กฎหมายว�าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการส�วนท�องถ่ินเสมือน ว�าผู�นั้น มิได�เคยถูกสั่งให�ออกจาก      ราชการ 

ข�อ 111 เม่ือพนักงานเทศบาลผู�ใดออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว�าด�วย
การรับราชการทหาร ให�เทศบาลสงวนตําแหน�งในระดับเดียวกันไว�สําหรับบรรจุผู�นั้นกลับเข�ารับราชการ 

ข�อ 112 พนักงานเทศบาลผู�ท่ีได�ออกจากราชการไปรับราชการทหาร  ตามข�อ 111   หากผู�
นั้นประสงค จะขอกลับเข�ารับราชการในเทศบาลเดิมจะต�องยื่นคําขอพร�อมด�วยหนังสือรับรองประวัติการรับ
ราชการทหารตามแบบท่ีกําหนดท�ายประกาศนี้ ภายใน  180 วัน นับแต�วันพ�นจากราชการทหาร 

ข�อ 113 ให�เทศบาลตรวจสอบเอกสารและประวัติการรับราชการทหาร  ตามข�อ 112  หาก
เห็นว�าเป'นเอกสารท่ีถูกต�อง และผู�นั้นได�พ�นจากราชการทหารโดยมิได�กระทําการใด ๆ  ในระหว�างรับราชการ
ทหารอันเสียหายแก�ราชการอย�างร�ายแรง   หรือได�ชื่อว�าเป'นผู�ประพฤติชั่วอย�างร�ายแรง  และผู�นั้นไม�เป'นผู�ขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต�องห�าม อีกท้ังได�ผู�นั้นได�ยื่นคําขอบรรจุกลับเข�ารับราชการภายใน 180  วันนับแต�วัน
พ�นจากราชการทหาร  ก็ให�นายกเทศมนตรี  โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. สั่งบรรจุ  ผู�นั้นกลับเข�ารับราชการ
เป'นพนักงานเทศบาลและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในระดับเดิมท่ีสงวนไว�  โดยให�ได�รับเงินเดือน ดังนี้ 

(1) ในกรณีท่ีผู�กลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารต้ังแต� 6 เดือนข้ึนไป  แต�ไม�ถึง 
1 ปJ ให�สั่งบรรจุผู�นั้นกลับเข�ารับราชการเป'นพนักงานเทศบาล โดยให�รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในข้ันท่ีสูง
กว�าเดิมได�ไม�เกินครึ่งข้ัน 

ถ�ามีเศษของ 6 เดือนท่ีไปรับราชการทหาร เม่ือนําเศษท่ีเหลือไปรวมกับระยะ เวลาในการ
ปฏิบัติงานของครึ่งปJท่ีแล�วมาของผู�นั้นก�อนออกไปรับราชการทหารแล�วได�ครบ 6 เดือน ก็ให�สั่งบรรจุผู�นั้นกลับ
เข�ารับราชการโดยให�ได�รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในข้ันท่ีสูงกว�าเดิมได�อีกไม�เกินครึ่งข้ัน   

(2) ในกรณีท่ีผู�กลับจากราชการทหาร มีเวลารับราชการทหารครบ 1 ปJ ให�ผู�มีอํานาจสั่ง
บรรจุผู�นั้นกลับเข�ารับราชการเป'นพนักงานเทศบาล  โดยให�ได�รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในข้ันท่ีสูงกว�าเดิม
ได�ไม�เกินปJละหนึ่งข้ัน 

(3) ในกรณีท่ีผู�กลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารต้ังแต� 1 ปJ ข้ึนไปเศษของปJท่ี
ไปรับราชการทหารท่ีเหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ ข�อ (2) แล�วหากมีระยะเวลาเหลือครบ  6 เดือน ให�สั่ง
บรรจุผู�นั้นโดยให�ได�รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในข้ันท่ีสูงกว�าเดิม เพ่ิมจากข�อ (2) ได�อีกไม�เกินครึ่งข้ันสําหรับ
ระยะเวลาท่ีคํานวณได�ครบ 6 เดือน และหากยังมีเศษท่ีเหลือจากการคํานวณครั้งสุดท�ายแต�ไม�ครบ 6 เดือน ให�
พิจารณาคํานวณตามเกณฑ  ข�อ  (1) วรรคสอง 

ท้ังนี้  การให�ได�รับเงินเดือนสูงกว�าเดิม  ตามข�อ (1) ข�อ (2) และ ข�อ (3) นั้น  จะต�องไม�ได�รับ
ประโยชน มากกว�าผู�ท่ีมิได�ออกจากราชการไปรับราชการทหารและต�องไม�เกินข้ันสูงของอันดับ  

เงินเดือนสําหรับตําแหน�งระดับเดิม 

ข�อ 114 ในการบรรจุผู�ไปรับราชการทหารกลับเข�ารับราชการ หากผู�ใดไม�เคยได�รับการบรรจุ 
และแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในสายงานท่ีเริ่มต�นจากระดับ 3 ข้ึนไป ซ่ึงต�องใช�วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได�ไม�ตํ่า
กว�านี้ข้ึนไปเป'นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งมาก�อน หากจะแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในสายงานดังกล�าว     
ผู�นั้นจะต�องอยู�ในเกณฑ ท่ีกําหนดในหมวด 6 ว�าด�วยการย�ายพนักงานเทศบาล ด�วย 
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ข�อ 115 พนักงานเทศบาลท่ีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว�าด�วยการรับ
ราชการทหาร ก�อนวันท่ีประกาศนี้มีผลใช�บังคับ หากพ�นจากราชการทหารโดยไม�มีความเสียหายและประสงค 
จะเข�ารับราชการเป'นพนักงานเทศบาลในเทศบาลเดิม ภายในกําหนดหนึ่งร�อยแปดสิบวันนับแต�วันพ�นจาก
ราชการทหาร  ให�นําความท่ีกําหนดไว�ในข�อ 111  ข�อ 112  มาใช�บังคับแก�พนักงานเทศบาล ท่ีกล�าวถึงโดย
อนุโลม 

ข�อ 116 พนักงานเทศบาลผู�ใดออกจากราชการไปแล�ว  และไม�ใช� เป'นกรณีออกจาก 
ราชการในระหว�างทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ ถ�าสมัครเข�ารับราชการและเทศบาลต�องการจะรับผู�นั้นเข�ารับ
ราชการ ให�ผู�สมัครกลับเข�ารับราชการต�องยื่นคําขอตามแบบ และเอกสารประกอบ ดังนี้ 

(1) ใบรับรองแพทย  ซ่ึงรับรองไว�ไม�เกิน 60 วัน นับแต�วันท่ีออกใบรับรองถึงวันท่ียื่น
ขอกลับเข�ารับราชการ 

(2) สําเนาทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล 
(3) หนังสือรับรองความรู� ความสามารถ และความประพฤติของผู�บังคับบัญชาเดิมซ่ึงมี

ตําแหน�งต้ังแต�ระดับผู�อํานวยการกองหรือเทียบเท�าข้ึนไป 
(4) สําเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรท่ีเก่ียวข�องกับตําแหน�งท่ีจะบรรจุ 
(5) สําเนาทะเบียนบ�าน 
(6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(7) สําเนาหนังสือสําคัญการสมรส หลักฐานอนุญาตให�เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือ

หนังสือรับรองว�าเป'นบุคคลคนเดียวกัน (ถ�ามี) 
(8) สําเนาคําสั่งอนุญาตให�ออกจากราชการ 

ข�อ 117 ให�เทศบาลตรวจสอบเอกสารตามข�อ 116 และประวัติการรับราชการและ การ
ทํางานทุกแห�งของผู�สมัคร และให�สอบถามไปยังส�วนราชการหรือหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือให�ได�รายละเอียด
ข�อเท็จจริงมากท่ีสุดมาประกอบการพิจารณา 

ข�อ 118 การพิจารณาเพ่ือบรรจุผู�ท่ีออกจากราชการไปแล�วกลับเข�ารับราชการ ให�พิจารณา
ตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

(1) ผู�สมัครกลับเข�ารับราชการต�องมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�าม หรือได�รับการ
ยกเว�นในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต�องห�ามสําหรับพนักงานเทศบาล 

(2) ผู�สมัครกลับเข�ารับราชการต�องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งท่ีจะบรรจุ และ
แต�งต้ังตามท่ี  ก.ท. กําหนดไว�ในมาตรฐานกําหนดตําแหน�ง หรือได�รับอนุมัติจาก ก.ท.  

(3)  กรณีบรรจุและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งท่ี  ก.ท. กําหนดให�เป'นตําแหน�งท่ีมีระดับควบ
ในสายงานใด ต�องไม�มีผู�สอบแข�งขันได�หรือผู�สอบคัดเลือกได�ในตําแหน�งระดับใดระดับหนึ่งท่ีเป'นระดับควบใน
สายงานนั้น ข้ึนบัญชีรอการบรรจุหรือเลื่อนระดับตําแหน�งอยู� และกรณีบรรจุและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งท่ี 
ก.ท. มิได�กําหนดให�เป'นตําแหน�งท่ีมีระดับควบ ต�องไม�มีผู�สอบคัดเลือกได�ในตําแหน�งนั้น ข้ึนบัญชี รอการเลื่อน
ระดับตําแหน�งอยู�   เว�นแต� ผู�ท่ีจะกลับเข�ารับราชการนั้น เป'นผู�ท่ีออกจากราชการไปดํารงตําแหน�งทางการเมือง 
หรือสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท�องถ่ิน หรือผู�บริหารท�องถ่ิน หรือ
ลาออกจากราชการเพ่ือติดตามคู�สมรสไปรับราชการ ณ ต�างประเทศ หรือเป'นผู�ท่ีออกจากราชการไปเพราะถูก
ยุบเลิกตําแหน�ง  
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ข�อ 119 การบรรจุและแต�งต้ังผู�สมัครกลับเข�ารับราชการตามท่ีประกาศนี้  ให�
นายกเทศมนตรี  โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. สั่งบรรจุและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีไม�สูงกว�าเดิม  
และให�ได�รับเงินเดือนไม�สูงกว�าข้ันท่ีเคยได�รับอยู�เดิมก�อนออกจากราชการ 

ข�อ 120 การบรรจุและแต�งต้ังจากข�าราชการประเภทอ่ืน หรือพนักงานส�วนท�องถ่ินอ่ืนผู�ขอ
โอนมาเป'นพนักงานเทศบาลให�เป'นไปตามท่ีกําหนดในหมวด 8 

ข�อ 121 ผู�ได�รับการแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งพนักงานเทศบาล  ตําแหน�งใดต�องมีคุณวุฒิตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งในมาตรฐานกําหนดตําแหน�งท่ี ก.ท. กําหนด 

ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิใดเป'นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง ให�
หมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิท่ี ก.พ. ก.ค. หรือ  ก.ท. รับรอง 

กรณีมีเหตุผลความจําเป'น  ก.ท.  อาจให�ความเห็นชอบในการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน�งท่ีแตกต�างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งตามท่ีกําหนดไว�ในมาตรฐานกําหนดตําแหน�ง
ก็ได� 

ข�อ 12261  ผู�ได�รับบรรจุเข�ารับราชการเป'นพนักงานเทศบาลและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งใด
ในเทศบาล  หากภายหลังปรากฏว�าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต�องห�ามเบ้ืองต�นโดยไม�ได�รับการยกเว�นจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนดมาตรฐานท่ัวไป เก่ียวกับคุณสมบัติและ
ลักษณะต�องห�ามเบ้ืองต�นของพนักงานเทศบาล หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนั้น โดยไม�ได�รับ
อนุมัติยกเว�นจากคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลอยู�ก�อนก็ดี  หรือมีกรณีต�องหาอยู�ก�อนและภายหลังเป'น
ผู�ขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีต�องหานั้นก็ดี หรือกรณีบรรจุและแต�งต้ังจากบัญชีผู�สอบแข�งขันได�ในตําแหน�งอ่ืน
ท่ีไม�เก่ียวข�องเก้ือกูลกันก็ดี ให�นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล           
สั่งให�ผู�นั้นออกจากราชการโดยพลัน แต�ท้ังนี้ไม�กระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผู�นั้นได�ปฏิบัติไปตามอํานาจ     
และหน�าท่ี และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน อ่ืนใดท่ีได�รับหรือมีสิทธิจะได�รับจากทางราชการก�อนมีคําสั่ง
ให�ออกนั้น  และถ�าการเข�ารับราชการเป'นไปโดยสุจริตแล�ว  ให�ถือว�าเป'นการสั่งให�ออกเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญ
เหตุทดแทนตามกฎหมายว�าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการส�วนท�องถ่ิน 

ข�อ 123 การบรรจุและแต�งต้ังพนักงานเทศบาลให�ดํารงตําแหน�งท่ี  ก.ท.  ยังมิได�กําหนด
ตําแหน�ง จะกระทํามิได� 

ข�อ 12462 ผู�ใดได�รับการบรรจุเข�ารับราชการเป'นพนักงานเทศบาล  ให�มีการทดลองปฏิบัติ
หน�าท่ีราชการพนักงานเทศบาล โดยให�มีระยะเวลาไม�น�อยกว�า  6  เดือน  แต�ไม�เกิน  9  เดือน  กรณีผู�ท่ีได�รับ
การบรรจุและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งครูผู�ช�วย  ให�ผู�นั้นได�รับการเตรียมความพร�อมและพัฒนาอย�างเข�มใน
ตําแหน�งครูผู�ช�วยเป'นเวลาสองปJ  ก�อนแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งครู  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑ ท่ีคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลกําหนด  ในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการหรือการเตรียมความพร�อมและ
พัฒนาอย�างเข�มต�องดําเนินการในรูปคณะกรรมการ  กรณีท่ีไม�ผ�านการประเมินและไม�สมควรให�รับราชการ

                                                           
61

 ข�อ 122 แก�ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัดลําพูน. เรื่อง   หลักเกณฑ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
(เพ่ิมเติม)ลงวนัทีว่ันที่  22  ตุลาคม  พ.ศ.  2550 
 
62

 ข�อ 124 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรือ่ง   หลักเกณฑ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
(เพ่ิมเติม)(ฉบับที่28) ลงวันที่วนัที่  19 มิถนุายน พ.ศ. 2549 
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ต�อไป ก็ให�นายกเทศมนตรีสั่งให�ผู�นั้นออกจากราชการได�  โดยได�รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล 

ผู�ใดถูกสั่งให�ออกจากราชการตามวรรคหนึ่งให�ถือเสมือนว�า  ผู�นั้นไม�เคยเป'นพนักงานเทศบาล 
แต�ท้ังนี้ไม�กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน อ่ืนใดท่ีได�รับ
จากราชการในระหว�างท่ีผู�นั้นอยู�ระหว�างทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  หรืออยู�ระหว�างการเตรียมความพร�อม
และพัฒนาอย�างเข�ม 

ข�อ 125 ให�ผู�ได�รับการบรรจุจากผู�สอบแข�งขันได� หรือผู�ได�รับคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ี
ไม�จําเป'นต�องสอบแข�งขันเข�ารับราชการและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งพนักงานเทศบาลและข�าราชการประเภท
อ่ืน หรือพนักงานส�วนท�องถ่ินอ่ืนท่ีอยู�ในระหว�างทดลองปฏิบัติงาน   ซ่ึงโอนมาบรรจุและแต�งต้ังเป'นพนักงาน
เทศบาล ต�องทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการในตําแหน�งท่ีได�รับแต�งต้ัง 

ข�อ 126 ภายใต�บังคับข�อ  135 (2)  ให�ผู�ได�รับบรรจุและแต�งต้ังเป'นพนักงานเทศบาล ตาม
ข�อ 125  ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการในตําแหน�งท่ีได�รับแต�งต้ังเป'นเวลาหกเดือนนับแต�วันเข�าปฏิบัติหน�าท่ี
ราชการเป'นต�นไป 

ให�ผู�บังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการในเรื่องการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการอย�าง จริงจังมี
ความเท่ียงธรรมและได�มาตรฐานในอันท่ีจะให�การทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการเป'นกระบวนการเลือกสรรบุคคล
เข�ารับราชการอย�างมีประสิทธิภาพ 

ข�อ 127 ให�เทศบาลกําหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการได�ตามความ
เหมาะสม  แต�อย�างน�อยต�องประกอบด�วยความรู�ท่ีใช�ในการปฏิบัติหน�าท่ี  ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการปฏิบัติงานร�วมกับผู�อ่ืน  
ความสนใจท่ีจะพัฒนาตนเอง  คุณธรรม  การปฏิบัติตนตามกรอบของจรรยาบรรณและการรักษาวินัย  ความ
ประพฤติ  การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนและข�อบังคับของทางราชการ 

วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑ การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการให�
เป'นไปตามท่ีเทศบาลกําหนด  แล�วรายงานให� ก.ท.จ.  ทราบ 

ข�อ 128 ให�ผู�บังคับบัญชาหรือผู�ท่ีได�รับมอบหมายเป'นผู�มีหน�าท่ีดูแลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ี
ราชการ 

ให�ผู�มีหน�าท่ีดูแลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการมอบหมายงานให�ผู�ทดลองปฏิบัติหน�าท่ี
ราชการปฏิบัติ  และแจ�งให�ผู�ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการทราบอย�างชัดเจนเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงานการ
ประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ี
ราชการ 

ข�อ 129 ให�ผู�ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการทํารายงานการปฏิบัติหน�าท่ีราชการของตนเสนอผู�
มีหน�าท่ีดูแลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการตามแบบและวิธีการท่ีเทศบาลกําหนด 

ข�อ 130 ให�นายกเทศมนตรีแต�งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ี
ราชการ  ประกอบด�วยประธานกรรมการและกรรมการอีกจํานวนสองคน  ซ่ึงอย�างน�อยต�องแต�งต้ังจากผู�มี
หน�าท่ีดูแล การทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการหนึ่งคน  พนักงานเทศบาลผู�เก่ียวข�องกับการปฏิบัติงานของ         
ผู�ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการอีกหนึ่งคน 
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ข�อ 131 ให�คณะกรรมการทําหน�าท่ีประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการของ          
ผู�ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการตามรายการประเมิน  วิธีการประเมิน  และมาตรฐานหรือเกณฑ การประเมิน        
ท่ีกําหนดไว� ในข�อ  127  ทําการประเมินสองครั้ง  โดยประเมินครั้งแรกเม่ือทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ
มาแล�วเป'นเวลาสามเดือนและประเมินครั้งท่ีสอง  เม่ือทดลองปฏิบัติหน�าท่ีหน�าท่ีราชการครบหกเดือน  เว�นแต�  
คณะกรรมการไม�อาจประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการในแต�ละครั้งได�อย�างชัดแจ�งเนื่องจากผู�ทดลอง
ปฏิบัติหน�าท่ีราชการได�ลาคลอดบุตร  ลาป[วยซ่ึงจําเป'นต�องรักษาตัวเป'นเวลานาน  ลาป[วยเพราะประสบ
อันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน�าท่ีหรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน�าท่ี  หรือ
ลาเข�ารับการตรวจเลือกหรือเข�ารับการเตรียมพล  คณะกรรมการจะประเมินผลรวมเม่ือทดลองปฏิบัติหน�าท่ี
ราชการครบหกเดือนแล�วก็ได� 

ในกรณีท่ีมีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการตามข�อ  135 (2)  เม่ือครบ
กําหนดระยะเวลาท่ีขยายแล�วให�ประเมินอีกครั้งหนึ่ง 

ข�อ 132 ผลการประเมินของคณะกรรมการให�เป'นไปตามเสียงข�างมาก  และในกรณีมี
กรรมการท่ีไม�เห็นด�วยอาจทําความเห็นแย�งรวมไว�ก็ได� 

ข�อ 133 เม่ือคณะกรรมการได�ดําเนินการตามข�อ  131  แล�ว  ให�ประธานกรรมการรายงาน
ผลการประเมินต�อนายกเทศมนตรีตามแบบรายงานท�ายประกาศนี้ 

(1) ในกรณีท่ีผลการประเมินไม�ตํ่ากว�าเกณฑ หรือมาตรฐานท่ีกําหนดไว�ในข�อ127 ให�
รายงานเม่ือทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการครบหกเดือนแล�ว   หรือเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาท่ีขยายตาม ข�อ 135 (2)  
แล�ว 

(2) ในกรณีท่ีผลการประเมินตํ่ากว�าเกณฑ หรือมาตรฐานท่ีกําหนดไว�ในข�อ 127          
ให�รายงานเม่ือเสร็จสิ้นการประเมินแต�ละครั้ง 

ข�อ 134 เม่ือนายกเทศมนตรีได�รับรายงานตามข�อ  133 (1) แล�ว ให�ประกาศว�าผู�ทดลอง
ปฏิบัติหน�าท่ีราชการนั้นเป'นผู�ผ�านการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการพร�อมแจ�งให�ผู�นั้นทราบ และรายงานตาม
แบบรายงานท�ายประกาศนี้  ไปยัง ก.ท.จ. ภายในห�าวันทําการนับแต�วันประกาศ 

ข�อ 135 เม่ือนายกเทศมนตรีได�รับรายงานตามข�อ  133 (2)  ให�ดําเนินการดังนี้ 
(1) ในกรณี ท่ี เห็นควร ให� ผู� ทดลองปฏิ บั ติหน� า ท่ี ราชการออกจากราชการให�

นายกเทศมนตรีแสดงความเห็นในแบบรายงานตามข�อ 133 และมีคําสั่งให�ผู�นั้นออกจากราชการโดยความ
เห็นชอบของ ก.ท.จ.  ภายในห�าวันทําการนับแต�วันท่ีได�รับรายงานพร�อมกับแจ�งให�ผู�นั้นทราบ  และส�งสําเนา
คําสั่งให�ออกไปยัง ก.ท.จ.  ภายในห�าวันทําการนับแต�วันท่ีมีคําสั่ง 

(2) ในกรณีท่ีเห็นควรให�ผู�ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการต�อไป
จนครบหกเดือน  หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการต�อไปอีกระยะหนึ่งเป'นเวลาสามเดือน  
แล�วแต�กรณี  ให�แสดงความเห็นในแบบรายงาน  แล�วแจ�งให�ผู�ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ ผู�มีหน�าท่ีดูแลการ
ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  และคณะกรรมการทราบ  เพ่ือทําการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการและ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการต�อไป 

ในกรณีท่ีผู�ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการได�ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการจนสิ้นสุดระยะเวลาท่ี
ขยายแล�ว  และนายกเทศมนตรีได�รับรายงานว�าผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการของผู�นั้นยังตํ่ากว�าเกณฑ 
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หรือมาตรฐานอีก    ให�นายกเทศมนตรีมีคําสั่งให�ผู�นั้นออกจากราชการ  โดยนําความใน (1) มาใช�บังคับโดย
อนุโลม 

ข�อ 136 การนับเวลาทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการเป'นเดือนตามประกาศนี้ ให�นับวันท่ีผู�
ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการไม�ได�มาปฏิบัติงานรวมเป'นเวลาทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการด�วย  และให�นับวันเข�า
ปฏิบัติหน�าท่ีราชการวันแรกเป'นวันเริ่มต�น  และนับวันก�อนหน�าจะถึงวันท่ีตรงกับวันเริ่มต�นนั้นของเดือน
สุดท�ายแห�งระยะเวลาเป'นวันสิ้นสุดระยะเวลาถ�าไม�มีวันตรงกันในเดือนสุดท�าย  ให�ถือเอาวันสุดท�ายของเดือน
นั้นเป'นวันสิ้นสุดระยะเวลา 

ข�อ 137 พนักงานเทศบาลซ่ึงอยู�ในระหว�างทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  ผู�ใดได�รับแต�งต้ังให�
ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึนตามวุฒิ  ย�าย  โอน  หรือออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว�า
ด�วยการรับราชการทหารแล�วได�รับบรรจุกลับเข�ารับราชการเป'นพนักงานเทศบาลอีก  ให�ทดลองปฏิบัติหน�าท่ี
ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ ดังนี้ 

(1) กรณีได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในระดับสูงข้ึนในสายงานเดิมตามวุฒิท่ีได�รับ
เพ่ิมข้ึนหรือสูงข้ึน  ให�ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการต�อเนื่องไปกับ
ตําแหน�งเดิม  ถ�าได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในระดับสูงข้ึนในต�างสายงานให�เริ่มทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ
และนับเวลาทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการใหม� 

(2) กรณีย�ายไปดํารงตําแหน�งในสายงานเดิม  ให�ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการและ นับ
เวลาทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการต�อเนื่องกับตําแหน�งเดิม  ถ�าย�ายไปดํารงตําแหน�งในต�างสายงานให�เริ่มทดลอง
ปฏิบัติหน�าท่ีราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการใหม� 

(3) กรณีโอนมาดํารงตําแหน�งใหม�  ให�เริ่มทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการและนับเวลา
ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการใหม�  เว�นแต�กรณีโอนโดยบทบัญญัติของกฎหมายให�ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ
และนับเวลาทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการต�อเนื่องกับตําแหน�งเดิม 

(4) กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว�าด�วยการรับราชการ    
ทหาร  เม่ือได�รับบรรจุและแต�งต้ังเป'นพนักงานเทศบาล ไม�ว�าในสายงานเดิมหรือต�างสายงาน  ให�ทดลองปฏิบัติ
หน�าท่ีราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการต�อเนื่องกับตําแหน�งเดิม 

ข�อ 138 พนักงานเทศบาลผู�ใดได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งใดแล�ว   หากภายหลังปรากฏว�า
เป'นผู�มีคุณสมบัติไม�ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนั้น  ให�นายกเทศมนตรีแต�งต้ังผู�นั้นให�กลับไป
ดํารงตําแหน�งเดิม  หรือตําแหน�งอ่ืนในระดับเดียวกับตําแหน�งเดิมท่ีผู�นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน�งโดยพลัน โดยความเห็นชอบของ  ก.ท.จ. แต� ท้ังนี้   ไม�กระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผู�นั้นได�
ปฏิบัติไปตามอํานาจหน�าท่ี  และการรับเงินเดือน   หรือผลประโยชน อ่ืนใดท่ีได�รับ หรือมีสิทธิจะได�รับจากทาง
ราชการในระหว�างท่ีได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งท่ี  ผู�นั้นมีคุณสมบัติไม�ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน�ง 

ผู�ท่ีได�รับแต�งต้ังให�กลับไปดํารงตําแหน�งเดิมหรือตําแหน�งอ่ืนตามวรรคหนึ่ง  ให�รับเงินเดือนใน
ข้ันท่ีพึงจะได�รับตามสถานภาพเดิม และให�ถือว�าผู�นั้นไม�มีสถานภาพอย�างใดในการท่ีได�รับแต�งต้ัง  ให�ดํารง
ตําแหน�งท่ีตนมีคุณสมบัติไม�ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนั้น 
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ข�อ 139 63ในกรณีท่ีเทศบาลมีตําแหน�งบริหารและสายงานผู�บริหารสถานศึกษาว�างลง หรือ
ตําแหน�งว�างเนื่องจากการกําหนดข้ึนใหม� ให�เทศบาลรายงานตําแหน�งว�างนั้นให�คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลทราบภายใน 7 วัน นับแต�วันท่ีมีตําแหน�งว�างและให�เทศบาลดําเนินการสรรหาบุคคล เพ่ือแต�งต้ังให�
ดํารงตําแหน�ง ท่ีว�างภายใน 60 วัน นับแต�วันท่ีตําแหน�งนั้นว�างลง 

ในการดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งผู�บริหารและสายงานผู�บริหาร
สถานศึกษาท่ีว�างตามวรรคหนึ่ง ให�เทศบาลพิจารณาดําเนินการวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีดังต�อไปนี้ 

(1) รับโอนพนักงานเทศบาลตําแหน�งและระดับเดียวกับตําแหน�งท่ีว�างจากเทศบาลอ่ืนหรือ
พนักงานส�วนท�องถ่ินประเภทอ่ืน ท่ีอยู�ในสายงานนักบริหารในตําแหน�งและระดับเดียวกัน 

2) สอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนระดับสูงข้ึนแทนตําแหน�งท่ีว�างตามข�อ 76 หรือ
ข�อ 93 แล�วแต�กรณี 

(3) คัดเลือกเพ่ือรับโอนข�าราชการประเภทอ่ืน หรือพนักงานส�วนท�องถ่ินประเภทอ่ืนซ่ึงดํารง
ตําแหน�งท่ีมีลักษณะงานเทียบเคียงได�กับตําแหน�งบริหารท่ีจะรับโอน โดยมีหนังสือรับรองจากส�วนราชการต�น
สังกัด และผู�จะขอให�รับโอนจะต�องมีระดับตําแหน�งไม�ตํ่ากว�าตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ังนั้นตามข�อ 171  ท้ังนี้ ต�อง
เปdดโอกาสให�พนักงานเทศบาลตําแหน�งและระดับเดียวกับตําแหน�งท่ีว�างจากเทศบาลอ่ืนท่ีอยู�ในสายงานนัก
บริหารในตําแหน�งและระดับเดียวกัน เข�ารับการคัดเลือกด�วย 

(4) รายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) หรือรายงานคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล (ก.ท.) แล�วแต�กรณี เพ่ือขอใช�บัญชีในตําแหน�งประเภทและระดับเดียวกันโดยไม�ต�องเรียง
ตามลําดับท่ี 

กรณีท่ีเทศบาลมีตําแหน�งบริหารและสายงานผู�บริหารสถานศึกษาว�างลง หรือตําแหน�งว�าง
เนื่องจากการกําหนดข้ึนใหม� ว�างลงเกินกว�า 60 วัน โดยท่ีเทศบาลมิได�ดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือแต�งต้ังให�
ดํารงตําแหน�งผู�บริหารและสายงานผู�บริหารสถานศึกษาท่ีว�างตามวรรคสอง โดยไม�มีเหตุผลอันสมควร หรือ
กรณีท่ีเทศบาลได�ดําเนินการตามวรรคสองแล�ว แต�ยังไม�สามารถสรรหาผู�มาดํารงตําแหน�งได� ภายใน 150 วัน 
นับแต�วันท่ีตําแหน�งว�างหรือตําแหน�งว�างเนื่องจากการกําหนดข้ึนใหม� ให�ถือว�าการดําเนินการท่ีแล�วมาเป'นอัน
ยกเลิก และให�คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) 
แล�วแต�กรณี ส�งบัญชีผู�สอบคัดเลือก หรือคัดเลือกได�ของจังหวัดหรือของกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน โดย
ให�เทศบาลดําเนินการบรรจุแทนตําแหน�งท่ีว�าง ภายใน 30 วัน นับแต�วันท่ีได�รับหนังสือส�งตัวผู�สอบคัดเลือก
หรือคัดเลือกได�นั้น 

ให�ผู�บริหารท�องถ่ินประเมินผลการปฏิบัติงานและความประพฤติในรอบ 6 เดือน ของ
พนักงานเทศบาลท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) 
ส�งมาบรรจุแทนตําแหน�งท่ีว�าง หากผลการประเมินปรากฏว�าการปฏิบัติราชการไม�มีประสิทธิภาพ หรือมีความ
ประพฤติไม�เหมาะสม ให�รายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาดําเนินการตามข�อ 169 

ในกรณีท่ีพนักงานเทศบาลถูกดําเนินการตามวรรคสี่ต้ังแต� 2 ครั้งติดต�อกัน โดยเหตุเกิดจาก
การปฏิบัติราชการไม�มีประสิทธิภาพหรือมีความประพฤติไม�เหมาะสม ให�คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
(ก.ท.จ.) พิจารณาเรียกตัวพนักงานเทศบาลรายดังกล�าวเข�ารับการฝWกอบรมเพ่ือฟNcนฟูสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด 

                                                           
63

 ข�อ 139 แก�ไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2550 
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กรณีนายกเทศมนตรีไม�ดําเนินการบรรจุแต�งต้ังตามวรรคสาม โดยไม�มีเหตุผลอันสมควร  
ให�ถือว�าละเลยไม�ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม�ชอบด�วยอํานาจหน�าท่ีตามกฎหมาย ให�คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จ.) แจ�งผู�กํากับดูแลพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีต�อไป 

 
หมวด  6 
การย)าย 

ข�อ 140 การย�ายพนักงานเทศบาลผู�ดํารงตําแหน�งหนึ่ง ไปแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งอีก
ตําแหน�งหนึ่ง   ให�นายกเทศมนตรีเป'นผู�สั่งแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในระดับเดียวกัน  โดยความเห็นชอบของ  
ก.ท.จ.  และพนักงานเทศบาลผู�นั้นต�องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนั้น ตามท่ีก.ท.
กําหนดไว�ในมาตรฐานกําหนดตําแหน�ง   

ข�อ 141 การย�ายพนักงานเทศบาล ให�พิจารณาถึงเหตุผลความจําเป'นเพ่ือประโยชน ของทาง
ราชการ  การพัฒนาพนักงานเทศบาลเป'นหลัก และอาจพิจารณาความจําเป'นอ่ืน ๆ  ท่ีต�องใช�ในการปฏิบัติงาน
ของราชการประกอบด�วย 

ข�อ 142 การย�ายพนักงานเทศบาลผู�ดํารงตําแหน�งหนึ่งไปแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในสายงาน
เดิมท้ังสายงานผู�ปฏิบัติและสายงานผู�บริหาร ให�สั่งย�ายไปแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในระดับเดิม และให�ได�รับ
เงินเดือนในข้ันเดิม 

ข�อ 143 ภายใต�บังคับข�อ 144  ข�อ 145  และ ข�อ 147  การย�ายพนักงานเทศบาลผู�ดํารง
ตําแหน�งผู�ปฏิบัติงานไปแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในต�างสายงาน ให�กระทําได�ในกรณี ดังนี้ 

(1)  กรณีเป'นตําแหน�งสายงานท่ีเริ่มต�นในระดับเดียวกัน ให�สั่งย�ายไปดํารงตําแหน�งสาย
งานอ่ืนนั้น ในระดับเดียวกัน และให�ได�รับเงินเดือนในข้ันเดิม    ท้ังนี้  พนักงานเทศบาลผู�นั้นต�องมีคุณสมบัติ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนั้นตามท่ี ก.ท. กําหนดไว�ในมาตรฐานกําหนดตําแหน�ง  แต�ไม�จําต�อง
เป'นผู�ได�ปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานนั้นหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องมาก�อน  

(2) กรณีการย�ายสับเปลี่ยนสายงานจากตําแหน�งสายงานท่ีเริ่มต�นจากระดับ 1 ไปเป'น
ตําแหน�งสายงานท่ีเริ่มต�นจากระดับ 2  ให�ย�ายไปดํารงตําแหน�งในระดับเดียวกันและให�ได�รับเงินเดือนในข้ัน
เดิม  ท้ังนี้  พนักงานเทศบาลผู�นั้นต�องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนั้น ตามท่ี ก.ท.
กําหนดไว�ในมาตรฐานกําหนดตําแหน�ง แต�ไม�จําต�องเป'นผู�ได�ปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานนั้นหรืองานอ่ืนท่ี
เก่ียวข�องมาก�อน  และให�ดําเนินการ ดังนี้  

(ก) พนักงานเทศบาลผู�จะขอรับการแต�งต้ังเสนอคําร�องขอย�ายไปดํารงตําแหน�งใน
สายงานอ่ืนนั้น และให�ใช�แบบประเมินท�ายประกาศนี้   

(ข) ให�ผู�บังคับบัญชาของผู�ขอรับการแต�งต้ัง ได�แก�ผู�อํานวยการกองหรือเทียบเท�า 
ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรี  ประเมินบุคคลเพ่ือความเหมาะสมกับตําแหน�งของสายงานท่ีจะแต�งต้ังใหม�
ตามแบบประเมิน 

(ค) ผู�ท่ีจะได�รับการแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในสายงานอ่ืนจะต�องได�คะแนนจากผล
การประเมินของผู�บังคับบัญชาแต�ละท�านไม�ตํ่ากว�าร�อยละหกสิบ สําหรับตําแหน�ง ท่ีต�องใช�เทคนิคเฉพาะให�
ทดสอบความรู� ความสามารถในการปฏิบัติงานด�วย 

(ง) กรณีมีผู�ขอรับการแต�งต้ังเกินกว�าจํานวนตําแหน�งว�างให�นําคะแนนผลการ
ประเมินของผู�บังคับบัญชาทุกคนรวมกัน  แล�วจัดทําบัญชีเรียงตามลําดับคะแนนรวม เสนอ ก.ท.จ.ให�ความ
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เห็นชอบ หาก ก.ท.จ.เห็นควรกําหนดรายการประเมินเพ่ิมเติม เช�น การสัมภาษณ   การทดสอบ ก็อาจพิจารณา
กําหนดเพ่ิมเติมได� กรณีมีคะแนนเท�ากันให�จัดเรียงตามลําดับอาวุโสในราชการ บัญชีดังกล�าวให�   มีอายุ 1 ปJ 
นับแต�วันท่ี ก.ท.จ. เห็นชอบ การแต�งต้ังให�แต�งต้ังเรียงลําดับท่ีในบัญชีดังกล�าว 

ข�อ 144 กรณีการย�ายพนักงานเทศบาลท่ีได�รับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึน และไม�เคยดํารงตําแหน�งใน
สายงานท่ีเริ่มต�นจากระดับ 3  ข้ึนไปหากจะย�ายข�าราชการผู�นั้นไปแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในสายงานท่ีเริ่มต�น
จากระดับ 3  ข้ึนไปผู�นั้นจะต�องเป'นผู�ท่ีสอบแข�งขันได�หรือสอบคัดเลือกได�ในตําแหน�งซ่ึงอยู�ในสายงานท่ีจะย�าย
และบัญชีการสอบแข�งขันได�หรือสอบคัดเลือกได�ยังไม�ถูกยกเลิกด�วย  เว�นแต�ผู�นั้นได�รับคุณวุฒิท่ีตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ังโดยได�รับทุนรัฐบาล ทุนเล�าเรียนหลวงทุนของเทศบาล หรือเป'นผู�
ได�รับคุณวุฒิท่ี ก.ท. กําหนดให�คัดเลือกบรรจุเข�ารับราชการได� 

ข�อ 145 การย�ายพนักงานเทศบาลไปแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในสายงานท่ีกําหนดเป'น
ตําแหน�งผู�ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ หรือตําแหน�งทางวิชาการ  พนักงานเทศบาลผู�นั้นต�องผ�านการประเมิน
บุคคล และการปฏิบัติงานหรือผลงาน  ตามท่ีกําหนดในหมวด 9 ว�าด�วยการเลื่อนและแต�งต้ังพนักงานเทศบาล
ให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึนด�วย 

ข�อ 146 การย�ายพนักงานเทศบาลผู�ดํารงตําแหน�งบริหารของเทศบาลไปแต�งต้ังให�ดํารง
ตําแหน�งในต�างสายงาน ผู�นั้นจะต�องดํารงตําแหน�งในระดับเดียวกับตําแหน�งของสายงานท่ีจะแต�งต้ังใหม� และ
ต�องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งของตําแหน�งสายงานท่ีจะแต�งต้ังใหม�  โดยให�
ดําเนินการสอบคัดเลือก  ตามข�อ  1 (3)  แห�งประกาศ ก.ท. เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ และ
เง่ือนไขการคัดเลือก  การบรรจุแต�งต้ัง  การย�าย  การโอน  การรับโอน  การเลื่อนระดับและการเลื่อนข้ัน
เงินเดือน 

การย�ายเพ่ือแต�งต้ังพนักงานเทศบาลผู�ดํารงตําแหน�งในสายงานผู�ปฏิบัติงานไปดํารงตําแหน�ง
ในสายผู�บริหาร  หรือการย�ายเพ่ือแต�งต้ังพนักงานครูเทศบาลสายงานผู�บริหารสถานศึกษา  หรือการย�ายเพ่ือ
แต�งต้ังพนักงานเทศบาลผู�ดํารงตําแหน�งในสายงานท่ีเริ่มต�นจากระดับ 1  หรือ  ระดับ 2  ให� ดํารงตําแหน�งใน
สายงานท่ีเริ่มต�นจากระดับ 3  หรือย�ายเพ่ือแต�งต้ังพนักงานครูเทศบาลให�ดํารงตําแหน�งศึกษานิเทศก  ระดับ 4 
ระดับ 5 หรือระดับ 6 ให�ดําเนินการโดยวิธีการสอบคัดเลือกตามข�อ 1 (3)  แห�งประกาศ ก.ท. เรื่อง  มาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ และเง่ือนไขการคัดเลือก  การบรรจุแต�งต้ัง  การย�าย  การโอน  การรับโอน  การ
เลื่อนระดับและการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

ข�อ 147 การย�ายพนักงานเทศบาลผู�ดํารงตําแหน�งใดไปแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในสายงานท่ี
ตํ่ากว�าตําแหน�งสายงานเดิม หรือมีระดับตํ่ากว�าเดิม หรือย�ายพนักงานเทศบาลในตําแหน�งสายผู�บริหารหรือ
สายงานผู�บริหารสถานศึกษา  ไปแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งสายผู�ปฏิบัติงาน ให�กระทํา ได�ต�อเม่ือพนักงาน
เทศบาลผู�นั้นสมัครใจ และได�รับความเห็นชอบจาก  ก.ท.จ.  

ในการย�ายพนักงานเทศบาลตามวรรคหนึ่ง  ก.ท.จ. ต�องพิจารณา  โดยคํานึงถึงเหตุผลความ
จําเป'นและประโยชน ท่ีทางราชการจะได�รับ     โดยให�ได�รับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน�งท่ีได�รับ
แต�งต้ังในข้ันท่ีเทียบได�ตรงกันกับข้ันเงินเดือนของอันดับเดิมตามตารางเทียบข้ันเงินเดือน แต�ละอันดับท่ี
พนักงานจะได�รับเม่ือได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งท�ายประกาศกําหนด  การให�พนักงานเทศบาลได�รับเงินเดือน   
แต�ถ�าผู�นั้นได�รับเงินเดือนสูงกว�าข้ันสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน�งท่ีได�รับแต�งต้ังอยู�แล�ว  ให�ได�รับ
เงินเดือนในข้ันสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน�งท่ีได�รับแต�งต้ัง 
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ข�อ 148 ในการสั่งย�ายพนักงานไปแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในต�างสายงาน  ให�คํานึงถึงโอกาส
ในความก�าวหน�าของพนักงานในการเลื่อนระดับสูงข้ึนในตําแหน�งท่ีกําหนดสําหรับผู�ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ 
ด�วยซ่ึงอาจทําให�พนักงานผู�นั้นมีระยะเวลาในการดํารงตําแหน�งในสายงานท่ีแต�งต้ังใหม�ไม�ครบตามหลักเกณฑ 
การเลื่อนระดับดังกล�าวได� 

ข�อ 149 เ ม่ือมีคําสั่ งย�ายพนักงานเทศบาลไปแต�ง ต้ังให� ดํารงตําแหน�งใดแล�ว  ให�
ผู�บังคับบัญชาแจ�งหน�าท่ี  และความรับผิดชอบของตําแหน�งดังกล�าว  ให�พนักงานเทศบาลผู�นั้นทราบในวันท่ีไป
รายงานตัว  รับมอบหน�าท่ีเพ่ือประโยชน ในการปฏิบัติงาน  ในตําแหน�งนั้นต�อไป 

ข�อ 150 การย�ายสับเปลี่ยนพนักงานครูเทศบาลท่ีสังกัดสถานศึกษาสายงานผู�บริหาร
สถานศึกษา  ให�ดํารงตําแหน�งแทนท่ีซ่ึงกันและกัน  จะต�องเป'นตําแหน�งเดียวกัน  เช�น  ผู�ดํารงตําแหน�งผู�ช�วย
อาจารย ใหญ�  กับผู�ดํารงตําแหน�งผู�ช�วยอาจารย ใหญ�  หรือผู�ดํารงตําแหน�งผู�อํานวยการโรงเรียน  กับ ผู�ดํารง
ตําแหน�งผู�อํานวยการโรงเรียน  เป'นต�น  โดยให�คงเลขท่ีประจําตําแหน�งไว�ท่ีเดิม  ส�วนระดับ  เงินเดือน  ตาม
ตําแหน�งให�ตามตัวบุคคลไปกําหนดตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ังใหม�  ให�นายกเทศมนตรีเป'นผู�สั่งแต�งต้ัง  โดยความ
เห็นชอบของ ก.ท.จ.  ท้ังนี้ให�หมายความรวมถึงการย�ายสับเปลี่ยนให�แทนท่ีอัตราว�างด�วย 

ข�อ 151 การย�ายสับเปลี่ยนพนักงานครูเทศบาลท่ีสังกัดสถานศึกษา  สายงานผู�สอนและ
ผู�สนับสนุนการสอน  ให�ดํารงตําแหน�งแทนท่ีซ่ึงกันและกัน  จะต�องเป'นตําแหน�งและสาขาวิชาเอกเดียวกันเช�น  
ผู�ดํารงตําแหน�งอาจารย  1  สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  กับผู�ดํารงตําแหน�งอาจารย  1   สาขาวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ  หรือผู�ดํารงตําแหน�งอาจารย  2  สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร   กับผู�ดํารงตําแหน�งอาจารย  2 สาขา
วิชาเอกคณิตศาสตร   เป'นต�น  โดยให�คงเลขท่ีประจําตําแหน�งไว�ท่ีเดิม  ส�วน ระดับเงินเดือนตามตําแหน�งให�
ตามตัวบุคคลไปกําหนดตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ังใหม�  โดยให�นายกเทศมนตรีเป'นผู�สั่งแต�งต้ัง  โดยความเห็นชอบ
ของ ก.ท.จ.ท้ังนี้ให�หมายความรวมถึง  การย�ายสับเปลี่ยนให�แทนท่ีอัตราว�างด�วย 

ในกรณีท่ีมีเหตุผลจําเป'นพิเศษท่ีไม�อาจดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ก.ท.จ.อาจให�ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาการย�ายสับเปลี่ยนพนักงานครูเทศบาล  โดยไม�จําเป'นต�องดํารงตําแหน�งหรือจบสาขาวิชาเอก
เดียวกันก็ได� 

 

หมวด  7 
การโอน 

ข�อ 15264 การโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลหนึ่งไปแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลอีกแห�งหนึ่ง ให�โอนและแต�งต้ังจากพนักงานเทศบาล ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

(1) ผู�สอบแข�งขันได� หรือผู�สอบคัดเลือกได�ในตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ังนั้น หรือผู�ได�รับการคัดเลือก
เพ่ือแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึนนั้น ท้ังนี้ ให�เป'นไปตามหลักเกณฑ ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) กําหนด 

(2) ผู�ขอโอนตําแหน�งบริหารและสายงานผู�บริหารสถานศึกษาภายใน 60 วัน นับแต�วันท่ี
ตําแหน�งว�าง ตามข�อ 159 

                                                           
64

 ข�อ 152 แก�ไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2550 
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(3) ผู�ขอโอนโดยการโอนสับเปลี่ยนตําแหน�งในตําแหน�งเดียวกันและระดับเดียวกันระหว�าง
เทศบาล หรือผู�ขอโอนมาแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งผู�ปฏิบัติงานในเทศบาลข�อ 168 

(4) ผู�ท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลได�มีมติให�โอนจากเทศบาลหนึ่งไปดํารงตําแหน�ง 
ในอีกเทศบาลหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน ตามข�อ 168 หรือข�อ 169 

(5) ผู�ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลได�มีมติให�โอนจากเทศบาลหนึ่งไปดํารงตําแหน�ง
ในอีกเทศบาลหนึ่ง ตามข�อ 139 วรรคสาม หรือข�อ 169 

ข�อ 153 ในการบรรจุและแต�งต้ังผู�สอบแข�งขันได� หรือผู�ได�รับคัดเลือกในกรณีพิเศษท่ีไม�
จําเป'นต�องสอบแข�งขันเพ่ือเข�ารับราชการเป'นพนักงานเทศบาล หรือการแต�งต้ังพนักงานเทศบาลผู�สอบ
คัดเลือกได�หรือผู�ได�รับคัดเลือกให�ดํารงตําแหน�งใดในเทศบาล  และผู�สอบแข�งขันได� ผู�ได�รับคัดเลือกกรณีท่ีมี
เหตุพิเศษท่ีไม�จําเป'นต�องสอบแข�งขัน  ผู�สอบคัดเลือกได� หรือผู�ได�รับการคัดเลือกนั้นเป'นพนักงานเทศบาลใน
สังกัดเทศบาลอ่ืน  ให�เทศบาลท่ีจะบรรจุหรือแต�งต้ังนั้น เสนอเรื่องการขอรับโอน  พนักงานเทศบาลผู�นั้นเพ่ือ
แต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งท่ีสอบแข�งขันได� ได�รับคัดเลือกในกรณีพิเศษท่ีไม�จําเป'นต�องสอบแข�งขันสอบคัดเลือกได� 
หรือได�รับคัดเลือก แล�วแต�กรณี  ให� ก.ท.จ. พิจารณาให�ความเห็นชอบ  

