
 

 
 

ประกาศจงัหวดั 

 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  

จังหวัดนนทบุรี 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 

ของเทศบาล 

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

  ด้วยรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยได้บญัญตัิให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน                
มีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการบริหารงานบคุคลตามความต้องการและความเหมาะสม         
ของท้องถ่ิน ประกอบกบัพระราชบญัญัตริะเบียบบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน  พ.ศ.2542  บญัญัตใิห้ 
คณะกรรมการพนกังานเทศบาลมีอ านาจหน้าท่ีก าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหาร            
งานบคุคล  ส าหรับพนกังานเทศบาลและลกูจ้างของเทศบาล ให้เหมาะสมกบัลกัษณะการบริหาร และ
อ านาจหน้าท่ีของเทศบาล  และจะต้องอยูภ่ายใต้มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลส าหรับ
พนกังานเทศบาลและลกูจ้างของเทศบาล  ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด 
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 13  ประกอบมาตรา  23  แหง่พระราชบญัญัตริะเบียบ
บริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2542    ประกอบกบัมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ
เทศบาล ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล ก าหนด คณะกรรมการพนกังานเทศบาล จงัหวดันนทบรีุ 
ในการประชมุครัง้ท่ี 11 / 2545     เม่ือวนัท่ี  14  พฤศจิกายน  2545    ได้มีมตปิระกาศก าหนดหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลส าหรับพนกังานเทศบาลและลกูจ้างของเทศบาล  ไว้ดงัตอ่ไปนี  ้

  ข้อ  1   ประกาศนีเ้รียกวา่ “ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาล  จงัหวดันนทบรีุ 
เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของเทศบาล“ 

  ข้อ  2   ประกาศนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี   11   พฤศจิกายน   2545   เป็นต้นไป 
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  ข้อ  3   ภายใต้บทก าหนดในมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลส าหรับ             
พนกังานเทศบาลและลกูจ้างของเทศบาล ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด บรรดา           
พระราชบญัญตัิ  พระราชกฤษฎีกา  กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ หรือค าสัง่อ่ืนใด ท่ีเก่ียวกบัการ        
บริหารงานบคุคลของพนกังานเทศบาลและลกูจ้างของเทศบาลในสว่นท่ีมีก าหนดไว้แล้วในประกาศนี ้          
หรือซึง่ขดัหรือแย้งกบับทก าหนดตามประกาศนี ้  ให้ใช้บทก าหนดในประกาศนีแ้ทน 

  ข้อ  4   ในประกาศนี ้
  “  ก.ท. “  หมายความว่า  คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล   ตามกฎหมายวา่ด้วย
ระเบียบบริหารงานบคุคลส่วนท้องถ่ิน 
  “  ก.ท.จ. “  หมายความวา่  คณะกรรมการพนกังานเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน 
  “  พนกังานเทศบาล “  หมายความว่า   พนกังานเทศบาลซึง่ได้รับการบรรจแุละแตง่ตัง้ให้
ปฏิบตัริาชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนของเทศบาล  และให้หมายความรวมถึง
พนกังานครูเทศบาลหรือพนกังานเทศบาลอ่ืนท่ีได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินอดุหนนุของ       
รัฐบาลและเทศบาลน ามาจดัเป็นเงินเดือน   
  " พนกังานสว่นท้องถ่ินอ่ืน "  หมายความวา่  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 
พนกังานสว่นต าบล   ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พนกังานเมืองพทัยา และข้าราชการหรือพนกังานของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอ่ืนท่ีไมใ่ชพ่นกังานเทศบาล  โดยมีกฎหมายจดัตัง้ขึน้ ซึง่ได้รับการบรรจแุละ 
แตง่ตัง้ให้ปฏิบตัริาชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอดุหนนุของรัฐบาลท่ีให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และองค์กร        
ปกครองสว่นท้องถ่ินน ามาจดัเป็นเงินเดือนของข้าราชการหรือพนกังานส่วนท้องถ่ิน 
  “ ข้าราชการประเภทอ่ืน ” หมายความวา่  ข้าราชการพลเรือน ตามกฎหมายวา่ด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือน และข้าราชการประเภทอ่ืนตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนัน้
นอกจากพนกังานเทศบาล และพนกังานสว่นท้องถ่ินอ่ืน 

  ข้อ  5   ให้ประธานกรรมการพนกังานเทศบาล รักษาการตามประกาศนี ้และให้มีอ านาจ 
ตีความหรือวินิจฉยัปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามประกาศนี ้
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หมวด  1 
คุณสมบัตแิละลักษณะต้องห้าม 

  ข้อ  6    ผู้ ท่ีจะเข้ารับราชการเป็นพนกังานเทศบาล ต้องมีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะ     
ต้องห้าม  ดงัตอ่ไปนี ้

(1) มีสญัชาตไิทย 
(2) มีอายไุมต่ ่ากวา่สิบแปดปีบริบรูณ์ 
(3) เป็นผู้ เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น           

ประมขุตามรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยด้วยความบริสทุธ์ิใจ 
(4) ไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหนง่ข้าราชการการเมือง  
(5) ไมเ่ป็นผู้ มีกายทพุพลภาพจนไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือ              

จิตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ   หรือเป็นโรคตามท่ี ก.ท. ประกาศก าหนด ดงันี ้
(ก) โรคเรือ้นในระยะติดตอ่หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สงัคม 
(ข) วณัโรคในระยะอนัตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สงัคม 
(ง) โรคตดิยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสรุาเรือ้รัง 

(6)  ไมเ่ป็นผู้อยูใ่นระหวา่งถกูสัง่ให้พกัราชการหรือถกูสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน             
ตามมาตรฐานทัว่ไป หรือหลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของพนกังานเทศบาลตาม
กฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารงานบคุคลส่วนท้องถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(7) ไมเ่ป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอนัดี จนเป็นท่ีรังเกียจของสงัคม 
(8) ไมเ่ป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
(9)  ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 
(10)  ไมเ่ป็นผู้ เคยต้องรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุเพราะกระท า               

ความผิดทางอาญา เว้นแตเ่ป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
(11) ไมเ่ป็นผู้ เคยถกูลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไลอ่อกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วย              

งานอ่ืนของรัฐ   
(12) ไมเ่ป็นผู้ เคยถกูลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินยัตามมาตรฐาน      

ทัว่ไป หรือหลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของพนกังานเทศบาล ตามกฎหมายวา่ด้วย
ระเบียบบริหารงานบคุคลส่วนท้องถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน  
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(13) ไมเ่ป็นผู้ เคยถกูลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินยัตามมาตรฐานทัว่ไป หรือ            
หลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของพนกังานเทศบาลตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบ
บริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน  

(14) ไมเ่ป็นผู้ เคยกระท าการทจุริตในการสอบเข้ารับราชการ                                               

  ข้อ  7    ผู้ ท่ีจะเข้ารับราชการเป็นพนกังานเทศบาล ซึง่ขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะ
ต้องห้ามตามข้อ  6  ก.ท.จ.  อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็นพนกังานเทศบาลได้ ในกรณี    
ดงันี ้

(1)  ผู้ซึง่ขาดคณุสมบตัติามข้อ  6  (7)  (9)  (10) และ (14) 
(2)  ผู้ซึง่ขาดคณุสมบตัติามข้อ  6 (11)  (12) ซึง่ได้ออกจากงานหรือราชการเกินสองปี    

แล้ว และมิใชก่รณีออกเพราะกระท าผิดในกรณีทจุริตตอ่หน้าท่ี 
(3) ผู้ซึง่ขาดคณุสมบตัิตามข้อ  6 (13)  ซึง่ได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้ว    

และมิใชก่รณีออกเพราะกระท าผิดในกรณีทจุริตตอ่หน้าท่ี 

  ข้อ  8   ผู้ ท่ีเป็นพนกังานเทศบาลต้องมีคณุสมบตัแิละไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ  6    
ตลอดเวลาท่ีรับราชการ  เว้นแตค่ณุสมบตัิตามข้อ  6  (6)  หรือได้รับการยกเว้นในกรณีขาดคณุสมบตัหิรือ 
มีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ  7 

  ข้อ  9   การพิจารณายกเว้นกรณีการขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ 7            
ของ  ก.ท.จ. ให้พิจารณาถึงความจ าเป็นและประโยชน์ของทางราชการท่ีจะได้รับ และมตขิอง  ก.ท.จ. ใน
การประชมุปรึกษายกเว้นคณุสมบตัหิรือลกัษณะต้องห้ามดงักลา่ว    ให้  ก.ท.จ.  ประชมุพิจารณาลงมต ิ   
โดยจะต้องได้คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ส่ีในห้าของจ านวนกรรมการในท่ีประชมุ และการลงมตใิห้กระท า       
โดยลบั 

  ข้อ  10   ในการขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีการขาดคณุสมบตัิหรือมี
ลกัษณะต้องห้ามท่ี  ก.ท.จ.  อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้  สามารถด าเนินการดงันี ้
            (1)  ผู้ซึง่ขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้าม ในการท่ีจะเข้ารับราชการเป็น          
พนกังานเทศบาล และเป็นกรณีท่ี  ก.ท.จ. อาจพิจารณายกเว้นได้  และผู้นัน้ประสงค์จะขอให้ ก.ท.จ.  
พิจารณายกเว้นในกรณีขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้าม เพ่ือจะเข้ารับราชการ โดยมีผู้ มีเกียรติอนัควร
เช่ือถือได้ไมน้่อยกวา่สองคนเป็นผู้ รับรองความประพฤต ิให้ย่ืนค าขอ และหนงัสือรับรอง ตามแบบท้าย
ประกาศนี ้ พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  
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            (2)  การขอให้ ก.ท.จ.พิจารณายกเว้นในกรณีขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้าม
เพ่ือสมคัรกลบัเข้ารับราชการเป็นพนกังานเทศบาล จะย่ืนค าขอตอ่เลขานกุาร ก.ท.จ.  หรือนายกเทศมนตรี
ของเทศบาลท่ีผู้นัน้ประสงค์จะเข้ารับราชการ ก็ได้ 

          (3)  ในกรณีท่ีมีผู้ ย่ืนค าขอตอ่เลขานกุาร ก.ท.จ. ให้สง่เร่ืองให้นายกเทศมนตรี
พิจารณา หรือ กรณีย่ืนตอ่นายกเทศมนตรี ให้นายกเทศมนตรี พิจารณา และถ้าต้องการจะรับผู้ ย่ืนค าขอนัน้
เข้ารับราชการ   ก็ให้ด าเนินการสอบสวนเพ่ือให้ทราบรายละเอียดเก่ียวกบัประวตัสิ่วนตวั ประวตักิารรับ 
ราชการ  หรือการท างาน  การประกอบคณุงามความดี  ความผิดหรือความเส่ือมเสีย  และความประพฤติ
ของผู้นัน้ โดยให้สอบสวนจากผู้บงัคบับญัชาหรือหวัหน้างาน และผู้ มีเกียรตซิึง่อยูใ่กล้ชิดอนัควรเช่ือถือได้ 
แล้วพิจารณาอีกชัน้หนึง่ว่ายงัต้องการ จะรับผู้นัน้เข้ารับราชการหรือไม ่ ถ้าต้องการรับก็ให้แจ้งและสง่เร่ือง
การสอบสวนดงักลา่วพร้อมทัง้เอกสาร หลกัฐานการสอบสวนนัน้ให้เลขานกุาร ก.ท.จ. ด าเนินการตอ่ไปและ
หากนายกเทศมนตรีไมต้่องการรับผู้ ย่ืนค าขอนัน้เข้ารับราชการให้แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้นัน้และเลขานกุาร      
ก.ท.จ. ทราบ 
            (4)  ในกรณีท่ีนายกเทศมนตรี ไมแ่จ้งผลการพิจารณาตามข้อ (3)   ให้เลขานกุาร  
ก.ท.จ. ทราบภายในหกเดือนนบัแตว่นัท่ีเลขานกุาร  ก.ท.จ. สง่เร่ืองไปให้ ถือว่าเทศบาลนัน้ไมต้่องการจะรับ
บรรจ ุให้เลขานกุาร ก.ท.จ. ยตุเิร่ืองและแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบ 
            (5)  เม่ือเลขานกุาร ก.ท.จ. ได้รับเร่ืองการสอบสวนตามข้อ (3)  เห็นวา่ข้อเท็จจริง  
และเอกสารหลกัฐานเพียงพอท่ีจะประกอบการพิจารณาของ  ก.ท.จ.  ก็ให้ด าเนินการน าเสนอ ก.ท.จ. เพ่ือ
พิจารณา 
            (6)  การขอยกเว้นในกรณีท่ีขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้าม เพ่ือสมคัรสอบ   
แขง่ขนัหรือเพ่ือเข้ารับการคดัเลือกเป็นพนกังานเทศบาล ให้ผู้ประสงค์จะเข้าเป็นพนกังานเทศบาลย่ืนค าขอ
ตอ่เลขานกุาร  ก.ท.จ. ของเทศบาลท่ีผู้นัน้มีความประสงค์  และให้เลขานกุาร ก.ท.จ. รวบรวมข้อเท็จจริง
และเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ   ให้เพียงพอท่ีจะประกอบการพิจารณาของ  ก.ท.จ. แล้วด าเนินการน าเสนอ  
ก.ท.จ. เพ่ือพิจารณาลงมตลิบัตามข้อ  (5) 
            (7)  ในกรณีท่ี  ก.ท.จ. ได้พิจารณาลงมตสิ าหรับผู้ขอยกเว้นกรณีท่ีขาดคณุสมบตัิ
หรือลกัษณะต้องห้ามรายใดและผู้นัน้ไมไ่ด้รับการยกเว้น  การขอให้  ก.ท.จ. พิจารณายกเว้นในกรณีท่ีขาด
คณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้ามอีก   ผู้นัน้จะขอได้ตอ่เม่ือเวลาได้ล่วงเลยไปแล้วไมน้่อยกว่าหนึง่ปี  นบัแต่
วนัท่ี  ก.ท.จ. ลงมต ิ    
 
 
 



 6 

หมวด  2 
การก าหนดจ านวนต าแหน่งและอัตราต าแหน่ง 

  ข้อ  11    การก าหนดจ านวนต าแหนง่และอตัราต าแหนง่พนกังานเทศบาลให้ค านงึถึง
ลกัษณะหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คณุภาพและความยากของงาน  คา่ใช้จ่ายของเทศบาลหรือ
คา่ใช้จา่ยของรัฐในหมวดเงินอดุหนนุ  โดยการก าหนดต าแหนง่ดงักลา่วจะต้องเทียบได้ในมาตรฐาน         
เดียวกนักบัข้าราชการพลเรือนสามญั  ข้าราชการครูหรือข้าราชการอ่ืนแล้วแตก่รณี 

  ข้อ  12.    ต าแหนง่พนกังานเทศบาลมี  3  ประเภท  ดงันี  ้
(1) ต าแหนง่ประเภททัว่ไป 
(2) ต าแหนง่ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
(3) ต าแหนง่ประเภทบริหารระดบัสงูหรือบริหารระดบักลาง 

ต าแหนง่ประเภทวิชาชีพเฉพาะได้แก่ ต าแหนง่ตัง้แตร่ะดบั 7 ขึน้ไป ดงัตอ่ไปนี ้
   (ก) ต าแหนง่ท่ีมีลกัษณะงานวิชาชีพซึง่ต้องปฏิบตัโิดยผู้ส าเร็จการศกึษาในระดบั
ปริญญาท่ีไมอ่าจมอบหมายให้ผู้ มีคณุวฒุิอยา่งอ่ืนปฏิบตัิงานแทนได้   และเป็นงานท่ีมีผลกระทบตอ่ชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนอยา่งเห็นได้ชดั  โดยมีองค์กรตามกฏหมายท าหน้าท่ีตรวจสอบกลัน่กรองและ
รับรองการประกอบวิชาชีพ รวมทัง้ลงโทษผู้กระท าผิดกฎหมายเก่ียวกบัการประกอบอาชีพดงักลา่ว  ซึง่
ได้แก่ต าแหนง่ท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีในวิชาชีพเฉพาะ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) วิชาชีพเฉพาะกายภาพบ าบดั 
(2) วิชาชีพเฉพาะการทนัตแพทย์ 
(3) วิชาชีพเฉพาะการพยาบาล 
(4) วิชาชีพเฉพาะการแพทย์ 
(5) วิชาชีพเฉพาะการสตัวแพทย์ 
(6) วิชาชีพเฉพาะเภสชักรรม 
(7) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมเคร่ืองกล 
(8) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมไฟฟ้า 
(9) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมโยธา 
(10)วิชาชีพเฉพาะสถาปัตยกรรม 
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(ข) ต าแหนง่ท่ีมีลกัษณะงานวิชาชีพซึง่ต้องปฎิบตัโิดยผู้ส าเร็จการศกึษาใน         
ระดบัปริญญาท่ีไมอ่าจมอบหมายให้ผู้ มีคณุวฒุิอยา่งอ่ืนปฏิบตัแิทนได้  และเป็นงานท่ีมีผลกระทบตอ่ชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนอยา่งเห็นได้ชดั อีกทัง้เป็นงานท่ีขาดแคลนก าลงัคนในภาคราชการ ซึง่ได้แก่   
ต าแหนง่ท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีในวิชาชีพเฉพาะ  ดงัตอ่ไปนี ้

 (1)  วิชาชีพเฉพาะรังสีการแพทย์ 
 (2)  วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมชลประทาน 
(ค) ต าแหนง่ท่ีมีลกัษณะงานวิชาชีพซึง่ต้องปฏิบตัโิดยผู้ส าเร็จการศกึษาใน       

ระดบัปริญญาท่ีไมอ่าจมอบหมายให้ผู้ มีคณุวฒุิอยา่งอ่ืนปฏิบตัแิทนได้ และเป็นงานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึง่มีลกัษณะในเชิงวิจยัและพฒันา อีกทัง้เป็นงานขาดแคลนก าลงัคนในภาคราชการซึง่ได้แก่ 
ต าแหนง่ท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีในวิชาชีพเฉพาะ ดงัตอ่ไปนี ้

      (1)  วิชาชีพเฉพาะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ต าแหนง่ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะได้แก่ ต าแหนง่ตัง้แตร่ะดบั 9 ขึน้ไป ซึง่ต้องปฏิบตังิานท่ี 

เป็นงานหลกัของหนว่ยงาน โดยอาศยัพืน้ฐานของความรู้ ประสบการณ์ การฝึกฝนทฤษฎีหรือหลกัวิชา      
อนัเก่ียวข้องกบังาน และเป็นงานเชิงพฒันาระบบหรือมาตรฐานของงาน งานอนรัุกษ์ตามภารกิจ หรือ           
งานท่ีต้องปฏิบตัิโดยผู้ มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์เป็นอยา่งสงูเฉพาะด้านอนัเป็นท่ี           
ยอมรับในวงการวิชาการหรือวงการด้านนัน้ ๆ ซึง่ได้แก่ต าแหนง่ท่ีปฎิบตัหิน้าท่ีท่ีต้องใช้ความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน ดงัตอ่ไปนี ้

      (1)  ด้านการผงัเมือง 
      (2)  ด้านการฝึกอบรม 
 (3)  ด้านการสืบสวนสอบสวน 
 (4)  ด้านตรวจสอบบญัชี 
 (5)  ด้านนิติการ 
 (6)  ด้านโบราณคดี 
 (7)  ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 (8)  ด้านวิชาการคลงั 
 (9)  ด้านวิชาการบญัชี 
      (10) ด้านวิชาการพฒันาชมุชน 
      (11) ด้านวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

                  (12) ด้านวิชาการสตัวบาล 
                    (13) ด้านวิชาการสาธารณสขุ 
                    (14) ด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม 
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                    (15) ด้านวิชาการสขุาภิบาล 
         (16) ด้านวิศวกรรม 

                  (17) ด้านอ่ืนท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด 
ต าแหนง่ประเภทบริหารระดบัสงูหรือบริหารระดบักลาง 

        (ก)  ต าแหนง่ประเภทบริหารระดบัสงู ได้แก่ ต าแหน่งตัง้แตร่ะดบั 9 ขึน้ไปท่ีมี
ฐานะและหน้าท่ีในการบริหารงานเป็น 

(1) ปลดัเทศบาล 
       (2) หวัหน้าสว่นราชการท่ีสงูกวา่กองในเทศบาล 
 

(ข)  ต าแหนง่ประเภทบริหารระดบักลางได้แก่  ต าแหนง่ระดบั 8 ท่ีมีฐานะ 
และหน้าท่ีในการบริหารงานเป็น 

(1)  ปลดัเทศบาล 
 (2)  รองปลดัเทศบาล 
 (3)  ผู้อ านวยการกอง หรือ หวัหน้าสว่นราชการท่ีมีฐานะเป็นกอง 

ส าหรับต าแหนง่พนกังานครูเทศบาลให้ก าหนดประเภทและสายงานได้  ดงันี  ้
  (ก)  ต าแหนง่พนกังานครูเทศบาล  มี  3  ประเภท  ดงัตอ่ไปนี ้
       (1)  ต าแหนง่ประเภททัว่ไป 
       (2)  ต าแหนง่ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ  (ชช.)  ได้แก่  ต าแหนง่ตัง้แตร่ะดบั 9 ขึน้ไป            
ท่ีผา่นการประเมินความเช่ียวชาญและผลงานทางวิชาการเฉพาะตวั  ท่ีต้องปฏิบตังิานท่ีเป็นหลกัของ        
หนว่ยงาน  โดยอาศยัพืน้ฐานของความรู้  ประสบการณ์  การฝึกฝนทฤษฎีหรือหลกัวิชาอนัเก่ียวข้องกบังาน
และเป็นงานเชิงพฒันาระบบหรือมาตรฐานของงาน  หรืองานท่ีต้องปฏิบตัิโดยผู้ มีความรู้ความสามารถหรือ
ประสบการณ์เป็นอย่างสงูเฉพาะด้านอนัเป็นท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวงการด้านนัน้ ๆ  และต้องใช้ความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้านดงัตอ่ไปนี ้
            (1.1)  ด้านนิเทศก์การศกึษา 
            (1.2)  ด้านบริหารสถานศกึษา 
       (3)  ต าแหนง่ประเภทบริหารระดบัสงูหรือบริหารระดบักลาง  ดงันี  ้
            (3.1)  ต าแหนง่บริหารระดบัสงู  ได้แก่ต าแหนง่ตัง้แตร่ะดบั 9  ขึน้ไป  ท่ีมีฐานะและ 
หน้าท่ีในการบริหารงานเป็น  หวัหน้าส่วนราชการท่ีสงูกวา่กองการศกึษาในเทศบาล 
            (3.2)  ต าแหนง่บริหารระดบักลาง  ได้แก่ต าแหนง่ระดบั 8  ท่ีมีฐานะและหน้าท่ีใน
การบริหารงาน  ดงัตอ่ไปนี ้
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                      (3.2.1)  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ผู้อ านวยการวิทยาลยั 
                      (3.2.2)  ผู้อ านวยการกองการศกึษา 
                      (3.2.3)  ศกึษานิเทศก์ 
  (ข)  สายงานของพนกังานครูเทศบาล  มีดงันี ้
       (1)  สายงานพนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษา  ซึง่ได้รับเงินเดือนจาก
งบประมาณหมวดเงินอดุหนนุของรัฐบาลได้แก่สายงานดงัตอ่ไปนี ้
              (1.1)  สายงานผู้บริหารสถานศกึษา  (ครู บ.) 
              (1.2.)  สายงานผู้สนบัสนนุการสอน  (ครู ส.) 
              (1.3)  สายงานผู้สอน  (ครู ป.) 
       (2)  สายงานพนกังานครูเทศบาลท่ีไมส่งักดัสถานศกึษา ซึง่ได้รับเงินเดือนจาก
งบประมาณหมวดเงินเดือนของเทศบาล  ได้แก่สายงานดงัตอ่ไปนี ้
              (2.1)  สายงานนกับริหารการศกึษา 
              (2.2)  สายงานศกึษานิเทศก์ 
              (2.3)  สายงานสารวตัรนกัเรียน 
              (2.4)  สายงานเจ้าหน้าท่ีสนัทนาการ 
              (2.5)  สายงานบรรณารักษ์ 
   (2.6)  สายงานนกัวิชาการศกึษา 
              (2.7)  สายงานเจ้าพนกังานห้องสมดุ 
              (2.8)  สายงานเจ้าพนกังานศนูย์เยาวชน 
              (2.9)  สายงานเจ้าหน้าท่ีห้องสมดุ 

 (2.10)  สายงานเจ้าหน้าท่ีศนูย์เยาวชน 

  ข้อ  13    ระดบัต าแหนง่พนกังานเทศบาลอาจมีได้ 9  ระดบั  คือ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3
ระดบั 4  ระดบั 5  ระดบั 6  ระดบั 7  ระดบั 8  และระดบั 9  โดยต าแหนง่ระดบั 1  เป็นระดบัต ่าสดุเรียง
สงูขึน้ไปเป็นล าดบัตามความยากและคณุภาพของงานจนถึงต าแหนง่ระดบั 9  เป็นระดบัสงูสดุ 
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  ข้อ  14    การก าหนดต าแหน่งพนกังานเทศบาลในสว่นราชการวา่จะมีต าแหนง่ใด ระดบั
ใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด โดยให้เทศบาลจดัท าเป็นแผนอตัราก าลงัของเทศบาล เพ่ือเป็นกรอบ
ในการก าหนดต าแหนง่ และการใช้ต าแหนง่พนกังานเทศบาล โดยเสนอให้  ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
  ในการจดัท าแผนอตัราก าลงัของเทศบาลตามวรรคหนึง่ ให้เทศบาลค านงึถึงภารกิจ 
อ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ลกัษณะงานท่ีต้องปฏิบตั ิความยากและคณุภาพของงานและปริมาณงาน 
ตลอดทัง้ภาระคา่ใช้จา่ยของเทศบาลและของรัฐในหมวดเงินอดุหนนุท่ีจะต้องจา่ยในด้านบคุคล  

  ข้อ  15    การก าหนดต าแหน่งพนกังานเทศบาลต าแหนง่ใดเป็นต าแหนง่ระดบัใด ให้
ประเมินความยากและคณุภาพของงานในต าแหนง่นัน้แล้วปรับเทียบกบับรรทดัฐาน  ในมาตรฐานก าหนด
ต าแหนง่ท่ี  ก.ท. จดัท าไว้ตามมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัอตัราต าแหนง่และมาตรฐานของต าแหนง่  การปรับ
ต าแหนง่เทียบกบับรรทดัฐานในมาตรฐานก าหนดต าแหนง่  ให้จดัต าแหนง่ท่ีมีลกัษณะงานอยา่งเดียวกนั
เข้าประเภทและสายงานเดียวกนั  และจดัต าแหนง่ในสายงานเดียวกนัท่ีมีความยากและคณุภาพของงาน
อยูใ่นระดบัเดียวกนัโดยประมาณเข้ากลุม่ต าแหนง่เดียวกนัและระดบัเดียวกนั 

  ข้อ  16    ในการจดัท าแผนอตัราก าลงัของเทศบาล ให้เทศบาลแตง่ตัง้คณะกรรมการ
จดัท าแผนอตัราก าลงัของเทศบาล  ประกอบด้วย 
      (1)  นายกเทศมนตรี                เป็นประธาน   

(2) ปลดัเทศบาล                 เป็นกรรมการ 
(3) ผู้อ านวยการส านกัผู้อ านวยการกองหรือหวัหน้าสว่นราชการ      เป็นกรรมการ 
(4) พนกังานเทศบาลคนหนึง่ท่ีได้รับมอบหมาย        เป็นกรรมการและ 

     เลขานกุาร 

  ข้อ  17    ให้คณะกรรมการจดัท าแผนอตัราก าลงัของเทศบาล จดัท าแผนอตัราก าลงั  โดย
ให้ค านงึถึงภารกิจ อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายว่าก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน ตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล ลกัษณะงานท่ีต้องปฏิบตั ิความยากและคณุภาพของงาน 
และปริมาณงานของสว่นราชการตา่ง ๆ  ในเทศบาล  ตลอดทัง้ภาระคา่ใช้จ่ายของเทศบาลและของรัฐใน
หมวดเงินอดุหนนุท่ีจะต้องจา่ยในด้านบคุคลและการจดัสรรเงินงบประมาณของเทศบาล โดยก าหนดเป็น
แผนอตัราก าลงัของเทศบาล ในระยะเวลา 3 ปี และแผนอตัราก าลงัดงักลา่วอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
สาระส าคญั  ดงันี ้
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(1) บทศกึษาวิเคราะห์อ านาจหน้าท่ีและภารกิจความรับผิดชอบของเทศบาลในชว่ง

ระยะเวลา 3  ปี 
(2) บทศกึษาวิเคราะห์ความต้องการก าลงัคนทัง้หมดของเทศบาล ในชว่งระยะเวลา 3 ปี  

วา่ต้องการก าลงัคนประเภทใด  ระดบัใด  จ านวนเท่าใด  จงึจะสามารถปฏิบตังิาน  ตามภารกิจท่ีอยูใ่น
อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

(3) บทศกึษาวิเคราะห์ประเมินความต้องการก าลงัคนท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัและก าลงัคนท่ีขาด
อยูแ่ละต้องการเพิ่มขึน้  อตัราความต้องการก าลงัคนเพิ่มขึน้  เน่ืองจากการขยายงานหรือได้รับมอบหมาย
เพิ่มขึน้  อตัราการสญูเสียก าลงัคนในแตล่ะปี 

(4) บทศกึษาวิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลงัคน  เป็นการวางแผนเพื่อให้มีการใช้    
ก าลงัคนท่ีมีอยูใ่นเทศบาลให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยส ารวจและประเมินความรู้ความสามารถของก าลงัคน
ท่ีมีอยู ่การพฒันาหรือฝึกอบรมก าลงัคนท่ีมีอยูใ่นมีประสิทธิภาพสงูขึน้ และใช้ก าลงัคนท่ีมีอยูใ่ห้เหมาะสม
กบัความรู้ความสามารถของแตล่ะคน 

(5) การจดัโครงสร้างการแบง่สว่นราชการ  การก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของแตล่ะ
สว่นราชการ  การแบง่งานภายในสว่นราชการการก าหนดต าแหนง่และระดบัต าแหน่งตา่ง ๆ  โดยมีเกณฑ์
เบือ้งต้น  ดงันี ้
              ก โครงสร้างการแบง่สว่นราชการ  เทศบาลใดจะจดัโครงสร้าง  การแบง่สว่นราชการ 
ใดบ้าง  ให้เป็นไปตามกรอบของหลกัเกณฑ์การก าหนดขนาดของเทศบาล 
       ข  การก าหนดต าแหนง่และระดบัต าแหนง่ เทศบาลใดจะมีต าแหนง่ใดอยูใ่นส่วน
ราชการใด  มีระดบัต าแหนง่ใดให้เป็นไปตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี  ท่ีเทศบาลจดัท าขึน้  โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานเทศบาล 

(6) การก าหนดต าแหนง่เพิ่มใหม่ 
ก  เกณฑ์เบือ้งต้นส าหรับการก าหนดจ านวนต าแหนง่เพิ่มขึน้ใหม ่ ให้เทศบาลค านงึ 

ถึงอ านาจหน้าท่ีปริมาณงานของต าแหนง่นัน้ ๆ  ด้วย 
        ข  การก าหนดต าแหนง่เพิ่มขึน้ใหมใ่ห้เทศบาลขอก าหนดเทา่ท่ีจ าเป็นจริง ๆ  โดย
จะต้องจดัสรรงบประมาณตัง้เป็นอตัราเงินเดือนส าหรับต าแหนง่ท่ีเพิ่มขึน้ใหมด้่วย 
        ค  ให้คณะกรรมการพนกังานเทศบาลเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนด
ต าแหนง่เพิ่มขึน้ใหม ่ เว้นแตก่รณีการก าหนดต าแหนง่ในสายงานใหมท่ี่ยงัไมไ่ด้จดัท ามาตรฐานก าหนด
ต าแหนง่ของต าแหนง่สายงานนัน้  ให้คณะกรรมการพนกังานเทศบาล  เสนอให้คณะกรรมการกลาง
พนกังานเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบและจดัท ามาตรฐานก าหนดต าแหนง่ก่อน 
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        ง  การขออนมุตักิ าหนดต าแหนง่ใหม่  นอกจากจะพิจารณาเหตผุลด้านปริมาณงาน
และคณุภาพของงานแล้วให้ค านงึถึงจ านวนลกูจ้างทัง้ประจ าและชัว่คราวท่ีปฏิบตังิานในงานนัน้ด้วย  ทัง้นี ้ 
เพ่ือมิให้เกิดปัญหาคนล้นงาน  และเป็นการประหยดังบประมาณรายจา่ยด้านบคุคลของเทศบาลและของ
รัฐในหมวดเงินอดุหนนุด้วย 
        จ  การขออนมุตักิ าหนดต าแหนง่ใหมใ่ห้พิจารณาถึงความส าคญั  ความเหมาะสมและ
ความถกูต้องของกรอบต าแหนง่ในงานนัน้ด้วย  โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง  ควรจะให้ต าแหน่งในงานนัน้สามารถ
รองรับความก้าวหน้าของบคุลากรในงานนัน้ได้ 
        ฉ  ก่อนท่ีเทศบาลจะขออนมุตักิ าหนดต าแหนง่ขึน้ใหม่  ให้เทศบาลพิจารณา
ด าเนินการกบัต าแหนง่ท่ีว่างและมีความจ าเป็นน้อยเสียก่อน  โดยการตดัโอนหรือปรับปรุงและตดัโอน 
(เกล่ียต าแหนง่)  ไปไว้ในงานท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นเร่งดว่นมากกวา่ 
        ช  การก าหนดต าแหนง่ใหม ่ คณะกรรมการพนกังานเทศบาลต้องท าการวิเคราะห์
ต าแหนง่และจ าเป็นต้องใช้ข้อมลูเพื่อประกอบการพิจารณา  ดงันัน้  จงึขอให้เทศบาลได้ให้ความส าคญั      
กบัการเสนอข้อมลู  โดยกรอกเอกสารตามแบบให้ถกูต้อง  กลา่วคือ  จะต้องเป็นข้อมลูท่ีตรวจสอบจาก   
เจ้าหน้าท่ีส านกังาน ก.ท.จ.และเอกสารต้องครบถ้วนกล่าวคือจะต้องรายงานข้อมลูตามแบบ  1 – 5  อยา่ง
ครบถ้วน  รายละเอียดตามแบบแนบท้าย 
  (6)  กรณีเทศบาลมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแผนอตัราก าลงั  3  ปี  ในระหว่างท่ียงัไม่
ครบก าหนดระยะเวลาของแผนให้ท าได้  โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. 