ข�อ 154 ในการโอนพนักงานเทศบาลผู�สอบแข�งขันได� ผู�ได�รับคัดเลือกในกรณีพิเศษท่ีไม�
จําเป'นต�องสอบแข�งขัน ผู�สอบคัดเลือกได� หรือผู�ได�รับคัดเลือก  ให�เทศบาลท่ีจะรับโอนมีหนังสือแจ�ง ความ
ประสงค จะรับโอนพร�อมความเห็นชอบของ ก.ท.จ.ท่ีจะรับโอนให�เทศบาลสังกัดเดิมของผู�ท่ีจะโอนทราบและให�
เทศบาลสังกัดเดิม ของผู�ท่ีจะโอนเสนอเรื่องการให�โอนพนักงานผู�ท่ีจะโอนไปนั้นให�  ก.ท.จ. พิจารณาให�ความ
เห็นชอบ 

ข�อ 155 ในการออกคําสั่งรับโอนพนักงานเทศบาลของเทศบาลท่ีจะรับโอน และการออก
คําสั่งให�พนักงานเทศบาลพ�นจากตําแหน�งและหน�าท่ีของเทศบาลสังกัดเดิมตามมติของ ก.ท.จ. ของแต�ละแห�ง 
ตามข�อ  153  และข�อ 154  ให�เทศบาลท้ังสองแห�งประสานกัน เพ่ือออกคําสั่งการรับโอนพนักงานเทศบาล 
และการให�พนักงานเทศบาลพ�นจากตําแหน�งและหน�าท่ี โดยกําหนดให�มีผลในวันเดียวกัน   

ข�อ 156 ให�พนักงานเทศบาลท่ีได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งท่ีสอบแข�งขันได� หรือได�รับ
คัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม�จําเป'นต�องดําเนินการสอบแข�งขัน ได�รับเงินเดือน  ดังนี้ 

(1) กรณีแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในระดับเดิม  และผู�นั้นได�รับเงินเดือนตํ่ากว�าหรือเท�า
คุณวุฒิ  ให�ได�รับเงินเดือนตามวุฒิ  แต�หากผู�นั้นได�รับเงินเดือนสูงกว�าคุณวุฒิ  ให�ได�รับเงินเดือนในข้ันท่ีได�รับ 
อยู�เดิม 

(2)  กรณีแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงกว�าเดิม  และผู�นั้นได�รับเงินเดือนตํ่ากว�า
หรือเท�าคุณวุฒิ  ให�ได�รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ  แต�หากผู�นั้นได�รับเงินเดือนสูงกว�าคุณวุฒิ  ให�ได�รับเงินเดือนใน
อันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน�งท่ีสอบแข�งขันได�หรือได�รับคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษไม�จําเป'นต�อง
ดําเนินการสอบแข�งขันในข้ันท่ีเทียบได�ตรงกันกับข้ันเงินเดือนของอันดับเดิม  ตามตารางเทียบข้ันเงินเดือนแต�
ละอันดับท่ีพนักงานจะได�รับเม่ือได�รับการแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งท�ายประกาศนี้ 

(3) กรณีแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในระดับตํ่ากว�าเดิม  และผู�นั้นได�รับเงินเดือนสูงกว�า
คุณวุฒิ  ให�ได�รับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน�งท่ีสอบแข�งขันได�หรือได�รับคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุ
พิเศษท่ีไม�จําเป'นต�องดําเนินการสอบแข�งขันในข้ันท่ีเทียบได�ตรงกันกับข้ันเงินเดือนของอันดับเดิม  ตามตาราง
เทียบข้ันเงินเดือนแต�ละอันดับท่ีพนักงานจะได�รับเม่ือได�รับการแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งท�ายประกาศนี้และหากผู�
นั้นได�รับเงินเดือนสูงกว�าข้ันสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน�งท่ีสอบแข�งขันได�หรือได�รับคัดเลือกในกรณีท่ี
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มีเหตุพิเศษ ท่ีไม�จําเป'นต�องดําเนินการสอบแข�งขัน  ให�ได�รับเงินเดือนในข้ันสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับ
ตําแหน�งท่ีสอบแข�งขันได� หรือได�รับคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม�จําเป'นต�องดําเนินการสอบแข�งขันนั้น 

ข�อ 157 ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเป'น นายกเทศมนตรีจะดําเนินการ  ให�พนักงานเทศบาล
ท่ีได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งท่ีสอบแข�งขันได� หรือได�รับคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม�จําเป'นต�อง
ดําเนินการสอบแข�งขัน  ซ่ึงได�รับเงินเดือนสูงกว�าคุณวุฒิ  ให�ได�รับเงินเดือนตามคุณวุฒิก็ได� หากมี การระบุ
เง่ือนไขการให�ได�รับเงินเดือนตามคุณวุฒิไว�ในประกาศสอบแข�งขัน หรือคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม�
จําเป'นต�องสอบแข�งขันในครั้งนั้น 

ข�อ 158 ให�พนักงานเทศบาลท่ีได�รับการแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งท่ีสอบคัดเลือกได� หรือได�รับ
คัดเลือกท่ีมิใช�กรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม�จําเป'นต�องสอบแข�งขัน ได�รับเงินเดือน  ตามท่ีกําหนดในหมวด  3  ว�าด�วย
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ�ายเงินเดือน และประโยชน ตอบแทนอ่ืน  แล�วแต�กรณี 

ข�อ 158/1 65กรณีพนักงานเทศบาลผู�ใดได�รับอนุญาตจากนายกเทศมนตรีให�ไปสอบแข�งขัน 
สอบคัดเลือก  หรือคัดเลือก  ท่ีเทศบาลอ่ืนหรือองค กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืนแล�ว  เม่ือประสงค จะโอนไป
ดํารงตําแหน�งท่ีสอบแข�งขัน  สอบคัดเลือก  หรือคัดเลือกนั้น  นายกเทศมนตรีต�องเสนอคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลเพ่ือให�ความเห็นชอบให�พ�นจากตําแหน�ง  โดยออกคําสั่งให�พ�นจากตําแหน�งวันเดียวกันกับ
คําสั่งของเทศบาลหรือองค กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืนท่ีรับโอน  เว�นแต�ผู�นั้นอยู�ระหว�างถูกดําเนินการทางวินัย
อย�างร�ายแรง หรือกรณีอ่ืนท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นสมควรให�ชะลอการโอน 

กรณีตามวรรคหนึ่ ง   คณะกรรมการพนักงานเทศบาล  สามารถมีมติเห็นชอบให�
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งให�พ�นจากตําแหน�งและหน�าท่ีได�ทันทีเม่ือได�รับแจ�งคําสั่งรับโอนจากเทศบาลหรือ
องค กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืนท่ีจะรับโอน โดยไม�ต�องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลทุก
ครั้ง  แล�วรายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลทราบ 

ข�อ 159 66ภายใต�บังคับข�อ 139 และข�อ 152 เพ่ือประโยชน ในการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลและให�เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลเป'นส�วนรวม เม่ือคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลมีมติให�ความเห็นชอบให�รับโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลอ่ืนท่ีประสงค ขอโอนมาเป'นพนักงาน
เทศบาล ในตําแหน�งบริหารและสายงานผู�บริหารสถานศึกษาท่ีว�างของเทศบาลนั้น โดยนายกเทศมนตรีท่ี
เ ก่ียวข�องได�ตกลงยินยอมในการโอนนั้นแล�ว และเทศบาลท่ีได�รับโอนได�เสนอขอความเห็นชอบต�อ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลภายใน 60 วัน นับแต�วันท่ีตําแหน�งตําแหน�งนั้นว�างลง เม่ือคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลได�พิจารณาให�ความเห็นชอบแล�ว ให�นายกเทศมนตรีออกคําสั่งแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งใน
ระดับท่ีไม�สูงกว�าเดิม และได�รับเงินเดือนในข้ันท่ีไม�สูงกว�าเดิม 

ข�อ 160 67กรณีเทศบาลมีตําแหน�งพนักงานเทศบาลสายงานผู�บริหารและสายงานผู�บริหาร
สถานศึกษาว�างลง และเทศบาลจะดําเนินการพิจารณาโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลอ่ืนมาแต�งต้ังให�ดํารง
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 ข�อ 158/1 เพิ่มโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 30 กันยายน 2548  
66

 ข�อ 159 แก�ไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2550 
67

 ข�อ 160 แก�ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 1 พฤษจิกายน 2547  
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ตําแหน�งสายงานผู�บริหารและสายงานบริหารสถานศึกษาท่ีว�างในเทศบาลนั้น ให�เทศบาลแต�งต้ังคณะกรรมการ
คัดเลือกเพ่ือพิจารณาโอนพนักงานเทศบาลคณะหนึ่ง จํานวนไม�น�อยกว�า 7 คน   

ในการแต�งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณาโอนพนักงานเทศบาล ให�เทศบาลพิจารณา
แต�งต้ังบุคคลดังต�อไปนี้ 

(1) ผู�ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 1 คน เป'นประธานกรรมการ 
(2) ผู�แทนส�วนราชการ 1 คน เป'นกรรมการ 
(3) ผู�ทรงคุณวุฒิ 1 คน เป'นกรรมการ 
(4) นายกเทศมนตรีท่ีมีตําแหน�งว�างหรือผู�แทนนายกเทศมนตรี เป'นกรรมการ 
(5) ปลัดเทศบาลท่ีมีตําแหน�งว�าง เป'นกรรมการ 
(6) ท�องถ่ินจังหวัด เป'นกรรมการ 
(7) ผู�แทนพนักงานเทศบาลท่ีมีตําแหน�งว�างซ่ึงนายกเทศมนตรีแต�งต้ัง  เป'นกรรมการ 

โดยให�เทศบาลแต�งต้ังพนักงานเทศบาล 1 คน เป'นเลขานุการ 

กรณีพิจารณาโอนพนักงานปลัดเทศบาลให�เปลี่ยนกรรมการจากปลัดเทศบาลเป'นหัวหน�าส�วน
ราชการอ่ืนในเทศบาลท่ีมีตําแหน�งว�าง 

ข�อ 161 68ในกรณีท่ีนายกเทศมนตรีไม�ประสงค เป'นกรรมการตามข�อ 160(4) การแต�งต้ัง
กรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณาโอน ให�แต�งต้ังรองนายกเทศมนตรีหรือเทศมนตรีผู�ท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย 
เป'นกรรมการ 

ข�อ 162 69กรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณาโอนท่ีแต�งต้ังจากผู�แทนหน�วยราชการท่ีเก่ียวข�อง
ตามข�อ 160(2) ให�เทศบาลพิจารณาแต�งต้ังจากหัวหน�าส�วนราชการประจําจังหวัด ซ่ึงเป'นส�วนราชการท่ี
เก่ียวข�องกับการบริหารงานขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หรือข�าราชการพลเรือนต้ังแต�ระดับ 7 ข้ึนไปใน
สังกัดส�วนราชการนั้น 

ข�อ 163 70กรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณาโอนท่ีแต�งต้ังจากผู�ทรงคุณวุฒิ ตามข�อ160(3) ให�
เทศบาลพิจารณาแต�งต้ังจากผู�ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล หรือผู�ทรงคุณวุฒิอ่ืนท่ีมีความรู�
ความสามารถในด�านการบริหารบุคคล ด�านการบริหารและการจัดการหรือด�านกฎหมายซ่ึงอาจเป'นข�าราชการ
หรือบุคคลท่ัวไปท่ีมีความรู�ความสามารถดังกล�าว 

ข�อ 164 71เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณาโอนตามข�อ 160 วรรคสาม ให�
เทศบาลพิจารณาแต�งต้ังจากพนักงานเทศบาลตําแหน�งไม�ตํ่ากว�าผู�อํานวยการกอง หรือหัวหน�าส�วนราชการ     
ท่ีเทียบได�ไม�ต่ํากว�านี้ 
                                                           
68

 ข�อ 161 แก�ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 1 พฤษจิกายน 2547 (ฉบับท่ี18) 
69

 ข�อ 162 แก�ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี วันท่ี 1 พฤษจิกายน 2547 (ฉบับท่ี18) 
70

 ข�อ 163 แก�ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี วันท่ี 1 พฤษจิกายน 2547 (ฉบับท่ี18) 
71

 ข�อ 164 แก�ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี วันท่ี 1 พฤษจิกายน 2547 (ฉบับท่ี18) 
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ให�เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอน ทําหน�าท่ีในงานด�านธุรการต�าง ๆ 
ของคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอนและงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องและได�รับมอบหมาย 

ข�อ 165 72ยกเลิก 

ข�อ 166 73ยกเลิก 

ข�อ 167 ภายใต�บังคับข�อ 152   เพ่ือประโยชน แก�ราชการ เทศบาล  อาจโอนสับเปลี่ยน
ตําแหน�งพนักงานเทศบาลในตําแหน�งเดียวกันได�   โดยความสมัครใจของพนักงานผู�โอน   และนายกเทศมนตรี
ของเทศบาลท่ีเก่ียวข�องได� ตกลงยินยอมในการโอนดังกล�าวแล�ว  ให�เทศบาลท่ีเก่ียวข�องเสนอขอความเห็นชอบ
ต�อ ก.ท.จ.  เม่ือ  ก.ท.จ. ได�พิจารณาให�ความเห็นชอบแล�ว  ให�นายกเทศมนตรีออกคําสั่ง แต�งต้ังให�ดํารง
ตําแหน�งในระดับท่ีไม�สูงกว�าเดิม และได�รับเงินเดือนในข้ันท่ีไม�สูงกว�าเดิม 

การโอนพนักงานเทศบาลอ่ืน มาแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งผู�ปฏิบัติงานในเทศบาล อาจกระทําได�
โดยความสมัครใจของผู�จะขอโอน  และได�รับความยินยอมจากนายกเทศมนตรีของเทศบาลท่ีจะรับโอนนั้นเม่ือ 
ก.ท.จ. ได�พิจารณาให�ความเห็นชอบแล�ว  ให�นายกเทศมนตรีออกคําสั่งแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีไม�สูง
กว�าเดิม และได�รับเงินเดือนในข้ันท่ีไม�สูงกว�าเดิม 

การโอนพนักงานเทศบาลตามวรรคสองมาดํารงตําแหน�งในระดับตํ่ากว�าเดิมอาจกระทําได�
ต�อเม่ือพนักงานเทศบาลผู�นั้นสมัครใจและได�รับความเห็นชอบจาก  ก.ท.จ.  ในการนี้  ก.ท.จ. ต�องพิจารณาโดย
คํานึงถึงเหตุผลความจําเป'นและประโยชน ท่ีทางราชการจะได�รับ  โดยกําหนดให�ได�รับเงินเดือนในข้ันท่ีเทียบได�
ตรงกันกับข้ันเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเปรียบเทียบข้ันเงินเดือนแต�ละอันดับท่ีพนักงานเทศบาล      
จะได�รับเม่ือได�รับการแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งท�าย ประกาศนี้  แต�หากผู�นั้นได�รับเงินเดือนสูงกว�าข้ันสูงของ
อันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน�งนั้น ให�ได�รับเงินเดือนในข้ันสูงของอันดับสําหรับตําแหน�งนั้น 

ข�อ 168 74ภายใต�บังคับข�อ  159  และข�อ  167  ในกรณีมีเหตุผลและความจําเป'นท่ี
สําคัญเป'นประโยชน ต�อราชการของเทศบาลโดยส�วนรวม เม่ือได�รับการร�องขอจากเทศบาล คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลอาจประสานการโอนพนักงานเทศบาลหนึ่งมาแต�งต้ังเป'นพนักงานเทศบาลของเทศบาลอีก
แห�งหนึ่งในจังหวัดเดียวกันได� โดยให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีมาสูงกว�าเดิม และได�รับเงินเดือนในข้ันท่ีไม�สูง
กว�าเดิม 

ข�อ 16975กรณีมีเหตุผลความจําเป'นเพ่ือประโยชน ของเทศบาลหรือเพ่ือการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล หรือเพ่ือแก�ไขปEญหาความขัดแย�งในระหว�างพนักงานเทศบาลกับนายกเทศมนตรีและไม�สามารถ
ดําเนินการโอนพนักงานเทศบาลระหว�างเทศบาลในจังหวัดตามข�อ 168 ได� เม่ือนายกเทศมนตรี หรือพนักงาน
เทศบาล ฝ[ายใดฝ[ายหนึ่ง หรือท้ังสองฝ[าย มีคําร�องให�ดําเนินการ ดังนี้ 

                                                           
72

 ข�อ 165 แก�ไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(เพิ่มเติม) 
ลงวันท่ี 14 กันยายน 2547 (ฉบับท่ี17) 
73

 ข�อ 166 แก�ไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 14 กันยายน 2547 (ฉบับท่ี17) 
74

 ข�อ 168 แก�ไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2547  
75

 ข�อ 169 แก�ไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2550 
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(1) กรณีขอโอนภายในจังหวัด ให�คณะกรรมการพนักงานเทศบาลดําเนินการตรวจสอบ
ข�อเท็จจริง หากผลปรากฏว�ามีเหตุอันสมควร ให�คณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติให�โอน หรือโอน
สับเปลี่ยนตําแหน�งระหว�างเทศบาลได� แต�หากเหตุท่ีเกิดมิได�เป'นความผิดของพนักงานเทศบาลให�สอบถาม
ความสมัครใจก�อน เม่ือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติเป'นประการใด ให�นายกเทศมนตรีท่ีเก่ียวข�อง  
สั่งหรือปฏิบัติให�เป'นไปตามมตินั้น 

(2) กรณีขอโอนระหว�างจังหวัด ให�คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลดําเนินการ
ตรวจสอบข�อเท็จจริง หากผลปรากฏว�ามีเหตุอันสมควร ให�คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลมีมติให�โอน 
หรือโอนสับเปลี่ยนตําแหน�งระหว�างเทศบาลได� แต�หากเหตุท่ีเกิดมิได�เป'นความผิดของพนักงานเทศบาลให�
สอบถามความสมัครใจก�อน เม่ือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลมีมติเป'นประการใด ให�คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลท่ีเก่ียวข�องมีมติให�เป'นไปตามนั้น แล�วให�นายกเทศมนตรีท่ีเก่ียวข�อง สั่งหรือปฏิบัติเป'นไปตาม
มติดังกล�าว 

กรณีนายกเทศมนตรีใด ไม�ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลหรือมติของ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให�ถือว�าละเลยไม�ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม�ชอบด�วย
อํานาจหน�าท่ีตามกฎหมาย ให�คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) แจ�งผู�กํากับดูแลเทศบาล พิจารณา
ดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีต�อไปโดยเร็ว สําหรับพนักงานเทศบาลหากขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงไม�ปฏิบัติตามคําสั่ง
ของนายกเทศมนตรี ซ่ึงสั่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลแล�วให�ถือเป'นความผิดวินัย 

ข�อ 170 การโอนพนักงานเทศบาล ตามท่ีกําหนดในหมวดนี้ให�นายกเทศมนตรีมีคําสั่งรับโอน
และแต�งต้ังพนักงานเทศบาล  ดังกล�าวให�ดํารงตําแหน�งท่ีสอบแข�งขันได� สอบคัดเลือกได� หรือได�รับคัดเลือก 
ตามข�อ 152 และ ข�อ 153 หรือตําแหน�งท่ี ก.ท.จ. มีมติให�ความเห็นชอบให�รับโอนและแต�งต้ังให�ดํารง
ตําแหน�งใด ตามข�อ 159  ข�อ 167  ข�อ  168  และข�อ  169   ให�นายกเทศมนตรีของเทศบาลสังกัดเดิมมี
คําสั่งให�พนักงานเทศบาลผู�นั้นพ�นจากตําแหน�ง  ท้ังนี้ ให�กําหนดวันท่ีในคําสั่งรับโอนและคําสั่ง ให�พ�นจาก
ตําแหน�งให�มีผลในวันเดียวกัน 

การสั่งการโอนพนักงานเทศบาล และการสั่งให�พนักงานเทศบาลพ�นจากตําแหน�งตามวรรค
หนึ่ง  ต�องได�รับความเห็นชอบจาก  ก.ท.จ.  

ข�อ 170 ทวิ76 กรณีการโอนพนักงานหรือข�าราชการหรือพนักงานท�องถ่ินประเภทอ่ืนหรือ
ข�าราชการประเภทอ่ืน เม่ือเทศบาลได�รับแจ�งการรับโอนพนักงานเทศบาลผู�นั้นจากองค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
ประเภทอ่ืนหรือส�วนราชการอ่ืน ให�นายกเทศมนตรีรายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เพ่ือขอความ
เห็นชอบให�พ�นจากตําแหน�ง โดยกําหนดวันออกคําสั่งให�พ�นจากตําแหน�งเป'นวันเดียวกันกับคําสั่งการรับโอน
เม่ือมีคําสั่งรับโอนแล�วให�นายกเทศมนตรี รายงานให�คณะกรรมการพนักงานเทศบาลทราบ 
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 ข�อ 170 ทวิ เพิ่มเตืมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่องหลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(แก�ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี11) วันท่ี 30 เมษายน 2547 
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หมวด  8 
การรับโอน 

ข�อ 17177 การรับโอนพนักงานส�วนท�องถ่ินอ่ืนและการรับโอนข�าราชการประเภทอ่ืนท่ีไม�ใช�
ข�าราชการการเมือง หรือข�าราชการวิสามัญ มาบรรจุและแต�งต้ังเป'นพนักงานเทศบาลให�รับโอนและแต�งต้ังเป'น
พนักงานเทศบาลจากผู�สอบแข�งขันได� ผู�ได�รับการคัดเลือกในตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ังโดยกรณีพิเศษตามข�อ109 
(2) โดยให�ดํารงตําแหน�งท่ีสอบแข�งขันได� หรือได�รับการคัดเลือกนั้น และให�ได�รับเงินเดือนตามคุณวุฒิสําหรับ
ตําแหน�งนั้น เว�นแต� ผู�นั้นได�รับเงินเดือนสูงกว�าคุณวุฒิ ให�ได�รับเงินเดือนเท�ากับเงินเดือนท่ีได�รับอยู�เดิม แต�ถ�าไม�
มีข้ันเงินเดือนเท�ากับเงินเดือนท่ีได�รับอยู�เดิม ให�ได�รับเงินเดือนสําหรับตําแหน�งท่ีสอบแข�งขันได�หรือได�รับการ
คัดเลือกในข้ันท่ีเทียบได�ตรงกันกับข้ันเงินเดือนท่ีได�รับอยู�เดิม ตามหลักเกณฑ การให�พนักงานเทศบาลได�รับ
เงินเดือน แต�ถ�าเทียบแล�วผู�นั้นได�รับเงินเดือนสูงกว�าข้ันสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน�งท่ีสอบแข�งขันได�
หรือได�รับการคัดเลือก ให�ได�รับเงินเดือนในข้ันท่ีสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน�งนั้น 

การรับโอนข�าราชการประเภทอ่ืนท่ีไม�ใช�ข�าราชการการเมือง หรือราชการวิสามัญ มาบรรจุ
และแต�งต้ังเป'นพนักงานเทศบาลในตําแหน�งบริหารและสายงานผู�บริหารสถานศึกษา ให�รับโอนและแต�งต้ังเป'น
พนักงานเทศบาลจากผู�ได�รับการคัดเลือก โดยให�มาดํารงตําแหน�งในระดับท่ีไม�สูงกว�าเดิม และให�ได�รับเงินเดือน
ในข้ันท่ีไม�สูงกว�าเดิม 

หลักเกณฑ การคัดเลือก และวิธีการคัดเลือกเพ่ือรับโอน ให�นําหลักเกณฑ และวิธีการท่ีกําหนด
ไว�สําหรับการคัดเลือกผู�ดํารงตําแหน�งบริหารเพ่ือแต�งต้ังให�มีระดับสูงข้ึนตามท่ีกําหนดในหมวด 4 ว�าด�วยการ
คัดเลือกมาใช�บังคับโดยอนุโลม 

ข�อ 172 ในกรณีเทศบาลมีเหตุผลและความจําเป'นอย�างยิ่งเพ่ือประโยชน แก�ราชการ  
เทศบาลอาจขอรับโอนพนักงานส�วนท�องถ่ินอ่ืน หรือข�าราชการประเภทอ่ืนท่ีไม�ใช�ข�าราชการการเมืองหรือ
ข�าราชการวิสามัญ ท่ีมีความประสงค จะขอโอนมาแต�งต้ังเป'นพนักงานเทศบาลในตําแหน�งผู�ปฏิบัติงานให�
เทศบาล  เสนอ ก.ท.จ.  โดยให�ชี้แจงเหตุผลความจําเป'น ความรู� ความสามารถ  ประสบการณ การทํางาน และ
ความชํานาญการของผู�ท่ีจะขอโอนและประโยชน ท่ีทางราชการจะได�รับ เม่ือ ก.ท.จ. ได�พิจารณาให�ความ
เห็นชอบแล�วให�นายกเทศมนตรีสั่งรับโอน  และแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งเป'นพนักงาน  เทศบาลส�วนจะบรรจุ
และแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งระดับใด และจะให�ได�รับเงินเดือนเท�าใด  ให�  ก.ท.จ. เป'นผู�กําหนด  แต�จะต�องไม�
สูงกว�าพนักงานเทศบาลท่ีมีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชํานาญในระดับเดียวกัน 

ข�อ 173 การรับโอนพนักงานส�วนท�องถ่ินอ่ืนหรือการรับโอนข�าราชการประเภทอ่ืนมา      
บรรจุและแต�งต้ังเป'นพนักงานเทศบาลตามข�อ  171  และข�อ  172  ให�นายกเทศมนตรีมีคําสั่งให�รับโอนและ
แต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งพนักงานเทศบาลแล�ว ให�มีหนังสือแจ�งการรับโอนให�ส�วนราชการสังกัดเดิมของผู�ท่ีจะ
โอนออกคําสั่งให�ผู�นั้นพ�นจากตําแหน�งและหน�าท่ี  ท้ังนี้  ให�กําหนดวันท่ีในคําสั่งรับโอนและคําสั่งให�พ�นจาก
ตําแหน�งเป'นวันเดียวกัน 

การออกคําสั่งรับโอนและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในเทศบาลตามวรรคหนึ่งให�  ก.ท.จ. ให�ความ
เห็นชอบก�อน 
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  ข�อ 171 แก�ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูนเรื่องหลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
(แก�ไขเพิ่มเติม) วันท่ี 22 ตุลาคม 2550 
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ข�อ 174 การรับโอนพนักงานส�วนท�องถ่ินอ่ืนหรือการรับโอนข�าราชการประเภทอ่ืนมาบรรจุ
และแต�งต้ังเป'นพนักงานเทศบาล ต�องอยู�ภายใต�หลักเกณฑ  ดังนี้ 

(1) ตําแหน�งท่ีจะนํามาใช�ในการรับโอน ต�องเป'นตําแหน�งว�างท่ีมีอัตราเงินเดือน  
(2) ผู� ได�รับการบรรจุและแต�ง ต้ังให� ดํารงตําแหน�งใด ต�องมี คุณสมบัติตรงตาม 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งตามท่ีกําหนดไว�ในมาตรฐานกําหนดตําแหน�งนั้น 
(3) ผู�ใดท่ีดํารงตําแหน�งไม�ตํ่ากว�าระดับ 3 หากไม�เคยได�รับการบรรจุและแต�งต้ังให�ดํารง

ตําแหน�งท่ีใช�วุฒิต้ังแต�ระดับปริญญาตรีหรือเทียบได�ไม�ตํ่ากว�านี้ข้ึนไปเป'นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งมา
ก�อน หรือไม�เคยได�รับแต�งต้ังโดยผลการสอบแข�งขันหรือการคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม�จําเป'นต�อง
สอบแข�งขันให�ดํารงตําแหน�งท่ีต�องใช�วุฒิต้ังแต�ปริญญาตรีหรือเทียบได�ไม�ตํ่ากว�านี้ เป'นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน�งมาก�อน   หากจะแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในสายงานท่ีเริ่มต�นจากระดับ 3  ข้ึนไป  ผู�นั้นจะต�องเป'นผู�
สอบแข�งขันได�ในตําแหน�งสายงานท่ีจะรับโอน และบัญชีสอบแข�งขันนั้นยังไม�ยกเลิก 

(4) การรับโอนเพ่ือแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งท่ีต�องดําเนินการคัดเลือกหรือต�องประเมิน
บุคคล ผู�ขอโอนจะต�องผ�านการคัดเลือกหรือผ�านการประเมินบุคคลก�อน 

(5) การรับโอนเพ่ือแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในสายงานใด ของเทศบาลใดต�องไม�มีผู�สอบ
แข�งขันได�ในตําแหน�งสายงานนั้นของเทศบาลนั้น หรือของ ก.ท.จ.นั้น  ข้ึนบัญชีรอการบรรจุอยู� หรือไม�มีผู�สอบ
คัดเลือกได� หรือผู�ได�รับคัดเลือกในตําแหน�งสายงานนั้นของเทศบาลนั้น หรือของ ก.ท.จ.นั้น ข้ึนบัญชีรอการแต�ง
ต้ังอยู� 

ข�อ 175 เพ่ือประโยชน ในการนับเวลาราชการให�ถือว�าเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผู�ท่ี
โอนมาตามท่ีกําหนดในหมวดนี้  ในขณะท่ีเป'นพนักงานส�วนท�องถ่ินอ่ืน หรือข�าราชการประเภทอ่ืนนั้นเป'นเวลา
ราชการของพนักงานเทศบาล 

 

หมวด  9 
การเล่ือนระดับพนักงานเทศบาล 

(รวมพนักงานครูเทศบาลท่ีไม+สังกัดสถานศึกษา) 

ข�อ 176 การเลื่อนพนักงานเทศบาลข้ึนแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน ให�เลื่อนและ
แต�งต้ังจากผู�สอบแข�งขันได� หรือผู�สอบคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหน�งนั้นได� หรือจากผู�ได�รับคัดเลือกเพ่ือดํารง
ตําแหน�งนั้น  

ข�อ 177 การเลื่อนและแต�งต้ังผู�สอบแข�งขันได�  ผู�สอบคัดเลือกได�หรือผู�ได�รับการคัดเลือกให�
เลื่อนและแต�งต้ังตามลําดับท่ีในบัญชีสอบแข�งขันหรือบัญชีสอบคัดเลือกหรือบัญชีผู�ได�รับการ คัดเลือกนั้น 
แล�วแต�กรณี  สําหรับการเลื่อนและแต�งต้ังจากผู�ได�รับคัดเลือกให�เลื่อนและแต�งต้ังตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถึงความรู� ความสามารถ  ความประพฤติ และประวัติการรับราชการ ซ่ึงจะต�องเป'นผู�มีผลงานเป'นท่ี
ประจักษ ในความสามารถแล�ว 

ข�อ 178 การเลื่อนและแต�งต้ังพนักงานเทศบาล ให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึนจากผู�
สอบแข�งขันได� ให�ได�รับแต�งต้ังได�  ดังนี้ 



 60

(1) เลื่อนผู�ซ่ึงได�รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือปริญญาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน�งในระดับ 2 ระดับ 3 หรือระดับ 4  และสอบแข�งขันเพ่ือดํารงตําแหน�งนั้นได�  ข้ึนแต�งต้ังให�
ดํารงตําแหน�งนั้น 

(2) การเลื่อนกรณีดังกล�าว จะเลื่อนข้ึนแต�งต้ังได�ต�อเม่ือถึงลําดับท่ีท่ีผู�นั้นสอบแข�งขันได�
ตามลําดับท่ีในบัญชีผู�สอบแข�งขันได� สําหรับเงินเดือนท่ีได�รับให�เป'นไปตามคุณวุฒิท่ีประกาศรับสมัคร 

(3) หลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขัน  ให�ดําเนินการตามหมวด 4 ว�าด�วยการคัดเลือก  
แห�งประกาศหลักเกณฑ และเง่ือนไขการสอบแข�งขันสําหรับพนักงานเทศบาลท่ี ก.ท. กําหนด  

(4) ให�นายกเทศมนตรีเป'นผู�สั่งเลื่อนและแต�งต้ังตามลําดับท่ีในบัญชีผู�สอบแข�งขันได�โดย
ความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. 

ข�อ 179 การเลื่อนและแต�งต้ังพนักงานเทศบาล ให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึนจากผู�สอบ
คัดเลือกได� ให�เลื่อนและแต�งต้ังได�  ดังนี้ 

(1) เลื่อนและแต�งต้ังผู�ดํารงตําแหน�งในสายงานผู�ปฏิบัติงานให�ดํารงตําแหน�งในสายงาน
ผู�บริหารของเทศบาล 

(2) เลื่อนและแต�งต้ังผู�ดํารงตําแหน�งสายงานท่ีเริ่มต�นจากระดับ 1 หรือระดับ 2 ให�ดํารง
ตําแหน�งในสายงานท่ีเริ่มต�นจากระดับ 3   

(3) เลื่อนและแต�งต้ังพนักงานครูเทศบาลให�ดํารงตําแหน�งสายงานศึกษานิเทศก  
(4) เป'นผู�มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งท่ี  ก.ท.กําหนดไว�ใน

มาตรฐานกําหนดตําแหน�งในระดับท่ีจะแต�งต้ัง และต�องเป'นผู�ได�รับเงินเดือนไม�ตํ่ากว�าข้ันตํ่าของอันดับเงินเดือน
สําหรับตําแหน�งนั้น 

(5) หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก ให�ดําเนินการตามหมวด 4 ว�าด�วยการคัดเลือก
แห�งประกาศหลักเกณฑ และเง่ือนไขการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาลท่ี ก.ท. กําหนด 

(6) ให�นายกเทศมนตรีเป'นผู�สั่งเลื่อนและแต�งต้ังตามลําดับท่ีในบัญชีผู�สอบคัดเลือกได�โดย
ความเห็นชอบของ ก.ท.จ. 

ข�อ 180 การเลื่อนและแต�งต้ังพนักงานเทศบาล ให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึนสําหรับ
ตําแหน�งท่ีกําหนดเป'นตําแหน�งระดับควบจากผู�ได�รับการคัดเลือกจากผู�ท่ีได�รับการคัดเลือก   

(1) เลื่อนและแต�งต้ังในระดับควบข้ันต�น  ได�แก� เลื่อนและแต�งต้ังผู�ท่ีได�รับเงินเดือนยังไม�
ถึงข้ันตํ่าและผู�ท่ีได�รับเงินเดือนไม�ตํ่ากว�าข้ันตํ่าของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน�งท่ีจะเลื่อนข้ึนแต�งต้ังให�ดํารง
ตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึนโดยไม�เปลี่ยนสายงาน ดังต�อไปนี้ 

(ก) เลื่อนผู�ดํารงตําแหน�งระดับ 1  ของสายงานใดท่ีเริ่มต�นจากระดับ 1 ข้ึนดํารง
ตําแหน�งระดับ 2 ของสายงานนั้น 

(ข) เลื่อนผู�ดํารงตําแหน�งระดับ 2  ของสายงานใดท่ีเริ่มต�นจากระดับ 2 ข้ึนดํารง
ตําแหน�งระดับ 3 ของสายงานนั้น  

(ค) เลื่อนผู�ดํารงตําแหน�งระดับ 3  ของสายงานใดท่ีเริ่มต�นจากระดับ 3 ข้ึนดํารง
ตําแหน�งระดับ 4 ของสายงานนั้น 

(ง) เลื่อนผู�ดํารงตําแหน�งระดับ 4  ของสายงานแพทย   สายงานทันตแพทย   และ 
สายงานวิชาการสัตวแพทย   ข้ึนดํารงตําแหน�งระดับ 5 ของสายงานนั้น 



 61

(2) เลื่อนและแต�งต้ังในระดับควบข้ันสูง ได�แก� เลื่อนและแต�งต้ังผู�ท่ีได�รับเงินเดือนไม�   
ตํ่ากว�าข้ันตํ่าของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน�งท่ีจะเลื่อนข้ึนแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึนโดยไม�
เปลี่ยนสายงาน ดังต�อไปนี้ 

(ก) เลื่อนผู�ดํารงตําแหน�งระดับ 2  ของสายงานใดท่ีเริ่มต�นจากระดับ 1 ข้ึนดํารง
ตําแหน�งระดับ 3 ของสายงานนั้น  

(ข) เลื่อนผู�ดํารงตําแหน�งระดับ 3  ของสายงานใดท่ีเริ่มต�นจากระดับ 2 ข้ึนดํารง
ตําแหน�งระดับ 4 ของสายงานนั้น  

(ค) เลื่อนผู�ดํารงตําแหน�งระดับ 4  ของสายงานใดท่ีเริ่มต�นจากระดับ 3 ข้ึนดํารง
ตําแหน�งระดับ 5  ของสายงานนั้น  

(ง) เลื่อนผู�ดํารงตําแหน�งระดับ 5  ของสายงานแพทย   สายงานทันตแพทย   และสายงาน       
วิชาการสัตวแพทย ข้ึนดํารงตําแหน�งระดับ 6 ของสายงานนั้น 

(3) เป'นผู�มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งท่ี ก.ท. กําหนดไว�ใน
มาตรฐานกําหนดตําแหน�งในระดับท่ีจะแต�งต้ัง  

(4) ให�ดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานตามวิธีการและแบบ
ประเมินท�ายประกาศกําหนดนี้ 

(5) ให�นายกเทศมนตรีเป'นผู�สั่งเลื่อนและแต�งต้ังโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.และให�มี
ผลไม�ก�อนวันท่ีผู�บังคับบัญชาชั้นต�นบันทึกความเห็นว�าควรเลื่อนระดับได� 

ข�อ 181 การเลื่อนผู�ท่ีดํารงตําแหน�งระดับ 1 ระดับ  2  ระดับ 3  หรือระดับ 4  ซ่ึงเป'นผู�ท่ี
ได�รับการคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม�จําเป'นต�องสอบแข�งขันให�แต�งต้ังดํารงตําแหน�งในระดับสูงข้ึน 

(1) ได�รับวุฒิท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน โดยได�รับทุน
รัฐบาล  ทุนเล�าเรียนหลวง หรือทุนของเทศบาล  ตามข�อ 109  

(2) ได�รับวุฒิท่ี ก.ท.กําหนดให�คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข�ารับราชการเป'นกรณีพิเศษตาม
ข�อ 109  

(3) หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกให�ดําเนินการตามประกาศหลักเกณฑ และเง่ือนไขการ
คัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม�จําเป'นต�องสอบแข�งขันสําหรับพนักงานเทศบาลท่ี ก.ท. กําหนด  

(4) ให�นายกเทศมนตรีเป'นผู�สั่งเลื่อนและแต�งต้ังโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. 

ข�อ 182 การเลื่อนและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในระดับสูงข้ึนสําหรับตําแหน�งท่ีกําหนดเป'น
ตําแหน�งผู�ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ  ในตําแหน�งสายงานท่ีเริ่มต�นจากระดับ 1 และระดับ 2 

(1) ตําแหน�งในกลุ�มงานธุรการหรือบริการท่ัวไป และกลุ�มงานท่ีปฏิบัติภารกิจหลักของ
ส�วนราชการ ตามบัญชีรายการจําแนกกลุ�มงานตําแหน�งฯ (บัญชีหมายเลข 1 ท�ายประกาศนี้) ให�กําหนด
ตําแหน�งได�ถึงระดับ 5 หรือ 6 ดังนี้ 

(ก) ตําแหน�งในสายงานท่ีเริ่มต�นจากระดับ 1 กําหนดเป'นตําแหน�งระดับ 1 – 3 หรือ 
4 สําหรับระดับ 5  ให�มีการประเมินเพ่ือปรับปรุงการกําหนดตําแหน�ง  

(ข) ตําแหน�งในสายงานท่ีเริ่มต�นจากระดับ 2 อาจปรับเป'นตําแหน�งระดับ 2 – 4  
หรือ 5 สําหรับระดับ 6  ให�มีการประเมินเพ่ือปรับปรุงการกําหนดตําแหน�ง  
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(2) ตําแหน�งในกลุ�มงานเทคนิคเฉพาะด�าน และกลุ�มงานท่ีใช�ทักษะและความชํานาญ
เฉพาะตัวตามบัญชีจําแนกกลุ�มงานตําแหน�งฯ (บัญชีหมายเลข 1ท�ายประกาศนี้) ให�กําหนดตําแหน�งได�ถึงระดับ 
5 หรือ 6 ดังนี้ 

(ก) ตําแหน�งในสายงานท่ีเริ่มต�นจากระดับ 1 กําหนดเป'นตําแหน�งระดับ 1 – 3   
หรือ 4 หรือ 5  

(ข) ตําแหน�งในสายงานท่ีเริ่มต�นจากระดับ 2 กําหนดเป'นตําแหน�งระดับ 2 – 4   
หรือ 5 หรือ 6 

ท้ังนี้  การกําหนดตําแหน�งตามข�อ (1) และ (2) ระดับตําแหน�งท่ีจะปรับปรุงต�องไม�สูงกว�า
ระดับของตําแหน�งของหัวหน�าหน�วยงานระดับกองหรือเทียบเท�าท่ีตําแหน�งนั้นสังกัด 

(3) ก.ท.จ.เห็นชอบกําหนดตําแหน�งและระดับตําแหน�งตามข�อ (1) และ (2) ตามกรอบ
และแผนอัตรากําลังของพนักงานเทศบาลยกเว�นการจะปรับตําแหน�งในสายงานท่ีเริ่มต�นจากระดับ 1 ให�เป'น
ระดับ 5 และตําแหน�งในสายงานท่ีเริ่มต�นจากระดับ 2 ให�เป'นระดับ 6 ตามข�อ (1) ให�ดําเนินการได�เม่ือผู�ดํารง
ตําแหน�งนั้นเป'นผู�มีผลงานและมีคุณสมบัติครบถ�วนท่ีจะแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งสูงข้ึนดังกล�าว และลักษณะ
หน�าท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหน�งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญถึงขนาดท่ี
จะต�องปรับระดับตําแหน�งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�งท่ี ก.ท.กําหนด  

(4) การปรับระดับตําแหน�งให�สูงข้ึนให�ดําเนินการได�ครั้งละไม�เกิน 1 ระดับ  การจะ
พิจารณาปรับระดับตําแหน�งใดให�หน�วยงานการเจ�าหน�าท่ีศึกษาและวิเคราะห หน�าท่ีความรับผิดชอบของ
ตําแหน�งเพ่ือเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาโดยใช�แบบประเมินตําแหน�งสําหรับผู�ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ  
(สายงานท่ีเริ่มต�นจากระดับ 1 และระดับ 2) ซ่ึงใช�สําหรับการปรับระดับตําแหน�งของสายงานท่ีเริ่มต�นจาก
ระดับ 1 ข้ึนเป'นระดับ 5 และตําแหน�งของสายงานท่ีเริ่มต�นจากระดับ 2 ข้ึนเป'นระดับ 6 เท�านั้น 

(5)  ในการดําเนินการเพ่ือศึกษาวิเคราะห ดังกล�าว ในชั้นแรกต�องมีคําบรรยายลักษณะ
งานของตําแหน�ง  (Job  Description)  ท่ีกําหนดไว�เดิมและท่ีกําหนดใหม� และหากรายละเอียดของข�อมูล     
ไม�ชัดเจน   อาจต�องศึกษาข�อมูลเพ่ิมเติม โดยการสัมภาษณ ตัวพนักงานหรือผู�บังคับบัญชา โดยตรงการสังเกต
การทํางานจริงในพ้ืนท่ี การศึกษาจากเอกสารต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับงานท่ีข�าราชการผู�นั้นรับผิดชอบ หรือโดย
วิธีการอ่ืน ๆ    

(6) หลักเกณฑ การเลื่อนและแต�งต้ัง ให�สามารถดําเนินการได� ดังนี้  
(ก) เลื่อนผู�ดํารงตําแหน�งระดับ 3 ของสายงานท่ีเริ่มต�นจากระดับ 1  ข้ึนดํารง

ตําแหน�งระดับ 4 ของสายงานนั้น 
(ข) เลื่อนผู�ดํารงตําแหน�งระดับ 4 ของสายงานท่ีเริ่มต�นจากระดับ 1   ข้ึนดํารง

ตําแหน�งระดับ 5 ของสายงานนั้น 
(ค) เลื่อนผู�ดํารงตําแหน�งระดับ 4 ของสายงานท่ีเริ่มต�นจากระดับ 2   ข้ึนดํารง

ตําแหน�งระดับ 5 ของสายงานนั้น 
(ง) เลื่อนผู�ดํารงตําแหน�งระดับ 5 ของสายงานท่ีเริ่มต�นจากระดับ 2    ข้ึนดํารง

ตําแหน�งระดับ 6 ของสายงานนั้น 
(7) เป'นผู�มีคุณสมบัติครบถ�วนนับถึงวันยื่นแบบประเมิน ดังนี้ 

(ก) เป'นผู�มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งท่ี ก.ท. 
กําหนดไว�ในมาตรฐานกําหนดตําแหน�งในระดับท่ีจะแต�งต้ัง และ  
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(ข) 78เป'นผู�ดํารงตําแหน�งและปฏิบัติหน�าท่ีในตําแหน�งสายงานท่ีจะเลื่อนข้ึนแต�งต้ัง  
ในระดับท่ีต่ํากว�าระดับของตําแหน�งท่ีจะเลื่อนข้ึนแต�งต้ัง 1 ระดับ ติดต�อกันมาแล�วไม�น�อยกว�า 2 ปJ  โดยไม�
อาจนําระยะเวลาดํารงตําแหน�งในสายงานอ่ืนมานับเก้ือกูลได� เช�น จะเลื่อนเป'นนายช�างโยธา 6 ต�องเป'นนาย
ช�างโยธา 5 มาแล�วไม�น�อยกว�า 2 ปJ เป'นต�น เว�นแต�ดํารงตําแหน�งในสายงานท่ีเริ่มต�นจากระดับ 1 และระดับ 
2 ท่ีมีลักษณะงานด�านเดียวกันกับตําแหน�งท่ีจะเลื่อนข้ึนแต�งต้ัง ตามบัญชีจัดกลุ�มงานท่ีเก่ียวข�องและเก้ือกูลกัน 
ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด ในกรณีท่ีระยะเวลาติดต�อกันไม�ครบ 2 ปJ แต�นับรวมหลายๆ  
ช�วงเวลาแล�วครบ 2 ปJ ก.ท.อนุโลมให�นับเวลาการดํารงตําแหน�งดังกล�าวได� และ 

(ค)  มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหน�งหรือเคยดํารงตําแหน�งในสายงานท่ีแต�งต้ัง
ตามคุณวุฒิของบุคคล และระดับตําแหน�งท่ีจะเลื่อนข้ึนแต�งต้ัง ดังนี้ 
 

คุณวุฒิ 
เลื่อนข้ึนดํารงตําแหน�ง 
ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 

ตําแหน�งในสายท่ีเริ่มต�นจากระดับ 1 หรือระดับ 2 
- ม.3 / ม.ศ.3 / ม.6  หรือเทียบได�ไม�ต่ํากว�านี้ 
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1) 
   หรือเทียบได�ไม�ต่ํากว�านี้ 
- ปวช.หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2) 
  หรือเทียบได�ไม�ต่ํากว�านี้ 

 
9 ปJ 
8 ปJ 
 
6 ปJ 
 

 
11 ปJ 
10 ปJ 
 
8 ปJ 
 

 
13 ปJ 
12 ปJ 
 
10 ปJ 

ตําแหน�งในสายงานท่ีเริ่มต�นจากระดับ 2 
- ปวท.หรืออนุปริญญา 2 ปJ หรือเทียบได�ไม�ตํ่ากว�านี้ 
- ปวส.หรืออนุปริญญา 3 ปJหรือเทียบได�ไม�ต่ํากว�านี้ 

7 ปJ 
6 ปJ 

9 ปJ 
8 ปJ 

 
- การนับระยะเวลาตามข�อ (ค) อาจนําระยะเวลาในการดํารงตําแหน�งหรือเคยดํารง

ตําแหน�งในสายงานอ่ืน ซ่ึงเป'นงานท่ีมีลักษณะหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวข�องและเก้ือกูลกันตามท่ี ก.ท.
กําหนดมานับรวมเป'นระยะเวลาข้ันตํ่าดังกล�าวได�ตามบัญชีกําหนดกลุ�มตําแหน�งพนักงานเทศบาลท่ีมีลักษณะ
หน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวข�องและเก้ือกูลกัน  (ตามบัญชีหมายเลข 2 ท�ายประกาศนี้) 

- การพิจารณาคุณวุฒิตามข�อ (ค) ต�องเป'นคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรงตาม       
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ังตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�งนั้นเท�านั้น และให�พิจารณาจากวุฒิ
ทางการศึกษาท่ีระบุไว�ในบัตรประวัติพนักงานเทศบาล เป'นหลักในกรณีผู�ได�รับคุณวุฒิเพ่ิมเติม  ภายหลังจาก
การบรรจุเข�ารับราชการจะต�องยื่นขอบันทึกเพ่ิมลงในบัตรประวัติพนักงานเทศบาลก�อนจึงจะนําคุณวุฒินั้นมาใช�
ในการพิจารณาได�  

(ง) 79ได�รับเงินเดือนไม�ต่ํากว�าอัตราเงินเดือนดังต�อไปนี้ 
 

                                                           
78

 ข�อ 182(7)(ข)แก�ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม ลงวันท่ี 10 มิถุนายน 2548 (ฉบับท่ี21) 
79

 ข�อ 182(7)(ง)แก�ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2555 
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- เลื่อนระดับ 4 ต�องได�รับเงินเดือนในปJงบประมาณปEจจุบันไม�ตํ่ากว�า              
อันดับ ท3 ข้ัน 3 และต�องได�รับเงินเดือนในปJงบประมาณท่ีแล�วมาไม�ต่ํากว�า อันดับ ท3 ข้ัน 2  

- เลื่อนระดับ 5 ต�องได�รับเงินเดือนในปJงบประมาณปEจจุบันไม�ตํ่ากว�า                    
อันดับ ท4 ข้ัน 3 และต�องได�รับเงินเดือนในปJงบประมาณท่ีแล�วมาไม�ต่ํากว�าข้ัน อันดับ ท4 ข้ัน 2 

-  เลื่อนระดับ 6 ต�องได�รับเงินเดือนในปJงบประมาณท่ีแล�วมาไม�ตํ่ากว�า                    
อันดับ ท5 ข้ัน 3  

-  เลื่อนระดับ 7 ต�องได�รับเงินเดือนในปJงบประมาณท่ีแล�วมาไม�ตํ่ากว�า                   
อันดับ ท6 ข้ัน 3  

(8) วิธีการเลื่อนและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งสูงข้ึน   
(ก) ตําแหน�งท่ีต�องมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหน�งให�เสนอ ก.ท.จ.เพ่ือพิจารณา

อนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหน�งเม่ือผู�ดํารงตําแหน�งนั้นเป'นผู�มีผลงานและมีคุณสมบัติครบถ�วนท่ีจะแต�งต้ัง
ให�ดํารงตําแหน�งสูงข้ึนดังกล�าวและลักษณะหน�าท่ีและความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของ
ตําแหน�งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญถึงขนาดท่ีจะต�องปรับระดับตําแหน�ง ตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน�งท่ี ก.ท.กําหนด 

(ข) 80ให� เทศบาลแต�งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน
ประกอบด�วย 

(1) ประธาน ให�แต�งต้ังจากข�าราชการหรือพนักงานเทศบาล  หรือผู� ท่ีเคยเป'น
ข�าราชการหรือพนักงานเทศบาลท่ีดํารงตําแหน�งในสายงานท่ีจะประเมินสูงกว�าผู�ขอประเมินอย�างน�อย 
1 ระดับ  หรือผู�ทรงคุณวุฒิเฉพาะด�านท่ีมีความชํานาญในสายงานนั้น ๆ  ซ่ึงไม�เคยเป'นข�าราชการมาก�อน 

(2) กรรมการท่ีเป'นข�าราชการหรือพนักงานเทศบาล  หรือเคยเป'นข�าราชการหรือ
พนักงานเทศบาลท่ีเคยดํารงตําแหน�งในสายงานท่ีจะประเมินอย�างน�อยเท�ากับระดับตําแหน�งท่ีขอประเมินหรือ
ผู�ทรงคุณวุฒิเฉพาะด�านท่ีมีความชํานาญในสายงานนั้น ๆ  ซ่ึงมีผลงานเป'นท่ีประจักษ ในความสามารถจํานวน
ไม�น�อยกว�า  2   คน  แต�ไม�เกิน  5  คน 

(3) เลขานุการให�เทศบาล แต�งต้ังเลขานุการ  จํานวน  1  คน  
(4) การปรับปรุงการกําหนดตําแหน�ง การประเมินบุคคลและผลงานให�เป'นไปตาม

วิธีการและแบบประเมินแนบท�ายหลักเกณฑ นี้  
(9) ให�นายกเทศมนตรีเป'นผู�สั่งเลื่อนและแต�งต้ังโดยผ�านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.   

และให�มีผลไม�ก�อนวันท่ีผ�านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

ข�อ 18381 การเลื่อนและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในระดับสูงข้ึนสําหรับตําแหน�งท่ีกําหนดเป'น
ตําแหน�งผู�ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ  ในสายงานท่ีเริ่มต�นจากระดับ 3 

(1) ตําแหน�งในสายงานท่ีเริ่มต�นจากระดับ 3  กําหนดเป'นตําแหน�งระดับ 3 – 5  หรือ 
6 ว  หรือ 7 ว  ดังนี้ 

                                                           
80

 ข�อ 182(8)(ข)แก�ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงารนเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อหลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(แก�ไขเพิ่มเติม)   ลงวันท่ี 30 เมษายน 2547  
81

 ข�อ 183 ประกาศคณะกรรมการพนักงารนเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อหลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แก�ไขเพิ่มเติม)   
ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2546 
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(ก) ตําแหน�งในกลุ�มงานวิชาการท่ัวไป  กําหนดระดับของตําแหน�ง 3 – 5 หรือ 6 ว 
หรือ 7 ว ได�  สําหรับ ระดับ 7ว  ให�มีการประเมินเพ่ือปรับปรุงการกําหนดตําแหน�ง 

(ข) ตําแหน�งในกลุ�มงานวิชาชีพและกลุ�มงานทักษะและความชํานาญเฉพาะตัวอาจ
กําหนดระดับตําแหน�ง 3 – 5 หรือ 6 ว หรือ 7 ว โดยสําหรับ ระดับ 7 ว ให�มีการประเมินเพ่ือปรับปรุงการ
กําหนดตําแหน�ง 

ท้ังนี้  การกําหนดระดับตําแหน�งท่ีจะปรับปรุงต�องไม�สูงกว�าระดับตําแหน�งของหัวหน�า
หน�วยงานระดับกองหรือเทียบเท�าท่ีตําแหน�งนั้นสังกัด 

(2) ก.ท.จ.เห็นชอบกําหนดตําแหน�งและระดับตําแหน�งตามข�อ  (1)  ตามกรอบและแผน
อัตรากําลังของพนักงานเทศบาล  ยกเว�นการจะปรับตําแหน�งใดให�เป'นระดับ 7ว ตามข�อ (ก) และ (ข) ให�
ดําเนินการได�เม่ือผู�ดํารงตําแหน�งนั้นเป'นผู�มีผลงานและมีคุณสมบัติครบถ�วนท่ีจะแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งสูงข้ึน
ดังกล�าว และลักษณะหน�าท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหน�งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมใน
สาระสําคัญถึงขนาดท่ีจะต�องปรับระดับตําแหน�งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�งท่ี   ก.ท.กําหนด   

(3) การปรับระดับตําแหน�งให�สูงข้ึนให�ดําเนินการได�ครั้งละไม�เกิน 1 ระดับ การจะ
พิจารณาปรับระดับตําแหน�งใด ให�หน�วยงานการเจ�าหน�าท่ีศึกษาและวิเคราะห หน�าท่ีความรับผิดชอบของ
ตําแหน�ง เพ่ือเสนอ ก.ท.จ. พิจารณาโดยใช�แบบประเมินตําแหน�งสําหรับผู�ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ        
(สายงานท่ีเริ่มต�นจากระดับ 3) ซ่ึงใช�สําหรับการปรับระดับตําแหน�งของสายงานท่ีเริ่มต�นจากระดับ 3 ข้ึนเป'น
ระดับ 7ว เท�านั้น 

(4) ในการดําเนินการเพ่ือศึกษาวิเคราะห ดังกล�าว ในชั้นแรกต�องมีคําบรรยายลักษณะ
งานของตําแหน�ง (Job  Description)  ท่ีกําหนดไว�เดิมและท่ีกําหนดใหม� และหากรายละเอียดของข�อมูลไม�
ชัดเจน  อาจต�องศึกษาข�อมูลเพ่ิมเติม โดยการสัมภาษณ ตัวข�าราชการหรือผู�บังคับบัญชาโดยตรงการสังเกตการ
ทํางานจริงในพ้ืนท่ี การศึกษาจากเอกสารต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับงานท่ีข�าราชการผู�นั้นรับผิดชอบ หรือโดยวิธีการ
อ่ืน ๆ  

(5) กรณีเทศบาลใดเห็นว�าผู�ดํารงตําแหน�งสายงานผู�ปฏิบัติของสายงานท่ีเริ่มต�นจาก
ระดับ 3 และดํารงตําแหน�งในระดับ 6ว ผู�ใดเป'นผู�มีผลงานและมีคุณสมบัติครบถ�วนท่ีจะแต�งต้ังให�ดํารง
ตําแหน�งสูงข้ึนเป'นระดับ 7ว แต�ไม�อาจเสนอขอปรับปรุงให�ดํารงตําแหน�งท่ีสูงข้ึนได� เนื่องจากเม่ือปรับปรุง
ระดับตําแหน�งแล�วจะมีระดับตําแหน�งท่ีสูงกว�าหัวหน�าส�วนราชการซ่ึงดํารงตําแหน�งในระดับ 6 กรณีเทศบาล
ขนาดเล็กให�เทศบาลเสนอขอปรับปรุงระดับตําแหน�งดังกล�าวต�อ ก.ท.จ.เพ่ือพิจารณาเหตุผลความจําเป'น เป'น
การเฉพาะรายได�โดยมีเง่ือนไขตามข�อ(2) (3)  

(6) หลักเกณฑ การเลื่อนและแต�งต้ัง ให�สามารถดําเนินการได� ดังนี้ 
(ก) เลื่อนผู�ดํารงตําแหน�งระดับ 5  ของสายงานใดท่ีเริ่มต�นจากระดับ 3 ข้ึนดํารง

ตําแหน�งระดับ 6 (ว) ของสายงานนั้น 
(ข) เลื่อนผู�ดํารงตําแหน�งระดับ 6 ของสายงานใดท่ีเริ่มต�นจากระดับ 3 ข้ึนดํารง

ตําแหน�งระดับ 7 (ว) ของสายงานนั้น  
(7) เป'นผู�มีคุณสมบัติครบถ�วนนับถึงวันยื่นแบบประเมิน ดังนี้ 

(ก) เป'นผู�มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งตามท่ี ก.ท.
กําหนดไว�ในมาตรฐานกําหนดตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ัง และ 

(ข) มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหน�งหรือเคยดํารงตําแหน�งในสายงานท่ีจะ
แต�งต้ังตามคุณวุฒิและระดับตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ัง  ดังนี้ 
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คุณวุฒิ 
เลื่อนข้ันดํารงตําแหน�ง 
ระดับ 6 ระดับ 7 

     - คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท�า 
     - คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท�า 
     - คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท�า 

6 ปJ 
4 ปJ 
2 ปJ 

7 ปJ 
5 ปJ 
3 ปJ 

-  การนับระยะเวลาตามข�อ (ข) อาจนําระยะเวลาในการดํารงตําแหน�ง หรือเคย
ดํารงตําแหน�งในสายงานอ่ืน ซ่ึงเป'นงานท่ีมีลักษณะหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวข�องและเก้ือกูลกันตามท่ี ก.ท.
กําหนดมานับรวมเป'นระยะเวลาข้ันตํ่าดังกล�าวได�ตามบัญชีกําหนดกลุ�มตําแหน�งพนักงานเทศบาลท่ีมีลักษณะ
หน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวข�องและเก้ือกูลกัน  (บัญชีหมายเลข 4 ท�ายประกาศ)  

- การพิจารณาคุณวุฒิตามข�อ (ข) ต�องเป'นคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ังตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�งนั้นเท�านั้นและให�พิจารณาจากวุฒิ
ทางการศึกษาท่ีระบุไว�ในบัตรประวัติพนักงานเทศบาล เป'นหลักในกรณีผู�ได�รับคุณวุฒิเพ่ิมเติมภายหลังจากการ
บรรจุเข�ารับราชการจะต�องยื่นขอบันทึกเพ่ิมลงในบัตรประวัติพนักงานเทศบาลก�อนจึงจะนําวุฒินั้นมาใช�ในการ
พิจารณาได�  

(ค) 82ได�รับเงินเดือนไม�ต่ํากว�าอัตราเงินเดือน ดังนี้   
- เลื่อนระดับ 6 ต�องได�รับเงินเดือนในปJงบประมาณท่ีแล�วมาไม�ตํ่ากว�า                

อันดับ ท5 ข้ัน 3  
- เลื่อนระดับ 7 ต�องได�รับเงินเดือนในปJงบประมาณท่ีแล�วมาไม�ตํ่ากว�า                

อันดับ ท6 ข้ัน 3  
- เลื่อนระดับ 8 ต�องได�รับเงินเดือนในปJงบประมาณท่ีแล�วมาไม�ตํ่ากว�า                      

อันดับ ท7 ข้ัน 3 
- เลื่อนระดับ 9 ต�องได�รับเงินเดือนในปJงบประมาณท่ีแล�วมาไม�ตํ่ากว�า                      

อันดับ ท8 ข้ัน 3 
(8) วิธีการเลื่อนและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งสูงข้ึน   

(ก) ตําแหน�งท่ีต�องมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหน�งให�เสนอ ก.ท.จ.เพ่ือพิจารณา
อนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหน�งเม่ือผู�ดํารงตําแหน�งนั้นเป'นผู�มีผลงานและมีคุณสมบัติครบถ�วนท่ีจะแต�งต้ัง
ให�ดํารงตําแหน�งสูงข้ึนดังกล�าวและลักษณะหน�าท่ีและความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของ
ตําแหน�งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญถึงขนาดท่ีจะต�องปรับระดับตําแหน�ง ตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน�งท่ี ก.ท.กําหนด 

(ข) 83ให�เทศบาลแต�งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน
ประกอบด�วย 

                                                           
82

 ข�อ 183(7)(ค)แก�ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2555 
83

 ข�อ 183(8)(ข) ประกาศคณะกรรมการพนักงารนเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อหลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แก�ไข
เพิ่มเติม)   ลงวันท่ี 30 เมษายน 2547 
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(1) ประธาน  ให�แต�งต้ังจากข�าราชการหรือพนักงานเทศบาล  หรือผู�ท่ีเคยเป'น
ข�าราชการหรือพนักงานเทศบาลท่ีดํารงตําแหน�งในสายงานท่ีจะประเมินสูงกว�าผู�ขอประเมินอย�างน�อย  
1 ระดับ  หรือผู�ทรงคุณวุฒิเฉพาะด�านท่ีมีความชํานาญในสายงานนั้น ๆ  ซ่ึงไม�เคยเป'นข�าราชการมาก�อน 

(2) กรรมการท่ีเป'นข�าราชการหรือพนักงานเทศบาล  หรือเคยเป'นข�าราชการหรือ
พนักงานเทศบาลท่ีเคยดํารงตําแหน�งในสายงานท่ีจะประเมินอย�างน�อยเท�ากับระดับตําแหน�งท่ีขอประเมินหรือ
ผู�ทรงคุณวุฒิเฉพาะด�านท่ีมีความชํานาญในสายงานนั้น ๆ  ซ่ึงมีผลงานเป'นท่ีประจักษ ในความสามารถ  จํานวน
ไม�น�อยกว�า  2  คน  แต�ไม�เกิน  5  คน 

(3) เลขานุการให�เทศบาลแต�งต้ังเลขานุการ จํานวน  1  คน 
(4) การปรับปรุงการกําหนดตําแหน�ง การประเมินบุคคลและผลงานให�เป'นไปตาม

วิธีการและแบบประเมินแนบท�ายประกาศนี้ 
(9) ให�นายกเทศมนตรีเป'นผู�สั่งเลื่อนและแต�งต้ังโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.  และให�มี

ผลไม�ก�อนวันท่ีผ�านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

ข�อ 184 การเลื่อนและแต�งต้ังผู�ดํารงตําแหน�งบริหารให�ดํารงตําแหน�งบริหารในระดับท่ีสูงข้ึน
ในเทศบาล ให�เลื่อนและแต�งต้ังได�เม่ือมีตําแหน�งในระดับนั้นว�าง  โดยวิธีการคัดเลือกตามท่ีกําหนดในหมวด 4 
ว�าด�วยการคัดเลือก 

ข�อ 185 การเลื่อนและแต�งต้ังในตําแหน�งสายผู�บริหารต้ังแต�ระดับ 7   ให�เลื่อนและแต�งต้ังได�
ตามหลักเกณฑ   ดังนี้  

(1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ังตามท่ีกําหนดไว�ใน
มาตรฐานกําหนตําแหน�ง 

(2) ต�องได�รับเงินเดือนไม�ต่ํากว�าข้ันตํ่าของอันดับเงินเดือนในระดับ 7 
(3) สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามหลักเกณฑ และเง่ือนไขท่ี ก.ท.จ.ประกาศกําหนด 
(4) ในรอบปJท่ีแล�วจนถึงวันแต�งต้ังต�องไม�เคยถูกลงโทษทางวินัยท่ีหนักกว�าโทษภาคทัณฑ  

หรืออยู�ระหว�างถูกต้ังกรรมการสอบสวน 
(5) ผ�านการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกท่ี ก.ท. กําหนด 

ข�อ 186 การเลื่อนและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งบริหารระดับ 8   ให�เลื่อนและแต�งต้ังได�ตาม
หลักเกณฑ   ดังนี้ 

(1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ังตามท่ีกําหนดไว�ใน
มาตรฐานกําหนดตําแหน�ง 

(2) ต�องได�รับเงินเดือนไม�ต่ํากว�าข้ันตํ่าของอันดับเงินเดือนในระดับ 8 
(3) ในรอบปJท่ีแล�วจนถึงวันท่ีแต�งต้ังต�องไม�เคยถูกลงโทษทางวินัยท่ีหนักกว�าโทษ

ภาคทัณฑ  หรืออยู�ระหว�างถูกต้ังกรรมการสอบสวน 
(4) ได�ผ�านการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามหลักเกณฑ และเง่ือนไขการสอบคัดเลือก

หรือคัดเลือกท่ี ก.ท. กําหนด 

ข�อ 187 การเลื่อนและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งบริหารระดับ 9 ให�เลื่อนและแต�งต้ังได�ตาม
หลักเกณฑ   ดังนี้     
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(1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ังตามท่ีกําหนดไว�ใน
มาตรฐานกําหนดตําแหน�ง 

(2) ต�องได�รับเงินเดือนไม�ต่ํากว�าข้ันตํ่าของอันดับเงินเดือนในระดับ 9 
(3) ในรอบปJท่ีแล�วจนถึงวันแต�งต้ังต�องไม�เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกต้ังกรรมการ

สอบสวนทางวินัย 
(4) ได�ผ�านการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามหลักเกณฑ และเง่ือนไขการสอบคัดเลือก

หรือคัดเลือกท่ี ก.ท. กําหนด 

ข�อ 188 หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  ตามข�อ  184  ให�ดําเนินการตามประกาศ
หลักเกณฑ และเง่ือนไขการคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาลท่ีกําหนดในหมวด 4  สําหรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให�ใช�แบบประเมินฯ  ตามหลักเกณฑ และเง่ือนไขการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลท่ีกําหนดในหมวด  14  ส�วนท่ี 5  

ข�อ 189 การแต�งต้ังผู�ได�รับการคัดเลือก  ตามข�อ  184  ให�นายกเทศมนตรีเป'นผู�เลื่อนและ
แต�งต้ังโดยได�รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.และให�มีผลไม�ก�อนวันท่ีผ�านการคัดเลือก 

ข�อ 190 การเลื่อนระดับของพนักงานครูเทศบาลสายงานศึกษานิเทศก เพ่ือแต�งต้ังให�ดํารง
ตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึนท่ีจะต�องผ�านการประเมินผลการปฏิบัติงานและหรือผลงานทางวิชาการตาม
หลักเกณฑ ท่ีกําหนด  ได�แก�ตําแหน�งดังต�อไปนี้ 

(1) การเลื่อนและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งศึกษานิเทศก  5 
(2) การเลื่อนและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งศึกษานิเทศก  6 
(3) การเลื่อนและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งศึกษานิเทศก  7 
(4) การเลื่อนและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งศึกษานิเทศก  8 
(5) การเลื่อนและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งศึกษานิเทศก  9 

ข�อ 191 การเลื่อนและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งศึกษานิเทศก  5  ให�เลื่อนและแต�งต้ังได�ตาม
หลักเกณฑ   ดังนี้ 

(ก.) หลักเกณฑ  
(1) ผู�ดํารงตําแหน�งนั้น  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งศึกษานิเทศก  5 
(2) ผู�ดํารงตําแหน�งนั้น  ได�รับเงินเดือนไม�ต่ํากว�าข้ันตํ่าของระดับ 5 
(3) ผู�ดํารงตําแหน�งนั้น  ได�ปฏิบัติงานตามหน�าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ี

ปฏิบัติเหมาะสมกับตําแหน�งท่ีจะเลื่อนข้ึนแต�งต้ัง  และมีผลการปฏิบัติงาน  2  ปJ  การศึกษาย�อนหลังตาม
หลักเกณฑ ท่ี ก.ท. กําหนด 

(4) ผู�ดํารงตําแหน�งนั้น มีผลการปฏิบัติงานตามข�อ (3) ได�ผลดี  โดยผ�านการ
ประเมินได�คะแนนเฉลี่ยไม�ต่ํากว�าร�อยละ  65 

(ข.) วิธีการ 
(1) ให�พนักงานครูเทศบาลผู�ประสงค จะขอกําหนดให�ได�รับเงินเดือนในระดับท่ีสูงข้ึน  

เป'นผู�จัดทําคําขอตามแบบท�ายหลักเกณฑ นี้  โดยจะต�องชี้แจงผ�านผู�บังคับบัญชาตามลําดับข้ัน 
(2) ให�ผู�บังคับบัญชาชั้นต�น  ได�แก�  ผู�อํานวยการ / หัวหน�ากองการศึกษาและปลัดเทศบาล

ตามลําดับ  เป'นผู�รับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติให�เป'นไปตามหลักเกณฑ แล�วเสนอ ก.ท.จ.พิจารณา 
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(3) ให� ก.ท.จ.แต�งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานจํานวนไม�น�อยกว�า5  คน  
ประกอบด�วย  ผู�ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.เป'นประธานกรรมการ  และผู�แทนส�วนราชการท่ีเก่ียวข�องผู�ทรงคุณวุฒิ                             
ทางด�านการศึกษาเป'นกรรมการ  โดยให�ผู�ประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบประเมิน              
ท�ายหลักเกณฑ นี้โดยแยกกันประเมินแล�วสรุปผลการพิจารณาเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ต�อไป 

(ค.) การแต�งต้ัง 
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งและแต�งต้ัง  โดยผ�านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.และให�มีผล

ไม�ก�อนวันท่ีผ�านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

ข�อ 192 การเลื่อนและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งศึกษานิเทศก  6  ให�เลื่อนและแต�งต้ังได�ตาม
หลักเกณฑ   ดังนี้ 

(ก) หลักเกณฑ  
(1) ผู�ดํารงตําแหน�งนั้น  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งศึกษานิเทศก  6 
(2) ผู�ดํารงตําแหน�งนั้น  ได�รับเงินเดือนก�อนวันเริ่มต�นปJงบประมาณท่ีขอเลื่อนฯ ไม�

ตํ่ากว�าข้ัน  10,080  บาท 
(3) ผู�ดํารงตําแหน�งนั้น  ได�ปฏิบัติงานตามหน�าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ี

ปฏิบัติเหมาะสมกับตําแหน�งท่ีจะเลื่อนข้ึนแต�งต้ัง  และมีผลการปฏิบัติงาน  2  ปJการศึกษาย�อนหลังตามเกณฑ 
ท่ี ก.ท. กําหนด 

(4) ผู�ดํารงตําแหน�งนั้น  มีผลการปฏิบัติงานตามข�อ (3) ได�ผลดี  โดยผ�านการ
ประเมินได�คะแนนเฉลี่ยไม�ต่ํากว�าร�อยละ 70 

(ข) วิธีการ 
(1) ให�พนักงานครูเทศบาลผู�ประสงค จะขอกําหนดให�ได�รับเงินเดือนในระดับท่ี 

สูงข้ึนเป'นผู�จัดทําคําขอตามแบบท�ายหลักเกณฑ นี้  โดยจะต�องชี้แจงผ�านผู�บังคับบัญชาตามลําดับข้ัน 
(2) ให�ผู�บังคับบัญชาชั้นต�น  ได�แก�  ผู�อํานวยการ / หัวหน�ากองการศึกษาและ

ปลัดเทศบาลตามลําดับ  เป'นผู�รับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติให�เป'นไปตามหลักเกณฑ แล�ว
เทศบาลส�งเรื่องให� ก.ท.จ.พิจารณา 

(3) ให� ก.ท.จ.แต�งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานจํานวนไม�น�อยกว�า  
5 คน  ประกอบด�วย  ผู�ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.เป'นประธานกรรมการ  ผู�แทนส�วนราชการท่ีเก่ียวข�อง  
ผู�ทรงคุณวุฒิทางด�านการศึกษาเป'นกรรมการ  โดยให�ผู�ประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานตามแบบประเมินท�ายหลักเกณฑ   โดยแยกกันประเมินแล�วสรุปผลการพิจารณาเสนอเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ต�อไป 

(ค) การแต�งต้ัง 
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแต�งต้ังฯ  โดยผ�านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.และ

ให�มีผลไม�ก�อนวันท่ีผ�านการประเมินของคณะกรรมการเป'นผลงานฯ 

ข�อ 193 การเลื่อนและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งศึกษานิเทศก  7  ให�เลื่อนและแต�งต้ังได�ตาม
หลักเกณฑ   ดังนี้ 

(ก)  หลักเกณฑ  
(1) ผู�ดํารงตําแหน�งนั้น มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งศึกษานิเทศก  7 
(2) ผู�ดํารงตําแหน�งนั้น  ได�รับเงินเดือนไม�ต่ํากว�าข้ันตํ่าของระดับ 7 
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(3) ผู�ดํารงตําแหน�งนั้น  ได�ปฏิบัติงานตามหน�าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติเหมาะสมกับตําแหน�งท่ีจะเลื่อนข้ึนแต�งต้ัง  และมีผลการปฏิบัติงาน  3  ปJ  การศึกษาย�อนหลังตาม
เกณฑ ท่ี ก.ท. กําหนด 

(4) ผู�ดํารงตําแหน�งนั้น  มีผลการปฏิบัติงานตามข�อ (3)  ให�ผลดี  โดยผ�านการ
ประเมินได�คะแนนเฉลี่ยไม�ต่ํากว�าร�อยละ  70 

(5) ผู�ดํารงตําแหน�งนั้น  มีความชํานาญการพิเศษตามเกณฑ ท่ี ก.ท. กําหนด 3 
รายการ  ดังนี้ 

รายการท่ี 1  การพิจารณาความชํานาญการพิเศษในการนิเทศการศึกษา 
โดยพิจารณารายการดังต�อไปนี้ 
1 งานนิเทศการเรียนการสอน 
2 งานพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
3 งานพัฒนาเทคนิคนิเทศการศึกษา 

หากงานนิเทศการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือท้ัง  3  เรื่อง  ดังกล�าว 
ได�ปฏิบัติในลักษณะผู�มีความสามารถริเริ่มสร�างสรรค   หรือพัฒนาการทํางานได�ผลงาน  ซ่ึงมีประโยชน ปรากฏ
เป'นท่ียอมรับและนําไปเป'นแบบอย�างในการปฏิบัติงาน  จึงจะถือว�าเป'นการปฏิบัติงานเข�าลักษณะ
ผู�ชํานาญการพิเศษในการนิเทศการศึกษา 

รายการท่ี 2  การพิจารณาผลงานท่ีปรากฏในหน�าท่ีความรับผิดชอบต�อครู  อาจารย   
ผู�ร�วมงานอ่ืน ๆ  และสถานศึกษา 

โดยพิจารณาจากผลงานท่ีปรากฏดังต�อไปนี้ 
1. ผลท่ีปรากฏต�อครู  อาจารย   โดยพิจารณาจาก 

1.1. พฤติกรรมการเรียนการสอนของครู  ทําการสอนดีข้ึน 
1.2. ครูกระตือรือร�น  ต่ืนตัว  ในการท่ีจะปรับปรุงการเรียนการ

สอนอยู�เสมอ 
1.3. ครู – อาจารย   มีความเลื่อมใสศรัทธา 

2. ผลท่ีปรากฏต�อผู�ร�วมงานอ่ืน 
โดยพิจารณาจากการยอมรับนับถือจากผู�บริหารสถานศึกษา  

ศึกษานิเทศก   และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
3. ผลท่ีปรากฏต�อสถานศึกษาหรือหน�วยงานทางการศึกษา 

โดยพิจารณาว�า  ช�วยให�สถานศึกษาหรือหน�วยงานทางการศึกษา
สามารถพัฒนาการเรียนการสอนได�ตามวัตถุประสงค ของหลักสูตร  และมีผลต�อการศึกษาโดยส�วนรวมได�ตาม
เปUาหมาย 

รายการท่ี 3  การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผู�ชํานาญการพิเศษ 
โดยพิจารณาจากการมีส�วนร�วมและการยอมรับในวงวิชาการหรือ

วิชาชีพท่ีเก่ียวข�อง  โดยพิจารณาว�าผลการปฏิบัติงานท่ีแสดงความชํานาญการพิเศษนั้น  สามารถประยุกต ใช�
ประโยชน ในการศึกษาได� 

(6) ผู�ดํารงตําแหน�งนั้น  มีผลงานทางวิชาการตามท่ี ก.ท. กําหนด  คือ  จะต�องมี
ผลงานทางวิชาการเป'นเอกสารเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา  ซ่ึงแสดงความเชี่ยวชาญในด�านนั้น  ๆ  หรือ
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ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  ซ่ึง ก.ท. เห็นว�าใช�ประโยชน ในการนิเทศการศึกษาหรือการศึกษาได�เป'น
อย�างดี  โดยมีรายการพิจารณา  ดังนี้ 

รายการท่ี 1  คุณภาพของผลงานทางวิชาการ  โดยพิจารณาจาก 
1. ความสมบูรณ ของเนื้อหาสาระ 

โดยพิจารณาถึงความถึงความถูกต�องของเนื้อหาความสมบูรณ 
ครบถ�วนอย�างเหมาะสมกับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนั้น  ๆ  รวมท้ังการค�นคว�าอ�างอิงท่ีเป'นท่ี
เชื่อถือได� 

 
2. ความคิดริเริ่มสร�างสรรค  

โดยพิจารณาว�า  ผู�จัดทําได�มีความริเริ่มสร�างสรรค จากของเดิม ท่ีมี
อยู�และนํามาใช�ประโยชน ได�ดียิ่งข้ึน  หรือจัดทําข้ึนใหม�โดยไม�มีผู�ใดริเริ่มจัดทําข้ึน   อนึ่ง  ผลงานทางวิชาการ
นั้นจะต�องจัดทําด�วยตนเองหรือเป'นผู�นํา  โดยมีส�วนร�วมรับผิดชอบและมีหลักฐานแสดงได� 

รายการท่ี 2  ประโยชน ของผลงานทางวิชาการ  โดยพิจารณาจาก 
1. ประโยชน ต�อความก�าวหน�าทางวิชาการ 

โดยพิจารณาว�า  ผลงานนี้จะมีประโยชน ต�อความก�าวหน�าทาง
วิชาการท่ีสามารถใช�เป'นแหล�งอ�างอิงหรือเป'นแนวปฏิบัติได� 

2. ประโยชน ต�อศึกษานิเทศก   ครู  อาจารย   และนักเรียน 
โดยพิจารณาว�า  ผลงานนี้ทําให�ศึกษานิเทศก   ครู  อาจารย   และ

นักเรียนได�รับความรู�และพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานและการเรียนรู�วิชาการดังกล�าวอย�างได�ผลดียิ่ง  และทํา
ให�เกิดประโยชน ต�อศึกษานิเทศก   ครู  อาจารย   และนักเรียน  ในอันท่ีจะนําความรู�ดังกล�าวไปใช�ในการศึกษา
เพ่ิมเติมหรือการประกอบอาชีพ  หรือการดํารงชีพได� 

(7)  เกณฑ การตัดสิน 
 

รายการประเมิน คะแนน 
เต็ม 

เกณฑ�การตัดสิน 

1.  การประเมินความชํานาญ 
1.1 ความชํานาญการพิเศษในการนิเทศการศึกษา 
1.2 ผลงานท่ีปรากฏในหน�า ท่ีความรับผิดชอบต�อ         

นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย  ผู�ร�วมงานอ่ืน ฯลฯ 
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผู�ชํานาญการพิเศษ 

2.  การประเมินผลงานทางวิชาการ 
     2.1  คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
            2.1.1  ความสมบูรณ ของเนื้อหาสาระ 
            2.1.2  ความคิดริเริ่มสร�างสรรค  
     2.2  ประโยชน ของผลงานทางวิชาการ 
            2.2.1  ประโยชน ต�อความก�าวหน�าทางวิชาการ 
            2.2.2  ประโยชน ต�อศึกษานิเทศก   ครู  อาจารย  
                       และนักศึกษา 

70 
(30) 
(30) 
 
(10) 
30 
(15) 
 
 
(15) 
 
 
 

เกณฑ ผ�านร�อยละ 65  ของคะแนน 
เต็ม 70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน 
 
 
 
เกณฑ ผ�านร�อยละ 65 ของคะแนน 
เต็ม 30 คะแนน คือ 19.5 คะแนน 
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รวม 100 เกณฑ ผ�านร�อยละ 70 
 
                              (ข) วิธีการ 

(1) ให�พนักงานครูเทศบาลผู�ประสงค จะขอกําหนดให�ได�รับเงินเดือนในระดับท่ี 
สูงข้ึนเป'นผู�จัดทําคําขอตามแบบท�ายหลักเกณฑ นี้  โดยจะต�องชี้แจงผ�านผู�บังคับบัญชาตามลําดับชั้น  และ
ผลงานทางวิชาการ 

(2) ให�ผู�บังคับบัญชาชั้นต�น  ได�แก�  ผู�อํานวยการ / หัวหน�ากองศึกษา  และ
ปลัดเทศบาล  ตามลําดับ  เป'นผู�รับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติให�เป'นไปตามหลักเกณฑ แล�ว
เสนอ ก.ท.จ.พิจารณา 

(3) ให� ก.ท.จ.แต�งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานความชํานาญการและ
ผลงานทางวิชาการไม�น�อยกว�า  5  คน  ประกอบด�วยผู�ทรงคุณวุฒิทางด�านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ
และผู�แทนส�วนราชการท่ีเก่ียวข�อง ตามท่ี ก.ท.กําหนดเป'นผู�ประเมินผลการปฏิบัติงาน ความชํานาญการและ
ผลงานทางวิชาการตามแบบท�ายหลักเกณฑ นี้ตามเกณฑ ท่ี ก.ท.กําหนด  โดยแยกกันประเมินแล�วสรุปผลการ
พิจารณาเสนอให� ก.ท.จ.พิจารณาต�อไป   

ในการนี้ ก.ท. อาจแต�งต้ังคณะกรรมการตาม  (3)  ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก
สัมภาษณ ผู�ขอฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ด�วย 

(ข) การแต�งต้ัง 
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแต�งต้ังฯ  โดยผ�านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.

และให�มีผลไม�ก�อนวันท่ีผ�านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

ข�อ 194 การเลื่อนและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งศึกษานิเทศก  8  ให�เลื่อนและแต�งต้ังได�ตาม
หลักเกณฑ   ดังนี้ 

(ก)  หลักเกณฑ  
(1) ผู�ดํารงตําแหน�งนั้น  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งศึกษานิเทศก  8 
(2) ผู�ดํารงตําแหน�งนั้น  ได�รับเงินเดือนไม�ต่ํากว�าข้ันตํ่าของระดับ 8 
(3) ผู�ดํารงตําแหน�งนั้น  ได�ปฏิบัติงานตามหน�าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ี

ปฏิบัติเหมาะสมกับตําแหน�งท่ีจะเลื่อนข้ันแต�งต้ัง  และมีผลการปฏิบัติงาน  3  ปJการศึกษาย�อนหลังตามเกณฑ 
ท่ีกําหนด 

(4) ผู�ดํารงตําแหน�งนั้น  มีผลการปฏิบัติงานตามข�อ  (3)  ได�ผลดี  โดยผ�านการ
ประเมินได�คะแนนเฉลี่ยไม�ต่ํากว�าร�อยละ  70 

(5) ผู�ดํารงตําแหน�งนั้น  มีความเชี่ยวชาญตามเกณฑ ท่ี ก.ท. กําหนด  3  รายการ  
ดังนี้ 

รายการท่ี 1  การพิจารณาความเชี่ยวชาญในการนิเทศการศึกษา  โดยพิจารณา
รายการดังต�อไปนี้ 

1. งานนิเทศการเรียนการสอน 
2. งานพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
3. งานพัฒนาเทคนิคนิเทศการศึกษา 
หากงานนิเทศการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือท้ัง  3  เรื่อง  ดังกล�าว 

ได�ปฏิบัติในลักษณะผู�มีความสามารถริเริ่มสร�างสรรค   หรือพัฒนาการทํางานได�ผลงาน  ซ่ึงมีประโยชน ปรากฏ
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เป'นท่ียอมรับในสถาบันวิชาชีพ  และผลงานเป'นท่ียอมรับเพ่ือนําไปเป'นแบบอย�างในการปฏิบัติงานในวง
วิชาการหรือวิชาชีพท่ีเ ก่ียข�อง  จึงจะถือว�าเป'นการปฏิบัติงานเข�าลักษณะผู� เชี่ยวชาญในการนิ เทศ       
การศึกษา 

รายการท่ี 2  การพิจารณาผลงานท่ีปรากฏในหน�าท่ีความรับผิดชอบต�อครู   
อาจารย   ผู�ร�วมงานอ่ืน ๆ  และสถานศึกษา 
 

โดยพิจารณาจากผลงานท่ีปรากฏดังต�อไปนี้ 
1. ผลท่ีปรากฏต�อครู  อาจารย   โดยพิจารณาจาก 

1.1 พฤติกรรมการเรียนการสอนของครู  ทําการสอนดีข้ึน 
1.2 ครูกระตือรือร�น  ต่ืนตัวในการท่ีจะปรับปรุงการเรียนการสอน

อยู�เสมอ 
1.3 ครู – อาจารย  มีความเลื่อนใสศรัทธา 

2. ผลท่ีปรากฏต�อผู�ร�วมงานอ่ืน 
โดยพิจารณาจากการยอมรับนับถือจากผู�บริหารสถานศึกษา 

ศึกษานิเทศก   และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
3. ผลท่ีปรากฏต�อสถานศึกษาหรือหน�วยงานทางการศึกษา   
โดยพิจารณาว�า  ช�วยให�สถานศึกษาหรือหน�วยงานทางการศึกษา

สามารถพัฒนาการเรียนการสอนได�ตามวัตถุประสงค ของหลักสูตร  และมีผลต�อการศึกษาโดยส�วนรวมได� 
รายการท่ี 3  การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผู�เชี่ยวชาญ 

โดยพิจารณาจากการมีส�วนร�วม  และการยอมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพท่ีเก่ียวข�อง  โดยพิจารณาว�า  ผลการปฏิบัติงานท่ีแสดงความเชี่ยวชาญนั้น  สามารถประยุกต ใช�
ประโยชน ในการศึกษาได� 

(6) ผู�ดํารงตําแหน�งนั้น  มีผลงานทางวิชาการตามท่ี ก.ท. กําหนด คือ  จะต�องมี
ผลงานทางวิชาการเป'นเอกสารเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา  ซ่ึงแสดงความเชี่ยวชาญในด�านนั้น  หรือผลงาน
ทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  ซ่ึง ก.ท. เห็นว�าใช�ประโยชน ในการนิเทศการศึกษาหรือการศึกษาได�เป'นอย�างดี  
โดยมีรายการพิจารณา  ดังนี้ 

รายการท่ี 1  คุณภาพของผลงานทางวิชาการ  โดยพิจารณาจาก 
1 ความสมบูรณ ของเนื่องหาสาระ 

โดยพิจารณาถึงความถึงความถูกต�องของเนื้อหาความสมบูรณ ควบ
ถ�วนอย�างเหมาะสมกับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนั้น ๆ รวมท้ังการค�นคว�าอ�างอิงท่ีเป'นท่ีเชื่อถือได� 

2 ความคิดริเริ่มสร�างสรรค  
โดยพิจารณาว�า  ผู�จัดทําได�มีความคิดริเริ่มสร�างสรรค จากของเดิม

ท่ีมีอยู�และนํามาใช�ประโยชน ได�ดียิ่งข้ึน  หรือจัดทําข้ึนใหม�โดยมิมีผู�ใดริเริ่มจัดทําข้ึน  อนึ่ง  ผลงานทางวิชาการ
นั้นจะต�องจัดทําด�วยตนเองหรือเป'นผู�นํา  โดยมีส�วนร�วมรับผิดชอบและมีหลักฐานแสดงได� 

รายการท่ี 2  ประโยชน ของผลงานทางวิชาการ  โดยพิจารณาจาก 
1 ประโยชน ต�อความก�าวหน�าทางวิชาการ  โดยพิจารณาว�าผลงานนี้

จะมีประโยชน ต�อความก�าวหน�าทางวิชาการท่ีสามารถใช�เป'นแหล�งอ�างอิงหรือเป'นแนวปฏิบัติ อย�างได�มีผลดี 
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2 ประโยชน ต�อศึกษานิเทศก   ครู  อาจารย   และนักเรียน  โดยพิจารณาว�า  
ผลงานนี้ทําให�ศึกษานิเทศก   ครู  อาจารย   และนักเรียน  ได�รับความรู�และพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานและการเรียนรู�    
วิชาการดังกล�าวอย�างได�ผลดียิ่ง  และทําให�เกิดประโยชน ต�อศึกษานิเทศก    ครู  อาจารย   และนักเรียน  ในอันท่ีจะนําความรู�
ดังกล�าวไปใช�ในการศึกษาเพ่ิมเติม  หรือการประกอบอาชีพหรือการดํารงชีพได�เป'นอย�างดี 

 
 
 

(7) เกณฑ การตัดสิน 

รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
เกณฑ�การตัดสิน 

1.  การประเมินความเชี่ยวชาญ 
1.1 ความเชี่ยวชาญในการนิเทศการศึกษา 
1.2 ผลงานท่ีปรากฏในหน�าท่ีความรับผิด   
       ชอบต�อนักเรียน  นักศึกษา  ครู  อาจารย        
       ผู�ร�วมงานอ่ืน ฯลฯ   
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผู�เชี่ยวชาญ 

2.  การประเมินผลงานทางวิชาการ 
     2.1  คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
            2.1.1  ความสมบูรณ ของเนื้อหาสาระ 
            2.1.2  ความคิดริเริ่มสร�างสรรค  
2.2  ประโยชน ของผลงานทางวิชาการ 
            2.2.1  ประโยชน ต�อความก�าวหน�าทาง   
                       วิชาการ 
 

70 
(30) 
(30) 

 
 

(10) 
30 
(15) 

 
 

(15) 

เกณฑ ผ�านร�อยละ 65  ของคะแนน 
เต็ม  70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน 
 
 
 
  
เกณฑ ผ�านร�อยละ  65 ของคะแนน 
เต็ม  30  คะแนน คือ 19.5 คะแนน 

2.2.2  ประโยชน ต�อศึกษานิเทศก   ครู 
                       อาจารย   และนักศึกษา 

   

รวม 100 เกณฑ ผ�านร�อยละ  75 
 

(ข)  วิธีการ 
(1) ให�พนักงานครูเทศบาลผู�ประสงค จะขอกําหนดให�ได�รับเงินเดือนในระดับท่ีสูงข้ึน  

เป'นผู�จัดทําคําขอตามแบบท�ายหลักเกณฑ นี้  โดยจะต�องชี้แจงผ�านผู�บังคับบัญชาตามลําดับชั้นและผลงานทาง
วิชาการ 

(2) ให�ผู�บังคับบัญชาชั้นต�น  ได�แก�  ผู�อํานวยการ / หัวหน�ากองการศึกษาและ
ปลัดเทศบาลตามลําดับ  เป'นผู�รับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติให�เป'นไปตามหลักเกณฑ แล�ว
เสนอ ก.ท.จ.พิจารณา 

(3) ให� ก.ท.จ.แต�งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานความเชี่ยวชาญและ
ผลงานทางวิชาการไม�น�อยกว�า  5  คน  ประกอบด�วยผู�ทรงคุณวุฒิทางด�านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ
และผู�แทนส�วนราชการท่ีเก่ียวข�อง  ตามท่ี ก.ท. กําหนด  เป'นผู�ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ความเชี่ยวชาญและ



 75

ผลงานทางวิชาการ  ตามแบบท�ายหลักเกณฑ นี้  ตามเกณฑ ท่ี ก.ท. กําหนด  โดยแยกกันประเมินแล�วสรุปผล
การพิจารณาเสนอให� ก.ท.จ.พิจารณาต�อไป   

(ค) การแต�งต้ัง 
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งและแต�งต้ังฯ  โดยผ�านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.และให�มี

ผลไม�ก�อนวันท่ีผ�านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

ข�อ 195 การเลื่อนและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งศึกษานิเทศก  9  ให�เลื่อนและแต�งต้ังได�ตาม
หลักเกณฑ   ดังนี้ 

(ก)  หลักเกณฑ  
(1) ผู�ดํารงตําแหน�งนั้น  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งศึกษานิเทศก  9 
(2) ผู�ดํารงตําแหน�งนั้น  ได�รับเงินเดือนไม�ต่ํากว�าข้ันตํ่าของระดับ 9 
(3) ผู� ดํ าร ง ตํ าแหน� งนั้ น   ได�ปฏิ บั ติ ง านตามหน� า ท่ีความรับผิดชอบและ          

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติเหมาะสมกับตําแหน�งท่ีจะเลื่อนข้ึนแต�งต้ัง  และมีผลการปฏิบัติงาน  3  ปJการศึกษา
ย�อนหลังตามเกณฑ ท่ี ก.ท. กําหนด 

(4) ผู�ดํารงตําแหน�งนั้น  มีผลการปฏิบัติงานตามข�อ (3) ได�ผลดี  โดยผ�านการ
ประเมินได�คะแนนเฉลี่ยไม�ต่ํากว�าร�อยละ  70 

(5) ผู� ดํารงตําแหน�งนั้น  มีความเชี่ยวชาญพิเศษตามเกณฑ ท่ี ก.ท.  กําหนด   
3  รายการ  ดังนี้ 

รายการท่ี 1  การพิจารณาความเชี่ยวชาญพิเศษในการนิเทศการศึกษา                 
โดยพิจารณารายการดังต�อไปนี้  
1. งานนิเทศการเรียนการสอน 
2. งานพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
3. งานพัฒนาเทคนิคนิเทศการศึกษา 
หากงานนิเทศการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือท้ัง  3  เรื่องดังกล�าว  ได�

ปฏิบัติในลักษณะผู�มีความสามารถริเริ่มสร�างสรรค   สังเคราะห หรือพัฒนาการทํางานได�ผลงาน  ซ่ึงมีประโยชน 
และมีคุณค�าดีเด�นปรากฏเป'นท่ียอมรับในสถาบันวิชาชีพ  และผลงานเป'นท่ียอมรับเพ่ือนําไปเป'นแบบอย�างใน
การปฏิบัติงานในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวข�อง  จึงจะถือว�าเป'นการปฏิบัติงานเข�าลักษณะผู�เชี่ยวชาญพิเศษ
ในการนิเทศการศึกษา 

รายการท่ี 2  การพิจารณาผลงานท่ีปรากฏในหน�าท่ีความรับผิดชอบต�อครู  อาจารย   
ผู�ร�วมงานอ่ืน ๆ  และสถานศึกษา 

โดยพิจารณาจากผลงานท่ีปรากฏดังต�อไปนี้ 
1 ผลท่ีปรากฏต�อครู  อาจารย   โดยพิจารณาจาก 

1.1 พฤติกรรมการเรียนการสอนของครู  ทําการสอนดีข้ึน 
1.2 ครูกระตือรือร�น  ต่ืนตัวในการท่ีจะปรับปรุงการเรียนการสอน

อยู�เสมอ 
1.3 ครู – อาจารย   มีความเลื่อมใสศรัทธา 

2 ผลท่ีปรากฏต�อผู�ร�วมงานอ่ืน 
โดยพิจารณาจากการยอมรับนับถือจากผู�บริหารสถานศึกษา  

ศึกษานิเทศก   และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
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3 ผลท่ีปรากฏต�อสถานศึกษาหรือหน�วยงานทางการศึกษา 
โดยพิจารณาว�า  ช�วยให�สถานศึกษาหรือหน�วยงานทางการศึกษา

สามารถพัฒนาการเรียนการสอนได�ตามวัตถุประสงค ของหลักสูตร  และมีผลต�อการศึกษา  โดยส�วนรวมได�ตาม
เปUาหมาย 