  ข้อ  18    เม่ือ ก.ท.จ.พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มีต าแหนง่พนกังานเทศบาลต าแหน่งใด  
ระดบัใด  ในสว่นราชการใด  จ านวนเทา่ใด  ตามข้อ  14  แล้วให้เทศบาลพิจารณาจดัสรรเงินงบประมาณ
เพิ่มในแตล่ะปีส าหรับตัง้เป็นอตัราเงินเดือนของต าแหนง่ดงักลา่วให้สอดคล้องกนั 
  การด าเนินการตามวรรคหนึง่  ถ้าใช้งบประมาณในหมวดเงินอดุหนนุให้เทศบาลรายงาน 
ก.ท.จ.  เพ่ือจะได้รายงาน ก.ท. เพ่ือแจ้งหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องประสานกบัส านกังบประมาณในการจดัสรร
เงินงบประมาณในแตล่ะปี  ส าหรับตัง้เป็นอตัราเงินเดือนของต าแหนง่ดงักล่าวให้สอดคล้องกนั  และเม่ือ       
ได้รับจดัสรรงบประมาณส าหรับอตัราเงินเดือนของต าแหน่งดงักลา่วแล้วให้หนว่ยงานท่ีได้รับการจดัสรร
อตัราเงินเดือนของต าแหนง่จากส านกังบประมาณ  เป็นผู้พิจารณาจดัสรรอตัราเงินเดือนของต าแหนง่       
ตามหลกัเกณฑ์ท่ี ก.ท. ก าหนด 
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  ข้อ  19    หลกัเกณฑ์การก าหนดต าแหนง่และจ านวนต าแหนง่พนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดั
สถานศกึษา  ให้ด าเนินการ  ดงันี ้  

(1)  โรงเรียนมีการจดัการศกึษาระดบัใดระดบัหนึง่หรือหลายระดบั ดงันี ้
       -  ระดบัก่อนประถมศกึษา   -  ระดบัมธัยมศกึษา 
       -  ระดบัประถมศกึษา    -  ระดบัอาชีวศกึษา 
  (2)  ห้องเรียนก าหนดให้มีนกัเรียนห้องละ 40  คน  เศษท่ีเหลือถ้าเกิน  10  คนขึน้ไปให้          
จดัเพิ่ม  1  ห้องเรียน  (ยกเว้นระดบัก่อนประถมศกึษา  ให้มีนกัเรียนห้องละ  30  คน) 
  (3)  บคุลากรในโรงเรียนมี  3  สายงาน  คือ 
       -  สายงานผู้บริหารสถานศกึษาได้แก่  ผู้บริหารโรงเรียนและผู้ชว่ยผู้บริหารโรงเรียน   

         (ครู บ.) 
       -  สายงานผู้สนบัสนนุการสอน  (ครู ส.) 
       -  สายงานผู้สอน  (ครู ป.) 

(4)  เกณฑ์การก าหนดต าแหนง่และมาตรฐานอตัราก าลงั 
       (4.1)  ผู้บริหารโรงเรียน 
    -  ก าหนดให้มีผู้บริหารโรงเรียน ๆ ละ 1  คน 
    -  ผู้บริหารโรงเรียนทกุคนต้องมีชัว่โมงปฏิบตักิารสอนอย่างน้อยสปัดาห์ละ              
5  ชัว่โมง   ยกเว้นผู้บริหารโรงเรียน  ซึง่มีจ านวนห้องเรียนรวม  24  ห้องขึน้ไป  ผู้บริหารโรงเรียนไมต้่องมี 
ชัว่โมงท าการสอน 

(4.2)  ผู้ชว่ยผู้บริหารโรงเรียน 
  (4.2.1)  ก าหนดให้มีจ านวนผู้ชว่ยผู้บริหาร  ดงันี ้
  -  โรงเรียนท่ีมีห้องเรียนรวม  11  ห้องเรียนลงมา  ไมมี่ผู้ช่วยผู้บริหาร 
  -  โรงเรียนท่ีมีห้องเรียนรวมตัง้แต ่12 – 23 ห้องเรียน มีผู้ช่วยฯ  ได้  1  คน 
  -  โรงเรียนท่ีมีห้องเรียนรวมตัง้แต ่24 – 35  ห้องเรียน มีผู้ช่วยฯ ได้  2  คน 
  -  โรงเรียนท่ีมีห้องเรียนรวมตัง้แต ่36 – 47  ห้องเรียน มีผู้ช่วยฯ ได้  3  คน 
  -  โรงเรียนท่ีมีห้องเรียนรวมตัง้แต ่48 ห้องเรียนขึน้ไป มีผู้ช่วยฯ ได้  4  คน 

     (4.2.2)  ก าหนดให้ปฏิบตังิานด้านบริหาร  ดงันี ้
    -  โรงเรียนท่ีมีผู้ชว่ยฯ  1  คน  ผู้ชว่ยฯ  ต้องท าหน้าท่ีทกุอย่างในโรงเรียน
ทัง้ด้านวิชาการ  บริหาร  ปกครอง  และบริการ 
    -  โรงเรียนท่ีมีผู้ชว่ยฯ  2  คน  ก็จะแบง่งานเป็น  2  ฝ่าย  คือ ฝ่ายวิชาการ           
กบัฝ่ายบริหาร  ปกครองและบริการ 
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    -  โรงเรียนท่ีมีผู้ชว่ยฯ  3  คน  ก็จะแบง่งานเป็น  3  ฝ่าย  คือ ฝ่ายวิชาการ         
ฝ่ายบริหารกบัฝ่ายปกครองและบริการ 
    -  โรงเรียนท่ีมีผู้ชว่ยฯ  4  คน  ก็จะแบง่งานเป็น  4  ฝ่าย  คือ ฝ่ายวิชาการ         
ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายปกครองและฝ่ายบริการ 
     (4.2.3)  ผู้ชว่ยผู้บริหารทกุคนต้องมีชัว่โมงปฏิบตัิการสอนอยา่งน้อยสปัดาห์ละ        
5 ชัว่โมง 
         (4.3)  ครูสนบัสนนุการสอน 
     (4.3.1)  ก าหนดให้มีต าแหนง่ครูสนบัสนนุการสอน  9  ต าแหนง่  ดงันี ้
    -  ครูบรรณารักษ์ 
    -  ครูธุรการ 
    -  ครูอนามยัโรงเรียน 
    -  ครูโภชนาการ 
    -  ครูการเงิน 
    -  ครูโสตทศันศกึษา 
    -  ครูแนะแนว 
    -  ครูพสัด ุ
    -  ครูทะเบียนและวดัผล 
     (4.3.2)  ก าหนดให้มีจ านวนครูสนบัสนนุการสอน  ดงันี ้
    -  โรงเรียนท่ีมีห้องเรียน รวม 6 – 11 ห้อง มีครูสนบัสนนุการสอนได้ 1 คน 
    - “     12 – 17   “                     2 คน 
    - “     18 – 23  “            3  คน 
    - “      24 – 29  “           4  คน 
    - “      30 – 35  “           5  คน 
    - “      36 – 41  “                     6  คน 
    - “      42 – 47  “           7  คน 
    - “      48 – 53  “           8  คน 
    - “      54 – 59  “           9  คน 
    - “      60 – 65  “         10  คน 
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     (4.3.3)  ครูสนบัสนนุการสอนทกุคนต้องมีชัว่โมงปฏิบตัิการสอนอย่างน้อย
สปัดาห์ละ 5  ชัว่โมง   
     (4.3.4)  การท่ีจะให้มีครูสนบัสนนุการสอนต าแหนง่ใดในโรงเรียนให้ขึน้อยูก่บั 
ความจ าเป็นและความเหมาะสมของแตล่ะโรงเรียน 
    ในกรณีท่ีโรงเรียนก าหนดให้มีครูสนบัสนนุการสอนมากกวา่  9  คน  ให้
โรงเรียนพิจารณาขอแตง่ตัง้ซ า้กบัต าแหนง่ครูสนบัสนนุการสอนทัง้  9  ต าแหนง่ข้างต้นได้  เชน่  โรงเรียน ก. 
ก าหนดให้มีครู สนบัสนนุการสอนได้  10  คน  เม่ือบรรจ ุ 9  ต าแหนง่  แล้วยงัเหลืออีก  1  คน  ถ้าโรงเรียน
เห็นวา่ครูโภชนาการท่ีมีอยูต้่องรับผิดชอบปริมาณงานมากก็อาจพิจารณาขอรับการบรรจแุตง่ตัง้ครูท่ีเหลือ  
1  คน  เป็นครูโภชนาการอีก  1  ต าแหนง่ก็ได้ 

  (4.4) ครูปฏิบตัิการสอน  (ผู้สอน) 
    ก าหนดให้มีครูปฏิบตัิการสอน (ผู้สอน)  ได้จากการค านวณ  ดงันี ้

 -  ครูระดบัก่อนประถมศกึษา  อตัราส่วนครู  1  คนตอ่นกัเรียน  23  คน 
 -  ครูระดบัประถมศกึษา         อตัราสว่นครู  1  คนตอ่นกัเรียน  25  คน 
 -  ครูระดบัมธัยมศกึษา        อตัราสว่นครู  1  คนตอ่นกัเรียน  25  คน 
 -  ครูระดบัอาชีวศกึษา         อตัราสว่นครู 1 คนตอ่นกัเรียน  23  คน 

  (5)  การค านวณอตัราก าลงัพนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาตามหลกัเกณฑ์
ข้างต้นให้เทศบาลใช้แบบรายงานการจดัอตัราก าลงัพนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาตามแบบท้าย
หลกัเกณฑ์นี ้ โดยจดัท าเป็นแผนอตัราก าลงั  3  ปี 

  ข้อ  20    ให้  ก.ท.จ.  ตรวจสอบการก าหนดต าแหนง่และการใช้ต าแหนง่พนกังานเทศบาล               
ให้เหมาะสม  ในกรณีท่ีปรากฏวา่การก าหนดต าแหนง่ใดไมเ่หมาะสมก็ดี  การใช้ต าแหนง่ใดไมเ่หมาะสม
ตามท่ี  ก.ท.จ.  ก าหนดก็ดี  หรือลกัษณะหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ปริมาณและคณุภาพของงานของต าแหนง่
ใดท่ี  ก.ท.จ.  ก าหนดเปล่ียนแปลงไปก็ดี  ก.ท.จ.  อาจพิจารณาปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่นัน้เสียใหมใ่ห้
เหมาะสม  ทัง้นี ้ ก.ท.จ. จะมอบหมายให้เทศบาลด าเนินการแทน ก็ได้ 
  ในการปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ตามวรรคหนึง่ ก.ท.จ.หรือเทศบาลท่ี ก.ท.จ.มอบหมาย 
มีอ านาจยบุเลิกต าแหนง่หรือเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัต าแหน่งพนกังานเทศบาล  โดยให้เทศบาลด าเนินการให้
เป็นไปตามมตหิรือค าสัง่นัน้        
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  กรณีต าแหนง่ใดใช้งบประมาณในหมวดเงินอดุหนนุให้ ก.ท.จ.มีอ านาจยบุเลิกต าแหนง่
หรือตดัโอนต าแหนง่หรือตดัโอนพนกังานเทศบาล  หรือตดัโอนต าแหนง่และตดัโอนพนกังานเทศบาลท่ีเกิน
อยูใ่นสถานศกึษาหนึง่ไปก าหนดในอีกสถานศกึษาหนึง่ของเทศบาลเดียวกนั  หรือท่ีเกินอยูใ่นเทศบาลใด  
ไปก าหนดในเทศบาลอ่ืน  ได้ตามความจ าเป็น  เม่ือยบุเลิกต าแหนง่หรือตดัโอนต าแหนง่แล้ว  ให้เทศบาล
รายงาน ก.ท.จ.เพ่ือรายงาน ก.ท. ทราบตอ่ไป 
  การปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ของ  ก.ท.จ.  ตามวรรคหนึง่และวรรคสองต้องได้รับความ
เห็นชอบจาก ก.ท. ก่อน 

  ข้อ  21   การปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่พนกังานเทศบาลตามข้อ  20  ก.ท.จ. หรือ     
เทศบาลผู้ได้รับมอบหมายมีอ านาจเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัต าแหนง่พนกังานเทศบาลได้  

  ข้อ  22    การยบุเลิกต าแหน่งและการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัต าแหนง่ของพนกังานเทศบาล
ตามข้อ  20  ให้ด าเนินการ  ดงันี ้

1) การยบุเลิกต าแหนง่ หมายถึง การยบุเลิกต าแหนง่ท่ีว่างและไมมี่ความจ าเป็นตอ่ 
เทศบาล 
  2)   การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัต าแหนง่ จะต้องด าเนินการเฉพาะต าแหนง่ว่างท่ีไมมี่คน 
ครองต าแหนง่เท่านัน้เว้นแตใ่นประกาศนีจ้ะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน  ได้แก่ 
   (ก) ปรับปรุงต าแหนง่ หมายถึง การปรับปรุงสายงานของต าแหนง่ แตอ่ยูใ่น               
งานเดมิ สว่นราชการเดมิ เช่น ปรับปรุงต าแหนง่ เจ้าหน้าท่ีธุรการ 1-3 (05-1-002) เป็น เจ้าพนกังานธุรการ 
2-4 เลขท่ีต าแหนง่เดมิ และงานเดมิ สว่นราชการเดมิ เป็นต้น 
   (ข) ปรับขยายระดบัต าแหนง่  หมายถึง  การปรับขยายระดบัต าแหนง่ในสายงาน
เดมิ สงักดังานและสว่นราชการเดมิ เชน่ ปรับขยายระดบั เจ้าหน้าท่ีการเงินและบญัชี 1-3 (03-4-003)  เป็น  
เจ้าหน้าท่ีการเงินและบญัชี 4 เลขท่ีต าแหนง่ งานและสว่นราชการเดมิ เป็นต้น 
   (ค) ปรับลดระดบัต าแหนง่  หมายถึง การปรับลดระดบัต าแหนง่ในสายงานเดมิ 
สงักดังานและสว่นราชการเดิม เชน่ ปรับลดระดบั พยาบาลวิชาชีพ 6 (05-6-002) เป็นพยาบาลวิชาชีพ 3-5 
เลขท่ีต าแหนง่งานและสว่นราชการเดมิ เป็นต้น 
   (ง)  ตดัโอนต าแหนง่ หมายถึง การตดัโอนต าแหนง่ในสายงานและระดบัเดมิ   
จากงานหนึง่ไปไว้อีกงานหนึ่ง เชน่  ตดัโอนต าแหนง่ ช่างโยธา 1-3 (04-2-002) งานวิศวกรรม กองชา่ง ไปไว้
ในงานแผนท่ีภาษี กองคลงั (03-2-02) เป็นต้น 
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   (จ) เปล่ียนแปลงเลขท่ีต าแหนง่ หมายถึง การเปล่ียนแปลงเลขท่ีต าแหนง่ของ
ต าแหนง่เดมิ ในงานเดียวกนั เชน่เปล่ียนเลขท่ีต าแหนง่ของ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทะเบียนและบตัร 3-5                 
จาก 01-5-002  เป็น 01-5-001 เป็นต้น 
   (ฉ) ปรับปรุงและตดัโอนต าแหนง่ หมายถึง การเกล่ียต าแหนง่ท่ีวา่งจากงาน 
หนึง่ ไปไว้อีกงานหนึง่ (สว่นราชการเดียวกนัหรือไมก็่ได้) ซึง่จะเป็นการปรับปรุง ทัง้ช่ือต าแหนง่และเลขท่ี
ต าแหนง่ เชน่ เกล่ียต าแหนง่นกัวิชาการสขุาภิบาล 3-5 (05-2-002) งานสขุาภิบาลและอนามยัสิ่งแวดล้อม                        
กองสาธารณสขุ และสิ่งแวดล้อมไปเป็นนกัวิชาการคลงั 3-5 (03-2-003) งานแผนท่ีภาษี กองคลงั เป็นต้น 

3)   ให้คณะกรรมการพนกังานเทศบาลเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบการยบุเลิก 
ต าแหนง่และเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัต าแหนง่ตามข้อเสนอของเทศบาลหากคณะกรรมการพนกังานเทศบาล
เห็นชอบตามข้อเสนอของเทศบาลถือได้วา่คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลเห็นชอบแล้ว   หาก         
คณะกรรมการพนกังานเทศบาลไมเ่ห็นด้วยกบัข้อเสนอของเทศบาล  และเทศบาลยืนยนัข้อเสนอนัน้ให้
เสนอผา่นคณะกรรมการพนกังานเทศบาลให้คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลเห็นชอบตอ่ไป 

4)   การพิจารณาขออนมุตัยิบุเลิกต าแหนง่ และเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัต าแหนง่พนกังาน 
ประจ าปี ให้ด าเนินการโดยยึดกรอบอตัราก าลงัตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี ของเทศบาลเป็นเกณฑ์ หากมี           
เหตผุลและความจ าเป็นท่ีจะขออนมุตันิอกเหนือจากกรอบฯ ก็ให้ขออนมุตัเิป็นกรณีพิเศษ 
  5)   การขออนมุตัยิบุเลิกต าแหนง่และเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัต าแหนง่ให้พิจารณาถึงเหตผุล
และความจ าเป็นในด้านปริมาณงานและ คณุภาพของงานเป็นส าคญั  

6)   การขออนมุตัยิบุเลิกต าแหนง่และเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัต าแหนง่  นอกจากจะ 
พิจารณาเหตผุลด้านปริมาณงานและคณุภาพของงานแล้ว ให้ค านงึถึงจ านวนของลกูจ้างทัง้ประจ า และ
ชัว่คราวท่ีปฏิบตังิานในงานนัน้ด้วย  ทัง้นี ้เพ่ือมิให้เกิดปัญหางานล้นมือ   หรือปัญหาอ่ืนตามมา 
  7)   การขออนมุตัยิบุเลิกต าแหนง่และเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัต าแหนง่ ให้พิจารณาถึง
ความส าคญักบัความเหมาะสมและถกูต้องของกรอบต าแหนง่ในงานนัน้ด้วย  

8)  การขออนมุตัยิบุเลิกต าแหนง่และเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัต าแหนง่  คณะกรรมการ 
พนกังานเทศบาล  ต้องท าการวิเคราะห์ต าแหนง่ และจ าเป็นต้องใช้ข้อมลูเพื่อประกอบการพิจารณา  ดงันัน้ 
จงึขอให้เทศบาลได้ให้ความส าคญักบัการเสนอข้อมลู โดยกรอกเอกสารตามแบบให้ถกูต้อง กลา่วคือ 
จะต้องเป็นข้อมลูท่ีตรวจสอบจากเจ้าหน้าท่ีส านกังาน ก.ท.จ.และเอกสารต้องครบถ้วน  กลา่วคือ จะต้อง
รายงาน ข้อมลูตามแบบ 1-6 อยา่งครบถ้วน รายละเอียดตามแบบแนบท้าย 
  9)  การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัต าแหนง่ในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 1 หรือ ระดบั 2  ใน
กรณีท่ีต าแหนง่นัน้มีผู้ด ารงต าแหนง่อยู่และผู้ครองต าแหน่งดงักลา่วมีคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะ
ส าหรับต าแหนง่ท่ีจะเล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ท่ีสงูขึน้ในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 2  ก็ให้
สามารถปรับปรุงต าแหนง่นัน้ได้  
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  ข้อ  23    การยบุเลิกต าแหน่งและการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัต าแหนง่  ตดัโอนต าแหนง่   
ตดัโอนพนกังานครูเทศบาล  ตดัโอนต าแหนง่และตดัโอนพนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาให้       
ด าเนินการ  ดงันี ้

1) การยบุเลิกต าแหนง่  หมายถึง  การยบุเลิกต าแหนง่ท่ีวา่งและไมมี่ความจ าเป็นตอ่        
เทศบาล 

2)   การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัต าแหนง่จะต้องด าเนินการเฉพาะต าแหนง่วา่งท่ีไมมี่       
ผู้ครองต าแหนง่เท่านัน้  เว้นแตใ่นประกาศท่ีจะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน  ได้แก่ 
       (ก)  การปรับปรุงต าแหน่งและระดบั  หมายถึง  การปรับปรุงต าแหนง่และระดบัให้     
สงูขึน้หรือต ่าลงในสายงานเดียวกนั  โรงเรียนเดมิ  เชน่  ปรับต าแหนง่ผู้ชว่ยอาจารย์ใหญ่  ระดบั 6  เป็น
ต าแหนง่ผู้ชว่ย  ผู้อ านวยการโรงเรียน ระดบั 7  หรือปรับปรุงต าแหนง่อาจารย์ 2 ระดบั 7 เป็นต าแหนง่
อาจารย์ 1 ระดบั 3 ต าแหนง่เลขท่ีและโรงเรียนเดมิ  เป็นต้น 
       (ข)  การปรับขยายระดบัต าแหนง่  หมายถึง  การปรับขยายระดบัควบของต าแหนง่ให้
สงูขึน้ ในสายงานเดมิ  โรงเรียนเดมิ   เชน่   ปรับขยายระดบัต าแหนง่ผู้ชว่ยอาจารย์ใหญ่  ระดบั  5  เป็น
ต าแหนง่ผู้ชว่ยอาจารย์ใหญ่ ระดบั 6 ต าแหนง่เลขท่ีและโรงเรียนเดมิ  เป็นต้น  รวมทัง้การปรับขยายใน
ระดบัควบเป็นนอกระดบัควบด้วย  เชน่  ปรับขยายระดบัต าแหนง่ผู้ชว่ยอ านวยการโรงเรียน ระดบั 6-7        
เป็นต าแหนง่ผู้ชว่ยผู้อ านวยการโรงเรียน ระดบั 8 ต าแหนง่เลขท่ีและโรงเรียนเดมิ  เป็นต้น 
       (ค)  การปรับลดระดบัต าแหนง่  หมายถึง  การปรับลดระดบัควบของต าแหนง่ให้ต ่าลง
ในสายงานเดมิ  โรงเรียนเดมิ  เชน่  ปรับลดระดบัต าแหนง่อาจารย์ 2 ระดบั 7 เป็นต าแหนง่ อาจารย์ 2 
ระดบั 6  ต าแหนง่เลขท่ีและโรงเรียนเดมิ  เป็นต้น  รวมทัง้การปรับลดนอกระดบัควบเป็นต าแหนง่ในระดบั
ควบด้วย  เชน่  ปรับลดระดบัต าแหนง่อาจารย์ 1 ระดบั 6 เป็นต าแหนง่อาจารย์ 1 ระดบั 3-5  ต าแหนง่เลขท่ี
และโรงเรียนเดมิ  เป็นต้น 
       (ง)  การปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่และการเปล่ียนแปลงเลขท่ีต าแหนง่  หมายถึง          
การปรับปรุงต าแหนง่จากสายงานหนึง่ โรงเรียนเดมิ โดยเปล่ียนแปลงเลขท่ีต าแหนง่ด้วย เชน่ ปรับปรุงการ
ก าหนดต าแหนง่ อาจารย์ 2 ระดบั 7 ต าแหนง่เลขท่ี 0000-2 โรงเรียน ก. เป็นต าแหนง่ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ
โรงเรียน ระดบั 7ต าแหนง่เลขท่ี 00002-1 โรงเรียน ก. เป็นต้น  และหมายความรวมทัง้การปรับปรุงการ
ก าหนดต าแหนง่ท่ีมีคนครองต าแหนง่ด้วย 
  3)    การตดัโอนต าแหนง่  หมายถึง  การตดัโอนอตัราวา่งจากท่ีหนึง่ไปยงัอีกท่ีหนึง่ภายใน         
เทศบาลหรือระหวา่งเทศบาลในจงัหวดั  หรือระหวา่งเทศบาลตา่งจงัหวดัและรวมทัง้การตดัโอนต าแหนง่
ตา่งประเภทระหว่างพนกังานครูเทศบาลสายงาน ผู้สอนระดบัก่อนประถมศกึษา  ประถมศกึษา  
มธัยมศกึษาและอาชีวศกึษาด้วย 
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  4)    การตดัโอนพนกังานครูเทศบาล  หมายถึง  การย้ายพนกังานครูเทศบาลจากต าแหนง่
หนึง่ไปอีกต าแหนง่หนึง่  ภายในเทศบาลหรือการโอน  (ย้าย)  จากเทศบาลหนึง่ไปยงัอีกเทศบาลหนึง่ใน
จงัหวดัเดียวกนั 
  5)    การตดัโอนต าแหนง่และตดัโอนพนกังานครูเทศบาล  หมายถึง  การตดัโอนต าแหนง่
พร้อมตวัผู้ครองต าแหนง่จากท่ีหนึง่ไปยงัอีกท่ีหนึง่ ภายในเทศบาล หรือระหวา่งเทศบาลภายในจงัหวดั
รวมทัง้การตดัโอนต าแหนง่พร้อมตวัผู้ครองตา่งประเภทระหวา่งพนกังานครูเทศบาลสายผู้สอนระดบัก่อน
ประถมศกึษา ประถมศกึษาและมธัยมศกึษาและระดบัอาชีวศกึษาด้วย 
  6)    อตัราก าลงัเกินเกณฑ์  หมายถึง  อตัราก าลงัพนกังานครูเทศบาลท่ีมีอยูจ่ริงใน
ปัจจบุนัมากกวา่อตัราก าลงัตามเกณฑ์มาตรฐานการก าหนดต าแหนง่ของคณะกรรมการกลางพนกังาน 
เทศบาล 
  7)    อตัราก าลงัต ่ากวา่เกณฑ์  หมายถึง  อตัราก าลงัพนกังานครูเทศบาลท่ีมีอยูจ่ริง       
ในปัจจบุนัน้อยกวา่อตัราก าลงัตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหนง่ของคณะกรรมการกลางพนกังาน         
เทศบาล 
  8)    ให้เทศบาลรายงานและค านวณอตัราก าลงัพนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษา
ตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้ ให้คณะกรรมการพนกังานเทศบาลทราบภายในเดือนมิถนุายนของทกุปี  ทัง้นี ้
หากค านวณแล้ว  เทศบาลใดมีอตัราก าลงัเกินเกณฑ์และเป็นอตัราว่าง  ห้ามมิให้เทศบาลบรรจแุละแตง่ตัง้
ตวับคุคลให้ด ารงต าแหนง่ท่ีว่างนัน้ 
  9)    ให้เทศบาลขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัต าแหนง่ตอ่คณะกรรมการ
พนกังานเทศบาล  ตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้ หากคณะกรรมการพนกังานเทศบาลเห็นชอบตามข้อเสนอ
ของเทศบาล  ถือได้วา่คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลเห็นชอบแล้ว  หากคณะกรรมการพนกังาน  
เทศบาลไม่เห็นด้วยกบัข้อเสนอของเทศบาล  และเทศบาลยืนยนัตามข้อเสนอเดมิ  ให้เสนอผา่นคณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลให้คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลเห็นชอบตอ่ไป 
  10)    ให้คณะกรรมการพนกังานเทศบาลเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบการตดัโอน
ต าแหนง่ตดัโอนพนกังานครูเทศบาล  ตดัโอนต าแหน่งและตดัโอนพนกังานครูเทศบาล  ท่ีเกินอยูใ่น
สถานศกึษาหนึง่ไปก าหนดในอีกสถานศกึษาหนึง่ของเทศบาลเดียวกนัหรือท่ีเกินอยู่ในเทศบาลใดไป
ก าหนดในเทศบาลอ่ืนในจงัหวดัเดียวกนัได้ตามความจ าเป็นตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้
  11)    ให้หนว่ยงานท่ีได้รับการจดัสรรอตัราเงินเดือนของต าแหนง่จากส านกังบประมาณ
พิจารณา ตดัโอนอตัราวา่งจากเทศบาลท่ีมีอตัราก าลงัเกินเกณฑ์ไปยงัเทศบาลท่ีมีอตัราก าลงัต ่ากวา่เกณฑ์
ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนดได้ 
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  ข้อ  24    ในระหว่างการประกาศใช้บงัคบัแผนอตัราก าลงัของเทศบาล  หากเทศบาล           
มีเหตผุลความจ าเป็นต้องปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ เพ่ือรองรับภารกิจ  หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
ลกัษณะงาน หรือปริมาณงานท่ีเพิ่มมากขึน้  ให้เทศบาลเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ตอ่  ก.ท.จ. 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  ข้อ  25    กรณีการขอปรับปรุงก าหนดต าแหนง่ของเทศบาลตามข้อ 22  และข้อ  23      
เป็นการก าหนดต าแหนง่สายงานใหม ่ซึง่เป็นสายงานท่ี  ก.ท. ยงัไมไ่ด้จดัท ามาตรฐานก าหนดต าแหนง่      
ของต าแหนง่สายงานนัน้  ในการขอปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ดงักลา่ว ให้เทศบาล จดัท าร่างมาตรฐาน
ก าหนดต าแหนง่ของต าแหน่งสายงานนัน้ เสนอไปพร้อมกนัด้วย  ทัง้นี ้เพ่ือแสดงให้ทราบถึงประเภท
ต าแหนง่ช่ือต าแหนง่สายงาน ลกัษณะงาน โดยทัว่ไป หน้าท่ีและความรับผิดชอบของต าแหนง่ ลกัษณะงาน
ท่ีต้องปฏิบตัิ คณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ และระดบัต าแหนง่   
  ในการพิจารณาของ  ก.ท.จ.  หากมีความเห็นชอบตามท่ีเทศบาลเสนอ  ให้เสนอเร่ืองขอ
ปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่เพิ่มใหม ่ร่างมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ พร้อมความเห็นให้ ก.ท. พิจารณาให้
ความเห็นชอบ    
  หาก  ก.ท.จ. มีมตไิมเ่ห็นชอบตามท่ีเทศบาลเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่เพิ่มใหม ่
ให้น าความท่ีก าหนดในข้อ 20 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