 
รายการท่ี 3  การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผู�เชี่ยวชาญพิเศษ โดยพิจารณา

จากการมีส�วนร�วม  และการยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวข�อง  โดยพิจารณาว�า  ผลการปฏิบัติงานท่ี
แสดงความเชี่ยวชาญพิเศษนั้น  สามารถประยุกต ใช�ประโยชน ในการศึกษาได�เป'นอย�างดี 

(6) ผู�ดํารงตําแหน�งนั้น  มีผลงานทางวิชาการตามท่ี ก.ท. กําหนด  คือ  จะต�องมี
ผลงานทางวิชาการเป'นเอกสารเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา  ซ่ึงแสดงความเชี่ยวชาญพิเศษในด�านนั้น ๆหรือ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  ซ่ึง ก.ท. เห็นว�าสามารถใช�ประโยชน ในการนิเทศการศึกษาหรือการศึกษาได�
เป'นอย�างดี  โดยมีรายการพิจารณา  ดังนี้ 

รายการท่ี 1  คุณภาพของผลงานทางวิชาการ  โดยพิจารณาจาก 
1. ความสมบูรณ ของเนื้อสาระ 

โดยพิจารณาถึงความถึงความถูกต�องของเนื้อหาความสมบูรณ 
ครบถ�วนอย�างเหมาะสมกับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนั้น ๆ  รวมท้ังการค�นคว�าอ�างอิงท่ีเป'นท่ี
เชื่อถือได� 

2. ความคิดริเริ่มสร�างสรรค  
โดยพิจารณาว�า  ผู�จัดทําได�มีความริเริ่มสร�างสรรค จากของเดิม ท่ีมี

อยู�และนํามาใช�ประโยชน ได�ดียิ่งข้ึน  หรือจัดทําข้ึนใหม�โดยมิมีผู�ใดริเริ่มจัดทําข้ึน  อนึ่ง  ผลงานทางวิชาการนั้น  
จะต�องจัดทําด�วยตนเองหรือเป'นผู�นําในการจัดทําโดยมีส�วนร�วมรับผิดชอบและมีหลักฐานแสดงได� 

รายการท่ี 2  ประโยชน ของผลงานทางวิชาการ  โดยพิจารณาจาก 
1. ประโยชน ต�อความก�าวหน�าทางวิชาการ 

โดยพิจารณาว�า  ผลงานนี้จะมีประโยชน ต�อความก�าวหน�าทาง
วิชาการท่ีสามารถใช�เป'นแหล�งอ�างอิงหรือเป'นแนวปฏิบัติอย�างได�ผลดียิ่ง 

2. ประโยชน ต�อศึกษานิเทศก   ครู  อาจารย   และนักเรียน 
โดยพิจารณาว�า  ผลงานนี้ทําให�ศึกษานิเทศก   ครู  อาจารย   และ

นักเรียนได�รับความรู�และพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานและการเรียนรู�วิชาการดังกล�าว  อย�างได�ผลดียิ่งและทํา
ให�เกิดประโยชน ต�อศึกษานิเทศก   ครู  อาจารย   และนักเรียน  ในอันท่ีจะนําความรู�  ดังกล�าวไปใช�ในการศึกษา
เพ่ิมเติมหรือการประกอบอาชีพ  หรือการดํารงชีพได�เป'นอย�างดียิ่ง 

 
(7) เกณฑ การตัดสิน 
 

รายการประเมิน คะแนน 
เต็ม 

เกณฑ การตัดสิน 

1.  การประเมินความเชี่ยวชาญพิเศษ 
1.1 ความเชี่ยวชาญในการนิเทศการศึกษา 
1.2 ผลงานท่ีปรากฏในหน�าท่ีความรับผิดชอบต�อ

70 
(30) 
(30) 

เกณฑ ผ�านร�อยละ  70  ของคะแนน 
เต็ม  70  คะแนน  คือ  49  คะแนน 
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นักเรียน  นักศึกษา  ครู  อาจารย   ผู�ร�วมงาน
อ่ืน ฯลฯ 

1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผู�เชี่ยวชาญพิเศษ 
2.  การประเมินผลงานทางวิชาการ 
     2.1  คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
            2.1.1  ความสมบูรณ ของเนื้อหาสาระ 
            2.1.2  ความคิดริเริ่มสร�างสรรค  
     2.2  ประโยชน ของผลงานทางวิชาการ 
            2.2.1  ประโยชน ต�อความก�าวหน�าทาง        
                       วิชาการ 
            2.2.2  ประโยชน ต�อศึกษานิเทศก   ครู   
                       อาจารย   และนักศึกษา 

 
 
(10) 
30 
(15) 
 
 
(15) 
 

 
 
 
เกณฑ ผ�านร�อยละ  70  ของคะแนน 
เต็ม  30  คะแนน  คือ  21  คะแนน 

รวม 100 เกณฑ ผ�านร�อยละ  75 
(ข) วิธีการ 

(1) ให�พนักงานครูเทศบาลผู�ประสงค จะขอกําหนดให�ได�รับเงินเดือนในระดับท่ีสูงข้ึน
เป'นผู�จัดทําคําขอ  ตามแบบท�ายหลักเกณฑ นี้  โดยจะต�องชี้แจงผ�านผู�บังคับบัญชาตามลําดับชั้น 

(2) ให�ผู� บังคับบัญชาชั้นต�น  ได�แก�  ผู� อํานวย / หัวหน�ากองการศึกษาและ
ปลัดเทศบาลตามลําดับ  เป'นผู�รับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติให�เป'นไปตามหลักเกณฑ แล�วส�ง
เรื่องให� ก.ท.จ.พิจารณา 

(3) ให� ก.ท.จ.แต�งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ความเชี่ยวชาญ
พิเศษและผลงานทางวิชาการไม�น�อยกว�า  5  คน  ประกอบด�วยผู�ทรงคุณวุฒิทางด�านการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยของรัฐและผู�แทนส�วนราชการท่ีเก่ียวข�อง  ตามท่ี ก.ท.กําหนดเป'นผู�ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ความเชี่ยวชาญพิเศษและผลงานทางวิชาการ  ตามแบบท�ายหลักเกณฑ   ตามเกณฑ ท่ี ก.ท. โดยแยกกัน
ประเมิน  แล�วสรุปผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาต�อไป 

ในการนี้  ก.ท.อาจแต�งต้ังคณะกรรมการตาม (3)  ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก
สัมภาษณ ผู�ขอ ฯ  เพ่ือประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ด�วยก็ได� 

(ค) การแต�งต้ัง 
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแต�งต้ัง  โดยผ�านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.และ

ให�มีผลไม�ก�อนวันท่ีผ�านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 
ข�อ 196 84 การคัดเลือกเพ่ือแต�งต้ังพนักงานเทศบาลให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน 

นอกระดับควบข้ันสูง  ของสายงานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  และสายงานนิติการในตําแหน�งสายงาน 
ผู�มีประสบการณ ตําแหน�งวิชาชีพเฉพาะ  และตําแหน�งเชี่ยวชาญเฉพาะ  ให�ดําเนินการดังนี้ 

(1) การปรับตําแหน�งท่ีสูงข้ึนต้ังแต� ระดับ 7 ว  หรือ 7 วช  ให�ดําเนินการได�ต�อเม่ือ 
(1.1) ผู�ดํารงตําแหน�งนั้นเป'นผู�มีผลงานและมีคุณสมบัติครบถ�วนท่ีจะแต�งต้ังให�ดํารง

ตําแหน�งสูงข้ึนดังกล�าว 

                                                           
84

 ข�อ 196 แก�ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงารนเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อหลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม)  วันท่ี  21 สิงหาคม  พ.ศ. 2550 
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(1.2) ลักษณะหน�าท่ี  ความรับผิดชอบ  ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหน�งนั้น
เปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญมากกว�าปริมาณงานเดิมถึงขนาดท่ีจะต�องปรับระดับตําแหน�งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน�งท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด 

(1.3) ผ�านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  3  ปJ โดยให�เทศบาลแต�งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  3  ปJ  ประกอบด�วย 
 

(ก) ผู�ทรงคุณวุฒิ ท่ี ก.ท.จ. คัดเลือก  1 คน เป'นประธานกรรมการ 
(ข) ผู�แทนส�วนราชการท่ีเ ก่ียวข�องในสาขาวิชาชีพท่ีขอ

ประเมิน 2  คน 
เป'นกรรมการ 

(ค) ปลัดเทศบาล เป'นกรรมการ 
(ง) ผู�อํานวยการสํานัก/ผู�อํานวยการกอง  1  คน ท่ี

เก่ียวข�องกับสาขาวิชาชีพท่ีขอประเมิน 
เป'นกรรมการ 

(จ) ท�องถ่ินจังหวัด เป'นกรรมการ/
เลขานุการ 

ทําหน�าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะหน�าท่ี  ความรับผิดชอบ  ปริมาณและ 
คุณภาพของงานของบุคคลท่ีขอประเมินเพ่ือเข�าสู�ตําแหน�ง 

(1.4) ให�เทศบาล เสนอขอปรับปรุงตําแหน�งนั้น  เป'นระดับ  7ว  หรือ 7วช   
ต�อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เพ่ือพิจารณาให�ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดประกอบด�วย 

(ก) รายละเอียดของภารกิจ  และปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนจนถึงขนาดต�องทําให�มีการ
ปรับปรุงการกําหนดตําแหน�งนั้นเป'นระดับ  7ว  หรือ  7วช 

(ข) ระบุภารกิจท่ีจะมอบหมายให�ผู� ท่ีขอปรับระดับตําแหน�ง ท่ีรับผิดชอบ
ประกอบด�วยอะไรบ�าง 

(ค) เปรียบเทียบปริมาณงานก�อนและหลังการขอปรับปรุงการกําหนดระดับ
ตําแหน�ง 

(ง) ภาระค�าใช�จ�ายด�านการบริหารงานบุคคลปEจจุบันและภายหลังจากการมีการ
ปรับปรุงการกําหนดระดับตําแหน�งนั้นแล�ว 

(จ) ผลการประเมินการปฏิบัติงาน 3  ปJ 
(1.5)  กรณีได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ให�

สามารถปรับปรุงการกําหนดระดับตําแหน�งนั้นเป'นระดับ 7 ว หรือ 7 วช  ได�แล�วให�เทศบาลดําเนินการแต�งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลงาน  ประกอบด�วย 

 
(ก) ผู�ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพท่ีขอประเมินซ่ึงมีระดับ 

สูงกว�าผู�ขอประเมิน 1 ระดับ ท่ี  ก.ท.จ. คัดเลือก 
เป'นประธานกรรมการ 

(ข) ผู�แทนส�วนราชการท่ีเก่ียวข�องในสาขาวิชาชีพ 
ท่ีขอประเมิน  2  คน 

เป'นกรรมการ    

(ค) ผู�อํานวยการสํานัก/ผู�อํานวยการกอง 1 คน  ท่ีเก่ียวข�อง
กับสาขาวิชาชีพท่ีขอประเมิน 

เป'นกรรมการ 

(ง) ท�องถ่ินจังหวัด เป'นกรรมการ/เลขานุการ 
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ทําหน�าท่ีประเมินผลงานท่ีแสดงถึงความรู�ความชํานาญงาน ของบุคคลท่ีขอประเมินเพ่ือ
เข�าสู�ตําแหน�งในระดับ 7 ว หรือ 7วช 

(1.6)  เม่ือคณะกรรมการ ฯ ได�ผ�านการตรวจสอบคุณสมบัติ  และผลงาน  ของผู�นั้นแล�ว 
ให�เทศบาลออกคําสั่งแต�งต้ังผู�นั้นให�ดํารงตําแหน�งระดับ 7 ว  หรือ 7 วช  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)  

(2)  การปรับตําแหน�งท่ีสูงข้ึนต้ังแต� ระดับ 8ว หรือ 8วช  9วช หรือ 9ชช ให�ดําเนินการได�
ต�อเม่ือ 

(2.1)  ผู�ดํารงตําแหน�งนั้นเป'นผู�มีผลงานและมีคุณสมบัติครบถ�วนท่ีจะแต�งต้ังให�ดํารง
ตําแหน�งสูงข้ึนดังกล�าว 

(2.2)  ลักษณะหน�าท่ี  ความรับผิดชอบ  ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหน�งนั้น
เปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญมากกว�าปริมาณงานเดิมถึงขนาดท่ีจะต�องปรับระดับตําแหน�งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน�งท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด 

(2.3)  ผ�านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  3 ปJ  โดยให�เทศบาลแต�งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  3  ปJ ประกอบด�วย 

 
(ก) ผู�ทรงคุณวุฒิ ท่ี ก.ท.จ. คัดเลือก 1 คน เป'นประธานกรรมการ 
(ข) ผู�แทนส�วนราชการท่ีเก่ียวข�องในสาขาวิชาชีพ 

ท่ีขอประเมิน  2  คน 
เป'นกรรมการ 

(ค) ปลัดเทศบาล เป'นกรรมการ 
(ง) ผู�อํานวยการสํานัก/ผู�อํานวยการกอง 1 คน 

ท่ีเก่ียวข�องกับสาขาวิชาชีพท่ีขอประเมิน 
เป'นกรรมการ 

(จ) ท�องถ่ินจังหวัด เป'นกรรมการ/เลขานุการ 

เพ่ือทําหน�าตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะหน�าท่ี  ความรับผิดชอบ  ปริมาณและ 
คุณภาพของงานของบุคคลท่ีขอประเมินเพ่ือเข�าสู�ตําแหน�ง 
 

(2.4) ให�เทศบาลเสนอขอปรับปรุงตําแหน�งนั้น เป'นระดับ 8ว  หรือ 8วช  9วช  หรือ 9ชช                           
ต�อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)  เพ่ือพิจารณาทําความเห็นเสนอคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)                     
พิจารณาให�ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดประกอบด�วย 

(ก) รายละเอียดของภารกิจ  และปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนจนถึงขนาดต�องทําให�มีการ
ปรับปรุงการกําหนดตําแหน�งนั้นเป'นระดับ 8ว  หรือ  8วช  9วช  หรือ  9ชช 

(ข) ระบุภารกิจ ท่ีจะมอบหมายให�ผู� ท่ี ขอปรับระดับตําแหน� งรับผิดชอบ
ประกอบด�วยอะไรบ�าง 

(ค) เปรียบเทียบปริมาณงานก�อนและหลังการขอปรับปรุงการกําหนดระดับ
ตําแหน�ง 

 
(ง) ภาระค�าใช�จ�ายด�านการบริหารงานบุคคลปEจจุบันและภายหลังจากมีการ

ปรับปรุงการกําหนดระดับตําแหน�งนั้นแล�ว 
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(จ) ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน  3  ปJ  
 

 (2.5)  กรณีได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)       
ให�สามารถปรับปรุงการกําหนดระดับตําแหน�งนั้นเป'นระดับ  8ว  หรือ  8วช  9วช  หรือ  9ชช  ได�แล�วให�
เทศบาลดําเนินการ แต�งต้ังผู�ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพจากสถาบันการศึกษา  หรือส�วนราชการหรือองค กร
วิชาชีพท่ี ก.ท. คัดเลือก จํานวน  3  คน  เป'นคณะกรรมการการประเมินผลงานความชํานาญการและความ
เชี่ยวชาญ 

(2.6)  เม่ือผู�ขอประเมินได�ผ�านการประเมินจากคณะกรรมการประเมินผลงานความ
ชํานาญการและความเชี่ยวชาญตามเกณฑ คะแนนท่ีกําหนดแล�ว ให�นําเสนอผลการประเมินของผู�นั้นให�
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ทราบ 

(2.7)  เม่ือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ได�รับทราบผลการประเมินแล�ว 
ให�เทศบาลออกคําสั่งแต�งต้ังผู�นั้นดํารงตําแหน�งระดับ  8ว หรือ 8 วช  9วช  หรือ  9ชช โดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ท้ังนี้  ให�มีผลต้ังแต�วันท่ีผู�นั้นได�ยื่นผลงาน 

(3) ให�นําแนวทางในการเลื่อนระดับและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งท่ีสูงข้ึน  ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ท.จ.ลําพูน  ท่ี มท  0809.2/ว 276  ลงวันท่ี  28 พฤศจิกายน  2548  มาใช�เท�าท่ีไม�ขัดหรือ
แย�งกับประกาศฉบับนี้ 

ข�อ 197 ให�เทศบาลพิจารณาต้ังงบประมาณค�าใช�จ�ายเป'นค�าตรวจผลงานของคณะ
กรรมการฯ  โดยประสานงานกับ ก.ท.จ. 

ข�อ 198 การประเมินบุคคลเพ่ือแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งท่ีสูงข้ึน  ในตําแหน�งสําหรับ
ผู�ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ และในตําแหน�งสายงานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  และสายงานศึกษานิเทศก 
หากเทศบาลเจ�าสังกัดตรวจสอบ  พบว�าพนักงานเทศบาลรายใดแจ�งข�อมูลเก่ียวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล
เรื่องสัดส�วนการจัดทําผลงาน  หรือเรื่องอ่ืน ๆ  เก่ียวกับการจัดทําผลงานเป'นเท็จ  หรือมีการลอกเลียนผลงาน
หรือนําผลงานของผู�อ่ืนมาใช�เป'นผลงานของตน  หรือมีการจ�างวานผู�อ่ืนทําผลงานให�โดยผลงานท่ีนํามาจัดทํา
นั้นไม�ใช�ผลงานท่ีแท�จริงของตนให�นายกเทศมนตรีสั่งระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของ
พนักงานเทศบาลแล�วดําเนินการทางวินัยแก�พนักงานฯดังกล�าว รวมท้ังผู�ท่ีเก่ียวข�องตามควรแก�กรณีต�อไป 

ข�อ 199 ห�ามมิให�ผู�ขอรับการประเมินบุคคลซ่ึงถูกระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอตาม   
ข�อ  196  และข�อ  198  เสนอขอรับการประเมินบุคคล  เพ่ือแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งสําหรับผู�ปฏิบัติงานท่ีมี
ประสบการณ และในตําแหน�งสายงานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีในระดับท่ีสูงข้ึน  มีกําหนดเวลาไม�น�อยกว�า  
2  ปJนับแต�วันถูกระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ 

ข�อ 200 ให�ถือเป'นหน�าท่ีของผู�บังคับบัญชาและเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบในการส�งคําขอ
ประเมินบุคคลท่ีจะต�องตรวจสอบข�อมูลประกอบคําขอประเมินบุคคลให�ถูกต�อง  และในกรณีท่ีผู�ขอรับการ
ประเมินหรือผู�ท่ีเก่ียวข�องมีกรณีสมควรถูกดําเนินการทางวินัยตามท่ีกําหนดในข�อ  194  และ  ข�อ  195  
หากผู�บังคับบัญชาผู�ใดละเลย  ไม�ดําเนินการทางวินัย  ให�ถือว�าผู�บังคับบัญชานั้นกระทําผิดวินัยตามข�อ  20  
แห�งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัยและ
การดําเนินการทางวินัย 
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ข�อ 201 การกําหนดให�ได�รับเงินเดือนสําหรับพนักงานเทศบาลท่ีได�รับแต�งต้ังให�ดํารง
ตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึนให�เป'นไปตามประกาศหลักเกณฑ และเง่ือนไขการให�พนักงานเทศบาลได�รับเงินเดือนท่ี
ท่ีกําหนดในหมวด 3 

ข�อ 202 การเลื่อนพนักงานเทศบาลท่ีมีคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการสอบสวนว�ากระทําผิดวินัย
อย�างร�ายแรงหรือมีคําสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกฟUองร�องคดีอาญาข้ึนแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งท่ีสูงข้ึนให�เลื่อน
และแต�งต้ังได�ตั้งแต�วันท่ีผู�บังคับบัญชาอาจเลื่อนข้ันเงินเดือนให�แก�พนักงานผู�นั้นได�เป'นต�นไป 

 

หมวด 10 
การเล่ือนระดับพนักงานครูเทศบาลท่ีสังกัดสถานศึกษา 

 

ข�อ 203 การเลื่อนและแต�งต้ังพนักงานครูเทศบาลท่ีสังกัดสถานศึกษาให�ดํารงตําแหน�งและ
ระดับท่ีสูงข้ึนให�ดําเนินการได�ดังต�อไปนี้  

(ก) เลื่อนและแต�งต้ังจากผู�สอบแข�งขันได� 
(ข) เลื่อนและแต�งต้ังจากผู�สอบคัดเลือกได� 
(ค) เลื่อนและแต�งต้ังจากผู�ได�รับคัดเลือก 

ข�อ 20485 ยกเลิก 

ข�อ 20586ยกเลิก 

ข�อ 20687ยกเลิก 

ข�อ 20788ยกเลิก 

ข�อ 20889ยกเลิก 

ข�อ 20990ยกเลิก 
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ข�อ 204ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 (ให�ใช�ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขการประเมินผลงาน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให�มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 แทน) 
86

 ข�อ 205ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 (ให�ใช�ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขการประเมินผลงาน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให�มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 แทน) 
87

ข�อ 206ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 (ให�ใช�ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน. เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขการประเมินผลงาน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให�มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 แทน) 
88

 ข�อ 207ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 (ให�ใช�ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน หลักเกณฑ และเง่ือนไขการประเมินผลงานพนักงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให�มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 แทน) 
89

 ข�อ 208 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 (ให�ใช�ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขการประเมินผลงาน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให�มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 แทน) 
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ข�อ 21091ยกเลิก 

ข�อ 21192ยกเลิก 

ข�อ 21293ยกเลิก 

ข�อ 21394ยกเลิก 

ข�อ 21495ยกเลิก 

ข�อ 21596ยกเลิก 

ข�อ 21697ยกเลิก 

ข�อ 21798ยกเลิก 

ข�อ 21899 ยกเลิก 

ข�อ 219100ยกเลิก 
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 ข�อ 209 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 (ให�ใช�ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขการประเมินผลงาน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให�มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 แทน) 
91

 ข�อ 210 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน. เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 (ให�ใช�ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขการประเมินผลงาน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให�มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 แทน) 
92

 ข�อ 211 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 (ให�ใช�ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขการประเมินผลงาน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให�มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 แทน) 
93

 ข�อ 212 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 (ให�ใช�ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขการประเมินผลงาน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให�มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 แทน) 
94

 ข�อ 213 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 (ให�ใช�ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขการประเมินผลงาน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให�มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 แทน) 
95

 ข�อ 214 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 (ให�ใช�ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน หลักเกณฑ และเง่ือนไขการประเมินผลงานพนักงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให�มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 แทน) 
96

 ข�อ 215 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 (ให�ใช�ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขการประเมินผลงาน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให�มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 แทน) 
97

 ข�อ 216 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 (ให�ใช�ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขการประเมินผลงาน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให�มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 แทน) 
98

 ข�อ 217 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 (ให�ใช�ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขการประเมินผลงาน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให�มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 แทน) 
99

 ข�อ 218 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(เพิ่มเติม) 
ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 (ให�ใช�ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขการประเมินผลงานพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให�มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 แทน) 
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ข�อ 220101ยกเลิก 

ข�อ 221102ยกเลิก 

ข�อ 222103ยกเลิก 

 
หมวด  11 

การเล่ือนข้ันเงินเดือน 
 

ข�อ 223 พนักงานเทศบาลผู�ใดปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป'นข�าราชการ และปฏิบัติราชการ
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป'นท่ีพอใจของทางราชการ ถือว�าผู�นั้นมีความชอบ จะได�รับ
บําเหน็จความชอบซ่ึงอาจเป'นคําชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ รางวัล หรือการได�เลื่อนข้ันเงินเดือน ตามควรแก�
กรณี 

ข�อ 224 การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล ให�ผู�บังคับบัญชาพิจารณาโดยคํานึงถึง
คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานท่ีได�ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะ
ในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนการรักษาวินัย และการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการ
เป'นพนักงานเทศบาล    

ข�อ 225 การเลื่อนข้ันเงินเดือนให�พนักงานเทศบาล ท่ีอยู�ในหลักเกณฑ ตามท่ีกําหนดในหมวด
นี้  ให�อยู�ในดุลพินิจของผู�บังคับบัญชาท่ีจะพิจารณา 

ในกรณีท่ีไม�เลื่อนข้ันเงินเดือนให�พนักงานเทศบาลผู�ใด ให�ผู�บังคับบัญชาแจ�งให�ผู�นั้นทราบ
พร�อมท้ังเหตุผลท่ีไม�เลื่อนข้ันเงินเดือนให� 

ข�อ 226 ในประกาศกําหนดนี้ 
"ปJ"  หมายความว�า  ปJงบประมาณ 
"ครึ่งปJแรก"  หมายความว�า  ระยะเวลาต้ังแต�วันท่ี  1  ตุลาคม  ถึงวันท่ี  31  มีนาคม 
"ครึ่งปJหลัง"  หมายความว�า  ระยะเวลาต้ังแต�วันท่ี  1  เมษายน  ถึงวันท่ี 30 กันยายน 
"ครึ่งปJท่ีแล�วมา"  หมายความว�า  ระยะเวลาครึ่งปJแรกหรือครึ่งปJหลัง  ท่ีผ�านมาแล�วแต�กรณี 
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 ข�อ 219 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 (ให�ใช�ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขการประเมินผลงาน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให�มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 แทน) 
101

 ข�อ 220 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550  (ให�ใช�ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขการประเมินผลงาน

พนกังานครูและบคุลากรทางการศกึษาเทศบาลเพื�อให้มีหรือเลื�อนวิทยฐานะ  ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 แทน) 
102

 ข�อ 221 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 (ให�ใช�ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขการประเมินผลงาน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให�มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 แทน) 
103

 ข�อ 222 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 (ให�ใช�ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขการประเมินผลงาน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให�มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 แทน) 
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ข�อ 227 ให�ผู�บังคับบัญชาและผู�ท่ีได�รับมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลปJละสองครั้ง ตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) กําหนด 

ข�อ 228 การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล  ให�เลื่อนปJละสองครั้ง ดังนี้ 
(1) ครั้งท่ีหนึ่ง  เป'นการเลื่อนข้ันเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปJแรกโดยให�

เลื่อนในวันท่ี 1 เมษายน ของปJท่ีได�เลื่อน 
(2) ครั้งท่ีสอง  เป'นการเลื่อนข้ันเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปJหลังโดยให�

โดยให�เลื่อนในวันท่ี 1 ตุลาคม ของปJถัดไป 
ข�อ 229 การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล  ให�เลื่อนได�ไม�เกินข้ันสูงของอันดับเงินเดือน

สําหรับตําแหน�งท่ีได�รับแต�งต้ังนั้น  

ข�อ 230 พนักงานเทศบาลซ่ึงจะได�รับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ันในแต�ละครั้งต�อง
อยู�ในหลักเกณฑ ดังต�อไปนี้ 

(1) ในครึ่งปJท่ีแล�วมาได�ปฏิบัติงานตามหน�าท่ีของตนด�วยความสามารถ และด�วยความ
อุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก�าวหน�าแก�ราชการ  ซ่ึงผู�บังคับบัญชาได�พิจารณาประเมินตามข�อ 227 แล�ว
เห็นว�าอยู�ในเกณฑ ท่ีสมควรจะได�เลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ัน  

(2) ในครึ่งปJท่ีแล�วมาต�องไม�ถูกสั่งลงโทษทางวินัยท่ีหนักกว�าโทษภาคทัณฑ   หรือไม�ถูก
ศาลพิพากษาในคดีอาญาให�ลงโทษในความผิดท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  หรือความผิดท่ีทําให�เสื่อม
เสียเกียรติศักด์ิของตําแหน�งหน�าท่ีราชการของตนซ่ึงมิใช�ความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(3) ในครึ่งปJท่ีแล�วมาต�องไม�ถูกสั่งพักราชการเกินกว�าสองเดือน 
(4) ในครึ่งปJท่ีแล�วมาต�องไม�ขาดราชการโดยไม�มีเหตุผลอันสมควร 
(5) ในครึ่งปJท่ีแล�วมาได�รับบรรจุเข�ารับราชการมาแล�วเป'นเวลาไม�น�อยกว�าสี่เดือน หรือได�

ปฏิบัติราชการมาแล�วเป'นเวลาไม�น�อยกว�าสี่เดือนก�อนถึงแก�ความตาย  
(6) ในครึ่งปJท่ีแล�วมาสําหรับผู�ได�รับอนุญาตให�ไปศึกษา ฝWกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ

วิจัยในประเทศหรือต�างประเทศต�องมีเวลาปฏิบัติราชการไม�น�อยกว�าสี่เดือน  
(7) ในครึ่งปJท่ีแล�วมาสําหรับผู�ได�รับอนุญาตให�ลาติดตามคู�สมรสไปปฏิบัติราชการหรือ

ปฏิบัติงานในต�างประเทศ ต�องมีเวลาปฏิบัติราชการไม�น�อยกว�าสี่เดือน 
(8) ในครึ่งปJท่ีแล�วมาต�องไม�ลา หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งท่ีนายกเทศมนตรี      

หรือผู�ซ่ึงได�รับมอบหมายกําหนดเป'นหนังสือไว�ก�อนแล�ว โดยให�คํานึงถึงลักษณะงานและสภาพท�องท่ีอันเป'น
ท่ีตั้งของแต�ละส�วนราชการหรือหน�วยงาน 

(9) ในครึ่งปJท่ีแล�วมาต�องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไม�เกินยี่สิบสามวัน 
แต�ไม�รวมถึงวันลาตาม (6) หรือ (7) และมีวันลาดังต�อไปนี้ 

(ก) ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธี ฮัจย  ณ เ มืองเมกกะ  ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย  เฉพาะวันลาท่ีมีสิทธิ์ได�รับเงินเดือนระหว�างลาตามกฎหมายว�าด�วยการจ�ายเงินเดือน 

(ข) ลาคลอดบุตรไม�เกินเก�าสิบวัน 
(ค) ลาป[วยซ่ึงจําเป'นต�องรักษาตัวเป'นเวลานานไม�ว�าคราวเดียวหรือหลายคราว

รวมกันไม�เกินหกสิบวันทําการ 
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(ง) ลาป[วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน�าท่ีหรือในขณะ
เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน�าท่ี 

(จ) ลาพักผ�อน 
(ฉ) ลาเข�ารับการตรวจเลือกหรือเข�ารับการเตรียมพล 
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค การระหว�างประเทศ 
การนับจํานวนวันลาไม�เกินยี่สิบสามวันสําหรับวันลากิจส�วนตัวและวันลาป[วย            

ท่ีไม�ใช�วันลาป[วยตาม (9) (ง)  ให�นับเฉพาะวันทําการ 

ข�อ 231 พนักงานเทศบาลซ่ึงจะได�รับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนหนึ่งข้ันในแต�ละครั้ง  
ต�องเป'นผู�อยู�ในหลักเกณฑ ท่ีจะได�รับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ันตามข�อ 230 และอยู�ในหลักเกณฑ 
ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังต�อไปนี้ด�วย 

(1) ปฏิบัติงานตามหน�าท่ีได�ผลดีเด�น  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันก�อให�เกิด
ประโยชน และผลดียิ่งต�อทางราชการและสังคมจนถือเป'นตัวอย�างท่ีดีได� 

(2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือได�ค�นคว�าหรือประดิษฐ สิ่งใด
สิ่งหนึ่งซ่ึงเป'นประโยชน ต�อทางราชการเป'นพิเศษ  และทางราชการได�ดําเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได�
รับรองให�ใช�การค�นคว�าหรือสิ่งประดิษฐ นั้น 

(3) ปฏิบัติงานตามหน�าท่ีท่ีมีสถานการณ ตรากตรําเสี่ยงอันตรายมาก  หรือมีการต�อสู�ท่ี
เสี่ยงต�อความปลอดภัยของชีวิตเป'นกรณีพิเศษ 

(4) ปฏิบัติงานท่ีมีภาระหน�าท่ีหนักเกินกว�าระดับตําแหน�งจนเกิดประโยชน ต�อทาง
ราชการเป'นพิเศษ  และปฏิบัติงานในตําแหน�งหน�าท่ีของตนเป'นผลดีด�วย 

(5) ปฏิบัติงานตามตําแหน�งหน�าท่ีด�วยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย ยากลําบากเป'นพิเศษ
และงานนั้นได�ผลดียิ่งเป'นประโยชน ต�อทางราชการและสังคม 

(6) ปฏิบัติงานท่ีได�รับมอบหมายให�กระทํากิจกรรมอย�างใดอย�างหนึ่งจนสําเร็จเป'นผลดี
ยิ่งแก�ประเทศชาติ 

ข�อ 232 การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามข�อ  230  และข�อ 231     
ให�ผู�บังคับบัญชาชั้นต�นหรือผู�ได�รับมอบหมายนําผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน   
ท่ีได�ดําเนินการตามข�อ  227  มาเป'นหลักในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน ครั้งท่ีหนึ่งและครั้งท่ีสอง       
โดยพิจารณาประกอบกับข�อมูลการลา  พฤติกรรมการมาทํางาน  การรักษาวินัย  การปฏิบัติตามเหมาะสมกับ
การเป'นข�าราชการและข�อควรพิจารณาอ่ืน ๆ ของผู�นั้น แล�วรายงานผลการพิจารณานั้น พร�อมด�วยข�อมูล
ดังกล�าวต�อผู�บังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปตามลําดับจนถึงนายกเทศมนตรี 

ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง  ให�ผู�บังคับบัญชาชั้นเหนือแต�ละระดับท่ีได�รับรายงาน
เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของนายกเทศมนตรีด�วย 

ข�อ 233 การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน ให�นับช�วงเวลาการปฏิบัติ
ราชการและการปฏิบัติงานตามข�อ  230 (9)  ในครึ่งปJท่ีแล�วมาเป'นเกณฑ เว�นแต�ผู�อยู�ในหลักเกณฑ ตาม       
ข�อ 230 (5) หรือ (6) (7) ให�นับช�วงเวลาปฏิบัติงานของผู�นั้นทุกตําแหน�งและทุกแห�งมาประกอบการพิจารณา
ด�วย 

ข�อ 234 ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนแต�ละครั้ง  นายกเทศมนตรีพิจารณารายงานผล
จากผู�บังคับบัญชาตามข�อ 232  ถ�าเห็นว�าพนักงานเทศบาลผู�ใดอยู�ในหลักเกณฑ ท่ีจะได�รับการพิจารณาเลื่อน
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ข้ันเงินเดือนครึ่งข้ันตามข�อ  230  และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป'นข�าราชการให�เลื่อนข้ันเงินเดือนให�แก�    
ผู�นั้นครึ่งข้ัน  ถ�าเห็นว�าพนักงานเทศบาลผู�นั้นมีผลการปฏิบัติงานอยู�ในหลักเกณฑ ตามข�อ  231  ให�เลื่อนข้ัน
เงินเดือนให�แก�ผู�นั้นหนึ่งข้ัน 

ในกรณีท่ีพนักงานเทศบาลผู�ใดได�รับการเลื่อนข้ันเงินเดือน ครึ่งปJแรกไม�ถึงหนึ่งข้ัน  ถ�าในการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งปJหลัง  นายกเทศมนตรีได�พิจารณาผลการปฏิบัติงานครึ่งปJแรกกับครึ่งปJหลัง
รวมกันแล�วเห็นว�ามีมาตรฐานสูงกว�าการท่ีจะได�รับการเลื่อนข้ันเงินเดือนหนึ่งข้ันสําหรับปJนั้นนายกเทศมนตรี
อาจมีคําสั่งให�เลื่อนข้ันเงินเดือนรวมท้ังปJของพนักงานเทศบาลผู�นั้นเป'นจํานวนหนึ่งข้ันครึ่งได�แต�ผลการ
ปฏิบัติงานท้ังปJของข�าราชการผู�นั้นจะต�องอยู�ในหลักเกณฑ ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังต�อไปนี้
ด�วย 

(1) ปฏิบัติงานตามหน�าท่ีได�ผลดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันก�อให�เกิด
ประโยชน และผลดีต�อทางราชการและสังคม 

(2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือได�ค�นคว�า  หรือประดิษฐ สิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งซ่ึงเป'นประโยชน ต�อทางราชการ 

(3) ปฏิบัติงานตามหน�าท่ีท่ีมีสถานการณ ตรากตรําเสี่ยงอันตราย  หรือมีการต�อสู�ท่ีเสี่ยง
ต�อความปลอดภัยของชีวิต 

(4) ปฏิบัติงานท่ีมีภาระหน�าท่ีหนักเกินกว�าระดับตําแหน�งจนเกิดประโยชน ต�อทาง
ราชการและปฏิบัติงานในตําแหน�งหน�าท่ีของตนเป'นผลดีด�วย 

(5) ปฏิบัติงานตามตําแหน�งหน�าท่ีด�วยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย  ยากลําบากและงาน
นั้นได�ผลดีเป'นประโยชน ต�อทางราชการและสังคม 

(6) ปฏิบัติงานท่ีได�รับมอบหมายให�กระทํากิจการอย�างใดอย�างหนึ่งจนสําเร็จเป'นผลดีแก�
ประเทศชาติ 

ในกรณีท่ีพนักงานเทศบาลผู�ใดมีผลการปฏิบัติงานอยู�ในเกณฑ ท่ีควรจะได�รับการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนครึ่งปJแรกหนึ่งข้ัน  แต�ไม�อาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนหนึ่งข้ันให�ได�  เพราะมีข�อจํากัดเก่ียวกับจํานวนเงิน 
ท่ีจะใช�เลื่อนข้ันเงินเดือนของส�วนราชการนั้น  ถ�าในการเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งปJหลัง  พนักงานเทศบาล ผู�นั้นมี
ผลการปฏิบัติงานอยู�ในเกณฑ ได�รับการเลื่อนข้ันเงินเดือนหนึ่งข้ันอีก  และไม�มีข�อจํากัดเก่ียวกับจํานวนเงินท่ีจะ
ใช�เลื่อนข้ันเงินเดือนในคราวนั้น  นายกเทศมนตรีอาจมีคําสั่งให�เลื่อนข้ันเงินเดือนรวมท้ังปJของพนักงานเทศบาล
ผู�นั้นเป'นจํานวนสองข้ันได� 

ข�อ 235 การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งปJให�แก�พนักงานเทศบาล ซ่ึงในครึ่งปJท่ีแล�วมา
ได�รับอนุญาตให�ลาไปปฏิบัติงานในองค การระหว�างประเทศตามข�อ 230 (9)(ช) ให�นายกเทศมนตรีพิจารณา
สั่งเลื่อนได�ครั้งละไม�เกินครึ่งข้ันเม่ือผู�นั้นกลับมาปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  โดยให�สั่งเลื่อนย�อนหลังไปในแต�ละครั้ง 
ท่ีควรจะได�เลื่อน  ท้ังนี้  ให�มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีนายกเทศมนตรีกําหนด 

ข�อ 236 นายกเทศมนตรี จะนําเอาเหตุท่ีพนักงานเทศบาลผู�ใดถูกแต�งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนในกรณีถูกกล�าวหาว�ากระทําผิดวินัยอย�างร�ายแรงหรือถูกฟUองคดีอาญา มาเป'นเหตุในการไม�พิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือนให�พนักงานเทศบาลผู�นั้นไม�ได� 

ข�อ 237 ในกรณีท่ีพนักงานเทศบาลผู�ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยท่ีหนักกว�าโทษภาคทัณฑ และ
ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให�ลงโทษในความผิดท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีราชการหรือความผิดท่ีทําให�เสื่อม
เสียเกียรติศักด์ิของตําแหน�งหน�าท่ีราชการของตน ซ่ึงมิใช�ความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุ
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โทษ และเป'นการถูกลงโทษจากการกระทําความผิดเดียวกัน ถ�าถูกสั่งไม�เลื่อนข้ันเงินเดือนมาแล�วเพราะเหตุท่ี
ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให�ลงโทษจะสั่งไม�เลื่อนข้ันเงินเดือนซํ้าอีกอีกครั้งหนึ่งเพราะ
เหตุการณ กระทําความผิดเดียวกันนั้นไม�ได�   

ข�อ 238 ในกรณีท่ีผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาท่ีถึงท่ีสุดแล�วมีผลทําให�
การเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานเทศบาลผู�ใดไม�เป'นไปตามหลักเกณฑ ท่ีกําหนดไว�ในประกาศกําหนดนี้ให�
นายกเทศมนตรีพิจารณาสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาลผู�นั้นเสียใหม�ให�เป'นไปตามหลักเกณฑ ท่ีกําหนด
ไว�ในประกาศกําหนดนี้ 

 ข�อ 239 ในครึ่งปJท่ีแล�วมาถ�าพนักงานเทศบาลผู�ใด อยู�เกณฑ ท่ีจะเลื่อนข้ันเงินเดือน แต�ผู�นั้น
จะต�องพ�นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว�าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการส�วนท�องถ่ิน  
ให�นายกเทศมนตรีสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนให�ผู�นั้น เพ่ือประโยชน ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ ในวันท่ี  30
กันยายนของปJท่ีจะพ�นจากราชการ 

ข�อ 240 ในครึ่งปJท่ีแล�วมาถ�าพนักงานเทศบาลผู�ใดอยู�ในเกณฑ ท่ีจะเลื่อนข้ันเงินเดือนแต�ผู�นั้น
ถึงแก�ความตายก�อนวันท่ี 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ให�นายกทศมนตรีสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนให�ผู�นั้นเพ่ือ
ประโยชน ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญโดยให�มีผลในวันท่ีผู�นั้นถึงแก�ความตาย 

 ข�อ 241 พนักงานเทศบาลผู�ใดไม�อยู�ในหลักเกณฑ ท่ีจะได�รับการเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ัน
ตามข�อ 230 เพราะเหตุเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  การลา  หรือการมาทํางานสายตามท่ีกําหนด  
แต�นายกเทศมนตรีพิจารณาแล�วเห็นว�ามีเหตุผลพิเศษท่ีสมควรเลื่อนข้ันเงินเดือนให�พนักงานเทศบาลผู�นั้น      
ให�นายกเทศมนตรี ให�นําเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พร�อมด�วยเหตุผล เพ่ือพิจารณาเป'น
การเฉพาะราย ถ�าคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เห็นชอบด�วยจึงจะสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนได� 
*** (ข�อ 226 – 241 ความเดิมถูกยกเลิกและให�ใช�ความท่ีพิมพ ไว�โดยแก�ไขตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ  2554 เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ การเลื่อนข้ันเงินเดือน
พนักงานเทศบาล) 

ข�อ 242 การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล ให�ดําเนินการตามข�อ  224 โดยให� 
เทศบาลต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง เพ่ือพิจารณาตามหลักเกณฑ ท่ีกําหนดในหมวดนี้และให�นายกเทศมนตรี
เป'นผู�มีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาลทุกตําแหน�ง  ตามความเห็นของคณะกรรมการ  ดังกล�าว 

สําหรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานครูเทศบาลท่ีสังกัดสถานศึกษา  ให�เทศบาลแต�งต้ัง
คณะอนุกรรมการระดับโรงเรียนของแต�ละโรงเรียนข้ึนมาพิจารณาก�อนเสนอคณะกรรมการฯตามวรรคหนึ่ง  
โดยแยกพิจารณาต�างหากจากพนักงานเทศบาลแล�วรายงานให� ก.ท. เพ่ือตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 

ข�อ 243 ในการกําหนดโควตาการเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษ กําหนดวงเงินท่ีใช�ในการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน และการกําหนดเงินตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานเทศบาล ให�เป'นไปตามท่ี  ก.ท. กําหนด  

ข�อ 244 พนักงานเทศบาลผู� ใดถึงแก�ความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหน�าท่ีราชการ            
ให�เทศบาลพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนให�ผู�นั้นเป'นกรณีพิเศษ เพ่ือประโยชน ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญท้ังนี้ 
ให�นํากฎหมายหรือระเบียบท่ีกําหนดไว�สําหรับข�าราชการพลเรือนมาใช�บังคับโดยอนุโลม  

ข�อ 245 ให�ผู�บังคับบัญชาชั้นต�นของพนักงานเทศบาลผู�ถึงแก�ความตายเนื่องจากการปฏิบัติ
หน�าท่ีราชการ เป'นผู�มีหน�าท่ีรายงาน และเสนอขอให�พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเป'นกรณีพิเศษ โดยรวบรวม
เอกสารท่ีเก่ียวข�อง  แล�วเสนอให�ผู�บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกเทศมนตรี 
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ในการรายงานและการเสนอขอให�พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเป'นกรณีพิเศษ ตามวรรคหนึ่ง 
ให�กําหนดรายละเอียด ดังนี้ 

(1) ชื่อพนักงานเทศบาลผู�ถึงแก�ความตาย และประวัติการรับราชการของพนักงาน 
เทศบาลผู�ถึงแก�ความตาย 

(2) รายงานเหตุท่ีพนักงานเทศบาลผู�นั้นถึงแก�ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน�าท่ี
ราชการ 

(3) ความเห็นในการเสนอขอให�พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเป'นกรณีพิเศษเพ่ือประโยชน 
ในการคํานวณบําเหน็จ 

(4) สําเนาเอกสารของทางราชการท่ีออกเก่ียวกับการตาย และสาเหตุการตาย 
(5) เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีมีความจําเป'นเพ่ือประกอบการพิจารณา  

ข�อ 246 เม่ือนายกเทศมนตรีได�รับรายงานดังกล�าวแล�ว  ให�นายกเทศมนตรีแต�งต้ัง 
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนสําหรับพนักงานเทศบาลผู�ถึงแก�ความตายเป'นกรณีพิเศษเพ่ือ
ประโยชน ในการคํานวณบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษข้ึนคณะหนึ่ง จํานวนไม�เกิน 3  คน  ประกอบด�วย 
ปลัดเทศบาล  และผู�อํานวยการกองหรือหัวหน�าส�วนราชการ   เพ่ือพิจารณารายงานการขอเลื่อนข้ันเงินเดือน
กรณีพิเศษของพนักงานผู�ถึงแก�ความตายเพ่ือประโยชน ในการคํานวณบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ 

ข�อ 247 ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ให�พิจารณารายงานการขอเลื่อนข้ันเงินเดือน
กรณีพิเศษตามข�อ  245 โดยให�พิจารณา ดังนี้ 

(1) พนักงานเทศบาลผู�นั้นถึงแก�ความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหน�าท่ีราชการหรือไม� 
(2) เหตุท่ีทําให�ถึงแก�ความตายเกิดจากความประมาทเลินเล�ออย�างร�ายแรงของผู�ตาย หรือ

จากความผิดของผู�ตายหรือไม� 
(3) ความเห็นสมควรเลื่อนข้ันเงินเดือนให�เป'นกรณีพิเศษ เพ่ือประโยชน ในการคํานวณ

บําเหน็จหรือไม� 

ข�อ 248 เม่ือคณะกรรมการได�พิจารณาตามข�อ 247  แล�ว ให�ประชุมพิจารณาและมี
ความเห็นว�าสมควรเลื่อนข้ันเงินเดือนให�พนักงานเทศบาลผู�ถึงแก�ความตายเป'นกรณีพิเศษเพ่ือประโยชน ในการ
คํานวณบําเหน็จ หรือไม�หากเห็นว�าควรเลื่อนข้ันเงินเดือนเป'นกรณีพิเศษได�จะสมควรเลื่อนข้ันเงินเดือนจํานวน
ก่ีข้ัน  ท้ังนี้ให�นํากฎหมายหรือระเบียบท่ีกําหนดไว�สําหรับข�าราชการพลเรือนมาใช�บังคับโดยอนุโลมและเสนอ
ความเห็นในการพิจารณาต�อนายกเทศมนตรีพิจารณาต�อไป   

ให�นายกเทศมนตรี เสนอเรื่องการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษและความเห็นตาม
วรรคหนึ่ง ให�  ก.ท.จ. พิจารณาให�ความเห็นชอบ 

ข�อ 249 การสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนเป'นกรณีพิเศษสําหรับพนักงานเทศบาลผู�ถึงแก�ความตาย
เนื่องจากการปฏิบัติหน�าท่ีราชการดังกล�าว  ให�นายกเทศมนตรีเป'นผู�มีอํานาจสั่งตามมติของ  ก.ท.จ. ตามข�อ  
248 โดยให�มีผลเพ่ือประโยชน ในการคํานวณบําเหน็จเท�านั้น 

ข�อ 250 การเลื่อนข้ันเงินเดือนเป'นกรณีพิเศษสําหรับพนักงานครูเทศบาลท่ีสังกัดสถานศึกษา
ผู�ถึงแก�ความตาย  เนื่องจากการปฏิบัติหน�าท่ีราชการดังกล�าวให�นายกเทศมนตรีเป'นผู�มีอํานาจสั่งตามความเห็น
ของคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนเป'นกรณีพิเศษ  โดยให�มีผลเพ่ือประโยชน ในการคํานวณ
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บําเหน็จ  ความชอบกรณีพิเศษแล�วรายงานให� ก.ท. ทราบ  เพ่ือแจ�งให�หน�วยงานท่ีได�รับการจัดสรรอัตรา
เงินเดือนของตําแหน�งจากสํานักงบประมาณทําความตกลงกับสํานักงบประมาณต�อไป 

 

 

หมวด  12 
โครงสร)างการแบ+งส+วนราชการ 

ข�อ 251 การกําหนดและการเปลี่ยนแปลงขนาดของเทศบาล  กรอบระดับตําแหน�งผู�บริหาร
ของเทศบาล  ให�ดําเนินการได�  ดังนี้ 

(1) ให�กําหนดขนาดของเทศบาลออกเป'น  3  ขนาด  ได�แก�  ขนาดใหญ�ขนาดกลาง  
และขนาดเล็ก  เทศบาลใดจะเป'นขนาดใดให�กําหนด  ดังนี้ 

(ก)  เทศบาลชั้น 1  เดิมจัดให�เป'นเทศบาลขนาดใหญ� 
(ข)  เทศบาลชั้น 2 – 6 เดิมจัดให�เป'นเทศบาลขนาดกลาง 
(ค)  เทศบาลชั้น 7 เดิม จัดให�เป'นเทศบาลขนาดเล็ก 

(2) เทศบาลสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดได�ตามความจําเป'นและความเหมาะสมโดย
จะต�องผ�านเกณฑ เบ้ืองต�นตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  กําหนด 

(3) คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป'นผู�พิจารณาเห็นชอบการกําหนดขนาดของ
เทศบาลเป'นขนาดใหญ�  ขนาดกลาง  และขนาดเล็กตามท่ีเทศบาลเสนอ 

(4) ให�นําการกําหนดขนาดของเทศบาลมาใช�ในการกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงระดับ
ตําแหน�งผู�บริหารของเทศบาล  ตามกรอบระดับตําแหน�งฯ  แนบท�ายหลักเกณฑ นี้ 

การกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงระดับตําแหน�งตามวรรคหนึ่ง  ให�เป'นไปตามท่ี
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด 

(5) การเปลี่ยนแปลงขนาดเทศบาลหรือระดับตําแหน�งตามข�อ 2  และข�อ  4  ต�อง
ได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ก�อน 

ข�อ 252 ให�เทศบาลกําหนดโครงสร�างการแบ�งส�วนราชการเพ่ือรองรับอํานาจหน�าท่ีตาม     
ท่ีกําหนดในกฎหมายว�าด�วยเทศบาล กฎหมายว�าด�วยการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�
องค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  และกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดอํานาจหน�าท่ีให�แก�เทศบาล 

ในการกําหนดโครงสร�างส�วนราชการตามวรรคหนึ่ง ให�คํานึงถึงความต�องการ และความ
เหมาะสมของเทศบาล  โดยให�มีการแบ�งส�วนราชการดังต�อไปนี้ 

(1) สํานักปลัดเทศบาล 
(2) กอง หรือส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืน 

ให�ส�วนราชการตาม (1)  มีฐานะเป'นกอง หรือสํานัก 
*** (แก�ไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2552   เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป   
เก่ียวกับโครงสร�างการแบ�งส�วนราชการ วิธีการบริหารและปฏิ บั ติงานของพนักงานเทศบาล การปฏิ บั ติงาน                                     
ของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล (แก� ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี  3 )                                            
พ.ศ.2552)  
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ข�อ 253 ให�เทศบาลประกาศกําหนดกองหรือส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนตาม  ข�อ 252  
วรรคสอง (2) ซ่ึงถือว�าเป'นส�วนราชการท่ีมีความจําเป'นในการบริหารราชการของเทศบาล ดังนี้ 

(ก) ส�วนราชการท่ีเป'นสํานักหรือกอง 
(1) การคลัง 
(2) การช�าง 
(3) การสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
(4) การการศึกษา 
(5) วิชาการและแผนงาน 
(6) การประปา 
(7) การแพทย  
(8) การช�างสุขาภิบาล 
(9) การสวัสดิการสังคม 
(10)  บริหารกลาง เป'นส�วนราชการระดับสํานัก 

ข. หน+วยตรวจสอบภายในและแขวง 
*** (แก�ไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน ลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2552            
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับโครงสร�างการแบ�งส�วนราชการ วิธีการบริหารและปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล      
(แก�ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2552) 

ข�อ 254 ภายใต�บังคับข�อ 252  เทศบาลอาจประกาศกําหนดกอง หรือส�วนราชการอ่ืนได�
ตามความเหมาะสม และความจําเป'นของเทศบาล โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.  