  ข้อ  26   เม่ือเทศบาลได้รับความเห็นชอบในการปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ตามข้อ 22  
หรือข้อ 23  แล้วแตก่รณี  ให้ถือวา่เป็นการปรับปรุงแผนอตัราก าลงัของเทศบาลนัน้ โดยให้เทศบาล
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอตัราก าลงัของเทศบาลตอ่ไป 
 

หมวด  3 
อัตราเงนิเดือนและวิธีการจ่ายเงนิเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

ส่วนที่ 1 
อัตราเงนิเดือนและวิธีการจ่ายเงนิเดือน 

  ข้อ  27    อตัราเงินเดือน  อตัราเงินประจ าต าแหนง่และการรับเงินประจ าต าแหนง่ของ       
พนกังานเทศบาล  ให้น ากฎหมายวา่ด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหนง่ท่ีก าหนดส าหรับข้าราชการ     
พลเรือนหรือข้าราชการครูแล้วแตก่รณีมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
  การจา่ยเงินเดือน และเงินประจ าต าแหนง่ให้แก่พนกังานเทศบาล  ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
หรือระเบียบท่ีก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการครูแล้วแตก่รณี โดยอนโุลม 
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  ข้อ  28   ให้พนกังานเทศบาลได้รับเงินเดือนตามต าแหน่ง ผู้ ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารง  ต าแหนง่
ใด  ระดบัใด ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัตามบญัชีอตัราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนท้ายพระราชบญัญัต ิ
เงินเดือนและเงินประจ าต าแหนง่  พ.ศ. 2538   ดงันี ้
 (1)  ผู้ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ใดในระดบั  1  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบั  ท 1 
 (2)  ผู้ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ใดในระดบั  2  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบั  ท 2 
 (3)  ผู้ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ใดในระดบั  3  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบั  ท 3 
 (4)  ผู้ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ใดในระดบั  4  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบั  ท 4 
 (5)  ผู้ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ใดในระดบั  5  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบั  ท 5 
 (6)  ผู้ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ใดในระดบั  6  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบั  ท 6 
 (7)  ผู้ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ใดในระดบั  7  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบั  ท 7 
 (8)  ผู้ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ใดในระดบั  8  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบั  ท 8 
 (9)  ผู้ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ใดในระดบั  9  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบั  ท 9 

  ข้อ  29    พนกังานเทศบาลผู้ ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ใด ระดบัใด  โดยได้รับเงินเดือน
ในอนัดบัใดตามข้อ 28  ให้ได้รับเงินเดือนในขัน้ต ่าของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งนัน้  เว้นแต่ 

 (1)  ผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงูกวา่ขัน้ต ่าของอนัดบันัน้อยูแ่ล้ว  ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดมิ 
  (2)  ผู้นัน้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบตัรการศกึษาหรือวิชาชีพ  และ ก.พ., ก.ค. หรือ               
ก.ท.  รับรองวา่ปริญญาหรือประกาศนียบตัรการศกึษาหรือวิชาชีพนัน้ เป็นคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับ
ต าแหนง่ท่ีได้รับแตง่ตัง้ และก าหนดเงินเดือนท่ีควรได้รับในอนัดบัและขัน้ใด  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบั   
และขัน้ท่ีตามท่ีก าหนดในข้อ 30 
  (3)  ผู้นัน้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบตัรการศกึษาหรือวิชาชีพเพิ่มขึน้หรือสงูขึน้                 
และ ก.พ., ก.ค. หรือ  ก.ท.  รับรองวา่ปริญญาหรือประกาศนียบตัรการศกึษาหรือวิชาชีพท่ีได้รับเพิ่มขึน้หรือ             
สงูขึน้นัน้ เป็นคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ท่ีได้รับแตง่ตัง้และก าหนดเงินเดือนท่ีควรได้รับในอนัดบั   
และขัน้ใด  นายกเทศมนตรีหรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีอาจปรับให้ได้รับเงินเดือน         
ในอนัดบัและขัน้ท่ีตามท่ีก าหนดในข้อ  30          
  (4)  ผู้นัน้ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในสายงานใดท่ี  ก.ท.  ก าหนดในมาตรฐาน            
ก าหนดต าแหนง่ให้ต าแหนง่ในสายงานนัน้ ได้รับเงินเดือนสงูกวา่ขัน้ต ่าของอนัดบัเงินเดือนส าหรับ       
ต าแหนง่ระดบันัน้  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัและขัน้ท่ี  ก.ท. ก าหนด 
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  (5)  ผู้ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ใดในระดบัท่ีต ่ากว่าต าแหนง่เดมิ  กรณีท่ีเป็นการ         
แตง่ตัง้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัและขัน้ท่ีได้รับอยูเ่ดมิ  หากเป็นกรณีท่ีเป็น
การแตง่ตัง้  โดยเป็นความประสงค์ของตวัพนกังานเทศบาล  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัเงินเดือนส าหรับ
ต าแหนง่ท่ีได้รับแตง่ตัง้  ในขัน้ท่ีเทียบได้ตรงกนักบัขัน้เงินเดือนของอนัดบัเดมิ    ตามตารางเทียบขัน้
เงินเดือนแตล่ะอนัดบัท่ีพนกังานเทศบาล จะได้รับเม่ือได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ท้ายประกาศนี ้   แตถ้่า
ผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงูกวา่ขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหนง่ท่ีได้รับแตง่ตัง้อยู่แล้ว  ให้ได้รับ
เงินเดือนในขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือน     ส าหรับต าแหนง่ท่ีได้รับแตง่ตัง้ 
  (6)  ผู้ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ต าแหนง่ใด  ถ้าได้รับเงินเดือนสงู              
กวา่ขัน้ต ่าของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหนง่ท่ีได้รับแตง่ตัง้นัน้อยูแ่ล้ว  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัเงิน     
เดือนส าหรับต าแหนง่ท่ีได้รับแตง่ตัง้ในขัน้ท่ีเทียบได้ตรงกนักบัขัน้เงินเดือนของอนัดบัเดมิ  ตามตาราง        
เทียบขัน้เงินเดือนและอนัดบัท่ีพนกังานเทศบาลจะได้รับเม่ือแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ท้ายประกาศนี ้

  ข้อ  30    การก าหนดให้ผู้ ท่ีได้รับปริญญาหรือประกาศนียบตัรการศกึษาหรือวิชาชีพ          
ตามข้อ 29 (2) และผู้ ท่ีได้รับปริญญาหรือประกาศนียบตัรการศกึษาหรือวิชาชีพเพิ่มขึน้หรือสงูขึน้ ตาม          
ข้อ 29 (3) ได้รับเงินเดือนในอนัดบัใด และขัน้ใด ให้พิจารณาด าเนินการดงันี  ้
  (1)  ปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพท่ีได้รับเพิ่มขึน้ หรือสงูขึน้ต้องเป็นปริญญา        
หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ ท่ี ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรองวา่เป็นคณุสมบตัเิฉพาะต าแหนง่ท่ีได้รับแตง่ตัง้ 
โดยให้พิจารณาปรับอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวฒุิได้  ไมว่า่พนกังานเทศบาลผู้นัน้จะได้รับปริญญา
หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพดงักลา่วอยูก่่อน หรือระหวา่งเข้ารับราชการ หรืออยูใ่นระหวา่งทดลองปฏิบตัิ
หน้าท่ีราชการ 
  (2)  การปรับอตัราเงินเดือน ให้ได้รับตามคณุวฒุิไมมี่ผลเป็นการปรับปรุงต าแหนง่                  
หรือเปล่ียนระดบัต าแหนง่ และต้องให้ได้รับเงินเดือนไมส่งูกวา่ระดบัและขัน้ของอตัราเงินเดือนท่ีควรได้รับ  
ตามตารางก าหนดอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวฒุิ ท้ายประกาศนี ้ 
  (3)  การปรับอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวฒุิ ต้องให้มีผลไมก่่อนวนัท่ีพนกังานเทศบาล
ผู้นัน้ส าเร็จการศกึษา และไม่ก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ท่ีจะขอปรับอตัราเงินเดือนให้ได้รับ
ตามคณุวฒุินัน้  รวมถึงไมก่่อนวนัท่ี ก.พ. ก.ค.  หรือ  ก.ท. ได้ก าหนดให้ปริญญาหรือประกาศนียบตัร         
วิชาชีพท่ีได้รับมาเป็นคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 
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  ในกรณีพนกังานเทศบาลผู้ใดได้รับอนญุาตให้ลาศกึษาเพิ่มเตมิตามหลกัเกณฑ์วา่ด้วย
การลาของพนกังานเทศบาลนัน้  การปรับอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวฒุิ ให้มีผลไมก่่อนวนัท่ีผู้นัน้      
รายงานตวัตอ่เทศบาลหลงัส าเร็จการศกึษา 
  ในกรณีท่ีได้รับปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพเพิ่มขึน้หรือสงูขึน้ก่อนวนัท่ีเข้ารับ               
ราชการ หรืออยูร่ะหวา่งทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการ การปรับอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวฒุิต้องมี            
ผลไมก่่อนวนัพ้นทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีในต าแหนง่ท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 
  ในกรณีท่ีได้รับปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพเพิ่มขึน้ หรือสงูขึน้หลงัวนัเข้ารับ                          
ราชการและพ้นทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการแล้วโดยมิได้รับอนญุาตให้ลาศกึษาเพิ่มเตมิตามวรรคสอง              
การปรับอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวฒุิ ให้มีผลไมก่่อนวนัท่ีได้รับปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ
เพิ่มขึน้หรือสงูขึน้ 
  (4)  การสัง่ปรับอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวฒุิ ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สัง่ โดยมิให้
ย้อนหลงัข้ามปีงบประมาณ 
  ในกรณีท่ีได้เสนอเร่ืองราวไว้ก่อนวนัเร่ิมต้นปีงบประมาณและไมส่ามารถสัง่ปรับให้ใน          
วนัเร่ิมต้นปีงบประมาณก็ให้สัง่ปรับอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวฒุิได้ตัง้แตว่นัเร่ิมต้นปีงบประมาณ           
ทัง้นีใ้ห้ปรับอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามวฒุิก่อนการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือน 

  ข้อ  31    พนกังานเทศบาลผู้ ใดได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวดอ่ืน
แหง่ประกาศนี ้ และได้ก าหนดการให้ได้รับเงินเดือนเป็นอยา่งอ่ืนไว้โดยเฉพาะ ให้พนกังานเทศบาลผู้นัน้
ได้รับเงินเดือนตามท่ีก าหนดในหมวดนัน้ 

  ข้อ  32    พนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาต าแหน่งใด  ท่ี ก.ท. ก าหนดให้ได้รับ   
เงินเดือนหลายระดบั  (ระดบัควบ)  เม่ือพนกังานครูเทศบาลผู้ด ารงต าแหนง่นัน้ได้รับเงินเดือนถึงขัน้ต ่าของ
ระดบัถดัไปให้นายกเทศมนตรี  โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.สัง่ให้ผู้นัน้ให้ได้รับเงินเดือนในระดบัถดัไป 

  ข้อ  33    กรณีอ่ืนนอกจากท่ีได้ก าหนดในหมวดนีใ้ห้เสนอ  ก.ท.จ. พิจารณาอนมุตั ิ                
เป็นราย ๆ ไป 
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ส่วนที่ 2 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

  ข้อ  34    ให้เทศบาลจดัให้มีประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานเทศบาลเพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างขวญัก าลงัใจ แรงจงูใจ และเป็นสวสัดิการตา่ง ๆ ในการปฏิบตัิราชการของพนกังานเทศบาล    ทัง้นี ้ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบท่ีก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือน  หรือข้าราชการครูแล้วแตก่รณี 

  ข้อ  35    เทศบาลท่ีบริหารจดัการการจา่ยเงินเดือน คา่จ้าง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ส าหรับพนกังานเทศบาลและลกูจ้าง ได้ต ่ากวา่ท่ีก าหนดในมาตรา 35  แหง่พระราชบญัญตัริะเบียบ
บริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2542   และเทศบาลได้บริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามเง่ือนไขท่ี ก.ท. ก าหนด  เทศบาลนัน้อาจก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแก่พนกังานและลกูจ้างของ
เทศบาลเพิ่มอีกก็ได้      
  การก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานเทศบาลและลกูจ้างของเทศบาลตามท่ี
ก าหนดในวรรคหนึง่ ต้องมีลกัษณะเป็นคา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน และเป็นการจ่ายให้ในลกัษณะของ
สวสัดกิารส าหรับพนกังานเทศบาลและลกูจ้างของเทศบาล  โดยให้น าเงินในสว่นท่ีเหลือจากกรณีคา่ใช้จา่ย         
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนไมส่งูกวา่ร้อยละส่ีสิบ  ตามมาตรา  35  แหง่พระราชบญัญัตริะเบียบ
บริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน  พ.ศ. 2542 มาใช้  แตท่ัง้นีว้งเงินคา่ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของพนกังานหรือ
ลกูจ้างท่ีได้รับแตล่ะคนต้องไมเ่กิน  5  เทา่ของอตัราเงินเดือนหรือคา่จ้าง  

  ข้อ  36    เทศบาลอาจก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานเทศบาลและลกูจ้าง
ของเทศบาลตามข้อ  35 ได้ดงัตอ่ไปนี ้
      (1)  ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นประเภทเพิ่มขึน้ใหมน่อกเหนือจากประเภทตาม              
ท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ินประกาศก าหนด  และก าหนดอตัรา
คา่ตอบแทน  ตลอดทัง้หลกัเกณฑ์และวิธีการจา่ยคา่ตอบแทนส าหรับประโยชน์ตอบแทนอ่ืนประเภทใหมน่ัน้   
      (2)  ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนในลกัษณะเป็นเงินเพิ่มพิเศษจากรายการประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ินประกาศก าหนด 

  ข้อ  37   เม่ือเทศบาลก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามข้อ   36   แล้ว ให้เสนอเร่ืองให้   
ก.ท.จ. พิจารณา   ในการพิจารณาของ ก.ท.จ. ให้ค านงึถึงสิทธิ สวสัดกิารของพนกังานเทศบาลและลกูจ้าง
ท่ีได้รับความจ าเป็น ความเหมาะสม งบประมาณรายได้ของเทศบาล  
  ให้ ก.ท.จ. เสนอเร่ืองการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามวรรคหนึง่ และความเห็นให้               
ก.ท.  พิจารณา  เม่ือ ก.ท. พจิารณาและมีมตใิห้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกเทศมนตรีประกาศใช้บงัคบั  
ตอ่ไป   
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  ข้อ  38    การปรับปรุงการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานเทศบาลหรือ
ลกูจ้างของเทศบาลตามข้อ 36 (1)  ให้มีอตัราคา่ตอบแทนเพิ่มขึน้หรือลดลงจากท่ีก าหนดไว้เดมิ หรือการ     
ยกเลิกการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนนัน้ ให้เทศบาลด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 37  โดยอนโุลม 

  ข้อ  39    การปรับปรุงการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนในลกัษณะเป็นเงินเพิ่มพิเศษจาก
รายการประโยชน์ตอบแทนอ่ืนท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ินประกาศก าหนด
ตามข้อ 36 (2)  ให้มีอตัราคา่ตอบแทนเพิ่มขึน้หรือลดลงจากท่ีก าหนดไว้เดมิ ให้เทศบาลด าเนินการตามท่ี
ก าหนดไว้ในข้อ 37  โดยอนโุลม   เว้นแต ่การก าหนดให้มีอตัราคา่ตอบแทนลดลงต ่ากวา่อตัราท่ีกฎหมาย
หรือระเบียบท่ีก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือนจะได้รับ หรือการยกเลิกการก าหนดประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนนัน้ จะกระท ามิได้ 

  ข้อ  40    ในกรณีท่ีเทศบาลก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานเทศบาลและ    
ลกูจ้างของเทศบาลตามข้อ  36  แล้ว   หากปรากฏวา่เทศบาลนัน้ไมส่ามารถบริหารจดัการการจ่ายเงินเดือน   
คา่จ้างและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนให้เป็นไป   ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เทศบาลพิจารณาด าเนินการปรับปรุง
หรือยกเลิกการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนท่ีก าหนดตามข้อ 36 (1) และ (2)  เป็นล าดบัแรก  
  การปรับปรุงหรือยกเลิกการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามวรรคหนึง่ ให้เทศบาล
ด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 38  หรือข้อ  39   โดยอนโุลม 

  ข้อ  41    พนกังานเทศบาลอาจได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหนง่ท่ีมีเหตพุิเศษ ตามท่ี  ก.ท. 
ก าหนด 

  ข้อ  42    การก าหนดให้พนกังานครูเทศบาลได้รับเงินเดือนเพิ่มส าหรับต าแหนง่ท่ีมีเหตุ
พิเศษของครูการศกึษาพิเศษและครูการศกึษาพิเศษกรณีเรียนร่วมด าเนินการ  ดงันี  ้

1) เงินเพิ่มส าหรับต าแหนง่ท่ีมีเหตพุิเศษนีใ้ห้เรียกโดยย่อวา่  เงิน  “พ.ค.ศ.” 
2) ค าวา่  เงิน “พ.ค.ศ.”  หมายความว่า  เงินเพิ่มพิเศษท่ีจ่ายควบกบัเงินเดือนแก่ครู     

การศกึษาพิเศษ  และหรือครูการศกึษาพิเศษกรณีเรียนร่วม 
  “คนพิการ”  หมายความวา่  คนท่ีมีความผิดปกตหิรือบกพร่องทางร่างกาย  ทางสตปัิญญา  
หรือทางจิตใจ ตามประเภทและหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวงสาธารณสขุ ออกตามความในมาตรา 4  
และมาตรา 20  แหง่พระราชบญัญตัิการฟืน้ฟสูมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ. 2534 
  “ครูการศกึษาพิเศษ”  หมายความว่า  พนกังานครูเทศบาลซึง่ปฏิบตัหิน้าท่ีเป็นครูสอนคน
พิการตามประเภทท่ีก าหนดไว้    และได้ปฏิบตัหิน้าท่ีท าการสอนในสถานศกึษาท่ีเปิดสอนเฉพาะคนพิการ
ของทางราชการ  และหรือในความควบคมุของทางราชการ 
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  “ครูการศกึษาพิเศษกรณีเรียนร่วม”  หมายความวา่  พนกังานครูเทศบาลซึง่ปฏิบตัิหน้าท่ี
เป็นครูสอนคนพิการซึง่เรียนร่วมในโรงเรียนสอนคนปกติและได้ปฏิบตัิหน้าท่ีท าการสอนหรือปฏิบตังิานท่ี
เก่ียวข้องกบัการเรียนการสอนในสถานศกึษาของทางราชการ  และหรือในความควบคมุของทางราชการ 
  “ครูประจ าชัน้พิเศษ”  หมายความว่า  พนกังานครูเทศบาลซึง่ปฏิบตัหิน้าท่ีเป็นครูสอน       
คนพิการ  โดยแยกท าการสอนเป็นห้องเดก็พิเศษโดยเฉพาะและท าหน้าท่ีเป็นครูประจ าชัน้ 
  “ครูเสริมวิชาการ”  หมายความวา่  พนกังานครูเทศบาลซึ่งปฏิบตัหิน้าท่ีเป็นครูสอน            
คนพิการอยู่ประจ าห้องเสริมวิชาการศกึษาพิเศษ   มีหน้าท่ีสอนเสริม   ชว่ยเหลือแก้ไขปัญหา   และพฒันา
ทกัษะด้านสติปัญญา   อารมณ์สงัคม   และร่างกายให้แก่คนพิการท่ีเรียนในชัน้เรียนร่วมกบัคนปกติ 
  “ครูประจ าชัน้เรียนร่วม”  หมายความวา่  พนกังานครูเทศบาลซึง่ปฏิบตัหิน้าท่ีเป็นครูสอน
คนพิการและหรือปฏิบตังิานในชัน้เรียนให้กบัคนปกติท่ีมีคนพิการเรียนร่วมท าหน้าท่ีเป็นครูประจ าชัน้  และ
ปฏิบตัหิน้าท่ีครูเสริมวิชาการให้แก่คนพิการด้วย 
  “ครูเดนิสอน”  หมายความว่า  พนกังานครูเทศบาลซึง่ปฏิบตัหิน้าท่ีเป็นครูสอนคนพิการอยู่
ประจ าศนูย์เสริมวิชาการศกึษาพิเศษ  มีหน้าท่ีสอนเสริมชว่ยเหลือแก้ไขปัญหา  และพฒันาทกัษะด้าน
สตปัิญญาอารมณ์สงัคมและร่างกายให้แก่คนพิการท่ีเรียนในชัน้เรียนร่วมกบัคนปกตใินโรงเรียนท่ีอยูใ่น
บริเวณใกล้เคียงกนั 
  3)  ครูการศกึษาพิเศษซึง่อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับเงิน  “พ.ค.ศ.”  จะต้องมีวฒุิปริญญาทาง
การศกึษาพิเศษหรือเป็นผู้ผ่านการอบรมด้านการศกึษาพิเศษ  ตามหลกัสตูรท่ี  ก.ค.รับรอง  โดยมีเวลาท า
การสอน  ดงันี ้
       (ก)  พนกังานครูเทศบาลต าแหนง่ซึง่มีหน้าท่ีเป็นผู้สอนในหนว่ยงานทางการศกึษา 
และได้ปฏิบตัิหน้าท่ีครูการศกึษาพิเศษ  ต้องมีเวลาท าการสอนไมน้่อยกวา่สปัดาห์ละ  18  คาบ  (คาบละ  
50  นาที) 
       (ข)  พนกังานครูเทศบาลต าแหนง่ซึง่มีหน้าท่ีเป็นผู้บริหารและให้การศกึษาใน       
หนว่ยงานทางการศกึษาท่ีปฏิบตังิานในฐานะผู้ชว่ยหวัหน้าสถานศกึษาในโรงเรียนท่ีเปิดสอนเฉพาะ          
คนพิการ  และได้ปฏิบตัิหน้าท่ีครูการศกึษาพิเศษ  ต้องมีเวลาท าการสอนไมน้่อยกวา่สปัดาห์ละ  8  คาบ  
(คาบละ  50  นาที) 
       (ค)  พนกังานครูเทศบาลต าแหนง่ซึง่มีหน้าท่ีเป็นผู้บริหารและให้การศกึษาใน
หนว่ยงานทางการศกึษาท่ีปฏิบตังิานในฐานะหวัหน้าสถานศกึษาในโรงเรียนท่ีเปิดสอนเฉพาะคนพิการและ
ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีครูการศกึษาพิเศษต้องมีเวลาท าการสอนไมน้่อยกวา่สปัดาห์ละ  5  คาบ  (คาบละ  50  
นาที) 
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  4)  ครูการศกึษาพิเศษกรณีเรียนร่วม  ซึง่อยูใ่นเกณฑ์ท่ีจะได้รับเงิน  “พ.ค.ศ.”  กรณีเรียน
ร่วม  ได้แก่   ครูการศกึษาพิเศษท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นครูประจ าชัน้พิเศษ   ครูเสริมวิชาการ   ครูเดนิสอนท่ีมี
เวลาท าการสอนและหรือมีเวลาปฏิบตังิานท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนการสอนเก่ียวกบัการศกึษาของคนพิการ
ไมน้่อยกวา่สปัดาห์ละ  18  คาบ  (คาบละ  50  นาที)  หรือครูประจ าชัน้เรียนร่วมท่ีมีเวลาท าการสอน    
และหรือมีเวลาปฏิบตังิานท่ีเก่ียวกบัการศกึษาให้กบัคนปกตท่ีิมีคนพิการเรียนร่วมตามเวลาปฏิบตังิานปกติ  
ไมน้่อยกวา่  สปัดาห์ละ  18  คาบ  (คาบละ  50  นาที)   และต้องปฏิบตัหิน้าท่ีครูเสริมวิชาการให้กบัคน
พิการเพิ่มเตมิอีกไมน้่อยกวา่สปัดาห์ละ  5  คาบ  (คาบละ  50  นาที)  และมีวฒุิปริญญาทางการศกึษา
พิเศษหรือเป็นผู้ผา่นการ อบรมด้านการศกึษาพิเศษหลกัสตูรท่ี ก.ค. รับรองและจะต้องรับผิดชอบการศกึษา  
ของคนพิการในจ านวนอตัราครู  :  นกัเรียน  ตามหลกัเกณฑ์อยา่งน้อย  ดงันี ้
     ครูประจ าชัน้พิเศษกรณีเรียนร่วม  1  คน  :  นกัเรียนไมน้่อยกวา่  6  คน 
     ครูเสริมวิชาการกรณีเรียนร่วม   1  คน :  นกัเรียนไมน้่อยกวา่  6  คน 
      ครูประจ าชัน้เรียนร่วมและได้ปฏิบตัหิน้าท่ีครูเสริมวิชาการ 1 คน : นกัเรียนไมน้่อยกวา่ 3 คน 
       ครูเดนิสอนกรณีเรียนร่วม    1  คน :  ไมน้่อยกวา่ 2 โรงเรียน : นกัเรียนไมน้่อยกวา่ 3 
คน 
  5)  เงิน  “พ.ค.ศ.”  ให้จา่ยเดือนละ  2,000  บาท 
       ในกรณีปฏิบตัิหน้าท่ีครูการศกึษาพิเศษ  และครูการศกึษาพิเศษกรณีเรียนร่วมไมเ่ตม็
เดือนให้จา่ยเงิน  “พ.ค.ศ.”  ตามสว่นจ านวนวนัท่ีได้รับเงินเดือนในระหวา่งปฏิบตัิหน้าท่ีนัน้ 
       ในกรณีท่ีไมไ่ด้ปฏิบตัิหน้าท่ีครูการศกึษาพิเศษและครูการศกึษาพิเศษกรณีเรียนร่วมให้
งดจา่ยเงิน  “พ.ค.ศ.” 