ข�อ 255 ในการประกาศกําหนดกองหรือส�วนราชการตามข�อ 254 ให�เทศบาลจัดทําเป'น
ประกาศเทศบาล โดยให�กําหนดอํานาจหน�าท่ีความรับผิดชอบของกองหรือส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนโดย 
มีแนวทางการกําหนด ดังนี้ 

(1) สํานักปลัดเทศบาล ให�มีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปของ 
เทศบาล และราชการท่ีมิได�กําหนดให�เป'นหน�าท่ีของกอง  หรือส�วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมท้ัง
กํากับและเร�งรัดการปฏิบัติราชการของส�วนราชการในเทศบาลให�เป'นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล 

(2) กองวิชาการและแผนงาน  มีหน�าท่ีเก่ียวกับการวิเคราะห นโยบายและแผน     
ซ่ึงมีลักษณะเพ่ือประกอบการกําหนดนโยบายจัดทําแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนและโครงการต�าง ๆ  ซ่ึง  อาจเป'นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง         
การบริหารหรือความม่ันคงของประเทศ  ท้ังนี้  อาจเป'นนโยบายแผนงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยาและ
โครงการระดับชาติ  ระดับกระทรวง  ระดับกรม  หรือระดับจังหวัดแล�วแต�กรณี  และปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนท่ี      
เก่ียวข�อง 

(3) กองคลัง สํานักการคลังมีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการจ�าย การรับ 
การนําส�งเงิน  การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเก่ียวกับเงินเดือน  
ค�าจ�าง ค�าตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ เงินอ่ืน ๆ งานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณฐานะทางการเงิน การ
จัดสรรเงินต�าง ๆ  การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได�และรายจ�ายต�าง ๆ การควบคุมการ
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เบิกจ�าย งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําปJ งานเก่ียวกับการพัสดุของเทศบาลและ งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง
และท่ีได�รับมอบหมาย 

(4) กองช�าง สํานักการช�างมีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ ออกแบบ 
การจัดทําข�อมูลทางด�านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการ
ตรวจสอบ  การก�อสร�าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก�อสร�างและ
ซ�อมบํารุง การควบคุมการก�อสร�างและซ�อมบํารุง งานแผนงานด�านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวม
ประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
งานเก่ียวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ�ายวัสดุ อุปกรณ  อะไหล� น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืน ๆ      
ท่ีเก่ียวข�องและท่ีได�รับมอบหมาย 

(5) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อมสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อมมีหน�าท่ี     
เก่ียวกับสาธารณสุขชุมชนส�งเสริมสุขภาพและอนามัย  กองปUองกันโรคติดต�อ  งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล�อมและ
งานอ่ืน ๆ  เก่ียวกับการให�บริการด�านสาธารณสุข  งานสัตวแพทย   ในกรณีท่ียังไม�ได�จัดต้ังกองแพทย  จะมีงาน
ด�านการรักษาพยาบาลในเบ้ืองต�นเก่ียวกับศูนย บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข 

(6) กองการศึกษา  สํานักการศึกษามีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหาร
ศึกษาและพัฒนาการศึกษา  ท้ังการศึกษาในระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  เช�น  การจัดการศึกษาปฐมวัย  อนุบาลศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาโดยให�มี
งาน ธุรการ  งานการเจ�าหน�าท่ี  งานบริหารวิชาการ  งานโรงเรียน  งานศึกษานิเทศ  งานกิจการนักเรียน   
งานการศึกษาปฐมวัย  งานขยายโอกาสทางการศึกษา  งานฝWกและส�งเสริมอาชีพ  งานห�องสมุดพิพิธภัณฑ และ
เครือข�ายทางการศึกษา  งานกิจการศาสนา  ส�งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  งานกีฬาและนันทนาการ งาน
กิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน  และงานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข�องตามท่ีได�รับมอบหมาย 

(7) กองสวัสดิการและสังคม  สํานักสวัสดิการสังคมมีหน�าท่ีความรับผิดชอบ
เก่ียวกับการสังคมสงเคราะห   การส�งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน   การพัฒนาชุมชน  การจัดระเบียบ 
ชุมชนหนาแน�น  และชุมชนแออัด  การจัดให�มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย เยาวชน  การส�งเสริมงานประเพณี
ท�องถ่ิน  และงานสาธารณะ  การให�คําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเก่ียวกับงานสวัสดิการสังคมและ
ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 

(8)  กองการประปา  สํานักการประปามีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุม
การผลิตและการจําหน�ายน้ําประปา  การติดต้ังประปา  การควบคุมการดําเนินการเก่ียวกับการงบประมาณรายได�  
รายจ�าย  การบัญชี  พัสดุ  การวางแผนปรับปรุงในข�อบกพร�องต�าง ๆ  ของการประปา  รวมท้ังการปฏิบัติ
หน�าท่ีอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข�อง 

(9) กองการแพทย   สํานักการแพทย มีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการพยาบาล
และการบริการทางการแพทย   งานวิชาการและแผนงานทางด�านการแพทย พยาบาลและบริการสาธารณสุข  
งานเภสัชกรรม  ทัตนสาธารณสุข  งานชันสูตรและรังษีวิทยา  งานเวชกรรม  งานผู�ป[วยนอก  งานผู�ป[วยในและ
ห�องคลอด  งานห�องผ�าตัด  และวิสัญญี  รวมท้ังงานอ่ืน ๆ  ตามท่ีได�รับมอบหมาย 

(10) กองช�างสุขาภิบาล  สํานักการช�างสุขาภิบาลมีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ
การจัดการสิ่งแวดล�อม  ด�านวัสดุท่ีใช�แล�ว (ขยะ)  การจัดการคุณภาพน้ํา  การควบคุมออกแบบและก�อสร�าง
อาคารโรงงาน  ท่ีมีผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม  การควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสียและมลพิษใน
ด�านอ่ืน ๆ  รวมท้ังการปฏิบัติงานต�าง ๆ  ตามท่ีได�รับมอบหมาย 
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(11) หน�วยตรวจสอบภายใน มีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการตรวจสอบ
บัญชี เอกสารการเบิกจ�าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งาน
ตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย สินและการทําประโยชน จากทรัพย สินเทศบาลและงาน
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องและท่ีได�รับมอบหมาย 

(12) แขวงมีหน�าท่ีความรับผิดชอบกิจการภายในแขวงในส�วนท่ีเป'นอํานาจหน�าท่ี
ของปลัดเทศบาล  โดยให�มีสํานักงานแขวง  งานการศึกษา  งานคลัง  งานสวัสดิการสังคม  งานการประปา  
งานสาธารณสุข  งานช�าง  อยู�ในแขวง  หรืออาจจะให�มีการแบ�งส�วนงานอ่ืน ๆ  ท่ีจําเป'นมาปฏิบัติหน�าท่ีใน
แขวงนั้น  รวมท้ังปฏิบัติงานในหน�าท่ีอ่ืน ๆ  ตามท่ีได�รับมอบหมาย 

ข�อ 256 ข�อ สํานักปลัดเทศบาลมีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปของเทศบาล
และราชการท่ีมิได�กําหนดให�เป'นหน�าท่ีของสํานัก  กอง  หรือส�วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมท้ังกํากับ
และเร�งรัดการปฏิบัติราชการของส�วนราชการในเทศบาลให�เป'นไปตามนโยบาย  แนวทางและแผนการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล  โดยมีหัวหน�าสํานักปลัดเทศบาลเป'นผู�ปกครองบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ�าง        
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักปลัดเทศบาล 

ข�อ 257 สํานัก  กอง หรือส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนตามข�อ  252  วรรคสอง (2)       
ให�มีหน�าท่ีรับผิดชอบตามท่ีกําหนดในประกาศเทศบาล  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน เทศบาล 

ข�อ 258 การแบ�งส�วนราชการภายในสํานักปลัดเทศบาล  สํานัก  กอง  หรือส�วนราชการท่ี
เรียกชื่ออย�างอ่ืนตามข�อ  252  ให�กําหนดเป'นประกาศเทศบาลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล  ท้ังนี้  ให�กําหนดอํานาจหน�าท่ีความรับผิดชอบภายในส�วนราชการภายในไว�ในประกาศเทศบาล  
ดังกล�าวด�วย 

การกําหนดหน�าท่ีรับผิดชอบของส�วนราชการท่ีจัดแบ�งภายในตามวรรคหนึ่ง  ต�องเป'นหน�าท่ี
ความรับผิดชอบท่ีอยู�ในขอบเขตของหน�าท่ีความรับผิดชอบของส�วนราชการนั้น 

ข�อ 259 การจัดต้ัง  การปรับปรุง  การรวมหรือการยุบเลิกการแบ�งส�วนราชการตาม         
ข�อ 253  ให�เทศบาลพิจารณาเสนอความเห็นและพิจารณาอัตรากําลัง  การจัดสรรงบประมาณให�สอดคล�อง
กันแล�วเสนอต�อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  พิจารณาให�ความเห็นชอบ 

ในการพิจารณาขอจัดต้ัง  ปรับปรุง  การรวมหรือการยุบเลิกการแบ�งส�วนราชการตาม วรรค
หนึ่ง  ให�คณะกรรมการพนักงานเทศบาล  พิจารณาโดยคํานึงถึงภารกิจอํานาจหน�าท่ีความรับผิดชอบของ
เทศบาล  ตามท่ีกฎหมายกําหนด  ลักษณะงาน  คุณภาพของงาน  ปริมาณงาน  และความจําเป'นความ
เหมาะสม  ตลอดท้ังอัตรากําลังของพนักงานของส�วนราชการ  และงบประมาณค�าใช�จ�ายต�าง ๆ  ของเทศบาล
ประกอบด�วย   

ข�อ 259/1104 เม่ือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล(ก.ท.จ.)มีมติเห็นชอบการจัดต้ังหรือ
ปรับปรุงการกําหนดส�วนราชการใหม� ตามข�อ 259 แล�ว ให�เสนอการขอจัดต้ังหรือกําหนดปรับปรุงกําหนด
ส�วนราชการและกําหนดตําแหน�งใหม�ให�คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.)พิจารณาให�ความเห็นชอบ
โดยให�มีรายการ ดังนี้ 

(1) เหตุผลความจําเป'นท่ีจัดต้ังหรือปรับปรุงการกําหนดส�วนราชการใหม� 

                                                           
104

 ข�อ 259/1 เพิ่มโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่องหลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
วันท่ี 13 กันยายน 2548  
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(2) ภารกิจ อํานาจ หน�าท่ี ความรับผิดชอบของส�วนราชการเดิม 
(3) อํานาจหน�าท่ีความรับผิดชอบของส�วนราชการท่ีจะขอจัดต้ัง 
(4) ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ คุณภาพ และปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิมถึงขนาดต�องจัดต้ัง

หรือต�องมีการปรับปรุง 
(5) กรอบโครงสร�างอัตรากําลังพนักงานเทศบาลใหม� ส�วนราชการเดิมและท่ีจัดต้ังใหม� 
(6) ร�างประกาศเทศบาล กําหนดส�วนราชการท่ีปรับปรุงใหม� โดยกําหนดอํานาจหน�าท่ี

ความรับผิดชอบและการจัดแบ�งส�วนราชการภายในด�วย 

ข�อ 260 การจัดต้ังกองหรือส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนข้ึนใหม� เพ่ือรองรับภารกิจหน�าท่ี
ของเทศบาล หรือการปรับปรุงการกําหนดส�วนราชการของเทศบาล    ซ่ึงมีการจัดต้ังกอง หรือส�วนราชการข้ึน
ใหม� ให�เทศบาล เสนอเหตุผลความจําเป'น และร�างประกาศเทศบาล กําหนดกองหรือส�วนราชการข้ึนใหม� 
เพ่ือให�  ก.ท.จ. พิจารณาให�ความเห็นชอบ โดยให�มีรายการ ดังนี้ 

(1) เหตุผล ความจําเป'นท่ีต�องจัดต้ังกองหรือส�วนราชการข้ึนใหม� 
(2) ชื่อกองหรือส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืน 
(3) อํานาจหน�าท่ีความรับผิดชอบของกองหรือส�วนราชการ นั้น 
(4) ลักษณะงานท่ีต�องปฏิบัติตามข�อ (3) คุณภาพและปริมาณงานถึงขนาดต�องจัดต้ังเป'น

หน�วยงานระดับ กองและกําหนดอัตรากําลังพนักงานเทศบาลในส�วนราชการนั้น 
(5) ร�างประกาศเทศบาล กําหนดส�วนราชการท่ีปรับปรุงใหม� โดยกําหนดอํานาจหน�าท่ี

ความรับผิดชอบของกองหรือส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนและการจัดแบ�งส�วนราชการภายในตามข�อ 258 
ในการพิจารณาของ  ก.ท.จ.  ให�คํานึงถึงภารกิจอํานาจหน�าท่ีความรับผิดชอบของเทศบาล

ตามท่ีกฎหมายกําหนดลักษณะงานคุณภาพของงาน ปริมาณงาน และความจําเป'นความเหมาะสม ตลอดท้ัง
อัตรากําลังของพนักงานเทศบาล และงบประมาณค�าใช�จ�ายต�าง ๆ ของเทศบาล 

ข�อ 261 เม่ือ  ก.ท.จ.   ได�พิจารณาการขอจัดต้ังหรือปรับปรุงการกําหนดส�วนราชการตาม
ข�อ  259 แล�ว 

(1) มีมติเห็นชอบการจัดต้ังหรือปรับปรุงการกําหนดส�วนราชการใหม� และอัตรากําลัง
พนักงานเทศบาล ท่ีกําหนดในกองหรือส�วนราชการท่ีจัดต้ังข้ึนใหม� เป'นการปรับเกลี่ยมาจากกองหรือส�วน
ราชการอ่ืนภายในเทศบาล โดยไม�เพ่ิมอัตรากําลัง ให�นายกเทศบาลลงนามในประกาศใช�บังคับ และดําเนินการ
ตามมติ  ก.ท.จ.  

(2) มีมติเห็นชอบการจัดต้ังหรือปรับปรุงการกําหนดส�วนราชการใหม�  และอัตรากําลัง
พนักงานเทศบาล ท่ีกําหนดในกองหรือส�วนราชการท่ีจัดต้ังข้ึนใหม� เป'นการกําหนดตําแหน�งเพ่ิมใหม� ให�เสนอ
เรื่องการกําหนดตําแหน�งเพ่ิมใหม�ให�  ก.ท. ให�ความเห็นชอบก�อน 

(3) มีมติเป'นประการอ่ืนใด ให�เทศบาลดําเนินการตามมติของ ก.ท.จ. นั้น 

หมวด  13 
วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 

 

ข�อ 262 ในการบริหารกิจการของเทศบาล  คณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีในรูปแบบ
คณะเทศมนตรี  อาจมอบอํานาจโดยทําเป'นหนังสือให�นายกเทศมนตรี  เทศมนตรี  ปลัดเทศบาลหรือรอง
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ปลัดเทศบาลทําการแทนคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีแล�วแต�กรณีได�  ท้ังนี้  ให�เป'นไปตามกฎหมายว�า
ด�วยเทศบาล 

เทศบาลท่ีมีการบริหารในรูปแบบเลือกต้ังนายกเทศมนตรีโดยตรง  การรักษาราชการแทน  
หรือการปฏิบัติราชการแทนของนายกเทศมนตรีให�เป'นไปตามกฎหมายว�าด�วยเทศบาล 

ข�อ 263 ในสํานักกองหรือส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืน  มีผู�อํานวยการสํานักผู�อํานวยการ
กอง  หรือหัวหน�าส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืน  คนหนึ่งเป'นผู�ปกครองบังคับบัญชาข�าราชการ  และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานัก  กอง  หรือส�วนราชการนั้น 

ข�อ 264 ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเก่ียวกับการวินิจฉัยปEญหาและสั่งการให�ใช�
หลักการแบ�งอํานาจและหน�าท่ีตามลักษณะของเรื่องดังต�อไปนี้ 

ปลัดเทศบาล 
(1) เรื่องท่ีนายกเทศมนตรีสั่งการเก่ียวกับนโยบายของเทศบาล 
(2) เรื่องท่ีกฎหมายหรือระเบียบข�อบังคับระบุให�เป'นอํานาจหน�าท่ีของปลัดเทศบาล 
(3) เรื่องซ่ึงตกลงกันไม�ได�ระหว�างหน�วยงานต�าง ๆ  ภายใต�บังคับบัญชา 
(4) เรื่องในหน�าท่ีสํานักงานเทศบาล 
(5) เรื่องท่ีหัวหน�าส�วนราชการเห็นเป'นปEญหาและเสนอมาเพ่ือรับคําวินิจฉัยหรือในกรณี 
(6) พิเศษอ่ืนใด 
(7) เรื่องท่ีปลัดเทศบาลสั่งการโดยเฉพาะ 
(8) เรื่องท่ีหัวหน�าส�วนราชการต�าง ๆ  เห็นสมควรเสนอเพ่ือทราบ 
รองปลัดเทศบาล 
เรื่องใดท่ีมีกฎหมาย  ระเบียบ  ข�อบังคับ  ระบุให�เป'นอํานาจหน�าท่ีปลัดเทศบาล หาก   

กฎหมาย  ระเบียบ  ข�อบังคับนั้นมิได�กําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไว�เป'นอย�างอ่ืน  ปลัดเทศบาลจะมอบ
อํานาจโดยทําเป'นหนังสือให�รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนในนามของปลัดเทศบาลก็ได� 

หัวหน�าส�วนราชการ 
(1) เรื่องใดท่ีเป'นหน�าท่ีของส�วนราชการใดอยู�แล�ว  หรือซ่ึงจะได�มอบหมายกิจการใหม�ให�

หัวหน�าส�วนราชการนั้นเป'นผู�สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง 
(2) เรื่องเข�าลักษณะท่ีจะต�องเสนอนายกเทศมนตรี  หรือปลัดเทศบาลให�เสนอปลัดเทศบาล

ตามลําดับ  เม่ือนายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาลพิจารณาวินิจฉัยสั่งการประการใดแล�วให�หัวหน�าส�วนราชการ
พึงปฏิบัติตามคําสั่งนั้น 

(3) การปฏิบัติงานภายในส�วนราชการนั้น  หัวหน�าส�วนราชการพึงอนุโลมตามหลักดังกล�าว
ข�างต�นตามลําดับชั้น 

ข�อ 265 ภายใต�บังคับกฎหมายว�าด�วยเทศบาล  การกําหนดให�พนักงานเทศบาลตําแหน�งท่ีมิได�
กําหนดไว�ในประกาศนี้ บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลในส�วนราชการใด  ฐานะใด  ให�เป'นไปตามท่ี
นายกเทศมนตรีมอบหมาย  โดยทําเป'นหนังสือ  ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ ท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนด 

ข�อ 266 อํานาจในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติการปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอ่ืนท่ี
ผู�ดํารงตําแหน�งใดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข�อบังคับ  หรือคําสั่งใด  หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องใด  ถ�ากฎหมาย  ระเบียบ  ข�อบังคับ  หรือคําสั่งใด  หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได�
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กําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว�เป'นอย�างอ่ืน  หรือมิได�ห�ามเรื่องการมอบอํานาจไว�ผู�ดํารงตําแหน�งนั้นอาจมอบ
อํานาจให�ผู�ดํารงตําแหน�งอ่ืนปฏิบัติราชการแทนได�  ดังนี้ 

(1) ปลัดเทศบาลอาจมอบให�รองปลัดเทศบาล  ผู�อํานวยการสํานัก  ผู�อํานวยการกอง  หรือ
หัวหน�าส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืน 

(2) ผู�อํานวยการสํานัก  ผู�อํานวยการกอง  หรือหัวหน�าส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนอาจ
มอบให�พนักงานเทศบาลในกองหรือส�วนราชการนั้น 

การมอบอํานาจให�ปฏิบัติราชการแทนตาม  วรรคหนึ่ง (1)  และ (2)  ให�ทําเป'นหนังสือ 

ข�อ 267 เม่ือมีการมอบอํานาจตามข�อ  266  โดยชอบแล�ว  ผู�รับมอบอํานาจมีหน�าท่ีต�องรับ
มอบอํานาจนั้น  และจะมอบอํานาจนั้นให�แก�ผู�ดํารงตําแหน�งอ่ืนต�อไปไม�ได� 

ข�อ 268 ในการมอบอํานาจตามข�อ  266 (1)  และ (2)  ให�ผู�มอบอํานาจพิจารณาถึงการ
อํานวยความสะดวกแก�ประชาชน  ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ  การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพ
ของตําแหน�งของผู�มอบอํานาจและผู�รับมอบอํานาจต�องปฏิบัติหน�าท่ีท่ีได�รับมอบอํานาจตามวัตถุประสงค ของ
การมอบอํานาจดังกล�าว 

เม่ือได�มอบอํานาจแล�ว  ผู�มอบอํานาจมีหน�าท่ีกํากับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู�รับ
มอบอํานาจ  และให�มีอํานาจแนะนําและแก�ไขการปฏิบัติราชการของผู�รับมอบอํานาจได� 

ข�อ 269 ในกรณีท่ีไม�มีปลัดเทศบาล  หรือมีแต�ไม�สามารถปฏิบั ติราชการได�ให�รอง
ปลัดเทศบาลเป'นผู�รักษาราชการแทน  ถ�ามีรองปลัดเทศบาลหลายคนให�นายกเทศมนตรีแต�งต้ังรอง
ปลัดเทศบาลคนหนึ่งเป'นผู�รักษาราชการแทน  ถ�าไม�มีผู�ดํารงตําแหน�งรองปลัดเทศบาล  หรือมีแต�ไม�สามารถ
ปฏิบัติราชการได�  ให�นายกเทศมนตรีแต�งต้ังพนักงานเทศบาลในเทศบาลซ่ึงดํารงตําแหน�งไม� ตํ่ากว�า
ผู�อํานวยการกองหรือหัวหน�าส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนเป'นผู�รักษาราชการแทน  

ในกรณีท่ีไม�มีรองปลัดเทศบาล  หรือมีแต�ไม�สามารถปฏิบัติราชการได�นายกเทศมนตรีจะ
แต�งต้ังพนักงานเทศบาลในเทศบาลซ่ึงดํารงตําแหน�งไม�ตํ่ากว�าผู�อํานวยการกองหรือหัวหน�าส�วนราชการ        
ท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนเป'นผู�รักษาราชการแทนก็ได� 

 ข�อ 270105 ในกรณีท่ีไม�มีผู�ดํารงตําแหน�งผู�อํานวยการสํานัก  ผู�อํานวยการกอง  หรือ
หัวหน�าส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืน หรือมีแต�ไม�สามารถปฏิบัติราชการได�  ให�นายกเทศมนตรีแต�งต้ัง
พนักงานเทศบาลในสํานักกองหรือส�วนราชการนั้นคนใดคนหนึ่งท่ีเห็นสมควรให�เป'นผู�รักษาราชการแทนได�แต�
เพ่ือความเหมาะสมแก�การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในสํานักกองหรือส�วนราชการนั้น นายกเทศมนตรี
อาจจะแต�งต้ังพนักงานเทศบาลคนใดคนหนึ่งซ่ึงดํารงตําแหน�งไม�ตํ่ากว�าผู�อํานวยการกองหรือหัวหน�าส�วน
ราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนเป'นผู�รักษาราชการแทนก็ได� 

ข�อ 271 ให�ผู�รักษาราชการแทนมีอํานาจหน�าท่ีเช�นเดียวกับผู�ซ่ึงตนแทน 
ในกรณีท่ีมีผู�ดํารงตําแหน�งใด  หรือผู�รักษาราชการแทนผู�ดํารงตําแหน�งนั้นมอบหมายหรือ

มอบอํานาจให�ผู�ดํารงตําแหน�งอ่ืนปฏิบัติราชการแทน  ให�ผู�ปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหน�าท่ีเช�นเดียวกับ       
ผู�ซ่ึงมอบหมายหรือมอบอํานาจ 

                                                           
105

 ข�อ 270 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่องหลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2546  วันท่ี 2 ตลุาคม 2546 
 



 96

ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนแต�งต้ังให�ผู�ดํารงตําแหน�งใดเป'นกรรมการหรือให�มีอํานาจหน�าท่ีอย�าง
ใด  ให�ผู�รักษาราชการแทนหรือผู�ปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหน�าท่ีเป'นกรรมการหรือมีอํานาจหน�าท่ี
เช�นเดียวกับผู�ดํารงตําแหน�งนั้นในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด�วยแล�วแต�กรณี 

ข�อ 272 การเป'นผู�รักษาราชการแทนตามท่ีกําหนดในมาตรฐานท่ัวไปนี้  ไม�กระทบกระเทือน
อํานาจนายกเทศมนตรีซ่ึงเป'นผู�บังคับบัญชาท่ีจะแต�งต้ังพนักงานเทศบาลอ่ืนเป'นผู�รักษาราชการแทนตาม
อํานาจหน�าท่ีท่ีมีอยู�ตามกฎหมาย 

ในกรณีท่ีมีการแต�งต้ังผู�รักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง  ให�ผู�ดํารงตําแหน�งรองพ�นจากความ
เป'นผู�รักษาราชการแทนนับแต�เวลาท่ีผู�ได�รับการแต�งต้ังตามวรรคหนึ่งเข�ารับหน�าท่ี 

ข�อ 273 ในกรณีท่ีตําแหน�งพนักงานเทศบาลตําแหน�งอ่ืนว�างลง  หรือผู�ดํารงตําแหน�งไม�
สามารถปฏิบัติราชการได�  และเป'นกรณีท่ีมิได�มีการกําหนดไว�เก่ียวกับการปฏิบัติราชการแทนและการรักษา
ราชการแทน  ให�นายกเทศมนตรีมีอํานาจสั่งให�พนักงานเทศบาลท่ีเห็นสมควรให�รักษาการในตําแหน�งนั้นได�  
โดยให�พิจารณาถึงความรู�ความสามารถ  ความเหมาะสมและเป'นประโยชน ต�อทางราชการสูงสุด  สําหรับกรณี
ตําแหน�งผู�บริหารสถานศึกษาว�างลงหรือผู�ดํารงตําแหน�งผู�บริหารสถานศึกษาไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีราชการได�
และมีการแต�งต้ังผู�ดํารงตําแหน�งผู�ช�วยไว�  ให�ผู�ดํารงตําแหน�งผู�ช�วยเป'นผู�รักษาการในตําแหน�งถ�ามีผู�ดํารง
ตําแหน�งผู�ช�วยหลายคน  ให�นายกเทศมนตรีมีอํานาจแต�งต้ังให�ผู�ดํารงตําแหน�งผู�ช�วย  คนหนึ่งหรือหลายคน
รักษาการในตําแหน�งตามลําดับไว�เป'นการล�วงหน�าได� 

ผู�รักษาการในตําแหน�งตามวรรคหนึ่ง  ให�มีอํานาจหน�าท่ีตามตําแหน�งท่ีรักษาการนั้น ในกรณี
ท่ีมีกฎหมายอ่ืน  กฎ  ระเบียบ  ข�อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  มติคณะกรรมการตามกฎหมาย  หรือ  คําสั่ง
ผู�บังคับบัญชาแต�งต้ังให�ผู�ดํารงตําแหน�งนั้น  เป'นกรรมการหรือให�มีอํานาจหน�าท่ีใด  ก็ให�ผู�รักษาการในตําแหน�ง
ทําหน�าท่ีกรรมการหรือมีอํานาจหน�าท่ีอย�างนั้น  ในระหว�างท่ีรักษาการในตําแหน�ง แล�วแต�กรณี 

 

หมวด 14 
กิจการอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 

ส�วนท่ี 1 
การสั่งพนักงานประจําเทศบาล 

ข�อ 274 ให�นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.   มีอํานาจสั่งพนักงานเทศบาลให�
ประจําเทศบาลเป'นการชั่วคราว  โดยให�พ�นจากตําแหน�งหน�าท่ีเดิมได�  ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเป'น
ดังต�อไปนี้ 

(1) เม่ือพนักงานเทศบาลมีกรณีถูกกล�าวหาหรือมีกรณีเป'นท่ีสงสัยว�ากระทําผิดวินัยอย�าง
ร�ายแรง หรือถูกฟUองคดีอาญา หรือต�องหาว�ากระทําความผิดอาญา  เว�นแต�เป'นความผิดท่ีได�กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ  หรือกรณีท่ีถูกฟUองนั้น  พนักงานอัยการรับเป'นทนายแก�ต�างให�และถ�า ให�ผู�นั้น
คงอยู�ในตําแหน�งหน�าท่ีเดิมต�อไปจะเป'นอุปสรรคต�อการสืบสวนสอบสวน  หรืออาจเกิดการเสียหายแก�ราชการ 

(2)  เม่ือพนักงานเทศบาลกระทําหรือละเว�นกระทําการใดจนต�องคําพิพากษาถึงท่ีสุด    
ว�าเป'นผู�กระทําความผิดอาญา  และผู�มีอํานาจดังกล�าวพิจารณาเห็นว�าข�อเท็จจริงท่ีปรากฏตามคําพิพากษา    
ถึงท่ีสุดนั้นได�ความประจักษ ชัดอยู�แล�วว�าการกระทําหรือละเว�นกระทําการนั้นเป'นความผิดวินัยร�ายแรง 
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(3) เม่ือพนักงานเทศบาลละท้ิงหรือทอดท้ิงหน�าท่ีราชการ  และผู� บังคับบัญชาได�
ดําเนินการสืบสวนแล�วเห็นว�าไม�มีเหตุผลอันสมควร  และการละท้ิงหรือทอดท้ิงหน�าท่ีราชการนั้นเป'นเหตุให�
เสียหายแก�ราชการอย�างร�ายแรง 

(4) เม่ือพนักงานเทศบาลกระทําผิดวินัยอย�างร�ายแรงและได�รับสารภาพเป'นหนังสือต�อ
ผู�บังคับบัญชา  หรือให�ถ�อยคํารับสารภาพต�อผู�มีหน�าท่ีสืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับวินัยการรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัยและได�มีการบันทึกถ�อยคํารับสารภาพเป'นหนังสือ 

(5) เม่ือพนักงานเทศบาลมีกรณีถูกแต�งต้ังคณะกรรมการข้ึน  ทําการสอบสวนในกรณีถูก
กล�าวหา  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว�าเป'นผู�ขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะต�องห�ามสําหรับพนักงานเทศบาล 

(6) เม่ือพนักงานเทศบาลมีกรณีถูกแต�งต้ังคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวน  หรือมีการ
ใช�สํานวนการสอบสวนพิจารณาดําเนินการในกรณีถูกกล�าวหา  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว�าหย�อนความสามารถ
ในอันท่ีจะปฏิบัติราชการ บกพร�องในหน�าท่ีราชการหรือประพฤติตน  ไม�เหมาะสมกับตําแหน�ง หน�าท่ีราชการ
หรือมีกรณีท่ีปรากฏชัดแจ�งตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัย การรักษาวินัย  และการดําเนินการทางวินัย 

(7)  เม่ือพนักงานเทศบาลผู�ดํารงตําแหน�งใดมีกรณีถูกกล�าวหา  หรือมีกรณีเป'นท่ีสงสัยว�า
มีพฤติการณ ไม�เหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน�าท่ีราชการในตําแหน�งนั้นซ่ึงผู�บังคับบัญชาได�สืบสวนแล�วเห็นว�ากรณีมี
มูล  และถ�าให�ผู�นั้นคงอยู�ในตําแหน�งเดิมต�อไปอาจเกิดการเสียหายแก�ราชการ 

(8) เม่ือพนักงานเทศบาลได�รับอนุญาตให�ลาไปปฏิบัติงานในองค การระหว�างประเทศ 
(9) เม่ือพนักงานเทศบาลได�รับอนุญาตให�ลาติดตามคู�สมรส  ซ่ึงไปปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  

หรือไปปฏิบัติงานในต�างประเทศ 
(10) เม่ือพนักงานเทศบาลได�รับทุนรัฐบาลหรือทุนของเทศบาลให�ไปศึกษาหรือฝWกอบรม

ในประเทศ  หรือต�างประเทศ 
(11) กรณีอ่ืนท่ีมีเหตุผลความจําเป'นพิเศษเพ่ือประโยชน แก�ราชการ โดยได�รับความ 

เห็นชอบจาก  ก.ท.จ. 

ข�อ 275 ในการเสนอขอให�  ก.ท.จ. พิจารณาให�ความเห็นชอบการสั่งพนักงานเทศบาลให�
ประจําเทศบาล  ให�แสดงรายละเอียดในคําเสนอขอ  ดังต�อไปนี้ 

(1) คําชี้แจง  เหตุผลความจําเป'นและประโยชน แก�ราชการ  และระยะเวลาท่ีจะสั่ง
พนักงานเทศบาลให�ประจําเทศบาล  ท้ังนี้  ต�องไม�เกินหกเดือน เว�นแต�การสั่งประจําเทศบาลตามข�อ 274 (8) 
(9) และ(10)  ให�สั่งได�ไม�เกินระยะเวลาท่ีผู�นั้นได�รับอนุญาตให�ลา 

(2) หน�าท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการท่ีจะมอบหมายแก�ผู�ถูกสั่งให�ประจํา
เทศบาล  ยกเว�นกรณีตามข�อ  274 (8) (9) และ (10) 

ข�อ 276 การสั่งพนักงานเทศบาลให�ประจําเทศบาล ให�นายกเทศมนตรีสั่งได�ตามมติของ 
ก.ท.จ.  เป'นเวลาไม�เกินหกเดือนนับแต�วันท่ีถูกสั่งให�ประจํา  เว�นแต� กรณีสั่งประจําเทศบาลตามข�อ 274      
(8) (9) และ (10)  ให�สั่งได�ไม�เกินระยะเวลาท่ีผู�นั้นได�รับอนุญาตให�ลา 

เม่ือมีการสั่งพนักงานเทศบาลผู�ใดให�ประจําเทศบาลแล�ว  และถ�านายกเทศมนตรี เห็นว�ายังมี
เหตุผลความจําเป'นพิเศษท่ีจะต�องสั่งให�ผู�นั้นประจําต�อไปอีกเกินกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให�ขอความ
เห็นชอบขยายเวลาต�อ  ก.ท.จ. ได�อีกไม�เกินหนึ่งปJ  โดยเม่ือรวมกันแล�วให�ขยายเวลาสั่งประจําเทศบาล ได�ไม�เกิน
หนึ่งปJหกเดือน  ท้ังนี้ ให�ขอขยายเวลาก�อนวันครบกําหนดเวลาเดิมไม�น�อยกว�าสามสิบวัน เว�นแต�กรณีท่ีมี
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เหตุผลความจําเป'นพิเศษ อาจขอความเห็นชอบขยายเวลาต�อ ก.ท.จ. ก�อนวันครบกําหนดเวลาเดิมน�อยกว�า
สามสิบวันได� 

 
การขอความเห็นชอบขยายเวลาตามวรรคสองให�นําความข�อ 275 (1) และ (2) มาใช�บังคับ

โดยอนุโลม 

ข�อ 277 ในการเสนอขอให�  ก.ท.จ. พิจารณาให�ความเห็นชอบการสั่งพนักงานเทศบาลให�
ประจําเทศบาลสําหรับกรณีมีเหตุผลความจําเป'นตามข�อ 274 (8) (9) (10) หรือ (11) หากเทศบาลเห็นว�า 
เพ่ือประโยชน ต�อการบริหารราชการของเทศบาล และให�มีเจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงานทดแทนในตําแหน�ง  ผู�ท่ีถูกสั่ง
ให�ประจําเทศบาล  ให�เทศบาลดําเนินการตามข�อ 275 (1) และ (2)  และให�เสนอขอกําหนดตําแหน�งประจํา
เทศบาลเพ่ิมใหม�  เพ่ือรองรับพนักงานเทศบาล ผู�ถูกสั่งให�ประจําดังกล�าวเป'นการเฉพาะตัว โดยให�กําหนดเป'น
เง่ือนไขว�า หากตําแหน�งประจําเทศบาลว�างลงให�ยุบเลิกตําแหน�งได�   

สําหรับการสั่งประจําเทศบาลตามวรรคหนึ่ง  เม่ือ ก.ท.จ. พิจารณาให�ความเห็นชอบแล�ว    
ให� ก.ท.จ. เสนอเรื่องการขอกําหนดตําแหน�งประจําเทศบาล  พร�อมด�วยเหตุผลความจําเป'นในการสั่งพนักงาน
เทศบาลผู�นั้นประจําเทศบาล  ให� ก.ท.ให�ความเห็นชอบก�อน   

เม่ือ  ก.ท.จ. และ ก.ท. ได�พิจารณาให�ความเห็นชอบตามวรรคสองแล�ว ให�นายกเทศมนตรีสั่ง
พนักงานเทศบาลผู�นั้นให�ประจําเทศบาล ตามความเห็นชอบของ ก.ท.จ. และให�นําความท่ีกําหนดใน 
ข�อ 276  มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

ข�อ 278 เม่ือนายกเทศมนตรีสั่งพนักงานเทศบาลผู�ใดให�ประจําเทศบาล  โดยมีเหตุผลความ
จําเป'นในกรณีใดแล�วเม่ือหมดความจําเป'นหรือครบกําหนดเวลาตามข�อ 276  ให�นายกเทศมนตรีโดยความ
เห็นชอบของ  ก.ท.จ. สั่งให�ผู�นั้นดํารงตําแหน�งเดิม หรือแต�งต้ัง ให�ดํารงตําแหน�งในระดับเดียวกันท่ีผู�นั้นมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนั้น 

ข�อ 279 หากเป'นการสั่งพนักงานเทศบาลท่ีสังกัดสถานศึกษา  ให�สั่งประจําสถานศึกษา
เท�านั้น 

ข�อ 280 การให�พ�นจากตําแหน�ง การให�ได�รับเงินเดือน การแต�งต้ัง การเลื่อนข้ันเงินเดือนการ
ดําเนินการทางวินัย  และการออกจากราชการของพนักงานเทศบาลท่ีถูกสั่งให�  ประจําเทศบาลให�ถือเสมือนว�า
ผู�ถูกสั่งนั้นดํารงตําแหน�งเดิม 

 

ส�วนท่ี 2 
การสั่งพนักงานเทศบาลไปช�วยปฏิบัติราชการ 

ข�อ 281 ในประกาศนี้ 
“การสั่งพนักงานเทศบาลไปช�วยปฏิบัติราชการเป'นการชั่วคราว”  หมายความว�า  การให�

พนักงานเทศบาลไปช�วยปฏิบัติราชการในส�วนราชการอ่ืนภายในเทศบาลเดียวกันหรือต�างเทศบาลหรือส�วน
ราชการอ่ืน  หน�วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส�วนท�องถ่ินอ่ืน 
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ข�อ 282 นายกเทศมนตรีมีอํานาจสั่งให�พนักงานเทศบาลในส�วนราชการหรือสถานศึกษาหนึ่ง
ไปช�วยปฏิบัติราชการในอีกส�วนราชการหรือสถานศึกษาหนึ่งในเทศบาลเดียวกันเป'นการชั่วคราวได�ทุกตําแหน�ง 
โดยไม�ขาดจากหน�าท่ีในตําแหน�งเดิม 

การสั่งให�พนักงานเทศบาลให�ไปช�วยปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง  ให�คํานึงถึงภารกิจ หน�าท่ี 
ท่ีต�องไปปฏิบัติมีความเหมาะสม สอดคล�องกับความรู�ความสามารถและตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�งของ
พนักงานเทศบาลผู�นั้นด�วย 

ข�อ 283 ห�ามมิให�สั่งพนักงานเทศบาลไปช�วยปฏิบัติราชการในเทศบาลอ่ืน  ส�วนราชการ 
หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส�วนท�องถ่ินอ่ืน  เว�นแต�กรณีมีความจําเป'นและสําคัญอย�างยิ่ง เพ่ือ
ประโยชน ของทางราชการโดยรวม  นายกเทศมนตรีอาจสั่งให�พนักงานเทศบาลไปช�วยปฏิบัติราชการใน
เทศบาลอ่ืน  ส�วนราชการ หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส�วนท�องถ่ินอ่ืนได� โดยให�พิจารณาถึง
ผลกระทบท่ีอาจเกิดความเสียหายกับเทศบาลต�นสังกัดเป'นหลัก และต�องอยู�ภายใต�เง่ือนไขดังนี้ 

(1) ให�ผู�มีอํานาจของหน�วยงานอ่ืนท่ีประสงค ขอตัวพนักงานเทศบาลไปช�วยปฏิบัติ 
ราชการกับนายกเทศมนตรีของเทศบาลต�นสังกัด  ทําความตกลงกัน  โดยมีหนังสือยินยอม 

(2) พนักงานเทศบาลผู�ท่ีจะถูกสั่งให�ไปช�วยปฏิบัติราชการจะต�องสมัครใจท่ีจะไปช�วย
ปฏิบัติราชการในหน�วยราชการอ่ืนนั้น และต�องเป'นผู�มีความรู�ความสามารถในงานตามภารกิจท่ีไปช�วยปฏิบัติ
ราชการนั้น  และตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�งของพนักงานผู�นั้นด�วย 

(3) การสั่งพนักงานให�ช�วยปฏิบัติราชการ  ให�สั่งได�เป'นการชั่วคราวครั้งละไม�เกิน  
6  เดือน และในกรณีเดียวกันให�สั่งช�วยปฏิบัติราชการได�ไม�เกิน 2 ครั้ง  

(4) หากมีเหตุผลความจําเป'นต�องรีบให�ช�วยปฏิบัติราชการในกรณีเดียวกันตาม (3) เกิน
กว�า  2  ครั้ง  ให�เทศบาลเสนอเหตุผลความจําเป'นต�อ ก.ท.จ.เพ่ือพิจารณาเม่ือ ก.ท.จ.มีมติเป'นประการใดแล�ว
ให�เทศบาลปฏิบัติตามนั้น 

(5) การสั่งให�พนักงานเทศบาลท่ีสังกัดสถานศึกษาไปช�วยปฏิบัติราชการตามข�อ  282  
และข�อ  283  ให�กระทําได�  เพ่ือช�วยปฏิบัติหน�าท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนในสถานศึกษาเท�านั้น 

ส�วนท่ี 3 
การขอยืมตัวข�าราชการ  พนักงานหรือลูกจ�างหน�วยงานอ่ืนมาช�วยปฏิบัติงาน 

 

ข�อ 284 ในหลักเกณฑ นี้ 
“การขอยืมตัวข�าราชการ”  หมายความว�า  การท่ีเทศบาลขอยืมตัว  ข�าราชการพนักงานหรือ

ลูกจ�างของหน�วยราชการ  หน�วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส�วนท�องถ่ินอ่ืนท่ีมิใช�พนักงานหรือ
ลูกจ�างเทศบาลมาปฏิบัติงานในเทศบาลเป'นการชั่วคราว” 

ข�อ 285 เพ่ือประโยชน แก�ทางราชการ  เทศบาลอาจขอยืมตัวข�าราชการ  พนักงานหรือ
ลูกจ�างของหน�วยราชการ  หน�วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส�วนท�องถ่ินอ่ืนท่ีมิใช�พนักงานหรือลูกจ�าง
เทศบาลมาช�วยปฏิบัติงานชั่วคราวได�  โดยต�องพิจารณาตกลงกับหน�วยราชการ  หน�วยงานรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือราชการส�วนท�องถ่ินอ่ืนท่ีมิใช�เทศบาลนั้นก�อน   โดยเจ�าตัวต�องสมัครใจและผู�มีอํานาจของสังกัดเดิมได�
เห็นชอบแล�ว 
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การขอยืมตัวข�าราชการ  พนักงานหรือลูกจ�าง  ตามวรรคหนึ่ง  ให�คํานึงถึงภารกิจหน�าท่ีท่ีจะ
ขอยืมตัวมาช�วยปฏิบัติต�องมีความเหมาะสม  สอดคล�องกับความรู�ความสามารถของผู�นั้นด�วย 

ข�อ 286 ระยะเวลาการขอยืมตัวราชการ  พนักงานหรือลูกจ�างของหน�วยราชการ  หน�วยงาน
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส�วนท�องถ่ินอ่ืนมาช�วยปฏิบัติงานชั่วคราว  ให�เป'นไปตามท่ีผู�มีอํานาจของต�น
สังกัดเดิมกําหนด 

ข�อ 287 ค�าตอบแทนข�าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ�าง  ท่ีเทศบาลขอยืมตัวมาให�เป'นตามท่ี 
ก.ท. กําหนด 

 
ส�วนท่ี 4 

การพัฒนาพนักงานเทศบาล 

ข�อ 288 ให�เทศบาลมีการพัฒนาผู�ได�รับการบรรจุเข�ารับราชการ   เป'นพนักงานเทศบาลก�อน
มอบหมายหน�าท่ีให�ปฏิบัติเพ่ือให�รู�ระเบียบแบบแผนของ    ทางราชการ    หลักและวิธีปฏิบัติราชการบทบาท 
และหน�าท่ีของข�าราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเป'นประมุขและแนวทางปฏิบัติตน
เพ่ือเป'นข�าราชการท่ีดี  

ข�อ 289 การพัฒนาพนักงานเทศบาล  ตามข�อ 288  ต�องกําหนดให�ผู�ได�รับการบรรจุ เข�ารับ
ราชการเป'นพนักงานเทศบาลทุกคนให�ได�รับการพัฒนาและต�องดําเนินการพัฒนาให�ครบถ�วนตามหลักสูตรท่ี  
ก.ท. กําหนด  ดังนี้ 

1) หลักและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ 
2) บทบาทและหน�าท่ีของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเป'นประมุข 
3) แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือเป'นพนักงานท่ัวไป 
4) ความรู�พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการสําหรับพนักงานบรรจุใหม�  และการพัฒนาเก่ียวกับ

งานในหน�าท่ีความรับผิดชอบ  
หากเทศบาลมีความประสงค จะพัฒนาเพ่ิมเติมให�สอดคล�องกับความจําเป'นในการพัฒนาของ

แต�ละเทศบาลก็ให�กระทําได�    ท้ังนี้  เทศบาลท่ีจะดําเนินการจะต�องใช�หลักสูตรท่ี  ก.ท. กําหนดเป'นหลักสูตร
หลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจําเป'นท่ีเทศบาลพิจารณาเห็นว�ามีความเหมาะสมต�อไป 

ข�อ 290 การพัฒนาเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหน�าท่ี  ให�เทศบาลสามารถเลือกใช�วิธีการ
พัฒนาอ่ืน ๆ  ได�  เช�น  การพัฒนาโดยการปฐมนิเทศ  การพัฒนาในระหว�างการปฏิบัติหน�าท่ีราชการ การ
พัฒนาโดยผู�บังคับบัญชา  การฝWกภาคสนาม  การพัฒนาเฉพาะด�าน 

ข�อ 291 การพัฒนานี้  อาจกระทําได�โดยสํานักงาน ก.ท.จ. เทศบาลต�นสังกัด หรือสํานักงาน 
ก.ท. ร�วมกับเทศบาลต�นสังกัด   หรือเทศบาลต�นสังกัดร�วมกับสํานักงาน ก.ท.จ. หรือเทศบาลต�นสังกัดร�วมกับ
ส�วนราชการอ่ืนก็ได� 

ข�อ 292 การพัฒนาพนักงานเทศบาลบรรจุใหม�ให�ดําเนินการ  ดังนี้ 
(1) การปฐมนิเทศ  ให�กระทําก�อนมอบหมายหน�าท่ีปฏิบัติก�อนการบรรจุเข�ารับราชการ 
(2) หลักสูตรการพัฒนา  ท่ีให�เป'นไปตามหลักสูตรท่ีกําหนดตามข�อ  289       
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(3) การเลือกวิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ให�เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือ หลาย
วิธีการควบคู�กันไป  แล�วแต�ความเหมาะสมของแต�ละเทศบาล เช�น การงบประมาณ   สื่อการฝWกอบรม  
วิทยากร  ระยะเวลา  กําลังคนท่ีรับผิดชอบการฝWกอบรม  และกําหนดกลุ�มเปUาหมายท่ีจะเข�ารับการอบรม 

(4) ประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา    โดยประเมินความรู�และทักษะตลอดจน
ทัศนคติของผู�เข�ารับการพัฒนา  และติดตามการนําผลไปใช�ในการปฏิบัติงาน 

ข�อ 293 การดําเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาลบรรจุใหม�นี้  ควรกระทําภายในระยะเวลาท่ี
พนักงานเทศบาลผู�นั้นยังอยู�ในระหว�างทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ 

ข�อ 294 ให�ผู�บังคับบัญชามีหน�าท่ีพัฒนาผู�อยู�ใต�บังคับบัญชา  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ทักษะ
ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรม  และจริยธรรม  อันจะทําให�ปฏิบัติหน�าท่ีราชการได�อย�างมีประสิทธิภาพ      

ข�อ 295 ให�ผู�บังคับบัญชาทุกระดับมีหน�าท่ีรับผิดชอบในการควบคุมดูแลและการพัฒนา
ผู�ใต�บังคับบัญชาท่ีอยู�ภายใต�การบังคับบัญชาโดยตรง  รวมท้ังผู�ใต�บังคับบัญชาท่ีเพ่ิงย�ายหรือโอนมาดํารง
ตําแหน�ง  ซ่ึงอยู�ภายใต�การบังคับบัญชาของตน 

ข�อ 296 การพัฒนาผู�ใต�บังคับบัญชานั้น  ผู�บังคับบัญชาอาจเป'นผู�ดําเนินการเองหรือ
มอบหมายให�ผู�ท่ีเหมาะสมดําเนินการ โดยเลือกวิธีท่ีเหมาะสมกับการพัฒนา  ผู�ใต�บังคับบัญชาเป'นรายบุคคล
หรือเป'นกลุ�ม ซ่ึงอาจใช�วิธีการฝWกอบรมหรือวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ   โดยพิจารณาดําเนินการหาความจําเป'นในการ
พัฒนาจากการวิเคราะห ปEญหาในการปฏิบัติงาน  การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลหรือข�อเสนอของ
ผู�ใต�บังคับบัญชาเอง 

ข�อ 297 การพัฒนาผู�ใต�บังคับบัญชานั้น  ต�องพัฒนาท้ัง  5  ด�าน  ได�แก� 
(1) ด�านความรู�ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน  ได�แก�  ความรู�ท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงาน

โดยท่ัวไป  เช�น  สถานท่ี  โครงสร�างของงาน  นโยบายต�าง ๆ  
(2) ด�านความรู�และทักษะเฉพาะของงานในแต�ละตําแหน�ง  ได�แก�  ความรู�ความสามารถ

ในการปฏิบัติงานของตําแหน�งหนึ่งตําแหน�งใดโดยเฉพาะ  เช�น  งานฝWกอบรม  งานพิมพ ดีดงานด�านช�าง   
(3) ด�านการบริหาร  ได�แก�  รายละเอียดท่ีเก่ียวกับการบริหารงานและการบริหารคน

เช�น  ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน 
(4) ด�านคุณสมบัติส�วนตัว  ได�แก�  การช�วยเสริมบุคลิกภาพท่ีดี  ส�งเสริมให�สามารถ

ปฏิบัติงานร�วมกับบุคคลอ่ืนได�อย�างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช�น มนุษยสัมพันธ การทํางาน การสื่อ
ความหมาย  การเสริมสร�างสุขภาพอนามัย 

(5) ด�านคุณธรรม  และจริยธรรม  ได�แก�  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน  เช�น  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการ
ปฏิบัติงานอย�างมีความสุข 

ข�อ 298 ข้ันตอนการพัฒนาผู�ใต�บังคับบัญชา แบ�งได�ดังนี้ 
(1) การเตรียมการและการวางแผน  ให�กระทําดังนี้ 

(ก) การหาความจําเป'นในการพัฒนา 
การหาความจําเป'นในการพัฒนาผู�ใต�บังคับบัญชาแต�ละคน  หมายถึงการศึกษา

วิเคราะห ดูว�า ผู�ใต�บังคับบัญชาแต�ละคนสมควรจะต�องได�รับการพัฒนาด�านใดบ�าง จึงจะปฏิบัติงานได�สําเร็จ
อย�างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได�ตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว� 
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(ข) ประเภทของความจําเป'น  ได�แก�  ด�านความรู�ท่ัวไปในการปฏิบัติงานด�านความรู�
และทักษะเฉพาะของงานในแต�ละตําแหน�ง ด�านการบริหาร ด�านคุณสมบัติส�วนตัว และด�านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

(2) การดําเนินการพัฒนา  ให�กระทําดังนี้ 
(ก) การเลือกวิธีพัฒนาผู�ใต�บังคับบัญชาท่ีเหมาะสม  เม่ือผู�บังคับบัญชาได�ข�อมูลท่ี

เป'นประโยชน ต�อการพัฒนาผู�ใต�บังคับบัญชาจากการหาความ จําเป'นในการพัฒนาแล�ว  ผู�บังคับบัญชาควรนํา
ข�อมูลเหล�านั้นมาพิจารณากําหนดกลุ�มเปUาหมาย  และเรื่องท่ีผู�ใต�บังคับบัญชาจําเป'นต�อง  ได�รับการพัฒนา  
ได�แก�  ผู�ใต�บังคับบัญชาท่ีสมควรจะได�รับการพัฒนามีใครบ�าง  และแต�ละคนสมควรจะได�รับการพัฒนาในเรื่อง
อะไร  ต�อจากนั้นก็เลือกวิธีการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับกลุ�มเปUาหมาย อาจเป'นวิธีการท่ีดําเนินการได�ในขณะ
ปฏิบัติงาน  เช�น  การสอนงาน  การสับเปลี่ยนงาน  การให�คํา  ปรึกษา  หรืออาจเป'นวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ  เช�น  
การฝWกอบรม  การศึกษาดูงาน  เป'นต�น 

(ข) วิธีการพัฒนาผู�ใต�บังคับบัญชา  ผู�บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู�ใต�บังคับบัญชา 
โดยเลือกใช�วิธีการพัฒนาได�หลายวิธีด�วยกัน เช�น การสอนงาน การมอบหมายงาน การสับเปลี่ยนโยกย�าย
หน�าท่ี  การรักษาราชการแทนหรือรักษาการในตําแหน�ง การส�งไปศึกษาดูงาน การฝWกอบรม ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และการสัมมนา  เป'นต�น 

(3) ข้ันการทดลองปฏิบัติ  ให�กระทําดังนี้ 
(ก) ให�ทดลองปฏิบัติ  โดยเริ่มต�นจากงานท่ีง�าย ๆ  ก�อน  แล�วค�อยให�ทํางานท่ียาก

ข้ึนตามลําดับ 
(ข) ให�ผู�บังคับบัญชาทบทวนถึงเหตุผลและข้ันตอนวิธีการทํางาน เพ่ือตรวจสอบดูว�า

ผู�ใต�บังคับบัญชาเข�าใจและเรียนรู�วิธีการทํางานมากน�อยเพียงใด 
(ค) ช�วยแก�ไขข�อบกพร�องหรือข�อผิดพลาดต�าง ๆ  ท่ีอาจเกิดข้ึน  โดยควรคํานึงถึง

สิ่งเหล�านี้ด�วยคือ  หลีกเลี่ยงการวิพากษ วิจารณ ให�ยกย�องชมเชยก�อนท่ีจะแก�ข�อผิดพลาด  ให�ผู�เข�ารับการสอน
แก�ไขข�อผิดพลาดด�วยตนเอง  อย�าแก�ไขข�อผิดพลาดให�เกินขอบเขต  อย�าแก�ไขข�อผิดพลาดต�อหน�า ผู�อ่ืน และ
อย�าด�วนตําหนิผู�เข�ารับการสอนเร็วเกินไป 

(ง) กระตุ�นและให�กําลังใจแก�ผู�ใต�บังคับบัญชา  เพ่ือให�มีกําลังใจและมีความเชื่อม่ัน
ในตัวเองท่ีจะเรียนรู�งานต�อไป 

(จ) ให�ดําเนินการสอนต�อไปเรื่อย ๆ  จนแน�ใจได�ว�าผู�ใต�บังคับบัญชาได�เรียนรู� และ
สามารถปฏิบัติงานนั้นได�ถูกต�องจึงยุติการสอน 

(4) ข้ันตอนติดตามผลให�กระทําดังนี้ 
(ก) มอบหมายงานให�ปฏิบัติด�วยตนเอง  
(ข) เปdดโอกาสให�ซักถามข�อสงสัยได�  ในกรณีท่ีมีปEญหา 
(ค) ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และค�อย ๆ ลดการตรวจสอบลง  

เม่ือผู�บังคับบัญชาแน�ใจว�า  ผู�ใต�บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามท่ีได�รับการสอนได�ถูกต�อง 
(ง) แจ�งให�ผู�บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ท้ังในส�วนท่ีผู�ใต�บังคับบัญชา

ปฏิบัติได�ดี  และส�วนท่ียังต�องปรับปรุงแก�ไขเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมสร�างความเชื่อม่ันในตัวเอง   และแก�ไข
ข�อบกพร�องเพ่ือให�การปฏิบัติงานสมบูรณ ยิ่งข้ึน 

ข�อ 299 ให�เทศบาล จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ทักษะ
ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทําให�ปฏิบัติ หน�าท่ีราชการในตําแหน�งนั้นได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
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ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ต�องกําหนดตามกรอบของแผนแม�บทการ
พัฒนาพนักงานเทศบาลท่ี  ก.ท. กําหนด โดยให�กําหนดเป'นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลมีระยะเวลา  3 ปJ 
ตามรอบของแผนอัตรากําลังของพนักงานเทศบาลนั้น 

ข�อ 300 ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ให�เทศบาลแต�งต้ังคณะกรรมการ
จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประกอบด�วย 

(1) นายกเทศมนตรี      เป'นประธานกรรมการ 
(2) ปลัดเทศบาล      เป'นกรรมการ 
(3) ผู�อํานวยการสํานัก  ผู�อํานวยการกอง และหัวหน�าส�วนราชการอ่ืน   เป'นกรรมการ 
(4) หัวหน�าสํานักปลัดเทศบาลหรือผู�ท่ีได�รับมอบหมาย   เป'นกรรมการและเลขานุการ 

ข�อ 301 แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล อย�างน�อยต�องประกอบด�วย 
(1) หลักการและเหตุผล 
(2) เปUาหมายการพัฒนา 
(3) หลักสูตรการพัฒนา 
(4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา 
(5) งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา 
(6) การติดตามและประเมินผล 

ข�อ 302 หลักการและเหตุผลในการจัดทําแผนการพัฒนา เป'นการหาความจําเป'นในการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล   การศึกษาวิเคราะห ถึงความจําเป'นท่ีจะต�องพัฒนาพนักงานเทศบาลตําแหน�งต�างๆ   
ท้ังในฐานะตัวบุคคล  และฐานะตําแหน�งตามท่ีกําหนดในส�วนราชการตามแผนอัตรากําลังของเทศบาล ตลอด
ท้ังความจําเป'นในด�านความรู�ความสามารถท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ด�านความรู�ความสามารถและทักษะเฉพาะ
ของงานในแต�ละตําแหน�ง ด�านการบริหาร และด�านคุณธรรมและจริยธรรม  

ข�อ 303 เปUาหมายในการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ต�องกําหนดให�มีความชัดเจน และ
ครอบคลุมพนักงานเทศบาลทุกคน และตําแหน�งตามแผนอัตรากําลังของเทศบาลทุกตําแหน�ง โดยกําหนดให�
พนักงานเทศบาลต�องได�รับการพัฒนาทุกตําแหน�งภายในรอบระยะเวลา 3 ปJของแผนการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล 

ข�อ 304 หลักสูตรการพัฒนา สําหรับพนักงานเทศบาลแต�ละตําแหน�งต�องได�รับการพัฒนา
อย�างน�อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร  ดังนี้ 

(1) หลักสูตรความรู�พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
(2) หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหน�าท่ีรับผิดชอบ 
(3) หลักสูตรความรู�และทักษะเฉพาะของงานในแต�ละตําแหน�ง 
(4) หลักสูตรด�านการบริหาร 
(5) หลักสูตรด�านคุณธรรมและจริยธรรม 

ข�อ 305 วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล ให�เทศบาลดําเนินการเอง หรืออาจมอบหมาย
สํานักงาน ก.ท.จ. หรือผู�ท่ีเหมาะสมดําเนินการ  หรือดําเนินการร�วมกับสํานักงาน ก.ท.จ. ส�วนราชการ หรือ
หน�วยงานอ่ืน   โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได� ตามความจําเป'น ความเหมาะสม ดังนี้ 

(1) การปฐมนิเทศ 



 104 

(2) การฝWกอบรม  
(3) การศึกษา หรือดูงาน 

 
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
(5) การสอนงาน การให�คําปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม 

ระยะเวลาดําเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต�องกําหนดให�เหมาะสมกับกลุ�มเปUาหมายท่ีเข�า
รับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต�ละหลักสูตร 

ข�อ 306 งบประมาณในการดําเนินการพัฒนาเทศบาลต�องจัดสรรงบประมาณสําหรับการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล ตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลอย�างชัดเจน แน�นอน เพ่ือให�การพัฒนาเป'นไป
อย�างมีประสิทธิภาพ 

ข�อ 307 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาเทศบาลต�องจัดให�มีระบบการตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล  เพ่ือให�ทราบถึงความสําเร็จของการพัฒนา ความรู�
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู�เข�ารับการพัฒนา  

ข�อ 308 ให�เทศบาลจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามข�อ  299  แล�วเสนอให� 
ก.ท.จ. พิจารณาให�ความเห็นชอบ  

ในการพิจารณาของ  ก.ท.จ. ตามวรรคหนึ่ง  ให� ก.ท.จ. พิจารณาถึงความจําเป'นในการพัฒนา 
กลุ�มเปUาหมายท่ีเข�ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนางบประมาณท่ี
เทศบาลจัดสรรสําหรับการพัฒนา เม่ือ ก.ท.จ. พิจารณามีมติเห็นชอบแล�วให�เทศบาลประกาศใช�บังคับเป'น
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลต�อไป 

เม่ือครบกําหนดรอบระยะเวลาการใช�แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  3 ปJ แล�ว ให�เทศบาล
ดําเนินการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามข�อ  299  เป'นระยะเวลา 3 ปJ ในรอบถัดไปท้ังนี้ ให�
เป'นไปตามระยะเวลาของแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาลด�วย 

ข�อ 309 ในการพิจารณาของ  ก.ท.จ. ตามข�อ  308 หาก  ก.ท.จ.  เห็นว�าแผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาลยังไม�เหมาะสม ให�เทศบาลดําเนินการปรับปรุง แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลดังกล�าวตาม
ความเห็นของ  ก.ท.จ.   

ข�อ 310 ให�  ก.ท.จ. ตรวจสอบและกํากับดูแลให�เทศบาลดําเนินการพัฒนาพนักงาน 
เทศบาล ตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลท่ีได�ประกาศใช�บังคับ ท้ังนี้  เทศบาลต�องจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือให�สามารถดําเนินการตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลดังกล�าวได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

ข�อ 311 การพัฒนาพนักงานเทศบาลโดยการให�ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ หมายถึง การ
เพ่ิมพูนความรู� ด�วยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาในประเทศโดยใช�เวลาในการ
ปฏิบัติราชการ เพ่ือให�ได�มาซ่ึงปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ข�อ 312 ผู�บังคับบัญชาผู�มีอํานาจอนุมัติให�พนักงานเทศบาลไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ให�
นายกเทศมนตรีเป'นผู�มีอํานาจอนุมัติ 

การให�พนักงานเทศบาลไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ตามวรรคหนึ่ง   ให�นายกเทศมนตรี
พิจารณาถึงอัตรากําลังพนักงานเทศบาลท่ีมีอยู�   โดยให�มีผู�ปฏิบัติงานเพียงพอ ไม�ให�เสียหายแก�ราชการและ    
ไม�ต�องต้ังอัตรากําลังเพ่ิม 
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ข�อ 313 พนักงานเทศบาลท่ีจะไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ต�องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) เป'นผู�ท่ีพ�นกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการแล�ว 
(2) ผู�ไปศึกษาข้ันตํ่ากว�าปริญญาตรี ต�องมีอายุไม�เกิน 35 ปJ ผู�ไปศึกษาข้ันปริญญาตรี

ต�องมีอายุไม�เกิน 40 ปJ ผู�ไปศึกษาข้ันท่ีสูงกว�าปริญญาตรี ต�องมีอายุไม�เกิน45 ปJนับถึงวันเริ่ม   ต�นเปdดภาค
การศึกษา เว�นแต�จะได�รับอนุมัติจาก ก.ท.จ. เป'นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

(3) เป'นผู�ท่ีผู�บังคับบัญชาต้ังแต�ผู�อํานวยการกองหรือเทียบเท�าข้ึนไปรับรองว�าเป'นผู�ท่ีมี
ความประพฤติดี และต้ังใจปฏิบัติหน�าท่ีราชการ 

(4) เป'นผู�ไม�อยู�ในระหว�างถูกต้ังกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟUองคดีอาญาเว�นแต�
กรณีถูกฟUองคดีอาญาในความผิดท่ีไม�อยู�ในข�ายต�องรอการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามประกาศกําหนดการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนสําหรับพนักงานเทศบาล 

(5) สําหรับผู�ท่ีเคยได�รับอนุมัติไปศึกษาตามประกาศนี้ หรือระเบียบอ่ืนมาแล�วจะต�อง
กลับมาปฏิบัติราชการภายหลังจากสําเร็จการศึกษามาแล�วไม�น�อยกว�า 1 ปJ 

ข�อ 314 การให�พนักงานเทศบาลไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ให�พิจารณาตามแนวทาง
ดังต�อไปนี้ 

(1) สาขาวิชาและระดับการศึกษา โดยปกติจะต�องสอดคล�องหรือเป'นประโยชน กับ
มาตรฐานกําหนดตําแหน�งท่ีดํารงอยู�ตามท่ี ก.ท. กําหนด  เว�นแต�พนักงานเทศบาลต�องการไปศึกษาเพ่ือพัฒนา
ตนเองและนายกเทศมนตรีเห็นชอบด�วย 

(2) จะต�องไปศึกษาในสถาบันการศึกษาท่ีทบวงมหาวิทยาลัยหรือกระทรวงศึกษาธิการ
ให�การรับรองมาตรฐานหลักสูตรแล�ว 

ข�อ 315 พนักงานเทศบาลท่ีจะไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ จะต�องยื่นเอกสารดังต�อไปนี้
ประกอบการพิจารณาด�วย ค 

(1) บันทึกแสดงเหตุผลและความจําเป'นท่ีจะไปศึกษาเพ่ิมเติม 
(2) หลักสูตรหรือแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาท่ีจะไปศึกษา พร�อมหนังสือตอบ

รับจากสถาบันการศึกษานั้น ๆ  
(3) หลักฐานการศึกษาของผู�ท่ีจะไปศึกษา 
(4) คํารับรองของผู�บังคับบัญชาตามข�อ 313 (3) 

ข�อ 316 พนักงานเทศบาลท่ีได�รับอนุมัติให�ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศจะต�องศึกษาให�สําเร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีสถาบันการศึกษานั้น ๆ กําหนดไว�ในแต�ละหลักสูตรการศึกษา 

หากศึกษาไม�สําเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง นายกเทศมนตรีอาจพิจารณาขยายเวลา
การศึกษาได�ตามเหตุผลความจําเป'นเฉพาะกรณีครั้งละ 1 ภาคการศึกษา รวมแล�วไม�เกิน 2 ครั้งหรือไม�เกิน 1 
ปJการศึกษา และเม่ือครบกําหนดเวลาท่ีขยายดังกล�าวแล�วหากมีเหตุผลความจําเป'น อาจขยายเวลาการศึกษา
ได�อีกโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. 

ข�อ 317 พนักงานเทศบาลท่ีได�รับอนุมัติให�ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศจะต�องรายงานผล
การศึกษาให�ผู�บังคับบัญชาระดับผู�อํานวยการกองหรือเทียบเท�าข้ึนไปทราบทุกภาคการศึกษา หากพนักงาน
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เทศบาลไม�รายงานผลการศึกษาโดยไม�มีเหตุอันสมควร นายกเทศมนตรีอาจพิจารณาให�ยุติการศึกษา หรือ
ดําเนินการอย�างใดอย�างหนึ่ง   ตามควรแก�กรณีก็ได� 

ข�อ 318 ให�เทศบาล ทําสัญญาให�พนักงานเทศบาลท่ีไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศกลับมา
ปฏิบัติราชการ เป'นเวลาไม�น�อยกว�าระยะเวลาท่ีใช�ในการศึกษา 

พนักงานเทศบาลผู�ใดไม�กลับมาปฏิบัติราชการตามสัญญา ต�องชดใช�เงินเดือน ทุนท่ีได�รับ
ระหว�างศึกษาและเงินท่ีทางราชการจ�ายช�วยเหลือ กับให�ใช�เงินอีกจํานวนหนึ่งเท�ากับจํานวนเงินเดือน  ทุนและ
เงินท่ีทางราชการจ�ายช�วยเหลือดังกล�าวให�เป'นเบ้ียปรับแก�ทางราชการอีกด�วย 

ในกรณีท่ีผู�ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการไม�ครบกําหนดตามสัญญา ก็ให�
ลดจํานวนเงินท่ีจะต�องชดใช�ลงตามส�วน 

การทําสัญญาให�เป'นไปตามแบบและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  ตามระเบียบ ว�าด�วย
การให�พนักงานเทศบาลไปศึกษา ฝWกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต�างประเทศ โดยอนุโลม 

ข�อ 319 พนักงานเทศบาลท่ีได�รับอนุมัติให�ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ เม่ือครบกําหนดเวลา
ท่ีได�รับอนุมัติหรือเสร็จจากการศึกษาแล�ว จะต�องรีบรายงานตัวกลับเข�าปฏิบัติราชการโดยเร็วท้ังนี้  ต�องไม�เกิน 
7 วัน นับต้ังแต�วันถัดจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา หรือวันท่ีครบกําหนดเวลาท่ีได�รับอนุมัติ แล�วแต�กรณี 

สําหรับผู�ท่ีสําเร็จการศึกษาในข้ันท่ีสูงกว�าปริญญาตรี จะต�องมอบวิทยานิพนธ หรือผลงานวิจัย
ให�เทศบาลต�นสังกัดด�วย 

ข�อ 320 เม่ือเทศบาลต�นสังกัดมีความจําเป'นท่ีจะต�องให�พนักงานเทศบาล ท่ีไปศึกษาเพ่ิมเติม
ในประเทศกลับเข�าปฏิบัติราชการก�อนครบกําหนดเวลาท่ีได�รับอนุมัติไม�ว�าในกรณีใด ๆ ให�พนักงานเทศบาลผู�
นั้นกลับเข�าปฏิบัติราชการตามคําสั่งทันที 

ข�อ 321 การรับเงินเดือนของพนักงานเทศบาลท่ีได�รับอนุมัติไปศึกษา    เพ่ิมเติมในประเทศ
ให�เป'นไปตามกฎหมายท่ีกําหนดไว�สําหรับพนักงานเทศบาลพลเรือนมาใช�บังคับโดยอนุโลม 

ข�อ 322 เทศบาลอาจกําหนดแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ เก่ียวกับการศึกษาเพ่ิมเติมใน
ประเทศเพ่ิมเติมจากประกาศนี้เพ่ือให�เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของเทศบาลนั้น ๆ  ก็ได�  ท้ังนี้  เท�าท่ีไม�ขัด
หรือแย�งกับประกาศหลักเกณฑ นี้ 

ข�อ 323 พนักงานเทศบาลผู�ใดได�รับอนุมัติให�ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศก�อนวันใช�บังคับ
ตามประกาศนี้   ให�เป'นอันใช�ได�และให�ถือว�าพนักงานเทศบาลผู�นั้นได�รับอนุมัติให�ไปศึกษาเพ่ิมเติมตาม 
ประกาศนี้ 

ข�อ 324 การพัฒนาพนักงานเทศบาลโดยให�ไปศึกษา ฝWกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ต�างประเทศ ให�เป'นไปตามระเบียบว�าด�วยการให�พนักงานเทศบาลไปศึกษา ฝWกอบรมและดูงาน    ณ 
ต�างประเทศ ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด     โดยกําหนดให�ส�วนราชการท่ีเป'นกรมท่ีกําหนดไว�  ในระเบียดังกล�าว 
ให�หมายความถึงเทศบาลด�วย  

ข�อ 325 ผู�บังคับบัญชาผู�มีอํานาจการอนุมัติให�พนักงานเทศบาล  ไปศึกษา ฝWกอบรมดูงาน 
หรือปฏิบัติการวิจัยในต�างประเทศ ให�เป'นอํานาจของนายกเทศมนตรีเป'นผู�มีอํานาจอนุมัติ 

ข�อ 326 การอนุมัติให�พนักงานเทศบาลผู�ใดไปศึกษา ฝWกอบรม หรือดูงาน ณ  ต�างประเทศ 
ก�อน  วันประกาศนี้ใช�บังคับ หากเป'นไปโดยถูกต�องตามระเบียบวิธีการท่ีใช�อยู�ในขณะนั้น ก็ให�เป'นอันใช�ได� 
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และให�ดําเนินการเรื่องการอยู�ศึกษา ฝWกอบรม หรือดูงานต�อพนักงานเทศบาลผู�นั้นตามระเบียบวิธีการนั้นต�อไป 
แต�ท้ังนี้ สําหรับกรณีศึกษาและฝWกอบรม ต�องอยู�ในจํานวนอัตราร�อยละตามท่ีกําหนดในระเบียบว�าด�วยการให�
พนักงานเทศบาลไปศึกษา ฝWกอบรม และดูงาน ณ ต�างประเทศท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด  

ส�วนท่ี 5 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

 

ข�อ 327 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให�ผู�บังคับบัญชามีหน�าท่ีประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของผู�ใต�บังคับบัญชา   เพ่ือประกอบการพิจารณาแต�งต้ัง  เลื่อนข้ันเงินเดือน  พัฒนาพนักงานเทศบาล   
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมีหน�าท่ีเสริมสร�างแรงจูงใจให�ผู�ใต�บังคับบัญชาปฏิบัติตน       
ให�เหมาะสมกับการเป'นพนักงานเทศบาล และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล      

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให�คํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของงานท่ีได�ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยท่ีเหมาะสมกับการเป'นพนักงานเทศบาล   โดยจัดทําการประเมินอย�างน�อยปJ
ละ 2 ครั้ง และเปdดโอกาสให�ผู�ถูกประเมินชี้แจง หรือขอคําปรึกษาด�วย   

ข�อ 328 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
เทศบาลตามประกาศนี้  มีหลักการท่ีจะประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐาน     
ของผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานเป'นหลัก   

ข�อ 329 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานนี้  มีวัตถุประสงค เพ่ือให�
ผู�บังคับบัญชาใช�เป'นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล และนําผลการประเมินไปใช�เป'นข�อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต�าง ๆ ดังนี้ 

(1) การเลื่อนข้ันเงินเดือน  การให�รางวัลประจําปJ  และค�าตอบแทนอ่ืน ๆ  
(2) การพัฒนา  และการแก�ไขการปฏิบัติงาน 
(3) การแต�งต้ังพนักงานเทศบาล 
(4) การให�ออกจากราชการ 
(5) การให�รางวัลจูงใจ  และการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ 

ข�อ 330 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ให�ประเมินจากผลงานและคุณ  
ลักษณะการปฏิบัติงาน  โดยการประเมินผลงานให�พิจารณาจากองค ประกอบดังต�อไปนี้ 

(1) ปริมาณงาน 
(2) คุณภาพของผลงาน 
(3) ความทันเวลา 
(4) ผลลัพธ   ประโยชน ในการนําไปใช�  และประสิทธิผลของงาน 
(5) การประหยัดทรัพยากรหรือความคุ�มค�าของผลงาน 

ส�วนการประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงาน  ให�พิจารณาจากองค ประกอบดังต�อไปนี้ 
(1) ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน 
(2) การรักษาวินัย 
(3) การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป'นพนักงานเทศบาล 
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เทศบาลอาจกําหนดให�มีองค ประกอบการประเมินอ่ืน  ๆ  เพ่ิมเติมได�  ตามความเหมาะสม
ของลักษณะภารกิจและสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในตําแหน�งต�าง ๆ   

ท้ังนี้โดยกําหนดให�มีสัดส�วนคะแนนของผลงานไม�น�อยกว�าร�อยละ  70   
สําหรับแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  เทศบาลพิจารณาใช�ตาม

แบบท่ีกําหนดท�ายประกาศนี้ หรือปรับใช�ตามความเหมาะสมของลักษณะงานได� 

ข�อ 331 ให�มีการกําหนดข�อตกลงเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานร�วมกันระหว�างผู�ประเมินและ 
ผู�รับการประเมิน  เช�น   แผนงาน  โครงการ  หรือ  ผลงานท่ีกําหนดในการมอบหมายงาน เป'นต�น  ท้ังนี้ ให�
พิจารณาจากข�อตกลงการบริหารงานของส�วนราชการ  หรือภารกิจหลักท่ีได�มีการกําหนดไว�ตามท่ี ก.ท.จ.  
กําหนดข้ึนด�วย 

ข�อ 332 ให�ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล          
ปJละ  2  ครั้ง  ตามรอบปJงบประมาณ  คือ 

(1) ครั้งท่ี  1  ระหว�างวันท่ี  1  ตุลาคม  ถึง  31  มีนาคม  ของปJถัดไป 
(2) ครั้งท่ี  2  ระหว�างวันท่ี  1  เมษายน  ถึง  30  กันยายน  ของปJเดียวกัน 

ข�อ 333 การประเมินครั้งท่ี  1  ตามข�อ  332  ให�ผู�บังคับบัญชาหรือผู�ประเมินจัดลําดับผล
การประเมินเรียงลําดับจากผู�ท่ีมีผลการประเมินดีเด�น  ผลการประเมินเป'นท่ียอมรับได�และผลการประเมินต�อง
ปรับปรุงไว�ให�ชัดเจนเพ่ือพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน  และให�จัดทําบัญชีรายชื่อผู�มีผลการประเมินดีเด�น  และ
ผลการประเมินเป'นท่ียอมรับได�ไว�  เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครั้งท่ี  2 

ข�อ 334 ให�นําระบบเปdดมาใช�ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี               
ท่ีกําหนดสําหรับข�าราชการพลเรือน   ท้ังนี้ ให�นายกเทศมนตรี หรือผู�บังคับบัญชาท่ีได�รับมอบหมายประกาศ
รายชื่อผู�ท่ีมีผลการประเมินอยู�ในระดับดีเด�น ในท่ีเปdดเผยให�พนักงานเทศบาลได�ทราบโดยท่ัวกัน 

ข�อ 335 ให�นายกเทศมนตรีแต�งต้ังคณะกรรมการ พิจารณาเพ่ือพิจารณากลั่นกรองผลการ
ประเมินให�เกิดมาตรฐานและความเป'นธรรมในการใช�ดุลยพินิจของผู�บังคับบัญชาหรือ  ผู�ประเมินก�อนท่ีจะ
เสนอผลการประเมินต�อผู�มีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน  โดยมีองค ประกอบตามท่ีเทศบาลเห็นสมควรเพ่ือให�
การพิจารณาเป'นไปตามวัตถุประสงค ดังกล�าว 

ท้ังนี้  เทศบาลอาจกําหนดให�มีคณะอนุกรรมการช�วยพิจารณากลั่นกรอง เพ่ือให�เกิดความเป'น
ธรรมในระดับกอง หรือส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนในเทศบาลด�วยก็ได� 

ข�อ 336 ให�นําผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล ไปใช�เป'นข�อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต�าง ๆ ท่ีกําหนดในข�อ 329  ด�วย 

ข�อ 337 เม่ือเสร็จสิ้นการประเมินผลการปฏิบัติงานแต�ละครั้งแล�ว  ผู�บังคับบัญชาซ่ึงเป'นผู�
ประเมินต�องนําผลการประเมินไปใช�ประกอบการให�คําปรึกษาแนะนําแก�ผู�รับการประเมิน   เพ่ือให�มีการแก�ไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  และกําหนดแผนการพัฒนาผู�รับการประเมินให�มีสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานดี
ยิ่งข้ึน 

ข�อ 338 ให�เทศบาลวางระบบการจัดเก็บผลการประเมินเพ่ือนําไปใช�  ตามวัตถุประสงค ท่ี
กําหนดไว�ต�อไป  เช�น  ผลการประเมินครั้งท่ี  1  เก็บไว�ท่ีผู�บังคับบัญชา ผลการประเมิน ครั้งท่ี  2  ภายหลัง
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จากการให�คําปรึกษาแนะนําแก�ผู�รับการประเมินแล�ว  ให�เก็บสรุปผลการประเมินไว�ในแฟUมประวัติพนักงาน
เทศบาล หรือเทศบาลจะกําหนดรูปแบบการจัดเก็บเป'นอย�างอ่ืนตามท่ีเหมาะสมก็ได� 

ข�อ 339 ให�ใช�การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดนี้ 
สําหรับพนักงานเทศบาลทุกระดับ  ส�วนแบบประเมินการปฏิบัติงานสําหรับพนักงานเทศบาล ระดับ 9  ให�
เป'นไปตามแบบประเมินท�ายประกาศนี้  และเม่ือ ก.ท. ได�กําหนดเรื่องการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของนักบริหารงานระดับสูงแล�ว ก็ให�ใช�หลักเกณฑ ดังกล�าวสําหรับการประเมินผล
การปฏิบัติงานของนักบริหารงานระดับสูงต�อไป  

ข�อ 340 กรณีอ่ืน ๆ  ท่ีมีเหตุผลและความจําเป'น สํานักงาน  ก.ท. และเทศบาลอาจร�วมกัน
กําหนดหลักเกณฑ หรือวิธีการเพ่ิมเติมตามลักษณะงาน สภาพการปฏิบัติงานและอ่ืน ๆ  ได� 

 

ส+วนท่ี  6 
การลา 

 

ข�อ 341 ในส�วนนี้ 
" เข�ารับการตรวจเลือก "   หมายความว�า เข�ารับการตรวจเลือกเพ่ือรับราชการเป'นทหาร 

กองประจําการ 
" เข�ารับการเตรียมพล "   หมายความว�า เข�ารับการระดมพล เข�ารับการตรวจสอบพล             

เข�ารับการฝWกวิชาทหาร หรือเข�ารับการทดลองความพรั่งพร�อม ตามกฎหมายว�าด�วยการรับราชการทหาร 
" องค การระหว�างประเทศ "  หมายความว�า องค การท่ีได�รับการจัดต้ังข้ึนด�วยความตกลง

ระหว�างประเทศท้ังในระดับรัฐบาลและระดับเอกชน และสําหรับองค การสหประชาชาติให�หมายความรวมถึง
ทบวงการชํานัญพิเศษและองค การอ่ืนใดในเครือสหประชาชาติด�วย 

" องค การต�างประเทศ "  หมายความว�า องค การหรือสถาบันต�างประเทศตามท่ีผู�รักษาการ
ตามประกาศนี้จะได�ประกาศรายชื่อให�ทราบ 

" การไปปฏิบัติงานองค การระหว�างประเทศ "  หมายความรวมถึง การไปปฏิบัติงานตาม
โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย  การไปปฏิบัติงานในองค การต�างประเทศ การไปปฏิบัติงานในต�างประเทศใน
ลักษณะเดียวกันกับการไปปฏิบัติงานในองค การระหว�างประเทศ รวมท้ังการไปปฏิบัติงานในหน�วยงานของ
องค การระหว�างประเทศ หน�วยงานขององค การต�างประเทศ หรือหน�วยงานของรัฐบาลต�างประเทศซ่ึงต้ังอยู�  
ในประเทศไทย   โดยได�รับเงินเดือนหรือค�าตอบแทนในลักษณะเดียวกันกับเงินเดือนจากองค การระหว�าง
ประเทศ องค การต�างประเทศ หน�วยงานของรัฐบาลต�างประเทศหรือจากประเทศท่ีไปปฏิบัติงาน แต�ท้ังนี้ไม�
รวมถึงการเดินทางไปราชการตามระเบียบว�าด�วยการอนุมัติให�เดินทางไปราชการหรือการจัดการประชุมของ
ทางราชการ การไปรับราชการประจําในต�างประเทศ การไปศึกษา ฝWกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ตาม
ระเบียบหรือข�อบังคับว�าด�วยการให�พนักงานเทศบาลไปศึกษา ฝWกอบรม และดูงาน ณ ต�างประเทศ 

" ลาติดตามคู�สมรส "  หมายความว�า ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด�วยกฎหมายท่ีเป'น
พนักงานเทศบาลหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงไปปฏิบัติหน�าท่ีราชการหรือไปปฏิบัติงานในต�างประเทศ หรือ
ทางราชการสั่งให�ไปปฏิบัติงานในต�างประเทศตามความต�องการของทางราชการตามกฎหมายว�าด�วยการ
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กําหนดหลักเกณฑ การสั่งให�ไปทําการซ่ึงให�นับเวลาระหว�างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการหรือเต็มเวลาทํางาน 
ต้ังแต� 1 ปJข้ึนไป  แต�ไม�รวมถึงกรณีท่ีคู�สมรสไปศึกษา ฝWกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต�างประเทศ 

ข�อ 342 การลาทุกประเภทตามท่ีกําหนดในส�วนนี้ ถ�ามีกฎหมาย ระเบียบ หรือมติ   
คณะรัฐมนตรีกําหนดเก่ียวกับการลาประเภทใดไว�เป'นพิเศษ ผู�ลาและผู�มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา
จะต�องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการลาประเภทนั้นด�วย 

ข�อ 343 ผู�มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต  และอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาสําหรับ
พนักงานเทศบาล ให�เป'นไปตามตารางท่ีกําหนดไว�ท�ายประกาศนี้ 

ในกรณีท่ีผู�มีอํานาจอนุญาตการลาตามประกาศนี้ไม�อยู� หรือไม�สามารถปฏิบัติราชการได� และ
มีเหตุจําเป'นเร�งด�วนไม�อาจรอขออนุญาตจากผู�มีอํานาจได� ให�ผู�ลาเสนอหรือจัดส�งใบลาต�อผู�มีอํานาจอนุญาต
การลาชั้นเหนือข้ึนไปเพ่ือพิจารณา และเม่ืออนุญาตแล�วให�แจ�งผู�มีอํานาจอนุญาตตามประกาศนี้ทราบด�วย 

ผู�มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเป'นหนังสือให�แก�
ผู�ดํารงตําแหน�งใดเป'นผู�พิจารณาอนุญาตแทนก็ได� 

ข�อ 344 พนักงานเทศบาลผู�ใดได�รับคําสั่งให�ไปช�วยราชการ ณ หน�วยงานอ่ืนใดของทาง
ราชการหากประสงค จะลาป[วย ลาคลอดบุตร ลากิจส�วนตัว ลาพักผ�อน หรือลาเข�ารับการตรวจเลือก หรือเข�า
รับการเตรียมพล ในช�วงเวลาท่ีไปช�วยราชการ ให�เสนอขออนุญาตลาต�อผู�บังคับบัญชาของหน�วยงานท่ีไปช�วย
ราชการ แล�วให�หน�วยงานนั้นรายงานจํานวนวันลาให�หน�วยงานต�นสังกัดของผู�นั้นทราบ อย�างน�อยปJละครั้ง 

การลาประเภทอ่ืนนอกจากท่ีระบุไว�ในวรรคหนึ่ง   ให�เสนอขออนุญาตลาต�อส�วนราชการเจ�า
สังกัดตามหลักเกณฑ ท่ีกําหนดสําหรับการลาประเภทนั้น 

ข�อ 345 การนับวันลาตามประกาศนี้ให�นับตามปJงบประมาณ 
การนับวันลาเพ่ือประโยชน ในการเสนอหรือจัดส�งใบลา อนุญาตให�ลา และคํานวณวันลาให�

นับต�อเนื่องกัน โดยนับวันหยุดราชการท่ีอยู�ในระหว�างวันลาประเภทเดียวกัน รวมเป'นวันลาด�วย เว�นแต�การนับ
เพ่ือประโยชน ในการคํานวณวันลาสําหรับวันลาป[วยท่ีมิใช�วันลาป[วยตามกฎหมายว�าด�วยการสงเคราะห 
พนักงานเทศบาลผู�ได�รับอันตรายหรือการป[วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ  วันลากิจส�วนตัว และวันลา
พักผ�อนให�นับเฉพาะวันทําการ 

การลาป[วยหรือลากิจส�วนตัวซ่ึงมีระยะเวลาต�อเนื่องกัน จะเป'นในปJเดียวกันหรือไม�ก็ตามให�
นับเป'นการลาครั้งหนึ่ง ถ�าจํานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอํานาจของผู�มีอํานาจอนุญาตระดับใด ให�นําใบลา
เสนอข้ึนไปตามลําดับจนถึงผู�มีอํานาจอนุญาต 

พนักงานเทศบาลท่ีถูกเรียกเข�ามาปฏิบัติราชการระหว�างการลา ให�ถือว�าการลาเป'นอันหมด
เขตเพียงวันก�อนเดินทางกลับและวันราชการเริ่มต�นต้ังแต�วันออกเดินทางกลับเป'นต�นไป 

การลาครึ่งวันในตอนเช�าหรือตอนบ�าย ให�นับเป'นการลาครึ่งวันตามประเภทของการลา นั้น ๆ 
พนักงานเทศบาลซ่ึงได�รับอนุญาตให�ลา หากประสงค จะยกเลิกวันลาท่ียังไม�ได�หยุดราชการให�

เสนอขอถอนวันลาต�อผู�บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู�มีอํานาจอนุญาตให�ลา และให�ถือว�าการลาเป'นอันหมด
เขตเพียงวันท่ีขอถอนวันลานั้น 

ข�อ 346 เพ่ือควบคุมให�เป'นไปตามประกาศนี้ ให�เทศบาลจัดทําบัญชีลงเวลาการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานเทศบาลในสังกัด โดยมีสาระสําคัญตามตัวอย�างท�ายประกาศนี้ หรือจะใช�เครื่องบันทึก
เวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได� 
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ในกรณีจําเป'นนายกเทศมนตรีจะกําหนดวิธีลงเวลาปฏิบัติราชการ หรือวิธีควบคุมการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานเทศบาลท่ีมีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษเป'นอย�างอ่ืนตามเห็นสมควร  ก็ได� แต�ท้ังนี้ 
ต�องมีหลักฐานให�สามารถตรวจสอบวันลา เวลาการปฏิบัติราชการได�ด�วย 

ข�อ 347 การลาให�ใช�ใบลาตามแบบท�ายประกาศนี้  เว�นแต�ในกรณีจําเป'นหรือรีบด�วนจะใช�
ใบลาท่ีมีข�อความไม�ครบถ�วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอย�างอ่ืนก็ได�   แต�ท้ังนี้ ต�องส�งใบลาตามแบบในวัน
แรกท่ีมาปฏิบัติราชการ 

ข�อ 348 พนักงานเทศบาลซ่ึงประสงค จะไปต�างประเทศในระหว�างการลาตามประกาศนี้ 
หรือ   ในระหว�างวันหยุดราชการให�เสนอขออนุญาตต�อผู�บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู�ว�าราชการจังหวัด 

การอนุญาตของผู�ว�าราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่ง เม่ืออนุญาตแล�วให�รายงานปลัดกระทรวง 
มหาดไทยทราบด�วย 

ข�อ 349 พนักงานเทศบาลผู�ใดไม�สามารถมาปฏิบัติราชการได� อันเนื่องมาจากพฤติการณ 
พิเศษ ซ่ึงเกิดข้ึนกับบุคคลท่ัวไปในท�องท่ีนั้น หรือพฤติการณ พิเศษซ่ึงเกิดข้ึนกับพนักงานเทศบาลผู�นั้นและมิได�
เกิดจากความประมาทเลินเล�อหรือความผิดของพนักงานเทศบาลผู�นั้นเอง โดยพฤติการณ พิเศษดังกล�าวร�ายแรง
จนเป'นเหตุขัดขวางทําให�ไม�สามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานท่ีต้ังปกติ ให�พนักงานเทศบาลผู�นั้นรีบรายงาน
พฤติการณ ท่ีเกิดข้ึนรวมท้ังอุปสรรคขัดขวางท่ีทําให�มาปฏิบัติราชการไม�ได�ต�อผู�บังคับบัญชาตามลําดับจนถึง
นายกเทศมนตรีทันทีในวันแรกท่ีสามารถมาปฏิบัติราชการได� 

ในกรณีท่ีนายกเทศมนตรีเห็นว�าการท่ีพนักงานเทศบาลผู�นั้นมาปฏิบัติราชการไม�ได�เป'นเพราะ
พฤติการณ พิเศษตามวรรคหนึ่งจริง ให�สั่งให�การหยุดราชการของพนักงานเทศบาลผู�นั้นไม�นับเป'นวันลาตาม
จํานวนวันท่ีไม�สามารถมาปฏิบัติราชการได�อันเนื่องมาจากพฤติการณ พิเศษดังกล�าว 