6) ให้พนกังานครูเทศบาลท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนย่ืนค าขอตามแบบท้ายนีเ้สนอให้          
ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ตรวจสอบและรับรอง  แล้วเสนอให้คณะกรรมการพนกังานเทศบาลพิจารณา
เสนอให้คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

7) ให้หนว่ยงานท่ีได้รับการจดัสรรอตัราเงินเดือนของต าแหน่งจากส านกังบประมาณ 
เป็นผู้ท าความตกลงกบัส านกังบประมาณขอเงินเพิ่มส าหรับต าแหนง่ท่ีมีเหตพุิเศษของครูการศกึษาพิเศษ
และครูการศกึษาพิเศษกรณีเรียนร่วม 

  ข้อ  43    พนกังานเทศบาลอาจได้รับเงินเพิ่มคา่ครองชีพชัว่คราวตามภาวะเศรษฐกิจ   
ตามท่ี  ก.ท. ก าหนด 
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  ข้อ  44    บ าเหน็จ บ านาญ ของพนกังานเทศบาล ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการสว่นท้องถ่ิน   

หมวด 4 
การคัดเลือก 

  ข้อ  45    การคดัเลือก  หมายถึง  การสรรหาบคุคลเพื่อบรรจแุละแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่
พนกังานเทศบาลและการคดัเลือกพนกังานเทศบาลเพ่ือแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้  ให้
ด าเนินการได้  5  วิธี  ดงันี ้

(1) การสอบแขง่ขนั  เพ่ือบรรจบุคุคลเข้ารับราชการและแตง่ตัง้ให้เป็นพนกังานเทศบาล 
(2) การคดัเลือกกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจ่ าเป็นต้องสอบแขง่ขนั  เพ่ือบรรจบุคุคลเข้ารับ  

ราชการและแตง่ตัง้ให้เป็นพนกังานเทศบาลในเทศบาล 
  (3)  การสอบคดัเลือก  เพ่ือแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ใน
สายงานเดียวกนั    หรือแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลให้ด ารงต าแหนง่ในตา่งสายงาน  หรือแตง่ตัง้พนกังาน 
เทศบาล ต าแหนง่ผู้ปฏิบตังิานให้ด ารงต าแหนง่บริหารของเทศบาลหรือแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาลให้ด ารง
ต าแหนง่สายงาน ผู้บริหารสถานศกึษาตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล 
ก าหนด 
  (4)  การคดัเลือก  เพ่ือแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ในระดบั
ควบส าหรับต าแหนง่ท่ีก าหนดเป็นต าแหนง่ระดบัควบ  หรือแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่สงูขึน้นอกระดบัควบ
ส าหรับต าแหนง่ท่ีก าหนดเป็นต าแหนง่ส าหรับผู้ปฏิบตังิานท่ีมีประสบการณ์  หรือต าแหนง่ประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะหรือต าแหนง่ประเภทวิชาการของพนกังานครูเทศบาลหรือแตง่ตัง้พนกังาน     
เทศบาลต าแหนง่บริหารของเทศบาลให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้หรือการเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานครู
เทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาให้ด ารงต าแหนง่และระดบัท่ีสงูขึน้ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ
กลางพนกังานเทศบาลก าหนด 
  (5)  การคดัเลือก  เพ่ือรับโอนมาแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่บริหารหรือสายงานผู้บริหาร
สถานศกึษา 
  ข้อ  46    การด าเนินการคดัเลือก  โดยการสอบแขง่ขนั  การคดัเลือกกรณีท่ีมีเหตพุิเศษ         
ท่ีไมจ่ าเป็นต้องสอบแขง่ขนั  การสอบคดัเลือก  และการคดัเลือกตามท่ีก าหนดในหมวดนี ้ ก.ท.จ.หรือผู้ ท่ี     
ได้รับมอบหมายจาก ก.ท.จ.  ให้เป็นผู้ด าเนินการแทน  ต้องด าเนินการอยา่งเปิดเผย  โปร่งใส  สามารถ
ตรวจสอบได้  โดยค านงึถึงหลกัวิชาการวดัผล  ความเป็นธรรม  ความเสมอภาค  และต้องเปิดโอกาสให้
พนกังานเทศบาลของเทศบาลอ่ืน  ท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วน  และมีความประสงค์สมคัรเข้ารับการคดัเลือก   
มีสิทธิเข้ารับการคดัเลือกด้วย  โดยการประกาศผลการคดัเลือกให้ด าเนินการอยา่งเปิดเผย 
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ส่วนที่ 1 
การสอบแข่งขัน 

  ข้อ  47    การสอบแขง่ขนั  เพ่ือบรรจบุคุคลเข้าเป็นพนกังานเทศบาลตามข้อ  45 (1)            
ให้ ก.ท.จ.เป็นผู้ด าเนินการสอบแขง่ขนั  ในกรณีท่ี ก.ท.จ.เห็นสมควรอาจมอบให้เทศบาลหรือองค์กรใดเป็น
ผู้ด าเนินการแทนก็ได้ 

  ข้อ  48    การสอบแขง่ขนั  การก าหนดหลกัสตูรวิธีการสอบแขง่ขนั  และวิธีการด าเนินการ
เก่ียวกบัการสอบแขง่ขนั  ตลอดจนเกณฑ์การตดัสิน  การขึน้บญัชีสอบแขง่ขนัได้  การน ารายช่ือผู้
สอบแขง่ขนัได้ต าแหนง่หนึง่ไปขึน้บญัชีเป็นผู้สอบแขง่ขนัได้ในต าแหนง่อ่ืน  และการยกเลิกบญัชีผู้
สอบแขง่ขนัได้  ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด  ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ให้ผู้ด าเนินการสอบแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินการสอบแขง่ขนั 
(2) หลกัสตูรและวิธีการสอบแขง่ขนัอยา่งน้อยต้องมี  3  ภาค  คือ 

(ก) ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป  ให้ทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียน 
(ข) ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะส าหรับต าแหนง่ ให้ทดสอบโดยวิธีสอบ 

ข้อเขียน  หรือวิธีสอบปฏิบตั ิ หรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึง่หรือหลายวิธีก็ได้ 
         (ค)  ภาคความเหมาะสมกบัต าแหนง่  ให้ประเมินบคุคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
กบัต าแหนง่หน้าท่ี 
  (3)  ผู้สมคัรสอบต้องเป็นผู้ มีคณุสมบตัหิรือไมมี่ลกัษณะต้องห้ามส าหรับพนกังานเทศบาล
หรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ท.จ.  และต้องมีคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหนง่ท่ี ก.ท  ก าหนด 
  (4)  การประกาศรับสมคัรสอบให้ระบช่ืุอต าแหนง่  คณุสมบตัทิัว่ไป  คณุสมบตัเิฉพาะ
ส าหรับต าแหนง่  เงินเดือนท่ีจะได้รับ  วนัเวลาและสถานท่ีสอบ  เอกสารหลกัฐานท่ีใช้ในการสอบ  หลกัสตูร
และวิธีการสอบแขง่ขนั  เกณฑ์การตดัสิน  การขึน้บญัชี  และการยกเลิกบญัชี 
  (5)  เกณฑ์การตดัสิน  ผู้สอบแขง่ขนัได้ต้องได้คะแนนในแตล่ะภาคท่ีสอบไมต่ ่ากว่า        
ร้อยละหกสิบ 
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(6) การขึน้บญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ให้เรียงตามล าดบัจากผู้สอบแขง่ขนัได้คะแนนสงูสดุลง 
มาตามล าดบั  และให้บญัชีสอบแขง่ขนัได้ให้ใช้ได้ไมเ่กิน  2  ปี  นบัแตว่นัขึน้บญัชี  เว้นแตถ้่ามีการสอบ 
แขง่ขนัในต าแหนง่เดียวกนันัน้อีก  และได้ขึน้บญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ใหมแ่ล้วบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ครัง้ก่อน
เป็นอนัยกเลิก 

  ข้อ  49    ให้ผู้ด าเนินการสอบแขง่ขนัแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินการสอบแขง่ขนัขึน้ 
คณะหนึง่ประกอบด้วย  ผู้ทรงคณุวฒุิ  ผู้แทนหนว่ยราชการ  และผู้แทนพนกังานเทศบาล มีจ านวนไมน้่อย
กวา่ 5 คน  ดงันี ้
  (1)  กรณี ก.ท.จ.  เป็นผู้ด าเนินการสอบแขง่ขนั  ให้ประธาน ก.ท.จ.แตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒุิใน  
ก.ท.จ.เป็นประธานกรรมการ   
  (2)  กรณีเทศบาล  เป็นผู้ด าเนินการสอบแขง่ขนั  ให้นายกเทศมนตรีแตง่ตัง้ปลดัเทศบาล
เป็นประธานกรรมการ   
  (3)  กรณีองค์กรอ่ืนนอกเหนือจาก  (1)  และ (2)  เป็นผู้ด าเนินการสอบแขง่ขนัให้ประธาน 
ก.ท.จ.แตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒุิใน ก.ท.จ.เป็นประธานกรรมการ 

  ข้อ  50    คณะกรรมการด าเนินการสอบแขง่ขนัอาจตัง้กรรมการออกข้อสอบ  กรรมการ
ประเมินความเหมาะสมกบัต าแหนง่  หรือเร่ืองอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวกบัการสอบแขง่ขนัได้ตามความจ าเป็น 

  ข้อ  51    ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบแขง่ขนัก าหนดวนั  เวลา  สถานท่ีสอบและ
ระเบียบเก่ียวกบัการสอบได้เทา่ท่ีจ าเป็น  และไมข่ดัตอ่หลกัสตูรและวิธีการสอบแขง่ขนั  แล้วให้ประธาน
กรรมการประกาศก่อนวนัสอบไมน้่อยกวา่  5  วนัท าการ 

  ข้อ  52    หลกัสตูรและวิธีการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจบุคุคลเข้ารับราชการในต าแหนง่ระดบั
ตา่ง ๆ  ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดท้ายประกาศนี ้

  ข้อ  53    ให้ผู้ด าเนินการสอบแขง่ขนัประกาศรับสมคัรสอบ  โดยระบรุายละเอียดในเร่ือง
ตา่ง ๆ  ดงันี ้

(1) ช่ือต าแหนง่ท่ีจะบรรจแุละแตง่ตัง้ 
(2) คณุสมบตัทิัว่ไปและคณุสมบตัเิฉพาะของผู้ มีสิทธิสมคัรสอบส าหรับต าแหนง่นัน้ 
(3) เงินเดือนท่ีจะได้รับ 
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(4) วนั  เวลา  และสถานท่ีรับสมคัรสอบ 
(5) เอกสารและหลกัฐานท่ีใช้ในการสมคัรสอบ 
(6) หลกัสตูรและวิธีการสอบแขง่ขนั  เกณฑ์การตดัสิน  การขึน้บญัชี  และการยกเลิก 

บญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ 
(7) เร่ืองอ่ืน ๆ  หรือข้อความอ่ืนท่ีผู้สมคัรสอบควรทราบ 
ประกาศรับสมคัรสอบนัน้  ให้ปิดไว้ในท่ีเปิดเผย  ณ  สถานท่ีรับสมคัรสอบก่อนวนัท่ีเร่ิมรับ 

สมคัรสอบ  โดยแจ้งให้ ก.ท.จ. ทกุจงัหวดัและส านกังาน ก.ท.  และจะประกาศทางวิทยกุระจายเสียงหรือ 
ทางอ่ืนใดตามความเหมาะสมด้วยก็ได้ 

  ข้อ  54    ให้ผู้ด าเนินการสอบแขง่ขนัจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีรับสมคัรสอบ  โดยให้มีก าหนดเวลา
รับสมคัรสอบไมน้่อยกว่า  15  วนัท าการ 
  ในกรณีท่ีมีเหตผุลและความจ าเป็นต้องขยายก าหนดเวลารับสมคัรสอบแขง่ขนัตามท่ี 
คณะกรรมการด าเนินการสอบแขง่ขนัเสนอแนะ  ผู้ด าเนินการสอบแขง่ขนัอาจประกาศขยายก าหนดเวลารับ
สมคัรสอบได้  แตท่ัง้นี ้ เวลาท่ีจะขยายต้องมีเวลาไมน้่อยกวา่  15  วนัท าการ  นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนั
สดุท้ายของการรับสมคัรสอบและจะต้องประกาศการขยายเวลานัน้ก่อนวนัปิดรับสมคัรสอบครัง้นัน้ด้วย 

  ข้อ  55    ให้ผู้สมคัรสอบเสียคา่ธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหนง่ท่ีสมคัรสอบตามอตัรา   
ดงันี ้

(1) ต าแหนง่ระดบั 1  หรือต าแหนง่ระดบั 2  ต าแหนง่ละไมเ่กิน  100  บาท 
(2) ต าแหนง่ระดบั 3  ขึน้ไป  ต าแหนง่ละไมเ่กิน  200  บาท 
คา่ธรรมเนียมสอบจะไมจ่า่ยคืนให้เม่ือได้ประกาศรายช่ือวา่เป็นผู้ มีสิทธิเข้าสอบแล้ว         

เว้นแต ่ มีการยกเลิกการสอบครัง้นัน้ทัง้หมด  เน่ืองจากมีการทจุริตหรือส่อไปในทางทจุริตตามข้อ  59  จงึ
ให้จา่ยคืนคา่ธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมคัรสอบเฉพาะผู้ ท่ีมิได้มีสว่นเก่ียวข้องกบัการทจุริตหรือส่อไปในทาง
ทจุริตนัน้ได้ 
  คา่ธรรมเนียมสอบท่ีจดัเก็บได้ตามท่ีก าหนดในวรรคหนึง่  ให้ผู้ด าเนินการสอบแขง่ขนั
สามารถน าไปเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการสอบแขง่ขนัในคราวนัน้ได้ 

  ข้อ  56    ให้ผู้ด าเนินการสอบแขง่ขนัประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธิเข้าสอบ  ก่อนวนัสอบไม ่      
น้อยกวา่  10  วนัท าการ 
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  ข้อ  57    การตดัสินวา่ผู้ใดเป็นผู้สอบแขง่ขนัได้ให้ถือเกณฑ์วา่  ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนน
ในแตล่ะภาคท่ีสอบตามหลกัสตูรไมต่ ่ากวา่ร้อยละหกสิบ  ทัง้นี ้ ให้ค านงึถึงหลกัวิชาการวดัผลด้วย 

  ข้อ  58    ในการสอบแขง่ขนั  จะต้องท าการสอบตามหลกัสตูรทกุภาคในการสอบแขง่ขนั  
และคณะกรรมการด าเนินการสอบแขง่ขนัจะก าหนดให้ผู้สมคัรสอบภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป  หรือ
ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหนง่ก่อน  แล้วจึงให้ผู้ ท่ีสอบได้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ใน
ข้อ  57  สอบในภาคอ่ืนตอ่ไปก็ได้ 

  ข้อ  59    กรณีท่ีปรากฏวา่มีการทจุริตหรือส่อไปในทางทจุริตอนัอาจท าให้เกิดความไมเ่ป็น
ธรรมในการสอบแขง่ขนั  ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบแขง่ขนัรายงานให้ผู้ด าเนินการสอบแขง่ขนัทราบ
เพ่ือพิจารณาวา่จะสมควรยกเลิกการสอบครัง้นัน้ทัง้หมด  หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบเฉพาะวิชาหรือ
เฉพาะภาคท่ีเกิดการทจุริตหรือสอ่ไปในทางทจุริตตามแตจ่ะเห็นสมควร  ถ้าหากผู้ด าเนินการสอบแขง่ขนัให้
ยกเลิกการสอบแขง่ขนัเฉพาะวิชาใดหรือเฉพาะภาคใดแล้ว  ก็ให้ด าเนินการสอบแขง่ขนัเฉพาะวิชานัน้   
หรือเฉพาะภาคนัน้ใหม ่ ส าหรับผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการทจุริตหรือสอ่ไปในทางทจุริตไมมี่สิทธิเข้าสอบ     
อีกตอ่ไป 

  ข้อ  60    เม่ือได้ด าเนินการสอบแขง่ขนัเสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบแขง่ขนั
รายงานผลการสอบตอ่ผู้ด าเนินการสอบแขง่ขนั  เพ่ือผู้ด าเนินการสอบแขง่ขนัจะได้ประกาศขึน้บญัชีผู้
สอบแขง่ขนัได้ตอ่ไป 

  ข้อ  61    การขึน้บญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้  ให้เรียงตามล าดบัท่ีจากผู้สอบได้คะแนนรวมสงูลง
มาตามล าดบั  ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเทา่กนั  ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกบัต าแหนง่
มากกวา่เป็นผู้อยูใ่นล าดบัท่ีสงูกวา่  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกบัต าแหนง่เท่ากนั  ให้ผู้ ได้คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหนง่มากกวา่เป็นผู้อยูใ่นล าดบัท่ีสงูกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหนง่เทา่กนั  ให้ผู้ ได้คะแนนภาษาไทยในภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป
มากกวา่เป็นผู้อยูใ่นล าดบัท่ีสงูกวา่  ถ้ายงัคงได้คะแนนเทา่กนัอีก  ก็ให้ผู้ ได้รับเลขประจ าตวัสอบก่อนเป็นผู้
อยูใ่นล าดบัท่ีสงูกวา่ 
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  ข้อ  62    กรณีมีความประสงค์จะขึน้บญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้  ให้ระบรุะยะเวลาในการขึน้
บญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ในประกาศรับสมคัรสอบแขง่ขนัและในประกาศผลการสอบแขง่ขนั  โดยมีเง่ือนไขให้
ระบรุะยะเวลาการขอใช้บญัชีได้ไมเ่กิน  2  ปี  นบัแตว่นัขึน้บญัชี  กรณียงัใช้บญัชีไมค่รบตามท่ีอายุ
ระยะเวลาในประกาศ  แตป่ระสงค์จะสอบแขง่ขนัต าแหนง่เดียวกนันัน้อีก  ต้องเสนอเหตผุลความจ าเป็นให้        
ก.ท.จ.พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  หาก  ก.ท.จ.พิจารณา  เห็นชอบและเม่ือได้ขึน้บญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้
ใหมแ่ล้ว  บญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ครัง้ก่อนเป็นอนัยกเลิก 
  กรณีบญัชีสอบแขง่ขนัครบก าหนดระยะเวลาตามท่ีระบใุห้ถือว่าบญัชีนัน้ถกูยกเลิก  กรณี 
ท่ีได้มีการเรียกตวัผู้สอบแขง่ขนัได้ผู้ใด  ให้มารายงานตวัเพ่ือรับการบรรจไุปแล้วก่อนบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้
จะมีอายคุรบก าหนดระยะเวลาท่ีระบ ุ และตอ่มาบญัชีได้ครบระยะเวลาตามท่ีระบหุรือก่อนมีการขึน้บญัชี 
ผู้สอบแขง่ขนัได้ใหม ่ ให้ถือว่าผู้นัน้ยงัมีสิทธิได้รับการบรรจแุตง่ตัง้  แตท่ัง้นีต้้องไมเ่กิน  30  วนั  นบัแตว่นั
ถดัจากวนัท่ีบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้นัน้มีอายคุรบตามระยะเวลาท่ีก าหนดหรือวนัท่ีมีการขึน้บญัชีผู้สอบ       
แขง่ขนัได้ใหมแ่ล้วแตก่รณี 

  ข้อ  63    ให้ผู้ด าเนินการสอบแขง่ขนั  เป็นเจ้าของบญัชีสอบแขง่ขนัท่ีได้ด าเนินการและมี
อ านาจพิจารณาอนญุาตให้เทศบาลอ่ืน  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอ่ืน  หรือสว่นราชการอ่ืน  ท่ีมีความ
ประสงค์จะขอใช้บญัชีสอบแขง่ขนัดงักลา่ว  เพ่ือแตง่ตัง้ผู้สอบแขง่ขนัได้ให้ด ารงต าแหนง่สายงานเดียวกนัใน
สว่นราชการนัน้  โดยให้เรียกบรรจแุละแตง่ตัง้ตามล าดบัท่ีท่ีสอบแขง่ขนัได้ตามบญัชีการสอบนัน้ 

  กรณีท่ี ก.ท.จ.หรือเทศบาลภายในจงัหวดัหรือองค์กรอ่ืนใดท่ี ก.ท.จ.มอบให้ด าเนินการ
แล้วแตก่รณีเป็นผู้ด าเนินการสอบแขง่ขนั  หากเทศบาลภายในจงัหวดันัน้  มีต าแหนง่ว่างและประสงค์จะขอ
ใช้บญัชีเพ่ือบรรจแุตง่ตัง้ผู้สอบแขง่ขนัได้แทนต าแหนง่ท่ีว่างให้ขอใช้บญัชีท่ี ก.ท.จ.หรือเทศบาลภายใน
จงัหวดัหรือองค์กรอ่ืนใดท่ี ก.ท.จ.มอบให้ด าเนินการนัน้ก่อนขอใช้บญัชีจาก ก.ท.จ.หรือเทศบาลหรือองค์กร
อ่ืน  ท่ีได้รับมอบหมายให้ด าเนินการสอบในจงัหวดัอ่ืน   

  ข้อ  64    กรณีผู้ใดได้ขึน้บญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้  ถ้ามีกรณีอยา่งใดอย่างหนึง่ดงัตอ่ไปนีใ้ห้
เป็นอนัยกเลิกการขึน้บญัชีผู้นัน้ไว้ในบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้  คือ 

(1) ผู้นัน้ได้ขอสละสิทธิรับการบรรจแุละแตง่ตัง้ในต าแหนง่ท่ีสอบได้ 
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(2) ผู้นัน้ไมม่ารายงานตวัเพ่ือรับการบรรจเุข้ารับราชการภายในเวลาท่ีผู้ด าเนินการสอบ 

แขง่ขนั  หรือผู้ มีอ านาจสัง่บรรจแุละแตง่ตัง้ก าหนด  โดยมีหนงัสือสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบ
ก าหนดเวลาลว่งหน้าไมน้่อยกวา่  10  วนั  นบัแตว่นัท่ีท่ีท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
  (3)  ผู้นัน้มีเหตไุมอ่าจเข้าปฏิบตัหิน้าท่ีราชการได้ตามก าหนดเวลาท่ีจะบรรจแุละแตง่ตัง้ใน
ต าแหนง่ท่ีสอบได้ 
  (4)  ผู้นัน้ประสงค์จะรับการบรรจแุละแตง่ตัง้ในต าแหนง่ท่ีสอบแขง่ขนัได้โดยการโอนแต่
สว่นราชการท่ีจะบรรจไุมรั่บโอน  และได้แจ้งให้ทราบลว่งหน้าแล้วว่าจะไมรั่บโอน  ผู้นัน้จงึไมป่ระสงค์จะรับ
การบรรจ ุ
  (5)  ผู้นัน้ได้รับการบรรจแุละแตง่ตัง้ในต าแหนง่ท่ีสอบได้ไปแล้ว  ให้ยกเลิกการขึน้บญัชี        
ผู้นัน้ไว้ในบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ทกุบญัชีในการสอบครัง้เดียวกนั 

  ข้อ  65    ผู้ใดถกูยกเลิกการขึน้บญัชีผู้นัน้ไว้ในบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้บญัชีใดไปแล้ว  ถ้า
บญัชีนัน้ยงัไมย่กเลิก  และผู้ด าเนินการสอบ  พิจารณาเห็นวา่มีเหตอุนัสมควรจะอนมุตัใิห้ขึน้บญัชีผู้นัน้ไว้
ในบญัชีเดมิเป็นล าดบัแรกท่ีจะบรรจใุนครัง้ตอ่ไปตามเดิมก็ได้  ส าหรับผู้ซึง่ถกูยกเลิกการขึน้บญัชี  
เน่ืองจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ด้วยการรับราชการทหาร  เม่ือออกจากราชการทหารโดยไมมี่
ความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการในต าแหนง่ท่ีสอบได้  และบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้นัน้ยงัไมย่กเลิก
ให้ขึน้บญัชีผู้นัน้ไว้ในบญัชีเดิมเป็นล าดบัแรกท่ีจะบรรจใุนครัง้ตอ่ไป 

  ข้อ  66    ในการด าเนินการสอบแขง่ขนั  ให้ผู้ด าเนินการสอบแขง่ขนัด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
  (1)  สง่ส าเนาค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินการสอบแขง่ขนั  1  ชดุ  และส าเนา
ประกาศรับสมคัรสอบ  2  ชดุ  ไปยงัส านกังาน ก.ท. ก่อนเร่ิมรับสมคัรสอบไมน้่อยกว่า  7  วนัท าการ 
  (2)  เม่ือการสอบเสร็จสิน้  ให้ผู้ด าเนินการสอบแขง่ขนั  ส่งส าเนาบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้
จ านวน  1  ชดุ  ไปยงัส านกังาน ก.ท. ภายใน  5  วนัท าการ  นบัแตว่นัประกาศผลสอบ   
  (3)  เม่ือมีการยกเลิกการขึน้บญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้  หรือขึน้บญัชีไว้ตามเดมิให้รายงานไป
ยงัส านกังาน ก.ท.  ภายใน  7  วนัท าการ  นบัแตว่นั  ยกเลิกหรือขึน้บญัชีนัน้ 
  (4)  หากมีการเปล่ียนแปลงในการประกาศรับสมคัรสอบ  ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธิเข้าสอบ  
ก าหนดวนั  เวลา  และสถานท่ีสอบ  ประกาศผลสอบและอ่ืน ๆ  นอกจากท่ีก าหนดไว้เดมิให้รายงาน        
ส านกังาน ก.ท. ภายใน  3  วนั     

 

 



 35 

ส่วนที่  2 
การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพเิศษ 

  ข้อ  67    การคดัเลือก  กรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจ่ าเป็นต้องสอบแขง่ขนั  เพ่ือบรรจบุคุคลเข้า
รับราชการและแตง่ตัง้ให้เป็นพนกังานเทศบาล  ในเทศบาลนัน้ตามข้อ  45 (2)  ให้ ก.ท.จ.เป็นผู้ด าเนินการ
คดัเลือก  ในกรณีท่ี ก.ท.จ.เห็นสมควรอาจมอบให้เทศบาลหรือองค์กรใด  เป็นผู้ด าเนินการแทนก็ได้ 

  ข้อ  68    การคดัเลือกกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจ่ าเป็นต้องสอบแขง่ขนัให้ ก.ท.จ.ก าหนด
หลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลือก  อาจพิจารณาด าเนินการโดย  วิธีสมัภาษณ์  วิธีสอบข้อเขียน  วิธีสอบ
ปฏิบตัหิรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึง่หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม  โดยก าหนดดงัตอ่ไปนี ้

(1) ให้ผู้ด าเนินการคดัเลือกแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือก 
(2) ผู้สมคัรเข้ารับการคดัเลือกต้องเป็นผู้ มีคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับ 

ต าแหนง่ท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ 

  ข้อ  69    ก.ท.จ. หรือ เทศบาลในกรณีท่ี ก.ท.จ.มอบหมาย อาจคดัเลือกบคุคลเพื่อบรรจุ
และแตง่ตัง้เป็นพนกังานเทศบาลในกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจ่ าเป็นต้องสอบแขง่ขนัได้ในกรณี  ดงันี  ้
  (1)  กรณีการบรรจแุละแตง่ตัง้ผู้ ได้รับทนุรัฐบาล  ทนุเลา่เรียนหลวงหรือทนุของเทศบาล  
เพ่ือการศกึษาวิชาในประเทศหรือตา่งประเทศ 
  (2)  กรณีการบรรจแุละแตง่ตัง้ผู้ส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรท่ี ก.ท.จ.อนมุตัใิห้               
สว่นราชการใดจดัให้มีการศกึษาขึน้  เพ่ือเข้ารับราชการในเทศบาลนัน้โดยเฉพาะ   
  (3)  กรณีการบรรจแุละแตง่ตัง้ผู้ส าเร็จการศกึษาในคณุวฒุิท่ี ก.ท. ก าหนดให้คดัเลือกเพ่ือ
บรรจบุคุคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษได้  ได้แก่คณุวฒุิดงัตอ่ไปนี  ้

คณุวฒุิท่ีก าหนดให้คดัเลือกเพ่ือบรรจบุคุคลเข้ารับราชการ 
       (ก)  ระดบัปริญญาเอก      
   (1)  ปริญญาเอกทกุสาขา 
       (ข)  ระดบัปริญญาโท 
   (1)  ปริญญาทางการศกึษาโปรแกรมวิชาการศกึษาพิเศษสาขาตา่ง ๆ   
   (2)  ปริญญาโทศลิปศาสตร์ทางความผิดปกตขิองการส่ือความหมาย 
   (3)  ปริญญาโทอาชญาวิทยา  หรือทณัฑวิทยา 
   (4)  ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ทางเภสชัวิทยา  หรือทางเภสชัศาสตร์ 
   (5)  ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 
   (6)  ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ทางกีฏวิทยา 
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   (7)  ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ทางโรคพืช 
   (8)  ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ทางพืชสวน 
   (9)  ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ทางปฐพีวิทยา 
   (10)  ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ทางสตัวศาสตร์ 
       (ค)  ระดบัปริญญาโทหรือปริญญาตรี 
   (1)  ปริญญาแพทยศาสตร์ 
   (2)  ปริญญาสตัวแพทยศาสตร์ 
   (3)  ปริญญาทนัตแพทยศาสตร์ 
   (4)  ปริญญาเภสชัศาสตร์ 
   (5)  ปริญญาวิทยาศาสตร์ทางกายภาพบ าบดั 
   (6)  ปริญญาวิทยาศาสตร์ทางกิจกรรมบ าบดั 
   (7)  ปริญญาวิทยาศาสตร์ทางรังสีเทคนิค 
   (8)  ปริญญาวิทยาศาสตร์ทางเวชศาสตร์การธนาคารเลือด 
   (9)  ปริญญาวิทยาศาสตร์ทางเทคนิคการแพทย์ 
   (10)  ปริญญาวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีการยาง 
   (11)  ปริญญาวิทยาศาสตร์ทางพฤกษศาสตร์ 
   (12)  ปริญญาทางผงัเมือง 
   (13)  ปริญญาทางมณัฑนศิลป์ 
   (14)  ปริญญาทางประตมิากรรม 
       (ง)  ระดบัประกาศนียบตัร 
   (1)  ประกาศนียบตัรทางดริุยางคศลิป์ชัน้สงู  หรือปริญญาทางดริุยางคศลิป์ 
   (2)  ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูทางชา่งภาพ 
          หรือทางการถ่ายภาพ 
   (3)  ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูทางชา่งพิมพ์ 
           หรือทางการพิมพ์ 
    (4)  ประกาศนียบตัรทางวิชากายอปุกรณ์เสริมและเทียม  หรือเทคนิคกาย 
                                            อปุกรณ์ 
 
 

(5) ประกาศนียบตัรหรืออนปุริญญาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  หรือทาง 
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พนกังานวิทยาศาสตร์การแพทย์  หรือทางรังสีเทคนิค  หรือทางรังสี
การแพทย์ 

   (6)  ประกาศนียบตัรทางเคมีทกุแขนง 
(7)  ประกาศนียบตัรทางเภสชักรรม 

ปริญญาหรือประกาศนียบตัรท่ีก าหนดให้คดัเลือกฯ เฉพาะต าแหนง่ 
       (ก)  ระดบัปริญญาโท 
   (1)  ปริญญาโททางกฎหมายเพ่ือเข้ารับราชการในต าแหนง่นิตกิร 
       (ข)  ระดบัปริญญาโทหรือตรี 
   (1)  ปริญญาทางจิตวิทยาคลีนิค  เพ่ือเข้ารับราชการในต าแหนง่นกัจิตวิทยา 
       (ค)  ระดบัประกาศนียบตัร 
    (1)  ประกาศนียบตัรทางชา่งทนัตกรรม  เพ่ือเข้ารับราชการในต าแหนง่            
 ชา่งทนัตกรรม 2 

(2) ประกาศนียบตัรผู้ช่วยทนัตแพทย์  เพ่ือเข้ารับราชการในต าแหนง่                     
ผู้ชว่ยทนัตแพทย์ 1 

     คณุวฒุิการศกึษาปริญญาเกียรตนิิยมอนัดบัหนึง่ทกุสาขาวิชา จากสถาบนัการ              
ศกึษาท่ี  ก.พ. รับรอง  เพ่ือเข้ารับราชการและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบั 3   หรือ ระดบั 4  ซึง่เป็น      
คณุวฒุิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ท่ีได้รับการคดัเลือกนัน้ 

  (4)  กรณีการบรรจแุละแตง่ตัง้ผู้สอบแขง่ขนัได้  ซึง่ไมส่ามารถรับการบรรจไุด้เม่ือถึงล าดบั
ท่ีท่ีสอบได้  เน่ืองจากอยูใ่นระหวา่งการรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ด้วยการรับราชการทหารและได้มา
รายงานตวัของรับการบรรจ ุ เม่ือบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ท่ีผู้นัน้สอบได้ถกูยกเลิกไปแล้ว 
  (5)  กรณีการบรรจแุละแตง่ตัง้ผู้สอบแขง่ขนัได้  ซึง่ถกูยกเลิกการขึน้บญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้  
เน่ืองจากได้มารายงานตวัเพ่ือขอรับการบรรจแุล้ว  แตมี่เหตผุลท่ีไมอ่าจเข้าปฏิบตัหิน้าท่ีราชการในต าแหนง่
ท่ีสอบแขง่ขนัได้ตามก าหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจแุละแตง่ตัง้ 
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  (6)  กรณีการบรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลท่ีมีความรู้  ความสามารถและความช านาญสงูเข้ารับ
ราชการในฐานะผู้ เช่ียวชาญ  หรือผู้ช านาญการ 

  ข้อ  70    การคดัเลือกเพ่ือบรรจแุละแตง่ตัง้ผู้ ได้รับทนุรัฐบาล  ทนุเลา่เรียนหลวงหรือทนุ
ของเทศบาล  เพ่ือศกึษาวิชาในประเทศหรือตา่งประเทศ  ตามข้อ  69 (1)  หรือผู้ส าเร็จการศกึษาตาม
หลกัสตูรท่ี ก.ท.จ.อนมุตัใิห้ส่วนราชการใดจดัให้มีการศกึษาขึน้  เพ่ือเข้ารับราชการในเทศบาลนัน้
โดยเฉพาะตามข้อ  69 (2)  ให้ผู้ด าเนินการคดัเลือกด าเนินการ  ดงันี ้
  (1)  ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจ ุ ย่ืนใบสมคัรตามแบบท่ีก าหนด  พร้อมหลกัฐาน
การศกึษาและเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกก าหนด 
  (2)  ให้ผู้ด าเนินการคดัเลือก  แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกขึน้คณะหนึง่
จ านวนไมน้่อยกวา่  5  คน  ประกอบด้วย  ผู้ทรงคณุวฒุิใน ก.ท.จ.  เป็นประธาน  ผู้แทนหนว่ยราชการท่ี
เก่ียวข้อง  หรือพนกังานเทศบาล  เป็นกรรมการ 
  (3)  ให้คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกพิจารณาคดัเลือกจากใบสมคัร  หลกัฐาน
การศกึษาและเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกก าหนด  นอกจากนีอ้าจใช้วิธี
สมัภาษณ์เพิ่มเตมิอีกก็ได้  และในการจดัล าดบัผู้ ได้รับการคดัเลือกเพ่ือบรรจเุข้ารับราชการและแตง่ตัง้ให้
ด ารงต าแหนง่ใดในเทศบาล  คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกอาจพิจารณาก าหนดให้ผู้ มีคะแนนผล      
การเรียนเฉล่ียตลอดหลกัสตูรสงูเป็นผู้อยูใ่นล าดบัต้น  สามารถได้รับการบรรจเุข้ารับราชการก่อน  หรือ
พิจารณาบรรจตุามองค์ประกอบอ่ืนท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้ 

  ข้อ  71    การคดัเลือกผู้ส าเร็จการศกึษาในคณุวฒุิท่ี ก.ท. ก าหนดให้คดัเลือกเพ่ือบรรจุ
บคุคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษได้  ตามข้อ 69 (3)  ให้ผู้ด าเนินการคดัเลือกด าเนินการ  ดงันี ้
  (1)  ประกาศรับสมคัรคดัเลือก  ให้ระบรุายละเอียดในเร่ือง  ช่ือต าแหนง่ท่ีจะบรรจแุละ 
แตง่ตัง้  คณุสมบตัทิัว่ไปและคณุสมบตัเิฉพาะของผู้ มีสิทธิสมคัรเข้ารับคดัเลือกส าหรับต าแหนง่นัน้  
เงินเดือนท่ีจะได้รับ  วนั  เวลา  และสถานท่ีรับสมคัร  แบบใบสมคัร  คณุวฒุิการศกึษา  เอกสารและ
หลกัฐานท่ีใช้ในการสมคัร  ทัง้นี ้ การประกาศรับสมคัรคดัเลือกนัน้  ให้ปิดไว้ในท่ีเปิดเผย  ณ  สถานท่ีรับ
สมคัรก่อนวนัท่ีเร่ิมรับสมคัรคดัเลือก  และจะประกาศทางวิทยกุระจายเสียงหรือทางอ่ืนใดตามความ
เหมาะสมด้วยก็ได้ 
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  (2)  ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจ ุ ย่ืนใบสมคัรตามแบบท่ีก าหนด  พร้อมหลกัฐาน
การศกึษาและเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกก าหนด   
  (3)  ให้ผู้ด าเนินการคดัเลือก  แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกขึน้คณะหนึง่
จ านวนไมน้่อยกวา่  5  คน  ประกอบด้วย  ผู้ทรงคณุวฒุิใน ก.ท.จ.  เป็นประธานกรรมการ  และผู้แทนหน่วย
ราชการท่ีเก่ียวข้องหรือพนกังานเทศบาล  เป็นกรรมการ 
  (4)  ให้คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือก  อาจพิจารณาคดัเลือกโดยวิธีสมัภาษณ์         
วิธีสอบข้อเขียน  วิธีสอบปฏิบตั ิ หรือวิธีอ่ืนใด  วิธีหนึง่หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม  ในการนี ้      
คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกอาจตัง้กรรมการสมัภาษณ์  กรรมการออกข้อสอบ  หรือกรรมการทดสอบ  
การปฏิบตังิานหรือกรรมการอ่ืนหรือเจ้าหน้าท่ีให้ด าเนินการในเร่ืองตา่ง ๆ  ได้ตามความจ าเป็น 
  (5)  เม่ือได้ด าเนินการคดัเลือกเสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกรายงานผล
การคดัเลือกตอ่ผู้ด าเนินการคดัเลือก  โดยจดัท าบญัชีรายช่ือผู้ ท่ีผา่นการคดัเลือกและจดัเรียงล าดบัตามผล
คะแนนตาม (4)  เพ่ือผู้ด าเนินการคดัเลือกจะได้ประกาศผลการคดัเลือก  และบรรจแุละแตง่ตัง้ให้ด ารง
ต าแหนง่ท่ีคดัเลือกตามล าดบัตอ่ไป 
  (6)  ในกรณีท่ีมีผู้ผ่านการคดัเลือกมากกวา่จ านวนต าแหน่งวา่ง  และภายหลงัมีต าแหน่ง
วา่งเพิ่มอีก  ก็อาจบรรจแุละแตง่ตัง้ผู้ผา่นการคดัเลือกท่ีเหลืออยูใ่นล าดบัท่ีถดัไปตามประกาศผลการ
คดัเลือกนัน้  หรืออาจด าเนินการคดัเลือกใหมก็่ได้  ทัง้นี ้ ให้อยูใ่นดลุยพินิจของ ก.ท.จ. 

  ข้อ  72    การคดัเลือกผู้สอบแขง่ขนัได้  ซึง่ไมส่ามารถรับการบรรจไุด้เม่ือถึงล าดบัท่ี         
ท่ีสอบได้  เน่ืองจากอยูใ่นระหวา่งการรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ด้วยการรับราชการทหาร  และ      
ได้มารายงานตวัขอรับการบรรจ ุ เม่ือบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ท่ีผู้นัน้สอบได้ถกูยกเลิกไปแล้ว  ตามข้อ  69 (4)  
ให้ ก.ท.จ.มอบให้เทศบาล  เป็นผู้ด าเนินการคดัเลือก  ดงัตอ่ไปนี ้
  (1)  ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจย่ืุนใบสมคัร  และหนงัสือรับรองประวตักิารรับราชการ
ทหารตามแบบท่ีก าหนด  พร้อมด้วยส าเนาหลกัฐานการศกึษาและส าเนาหลกัฐานการรับราชการทหารตาม
กฎหมายวา่ด้วยการรับราชการทหาร 
  (2)  เม่ือเทศบาลได้พิจารณาแล้วเห็นวา่  ผู้นัน้พ้นจากราชการทหารโดยไมมี่ความเสียหาย
และมารายงานตวัเพ่ือขอรับการบรรจเุข้ารับราชการภายใน  60  วนั  นบัแตว่นัพ้นจากราชการทหาร 
  (3)  หากเทศบาลนัน้มีต าแหนง่ท่ีผู้นัน้สอบแขง่ขนัได้ว่างอยู ่ ให้ด าเนินการสัง่บรรจแุละ
แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่นัน้ได้ 
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  ข้อ  73    การคดัเลือกผู้สอบแขง่ขนัได้  ซึง่ถกูยกเลิกการขึน้บญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้เน่ืองจาก
ได้มารายงานตวัเพ่ือขอรับการบรรจแุล้ว  แตมี่เหตผุลท่ีไมอ่าจเข้าปฏิบตัหิน้าท่ีราชการในต าแหนง่ท่ี
สอบแขง่ขนัได้ตามก าหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจแุละแตง่ตัง้  ตามข้อ  69 (5)  ให้ ก.ท.จ.มอบให้
เทศบาลเป็นผู้ด าเนินการ  ดงัตอ่ไปนี ้

  (1)  ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจย่ืุนหนงัสือแสดงความจ านงขอบรรจเุข้ารับราชการและ
เข้าปฏิบตัหิน้าท่ีราชการภายใน  15  วนั  นบัแตว่นัครบก าหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจแุละแตง่ตัง้ 
  (2)  เม่ือเทศบาลได้พิจารณาแล้ว  เห็นสมควรท่ีจะบรรจผุู้นัน้เข้ารับราชการ 
  (3)  หากเทศบาลนัน้มีต าแหนง่ท่ีผู้นัน้สอบแขง่ขนัได้ว่างอยู ่ ให้ด าเนินการสัง่บรรจแุละ
แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่นัน้ได้ 

  ข้อ  74    การคดัเลือกบคุคลท่ีมีความรู้  ความสามารถและความช านาญสงู  เพ่ือบรรจเุข้า
รับราชการในฐานะผู้ เช่ียวชาญ  หรือผู้ช านาญการ  ในเทศบาลตามข้อ 69 (6)  ให้ ก.ท.จ.มอบให้เทศบาล
เป็นผู้ด าเนินการคดัเลือก  โดยด าเนินการตามท่ีก าหนดประกาศหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการบรรจบุคุคลเข้า
รับราชการในฐานะผู้ เช่ียวชาญหรือผู้ช านาญการของเทศบาล 

  ข้อ  75    เม่ือได้มีการด าเนินการคดัเลือก  ตามท่ีก าหนดในประกาศนี ้ ให้ ก.ท.จ.
ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
  (1)  สง่ส าเนาค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือก  1  ชดุ  และส าเนาประกาศ
รับสมคัรคดัเลือก  2  ชดุ  ไปยงัส านกังาน ก.ท. หรือ ก.ท.จ.ก่อนเร่ิมรับสมคัรคดัเลือกไมน้่อยกวา่  7  วนั     
ท าการ 
  (2)  เม่ือการคดัเลือกเสร็จสิน้  ให้ ก.ท.จ.รายงานไปยงัส านกังาน ก.ท. ภายใน  5  วนั     
ท าการนบัแตว่นัประกาศผลการคดัเลือก  หรือด าเนินการคดัเลือกแล้วเสร็จ  โดยให้สง่ส าเนาบญัชีผู้ ได้รับ
การคดัเลือก  1  ชดุ  หรือรายงานผลการคดัเลือก  1  ชดุ 
  (3)  หากมีการเปล่ียนแปลงในการประกาศรับสมคัร  ประกาศผลการคดัเลือกและอ่ืน ๆ  
นอกจากท่ีก าหนดไว้เดมิให้รายงานส านกังาน ก.ท. โดยดว่นท่ีสดุ 
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ส่วนที่  3 
การสอบคัดเลือก 

  ข้อ  76    การสอบคดัเลือกเพ่ือแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลให้ด ารงต าแหนง่ตามข้อ  45 (3)  
ให้ ก.ท.จ.เป็นผู้ด าเนินการสอบคดัเลือกในกรณีท่ี ก.ท.จ.เห็นสมควรอาจมอบให้เทศบาลหรือองค์กรใดเป็น
ผู้ด าเนินการแทนก็ได้  เว้นแตก่ารสอบคดัเลือกพนกังานเทศบาล  ต าแหนง่ผู้ปฏิบตัเิพ่ือแตง่ตัง้ให้ด ารง
ต าแหนง่บริหารของเทศบาล  ให้ ก.ท.จ.เป็นผู้ด าเนินการสอบคดัเลือก 

  ข้อ  77   ให้ผู้ด าเนินการสอบคดัเลือก  แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบคดัเลือกขึน้คณะหนึง่
จ านวนไมน้่อยกวา่  5  คน  ดงันี ้
  (1)  กรณี ก.ท.จ.เป็นผู้ด าเนินการสอบคดัเลือก  ให้ประธาน ก.ท.จ.แตง่ตัง้กรรมการใน        
ก.ท.จ.เป็นประธานกรรมการ  และผู้แทนหน่วยราชการท่ีเก่ียวข้อง  ผู้ทรงคณุวฒุิ  และผู้แทนพนกังาน    
เทศบาล  เป็นกรรมการ 
  (2)  กรณีเทศบาลเป็นผู้ด าเนินการสอบคดัเลือก  ให้นายกเทศมนตรีแตง่ตัง้ปลดัเทศบาล
เป็นประธานกรรมการ  และผู้ทรงคณุวฒุิผู้แทนหนว่ยราชการท่ีเก่ียวข้อง  และผู้แทนพนกังานเทศบาลเป็น
กรรมการ 
  (3)  กรณีองค์กรอ่ืนท่ีมิใช ่(1)  และ (2)  เป็นผู้ด าเนินการสอบคดัเลือกให้แตง่ตัง้
ผู้ทรงคณุวฒุิใน ก.ท.จ.เป็นประธานกรรมการ  และผู้ทรงคณุวฒุิ  ผู้แทนหนว่ยราชการท่ีเก่ียวข้อง  และ
ผู้แทนพนกังานเทศบาลเป็นกรรมการ 

  ข้อ  78   คณะกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือกอาจตัง้กรรมการออกข้อสอบ  กรรมการ
ประเมินความเหมาะสมกบัต าแหนง่  หรือกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีด าเนินการในเร่ืองการกรอกคะแนนหรือ
เร่ืองอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวกบัการสอบคดัเลือกได้ตามความจ าเป็น 

  ข้อ  79    ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือกก าหนดวนั  เวลา  สถานท่ีสอบ         
ข้อเขียน  สมัภาษณ์  และระเบียบเก่ียวกบัการสอบได้เทา่ท่ีจ าเป็น  และไมข่ดัตอ่หลกัสตูรและวิธีการ
ด าเนินการเก่ียวกบัการสอบคดัเลือกนี ้ แล้วให้ประธานกรรมการประกาศก่อนวนัสอบไมน้่อยกวา่  5  วนัท า
การ 
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  ข้อ  80    หลกัสตูรและวิธีการสอบคดัเลือกและคณุสมบตัิผู้ มีสิทธิสมคัรสอบในแตล่ะ
ต าแหนง่ให้เป็นไปตามท่ี ก.ท. ก าหนดท้ายประกาศ 

  ข้อ  81    ให้ผู้ด าเนินการสอบคดัเลือกประกาศรับสมคัรสอบ  โดยระบช่ืุอต าแหนง่ท่ีจะ
แตง่ตัง้  คณุสมบตัขิองผู้ มีสิทธิสมคัรสอบ  หลกัสตูรและวิธีการสอบคดัเลือก  และข้อความอ่ืนท่ีผู้สมคัร
สอบควรทราบ  โดยปิดประกาศรับสมคัรนัน้ไว้ในท่ีเปิดเผย  ณ สถานท่ีรับสมคัรและแจ้งให้ ก.ท.จ.อ่ืนและ
ส านกังาน ก.ท. ทราบก่อนวนัรับสมคัรหรือจะประกาศทางวิทยกุระจายเสียงหรือทางใดตามความเหมาะสม 

  ข้อ  82   ให้ผู้ด าเนินการสอบคดัเลือกจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีรับสมคัรสอบโดยให้มีก าหนดเวลา
รับใบสมคัรสอบไมน้่อยกวา่  10  วนัท าการ 

  ข้อ  83    ผู้ มีสิทธิสมคัรสอบคดัเลือกจะต้องเป็นผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามท่ีก าหนดใน
ประกาศรับใบสมคัรสอบคดัเลือก  ตามข้อ  81  ในวนัรับสมคัรสอบคดัเลือก 

  ข้อ  84    ให้ผู้ด าเนินการสอบคดัเลือกประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธิเข้าสอบก่อนวนัสอบไม่น้อย
กวา่  10 วนัท าการ 

  ข้อ  85    การตดัสินวา่ผู้ใดเป็นผู้สอบคดัเลือกได้ให้ถือเกณฑ์วา่  ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนน
ในแตล่ะภาคท่ีสอบตามหลกัสตูรไมต่ ่ากวา่ร้อยละหกสิบ  ทัง้นีใ้ห้ค านงึถึงหลกัวิชาวดัผลด้วย 

  ข้อ  86  การสอบคดัเลือกจะต้องสอบตามหลกัสตูรทกุภาค  แตค่ณะกรรมการด าเนินการ
สอบคดัเลือกจะก าหนดให้ผู้สมคัรสอบสอบภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป  หรือภาคความรู้ความสามารถ
ท่ีใช้เฉพาะต าแหนง่ก่อนแล้ว  จงึให้ผู้สอบได้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในข้อ  85  สอบในภาคอ่ืนตอ่ไป
ก็ได้ 

  ข้อ  87    ในกรณีท่ีปรากฏวา่มีการทจุริตหรือส่อไปในทางทจุริตอนัอาจท าให้เกิดความไม่
เป็นธรรมในการสอบคดัเลือก  ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือกรายงานให้  ก.ท.จ.  ทราบเพ่ือ
พิจารณาวา่จะสมควรยกเลิกการสอบคดัเลือกครัง้นัน้ทัง้หมด  หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคท่ีเกิด
การทจุริตหรือส่อไปในทางทจุริตตามแตจ่ะเห็นสมควร  ถ้าหาก ก.ท.จ.ให้ยกเลิกการสอบคดัเลือกเฉพาะ
ภาคใดแล้ว  ก็ให้ด าเนินการสอบคดัเลือกเฉพาะภาคนัน้ใหม ่ ส าหรับผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการทจุริตหรือ
สอ่ไปในทางทจุริตไมมี่สิทธิเข้าสอบอีกตอ่ไป 
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  ข้อ  88    เม่ือได้ด าเนินการสอบคดัเลือกเสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบ
คดัเลือกรายงานผลการสอบตอ่ผู้ด าเนินการสอบคดัเลือก  เพ่ือจะได้ประกาศรายช่ือผู้สอบคดัเลือกได้ตอ่ไป 

  ข้อ  89    การขึน้บญัชีผู้สอบคดัเลือกได้  ให้เรียงล าดบัท่ีจากผู้สอบได้คะแนนรวมสงูลงมา
ตามล าดบั  ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเทา่กนั  ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกบัต าแหนง่
มากกวา่เป็นผู้อยูใ่นล าดบัท่ีสงูกวา่  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกบัต าแหนง่เท่ากนั  ให้ผู้ ได้คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหนง่มากกวา่เป็นผู้อยูใ่นล าดบัท่ีสงูกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหนง่เทา่กนั  ให้ผู้ ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยูใ่นล าดบัท่ีสงูกวา่ 

  ข้อ  90    กรณีมีความประสงค์จะขึน้บญัชีผู้สอบคดัเลือกได้ให้ระบรุะยะเวลาในการขึน้
บญัชีผู้สอบคดัเลือกได้ในประกาศรับสมคัรสอบคดัเลือก  และในประกาศผลการสอบคดัเลือก  โดยมี         
เง่ือนไข  ให้ใช้บญัชีได้ไมเ่กิน  2  ปี  นบัตัง้แตว่นัขึน้บญัชี  กรณี  ยงัใช้บญัชีไมค่รบตามท่ีระบรุะยะเวลาใน
ประกาศ  แตป่ระสงค์จะสอบคดัเลือกต าแหนง่เดียวกนันัน้อีก  ต้องเสนอเหตผุลความจ าเป็นให้  ก.ท.จ.
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  หาก ก.ท.จ.พิจารณาเห็นชอบและได้ขึน้บญัชีผู้สอบคดัเลือกได้ใหมแ่ล้ว  
บญัชีผู้สอบคดัเลือกได้ครัง้ก่อนเป็นอนัยกเลิก 

  ข้อ  91    กรณีท่ี ก.ท.จ.หรือเทศบาลภายในจงัหวดัหรือองค์กรอ่ืนใดท่ี ก.ท.จ.มอบหมาย
ให้เป็นผู้ด าเนินการสอบคดัเลือกหากเทศบาลภายในจงัหวดัมีต าแหนง่วา่งและประสงค์จะขอใช้บญัชีเพ่ือ
แตง่ตัง้ผู้สอบคดัเลือกได้แทนต าแหนง่ท่ีวา่งให้ขอใช้บญัชีท่ี ก.ท.จ.หรือเทศบาลภายในจงัหวดั  หรือบญัชีท่ี
องค์กรอ่ืนใดท่ี ก.ท.จ.มอบหมายให้ด าเนินการก่อนขอใช้บญัชีจาก ก.ท.จ.หรือเทศบาลหรือองค์กรอ่ืนใดท่ี
ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการสอบในจงัหวดัอ่ืน 

  ข้อ  92    ในการด าเนินการสอบคดัเลือก  ให้ ก.ท.จ.ด าเนินการดงันี ้
  (1)  สง่ส าเนาค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือก  1  ชดุ  และส าเนา
ประกาศรับสมคัรสอบ  3  ชดุ  ไปยงัส านกังาน ก.ท. ก่อนวนัเร่ิมต้นรับสมคัรสอบไมน้่อยกวา่  7  วนัท าการ 
  (2)  เม่ือการสอบเสร็จสิน้แล้ว  ให้ส าเนาบญัชีผู้สอบคดัเลือกได้  2  ชดุ  ไปยงัส านกังาน  
ก.ท.  ภายใน  5  วนัท าการนบัตัง้แตว่นัประกาศผลสอบ 
 
  (3)  เม่ือมีการยกเลิกการขึน้บญัชีสอบคดัเลือกได้  หรือขึน้บญัชีผู้ใดไว้ตามเดมิให้รายงาน
ไปยงัส านกังาน ก.ท. ภายใน  7  วนัท าการ  นบัตัง้แตว่นัยกเลิกหรือขึน้บญัชีผู้นัน้ 
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  (4)  หากมีการเปล่ียนแปลงในการประกาศรับสมคัรสอบ  ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธิเข้าสอบ 
ก าหนดวนั  เวลา  และสถานท่ีสอบ  ประกาศผลสอบหรืออ่ืน ๆ  นอกจากท่ีก าหนดไว้เดมิ  ให้รายงานไปยงั
ส านกังาน ก.ท. ภายใน  3  วนั  

ส่วนที่ 4 
การคัดเลือก 

  ข้อ  93    การคดัเลือก  เพ่ือแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสงูขึน้  
ตามข้อ 45 (4)  ให้ ก.ท.จ.เป็นผู้ด าเนินการคดัเลือก  ในกรณีท่ี  ก.ท.จ.เห็นสมควรอาจมอบให้เทศบาล       
หรือองค์กรใดเป็นผู้ด าเนินการแทนก็ได้  เว้นแต ่ การคดัเลือกพนกังานเทศบาลต าแหนง่บริหารให้มีระดบั        
ท่ีสงูขึน้  ให้ ก.ท.จ.  เป็นผู้ด าเนินการคดัเลือก 

  ข้อ  94    การคดัเลือกพนกังานเทศบาลเพื่อแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้          
ให้ด าเนินการได้   6  กรณี  ดงันี ้
  (1)  การคดัเลือกพนกังานเทศบาลเพื่อแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัสงูขึน้ในระดบัควบ  
ส าหรับต าแหนง่ท่ีก าหนดเป็นต าแหนง่ระดบัควบ 
  (2)  การคดัเลือกพนกังานเทศบาล  เพ่ือแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัสงูขึน้               
นอกระดบัควบ  ส าหรับต าแหนง่ท่ีก าหนดเป็นต าแหนง่ผู้ปฏิบตังิานท่ีมีประสบการณ์ 
  (3)  การคดัเลือกพนกังานเทศบาลเพื่อแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้                
นอกระดบัควบ  ส าหรับต าแหนง่ในสายงานวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี  หรือต าแหนง่วิชาชีพเฉพาะหรือ
เช่ียวชาญเฉพาะ 
  (4)  การคดัเลือกพนกังานเทศบาลเพื่อแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้  ส าหรับ
ต าแหนง่ผู้บริหารของเทศบาล 
  (5)  การคดัเลือกพนกังานครูเทศบาลเพ่ือเล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ี    
สงูขึน้ส าหรับต าแหนง่ในสายงานศกึษานิเทศก์ 
  (6)  การคดัเลือกพนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาเพ่ือเล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารง
ต าแหนง่และระดบัท่ีสงูขึน้ 

  ข้อ  95    การคดัเลือก  เพ่ือแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัสงูขึน้ใน
ระดบัควบ  ส าหรับต าแหนง่ท่ีก าหนดเป็นต าแหนง่ระดบัควบ  ตามข้อ  94 (1)  ให้ ก.ท.จ.มอบให้เทศบาล
เป็นผู้ด าเนินการคดัเลือก 
  การคดัเลือกตามวรรคหนึง่  ให้เทศบาลด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข  ดงันี  ้
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  (1)  พนกังานผู้นัน้เป็นผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้ และตามประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์การเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังาน
เทศบาลให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 
  (2)  ให้ด าเนินการคดัเลือกโดยวิธีการประเมินบคุคล  และประเมินผลการปฏิบตังิานท่ีผา่น
มาของพนกังานเทศบาลผู้นัน้ 
  (3)  ให้เทศบาลก าหนดแบบประเมินบคุคลและประเมินผลการปฏิบตังิานตาม (2)  โดย
ต้องมีรายการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ รับการประเมิน 
(ข) หน้าท่ีความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถท่ีต้องการของต าแหนง่          

ท่ีจะประเมิน 
(ค) การประเมินการปฏิบตังิานและคณุลกัษณะของบคุคลเพื่อเล่ือนต าแหนง่ 
(ง) สรุปความเห็นในการประเมินของผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ 

(4)  เกณฑ์การตดัสินการประเมินวา่พนกังานเทศบาลท่ีจะผา่นการประเมินเพื่อแตง่ตัง้ให้ 
ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้  ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไมต่ ่ากว่าท่ี ก.พ. ก.ค. ก าหนดไว้เป็นมาตรฐาน
ส าหรับข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการครู 
  (5)  ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัสงูขึน้  โดยความ
เห็นชอบของ ก.ท.จ. 

  ข้อ  96    การคดัเลือก  เพ่ือแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 
นอกระดบัควบ  ส าหรับต าแหนง่ท่ีก าหนดเป็นต าแหนง่ผู้ปฏิบตังิานท่ีมีประสบการณ์ตามข้อ  94 (2)          
ให้ ก.ท.จ. เป็นผู้ด าเนินการ 
  การคดัเลือกตามวรรคหนึง่  ให้ ก.ท.จ.ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข  ดงันี ้ 
  (1)  พนกังานผู้นัน้เป็นผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้และตามประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์การเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังาน
เทศบาลให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 
  (2)  ให้ ก.ท.จ.แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลงาน  จ านวนไมน้่อยกวา่  5  คน  
ประกอบด้วย  กรรมการใน ก.ท.จ.  เป็นประธานกรรมการ  ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีความรู้ความสามารถใน
ต าแหนง่นัน้ ๆ  หรือมีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญในสาขาวิชานัน้ ๆ  เป็นกรรมการผู้แทนสว่น
ราชการท่ี      เก่ียวข้องเป็นกรรมการ  โดยให้คณะกรรมการพนกังานเทศบาลแตง่ตัง้เลขานกุารหนึง่คน 
  (3)  ให้ด าเนินการคดัเลือกโดยการพิจารณาคณุสมบตัขิองบคุคล  ประเมินคณุลกัษณะ
ของบคุคล  และประเมินผลงานท่ีผา่นมาของพนกังานเทศบาลผู้นัน้ 
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  (4)  ให้คณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2)  ก าหนดแบบและวิธีการประเมินคณุสมบตัิ
ของบคุคลคณุลกัษณะของบคุคล  และประเมินผลงาน  ตาม (3)  โดยต้องมีรายการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ รับการประเมิน 
(ข) หน้าท่ีความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถท่ีต้องการของต าแหนง่ท่ีจะ 

ประเมิน 
(ค) การประเมิน  ผลการปฏิบตังิานและคณุลกัษณะของบคุคลเพ่ือเล่ือนต าแหนง่ 
(ง) เอกสารแสดงผลการปฏิบตังิานหรือผลงานทางวิชาการ 
(จ) สรุปความเห็นในการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 

(5) เกณฑ์การตดัสินการประเมินวา่พนกังานเทศบาลท่ีจะผา่นการประเมินเพ่ือแตง่ตัง้         
ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้  ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไมต่ ่ากวา่ท่ี ก.พ. หรือ ก.ค. ก าหนดไว้เป็น       
มาตรฐานส าหรับข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการครู 
  (6)  ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้  โดยความ
เห็นชอบของ ก.ท.จ. 