ในกรณีท่ีนายกเทศมนตรี เห็นว�าการท่ีไม�สามารถมาปฏิบัติราชการยังไม�สมควรถือเป'น
พฤติการณ พิเศษตามวรรคหนึ่ง ให�ถือว�าวันท่ีพนักงานเทศบาลผู�นั้นไม�มาปฏิบัติราชการเป'นวันลากิจส�วนตัว 

ข�อ 350 การลาแบ�งออกเป'น 9 ประเภท คือ 
(1) การลาป[วย 
(2) การลาคลอดบุตร 
(3) การลากิจส�วนตัว 
(4) การลาพักผ�อน 
(5) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย  
(6) การลาเข�ารับการตรวจเลือกหรือเข�ารับการเตรียมพล 
(7) การลาไปศึกษา ฝWกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย 
(8) การลาไปปฏิบัติงานในองค การระหว�างประเทศ 
(9) การลาติดตามคู�สมรส 

ข�อ 351 พนักงานเทศบาลซ่ึงประสงค จะลาป[วยเพ่ือรักษาตัว ให�เสนอหรือจัดส�งใบลาต�อ
ผู�บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู�มีอํานาจอนุญาตก�อนหรือในวันท่ีลา เว�นแต�ในกรณีจําเป'นจะเสนอหรือจัดส�ง
ใบลา ในวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการก็ได� 

ในกรณีท่ีพนักงานเทศบาลผู�ขอลามีอาการป[วยจนไม�สามารถจะลงชื่อในใบลาได�จะให�ผู�อ่ืน
ลาแทนก็ได� แต�เม่ือสามารถลงชื่อได�แล�วให�เสนอหรือจัดส�งใบลาโดยเร็ว 
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การลาป[วยต้ังแต�  3  วันข้ึนไป ต�องมีใบรับรองแพทย ซ่ึงเป'นผู�ท่ีได�ข้ึนทะเบียนและรับใน
อนุญาตเป'นผู�ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด�วย ในกรณีจําเป'นหรือเห็นสมควรผู�มีอํานาจอนุญาต
จะสั่งให�ใช�ใบรับรองแพทย ซ่ึงผู�มีอํานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได� 

การลาป[วยไม�ถึง 3 วัน ไม�ว�าจะเป'นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต�อกันถ�าผู�มีอํานาจ
อนุญาตเห็นสมควร จะสั่งให�มีใบรับรองแพทย ตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั่งให�ผู�ลาไปรับการตรวจจาก
แพทย ของทางราชการเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได� 

ข�อ 352 พนักงานเทศบาลซ่ึงประสงค จะลาคลอดบุตร ให�เสนอหรือจัดส�งใบลาต�อ
ผู�บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู�มีอํานาจอนุญาตก�อนหรือในวันท่ีลา เว�นแต�ไม�สามารถจะลงชื่อในใบลาได� จะ
ให�ผู�อ่ืนลาแทนก็ได� แต�เม่ือสามารถลงชื่อได�แล�ว ให�เสนอหรือจัดส�งใบลาโดยเร็ว และมีสิทธิลาคลอดบุตรโดย
ได�รับเงินเดือนครั้งหนึ่งได� 90 วัน โดยไม�ต�องมีใบรับรองแพทย  

การลาคลอดบุตรจะลาในวันท่ีลาคลอดก�อนหรือหลังวันท่ีลาคลอดบุตรก็ได�  แต�เม่ือรวมวัน
ลาแล�วต�องไม�เกิน  90  วัน 

พนักงานเทศบาลท่ีได�รับอนุญาตให�ลาคลอดบุตรและได�หยุดราชการไปแล�วแต�ไม�ได�คลอด
บุตรตามกําหนด  หากประสงค จะขอถอนวันลาคลอดบุตรท่ีหยุดไป  ให�ผู�มีอํานาจอนุญาตให�ถอนวันลาคลอด
บุตรได�  โดยให�ถือว�าวันท่ีได�หยุดราชการไปแล�วเป'นวันลากิจส�วนตัว 

การลาคลอดบุตรคาบเก่ียวกับการลาประเภทใด  ซ่ึงยังไม�ครบกําหนดวันลาของการลา
ประเภทนั้น ให�ถือว�าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และให�นับเป'นการลาคลอดบุตรต้ังแต�วันเริ่มวันลาคลอดบุตร 

ข�อ 353 พนักงานเทศบาลซ่ึงประสงค จะลากิจส�วนตัว ให� เสนอหรือจัดส�งใบลา               
ต�อผู�บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู�มีอํานาจอนุญาต และเม่ือได�รับอนุญาตแล�วจึงจะหยุดราชการได� เว�นแต�มี
เหตุจําเป'นไม�สามารถรอรับอนุญาตได�ทันจะเสนอหรือจัดส�งใบลาพร�อมด�วยเหตุจําเป'นไว�แล�วหยุดราชการไป
ก�อนได� แต�จะต�องชี้แจงเหตุผลให�ผู�มีอํานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว 

ในกรณีมีเหตุพิเศษท่ีไม�อาจเสนอหรือจัดส�งใบลาก�อนตามวรรคหนึ่งได� ให�เสนอหรือจัดส�ง
ใบลาพร�อมท้ังเหตุผลความจําเป'นต�อผู�บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู�มีอํานาจอนุญาตทันทีในวันแรกท่ีมาปฏิบัติ
ราชการ 

ข�อ 354 พนักงานเทศบาลท่ีลาคลอดบุตรตามข�อ  352 แล�ว  หากประสงค จะลาเพ่ือเลี้ยงดู
บุตรเพ่ิมอีก  ให�มีสิทธิลากิจส�วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต�อเนื่องจากการลาคลอดบุตรโดยได�รับเงินเดือนได�อีกไม�เกิน 
30 วันทําการ 

ข�อ 355 พนักงานเทศบาลมีสิทธิลากิจส�วนตัว รวมท้ังลากิจส�วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต�อเนื่อง
จากการลาคลอดบุตร โดยได�รับเงินเดือนปJละไม�เกิน 45 วันทําการ 

พนักงานเทศบาลผู�ท่ีได�ใช�สิทธิลากิจส�วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต�อเนื่องจากการลาคลอดบุตรตาม
ข�อ  354  ในปJใดแล�ว ให�มีสิทธิลากิจส�วนตัวโดยได�รับเงินเดือนได�อีกตามจํานวนวันท่ีเหลืออยู� 

ข�อ 356 พนักงานเทศบาลท่ีลาคลอดบุตรและลากิจส�วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต�อเนื่องจากการ
ลาคลอดบุตร โดยมีสิทธิได�รับเงินเดือนตามข�อ  354  และข�อ  355  แล�ว หากประสงค จะลากิจส�วนตัวเพ่ือ
เลี้ยงดูบุตรต�อไปอีก ให�ลาได�ไม�เกิน 150 วันทําการ โดยไม�มีสิทธิได�รับเงินเดือนระหว�างลา 

ข�อ 357 ผู�ท่ีได�รับอนุญาตให�ลากิจส�วนตัว เว�นแต�กรณีการลากิจส�วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตาม
ข�อ  354  และข�อ  355  ซ่ึงได�หยุดราชการไปยังไม�ครบกําหนด ถ�ามีราชการจําเป'นเกิดข้ึน ผู�บังคับบัญชา
หรือผู�มีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได� 
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ข�อ 358 พนักงานเทศบาลมีสิทธิลาพักผ�อนประจําปJในปJหนึ่งได� 10 วันทําการ เว�นแต�
พนักงานเทศบาล ดังต�อไปนี้ไม�มีสิทธิลาพักผ�อนประจําปJในปJท่ีได�รับบรรจุเข�ารับราชการยังไม�ถึง 6 เดือน 

(1) ผู�ซ่ึงได�รับบรรจุเข�ารับราชการครั้งแรก 
(2) ผู�ซ่ึงลาออกจากราชการเพราะเหตุส�วนตัว แล�วต�อมาได�บรรจุเข�ารับราชการอีก 
(3) ผู�ซ่ึงลาออกจากราชการเพ่ือดํารงตําแหน�งทางการเมืองหรือเพ่ือสมัครรับเลือกต้ัง

แล�วต�อมาได�รับบรรจุเข�ารับราชการอีกหลัง 6 เดือน นับแต�วันออกจากราชการ 
(4) ผู�ซ่ึงถูกสั่งให�ออกจากราชการในกรณีอ่ืน นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตาม

กฎหมายว�าด�วยการรับราชการทหาร และในกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค ของทางราชการแล�ว
ต�อมาได�รับการบรรจุเข�ารับราชการอีก 

ข�อ 359 ถ�าในปJใดพนักงานเทศบาลผู�ใดมิได�ลาพักผ�อนประจําปJ หรือลาพักผ�อนประจําปJ
แล�วแต�ไม�ครบ 10 วันทําการ ให�สะสมวันท่ีมิได�ลาในปJนั้นรวมเข�ากับปJต�อ ๆ ไปได� แต�วันลาพักผ�อนสะสมรวม
กับวันลาพักผ�อนในปJปEจจุบันจะต�องไม�เกิน 20 วันทําการ 

สําหรับผู�ท่ีได�รับราชการติดต�อกันมาแล�วไม�น�อยกว�า 10 ปJ ให�มีสิทธินําวันลาพักผ�อนสะสม
รวมกับวันลาพักผ�อนประจําปJในปJปEจจุบันได�ไม�เกิน 30 วันทําการ 

ข�อ 360 พนักงานเทศบาลซ่ึงประสงค จะลาพักผ�อน ให�เสนอหรือจัดส�งใบลาต�อผู�บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผู�มีอํานาจอนุญาต ลาพักผ�อนซ่ึงหยุดราชการไปยังไม�ครบกําหนด ถ�ามีราชการจําเป'นเกิดข้ึน 
ผู�บังคับบัญชาหรือผู�มีอํานาจและเม่ือได�รับอนุญาตแล�วจึงจะหยุดราชการได� 

ข�อ 361 การอนุญาตให�ลาพักผ�อน ผู�มีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตให�ลาครั้งเดียวหรือหลาย
ครั้งก็ได� โดยมิให�เสียหายแก�ราชการ 

ข�อ 362 ผู�ท่ีได�รับอนุญาตให�อนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได� 
ข�อ 363 พนักงานเทศบาลท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุดภาคการศึกษาหากได�

หยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษา  เกินกว�าวันลาพักผ�อนตามหมวดนี้แล�ว  ไม�มีสิทธิลา  พักผ�อนตามท่ี
กําหนดไว�ในส�วนนี้ 

ข�อ 364 พนักงานเทศบาลซ่ึงประสงค จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือพนักงาน
เทศบาลท่ีนับถือศาสนาอิสลามซ่ึงประสงค จะลาไปประกอบพิธีฮัจย  ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ให�
เสนอหรือจัดส�งใบลาต�อผู�บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู�มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตก�อนวันอุปสมบทหรือ
ก�อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย  ไม�น�อยกว�า 60 วัน 

ในกรณีมีเหตุพิเศษไม�อาจเสนอหรือจัดส�งใบลาก�อนตามวรรคหนึ่ง ให�ชี้แจงเหตุผลความ
จําเป'นประกอบการลา และให�อยู�ในดุลยพินิจของผู�มีอํานาจท่ีจะพิจารณาให�ลาหรือไม�ก็ได� 

ข�อ 365 พนักงานเทศบาลท่ีได�รับอนุญาตให�ลาอุปสมบทหรือได�รับอนุญาตให�ลาไปประกอบ
พิธีฮัจย ตามข�อ  364  แล�ว จะต�องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย   ภายใน 10 วัน นับแต�วัน
เริ่มลา และจะต�องกลับมารายงานตัวเข�าปฏิบัติราชการภายใน 5 วัน   นับแต�วันท่ีลาสิกขา หรือ วันท่ีเดินทาง
กลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย  

พนักงานเทศบาลท่ีได�รับอนุญาตให�ลาอุปสมบทหรือได�รับอนุญาตให�ลาไปประกอบพิธีฮัจย     
และได�หยุดราชการไปแล�ว หากปรากฏว�ามีปEญหาอุปสรรคทําให�ไม�สามารถอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย 
ตามท่ีขอลาไว� เม่ือได�รับรายงานตัวกลับเข�าปฏิบัติราชการตามปกติและขอถอนวันลา ให�ผู�มีอํานาจพิจารณา
หรืออนุญาต พิจารณาหรืออนุญาตให�ถอนวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย ได� โดยให�ถือว�าวันท่ีได�หยุด
ราชการไปแล�วเป'นวันลากิจส�วนตัว 
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ข�อ 366 พนักงานเทศบาลท่ีได�รับหมายเรียกเข�ารับการตรวจเลือก ให�รายงานผลต�อ
ผู�บังคับบัญชาก�อนวันเข�ารับการตรวจเลือกไม�น�อยกว�า 48 ชั่วโมง   ส�วนพนักงานเทศบาลท่ีได�รับหมายเรียก
เข�ารับการเตรียมพลให�รายงานลาต�อผู�บังคับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมง นับแต�เวลารับหมายเรียกเป'นต�นไป และ
ให�ไปเข�ารับการตรวจเลือก หรือเข�ารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไม�ต�องรอรับคําสั่ง
อนุญาต และให�ผู�บังคับบัญชาเสนอไปตามลําดับจนถึงนายกเทศมนตรี  

ข�อ 367 เม่ือพนักงานเทศบาลท่ีลานั้นพ�นจากการเข�ารับการตรวจเลือก หรือเข�ารับการ
เตรียมพลแล�ว  ให�มารายงานตัวกลับเข�าปฏิบัติราชการตามปกติต�อผู�บังคับบัญชาภายใน 7 วัน   เว�นแต�กรณีท่ีมี
เหตุจําเป'น  นายกเทศมนตรีอาจขยายเวลาให�ได�รวมแล�วไม�เกิน 15 วัน 

ข�อ 368 พนักงานเทศบาลซ่ึงประสงค จะลาไปศึกษา ฝWกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย  ณ  
ต�างประเทศ ให�เสนอหรือจัดส�งใบลาต�อผู�บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกเทศมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุญาต 

สําหรับการลาไปศึกษา ฝWกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศให�เสนอหรือจัดส�งใบลา
ต�อผู�บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกเทศมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุญาต 

ข�อ 369 พนักงานเทศบาลซ่ึงประสงค จะลาไปปฏิบัติงานในองค การระหว�างประเทศให�เสนอ
หรือจัดส�งใบลาต�อผู�บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณา โดยถือปฏิบัติตาม  
หลักเกณฑ ท่ีกําหนดไว�ในส�วนนี้ 

ข�อ 370 การไปปฏิบัติงานในองค การระหว�างประเทศมี 2 ประเภท คือ 
" ประเภทท่ี 1 "    ได�แก� การไปปฏิบัติงานในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต�อไปนี้ 

(1) การไปปฏิบัติงานในองค การระหว�างประเทศ ซ่ึงประเทศไทยเป'นสมาชิกและเป'น    
วาระท่ีต�องส�งไปปฏิบัติงานในองค การนั้น 

(2) รัฐบาลไทยมีข�อผูกพันท่ีจะต�องส�งไปปฏิบัติงานตามความตกลงระหว�างประเทศ 
(3) ประเทศไทยต�องส�งไปปฏิบัติงานเพ่ือพิทักษ รักษาผลประโยชน ของประเทศตาม

ความต�องการของรัฐบาลไทย 
" ประเภทท่ี 2 "    ได�แก� การไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากประเภทท่ี 1 
ข�อ 371 พนักงานเทศบาลท่ีไปปฏิบัติงานในองค การระหว�างประเทศต�องมีคุณสมบัติ

ดังต�อไปนี้ 
(1) เป'นพนักงานเทศบาลประจําตลอดมาเป'นระยะเวลาติดต�อกันไม�น�อยกว�าห�าปJก�อนถึง

วันท่ีได�รับอนุญาตให�ไปปฏิบัติงาน เว�นแต�ผู�ท่ีไม�ปฏิบัติงานในองค การสหประชาชาติกําหนดเวลาห�าปJให�ลดลง
เป'นสองปJ 

สําหรับผู�ท่ีเคยไปปฏิบัติงานในองค การระหว�างประเทศประเภทท่ี 2 มาแล�วจะต�องมีเวลา
ปฏิบัติราชการในส�วนราชการไม�น�อยกว�าสองปJ นับแต�วันเริ่มกลับเข�าปฏิบัติหน�าท่ีราชการ หลังจากท่ีเดินทาง
กลับจากราชการไปปฏิบัติงานในองค การระหว�างประเทศประเภทท่ี 2 ครั้งสุดท�าย 

(2) ผู�ท่ีไปปฏิบัติงานในองค การระหว�างประเทศประเภทท่ี 2   ต�องมีอายุไม�เกินห�าสิบปJ
บริบูรณ  นับถึงวันท่ีได�รับอนุญาตให�ไปปฏิบัติงาน 

(3) เป'นผู�ปฏิบัติหน�าท่ีราชการมีความรู�ความสามารถเหมาะสม มีความประพฤติ
เรียบร�อยและไม�อยู�ในระหว�างถูกสอบสวนว�ากระทําผิดวินัย 

การขอยกเว�นหรือผ�อนผันคุณสมบัติตาม (1) วรรคสอง และ (2) ให�เสนอเหตุผลความ
จําเป'นต�อปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือพิจารณาเป'นราย ๆ ไป 
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ข�อ 372 ให�พนักงานเทศบาลท่ีได�รับการคัดเลือกให�ไปปฏิบัติงานในองค การระหว�างประเทศ
ยื่นใบลาต�อผู�บังคับบัญชาไปตามลําดับเพ่ือพิจารณาอนุญาต  และมีคําสั่งให�พนักงานเทศบาลผู�นั้นลาไป
ปฏิบัติงานได�โดยถือว�าเป'นการไปทําการใด ๆ  อันจะนับเวลาระหว�างนั้น เหมือนเต็มเวลาราชการ มี
กําหนดเวลาไม�เกินสี่ปJสําหรับการไปปฏิบัติงานประเภทท่ี 1 หรือมีกําหนดเวลาไม�เกินหนึ่งปJสําหรับการไป
ปฏิบัติงานประเภทท่ี 2   โดยไม�ได�รับเงินเดือนเว�นแต�อัตราเงินเดือนท่ีได�รับจากองค การระหว�างประเทศตํ่า
กว�าอัตราเงินเดือนของทางราชการท่ีผู�นั้นได�รับอยู�ในขณะนั้นให�มีสิทธิได�รับเงินเดือนจากทางราชการสมทบ    
ซ่ึงเม่ือรวมกับเงินเดือนจากองค การระหว�างประเทศแล�วไม�เกินอัตราเงินเดือนของทางราชการท่ีพนักงาน
เทศบาลผู�นั้นได�รับอยู�ในขณะนั้น 

ข�อ 373 พนักงานเทศบาลท่ีได�รับอนุญาตให�ไปปฏิบัติงานในองค การระหว�างประเทศ  หาก
ประสงค จะอยู�ปฏิบัติงานต�อ ให�ยื่นเรื่องราวพร�อมท้ังเหตุผลความจําเป'นและประโยชน ทางราชการจะได�รับต�อ
ผู�บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงปลัดประทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณาอนุญาต   และมีคําสั่งให�พนักงานเทศบาล
ผู�นั้นไปปฏิบัติงานโดยถือว�าเป'นการไปทําการใด ๆ   อันจะนับเวลาระหว�างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ ตาม
กฎหมายว�าด�วยกําหนดหลักเกณฑ การสั่งให�พนักงานเทศบาลไปทําการนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการได�อีกแต�เม่ือ
รวมแล�วต�องไม�เกินสี่ปJ 

การอนุญาตให�พนักงานเทศบาลผู�ใดไปปฏิบัติงานประเภทท่ี 2 เกินกว�าหนึ่งปJ ให�ผู�บังคับบัญชา               
สั่งให�ผู�นั้นออกจากราชการในช�วงเวลาท่ีไปปฏิบัติงานเกินหนึ่งปJด�วย 

ข�อ 374 เม่ือเทศบาลได�มีคําสั่งให�พนักงานเทศบาลไปปฏิบัติงานตามข�อ  372  หรือให�ไป
ปฏิบัติงานต�อหรือให�ออกจากราชการตามข�อ  373 แล�วให�เทศบาลรายงานและส�งสําเนาคําสั่งดังกล�าวให�
สํานักงาน ก.ท. ทราบ 

ข�อ 375 ให�เทศบาลจัดทําสัญญาผูกมัดพนักงานเทศบาลท่ีไปปฏิบัติงานในองค การระหว�าง
ประเทศประเภทท่ี 2 ให�กลับมารับราชการในส�วนราชการเป'นเวลาหนึ่งเท�าของระยะเวลาท่ีไปปฏิบัติงาน   
พนักงานเทศบาลผู�ใดปฏิบัติงานในองค การระหว�างประเทศแล�วไม�กลับมารับราชการหรือกลับมารับราชการไม�
ครบกําหนดตามสัญญา ให�ชดใช�เงินเบ้ียปรับแก�ทางราชการ ดังนี้ 

(1) ไม�กลับเข�ารับราชการเลย ให�ชดใช�เป'นจํานวนเท�ากับเงินเดือนเดือนสุดท�ายท่ีได�รับคูณ
ด�วยเวลาท่ีไปปฏิบัติงานท่ีคิดเป'นเดือน เศษของเดือน ถ�าเกินสิบห�าวันให�คิดเป'นหนึ่งเดือน 

(2) กลับมารับราชการไม�ครบกําหนดตามสัญญา ให�ชดใช�เบ้ียปรับตาม (1) ลดลงตามส�วน
การทําสัญญาตามวรรคหนึ่งให�เป'นไปตามแบบและวิธีการท่ีกําหนดเม่ือจัดทําแล�วให�ส�งให�สํานักงาน ก.ท.     
จํานวน 1 ชุด 

ข�อ 376 พนักงานเทศบาลท่ีไปปฏิบัติงานในองค การระหว�างประเทศ เม่ือปฏิบัติงานแล�ว
เสร็จให�รายงานตัวเข�าปฏิบัติหน�าท่ีภายในสิบวัน นับแต�วันถัดจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานและให�รายงานผล  
การไปปฏิบัติงานให�ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในสามสิบวัน นับแต�วันท่ีกลับมาปฏิบัติหน�าท่ีราชการ 

การรายงานผลการไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ให�ใช�แบบรายงานการไปปฏิบัติงานในองค การ
ระหว�างประเทศ ตามท่ีกําหนดไว�ท�ายประกาศนี้  

ข�อ 377 พนักงานเทศบาลซ่ึงประสงค จะลาติดตามคู�สมรส ให�เสนอหรือจัดส�งใบลาต�อ 
ผู�บังคับบัญชาตามลําดับเพ่ือพิจารณาอนุญาตให�ลาได�ไม�เกินสองปJ และในกรณีจําเป'นอาจอนุญาตให�ลาต�อได�
อีกสองปJ แต�เม่ือรวมแล�วต�องไม�เกินสี่ปJ ถ�าเกินสี่ปJให�ลาออกจากราชการ 

ข�อ 378 การพิจารณาอนุญาตให�พนักงานเทศบาลลาติดตามคู�สมรส   ผู�มีอํานาจอนุญาต   
จะอนุญาตให�ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได�โดยมิให�เสียหายแก�ราชการ แต�เม่ือรวมแล�วจะต�องไม�เกิน
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ระยะเวลาตามท่ีกําหนดในข�อ  377  และจะต�องเป'นกรณีท่ีคู�สมรสอยู�ปฏิบัติหน�าท่ีราชการหรือปฏิบัติงานใน
ต�างประเทศเป'นระยะเวลาติดต�อกันไม�ว�าจะอยู�ปฏิบัติหน�าท่ีราชการหรืปฏิบัติงานในประเทศเดียวกันหรือไม� 

 
ข�อ 379 พนักงานเทศบาลท่ีได�ลาติดตามคู�สมรสครบกําหนดระยะเวลาตามข�อ  377   

ในช�วงเวลาท่ีคู�สมรสอยู�ปฏิบัติหน�าท่ีราชการหรือปฏิบัติงานในต�างประเทศติดต�อกันคราวหนึ่งแล�ว ไม�มีสิทธิขอ
ลาติดตามคู�สมรสอีก เว�นแต�คู�สมรสจะได�กลับมาปฏิบัติหน�าท่ีราชการหรือปฏิบัติงานประจําในประเทศไทย
ต�อมาได�รับคําสั่งให�ไปปฏิบัติหน�าท่ีราชการหรือไปปฏิบัติงานในต�างประเทศอีกในช�วงเวลาใหม� จึงจะมีสิทธิขอ
ลาติดตามคู�สมรสตามข�อ  377  ได�ใหม� 

ข�อ 380 กรณีมีเหตุพิเศษ สมควรยกเว�นการปฏิบัติตามท่ีกําหนดในส�วนนี้ให�นําเสนอ    
ก.ท.จ.  เพ่ือพิจารณาเป'น ราย ๆ ไป 

 

ส�วนท่ี 7 
เบ็ดเตล็ด 

ข�อ 381 วัน เวลาทํางาน  วันหยุดตามประเพณี  วันหยุดประจําปJของพนักงานเทศบาลให�
เทศบาลประกาศกําหนดโดยให�เป'นไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดสําหรับข�าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

ข�อ 382 เครื่องแบบและระเบียบการแต�งเครื่องแบบของพนักงานเทศบาลให�เป'นไปตาม
กฎหมายหรือระเบียบว�าด�วยการนั้น 

ข�อ 383 ให�เทศบาลจัดให�มีประกาศกําหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับ
พนักงานเทศบาล    เพ่ือเป'นแนวทางการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติตนของพนักงานเทศบาล โดยให�ติด
ประกาศไว�อย�างเปdดเผยในสํานักงานของเทศบาล 

ข�อ 384 ในการจัดทํามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมตามข�อ  383 ให�เทศบาลแต�งต้ัง
คณะกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมข้ึน ประกอบด�วยผู�แทนทุกฝ[ายของเทศบาล  

ข�อ 385 ให�เทศบาลรายงานเก่ียวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต�งต้ัง การย�าย การโอน
การรับโอน  การเลื่อนระดับ การเลื่อนข้ันเงินเดือน ตลอดจนการรายงานเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
หน�าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน�งและส�วนราชการ การเปลี่ยนแปลงการใช�ตําแหน�ง การทะเบียนประวัติของ
พนักงานเทศบาล  และอัตรากําลังของพนักงานเทศบาล  และการปฏิบัติการอ่ืน ไปยัง ก.ท.จ. และ  ก.ท.      

ข�อ 386 เม่ือเทศบาลได�มีคําสั่ง หรือประกาศเก่ียวกับพนักงานเทศบาล หรือตามท่ีกําหนดใน
ประกาศนี้ มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  และตามกฎหมายว�าด�วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน  ดังต�อไปนี้ 

(1) การสั่งบรรจุและแต�งต้ัง  ซ่ึงหมายถึง  การสั่งบรรจุเข�ารับราชการและแต�งต้ัง ให�ดํารง
ตําแหน�งพนักงานเทศบาล  ตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ และเง่ือนไขการคัดเลือก  การบรรจุและ
แต�งต้ัง  การย�าย  การโอน  การรับโอน  การเลื่อนระดับและการเลื่อนข้ันเงินเดือน  สําหรับพนักงานเทศบาล   

(2) การสั่งแต�งต้ัง  ซ่ึงหมายถึง  การสั่งย�าย โอน รับโอน เลื่อนระดับ  ตามมาตรฐาน 
ท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ และเง่ือนไขการคัดเลือก  การบรรจุและแต�งต้ัง  การย�าย  การโอน  การรับโอน การ
เลื่อนระดับและการเลื่อนข้ันเงินเดือน  สําหรับพนักงานเทศบาล 
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(3) การสั่งให�ได�รับเงินเดือน  เงินประจําตําแหน�ง  การให�ได�รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ การ
ได�รับประโยชน ตอบแทนอ่ืน และการเลื่อนข้ันเงินเดือน  ตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ�ายเงินเดือนและประโยชน ตอบแทนอ่ืน 

(4) การสั่งประจําเทศบาล  การสั่งผู�ประจําเทศบาลให�ดํารงตําแหน�งเดิมหรือตําแหน�งอ่ืน 
และการสั่งให�ช�วยปฏิบัติราชการ  ตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับโครงสร�างการแบ�งส�วนราชการ  วิธีการบริหาร
และการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล  

(5) การสั่งให�ออกจากราชการตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการให�ออกจากราชการ   
(6) การประกาศการพ�นจากราชการตามกฎหมายว�าด�วยบําเหน็จบํานาญพนักงาน     

ส�วนท�องถ่ิน 
(7) การประกาศกําหนดโครงสร�างการแบ�งส�วนราชการ  การกําหนดอํานาจหน�าท่ีการ

แบ�งส�วนราชการภายใน  การจัดต้ัง  การปรับปรุง  การรวมหรือการยุบเลิกการจัดแบ�งส�วนราชการ           
ของเทศบาล  ตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับโครงสร�างการแบ�งส�วนราชการ  วิธีการบริหารและการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล 

(8) การประกาศกําหนดตําแหน�งพนักงานเทศบาล  ตามแผนอัตรากําลังของเทศบาลการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตําแหน�ง  แผนอัตรากําลังของเทศบาล  ตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตรา
ตําแหน�งและมาตรฐานของตําแหน�งสําหรับพนักงานเทศบาล 

ให�เทศบาลท่ีออกคําสั่งหรือประกาศดังกล�าว  รายงานไปยัง   ก.ท.   โดยส�งสําเนาคําสั่ง  หรือ
ประกาศนั้นอย�างละ  3  ฉบับ  ไปให�ภายในห�าวันทําการนับแต�วันท่ีออกคําสั่งหรือประกาศ  และสําหรับกรณี
การบรรจุและแต�งต้ังตาม (1)  ให�ส�งทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล  ตามข�อ 388 ของผู�ได�รับการบรรจุและ
แต�งต้ังท่ีได�กรอกรายการและตรวจสอบถูกต�องแล�วไปพร�อมกันด�วย 

ข�อ 387 เม่ือ  ก.ท.จ.   หรือเทศบาล กําหนดให�มีการประกาศเก่ียวกับการคัดเลือกตามท่ี
กําหนดในประกาศนี้  ดังต�อไปนี้ 

(1) การสอบแข�งขัน  เพ่ือบรรจุบุคคลเข�ารับราชการ 
(2) การคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม�จําเป'นต�องสอบแข�งขัน 
(3) การสอบคัดเลือก  เพ่ือแต�งต้ังพนักงานเทศบาล  ให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน 
(4) sการคัดเลือก  เพ่ือแต�งต้ังพนักงานเทศบาลตําแหน�งบริหารให�ดํารงตําแหน�งในระดับ

ท่ีสูงข้ึน 
ให�เลขานุการ  ก.ท.จ.   รายงานไปยัง  ก.ท. โดยส�งสําเนาประกาศเก่ียวกับการคัดเลือกนั้น

อย�างละ  3  ฉบับ  ไปให�ภายใน ห�าวันทําการนับแต�วันท่ีประกาศ 

ข�อ 388 ให�เทศบาลจัดให�มีทะเบียนประวัติของพนักงานเทศบาลทุกคน โดยจัดเก็บไว�ท่ี
เทศบาล 1 ฉบับ  ก.ท.จ.  1  ฉบับ  และส�งให�  ก.ท. เก็บไว� 1 ฉบับ 

การจัดทําทะเบียนประวัติของพนักงานเทศบาล  ลักษณะ รูปแบบ วิธีปฏิบัติเก่ียวกับทะเบียน
ประวัติ  วิธีการบันทึกรายการในทะเบียนประวัติ และการจัดทําแฟUมประวัติพนักงานเทศบาล ให�นํากฎหมาย
หรือระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีกําหนดไว�สําหรับข�าราชการพลเรือนมาใช�บังคับโดยอนุโลม 
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ข�อ 389 พนักงานเทศบาล  ผู�ใดได�รับอนุญาตให�ไปศึกษาฝWกอบรมดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศ  หรือต�างประเทศ  ได�รับอนุญาตให�ลาไปปฏิบัติงานในองค การระหว�างประเทศ  หรือลาติดตามคู�
สมรสตามระเบียบว�าด�วยการลาของพนักงานเทศบาล  ได�รับวุฒิเพ่ิมข้ึนหรือสูงข้ึน  สมรส  หย�า  เปลี่ยนชื่อตัว
หรือชื่อสกุล หรือตาย ให�เทศบาลท่ีอนุญาตหรือได�รับแจ�ง รายงานไปยัง ก.ท.จ. และ  ก.ท. ภายในห�าวัน       
ทําการนับแต�วันอนุญาตหรือวันได�รับแจ�ง แล�วแต�กรณี 

ข�อ 390 ให�เทศบาลคํานวณอัตรากําลังพนักงานครูเทศบาลท่ีสังกัดสถานศึกษาตามเกณฑ     
ท่ี ก.ท. กําหนด  แล�วรายงาน ก.ท. ทราบตามแบบท่ีรายงานให� ก.ท.จ.ทราบในข�อ 23 (8) ภายในเดือนมิถุนายน  
ของทุกปJ 

 
หมวด  15 

การบริหารงานบุคคลของลูกจ)าง 

ข�อ 391 ในหมวดนี้ 
“ส�วนราชการ”   หมายความว�า  ส�วนราชการท่ีเทศบาลประกาศจัดต้ังข้ึน ตามมาตรฐาน

ท่ัวไปเก่ียวกับโครงสร�างการแบ�งส�วนราชการของเทศบาล และให�รวมถึงโรงเรียนหรือหน�วยงานอ่ืนท่ีอยู�สังกัด
ในเทศบาลด�วย 

“ลูกจ�าง”   หมายความว�า  ลูกจ�างประจํา  ลูกจ�างชั่วคราว  และลูกจ�างลักษณะ ผู�ชํานาญ
งานของเทศบาล  โดยไม�รวมถึงลูกจ�างของสถานธนานุบาลของเทศบาล 

“ลูกจ�างประจํา” หมายความว�า  ลูกจ�างรายเดือน  รายวัน  และรายชั่วโมงท่ีจ�างไว�ปฏิบัติงาน
ท่ีมีลักษณะประจําโดยไม�มีกําหนดเวลาการจ�างตามอัตราและจํานวนท่ีกําหนดไว�และรับเงินค�าจ�างจาก
งบประมาณหมวดค�าจ�างประจําของเทศบาล หรือหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลด�วย 

“ลูกจ�างชั่วคราว” หมายความว�า  ลูกจ�างรายเดือน  รายวัน  และรายชั่วโมงท่ีจ�างไว�  
ปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะชั่วคราว   และหรือมีกําหนดเวลาจ�าง   แต�ท้ังนี้ ระยะเวลาการจ�างต�องไม�เกิน
ปJงบประมาณและรับเงินค�าจ�างจากงบประมาณหมวดค�าจ�างชั่วคราวหรือจากยอดเงินอ่ืนใด 

“ลูกจ�างลักษณะผู�ชํานาญงาน” หมายความว�า   ลูกจ�างซ่ึงมีความรู�ความชํานาญในงานเฉพาะ
อย�าง ท่ีจะต�องปฏิบัติเป'นอย�างดี  ท้ังเคยปฏิบัติงานชนิดนั้นมานานไม�น�อยกว�า 5 ปJ  โดยมีใบรับรองความรู�
ความชํานาญและความสามารถในการทํางานจากสถานท่ีทํางานเดิมท่ีผู�นั้นเคยปฏิบัติงานมาแล�ว 

“เวลาทํางานปกติ” หมายความว�า  เวลาทํางานของทางราชการ  หรือเวลาอ่ืนใดท่ี
นายกเทศมนตรีกําหนดตามลักษณะงานให�เป'นเวลาทํางานปกติ 

“วันหยุดประจําสัปดาห ” หมายความว�า  วันอาทิตย  หรือวันอ่ืนใดท่ีนายกเทศมนตรีกําหนด
ข้ึนเพ่ือความเหมาะสมตามลักษณะงานของเทศบาล โดยอาจกําหนดวันหยุดประจําสัปดาห  เป'นสองวัน ก็ได� 

“วันหยุดพิเศษ”  หมายความว�า  วันหยุดท่ีทางราชการประกาศเป'นวันหยุดราชการ  
นอกจากวันหยุดประจําสัปดาห  

“ค�าจ�างอัตราปกติ” หมายความว�า  ค�าจ�างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง รวมถึงเงินเพ่ิม
พิเศษสําหรับการสู�รบตามอัตราท่ีกําหนดจ�ายให�ลูกจ�างสําหรับการปฏิบัติงานปกติ 

“ค�าจ�างรายเดือน” หมายความว�า  ค�าจ�างท่ีกําหนดอัตราจ�ายเป'นรายเดือน  รวมถึงเงินเพ่ิม
พิเศษสําหรับการสู�รบ 
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“ค�าจ�างรายวัน” หมายความว�า  ค�าจ�างท่ีกําหนดอัตราจ�ายเป'นรายวันในวันทํางานปกติ  
รวมถึงเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสู�รบ 

“ค�าจ�างรายชั่วโมง” หมายความว�า  ค�าจ�างท่ีกําหนดอัตราจ�ายเป'นรายชั่วโมงในวันทํางาน
ปกติ  รวมถึงเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสู�รบ 

“ค�าจ�างนอกเวลา” หมายความว�า ค�าจ�างท่ีกําหนดจ�ายให�แก�ลูกจ�างรายวันและราย ชั่วโมง
เนื่องจากต�องปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติ 

“ค�าจ�างในวันหยุด” หมายความว�า ค�าจ�างท่ีกําหนดจ�ายให�แก�ลูกจ�างรายวันและรายชั่วโมง  
กรณีสั่งให�ปฏิบัติราชการในวันหยุดประจําสัปดาห หรือวันหยุดพิเศษ 

“ค�าอาหารทําการนอกเวลา” หมายความว�า  ค�าอาหารท่ีกําหนดจ�ายให�แก�ลูกจ�างรายเดือน  
เนื่องในการปฏิบัติราชการนอกเวลาทําการปกติหรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจําสัปดาห  หรือวันหยุดพิเศษ 

“เงินช�วยพิเศษ” หมายความว�า  เงินช�วยเหลือค�าทําศพของลูกจ�างท่ีจ�ายในกรณีลูกจ�างถึงแก�
ความตายในระหว�างรับราชการ 

“ท�องถ่ินอ่ืน” หมายความว�า ท�องถ่ินท่ีลูกจ�างต�องเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกเขตเทศบาล
ท่ีตนสังกัด 

“ฝWกอบรม” หมายความว�า   การเพ่ิมพูนความรู�ความชํานาญ หรือประสบการณ ด�วยการเรียน  
การวิจัย  การอบรม  การสัมมนา  หรือการปฏิบัติงานโดยไม�มีการรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพตาม 
กฎ ก.พ. ว�าด�วยการนั้น   และหมายความรวมตลอดถึงการฝWกฝนภาษา และการรับคําแนะนําก�อนเข�าฝWกอบรม
หรือการดูงานท่ีเป'นส�วนหนึ่งของการฝWกอบรม หรือต�อจากการฝWกอบรมนั้นด�วย 

“ดูงาน” หมายความว�า การเพ่ิมพูนความรู�หรือประสบการณ ด�วยการสังเกตการณ  
“ปJ” หมายความว�า  ปJงบประมาณ 
 

ส�วนท่ี 1 
คุณสมบัติของลูกจ�าง 

ข�อ 392 ผู�ท่ีจะเข�ารับราชการเป'นลูกจ�าง อย�างน�อยจะต�องมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะ
ต�องห�ามเบ้ืองต�น  ดังนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
* (2) มีอายุไม�ต่ํากว�าสิบแปดปJบริบูรณ  และไม�เกินหกสิบปJ 

(3) เป'นผู�เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเป'นประมุข 
ตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยด�วยความบริสุทธิ์ใจ 

(4) ไม�เป'นผู�ดํารงตําแหน�งข�าราชการการเมือง 
                   (5) ไม�เป'นผู� มีกายทุพพลภาพจนไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได�   ไร�ความสามารถหรือ            
จิตฟEMนเฟNอนไม�สมประกอบ  หรือเป'นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด  ดังนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต�อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป'นท่ีรังเกียจแก�สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท�าช�างในระยะท่ีปรากฏอาการเป'นท่ีรังเกียจแก�สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให�โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
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 (6) ไม�เป'นผู�อยู�ในระหว�างถูกสั่งให�พักราชการหรือถูกสั่งให�ออกจากราชการไว�ก�อนตาม
มาตรฐานท่ัวไป หลักเกณฑ และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ตามกฎหมายว�าด�วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน  หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(7) ไม�เป'นผู�บกพร�องในศีลธรรมอันดี  จนเป'นท่ีรังเกียจของสังคม 
(8) ไม�เป'นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ�าหน�าท่ีในพรรคการเมือง 
(9) ไม�เป'นบุคคลล�มละลาย 
 (10) ไม�เป'นผู�เคยต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุกเพราะกระทําความผิด  

ทางอาญา  เว�นแต�เป'นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(11) ไม�เป'นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล�ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน�วยงานอ่ืน

ของรัฐ   
(12) ไม�เป'นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก  หรือปลดออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐาน             

ท่ัวไป หลักเกณฑ และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน   

(13) ไม�เป'นผู�เคยถูกลงโทษไล�ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไป หลักเกณฑ    
และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารงานบุคคล
ส�วนท�องถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน  

(14) ไม�เป'นผู�เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข�ารับราชการ 
*** ข�อ 392 (2) แก�ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 2552   

* ข�อ 393 ก.ท.จ. มีอํานาจพิจารณายกเว�นการลูกจ�างลักษณะผู�ชํานาญงานสําหรับลูกจ�าง        
ผู�ท่ีขาดคุณสมบัติตามข�อ 392 (10)  เป'นรายบุคคลได�  

ผู�ท่ีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต�องห�ามตามข�อ  392 (7)  (9)  (10)  หรือ(14)   ก.ท.จ.
อาจพิจารณายกเว�น ให�เข�ารับราชการได� หรือผู�ท่ีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต�องห�ามตามข�อ 392 (11)หรือ 
(12)  ถ�าผู�นั้นได�ออกจากงานหรือราชการไปเกินสองปJแล�ว   หรือผู�ท่ีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต�องห�ามตาม
ข�อ 392 (13)  ถ�าผู�นั้นได�ออกจากงานหรือราชการไปเกินสามปJแล�ว และมิใช�เป'นกรณีออกจากงานหรือ
ราชการเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตต�อหน�าท่ี  ก.ท.จ.  อาจพิจารณายกเว�นให�เข�ารับราชการได�สําหรับการ
ขอยกเว�นและการพิจารณายกเว�นในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต�องห�าม  ให�นําข้ันตอนและวิธีการท่ี
กําหนดสําหรับพนักงานเทศบาลมาใช�บังคับโดยอนุโลม 
*** ข�อ 393 วรรคแรกแก�ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 
2552   
 

ส�วนท่ี  2 
การกําหนดตําแหน�ง การจ�าง อัตราค�าจ�าง และการแต�งต้ัง 

ข�อ 394 มาตรฐานตําแหน�งลูกจ�าง และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งของลูกจ�างให�
เป'นไปตามท่ี  ก.ท. กําหนด  ท�ายประกาศนี้ 
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ข�อ 395 ตําแหน�งลูกจ�างของเทศบาลท่ีมีอยู�ในปEจจุบันซ่ึงกําหนด ตําแหน�งนอกเหนือจาก
ตําแหน�ง ท่ี ก.ท. กําหนดตามข�อ 394 หากตําแหน�งว�างลงให�ยุบเลิก หรือปรับแก�ไขให�สอดคล�องตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน�ง ตามข�อ  394 

ข�อ 396 ลูกจ�างชั่วคราวซ่ึงมีลักษณะงานในหน�าท่ีเหมือนกับพนักงานเทศบาลหรือข�าราชการ
พลเรือนในสายผู�ปฏิบัติงานให�กําหนดตําแหน�ง ดังนี้ 

(1) กําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งเหมือนตําแหน�งพนักงานเทศบาลหรือ
ข�าราชการพลเรือนตําแหน�งนั้น  และกําหนดคุณวุฒิท่ีไม�สูงเกินความจําเป'นต�อหน�าท่ีความรับผิดชอบ 

(2) กําหนดชื่อตําแหน�งตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และไม�ให�ซํ้าหรือเหมือนกับชื่อตําแหน�ง
พนักงานเทศบาล  

ข�อ 397 ลูกจ�างชั่ วคราวซ่ึงมีลักษณะงานในหน�าท่ีเหมือนกับลูกจ�างตามระเบียบ
กระทรวงการคลังให�กําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งและชื่อตําแหน�งเหมือนตําแหน�งลูกจ�างตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังตําแหน�งนั้น 

ข�อ 398 การจ�างลูกจ�างชั่วคราวให�กําหนดระยะเวลาการจ�างให�สอดคล�องกับระยะเวลา ท่ี
จําเป'นต�องมีผู�ปฏิบัติงานและให�มีภารกิจปริมาณงานท่ีต�องปฏิบัติต�อเนื่อง  แต�ท้ังนี้ระยะเวลาการจ�างต�องไม�
เกิน ปJงบประมาณ 

ข�อ 399 การกําหนดจํานวนตําแหน�งลูกจ�างของเทศบาล  ยกเว�นลูกจ�างท่ีรับค�าจ�างจากเงิน
อุดหนุนของรัฐบาล ให�  ก.ท.จ. กําหนดว�าจะมีตําแหน�งใดในหน�วยงานหรือส�วนราชการใด  จํานวน  เท�าใด   
โดยให�เทศบาลจัดทําแผนอัตรากําลังของลูกจ�าง เพ่ือใช�ในการกําหนดตําแหน�งโดยความเห็นชอบของ  ก.ท.จ.  