  ข้อ  97    การคดัเลือก  เพ่ือแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 
นอกระดบัควบ  ส าหรับต าแหนง่ท่ีก าหนดเป็นต าแหนง่สายงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  และต าแหนง่        
วิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะตามข้อ  94 (3) ให้ ก.ท.จ.เป็นผู้ด าเนินการ 
  การคดัเลือกตามวรรคหนึง่ ให้ ก.ท.จ.ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข  ดงันี ้
  (1)  พนกังานผู้นัน้เป็นผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้  และตามประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์การเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังาน
ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 
  (2)  ให้แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลงาน  จ านวนไมน้่อยกว่า  5  คน 
   (ก)  กรณีเล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หรือต าแหนง่วิชาชีพเฉพาะตัง้แตร่ะดบั 7  ลงมา  ให้แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลงาน  ประกอบด้วย   
ผู้ทรงคณุวฒุิใน ก.ท.จ.  เป็นประธานกรรมการ  และผู้แทนสว่นราชการท่ีเก่ียวข้อง  หรือผู้ทรงคณุวฒุิอ่ืน        
ท่ีมีความรู้ความสามารถในงานด้านวิชาชีพนัน้โดยเฉพาะเป็นกรรมการ  โดยให้ ก.ท.จ.แตง่ตัง้เลขานกุาร        
หนึง่คน 
   (ข)  กรณีเล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หรือต าแหนง่วิชาชีพเฉพาะระดบั 8  ขึน้ไป  หรือแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่เช่ียวชาญเฉพาะระดบั 9  ขึน้ไป  
ให้ ก.ท.จ.แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลงานประกอบด้วย  ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีความรู้ความสามารถในงาน
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ด้านวิชาชีพนัน้โดยเฉพาะหรือมีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญในงานด้านนัน้โดยเฉพาะ  ตามท่ี 
ก.ท. ประกาศก าหนด  โดยให้ ก.ท.จ.แตง่ตัง้เลขานกุารหนึง่คน 
  (3)  ให้ด าเนินการคดัเลือกโดยการพิจารณาคณุสมบตัขิองบคุคล  ประเมินคณุลกัษณะ
ของบคุคล  และประเมินผลงานของพนกังานเทศบาลผู้นัน้ 
  (4)  ให้คณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2)  ก าหนดแบบ  และวิธีการประเมิน              
คณุสมบตัขิองบคุคล  คณุลกัษณะของบคุคล  และประเมินผลงาน  ตาม (3)  โดยต้องมีรายการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ รับการประเมิน 
(ข) หน้าท่ีความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถท่ีต้องการของต าแหนง่         

ท่ีจะประเมิน 
(ค) การประเมินการปฏิบตังิานและคณุลกัษณะของบคุคลเพื่อเล่ือนต าแหนง่ 
(ง) เอกสารแสดงผลงานทางวิชาการในต าแหนง่สายงานวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีหรือวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะและต าแหนง่ทางวิชาการของพนกังนเทศบาล 
   (จ)  สรุปความเห็นในการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 
 
  (5)  เกณฑ์การตดัสินการประเมินวา่พนกังานเทศบาลท่ีจะผา่นการประเมินเพื่อแตง่ตัง้ให้
ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้  ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไมต่ ่ากว่าท่ี  ก.พ.  ก าหนดไว้เป็นมาตรฐานส าหรับ
ข้าราชการพลเรือน 
  (6)  ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัสงูขึน้  โดยความ
เห็นชอบของ ก.ท.จ. 

  ข้อ  98    การคดัเลือก  เพ่ือแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้  
ส าหรับต าแหนง่ผู้บริหารของเทศบาล  ตามข้อ  94 (4)  ให้ ก.ท.จ.  เป็นผู้ด าเนินการคดัเลือก 
  การคดัเลือกตามวรรคหนึง่ ให้ ก.ท.จ.ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข  ดงันี ้
  (1)  พนกังานเทศบาลผู้นัน้เป็นผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วน  ตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับ
ต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้  และตามประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์การเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลให้ด ารง
ต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 
  (2)  ให้คณะกรรมการพนกังานเทศบาลแตง่ตัง้คณะกรรมการคดัเลือก  จ านวนไมน้่อย 
กวา่  7  คน  ประกอบด้วย  ผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการพนกังานเทศบาลเป็นประธานกรรมการ           
นายกเทศมนตรีของเทศบาลท่ีมีต าแหนง่ว่างท่ีจะท าการคดัเลือก  ผู้แทนสว่นราชการท่ีเก่ียวข้อง  และ       
ผู้ทรงคณุวฒุิอ่ืนเป็นกรรมการ  โดยให้คณะกรรมการพนกังานเทศบาลแตง่ตัง้เลขานกุารคนหนึง่ 
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  (3)  หลกัสตูรและวิธีการคดัเลือก  คณุสมบตัขิองผู้ มีสิทธิเข้ารับการคดัเลือกในแตล่ะ
ต าแหนง่ให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดท้ายนี ้
  (4)  คณะกรรมการคดัเลือกอาจตัง้กรรมการสมัภาษณ์  กรรมการประเมินความเหมาะสม
กบัต าแหนง่  หรือเร่ืองอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวกบัการคดัเลือกได้ตามความจ าเป็น 
  (5)  ให้คณะกรรมการคดัเลือกก าหนดวนั  เวลา  สถานท่ีด าเนินการคดัเลือกและระเบียบ
เก่ียวกบัการคดัเลือกได้เทา่ท่ีจ าเป็น  และไมข่ดัตอ่เกณฑ์และวิธีการคดัเลือกนี ้ แล้วให้ประธานกรรมการ
ประกาศก่อนวนัด าเนินการคดัเลือกไมน้่อยกวา่  5  วนัท าการ 
  (6)  ให้คณะกรรมการคดัเลือกประกาศรับสมคัรการคดัเลือก  โดยระบรุายละเอียดในเร่ือง
ช่ือต าแหนง่ท่ีจะด าเนินการคดัเลือกเพ่ือแตง่ตัง้  คณุสมบตัทิัว่ไปและคณุสมบตัเิฉพาะของผู้ มีสิทธิสมคัรเข้า
รับการคดัเลือกส าหรับต าแหนง่นัน้  วนั  เวลา  และสถานท่ีรับสมคัร  เอกสารและหลกัฐานท่ีใช้ในการสมคัร  
เกณฑ์และวิธีการคดัเลือก  การประกาศผลการคดัเลือก  และเร่ืองอ่ืน ๆ  หรือข้อความอ่ืนท่ีผู้สมคัรควร 
ทราบ  โดยให้ปิดประกาศรับสมคัรการคดัเลือกนัน้ไว้ในท่ีเปิดเผย  ณ  สถานท่ีรับสมคัร  และให้แจ้ง        
คณะกรรมการพนกังานเทศบาลทกุจงัหวดัและส านกังาน ก.ท. ทราบ  หรือจะประกาศทาง
วิทยกุระจายเสียงหรือทางอ่ืนใดตามความเหมาะสมเพ่ือประชาสมัพนัธ์ให้ทราบโดยทัว่กนัก่อนวนัท่ีเร่ิมรับ
สมคัร 
  (7)  ให้คณะกรรมการคดัเลือกจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีรับสมคัร  โดยให้มีก าหนดเวลารับสมคัร
เข้ารับการคดัเลือกไมน้่อยกว่า  15  วนัท าการ 
  (8)  ให้คณะกรรมการคดัเลือกประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธิเข้ารับการคดัเลือกก่อนวนั
ด าเนินการคดัเลือกไมน้่อยกวา่  10  วนัท าการ 
  (9)  ให้นายกเทศมนตรีแตง่ตัง้ผู้ ได้รับคดัเลือก  ให้ด ารงต าแหนง่บริหารของเทศบาล
ตามล าดบัท่ีในประกาศผลการคดัเลือก  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานเทศบาล 
  (10)  ในกรณีท่ีมีผู้ผา่นการคดัเลือกมากกว่าจ านวนต าแหนง่วา่ง  และภายหลงัมีต าแหนง่
วา่งเพิ่มอีก  ก็อาจให้เทศบาลแตง่ตัง้ผู้ ได้รับการคดัเลือกท่ีเหลืออยูใ่นล าดบัท่ี  ถดัไปตามประกาศผลการ
คดัเลือกนัน้ให้ด ารงต าแหนง่ได้  หรืออาจด าเนินการคดัเลือกใหมก็่ได้  ทัง้นี ้ ให้อยูใ่นดลุยพินิจของ
คณะกรรมการพนกังานเทศบาล 
  (11)  เม่ือมีการด าเนินการคดัเลือก  ตามท่ีก าหนดในข้อ  5  นี ้ ให้คณะกรรมการพนกังาน
เทศบาล  ด าเนินการดงันี ้
   (11.1)  แจ้งส าเนาประกาศรับสมคัรเข้ารับการคดัเลือกจ านวน  1  ชดุ  ให้
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล  ก่อนวนัเร่ิมรับสมคัรไมน้่อยกวา่  7  วนัท าการ 
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   (11.2)  เม่ือได้มีการด าเนินการคดัเลือกเสร็จสิน้แล้วให้แจ้งส าเนาประกาศผลการ
คดัเลือกจ านวน  1  ชดุ  ให้คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลภายใน  5  วนั  นบัแตว่นัประกาศผลการ
คดัเลือก 
   (11.3)  หากมีการเปล่ียนแปลงในการประกาศรับสมคัรเข้ารับการคดัเลือก
ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธิเข้ารับการคดัเลือก  ก าหนดวนั  เวลา  และสถานท่ีด าเนินการคดัเลือก  ประกาศผล
การคดัเลือกและอ่ืน ๆ  นอกจากท่ีก าหนดไว้เดมิให้รายงานส านกังาน ก.ท. ภายใน  3  วนั 

  ข้อ  99    การคดัเลือกพนกังานครูเทศบาลเพ่ือเล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบั
ท่ีสงูขึน้ส าหรับต าแหนง่ในสายงานศกึษานิเทศก์  ตามข้อ  94 (5)  ให้คณะกรรมการพนกังานเทศบาลเป็น
ผู้ด าเนินการคดัเลือก 
  การคดัเลือกตามวรรคหนึง่  ให้ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลก าหนด  ภายใต้กรอบก าหนด  ดงันี ้
  (1)  พนกังานครูเทศบาลผู้นัน้เป็นผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับ
ต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้และตามประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์การเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลให้ด ารง
ต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้  โดยจดัท าค าขอตามแบบและเสนอให้ผู้บงัคบับญัชารับรองและตรวจสอบ        
คณุสมบตัพิร้อมทัง้ผลงานทางวิชาการ  (กรณีต าแหนง่ท่ีต้องประเมินผลงานทางวิชาการ) 
  (2)  ให้คณะกรรมการพนกังานเทศบาลแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน
และหรือความช านาญการหรือความเช่ียวชาญ  และผลงานทางวิชาการ  จ านวนไมน้่อยกว่า  5  คน  ดงันี ้
   (ก)  กรณีการเล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ศกึษานิเทศก์  ตัง้แตร่ะดบั 6           
ลงมาให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน  ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการพนกังาน
เทศบาลเป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง  ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีความรู้ความสามารถใน
ต าแหนง่นัน้ ๆ  หรือมีความรู้ความสามารถความเช่ียวชาญในสาขาวิชานัน้  หรือวิชาชีพนัน้เป็นกรรมการ 
   (ข)  กรณีการเล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ศกึษานิเทศก์  ตัง้แตร่ะดบั 7          
ขึน้ไป  ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน  ความช านาญการหรือความเช่ียวชาญและผลงาน      
ทางวิชาการประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีความรู้ความสามารถในงานด้านวิชาชีพนัน้โดยเฉพาะหรือมี
ความรู้ความสามารถเช่ียวชาญในด้านนัน้โดยเฉพาะ  และผู้แทนสว่นราชการท่ีเก่ียวข้อง  ตามท่ี          
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด  เป็นกรรมการ 
  (3)  ให้คณะกรรมการประเมินฯ  ตามข้อ (2)  ประเมินผลการปฏิบตังิาน  ความช านาญ
การหรือความเช่ียวชาญและผลงานทางวิชาการ  ตามแบบท่ีก าหนดให้ตามประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์ 
การเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลให้ด ารงต าแหนง่ท่ีสงูขึน้ 
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  (4)  เกณฑ์การตดัสินการผา่นประเมินฯ  ตามข้อ (3)  เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
ประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์การเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลให้ด ารงต าแหนง่ท่ีสงูขึน้ 
  (5)  ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาล  สายงานศกึษา       
นิเทศก์ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานเทศบาล 

  ข้อ  100    การคดัเลือกพนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาเพ่ือเล่ือนและแตง่ตัง้ให้
ด ารงต าแหนง่และระดบัท่ีสงูขึน้  ตามข้อ  94 (6)  ให้คณะกรรมการพนกังานเทศบาลเป็นผู้ด าเนินการ      
คดัเลือก 
  การคดัเลือกตามวรรคหนึง่  ให้ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลก าหนดภายใต้กรอบก าหนด  ดงันี ้
  (1)  การคดัเลือกพนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาสายงานผู้สอนและสายงาน        
ผู้สนบัสนนุการสอนให้ด ารงต าแหนง่และระดบัท่ีสงูขึน้ 
   (1.1)  พนกังานครูเทศบาลผู้นัน้เป็นผู้ มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามคณุสมบตัเิฉพาะ
ส าหรับต าแหนง่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้  และตามประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์การเล่ือน
และแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาให้ด ารงต าแหนง่และระดบัท่ีสงูขึน้  โดยจดัท าค าขอ
ตามแบบแล้วเสนอให้ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้รับรองและตรวจสอบคณุสบตั ิ พร้อมทัง้ผลงานทาง       
วิชาการ  (กรณีต าแหนง่ท่ีจะต้องประเมินผลงานทางวิชาการ) 
   (1.2)  ให้คณะกรรมการพนกังานเทศบาลแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินคณุภาพ
ของงาน  หรือผลการปฏิบตังิาน  ความช านาญการหรือความเช่ียวชาญ  และผลงานทางวิชาการไมน้่อย
กวา่  5  คน  ดงันี ้
    (ก)  กรณีการเล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ท่ีไมต้่องประเมินผลงาน
ทางวิชาการ  ให้คณะกรรมการประเมินคณุภาพของงาน  ประกอบด้วย  ผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการ
พนกังานเทศบาล  เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนสว่นราชการท่ีเก่ียวข้อง  เป็นกรรมการ 
    (ข)  กรณีการเล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ท่ีจะต้องประเมินผลงาน
ทางวิชาการ  ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน  ความช านาญการหรือความเช่ียวชาญ  และ
ผลงานทางวิชาการ  ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีความรู้ความสามารถในงานด้านวิชาชีพนัน้โดยเฉพาะ
หรือมีความรู้ความสามารถเช่ียวชาญในด้านนัน้โดยเฉพาะ  และผู้แทนส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง  ตามท่ี             
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนดเป็นกรรมการ 
   (1.3)  ให้คณะกรรมการประเมินตามข้อ  (1.2)  ประเมินคณุภาพของงานหรือ        
ผลการปฏิบตังิาน  ความช านาญการหรือความเช่ียวชาญและผลงานทางวิชาการ  ตามแบบท่ีก าหนดให้
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ตามประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์การเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาให้ด ารง
ต าแหนง่และระดบัท่ีสงูขึน้ 
   (1.4)  เกณฑ์การตดัสินการประเมินฯ  ตามข้อ (1.3)  เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี         
ก าหนดในประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์การเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาให้ด ารง
ต าแหนง่และระดบัท่ีสงูขึน้ 
   (1.5)  ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดั
สถานศกึษา  สายงานผู้สอนและผู้สนบัสนนุการสอนให้ด ารงต าแหนง่และระดบัท่ีสงูขึน้  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนกังานเทศบาล 
  (2)  การคดัเลือกพนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษา  สายงานผู้บริหารสถานศกึษา
ให้ด ารงต าแหนง่และระดบัท่ีสงูขึน้ 
   (2.1)  พนกังานครูเทศบาลผู้นัน้เป็นผู้ มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามคณุสมบตัเิฉพาะ
ส าหรับต าแหนง่  ตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้และตามประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์การเล่ือน
และแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาให้ด ารงต าแหนง่และระดบัท่ีสงูขึน้  โดยจดัท าขอตาม
แบบหรือแบบรายงานข้อมลูสถานศกึษาแล้วเสนอให้ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้รับรองและตรวจสอบ      
คณุสมบตั ิ พร้อมทัง้ผลงานทางวิชาการ  (กรณีต าแหนง่ท่ีจะต้องประเมินผลงานวิชาการ) 
   (2.2)  ให้คณะกรรมการพนกังานเทศบาลแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบตังิาน  ความช านาญการหรือความเช่ียวชาญ  และผลงานทางวิชาการ  (กรณีการเล่ือนระดบัให้สงูขึน้)  
และประเมินคณุภาพปริมาณงานและสภาพของงานของในโรงเรียนและประเมินบคุคลผู้ครองต าแหนง่          
(กรณีการเล่ือนต าแหนง่และระดบัสงูขึน้)  จ านวนไมน้่อยกวา่  5  คน  ดงันี ้
    (ก)  กรณีการเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาลให้ด ารงต าแหนง่ท่ี
ต้องประเมินผลงานทางวิชาการ  ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน  ความช านาญการหรือความ
เช่ียวชาญและผลงานทางวิชาการ  ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพนัน้  
โดยเฉพาะหรือมีความรู้ความสามารถเช่ียวชาญในด้านนัน้โดยเฉพาะและผู้แทนสว่นราชการท่ีเก่ียวข้อง
ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนดเป็นกรรมการ 
    (ข)  กรณีการเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาลให้ด ารงต าแหนง่ท่ี
ต้องประเมินคณุภาพปริมาณงานของโรงเรียน  ให้คณะกรรมการประเมินคณุภาพปริมาณงานและสภาพ
ของงานของโรงเรียนและประเมินบคุคลผู้ครองต าแหนง่  ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีความรู้
ความสามารถในวิชาชีพนัน้โดยเฉพาะหรือมีความรู้ความสามารถเช่ียวชาญในด้านนัน้โดยเฉพาะและ
ผู้แทนสว่นราชการท่ีเก่ียวข้อง  ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนดเป็นกรรมการ 
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   (2.3)  ให้คณะกรรมการประเมินตามข้อ  (2.2)  ประเมินผลการปฏิบตังิาน   
ความช านาญการหรือความเช่ียวชาญและผลงานทางวิชาการ  (กรณีการเล่ือนระดบัให้สงูขึน้)  และ
ประเมินคณุภาพปริมาณงานและสภาพของงานของโรงเรียน  และประเมินบคุคลผู้ครองต าแหนง่             
(กรณีการเล่ือนต าแหนง่และระดบัท่ีสงูขึน้)  ตามแบบท่ีก าหนดให้ตามประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์การเล่ือน
และแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาให้ด ารงต าแหนง่และระดบัท่ีสงูขึน้ 
   (2.4)  เกณฑ์การตดัสินการประเมินฯ  ตามข้อ  (2.3)  เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี       
ก าหนดไว้ตามประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์การเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาให้
ด ารงต าแหนง่และระดบัท่ีสงูขึน้ 
   (2.5)  ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดั
สถานศกึษา  สายงานผู้บริหารสถานศกึษา  ให้ด ารงต าแหนง่และระดบัท่ีสงูขึน้  โดยความเห็นชอบ            
คณะกรรมการพนกังานเทศบาล 

  ข้อ  101    การด าเนินการตามหมวดนี ้ หากเทศบาลใดมีความประสงค์และสามารถท่ีจะ
ด าเนินการเองได้ก็ให้กระท าได้  โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. 

หมวด  5 
การบรรจุและแต่งตัง้ 

ข้อ  102    การบรรจบุคุคลเข้ารับราชการเป็นพนกังานเทศบาล  เพ่ือแตง่ตัง้ให้ด ารง
ต าแหนง่ใดในเทศบาล  ให้บรรจแุละแตง่ตัง้จากผู้สอบแข่งขนัได้ในต าแหนง่นัน้ โดยบรรจแุละแตง่ตัง้    
ตามล าดบัท่ีในบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ 

กรณีเทศบาลไมมี่บญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ในต าแหนง่ใด อาจบรรจแุละแตง่ตัง้ผู้สอบแขง่ขนั
ได้โดยขอใช้บญัชีผู้สอบแขง่ขนัของ ก.ท.จ. อ่ืน เทศบาลอ่ืน  หรือ คณะกรรมการข้าราชการหรือพนกังาน
สว่นท้องถ่ินอ่ืน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หรือส่วนราชการอ่ืนในต าแหนง่เดียวกนักบัต าแหนง่ท่ีจะ
บรรจเุข้ารับราชการหรือต าแหนง่อ่ืนท่ีก าหนดคณุวฒุิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ท่ีก าหนดใน
มาตรฐานก าหนดต าแหนง่ของต าแหนง่นัน้  

ส าหรับผู้สอบแขง่ขนัได้ตามบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ในบญัชีของคณะกรรมการพนักงาน    
เทศบาลอ่ืนหรือของเทศบาลอ่ืนตามวรรคสอง  แตไ่มป่ระสงค์จะไปบรรจแุตง่ตัง้ตามท่ีเทศบาลขอใช้บญัชี  
ยงัถือวา่เป็นผู้สอบแขง่ขนัได้  ตามบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ตามบญัชีคณะกรรมการพนกังานเทศบาลเดมิหรือ
ตามบญัชีของเทศบาลเดมิ 
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มิให้น าความในวรรคหนึง่มาใช้บงัคบัในกรณี การบรรจแุละแตง่ตัง้ตาม ข้อ 104 ข้อ 109     
ข้อ 110  ข้อ 116   และข้อ 120 

ข้อ  103    ผู้สอบแขง่ขนัได้ ซึง่อยูใ่นล าดบัท่ีท่ีจะได้รับบรรจ ุและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่
ใด ถ้าปรากฏวา่ขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้าม โดยไมไ่ด้รับการยกเว้นจาก ก.ท.จ. ในกรณีท่ี           
ขาดคณุสมบตั ิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดในหมวด 1 วา่ด้วยคณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้าม
เบือ้งต้น หรือขาดคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ โดยไมไ่ด้รับอนมุตัยิกเว้นจาก  ก.ท. อยูก่่อนหรือ      
ภายหลงัการสอบแขง่ขนัจะบรรจแุละแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่นัน้ไมไ่ด้ 

  ข้อ  104    ในกรณีท่ีมีเหตผุลและความจ าเป็นอยา่งยิ่ง เพ่ือประโยชน์แก่ราชการท่ีจะต้อง
บรรจบุคุคลท่ีมีความรู้  ความสามารถ  และความช านาญสงู เข้ารับราชการในฐานะผู้ เช่ียวชาญหรือ
ผู้ช านาญการ  ก.ท.จ.อาจมีมตใิห้ความเห็นชอบ  ตามท่ีเทศบาลร้องขอให้บรรจแุละแตง่ตัง้จากผู้ได้รับการ
คดัเลือก  ส าหรับการก าหนดระดบัของต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้และเง่ือนไขท่ีจะให้ได้รับ  ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี ก.ท. ก าหนด 

  ข้อ  105    เทศบาลท่ีจะเสนอขอให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือบรรจบุคุคลเข้า
รับราชการในฐานะผู้ เช่ียวชาญ  หรือผู้ช านาญการจะต้องมีลกัษณะตอ่ไปนี ้

(1) ลกัษณะหน้าท่ี ความรับผิดชอบของเทศบาล  มีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้บคุลากร 
ผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถและความช านาญงานในระดบัผู้ เช่ียวชาญ หรือผู้ช านาญการหรือผู้ ท่ีมีความรู้  
ความสามารถและความช านาญงานเทียบได้ในระดบัเดียวกนั  

(2) มีการก าหนดต าแหนง่ผู้ เช่ียวชาญ หรือผู้ช านาญการ เพ่ือรองรับลกัษณะหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบตาม (1)  โดยพิจารณาก าหนดระดบัต าแหนง่ ให้เหมาะสมกบัความยากและคณุภาพ         
ของงานในต าแหนง่นัน้ ดงันี ้

        (ก)  ต าแหนง่ผู้ เช่ียวชาญ ก าหนดเป็นต าแหนง่ระดบั 9   
          (ข)  ต าแหนง่ผู้ช านาญการ  ก าหนดเป็นต าแหนง่ระดบั 6  ระดบั 7  หรือระดบั 8   

  ข้อ  106    กรณีเทศบาล  มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งเพ่ือประโยชน์แก่ราชการท่ีจะต้องบรรจุ
บคุคลเข้ารับราชการในฐานะผู้ เช่ียวชาญ หรือผู้ช านาญการในเทศบาล  ให้เสนอเหตผุลและความจ าเป็น 
ค าชีแ้จง ประวตัแิละผลงานของผู้ ท่ีจะบรรจเุข้ารับราชการ ซึง่จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถและ
ความช านาญงานสงูในระดบัผู้ เช่ียวชาญหรือผู้ช านาญการ แล้วแตก่รณี และมีความเหมาะสมกบั       
ลกัษณะงานในต าแหนง่ท่ีขอบรรจแุละแตง่ตัง้ โดยพิจารณาจากคณุวฒุิการศกึษา  ประวตักิารท างาน       
และผลงานท่ีได้ปฏิบตัมิา ตามแบบท่ีก าหนดท้ายประกาศนี ้ให้ ก.ท.จ. พิจารณา 
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  ในเหตผุลค าชีแ้จงตามวรรคหนึง่  ให้แสดงรายละเอียด  ดงันี ้
  (1)  บคุคลท่ีจะบรรจเุข้ารับราชการ คณุวฒุิ  ต าแหนง่ท่ีจะบรรจ ุและระดบัต าแหนง่  
  (2)  รายละเอียดหน้าท่ีความรับผิดชอบ  และปริมาณงานของต าแหนง่ท่ีจะบรรจุ 
  (3)  เหตผุลความจ าเป็นในการขอบรรจบุคุคลผู้ นี ้
  (4)  ประโยชน์ท่ีทางราชการจะได้รับจากการบรรจบุคุคลผู้ นี ้

  ข้อ  107    กรณีท่ีเทศบาลขอบรรจบุคุคลเข้ารับราชการตามข้อ  105  แตย่งัไมไ่ด้ก าหนด
ต าแหนง่ผู้ เช่ียวชาญ  หรือผู้ช านาญการตามท่ีก าหนดในข้อ  105 (2)  ให้เทศบาลเสนอขอก าหนดต าแหนง่
ผู้ เช่ียวชาญหรือผู้ช านาญการให้ ก.ท.จ.พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  โดยก าหนดเป็นต าแหนง่สายงาน
ตามลกัษณะงานและก าหนดระดบัต าแหนง่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ท่ี  ก.ท. ก าหนดแล้วเสนอให้        
ก.ท.พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ส าหรับกรณีการขอก าหนดต าแหนง่ดงักลา่วเป็นการก าหนดต าแหนง่สายงานใหม ่ ซึง่เป็น
สายงานท่ี ก.ท. ยงัไมไ่ด้ก าหนดมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของสายงานนัน้  ในการขอก าหนดต าแหนง่     
ดงักลา่วให้เทศบาลจดัท าร่างมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ของต าแหนง่สายงานนัน้เสนอไปพร้อมกนัด้วย         
ทัง้นี ้ เพ่ือแสดงให้ทราบถึงประเภทต าแหนง่  ช่ือต าแหนง่สายงานลกัษณะงานโดยทัว่ไป  หน้าท่ีและ    
ความรับผิดชอบของต าแหน่ง  ลกัษณะงานท่ีต้องปฏิบตัิ  คณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่และระดบั
ต าแหนง่ 

  ข้อ  108    เม่ือ ก.ท.จ.  ได้เห็นชอบการบรรจบุคุคลใดเข้ารับราชการในฐานะผู้ เช่ียวชาญ 
หรือผู้ช านาญการ ในต าแหน่งใด ระดบัใด แล้ว ให้ ก.ท.จ. ก าหนดอนัดบัเงินเดือนและขัน้เงินเดือนท่ีจะให้
ได้รับ  โดยขัน้เงินเดือนท่ีจะให้ได้รับดงักลา่ว ก.ท.จ. ให้ได้รับในขัน้ท่ีไม่ต ่ากว่าจดุกึ่งกลางระหวา่งขัน้สงู 
และขัน้ต ่าของอนัดบัเงินเดือนท่ีผู้นัน้ได้รับ 

ข้อ  109    ในกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ี  ก.ท.จ. เห็นวา่ ไมจ่ าเป็นต้องด าเนินการสอบแขง่ขนั           
อาจคดัเลือกบรรจบุคุคลเข้ารับราชการและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ได้ในกรณีดงันี  ้

(1) การบรรจแุละแตง่ตัง้ผู้ ได้รับทนุรัฐบาล ทนุเลา่เรียนหลวง หรือทนุของเทศบาลเพื่อ 
ศกึษาวิชาในประเทศหรือตา่งประเทศ  

(2)  การบรรจแุละแตง่ตัง้ผู้ส าเร็จการศกึษาในคณุวฒุิท่ี  ก.ท. ก าหนดให้คดัเลือกเพ่ือ   
บรรจบุคุคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ 
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(3)  การบรรจแุละแตง่ตัง้ผู้ส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรท่ี  ก.ท.จ. อนมุตัใิห้                  

สว่นราชการใดจดัให้มีการศกึษาขึน้ เพ่ือเข้ารับราชการในเทศบาลโดยเฉพาะ 
(4)  การบรรจแุละแตง่ตัง้ผู้สอบแขง่ขนัได้ ซึง่ไมส่ามารถมารับการบรรจไุด้ เม่ือถึง  

ล าดบัท่ีท่ีสอบได้ เน่ืองจากอยูใ่นระหวา่งการรับราชการทหาร ตามกฎหมายวา่ด้วยการรับราชการทหาร
และได้มารายงานตวัขอรับการบรรจ ุเม่ือบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ท่ีผู้นัน้สอบได้ ถกูยกเลิกไปแล้ว 

(5)  การบรรจแุละแตง่ตัง้ผู้สอบแขง่ขนัได้ ซึง่ถกูยกเลิกการขึน้บญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ 
เน่ืองจากได้มารายงานตวัเพ่ือขอรับการบรรจแุล้ว  แตมี่เหตท่ีุไมอ่าจเข้าปฏิบตัหิน้าท่ีราชการในต าแหนง่ท่ี
สอบแขง่ขนัได้ตามก าหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจแุละแตง่ตัง้ 

(6)  กรณีการบรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถและความช านาญสงูเข้า
รับราชการในฐานะผู้ เช่ียวชาญหรือผู้ช านาญการ 