ข�อ 400 กําหนดให�  ก.ท.จ. มีอํานาจกําหนดตําแหน�งลูกจ�างเทศบาลในส�วนราชการต�าง ๆ 
ของเทศบาล โดยให�คํานึงถึงภารกิจ อํานาจหน�าท่ี ความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีต�องปฏิบัติ ความยากและ
คุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดท้ังภาระค�าใช�จ�ายของเทศบาลท่ีต�องจ�ายในด�านบุคคล 

ข�อ 401 การกําหนดตําแหน�งลูกจ�างเทศบาลในส�วนราชการต�าง ๆของเทศบาลให�เทศบาล
จัดทําเป'นแผนอัตรากําลังของเทศบาล เพ่ือเป'นกรอบในการกําหนดตําแหน�ง และการใช�ตําแหน�งลูกจ�าง
เทศบาลแล�วเสนอให�  ก.ท.จ. พิจารณาให�ความเห็นชอบโดยให�จัดทําและกําหนดรวมไว�ในแผนอัตรากําลัง
พนักงานเทศบาล 

ข�อ 402 ในการจัดทําแผนอัตรากําลังลูกจ�างเทศบาล การกําหนดตําแหน�งลูกจ�าง การ
ปรับปรุงการกําหนดตําแหน�งลูกจ�าง  ให�นําแนวทางและวิธีการท่ีกําหนดไว�สําหรับพนักงานเทศบาลมาใช�บังคับ
โดยอนุโลม 

ข�อ 403 เพ่ือเป'นการประหยัดงบประมาณของท�องถ่ินและไม�ให�มีภาระผูกพันด�านสวัสดิการ
ของลูกจ�างมากเกินไป โดยให�พิจารณาปรับใช�อัตรากําลังลูกจ�างประจําท่ีมีอยู�เดิมก�อน หากมีความจําเป'นต�อง
จ�างลูกจ�างให�พิจารณาจ�างลูกจ�างชั่วคราวก�อน  หรือพิจารณาจ�างเหมาบริการ และควรจ�างลูกจ�างประจําให�
น�อยท่ีสุด โดยให�คํานึงถึงการควบคุมงบประมาณรายจ�ายเก่ียวกับเงินเดือน ประโยชน ตอบแทนอ่ืน และค�าจ�าง
ของพนักงานเทศบาล ไม�ให�สูงกว�าร�อยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจ�ายประจําปJ ตามมาตรา 35  แห�ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2542 
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ข�อ 404 ตําแหน�งลูกจ�างท่ีรับค�าจ�างจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลจะมีตําแหน�งใด ในหน�วยงาน
หรือส�วนราชการใดของเทศบาล และมีจํานวนเท�าใด  ให�เป'นไปตามความตกลงกับสํานักงบประมาณ 

ข�อ 405 การจ�างลูกจ�างให� เทศบาลดําเนินการโดยวิธีการคัดเลือกโดยให�แต�ง ต้ัง
คณะกรรมการคัดเลือกไม�น�อยกว�า  3  คน  เพ่ือดําเนินการคัดเลือก 

การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง  อาจดําเนินการโดยวิธีสัมภาษณ  สอบข�อเขียน สอบปฏิบัติ วิธีใด
วิธีหนึ่ง  หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม 

ข�อ 406 อัตราค�าจ�างลูกจ�างประจําให�เป'นไปตามบัญชีกําหนดอัตราค�าจ�างลูกจ�างของ
เทศบาลท�ายประกาศนี้ 

นายกเทศมนตรีเป'นผู�มีอํานาจสั่งจ�างลูกจ�าง  ในอัตราค�าจ�างข้ันตํ่าสุดของตําแหน�ง 

ข�อ 407 การให�ลูกจ�างประจําได�รับค�าจ�างให�เป'นไปตามบัญชีกําหนดอัตราค�าจ�างข้ันตํ่าและ
ข้ันสูงของลูกจ�างประจําของเทศบาลท�ายประกาศนี้ 

ข�อ 408 การเพ่ิมค�าจ�างลูกจ�างประจําของเทศบาล ให�เป'นไปตามหลักเกณฑ และเง่ือนไขการ
เลื่อนข้ันเงินเดือนสําหรับพนักงานเทศบาล   

ข�อ 409 การให�ลูกจ�างประจําได�รับค�าจ�างเพ่ือการแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งสูงข้ึนให�เป'นไป
ตามบัญชีเปรียบเทียบข้ันค�าจ�างแต�ละกลุ�ม กรณีลูกจ�างประจําได�รับการแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งสูงข้ึนท�าย
ประกาศนี้ 

ข�อ 410 อัตราค�าจ�างลูกจ�างชั่วคราว 
(1) ลูกจ�างชั่วคราวซ่ึงมีลักษณะงานในหน�าท่ีเหมือนกับตําแหน�งลูกจ�างให�ได�รับอัตรา

ค�าจ�างในอัตราค�าจ�างข้ันตํ่าของลูกจ�างนั้น   
(2) ลูกจ�างชั่วคราวซ่ึงมีลักษณะงานในหน�าท่ีเหมือนกับตําแหน�งข�าราชการหรือพนักงาน

ส�วนท�องถ่ิน หรือข�าราชการพลเรือนให�ได�รับอัตราค�าจ�างในอัตราเงินเดือนข้ันตํ่าของตําแหน�งข�าราชการหรือ
พนักงานส�วนท�องถ่ินหรือข�าราชการพลเรือนตําแหน�งนั้น 

(3) ผู�ชํานาญงานให�ได�รับอัตราค�าจ�างตามบัญชีกําหนดอัตราค�าจ�างข้ันตํ่าและข้ันสูง
ลูกจ�างของเทศบาล ตามลําดับและอัตราท่ี ก.ท.จ.เห็นสมควร 

ข�อ 411 การจ�างลูกจ�างท่ีมีเง่ือนไขให�จ�างจากผู�มีคุณวุฒิ  ให�จ�างในอัตราค�าจ�างตามวุฒิและ
เง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในกรณีจ�างผู�ท่ีสําเร็จการศึกษาจากต�างประเทศให�ถืออัตราค�าจ�างตามอัตราเงินเดือนท่ี  
ก.ท.จ. กําหนด 

ข�อ 412 การจ�างลูกจ�าง ให�ดําเนินการจ�างจากบัญชีผู�ได�รับการคัดเลือกตามลําดับท่ี ของผู�
ได�รับการคัดเลือก  ตามข�อ  405  

ข�อ 413 การจ�างลูกจ�างลักษณะผู�ชํานาญงาน  ให� ก.ท.จ. กําหนดอัตราค�าจ�างตาม            
ท่ีเห็นสมควรตามบัญชีกําหนดอัตราค�าจ�างตามข�อ  410 (3)   

ข�อ 414 การจ�างและแต�งต้ังลูกจ�างให�ดํารงตําแหน�งใด  ให�นายกเทศมนตรีเป'นผู�แต�งต้ัง    
โดยความเห็นชอบของ  ก.ท.จ.  
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ข�อ 415 การโอนลูกจ�างประจําระหว�างเทศบาล หรือกับหน�วยราชการอ่ืนอาจกระทําได� ใน
กรณีเจ�าตัวสมัครใจและผู�มีอํานาจจ�างท้ังสองฝ[ายตกลงยินยอม  ท้ังนี้  ในการแต�งต้ังหรือให�พ�นจากตําแหน�ง
แล�วแต�กรณี ต�องได�รับความเห็นชอบจาก  ก.ท.จ.  โดยแต�งต้ังให�  ดํารงตําแหน�งและได�รับค�าจ�างในอัตราท่ีไม�
สูงกว�าเดิม และให�นับเวลาการทํางานต�อเนื่องกัน 

ข�อ 416 ลูกจ�างประจําผู�ใดออกจากราชการไปแล�ว ประสงค จะกลับเข�ารับราชการ  หาก
เทศบาลต�องการจะรับผู�นั้นเข�ารับราชการ  ให�นายกเทศมนตรีสั่งจ�างและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�ง  และรับ
ค�าจ�างตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีกําหนดไว�สําหรับพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม 

ข�อ 417 ลูกจ�างประจําผู�ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว�าด�วยการรับราชการทหาร 
และพ�นจากราชการทหารโดยไม�มีความเสียหาย  ถ�าประสงค จะเข�ารับราชการเป'นลูกจ�างประจําในเทศบาลเดิม
ภายในกําหนดหนึ่งร�อยแปดสิบวันนับแต�วันพ�นจากราชการทหาร ให�นายกเทศมนตรีสั่งจ�างและแต�งต้ังให�ดํารง
ตําแหน�งและรับค�าจ�าง  ตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีกําหนดไว�สําหรับพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม 

ข�อ 418 การแต�งต้ังลูกจ�างประจําผู�ดํารงตําแหน�งใดไปดํารงตําแหน�งใหม�  ผู�นั้นต�องมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งใหม�ท่ีกําหนดในข�อ  394 

 

ส�วนท่ี 3 
วินัยและการรักษาวินัย 

ข�อ 419 ลูกจ�างต�องรักษาวินัยโดยเคร�งครัดอยู�เสมอ  ผู�ใดฝ[าฝNนหรือไม�ปฏิบัติตามถือว�าผู�นั้น
กระทําผิดวินัย  จักต�องได�รับโทษตามท่ีกําหนดไว� 

ข�อ 420 วินัยของลูกจ�าง  ให�เป'นไปตามหลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษา
วินัยและการดําเนินการทางวินัยของพนักงานเทศบาลซ่ึงนํามาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 

ส�วนท่ี 4 
การออกจากราชการ 

ข�อ 421 ลูกจ�างออกจากราชการ  เม่ือ 
(1) ตาย 
(2) พ�นจากราชการตามระเบียบว�าด�วยบําเหน็จลูกจ�างของหน�วยการบริหารราชการส�วน

ท�องถ่ิน 
(3) ได�รับอนุญาตให�ลาออก 
(4) ถูกสั่งให�ออกจากราชการตามข�อ  424 (3) (4) 
(5) ครบกําหนดการจ�าง 
(6) ถูกสั่งลงโทษปลดออก  หรือไล�ออก 
(7) ขาดคุณสมบัติตามข�อ  392 

วันออกจากราชการตาม (6) ให�เป'นไปตามหลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการให�ออกจาก
ราชการของพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม 
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ข�อ 422 การลาออกของลูกจ�าง ให�เป'นไปตามหลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการให�ออกจาก
ราชการของพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม  

ข�อ 423 ลูกจ�างผู�ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว�าด�วยการรับราชการทหารให�
นายกเทศมนตรีสั่งให�ผู�นั้นออกจากราชการ 

วันออกจากราชการตามข�อนี้  ให�เป'นไปตามหลักเกณฑ และเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�สําหรับ      
พนักงานเทศบาลโดยอนุโลม 

ข�อ 424 นายกเทศมนตรีมีอํานาจสั่งให�ลูกจ�างออกจากราชการโดยความเห็นชอบของก.ท.จ. 
เม่ือปรากฏว�า 

(1) ลูกจ�างผู�ใดขาดคุณสมบัติตามข�อ  392 
(2) ลูกจ�างผู�ใดเจ็บป[วยไม�อาจปฏิบัติราชการในหน�าท่ีของตนได�โดยสมํ่าเสมอ หรือไม�อาจ

ปฏิบัติหน�าท่ีราชการของตนได�อันเป'นผลเนื่องมาจากต�องตกอยู�ในภยันตรายใด ๆ และเวลาได�ล�วงพ�นไปเกินหก
สิบวัน  ยังไม�มีผู�ใดพบเห็น 

(3) ลูกจ�างผู�ใดหย�อนความสามารถด�วยเหตุใดในอันท่ีจะปฏิบัติหน�าท่ีของตน หรือ
ประพฤติหน�าท่ีของตน หรือประพฤติตนไม�เหมาะสมกับตําแหน�งหน�าท่ีหรือบกพร�องในหน�าท่ีด�วยเหตุอันใด
และนายกเทศมนตรีเห็นว�า  ถ�าให�ผู�นั้นรับราชการต�อไปจะเป'นการเสียหายแก�ราชการ  ก็ให�นายกเทศมนตรี
แต�งต้ังคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนโดยไม�ชักช�า สําหรับหลักเกณฑ และวิธีการสอบสวนให�เป'นไปตาม
หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัยของพนักงานเทศบาลโดย
อนุโลม 

(4) ลูกจ�างผู�ใดถูกกล�าวหาว�ากระทําผิดวินัยอย�างร�ายแรงและได�มีการสอบสวนตาม   
หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัยของพนักงานเทศบาลแล�ว  
การสอบสวนไม�ได�ความว�ากระทําผิดท่ีจะถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล�ออก แต�มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีท่ีถูก
สอบสวน ซ่ึงจะให�ปฏิบัติราชการต�อไปอาจจะเป'นการเสียหายแก�ราชการ 

(5) ลูกจ�างผู�ใดต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด  ให�จําคุกในความผิดท่ีได�กระทํา
โดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ  ซ่ึงยังไม�ถึงกับจะต�องลงโทษปลดออกหรือไล�ออก 

(6) ลูกจ�างผู�ใดขาดราชการบ�อยครั้ง ซ่ึงยังไม�ถึงกับจะต�องถูกลงโทษปลดออก หรือไล�ออก 
(7) ยุบเลิกตําแหน�ง 

วันออกจากราชการตามข�อนี้  ให�เป'นไปตามหลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการให�ออกจาก
ราชการของพนักงานเทศบาลมาใช�บังคับโดยอนุโลม 

การให�ออกจากราชการตามข�อนี้ไม�ถือเป'นโทษทางวินัย 
 
 

ส�วนท่ี  5 
การอุทธรณ   การพิจารณาอุทธรณ   และการร�องทุกข  

ข�อ 425 ลูกจ�างผู�ใดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งให�ออกจากราชการตามข�อ  424  ตาม    
ประกาศนี้ด�วยเหตุใด ๆ  ให�ผู�นั้นมีสิทธิอุทธรณ คําสั่งหรือมีสิทธิร�องทุกข   ตามหลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับ
สิทธิการอุทธรณ  การพิจารณาอุทธรณ  และการร�องทุกข ของพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม 
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ส�วนท่ี  6 
การลา 

ข�อ 426 การลาป[วยของลูกจ�างกําหนดไว�ดังนี้ 
(1) การลาป[วยกรณีปกติ 

(ก) ในปJหนึ่งลูกจ�างประจํามีสิทธิลาป[วยโดยได�รับค�าจ�างอัตราปกติระหว�างลาได�ไม�เกิน
หกสิบวัน  แต�ถ�านายกเทศมนตรีเห็นสมควรจะให�ลาโดยได�รับค�าจ�างอัตราปกติระหว�างลาต�อไปอีก ก็ได�แต�ไม�
เกินหกสิบวัน 

(ข) ลูกจ�างชั่วคราวท่ีมีระยะเวลาการจ�างหนึ่งปJ  มีสิทธิลาป[วยโดยได�รับค�าจ�างอัตรา
ปกติระหว�างลา  ในช�วงระยะเวลาการจ�างไม�เกินสิบห�าวันทําการ  ในกรณีท่ีมีระยะเวลาการจ�างต้ังแต� เก�าเดือน
ข้ึนไปแต�ไม�ถึงหนึ่งปJมีสิทธิลาป[วยโดยได�รับค�าจ�างอัตราปกติระหว�างลาในช�วงระยะเวลาการจ�างไม�เกินแปดวัน
ทําการในกรณีมีระยะเวลาการจ�างต้ังแต�หกเดือนข้ึนไปแต�ไม�ถึงเก�าเดือน  มีสิทธิลาป[วยโดยได�รับค�าจ�างอัตรา
ปกติระหว�างลาในช�วงระยะเวลาการจ�างไม�เกินหกวันทําการในกรณีท่ีมีระยะเวลาการจ�างตํ่ากว�าหกเดือนมีสิทธิ
ลาป[วยโดยได�รับค�าจ�างอัตราปกติระหว�างลา  ในช�วงระยะเวลาการจ�างไม�เกินสี่วันทําการ 

(2) การลาป[วยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน�าท่ี 
(ก) ลูกจ�างประจําป[วย  เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน�าท่ี หรือเนื่องจากการปฏิบัติ

ราชการในหน�าท่ี  หรือถูกประทุษร�ายเพราะเหตุกระทําตามหน�าท่ี   ถ�าลาป[วยครบตาม (1) (ก)  แล�วยังไม�หาย 
และแพทย ของทางราชการลงความเห็นว�ามีทางท่ีจะรักษาพยาบาลให�หายและสามารถทํางานได�ก็ให�ลาป[วย
เพ่ือรักษาพยาบาล  เท�าท่ีนายกเทศมนตรีเห็นสมควรอนุญาตให�ลาโดยได�รับค�าจ�างอัตราปกติ  ท้ังนี้  ถ�าเป'น
ลูกจ�างประจํารายวันและรายชั่วโมงไม�มีสิทธิได�รับค�าจ�างในวันหยุดประจําสัปดาห   แต�ถ�าแพทย ลงความเห็นว�า
ไม�มีทางท่ีจะรักษาพยาบาลให�หายได�  ก็ให�พิจารณาสั่งให�ออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จต�อไป 

(ข) ถ�าอันตรายหรือการเจ็บป[วย  หรือการถูกประทุษร�ายอันเกิดจากกรณีดังกล�าวใน
(ก)  ทําให�ลูกจ�างประจําผู�ใดตกเป'นผู�ทุพพลภาพหรือพิการ  อันเป'นเหตุจะต�องสั่งให�ออกจากราชการตาม
มาตรฐานท่ัวไปนี้  หากผู�บังคับบัญชาเจ�าสังกัดของลูกจ�างประจําผู�นั้นพิจารณา  เห็นว�าลูกจ�างประจําผู�นั้นยัง
อาจปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนใดท่ีเหมาะสมได�  และเม่ือลูกจ�างประจําผู�นั้นสมัครใจจะปฏิบัติหน�าท่ีต�อไป ให�ย�าย
ลูกจ�างประจําผู�นั้นไปปฏิบัติหน�าท่ีในตําแหน�งอ่ืนท่ีเหมาะสมโดยไม�ต�องสั่งให�ออกจากราชการก็ได� โดยให�อยู�ใน
ดุลยพินิจของนายกเทศมนตรี 

(ค) ลูกจ�างชั่วคราวป[วยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน�าท่ี หรือเนื่องจากการปฏิบัติงานใน
หน�าท่ี  หรือถูกประทุษร�ายเพราะเหตุกระทําตามหน�าท่ี  ถ�าลาป[วยครบตาม (1) (ข)  แล�วยังไม�หายและแพทย 
ของทางราชการลงความเห็นว�ามีทางท่ีจะรักษาพยาบาลให�หายและสามารถทํางานได�ให�นายกเทศมนตรีมี
อํานาจอนุญาตให�ลาป[วยเพ่ือรักษาพยาบาล  โดยได�รับค�าจ�างอัตราปกติได�ตามท่ีเห็นสมควร  แต�ต�องไม�เกินหก
สิบวัน  ท้ังนี้  ถ�าเป'นลูกจ�างชั่วคราวรายวันและรายชั่วโมงไม�มีสิทธิได�รับค�าจ�างในวันหยุดประจําสัปดาห   และ
ถ�าแพทย ลงความเห็นว�าไม�มีทางท่ีจะรักษาให�หายได�  ให�พิจารณาสั่งให�ออกจากราชการ 

ลูกจ�างผู�ใดเจ็บป[วยไม�อาจปฏิบัติงานได�  ให�ยื่นใบลาต�อผู�บังคับบัญชาก�อนหรือในวันท่ีลา
เว�นแต�กรณีจําเป'นจะเสนอหรือจัดส�งใบลาในวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการก็ได� 

การลาป[วยเกินสามวัน  ต�องมีใบรับรองแพทย แผนปEจจุบันชั้นหนึ่งส�งพร�อมกับใบลาด�วย  
เว�นแต�ผู�มีอํานาจอนุญาตให�ลาจะเห็นสมควรเป'นอย�างอ่ืน 
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ข�อ 427 ในปJหนึ่งลูกจ�างประจํามีสิทธิลากิจส�วนตัว  รวมท้ังลาไปต�างประเทศ  โดยได�รับ
ค�าจ�างอัตราปกติระหว�างลาไม�เกินสี่สิบห�าวันทําการ แต�ในปJแรกท่ีได�รับการบรรจุเป'นลูกจ�างประจําให�ได�รับ
ค�าจ�างระหว�างลาไม�เกินสิบห�าวัน ลูกจ�างประจํารายวันและรายชั่วโมงไม�มีสิทธิได�รับค�าจ�างในวันหยุดประจํา
สัปดาห   แต�ถ�านายกเทศมนตรีเห็นสมควรจะให�ลาโดยได�รับค�าจ�างอัตราปกติระหว�างลาต�อไปอีกก็ได� 

ลูกจ)างประจําผู)ใดประสงค�จะลากิจส+วนตัว  ให)เสนอใบลาต+อผู)บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน
และเม่ือได)รับอนุญาตแล)วจึงจะหยุดราชการได)  เว)นแต+มีเหตุจําเปEนไม+สามารถขอรับอนุญาตได)ทันจะเสนอ
ใบลา พร)อมระบุเหตุจําเปEนไว)แล)วหยุดราชการไปก+อนก็ได)  แต+จะต)องช้ีแจงเหตุผลให)ผู)บังคับบัญชาทราบ
โดยเร็ว 

ข�อ 428 การลาพักผ�อนประจําปJของลูกจ�างประจํา ให�เป'นไปตามท่ีกําหนดสําหรับพนักงาน
เทศบาลโดยอนุโลม 

ข�อ 429 ลูกจ�างประจํามีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได�รับค�าจ�างนับรวมวันหยุดประจําสัปดาห และ
วันหยุดพิเศษในระหว�างลาไม�เกินเก�าสิบวัน  ลูกจ�างประจํารายวันและรายชั่วโมงไม�มีสิทธิได�รับค�าจ�างใน
วันหยุดประจําสัปดาห  

ลูกจ�างประจําท่ีลาคลอดบุตรตามวรรคแรก หากประสงค จะลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตรเพ่ิมอีก ให�มี
สิทธิลากิจส�วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต�อเนื่องจากการลาคลอดบุตร โดยได�รับค�าจ�างระหว�างลาได�อีกไม�เกิน สามสิบ
วันทําการ และให�นับรวมในวันลากิจส�วนตัวสี่สิบห�าวันทําการด�วย 

ลูกจ�างชั่วคราวรายเดือนท่ีจ�างไว�ปฏิบัติงานต�อเนื่อง มีสิทธิลาเนื่องจากการคลอดบุตรปJหนึ่งไม�
เกินเก�าสิบวัน โดยมีสิทธิได�รับค�าจ�างระหว�างลาจากส�วนราชการไม�เกินสี่สิบห�าวัน เว�นแต� กรณีท่ีเริ่มเข�า
ปฏิบัติงานในปJแรกไม�ครบเจ็ดเดือน ไม�อยู�ในข�ายได�รับสิทธิดังกล�าว 

ข�อ 430 ลูกจ�างประจําท่ียังไม�เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือยังไม�เคยไปประกอบพิธี
ฮัจย   ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ประสงค จะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย แล�วแต�
กรณี  มีสิทธิลาโดยได�รับค�าจ�างอัตราปกติระหว�างลาไม�เกินหนึ่งร�อยยี่สิบวัน  ในปJแรกท่ี  เริ่มเข�าปฏิบัติงานเป'น
ลูกจ�างประจําจะไม�ได�รับค�าจ�างระหว�างลา  ลูกจ�างประจํารายวันและรายชั่วโมง ไม�มีสิทธิได�รับค�าจ�างใน
วันหยุดประจําสัปดาห  

ผู�ประสงค จะลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย   ให�เสนอใบลาต�อผู�บังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นก�อนอุปสมบท  หรือวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ไม�น�อยกว�าหกสิบวัน  เว�นแต�มีเหตุผลอัน
สมควรจะเสนอใบลาต�อผู�บังคับบัญชาน�อยกว�าหกสิบวันก็ได� 

อํานาจการอนุญาตให�ลาเป'นของนายกเทศมนตรี 

ข�อ 431 การลาเพ่ือตรวจคัดเลือกเข�ารับราชการทหาร เข�ารับการระดมพล เข�ารับการ      
ฝWกวิชาการทหาร เข�ารับการทดลองความพรั่งพร�อมให�ถือปฏิบัติดังนี้ 

(1) ลูกจ�างมีสิทธิลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพ่ือเข�ารับราชการทหารตามกฎหมายว�าด�วย
การรับราชการทหารโดยได�รับค�าจ�างอัตราปกติในระหว�างนั้น  การลาดังกล�าวจะต�องให�ผู�ลาแสดงจํานวนวันท่ี
ต�องเดินทางไปกลับ  และวันท่ีต�องอยู�เพ่ือตรวจคัดเลือกเข�ารับราชการทหารเท�าท่ีจําเป'นเพ่ือประกอบการ
พิจารณา  ลูกจ�างประจํารายวันและรายชั่วโมงไม�มีสิทธิได�รับค�าจ�าง   ในวันหยุดประจําสัปดาห  

(2) ลูกจ�างประจํามีสิทธิลาเข�ารับการระดมพล  หรือเข�ารับการฝWกวิชาการทหาร  หรือ
เข�ารับการทดลองความพรั่งพร�อม  โดยให�ได�รับค�าจ�างอัตราปกติในระหว�างการระดมพลหรือเข�ารับ  การฝWก
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วิชาการทหาร  หรือเข�ารับการทดลองความพรั่งพร�อมนั้น  แต�ถ�าพ�นระยะเวลาของการดังกล�าวแล�ว  ไม�มา
รายงานตัวเพ่ือเข�าปฏิบัติงานภายในเจ็ดวัน  ให�งดจ�ายค�าจ�างหลังจากนั้นไว�จนถึงวันเข�าปฏิบัติงานเว�นแต�ใน
กรณีท่ีมีเหตุจําเป'น นายกเทศมนตรีจะให�จ�ายค�าจ�างระหว�างนั้นต�อไปอีกก็ได�แต�ต�องไม�เกินเจ็ดวัน  
ลูกจ�างประจํารายวันและรายชั่วโมงไม�มีสิทธิได�รับค�าจ�างในวันหยุดประจําสัปดาห  

(3) ในกรณีลูกจ�างชั่วคราว  ลาเข�ารับการฝWกวิชาการทหาร  ให�ได�รับค�าจ�างอัตราปกติไม�
เกินหกสิบวัน  ส�วนการลาเพ่ือเข�ารับการระดมพล หรือเข�ารับการทดลองความพรั่งพร�อมแล�วแต�กรณีให�ได�รับ
ค�าจ�างอัตราปกติไม�เกินสามสิบวัน  ลูกจ�างชั่วคราวรายวันและรายวันชั่วโมงไม�มีสิทธิได�รับค�าจ�างในวันหยุด
ประจําสัปดาห  

ในกรณีการลาตาม  (2)  และ  (3)  หากลูกจ�างได�รับเงินเดือนตามชั้นยศของตนทาง
กระทรวงกลาโหมแล�ว  ไม�มีสิทธิได�รับค�าจ�างของเทศบาล 

อํานาจการอนุญาตให�ลาเป'นของนายกเทศมนตรี 

ข�อ 432 การลาครึ่งวันในตอนเช�าหรือตอนบ�ายของลูกจ�าง  ให�นับเป'นการลาครึ่งวันตาม
ประเภทการลานั้น ๆ 

ข�อ 433 การลาและการจ�ายค�าจ�างระหว�างลานอกเหนือจากท่ีกําหนดไว�ในประกาศนี้ ให�อยู�ใน
ดุลยพินิจของนายกเทศมนตรี   

อํานาจการอนุญาตในการลาตามข�อ 426  ข�อ 427  ข�อ 428  และข�อ 429  ให�เป'นไป
ตามท่ีก.ท. กําหนด  ตามตารางแนบท�าย 

 
 

ส�วนท่ี  7 
การจ�ายค�าจ�างและทะเบียนลูกจ�าง 

ข�อ 434 ห�ามสั่งลูกจ�างไปปฏิบัติราชการในท�องถ่ินอ่ืน  เว�นแต�ในกรณีจําเป'นแท�จริงท่ีต�องใช�
ความรู�ความชํานาญพิเศษ  หรือความไว�วางใจในลูกจ�างนั้น  และไม�อาจหาจ�างได�ในท�องถ่ินนั้น 

ข�อ 435 การปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติ  หรือการปฏิบัติราชการในวันหยุดประจํา
สัปดาห   หรือในวันหยุดพิเศษซ่ึงจะต�องจ�ายค�าจ�างนอกเวลาหรือค�าจ�างในวันหยุด  หรือค�าอาหารทําการนอก
เวลาให�กระทําได�ในกรณีท่ีจําเป'นหรือรีบด�วน  โดยมีคําสั่งของผู�บังคับบัญชาท่ีมีอํานาจเป'นหลักฐาน 

ข�อ 436 การจ�ายค�าจ�างในวันทํางานปกติ  ค�าอาหารทําการนอกเวลา  ค�าจ�างลูกจ�างรายวัน 
และรายชั่วโมง  ค�าจ�างนอกเวลา  และกําหนดเวลาทํางานให�เป'นไปดังต�อไปนี้ 

(1) ลูกจ�างรายเดือน 
(ก) กําหนดให�จ�ายค�าจ�างเดือนละครั้งตามเดือนปฏิทิน  โดยปกติให�จ�ายในวันสิ้นเดือน  

ถ�าวันสิ้นเดือนตรงกับวันหยุดราชการก็ให�จ�ายได�ในวันเปdดทําการก�อนวันสิ้นเดือน ในกรณีท่ีมีความจําเป'นท่ีจะ
กําหนดวันจ�ายค�าจ�างเป'นวันอ่ืนของเดือนถัดไป  จะต�องได�รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรี 

(ข) กําหนดเวลาทํางานปกติ  ให�เป'นไปตามเวลาทํางานของทางราชการ  เว�นแต�ถ�ามี
งานเป'นลักษณะพิเศษท่ีจะเข�าทํางานและเลิกงานตามปกติไม�ได�  ให�หัวหน�าส�วราชการเป'นผู�กําหนดโดยจะต�อง
มีเวลาทํางานไม�น�อยกว�าวันละเจ็ดชั่วโมง  แต�สัปดาห ละไม�เกินสี่สิบแปดชั่วโมง  ไม�รวมเวลาหยุดพัก 
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(ค) การปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติ  หรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจํา
สัปดาห   หรือวันหยุดพิเศษแล�วแต�กรณี  ให�เป'นไปตามระเบียบหรือกฎหมายเก่ียวกับการจ�ายเงินค�าอาหารทํา
การนอกเวลา 

(2) ลูกจ�างรายวันและรายชั่วโมง 
(ก) กําหนดให�จ�ายค�าจ�างเดือนละครั้ง  ในกรณีท่ีมีความจําเป'นต�องจ�ายค�าจ�าง

มากกว�าเดือนละครั้ง  จะต�องได�รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรี 
ในกรณีจ�ายค�าจ�างเดือนละครั้ง  โดยปกติให�จ�ายในวันถัดจากวันสุดท�ายของเดือน  

หน�วยงานใดมีความจําเป'นท่ีจะกําหนดวันเริ่มจ�ายเป'นวันอ่ืนของเดือนถัดไป  จะต�องได�รับอนุมัติจาก
นายกเทศมนตรี 

ในกรณีจ�ายค�าจ�างมากกว�าเดือนละครั้ง  ให�หน�วยงานกําหนดวันจ�ายเงินค�าจ�าง
ตามความเหมาะสมได�โดยขออนุมัติจากนายกเทศมนตรี 

(ข) กําหนดเวลาทํางานปกติ  ให�เป'นไปตามเวลาทํางานของทางราชการ  เว�นแต�  ถ�า
มีงานเป'นลักษณะพิเศษท่ีจะเข�าทํางานและเลิกงานตามปกติไม�ได�  ให�นายกเทศมนตรีเป'นผู�กําหนดโดยจะต�อง
มีเวลาทํางานวันละไม�น�อยกว�าเจ็ดชั่วโมง  แต�สัปดาห ละไม�เกินสี่สิบแปดชั่วโมง  ไม�รวมเวลาหยุดพัก 

(ค) การปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติติดต�อกันเกินสามชั่วโมงข้ึนไป  ให�จ�าย
ค�าจ�างได�ในอัตราหนึ่งเท�าครึ่งของค�าจ�างอัตราปกติ 

ข�อ 437 การจ�ายค�าจ�างในกรณีวันหยุดประจําสัปดาห   สําหรับลูกจ�างรายเดือนไม�หัก     
ค�าจ�าง  ลูกจ�างรายวันและรายชั่วโมงไม�จ�ายค�าจ�าง 

สําหรับการจ�ายค�าจ�างในกรณีสั่งให�มาปฏิบัติงานในวันหยุดประจําสัปดาห  ให�ถือปฏิบัติดังนี้ 
(1) ลูกจ�างรายเดือน  จ�ายตามข�อ  436  (1) (ค) 
(2) ลูกจ�างรายวันและรายชั่วโมง  จ�ายค�าจ�างให�สองเท�าของค�าจ�างอัตราปกติตาม

ระยะเวลาทํางาน 

ข�อ 438 การจ�ายค�าจ�างในกรณีในวันหยุดพิเศษ  สําหรับลูกจ�างรายเดือนไม�หักค�าจ�าง 
ลูกจ�างรายวันและรายชั่วโมงจ�ายค�าจ�างอัตราปกติ 

สําหรับการจ�ายค�าจ�างในกรณีสั่งให�มาทํางานในวันหยุดพิเศษ  ให�ถือปฏิบัติดังนี้ 
(1) ลูกจ�างรายเดือน  จ�ายตามข�อ  436  (1)  (ค) 
(2) ลูกจ�างรายวันและรายชั่วโมง  จ�ายค�าจ�างเพ่ิมให�อีกหนึ่งเท�าของค�าจ�างอัตราปกติตาม

ระยะเวลาทํางาน 

ข�อ 439 การจ�ายค�าจ�างในกรณีลูกจ�างถูกสั่งให�ไปปฏิบัติงานในท�องถ่ินอ่ืนตามข�อ 434      
ให�ถือปฏิบัติดังนี้ 

(1) ลูกจ�างรายเดือนให�จ�ายค�าจ�างรายเดือนตามปกติตลอดระยะเวลาท่ีไปราชการ โดยไม�มี
สิทธิได�รับค�าอาหารทําการนอกเวลา 

(2) ลูกจ�างรายวันและรายชั่วโมงให�ถือปฏิบัติดังนี้ 
(ก) ในระยะเวลาระหว�างเดินทางไปปฏิบัติงาน  หรือเดินทางกลับสํานักงานท่ีต้ังปกติ

หรือสถานท่ีอยู�  ไม�ว�าจะเป'นวันทํางานปกติหรือนอกเวลาหรือวันหยุดประจําสัปดาห หรือวันหยุดพิเศษให�จ�าย
ค�าจ�างอัตราปกติ  ไม�มีการจ�ายค�าจ�างนอกเวลาหรือค�าจ�างในวันหยุดตามข�อ 436 และข�อ  437 
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(ข)  ลูกจ�างซ่ึงทําหน�าท่ีคนรถหรือคนเรือ  ซ่ึงได�ปฏิบัติหน�าท่ีในขณะเดินทางครบ
กําหนดเวลาทํางานปกติประจําวันแล�ว  หากยังคงต�องปฏิบัติหน�าท่ีดังกล�าวต�อไปอีกสําหรับวันนั้นให�จ�ายค�าจ�าง
นอกเวลาได�ตามเกณฑ ท่ีกําหนดไว�ในข�อ  436  (1)  (ค) 

การปฏิบัติงานในวันทํางานปกติ  การปฏิบัติงานนอกเวลา  การปฏิบัติงานในวันหยุด หรือใน
กรณีในวันหยุดพิเศษ  ให�จ�ายค�าจ�างได�ตามเกณฑ ท่ีเคยจ�าย  เสมือนปฏิบัติงานในสํานักงานท่ีตั้งปกติ  เว�นแต�ใน
กรณีวันหยุดประจําสัปดาห ซ่ึงปกติไม�จ�ายค�าจ�างให�  ให�จ�ายค�าจ�างอัตราปกติ 

ข�อ 440 ลูกจ�างผู�ใดตายในระหว�างรับราชการ ให�จ�ายค�าจ�างจนถึงวันท่ีถึงแก�ความตายหรือ
เพียงวันท่ีมีสิทธิได�รับค�าจ�างก�อนวันถึงแก�ความตาย  และให�จ�ายเงินช�วยพิเศษจํานวนสามเท�าของอัตราค�าจ�าง
ปกติท้ังเดือนในเดือนสุดท�ายก�อนวันถึงแก�ความตาย  ในกรณีลูกจ�างรายวันและรายชั่วโมง  ให�ถือเสมือนว�า
ลูกจ�างผู�นั้นมาปฏิบัติงานเต็มเดือนเป'นเกณฑ คํานวณเงินช�วยพิเศษ 

ข�อ 441 ลูกจ�างประจําซ่ึงถูกสั่งพักราชการผู�ใดถึงแก�ความตาย  ผู�มีอํานาจได�วินิจฉัยตามข�อ  
445  แล�วสั่งจ�ายค�าจ�างเป'นจํานวนเท�าใด  ให�จ�ายค�าจ�างตามจํานวนท่ีวินิจฉัยให�จนถึงวันท่ีถึงแก�ความตาย
หรือเพียงวันท่ีมีสิทธิได�รับค�าจ�างก�อนวันถึงแก�ความตาย  นอกจากนี้ให�จ�ายเงินช�วยพิเศษอีกจํานวนหนึ่งเป'น
จํานวนสามเท�าของจํานวนค�าจ�างนั้น 

ถ�าผู� มีอํานาจวินิจฉัยแล�วสั่งไม�จ�ายค�าจ�าง  ให�จ�ายค�าจ�างให�เพียงวันสุดท�ายท่ีผู�นั้นมา
ปฏิบัติงานและไม�มีการจ�ายเงินช�วยพิเศษ 

ข�อ 442 ลูกจ�างท่ีขาดหรือหนีราชการ  ห�ามมิให�จ�ายค�าจ�างสําหรับวันท่ีขาดหรือหนีราชการนั้น 
ลูกจ�างผู�ใดตายในระหว�างขาดราชการ  ให�จ�ายค�าจ�างให�เพียงวันสุดท�ายท่ีผู�นั้นมาปฏิบัติงาน

และไม�มีการจ�ายเงินช�วยพิเศษ 

ข�อ 443 ค�าจ�างท่ีจ�ายตามข�อ  440  ถึงข�อ  442 เป'นทรัพย สินของผู�ตายในขณะตาย และ
ให�จ�ายแก�ผู�มีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย ว�าด�วยมรดก 

เงินช�วยพิเศษตามข�อ  440  หรือข�อ  441  ให�จ�ายแก�บุคคลซ่ึงลูกจ�างได�แสดงเจตนาระบุไว�
เป'นหนังสือตามแบบท่ีแนบท�ายประกาศนี้ 

ถ�าลูกจ�างผู�ตายมิได�แสดงเจตนาระบุไว�ตามวรรคสอง  หรือบุคคลซ่ึงลูกจ�างผู�ตายได�แสดง
เจตนาระบุไว�ได�ตายไปเสียก�อน  ให�จ�ายแก�บุคคลตามลําดับก�อนหลัง  ดังต�อไปนี้ 

(1) คู�สมรส 
(2) บุตร 
(3) บิดามารดา 
(4) ผู�ท่ีได�อยู�ในอุปการะของผู�ตายตลอดมา  โดยจําเป'นต�องมีผู�อุปการะและความตาย

ของผู�นั้นทําให�ได�รับความเดือดร�อนเพราะขาดความอุปการะ  ซ่ึงนายกเทศมนตรีเห็นว�ามีหลักฐานแสดงได�ว�า 
เป'นผู�อยู�ในอุปการะของผู�ตาย 

(5) ผู� ท่ีอุปการะเลี้ยงดูให�การศึกษาผู�ตายมาแต�เยาว   ซ่ึงนายกเทศมนตรีเห็นว�ามี
หลักฐานแสดงได�ว�าเป'นผู�อุปการะผู�ตาย 

เม่ือปรากฏว�า  มีบุคคลในลําดับก�อนดังกล�าวในวรรคสามบุคคลนั้นมีสิทธิรับเงินช�วยพิเศษแต�
ในลําดับเดียว  ผู�ท่ีอยู�ในลําดับถัดไปไม�มีสิทธิได�รับเงินช�วยพิเศษ 

ถ�าบุคคลดังกล�าวข�างต�นไม�มีตัวมาขอรับภายในระยะเวลา  1  ปJ  นับแต�วันท่ีลูกจ�างผู�นั้นถึง
แก�ความตาย  การจ�ายเงินช�วยพิเศษก็เป'นอันไม�ต�องจ�าย 



 130 

ในกรณีท่ีเทศบาลมีความจําเป'นต�องเข�าเป'นผู�จัดการศพลูกจ�างผู�ถึงแก�ความตาย เพราะไม�มี
ผู�ใดเข�าจัดการศพในเวลาอันควร  ก็ให�เทศบาลหักค�าใช�จ�ายจากเงินช�วยพิเศษท่ีต�องจ�ายตามมาตรฐานนี้ได�
เท�าท่ีจ�ายจริง  และมอบส�วนท่ีเหลือให�แก�ผู�มีสิทธิได�รับ 

ข�อ 444 เทศบาลใดมีความจําเป'นท่ีจะต�องสั่งให�ลูกจ�างประจําไปฝWกอบรม หรือดูงาน 
เก่ียวกับหน�าท่ีท่ีลูกจ�างประจํานั้นปฏิบัติอยู�  ณ  ต�างประเทศ  หรือภายในประเทศโดยให�ได�รับค�าจ�างอัตรา
ปกติตลอดระยะเวลาท่ีไปฝWกอบรมหรือดูงานนั้น  ให�นายกเทศมนตรีเป'นผู�อนุมัติลูกจ�างประจํารายวันและราย
ชั่วโมงไม�มีสิทธิได�รับค�าจ�างในวันหยุดประจําสัปดาห  

ข�อ 445 ลูกจ�างประจําท่ีถูกกล�าวหาว�ากระทําผิดวินัยอย�างร�ายแรงจนถูกต้ังกรรมการ
สอบสวน หรือถูกฟUองคดีอาญาหรือต�องหาว�ากระทําความผิดอาญา  และถูกสั่งพักราชการไว�ก�อนจนกว�าคดี
หรือกรณีถึงท่ีสุด  การจ�ายค�าจ�างระหว�างพักราชการ  ให�ถือปฏิบัติดังนี้ 

(1) ลูกจ�างประจําผู�ใดถูกสั่งพักราชการ  ให�งดการเบิกจ�ายค�าจ�างต้ังแต�วันท่ีถูกสั่งพัก   
ราชการไว�ก�อน  เว�นแต�ลูกจ�างผู�นั้นได�ปฏิบัติราชการตามหน�าท่ีล�วงเลยวันให�พักราชการ  เพราะมิได�ทราบคําสั่ง  
ให�เบิกจ�ายค�าจ�างให�ถึงวันท่ีทราบ  หรือควรได�รับทราบคําสั่งนั้น 

(2) ถ�าปรากฏว�าลูกจ�างประจําผู�ถูกสั่งพักราชการไว�ก�อน  มิได�กระทําความผิดและ ไม�มี
มลทินหรือมัวหมอง  ให�จ�ายค�าจ�างให�เต็มอัตราปกติ 

(3) ถ�าปรากฏว�าลูกจ�างประจําผู�ถูกสั่งพักราชการไว�ก�อน  มิได�กระทําความผิดแต�มี
มลทินหรือมัวหมอง  หรือกระทําความผิด  แต�ถูกลงโทษไม�ถึงปลดออก  หรือไล�ออก  ให�จ�ายค�าจ�างได�ครึ่งหนึ่ง
ของค�าจ�างอัตราปกติ 

(4) ถ�าปรากฏว�าลูกจ�างประจําผู�ถูกสั่งพักราชการไว�ก�อนได�กระทําความผิดและถูก
ลงโทษถึงปลดออก  หรือไล�ออก  ห�ามจ�ายค�าจ�าง 

(5) ในกรณีลูกจ�างประจําซ่ึงถูกสั่งพักราชการไว�ก�อน  ผู�ใดถึงแก�ความตายก�อนคดีหรือ
กรณีถึงท่ีสุด  ให�นายกเทศมนตรีพิจารณาวินิจฉัยต�อไปด�วยว�าควรจะจ�ายค�าจ�างระหว�างเวลานั้นหรือไม�เพียงใด  
โดยอนุโลม  (2) (3) และ (4)  ท้ังนี้ให�จ�ายค�าจ�างตามจํานวนท่ีวินิจฉัยให�จนถึงวันท่ีถึงแก�ความตายหรือเพียง
วันท่ีมีสิทธิได�รับค�าจ�างก�อนถึงแก�ความตาย 

กรณีให�ออกจากราชการไว�ก�อน  ให�ถือปฏิบัติทํานองเดียวกับการจ�ายค�าจ�างระหว�างพัก
ราชการ 

ลูกจ�างชั่วคราวไม�มีสิทธิได�รับค�าจ�างระหว�างถูกสั่งให�พักราชการ  หรือถูกสั่งให�ออกจาก
ราชการไว�ก�อน  เว�นแต�ลูกจ�างผู�นั้นได�ปฏิบัติราชการตามหน�าท่ีล�วงเลยวันให�พักราชการไว�ก�อน  เพราะมิได�
ทราบคําสั่ง  ให�เบิกจ�ายค�าจ�างให�ถึงวันท่ีทราบหรือควรได�รับทราบคําสั่งนั้น 

อัตราลูกจ�างระหว�างพักราชการ  ไม�ถือเป'นอัตราว�าง 

ข�อ 446 มาใช�บังคับแก�การจ�ายค�าจ�างลูกจ�างประจําระหว�างอุทธรณ หรือร�องทุกข คําสั่ง
ลงโทษปลดออก  หรือถูกควบคุมตัวตามคําพิพากษาของศาลโดยอนุโลม 

ข�อ 447 การจ�ายค�าจ�างของผู�ซ่ึงถูกลงโทษตัดค�าจ�างถ�าภายหลังผู�นั้นได�รับการแต�งต้ังหรือ
ปรับค�าจ�าง  โดยได�รับค�าจ�างต�างจากเดิมและยังไม�พ�นโทษตัดค�าจ�างให�คงตัดค�าจ�างต�อไป ตามจํานวนเดิม 

 

 



 131 

 
การจ�ายค�าจ�างในกรณี 

(1) ลาออก  ให�จ�ายให�ถึงวันก�อนถึงกําหนดลาออก แต�ถ�าถึงกําหนดลาออกแล�วยังไม�ได�
รับทราบคําสั่งอนุญาตให�ลาออก  และลูกจ�างผู�นั้นยังคงปฏิบัติราชการต�อมา ให�จ�ายได�ถึงวันทราบคําสั่งหรือ
ควรได�รับทราบคําสั่ง 

(2) ปลดออก  หรือไล�ออก  ให�จ�ายได�ถึงวันก�อนระบุในคําสั่ง  แต�ถ�ายังไม�รับทราบคําสั่ง
และลูกจ�างผู�นั้นยังคงปฏิบัติราชการต�อมา  ให�จ�ายได�ถึงวันทราบคําสั่งหรือควรได�รับทราบคําสั่ง 

(3) พ�นจากราชการเพราะเกษียณอายุ  ให�จ�ายได�ถึงวันสิ้นปJ 
การจ�ายค�าจ�างลูกจ�างผู�ท่ีมิได�มาปฏิบัติราชการนอกเหนือจากท่ีกําหนดไว�ในประกาศนี้และ

เป'นกรณีเดียวกับท่ีกฎหมายว�าด�วยการนั้นบัญญัติสิทธิไว�สําหรับข�าราชการ หรือคณะรัฐมนตรีกําหนดสิทธิให�
จ�ายเงินเดือนข�าราชการไว�แล�ว  ให�  ก.ท.จ. กําหนดหลักเกณฑ การจ�ายค�าจ�างลูกจ�างให�สอดคล�องกับกฎหมาย  
หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล�าว โดยไม�ขัดหรือแย�งกับประกาศนี้ 

ข�อ 448 ลูกจ�างมีสิทธิได�รับเงินทําขวัญตามระเบียบหรือกฎหมายเก่ียวกับการจ�ายเงินทํา
ขวัญข�าราชการและลูกจ�างซ่ึงได�รับอันตรายหรือป[วยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหน�าท่ี 

ข�อ 449 ให�สํานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  เป'นหน�วยงานกลางทะเบียน
ลูกจ�างประจําของเทศบาล  ดําเนินการจัดทําทะเบียนลูกจ�างประจําของเทศบาลแก�ไขและเปลี่ยนแปลง 
รายการต�าง ๆ  ให�เป'นปEจจุบันเสมอ  และเก็บรักษาไว�  ณ  สํานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล   

เม่ือมีคําสั่งแต�งต้ังลูกจ�างประจําผู� ใดไปต�างสังกัด  ให�ส�วนราชการเดิมมอบทะเบียน
ลูกจ�างประจําให�ลูกจ�างผู�นั้นนําไปมอบแก�ส�วนราชการท่ีสังกัดใหม�ทุกครั้ง 

ทะเบียนลูกจ�างประจําของเทศบาล  ถือเป'นเอกสารลับของทางราชการไม�พึงเปdดเผยต�อ  
ผู�อ่ืนการขอคัดทะเบียนลูกจ�างประจําของเทศบาล  หรือตรวจสอบรายการให�ดําเนินการขออนุมัติตามระเบียบ
ของทางราชการ 

ข�อ 450 การเปลี่ยนอัตราค�าจ�างลูกจ�างประจํารายวันเป'นอัตราค�าจ�างรายเดือนให�เอายี่สิบ
หกวันทําการคูณด�วยอัตราค�าจ�างรายวันท่ีลูกจ�างผู�นั้นได�รับในปEจจุบัน  โดยปEดเศษข้ึนเป'น เกณฑ พิจารณาแต�
ต�องไม�เกินกว�าอัตราค�าจ�างข้ันสูงของตําแหน�งนั้น 

ข�อ 451 ให�ลูกจ�างของเทศบาลปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติตนตาม
ประกาศกําหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมท่ีกําหนดไว�สําหรับพนักงานเทศบาล ตามท่ีเทศบาลกําหนด
บทเฉพาะกาล 

ข�อ 452 ผู�ใดเป'นพนักงานเทศบาล และได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในสายงานใดอยู�ก�อน
วันท่ีประกาศนี้มีผลใช�บังคับ ให�ผู�นั้นเป'นพนักงานเทศบาลและดํารงตําแหน�งในสายงานนั้นตามประกาศ          
นี้ต�อไปโดยให�ได�รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน เช�นเดิม      

ข�อ 453 ผู�ใดเป'นลูกจ�างของเทศบาล และได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งใดอยู�ก�อนวันท่ี
ประกาศนี้มีผลใช�บังคับ ให�ผู�นั้นเป'นลูกจ�างของเทศบาลและดํารงตําแหน�งนั้นตามประกาศนี้ต�อไป  โดยให�ได�รับ
ค�าจ�าง และสิทธิประโยชน  ตลอดจนระยะเวลาการจ�างเช�นเดิม 
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ข�อ 454 การใดท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลท่ีอยู�ระหว�างการดําเนินการตาม
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2519 ซ่ึงใช�บังคับอยู�ก�อนท่ีประกาศนี้มีผลใช�บังคับ          
ให�ดําเนินการต�อไปตามท่ี ก.ท.จ. กําหนด  ท้ังนี้  ต�องไม�ขัดหรือแย�งกับมาตรฐานท่ัวไปท่ี  ก.ท. กําหนด 

ข�อ 455 การใดท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของลูกจ�างของเทศบาลท่ีมิได�กําหนดไว�ใน
ประกาศนี้   ให�นําแนวทาง หลักเกณฑ และเง่ือนไข หรือวิธีการท่ีกําหนดสําหรับพนักงานเทศบาลมาใช�บังคับ
โดยอนุโลม 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  11  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2545 

 
ธวัช  เสถียรนาม 

(นายธวัช  เสถียรนาม) 
ผู�ว�าราชการจังหวัดลําพูน 

ประธานกรรมการพนักงานจังหวัดลําพูน 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