ข้อ  110    พนกังานเทศบาลผู้ใดถกูสัง่ให้ออกจากราชการเพ่ือไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายวา่ด้วยการรับราชการทหาร เม่ือผู้นัน้พ้นจากราชการทหาร โดยมิได้กระท าการใด ๆ  ในระหวา่งรับ
ราชการทหารอนัเสียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรงหรือได้ช่ือวา่เป็นผู้ประพฤตชิัว่อยา่งร้ายแรง และผู้นัน้ไม่
เป็นผู้ขาดคณุสมบตัิ และมีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดในหมวด 1 หากประสงค์จะเข้ารับราชการเป็น
พนกังานเทศบาลในเทศบาลเดมิ  ภายในก าหนดหนึง่ร้อยแปดสิบวนันบัแตว่นัพ้นจากราชการทหาร  ให้สัง่
บรรจแุละแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในเทศบาลได้ 

พนกังานเทศบาล ซึง่ได้รับบรรจเุข้ารับราชการตามวรรคหนึง่ ให้มีสิทธิได้นบัวนัรับราชการ 
ก่อนถกูสัง่ให้ออกจากราชการ รวมกบัวนัรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ด้วยการรับราชการทหารและวนั
รับราชการเม่ือได้รับบรรจกุลบัเข้ารับราชการเป็นเวลาราชการติดตอ่กนัเพ่ือประโยชน์ตามประกาศนี ้และ
ตามกฎหมายวา่ด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการสว่นท้องถ่ินเสมือน ว่าผู้นัน้ มิได้เคยถกูสัง่ให้ออกจาก      
ราชการ 

ข้อ  111    เม่ือพนกังานเทศบาลผู้ใดออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ 
ด้วยการรับราชการทหาร ให้เทศบาลสงวนต าแหนง่ในระดบัเดียวกนัไว้ส าหรับบรรจผุู้นัน้กลบัเข้ารับราชการ 

  ข้อ  112    พนกังานเทศบาลผู้ ท่ีได้ออกจากราชการไปรับราชการทหาร  ตามข้อ 111   
หากผู้นัน้ประสงค์จะขอกลบัเข้ารับราชการในเทศบาลเดมิจะต้องย่ืนค าขอพร้อมด้วยหนงัสือรับรองประวตัิ
การรับราชการทหารตามแบบท่ีก าหนดท้ายประกาศนี ้ภายใน  180 วนั นบัแตว่นัพ้นจากราชการทหาร 
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ข้อ  113    ให้เทศบาลตรวจสอบเอกสารและประวตักิารรับราชการทหาร  ตามข้อ 112   
หากเห็นว่าเป็นเอกสารท่ีถกูต้อง และผู้นัน้ได้พ้นจากราชการทหารโดยมิได้กระท าการใด ๆ  ในระหว่างรับ
ราชการทหารอนัเสียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง   หรือได้ช่ือวา่เป็นผู้ประพฤตชิัว่อยา่งร้ายแรง  และผู้นัน้
ไมเ่ป็นผู้ขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้าม อีกทัง้ได้ผู้นัน้ได้ย่ืนค าขอบรรจกุลบัเข้ารับราชการภายใน 
180  วนันบัแตว่นัพ้นจากราชการทหาร  ก็ให้นายกเทศมนตรี  โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. สัง่บรรจุ          
ผู้นัน้กลบัเข้ารับราชการเป็นพนกังานเทศบาลและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัเดิมท่ีสงวนไว้  โดยให้
ได้รับเงินเดือน ดงันี ้

(1)  ในกรณีท่ีผู้กลบัจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตัง้แต ่6 เดือนขึน้ไป                
แตไ่มถ่ึง 1 ปี ให้สัง่บรรจผุู้นัน้กลบัเข้ารับราชการเป็นพนกังานเทศบาล โดยให้รับเงินเดือนในอนัดบัเดมิและ
ในขัน้ท่ีสงูกวา่เดมิได้ไมเ่กินคร่ึงขัน้ 

        ถ้ามีเศษของ 6 เดือนท่ีไปรับราชการทหาร เม่ือน าเศษท่ีเหลือไปรวมกบัระยะ         
เวลาในการปฏิบตังิานของคร่ึงปีท่ีแล้วมาของผู้นัน้ก่อนออกไปรับราชการทหารแล้วได้ครบ 6 เดือน ก็ให้        
สัง่บรรจผุู้นัน้กลบัเข้ารับราชการโดยให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัเดมิและในขัน้ท่ีสงูกว่าเดมิได้อีกไมเ่กิน               
คร่ึงขัน้   

(2)  ในกรณีท่ีผู้กลบัจากราชการทหาร มีเวลารับราชการทหารครบ 1 ปี ให้ผู้ มีอ านาจ        
สัง่บรรจผุู้นัน้กลบัเข้ารับราชการเป็นพนกังานเทศบาล  โดยให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัเดมิและในขัน้ท่ีสงู
กวา่เดมิได้ไมเ่กินปีละหนึง่ขัน้ 

(3)  ในกรณีท่ีผู้กลบัจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตัง้แต ่1 ปี ขึน้ไปเศษ           
ของปีท่ีไปรับราชการทหารท่ีเหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ (2) แล้วหากมีระยะเวลาเหลือครบ  6 
เดือน ให้สัง่บรรจผุู้นัน้โดยให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัเดมิและในขัน้ท่ีสงูกวา่เดมิ เพิ่มจากข้อ (2) ได้อีก         
ไมเ่กินคร่ึงขัน้ส าหรับระยะเวลาท่ีค านวณได้ครบ 6 เดือน และหากยงัมีเศษท่ีเหลือจากการค านวณครัง้      
สดุท้ายแตไ่มค่รบ 6 เดือน ให้พิจารณาค านวณตามเกณฑ์ ข้อ  (1) วรรคสอง 
  ทัง้นี ้ การให้ได้รับเงินเดือนสงูกวา่เดมิ  ตามข้อ (1) ข้อ (2) และ ข้อ (3) นัน้  จะต้อง 
ไมไ่ด้รับประโยชน์มากกวา่ผู้ ท่ีมิได้ออกจากราชการไปรับราชการทหารและต้องไมเ่กินขัน้สงูของอนัดบั        
เงินเดือนส าหรับต าแหนง่ระดบัเดมิ 
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ข้อ  114    ในการบรรจผุู้ ไปรับราชการทหารกลบัเข้ารับราชการ หากผู้ใดไมเ่คยได้รับก 
บรรจ ุและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 3 ขึน้ไป ซึง่ต้องใช้วฒุิปริญญาตรี หรือ
เทียบได้ไมต่ ่ากว่านีข้ึน้ไปเป็นคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่มาก่อน หากจะแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ใน
สายงานดงักล่าว ผู้นัน้จะต้องอยูใ่นเกณฑ์ท่ีก าหนดในหมวด 6 ว่าด้วยการย้ายพนกังานเทศบาล ด้วย 

ข้อ  115    พนกังานเทศบาลท่ีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย 
การรับราชการทหาร ก่อนวนัท่ีประกาศนีมี้ผลใช้บงัคบั หากพ้นจากราชการทหารโดยไมมี่ความเสียหาย
และประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นพนกังานเทศบาลในเทศบาลเดมิ ภายในก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวนันบั
แตว่นัพ้นจากราชการทหาร  ให้น าความท่ีก าหนดไว้ในข้อ 111  ข้อ 112  มาใช้บงัคบัแก่พนกังานเทศบาล 
ท่ีกลา่วถึงโดยอนโุลม   

ข้อ  116    พนกังานเทศบาลผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว  และไมใ่ช ่เป็นกรณีออกจาก 
ราชการในระหวา่งทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ ถ้าสมคัรเข้ารับราชการและเทศบาลต้องการจะรับผู้นัน้เข้า
รับราชการ ให้ผู้สมคัรกลบัเข้ารับราชการต้องย่ืนค าขอตามแบบ และเอกสารประกอบ ดงันี ้

(1) ใบรับรองแพทย์ ซึง่รับรองไว้ไมเ่กิน 60 วนั นบัแตว่นัท่ีออกใบรับรองถึงวนัท่ีย่ืน            
ขอกลบัเข้ารับราชการ 

(2) ส าเนาทะเบียนประวตัพินกังานเทศบาล 
(3) หนงัสือรับรองความรู้ ความสามารถ และความประพฤติของผู้บงัคบับญัชาเดมิ           

ซึง่มีต าแหนง่ตัง้แตร่ะดบัผู้อ านวยการกองหรือเทียบเทา่ขึน้ไป 
(4) ส าเนาปริญญาบตัร หรือประกาศนียบตัรท่ีเก่ียวข้องกบัต าแหนง่ท่ีจะบรรจุ 
(5) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(6) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
(7) ส าเนาหนงัสือส าคญัการสมรส หลกัฐานอนญุาตให้เปล่ียนช่ือตวั ช่ือสกลุ                  

หรือหนงัสือรับรองวา่เป็นบคุคลคนเดียวกนั (ถ้ามี) 
(8) ส าเนาค าสัง่อนญุาตให้ออกจากราชการ 
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ข้อ  117    ให้เทศบาลตรวจสอบเอกสารตามข้อ 116 และประวตัิการรับราชการและ        
การท างานทกุแหง่ของผู้สมคัร และให้สอบถามไปยงัส่วนราชการหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้ได้       
รายละเอียดข้อเท็จจริงมากท่ีสดุมาประกอบการพิจารณา 

ข้อ  118    การพิจารณาเพ่ือบรรจผุู้ ท่ีออกจากราชการไปแล้วกลบัเข้ารับราชการ ให้      
พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

(1) ผู้สมคัรกลบัเข้ารับราชการต้องมีคณุสมบตัิและไมมี่ลกัษณะต้องห้าม หรือได้รับ
การยกเว้นในกรณีท่ีขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ามส าหรับพนกังานเทศบาล 

(2) ผู้สมคัรกลบัเข้ารับราชการต้องมีคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ท่ีจะบรรจุ           
และแตง่ตัง้ตามท่ี  ก.ท. ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ หรือได้รับอนมุตัจิาก ก.ท.  

(3)  กรณีบรรจแุละแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ท่ี  ก.ท. ก าหนดให้เป็นต าแหนง่ท่ีมีระดบั
ควบในสายงานใด ต้องไมมี่ผู้สอบแขง่ขนัได้หรือผู้สอบคดัเลือกได้ในต าแหนง่ระดบัใดระดบัหนึง่ท่ีเป็น    
ระดบัควบในสายงานนัน้ ขึน้บญัชีรอการบรรจหุรือเล่ือนระดบัต าแหนง่อยู ่และกรณีบรรจแุละแตง่ตัง้ให้
ด ารงต าแหนง่ท่ี ก.ท. มิได้ก าหนดให้เป็นต าแหนง่ท่ีมีระดบัควบ ต้องไมมี่ผู้สอบคดัเลือกได้ในต าแหนง่นัน้ 
ขึน้บญัชี รอการเล่ือนระดบัต าแหนง่อยู่   เว้นแต ่ผู้ ท่ีจะกลบัเข้ารับราชการนัน้ เป็นผู้ ท่ีออกจากราชการไป
ด ารงต าแหนง่ทางการเมือง หรือสมคัรรับเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวฒุิสภา สมาชิกสภา
ท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน หรือลาออกจากราชการเพ่ือตดิตามคูส่มรสไปรับราชการ ณ ตา่งประเทศ          
หรือเป็นผู้ ท่ีออกจากราชการไปเพราะถกูยบุเลิกต าแหนง่  

ข้อ  119    การบรรจแุละแตง่ตัง้ผู้สมคัรกลบัเข้ารับราชการตามท่ีประกาศนี ้ ให้นายก                
เทศมนตรี  โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. สัง่บรรจแุละแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีไมส่งูกวา่เดมิ  
และให้ได้รับเงินเดือนไมส่งูกวา่ขัน้ท่ีเคยได้รับอยูเ่ดมิก่อนออกจากราชการ 

ข้อ  120    การบรรจแุละแตง่ตัง้จากข้าราชการประเภทอ่ืน หรือพนกังานสว่นท้องถ่ินอ่ืน 
ผู้ขอโอนมาเป็นพนกังานเทศบาลให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในหมวด 8 

ข้อ  121    ผู้ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่พนกังานเทศบาล  ต าแหนง่ใดต้องมี        
คณุวฒุิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ในมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ท่ี ก.ท. ก าหนด 
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ปริญญา ประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือคณุวฒุิใดเป็นคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ให้หมายถึงปริญญา ประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือคณุวฒุิท่ี ก.พ. ก.ค. หรือ  ก.ท. รับรอง 
กรณีมีเหตผุลความจ าเป็น  ก.ท.  อาจให้ความเห็นชอบในการก าหนดคณุสมบตัเิฉพาะ

ส าหรับต าแหนง่ท่ีแตกตา่งไปจากคณุสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหนง่ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนด
ต าแหนง่ก็ได้ 

  ข้อ  122    ผู้ได้รับบรรจเุข้ารับราชการเป็นพนกังานเทศบาลและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่
ใดในเทศบาล   หากภายหลงัปรากฎวา่ขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้ามเบือ้งต้นโดยไมไ่ด้รับการ          
ยกเว้นจาก ก.ท.จ.ในกรณีท่ีขาดคณุสมบตัิตามท่ีก าหนดในหมวด 1 วา่ด้วยคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้าม 
หรือขาดคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่นัน้โดยไมไ่ด้รับอนมุตัิยกเว้นจาก ก.ท.อยูก่่อนก็ดี  หรือมีกรณีต้อง
หาอยู่ก่อนและภายหลงัเป็นผู้ขาดคณุสมบตัเิน่ืองจากกรณีต้องหานัน้ก็ดี  ให้นายกเทศมนตรี โดยความ
เห็นชอบของ  ก.ท.จ.  สัง่ให้ผู้นัน้ออกจากราชการโดยพลนั แตท่ัง้นี ้ไมก่ระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผู้นัน้ได้
ปฏิบตัไิปตามอ านาจและหน้าท่ี และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีได้รับ หรือ  มีสิทธิจะได้รับ
จากทางราชการก่อนมีค าสัง่ให้ออกนัน้   และถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสจุริตแล้ว  ให้ถือว่า เป็น       
การสัง่ให้ออกเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตทุดแทนตามกฎหมายวา่ด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ          
สว่นท้องถ่ิน 

ข้อ  123    การบรรจแุละแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลให้ด ารงต าแหนง่ท่ี  ก.ท.  ยงัมิได้ก าหนด
ต าแหนง่ จะกระท ามิได้ 

ข้อ  124    ผู้ใดได้รับการบรรจเุข้ารับราชการเป็นพนกังานเทศบาล  ให้มีการทดลองปฏิบตัิ
หน้าท่ีราชการของพนกังานเทศบาล  โดยให้มีระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 6 เดือน แตไ่มเ่กิน 9 เดือน และการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการต้องด าเนินการในรูปคณะกรรมการ  และในกรณีท่ีไมผ่า่นการ
ประเมินไมค่วรให้รับราชการตอ่ไปก็ให้สัง่ให้ผู้นัน้ออกจากราชการได้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก  ก.ท.จ.   

ผู้ใดถกูสัง่ให้ออกจากราชการตามวรรคหนึง่ให้ถือเสมือนวา่ ผู้นัน้ไมเ่คยเป็นพนกังาน             
เทศบาล แตท่ัง้นีไ้มก่ระทบกระเทือนถึงการปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ หรือการรับเงินเดือน  หรือผลประโยชน์อ่ืน
ใดท่ีได้รับจากราชการในระหวา่งท่ีผู้นัน้อยูร่ะหว่างทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ 
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ข้อ  125    ให้ผู้ ได้รับการบรรจจุากผู้สอบแขง่ขนัได้ หรือผู้ ได้รับคดัเลือกในกรณีท่ีมีเหต ุ       
พิเศษท่ีไมจ่ าเป็นต้องสอบแข่งขนัเข้ารับราชการและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่พนกังานเทศบาล  และ           
ข้าราชการประเภทอ่ืน หรือพนกังานสว่นท้องถ่ินอ่ืนท่ีอยูใ่นระหวา่งทดลองปฏิบตังิาน   ซึง่โอนมาบรรจแุละ
แตง่ตัง้เป็นพนกังานเทศบาล ต้องทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการในต าแหนง่ท่ีได้รับแตง่ตัง้ 

  ข้อ  126    ภายใต้บงัคบัข้อ  135 (2)  ให้ผู้ ได้รับบรรจแุละแตง่ตัง้เป็นพนกังานเทศบาล 
ตามข้อ 125  ทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการในต าแหนง่ท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นเวลาหกเดือนนบัแตว่นัเข้าปฏิบตัิ
หน้าท่ีราชการเป็นต้นไป 
  ให้ผู้บงัคบับญัชาพิจารณาด าเนินการในเร่ืองการทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการอยา่ง              
จริงจงั  มีความเท่ียงธรรมและได้มาตรฐานในอนัท่ีจะให้การทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการเป็นกระบวน          
การเลือกสรรบคุคลเข้ารับราชการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  ข้อ  127    ให้เทศบาลก าหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการได้ตาม
ความเหมาะสม  แตอ่ยา่งน้อยต้องประกอบด้วยความรู้ท่ีใช้ในการปฏิบตัหิน้าท่ี  ความสามารถในการ
ปฏิบตังิาน ปริมาณงาน คณุภาพของงาน ความอตุสาหะ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการปฏิบตังิาน
ร่วมกบัผู้ อ่ืน  ความสนใจท่ีจะพฒันาตนเอง  คณุธรรม  การปฏิบตัตินตามกรอบของจรรยาบรรณและ          
การรักษาวินยั  ความประพฤต ิ การปฏิบตัิตามกฎหมายระเบียบแบบแผนและข้อบงัคบัของทางราชการ 
  วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบตัหิน้าท่ี                     
ราชการให้เป็นไปตามท่ีเทศบาลก าหนด  แล้วรายงานให้ ก.ท.จ.  ทราบ 

  ข้อ  128    ให้ผู้บงัคบับญัชาหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ มีหน้าท่ีดแูลการทดลองปฏิบตั ิ       
หน้าท่ีราชการ 
  ให้ผู้ มีหน้าท่ีดแูลการทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการมอบหมายงานให้ผู้ทดลองปฏิบตัิ           
หน้าท่ีราชการปฏิบตั ิ และแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการทราบอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัวิธีการปฏิบตัิ         
งาน การประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการ     
ทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ 

  ข้อ  129   ให้ผู้ทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการท ารายงานการปฏิบตัหิน้าท่ีราชการของตน       
เสนอผู้ มีหน้าท่ีดแูลการทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการตามแบบและวิธีการท่ีเทศบาลก าหนด 
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ข้อ  130    ให้นายกเทศมนตรีแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบตัหิน้าท่ี 
ราชการ  ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีกจ านวนสองคน  ซึง่อย่างน้อยต้องแตง่ตัง้จากผู้ มี
หน้าท่ีดแูล การทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการหนึง่คน  พนกังานเทศบาลผู้ เก่ียวข้องกบัการปฏิบตังิานของ    
ผู้ทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการอีกหนึง่คน 

  ข้อ  131    ให้คณะกรรมการท าหน้าท่ีประเมินผลการทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการของ                 
ผู้ทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการตามรายการประเมิน  วิธีการประเมิน  และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมิน
ท่ีก าหนดไว้ ในข้อ  127  ท าการประเมินสองครัง้  โดยประเมินครัง้แรกเม่ือทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ
มาแล้วเป็นเวลาสามเดือนและประเมินครัง้ท่ีสอง  เม่ือทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีหน้าท่ีราชการครบหกเดือน  เว้น
แต ่ คณะกรรมการไมอ่าจประเมินผลการทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการในแตล่ะครัง้ได้อยา่งชดัแจ้ง  
เน่ืองจาก   ผู้ทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการได้ลาคลอดบตุร  ลาป่วยซึง่จ าเป็นต้องรักษาตวัเป็นเวลานาน  ลา
ป่วยเพราะประสบอนัตรายในขณะปฏิบตัิราชการตามหน้าท่ีหรือในขณะเดนิทางไปหรือกลบัจากปฏิบตัิ
ราชการตามหน้าท่ี  หรือลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล  คณะกรรมการจะประเมิน
ผลรวมเม่ือทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการครบหกเดือนแล้วก็ได้ 
  ในกรณีท่ีมีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการตามข้อ  135 (2)  เม่ือครบ
ก าหนดระยะเวลาท่ีขยายแล้วให้ประเมินอีกครัง้หนึง่ 

  ข้อ  132    ผลการประเมินของคณะกรรมการให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก  และในกรณีมี
กรรมการท่ีไมเ่ห็นด้วยอาจท าความเห็นแย้งรวมไว้ก็ได้ 

  ข้อ  133    เม่ือคณะกรรมการได้ด าเนินการตามข้อ  131  แล้ว  ให้ประธานกรรมการ   
รายงานผลการประเมินตอ่นายกเทศมนตรีตามแบบรายงานท้ายประกาศนี ้
       (1)  ในกรณีท่ีผลการประเมินไมต่ ่ากวา่เกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ในข้อ  127                 
ให้รายงานเม่ือทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการครบหกเดือนแล้ว   หรือเม่ือสิน้สดุระยะเวลาท่ีขยายตาม                     
ข้อ 135 (2)  แล้ว 
       (2)  ในกรณีท่ีผลการประเมินต ่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ในข้อ  127  ให้          
รายงานเม่ือเสร็จสิน้การประเมินแตล่ะครัง้ 
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ข้อ  134    เม่ือนายกเทศมนตรีได้รับรายงานตามข้อ  133 (1) แล้ว ให้ประกาศวา่ผู้ทดลอง 
ปฏิบตัหิน้าท่ีราชการนัน้เป็นผู้ผา่นการทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการพร้อมแจ้งให้ผู้นัน้ทราบ และรายงาน
ตามแบบรายงานท้ายประกาศนี ้ ไปยงั ก.ท.จ. ภายในห้าวนัท าการนบัแตว่นัประกาศ 

  ข้อ  135    เม่ือนายกเทศมนตรีได้รับรายงานตามข้อ  133 (2)  ให้ด าเนินการดงันี ้
       (1)  ในกรณีท่ีเห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการออกจากราชการให้นายก           
เทศมนตรีแสดงความเห็นในแบบรายงานตามข้อ 133 และมีค าสัง่ให้ผู้นัน้ออกจากราชการโดยความ          
เห็นชอบของ ก.ท.จ.  ภายในห้าวนัท าการนบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานพร้อมกบัแจ้งให้ผู้นัน้ทราบ  และสง่
ส าเนาค าสัง่ให้ออกไปยงั ก.ท.จ.  ภายในห้าวนัท าการนบัแตว่นัท่ีมีค าสัง่ 
       (2)  ในกรณีท่ีเห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการ
ตอ่ไปจนครบหกเดือน  หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการตอ่ไปอีกระยะหนึง่เป็นเวลาสาม
เดือน  แล้วแตก่รณี  ให้แสดงความเห็นในแบบรายงาน  แล้วแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการ ผู้ มีหน้าท่ี
ดแูลการทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ  และคณะกรรมการทราบ  เพ่ือท าการทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ
และประเมินผลการทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการตอ่ไป 
       ในกรณีท่ีผู้ทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการได้ทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการจนสิน้สดุ
ระยะเวลาท่ีขยายแล้ว  และนายกเทศมนตรีได้รับรายงานวา่ผลการทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการของผู้นัน้ยงั
ต ่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานอีก    ให้นายกเทศมนตรีมีค าสัง่ให้ผู้นัน้ออกจากราชการ  โดยน าความใน (1) 
มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

  ข้อ  136    การนบัเวลาทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการเป็นเดือนตามประกาศนี ้ให้นบัวนั     
ท่ีผู้ทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการไมไ่ด้มาปฏิบตังิานรวมเป็นเวลาทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการด้วย  และให้
นบัวนัเข้าปฏิบตัหิน้าท่ีราชการวนัแรกเป็นวนัเร่ิมต้น  และนบัวนัก่อนหน้าจะถึงวนัท่ีตรงกบัวนัเร่ิมต้นนัน้ของ
เดือนสดุท้ายแหง่ระยะเวลาเป็นวนัสิน้สดุระยะเวลาถ้าไม่มีวนัตรงกนัในเดือนสดุท้าย  ให้ถือเอาวนัสดุท้าย
ของเดือนนัน้เป็นวนัสิน้สดุระยะเวลา 

  ข้อ  137    พนกังานเทศบาลซึง่อยูใ่นระหว่างทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ  ผู้ใดได้รับ         
แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ตามวฒุิ  ย้าย  โอน  หรือออกจากราชการไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายวา่ด้วยการรับราชการทหารแล้วได้รับบรรจกุลบัเข้ารับราชการเป็นพนกังานเทศบาลอีก  ให้ทดลอง
ปฏิบตัหิน้าท่ีราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ    ดงันี ้
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(1) กรณีได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัสงูขึน้ในสายงานเดมิตามวฒุิท่ีได้รับ 

เพิ่มขึน้หรือสงูขึน้  ให้ทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการตอ่เน่ืองไปกบั
ต าแหนง่เดมิ  ถ้าได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัสงูขึน้ในตา่งสายงานให้เร่ิมทดลองปฏิบตัิหน้าท่ี         
ราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการใหม่ 
       (2)  กรณีย้ายไปด ารงต าแหนง่ในสายงานเดมิ  ให้ทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการและ        
นบัเวลาทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการตอ่เน่ืองกบัต าแหนง่เดมิ  ถ้าย้ายไปด ารงต าแหนง่ในตา่งสายงานให้
เร่ิมทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการใหม่ 
       (3)  กรณีโอนมาด ารงต าแหนง่ใหม ่ ให้เร่ิมทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการและนบัเวลา
ทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการใหม ่ เว้นแตก่รณีโอนโดยบทบญัญตัขิองกฎหมายให้ทดลองปฏิบตัิหน้าท่ี         
ราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการตอ่เน่ืองกบัต าแหนง่เดมิ 
       (4)  กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ด้วยการรับราชการ    
ทหาร  เม่ือได้รับบรรจแุละแตง่ตัง้เป็นพนกังานเทศบาล ไมว่า่ในสายงานเดมิหรือตา่งสายงาน  ให้ทดลอง
ปฏิบตัหิน้าท่ีราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการตอ่เน่ืองกบัต าแหนง่เดมิ 

ข้อ  138    พนกังานเทศบาลผู้ ใดได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ใดแล้ว    หากภายหลงั
ปรากฏวา่เป็นผู้ มีคณุสมบตัไิมต่รงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่นัน้  ให้นายกเทศมนตรีแตง่ตัง้ผู้นัน้
ให้กลบัไปด ารงต าแหนง่เดมิ  หรือต าแหนง่อ่ืนในระดบัเดียวกบัต าแหนง่เดมิท่ีผู้นัน้มีคณุสมบตัิตรงตาม          
คณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่โดยพลนั โดยความเห็นชอบของ  ก.ท.จ. แต ่ทัง้นี ้  ไมก่ระทบกระเทือนถึง
การใดท่ีผู้นัน้ได้ปฏิบตัไิปตามอ านาจหน้าท่ี  และการรับเงินเดือน   หรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีได้รับ หรือมี
สิทธิจะได้รับจากทางราชการในระหวา่งท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งท่ี  ผู้นัน้มีคณุสมบตัไิมต่รงตาม       
คณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ 

ผู้ ท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้กลบัไปด ารงต าแหนง่เดมิหรือต าแหนง่อ่ืนตามวรรคหนึง่  ให้รับเงิน          
เดือนในขัน้ท่ีพงึจะได้รับตามสถานภาพเดมิ และให้ถือวา่ผู้นัน้ไมมี่สถานภาพอยา่งใดในการท่ีได้รับแต่งตัง้       
ให้ด ารงต าแหนง่ท่ีตนมีคณุสมบตัไิมต่รงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่นัน้ 

 

 

 

 



 64 

ข้อ  139    ในกรณีเทศบาลมีต าแหนง่ผู้บริหารและสายงานผู้บริหารสถานศกึษาท่ีมีผู้ด ารง 
ต าแหนง่อยูเ่ดมิวา่งลง ให้เทศบาลรายงานต าแหนง่วา่งนัน้ให้  ก.ท.จ.  ทราบภายใน  7  วนั และให้  ก.ท.จ. 
ด าเนินการสรรหาบคุคลเพื่อแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ท่ีว่างนัน้  ภายใน 90 วนั นบัแตว่นัท่ีต าแหนง่นัน้วา่งลง  
กรณีท่ีเทศบาลไมป่ระสงค์จะบรรจแุละแตง่ตัง้แทนต าแหน่งวา่ง  ให้รายงานเหตผุลความจ าเป็นเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. 
  ในการด าเนินการสรรหาบคุคลเพื่อแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่บริหารและสายงานผู้บริหาร  
สถานศกึษาท่ีวา่ง ตามวรรคหนึง่  ให้  ก.ท.จ. พิจารณาด าเนินการวิธีใดวิธีหนึง่หรือหลายวิธี  ดงัตอ่ไปนี ้
      (1)  ให้เทศบาลด าเนินการรับโอนพนกังานเทศบาลจากเทศบาลอ่ืนมาแตง่ตัง้ให้ด ารง
ต าแหนง่บริหารและสายงานผู้บริหารสถานศกึษาท่ีวา่งภายใน  15  วนั  นบัแตต่ าแหน่งวา่งตามข้อ 159 
      (2)  ให้ประกาศรับสมคัรเพ่ือรับโอนพนกังานเทศบาลในต าแหนง่และระดบัเดียวกบั
ต าแหนง่ท่ีวา่ง  เพ่ือให้คณะกรรมการคดัเลือกเพ่ือโอนพนกังานเทศบาลอ่ืนมาแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ท่ีวา่ง
ตามข้อ  160 
      (3)  ให้ด าเนินการโดยวิธีการสอบคดัเลือก  หรือการคดัเลือกเพ่ือเล่ือนระดบัสงูขึน้แทน
ต าแหนง่ท่ีวา่งตามหมวด 4  วา่ด้วยการคดัเลือก 
      (4)  ให้ด าเนินการเปิดรับสมคัรเพ่ือรับโอนพนกังานสว่นท้องถ่ินอ่ืนหรือข้าราชการ
ประเภทอ่ืน  ตามข้อ 171    ทัง้นี ้ โดยให้ด าเนินการร่วมกบัการโอน  โดยวิธีการคดัเลือกตาม  (2) ด้วย  และ         
ผู้จะขอให้รับโอนจะต้องมีระดบัต าแหนง่ไมต่ ่ากว่าต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้นัน้ 
      กรณีท่ีด าเนินการตามวรรคสอง  ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดแล้ว  ยงัไมส่ามารถสรรหา
บคุคลเพื่อแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่วา่งดงักลา่วได้  หากปลอ่ยทิง้ไว้อาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงตอ่
การบริหารงานของเทศบาล  และเพ่ือให้พนกังานเทศบาล  แตล่ะแหง่มีโอกาสโอนไปปฏิบตัหิน้าท่ีใน
ระหวา่งเทศบาลด้วยกนัได้  เม่ือได้รับรายงานจาก ก.ท.จ.  ให้ ก.ท. พิจารณาและมีมตใิห้โอนพนกังาน         
เทศบาลจากเทศบาลหนึง่ไปแตง่ตัง้เป็นพนกังานเทศบาลของเทศบาลอีกแหง่หนึง่ท่ีมิได้อยู่ในจงัหวดั
เดียวกนัได้  โดยให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีไมส่งูกวา่เดมิและได้รับเงินเดือนในขัน้ท่ีไมส่งูกวา่เดมิ 
       ในการพิจารณาของ ก.ท. ตามวรรคสาม  ให้พิจารณาวา่เหตผุลความจ าเป็นของ        
เทศบาล  โดยให้ ก.ท.จ.เป็นผู้ รับเร่ืองราวและตรวจสอบข้อเท็จจริงดงักลา่ว  เสนอความเห็นให้ ก.ท.
พิจารณา 
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หมวด  6 
การย้าย 

  ข้อ  140    การย้ายพนกังานเทศบาลผู้ด ารงต าแหนง่หนึง่ ไปแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่อีก
ต าแหนง่หนึง่   ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สัง่แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัเดียวกนั  โดยความเห็นชอบของ  
ก.ท.จ.  และพนกังานเทศบาลผู้นัน้ต้องมีคณุสมบตัติรงตามคณุสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหนง่นัน้ ตามท่ี      
ก.ท.ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหนง่   

  ข้อ  141    การย้ายพนกังานเทศบาล ให้พิจารณาถึงเหตผุลความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์
ของทางราชการ  การพฒันาพนกังานเทศบาลเป็นหลกั และอาจพิจารณาความจ าเป็นอ่ืน ๆ  ท่ีต้องใช้ใน
การปฏิบตังิานของราชการประกอบด้วย 

  ข้อ  142    การย้ายพนกังานเทศบาลผู้ด ารงต าแหนง่หนึง่ไปแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ใน
สายงานเดมิทัง้สายงานผู้ปฏิบตัแิละสายงานผู้บริหาร ให้สัง่ย้ายไปแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัเดมิ 
และให้ได้รับเงินเดือนในขัน้เดมิ 

  ข้อ  143    ภายใต้บงัคบัข้อ 144  ข้อ 145  และ ข้อ 147  การย้ายพนกังานเทศบาลผู้ด ารง
ต าแหนง่ผู้ปฏิบตังิานไปแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในตา่งสายงาน ให้กระท าได้ในกรณี ดงันี  ้
      (1)  กรณีเป็นต าแหนง่สายงานท่ีเร่ิมต้นในระดบัเดียวกนั ให้สัง่ย้ายไปด ารงต าแหน่ง     
สายงานอ่ืนนัน้ ในระดบัเดียวกนั และให้ได้รับเงินเดือนในขัน้เดมิ    ทัง้นี ้ พนกังานเทศบาลผู้นัน้ต้องมี        
คณุสมบตัติรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่นัน้ตามท่ี ก.ท. ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหนง่  
แตไ่มจ่ าต้องเป็นผู้ได้ปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานนัน้หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องมาก่อน  
      (2)  กรณีการย้ายสบัเปล่ียนสายงานจากต าแหนง่สายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 1 ไปเป็น
ต าแหนง่สายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 2  ให้ย้ายไปด ารงต าแหนง่ในระดบัเดียวกนัและให้ได้รับเงินเดือนในขัน้
เดมิ  ทัง้นี ้ พนกังานเทศบาลผู้นัน้ต้องมีคณุสมบตัติรงตามคณุสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหนง่นัน้ ตามท่ี ก.ท.
ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ แตไ่มจ่ าต้องเป็นผู้ได้ปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานนัน้หรืองานอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องมาก่อน  และให้ด าเนินการ ดงันี ้ 
   (ก)  พนกังานเทศบาลผู้จะขอรับการแตง่ตัง้เสนอค าร้องขอย้ายไปด ารงต าแหนง่
ในสายงานอ่ืนนัน้ และให้ใช้แบบประเมินท้ายประกาศนี ้  
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(ข)  ให้ผู้บงัคบับญัชาของผู้ขอรับการแตง่ตัง้ ได้แก่ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเทา่  

ปลดัเทศบาล และนายกเทศมนตรี  ประเมินบคุคลเพื่อความเหมาะสมกบัต าแหนง่ของสายงานท่ีจะแตง่ตัง้
ใหมต่ามแบบประเมิน 
   (ค)   ผู้ ท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในสายงานอ่ืนจะต้องได้คะแนน 
จากผลการประเมินของผู้บงัคบับญัชาแตล่ะทา่นไมต่ ่ากว่าร้อยละหกสิบ ส าหรับต าแหนง่ ท่ีต้องใช้เทคนิค
เฉพาะให้ทดสอบความรู้ ความสามารถในการปฏิบตังิานด้วย 
              (ง) กรณีมีผู้ขอรับการแตง่ตัง้เกินกวา่จ านวนต าแหนง่วา่งให้น าคะแนนผลการ
ประเมินของผู้บงัคบับญัชาทกุคนรวมกนั  แล้วจดัท าบญัชีเรียงตามล าดบัคะแนนรวม เสนอ ก.ท.จ.ให้ความ
เห็นชอบ หาก ก.ท.จ.เห็นควรก าหนดรายการประเมินเพิ่มเตมิ เชน่ การสมัภาษณ์  การทดสอบ ก็อาจ
พิจารณาก าหนดเพิ่มเตมิได้ กรณีมีคะแนนเทา่กนัให้จดัเรียงตามล าดบัอาวโุสในราชการ บญัชีดงักลา่วให้   
มีอาย ุ1 ปี นบัแตว่นัท่ี ก.ท.จ. เห็นชอบ การแตง่ตัง้ให้แตง่ตัง้เรียงล าดบัท่ีในบญัชีดงักล่าว 

  ข้อ  144    กรณีการย้ายพนกังานเทศบาลท่ีได้รับคณุวฒุิเพิ่มขึน้ และไมเ่คยด ารงต าแหนง่
ในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 3  ขึน้ไปหากจะย้ายข้าราชการผู้นัน้ไปแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในสายงานท่ี
เร่ิมต้นจากระดบั 3  ขึน้ไปผู้นัน้จะต้องเป็นผู้ ท่ีสอบแขง่ขนัได้หรือสอบคดัเลือกได้ในต าแหนง่ซึง่อยูใ่น          
สายงานท่ีจะย้ายและบญัชีการสอบแขง่ขนัได้หรือสอบคดัเลือกได้ยงัไมถ่กูยกเลิกด้วย  เว้นแตผู่้นัน้ได้รับ
คณุวฒุิท่ีตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้โดยได้รับทนุรัฐบาล ทนุเลา่เรียนหลวง       
ทนุของเทศบาล หรือเป็นผู้ได้รับคณุวฒุิท่ี ก.ท. ก าหนดให้คดัเลือกบรรจเุข้ารับราชการได้ 

  ข้อ  145    การย้ายพนกังานเทศบาลไปแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีก าหนด        
เป็นต าแหนง่ผู้ปฏิบตังิานท่ีมีประสบการณ์หรือต าแหนง่ทางวิชาการ  พนกังานเทศบาลผู้นัน้ต้องผา่นการ
ประเมินบคุคล และการปฏิบตังิานหรือผลงาน  ตามท่ีก าหนดในหมวด 9 วา่ด้วยการเล่ือนและแตง่ตัง้           
พนกังานเทศบาลให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ด้วย 
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ข้อ  146    การย้ายพนกังานเทศบาลผู้ด ารงต าแหนง่บริหารของเทศบาลไปแตง่ตัง้ให้ด ารง 
ต าแหนง่ในตา่งสายงาน ผู้นัน้จะต้องด ารงต าแหนง่ในระดบัเดียวกบัต าแหนง่ของสายงานท่ีจะแตง่ตัง้ใหม่ 
และต้องมีคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหนง่ของต าแหนง่สายงานท่ีจะแตง่ตัง้ใหม ่ โดย
ให้ด าเนินการสอบคดัเลือก  ตามข้อ  1 (3)  แหง่ประกาศ ก.ท. เร่ือง  มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขการคดัเลือก  การบรรจแุตง่ตัง้  การย้าย  การโอน  การรับโอน  การเล่ือนระดบัและการเล่ือนขัน้
เงินเดือน 
  การย้ายเพ่ือแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลผู้ด ารงต าแหนง่ในสายงานผู้ปฏิบตังิานไปด ารง
ต าแหนง่ในสายผู้บริหาร  หรือการย้ายเพ่ือแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาลสายงานผู้บริหารสถานศกึษา  หรือ
การย้ายเพ่ือแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลผู้ด ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 1  หรือ  ระดบั 2  ให้  
ด ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 3  หรือย้ายเพ่ือแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาลให้ด ารงต าแหนง่
ศกึษานิเทศก์ ระดบั 4 ระดบั 5 หรือระดบั 6 ให้ด าเนินการโดยวิธีการสอบคดัเลือกตามข้อ 1 (3)  แหง่ประกาศ 
ก.ท. เร่ือง  มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการคดัเลือก  การบรรจแุตง่ตัง้  การย้าย  การ
โอน  การรับโอน  การเล่ือนระดบัและการเล่ือนขัน้เงินเดือน 

  ข้อ  147    การย้ายพนกังานเทศบาลผู้ด ารงต าแหนง่ใดไปแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ใน        
สายงานท่ีต ่ากว่าต าแหนง่สายงานเดมิ หรือมีระดบัต ่ากวา่เดมิ หรือย้ายพนกังานเทศบาลในต าแหนง่         
สายผู้บริหารหรือสายงานผู้บริหารสถานศกึษา  ไปแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่สายผู้ปฏิบตังิาน ให้กระท า       
ได้ตอ่เม่ือพนกังานเทศบาลผู้นัน้สมคัรใจ และได้รับความเห็นชอบจาก  ก.ท.จ.  
  ในการย้ายพนกังานเทศบาลตามวรรคหนึง่  ก.ท.จ. ต้องพิจารณา  โดยค านงึถึงเหตผุล
ความจ าเป็นและประโยชน์ท่ีทางราชการจะได้รับ     โดยให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัเงินเดือนส าหรับ
ต าแหนง่ท่ีได้รับแตง่ตัง้ในขัน้ท่ีเทียบได้ตรงกนักบัขัน้เงินเดือนของอนัดบัเดมิตามตารางเทียบขัน้เงินเดือน 
แตล่ะอนัดบัท่ีพนกังานจะได้รับเม่ือได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ท้ายประกาศก าหนด  การให้พนกังาน       
เทศบาลได้รับเงินเดือน   แตถ้่าผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงูกว่าขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหนง่ท่ีได้รับ
แตง่ตัง้อยูแ่ล้ว  ให้ได้รับเงินเดือนในขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหนง่ท่ีได้รับแตง่ตัง้ 
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ข้อ  148   ในการสัง่ย้ายพนกังานไปแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในตา่งสายงาน  ให้ค านึงถึง 
โอกาสในความก้าวหน้าของพนกังานในการเล่ือนระดบัสงูขึน้ในต าแหนง่ท่ีก าหนดส าหรับผู้ปฏิบตังิานท่ีมี
ประสบการณ์ด้วยซึง่อาจท าให้พนกังานผู้นัน้มีระยะเวลาในการด ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีแตง่ตัง้ใหมไ่ม่
ครบตามหลกัเกณฑ์การเล่ือนระดบัดงักลา่วได้ 

  ข้อ  149     เม่ือมีค าสัง่ย้ายพนกังานเทศบาลไปแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ใดแล้ว  ให้
ผู้บงัคบับญัชาแจ้งหน้าท่ี  และความรับผิดชอบของต าแหนง่ดงักลา่ว  ให้พนกังานเทศบาลผู้นัน้ทราบใน
วนัท่ีไปรายงานตวั  รับมอบหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบตังิาน  ในต าแหนง่นัน้ตอ่ไป 

  ข้อ  150  การย้ายสบัเปล่ียนพนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาสายงานผู้บริหาร
สถานศกึษา  ให้ด ารงต าแหน่งแทนท่ีซึง่กนัและกนั  จะต้องเป็นต าแหนง่เดียวกนั  เชน่  ผู้ด ารงต าแหนง่       
ผู้ชว่ยอาจารย์ใหญ่  กบัผู้ด ารงต าแหนง่ผู้ชว่ยอาจารย์ใหญ่  หรือผู้ด ารงต าแหนง่ผู้อ านวยการโรงเรียน  กบั 
ผู้ด ารงต าแหนง่ผู้อ านวยการโรงเรียน  เป็นต้น  โดยให้คงเลขท่ีประจ าต าแหนง่ไว้ท่ีเดมิ  สว่นระดบั  
เงินเดือน  ตามต าแหนง่ให้ตามตวับคุคลไปก าหนดต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้ใหม ่ ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สัง่
แตง่ตัง้  โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.  ทัง้นีใ้ห้หมายความรวมถึงการย้ายสบัเปล่ียนให้แทนท่ีอตัราวา่ง
ด้วย 

  ข้อ  151    การย้ายสบัเปล่ียนพนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษา  สายงานผู้สอน
และผู้สนบัสนนุการสอน  ให้ด ารงต าแหนง่แทนท่ีซึง่กนัและกนั  จะต้องเป็นต าแหนง่และสาขาวิชาเอก        
เดียวกนั  เชน่  ผู้ด ารงต าแหนง่อาจารย์ 1  สาขาวิชาเอกภาษาองักฤษ  กบัผู้ด ารงต าแหนง่อาจารย์ 1   
สาขาวิชาเอก  ภาษาองักฤษ  หรือผู้ด ารงต าแหนง่อาจารย์ 2  สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์  กับผู้ด ารง
ต าแหนง่อาจารย์ 2  สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์  เป็นต้น  โดยให้คงเลขท่ีประจ าต าแหน่งไว้ท่ีเดมิ  สว่น 
ระดบัเงินเดือนตามต าแหนง่ให้ตามตวับคุคลไปก าหนดต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้ใหม ่ โดยให้นายกเทศมนตรี
เป็นผู้สัง่แตง่ตัง้  โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.ทัง้นีใ้ห้หมายความรวมถึง  การย้ายสบัเปล่ียนให้แทนท่ี
อตัราวา่งด้วย 
  ในกรณีท่ีมีเหตผุลจ าเป็นพิเศษท่ีไมอ่าจด าเนินการตามวรรคหนึง่  ก.ท.จ.อาจให้ความ       
เห็นชอบในการพิจารณาการย้ายสบัเปล่ียนพนกังานครูเทศบาล  โดยไมจ่ าเป็นต้องด ารงต าแหนง่หรือจบ
สาขาวิชาเอกเดียวกนัก็ได้ 
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หมวด  7 
การโอน 

  ข้อ  152    การโอนพนกังานเทศบาลจากเทศบาลหนึง่ไปแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่พนกังาน
เทศบาลในเทศบาลอีกแหง่หนึง่ ให้โอนและแตง่ตัง้จากพนกังานเทศบาล  ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงันี ้
  (1)  ผู้สอบแขง่ขนัได้  หรือผู้สอบคดัเลือกได้ในต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้นัน้ หรือผู้ได้รับ                  
การคดัเลือกเพ่ือแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้นัน้   
  (2)  ผู้ขอโอนต าแหนง่บริหารและสายงานผู้บริหารสถานศกึษาภายใน  15  วนั นบัแต่
ต าแหนง่ว่าง  ตามข้อ  159 

(3)  ผู้ ได้รับการคดัเลือก โดย ก.ท.จ.ได้มี มตเิห็นชอบให้เทศบาลรับโอนพนกังานเทศบาล 
อ่ืน มาแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่บริหารหรือสายงานผู้บริหารสถานศกึษาในระดบัท่ีไมส่งูกวา่เดมิ                
ตามข้อ 160 
  (4)  ผู้ขอโอนโดยการโอนสบัเปล่ียนต าแหนง่ในต าแหนง่เดียวกนัและระดบัเดียวกนั        
ระหวา่งเทศบาล  หรือผู้ขอโอนมาแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ผู้ปฏิบตังิานในเทศบาล ตามข้อ 167 
  (5)  ผู้ ท่ี ก.ท.จ.ได้มีมตใิห้โอนจากเทศบาลหนึง่ไปด ารงต าแหนง่ในอีกเทศบาลหนึง่ใน
จงัหวดัเดียวกนั  ตามข้อ  168 
  (6)  ผู้ ท่ี ก.ท. ได้มีมตใิห้โอนจากเทศบาลหนึง่ไปด ารงต าแหนง่ในอีกเทศบาลหนึง่        
ตามข้อ  169 

  ข้อ  153    ในการบรรจแุละแตง่ตัง้ผู้สอบแขง่ขนัได้ หรือผู้ได้รับคดัเลือกในกรณีพิเศษท่ี             
ไมจ่ าเป็นต้องสอบแขง่ขนัเพ่ือเข้ารับราชการเป็นพนกังานเทศบาล หรือการแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลผู้สอบ
คดัเลือกได้หรือผู้ได้รับคดัเลือกให้ด ารงต าแหนง่ใดในเทศบาล  และผู้สอบแขง่ขนัได้ ผู้ ได้รับคดัเลือกกรณีท่ี
มีเหตพุิเศษท่ีไมจ่ าเป็นต้องสอบแขง่ขนั  ผู้สอบคดัเลือกได้ หรือผู้ได้รับการคดัเลือกนัน้เป็นพนกังานเทศบาล
ในสงักดัเทศบาลอ่ืน  ให้เทศบาลท่ีจะบรรจหุรือแตง่ตัง้นัน้ เสนอเร่ืองการขอรับโอน  พนกังานเทศบาลผู้นัน้
เพ่ือแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ท่ีสอบแขง่ขนัได้ ได้รับคดัเลือกในกรณีพิเศษท่ีไมจ่ าเป็นต้องสอบแขง่ขนั         
สอบคดัเลือกได้ หรือได้รับคดัเลือก แล้วแตก่รณี  ให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
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ข้อ  154    ในการโอนพนกังานเทศบาลผู้สอบแขง่ขนัได้ ผู้ ได้รับคดัเลือกในกรณีพิเศษท่ี  
ไมจ่ าเป็นต้องสอบแข่งขนั ผู้สอบคดัเลือกได้ หรือผู้ได้รับคดัเลือก  ให้เทศบาลท่ีจะรับโอนมีหนงัสือแจ้ง 
ความประสงค์จะรับโอนพร้อมความเห็นชอบของ ก.ท.จ.ท่ีจะรับโอนให้เทศบาลสงักดัเดมิของผู้ ท่ีจะ         
โอนทราบ  และให้เทศบาลสงักดัเดมิ ของผู้ ท่ีจะโอนเสนอเร่ืองการให้โอนพนกังานผู้ ท่ีจะโอนไปนัน้ให้         
ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  ข้อ  155    ในการออกค าสัง่รับโอนพนกังานเทศบาลของเทศบาลท่ีจะรับโอน และ           
การออกค าสัง่ให้พนกังานเทศบาลพ้นจากต าแหนง่และหน้าท่ีของเทศบาลสงักดัเดมิตามมตขิอง ก.ท.จ. 
ของแตล่ะแหง่ ตามข้อ  153  และข้อ 154  ให้เทศบาลทัง้สองแหง่ประสานกนั เพ่ือออกค าสัง่การรับโอน
พนกังานเทศบาล และการให้พนกังานเทศบาลพ้นจากต าแหนง่และหน้าท่ี โดยก าหนดให้มีผลในวนั
เดียวกนั   

  ข้อ  156    ให้พนกังานเทศบาลท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ท่ีสอบแขง่ขนัได้ หรือได้รับ
คดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจ่ าเป็นต้องด าเนินการสอบแขง่ขนั ได้รับเงินเดือน  ดงันี ้
      (1)  กรณีแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัเดมิ  และผู้นัน้ได้รับเงินเดือนต ่ากวา่หรือ      
เทา่คณุวฒุิ  ให้ได้รับเงินเดือนตามวฒุิ  แตห่ากผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงูกว่าคณุวฒุิ  ให้ได้รับเงินเดือนในขัน้     
ท่ีได้รับอยูเ่ดมิ 
      (2)  กรณีแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูกว่าเดมิ  และผู้นัน้ได้รับเงินเดือนต ่า         
กวา่หรือเทา่คณุวฒุิ  ให้ได้รับเงินเดือนตามคณุวฒุิ  แตห่ากผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงูกว่าคณุวฒุิ  ให้ได้รับ        
เงินเดือนในอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหนง่ท่ีสอบแขง่ขนัได้หรือได้รับคดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตพุิเศษไม่       
จ าเป็นต้องด าเนินการสอบแขง่ขนัในขัน้ท่ีเทียบได้ตรงกนักบัขัน้เงินเดือนของอนัดบัเดิม  ตามตารางเทียบ
ขัน้เงินเดือนแตล่ะอนัดบัท่ีพนกังานจะได้รับเม่ือได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ท้ายประกาศนี ้
      (3)  กรณีแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัต ่ากว่าเดมิ  และผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงูกวา่           
คณุวฒุิ  ให้ได้รับเงินเดือนในอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหนง่ท่ีสอบแขง่ขนัได้หรือได้รับคดัเลือกในกรณีท่ี         
มีเหตพุิเศษท่ีไมจ่ าเป็นต้องด าเนินการสอบแขง่ขนัในขัน้ท่ีเทียบได้ตรงกนักบัขัน้เงินเดือนของอนัดบัเดมิ   
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ตามตารางเทียบขัน้เงินเดือนแตล่ะอนัดบัท่ีพนกังานจะได้รับเม่ือได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ท้าย
ประกาศนี ้ และหากผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงูกวา่ขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งท่ีสอบแขง่ขนัได้
หรือได้รับคดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตพุิเศษ ท่ีไมจ่ าเป็นต้องด าเนินการสอบแขง่ขนั  ให้ได้รับเงินเดือนในขัน้สงู
ของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหนง่ท่ีสอบแขง่ขนัได้ หรือได้รับคดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจ่ าเป็นต้อง
ด าเนินการสอบแขง่ขนันัน้ 

  ข้อ  157    ในกรณีท่ีมีเหตผุลความจ าเป็น นายกเทศมนตรีจะด าเนินการ  ให้พนกังาน 
เทศบาลท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ท่ีสอบแขง่ขนัได้ หรือได้รับคดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไม่
จ าเป็นต้องด าเนินการสอบแขง่ขนั  ซึง่ได้รับเงินเดือนสงูกวา่คณุวฒุิ  ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวฒุิก็ได้   
หากมี การระบเุง่ือนไขการให้ได้รับเงินเดือนตามคณุวฒุิไว้ในประกาศสอบแขง่ขนั หรือคดัเลือกในกรณีท่ีมี
เหตพุิเศษท่ีไมจ่ าเป็นต้องสอบแขง่ขนัในครัง้นัน้ 

  ข้อ  158    ให้พนกังานเทศบาลท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ท่ีสอบคดัเลือกได้ หรือ
ได้รับคดัเลือกท่ีมิใชก่รณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจ่ าเป็นต้องสอบแขง่ขนั ได้รับเงินเดือน  ตามท่ีก าหนดในหมวด  3  
วา่ด้วยอตัราเงินเดือนและวิธีการจา่ยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  แล้วแตก่รณี 

ข้อ  159    ภายใต้บงัคบัข้อ 139  และข้อ 152  เพ่ือประโยชน์ในการพฒันาพนกังาน          
เทศบาลให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลเป็นสว่นรวม  ก.ท.จ. อาจมีมตใิห้ความเห็นชอบ
ให้รับโอนพนกังานเทศบาลจากเทศบาลอ่ืนท่ีประสงค์ขอโอนมาเป็นพนกังานเทศบาลในต าแหนง่บริหาร
และสายงานผู้บริหารสถานศกึษาท่ีว่างของเทศบาลนัน้   โดยนายกเทศมนตรีท่ีเก่ียวข้องได้ตกลงยินยอมใน
การโอนนัน้แล้ว  และเทศบาลท่ีรับโอนได้เสนอขอความเห็นชอบตอ่  ก.ท.จ.ภายใน  15  วนั  นบัแตว่นัท่ี
ต าแหนง่นัน้วา่งลง  เม่ือ ก.ท.จ.ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้นายกเทศมนตรีออกค าสัง่แตง่ตัง้ให้
ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีไมส่งูกวา่เดมิและได้รับเงินเดือนในขัน้ท่ีไมส่งูกวา่เดมิ 

  ข้อ  160    ในกรณีการโอนพนกังานเทศบาลมาแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่บริหารและสาย
งานผู้บริหารสถานศกึษาท่ีว่าง  เม่ือพ้นระยะเวลาตามท่ีก าหนดไว้ตามข้อ 159  และ ก.ท.จ. พิจารณา
ด าเนินการตามข้อ  139 (2)  หรือ (4)  ให้ ก.ท.จ.แตง่ตัง้คณะกรรมการคดัเลือกเพ่ือรับโอน จ านวนไมน้่อย
กวา่ 7 คน   ดงันี ้
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(1) ผู้ เหมาะสมใน  ก.ท.จ.    เป็นประธานกรรมการ 
(2) นายกเทศมนตรีในเทศบาลท่ีมีต าแหนง่ว่าง หรือผู้แทน 1 คน เป็นกรรมการ 
(3) นายกเทศมนตรีท่ีเป็นผู้แทนใน ก.ท.จ. 1 คน    เป็นกรรมการ 
(4) ผู้แทนหนว่ยราชการท่ีเก่ียวข้อง จ านวนไมน้่อยกวา่ 2 คน  เป็นกรรมการ 
(5) ผู้ทรงคณุวฒุิ  จ านวนไมน้่อยกวา่  2  คน    เป็นกรรมการ 

  ให้  ก.ท.จ.  แตง่ตัง้พนกังานเทศบาลคนหนึง่เป็นเลขานกุาร 

  ข้อ  161   กรรมการคดัเลือกเพ่ือพิจารณารับโอนท่ีแตง่ตัง้จากผู้แทนเทศบาลตามข้อ           
160 (2)   ให้ ก.ท.จ. แตง่ตัง้จากนายกเทศมนตรี  หรือรองนายกเทศมนตรี หรือเทศมนตรี ผู้ ท่ีนายก        
เทศมนตรีมอบหมายเป็นกรรมการแทน 
  สว่นกรรมการท่ีเป็นนายกเทศมนตรีตามข้อ  160 (3)  ให้พิจารณาแตง่ตัง้จากนายก           
เทศมนตรีท่ีเป็นผู้แทนเทศบาลใน ก.ท.จ.  จ านวน  1  คน 

ข้อ  162    กรรมการคดัเลือกเพ่ือพิจารณารับโอนท่ีแตง่ตัง้จากผู้แทนหน่วยราชการ      
ตามข้อ 160 (4)  ให้ ก.ท.จ.  แตง่ตัง้จากหวัหน้าสว่นราชการประจ าจงัหวดั ซึง่เป็นสว่นราชการท่ีเก่ียวข้อง            
กบัการบริหารงานของเทศบาล หรือข้าราชการพลเรือนตัง้แต ่ระดบั 7 ขึน้ไป  ในสงักดัสว่นราชการนัน้
พนกังานซึง่มีระดบัไมต่ ่ากวา่ระดบัของต าแหนง่ท่ีจะคดัเลือกเพ่ือแตง่ตัง้ในต าแหนง่นัน้ 

  ข้อ  163    กรรมการคดัเลือกเพ่ือพิจารณารับโอนท่ีแตง่ตัง้จากผู้ทรงคณุวฒุิ  ตามข้อ   
160 (5)  ให้ ก.ท.จ.  แตง่ตัง้จากผู้ทรงคณุวฒุิใน ก.ท.จ.  หรือผู้ทรงคณุวฒุิอ่ืนท่ีมีความรู้ ความสามารถใน
ด้านการบริหารงานบคุคล ด้านการบริหารและการจดัการ หรือด้านกฎหมาย ซึง่อาจเป็นข้าราชการหรือ
บคุคลทัว่ไปท่ีมีความรู้ความสามารถดงักลา่ว 

  ข้อ  164    เลขานกุารคณะกรรมการคดัเลือกเพ่ือพิจารณารับโอนตามข้อ 160  วรรคสอง 
ให้  ก.ท.จ. แตง่ตัง้จากปลดัเทศบาล หรือพนกังานเทศบาลต าแหนง่ไมต่ ่ากวา่ผู้อ านวยการกอง หรือหวัหน้า
สว่นราชการท่ีเทียบได้ไมต่ ่ากวา่นี ้
  ให้เลขานกุารคณะกรรมการคดัเลือกเพ่ือพิจารณารับโอน ท าหน้าท่ีในงานด้านธุรการ             
ตา่ง ๆ  ของคณะกรรมการคดัเลือกเพ่ือพิจารณารับโอน และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และท่ีได้รับมอบหมาย 
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ข้อ  165    หลกัเกณฑ์การคดัเลือก วิธีการคดัเลือก และการก าหนดคณุสมบตัขิองผู้ ท่ีมี             
สิทธิเข้ารับการคดัเลือกเพ่ือโอนตามข้อ 160  ให้น าหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ส าหรับการคดัเลือก  
ผู้ด ารงต าแหนง่บริหารเพ่ือแตง่ตัง้ให้มีระดบัสงูขึน้ตามท่ีก าหนดในหมวด 4 วา่ด้วยการคดัเลือก มาใช้บงัคบั
โดยอนโุลม 

  ข้อ  166    ให้คณะกรรมการคดัเลือก ด าเนินการคดัเลือกผู้ มีคณุสมบตัิตามท่ีก าหนดและ     
ได้แจ้งความประสงค์สมคัรเข้ารับการคดัเลือกตามหลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลือก แล้วประกาศผลการ         
คดัเลือกเสนอให้  ก.ท.จ. พิจารณารับโอน 

  ข้อ  167    ภายใต้บงัคบัข้อ 152   เพ่ือประโยชน์แก่ราชการ เทศบาล  อาจโอนสบัเปล่ียน
ต าแหนง่พนกังานเทศบาลในต าแหนง่เดียวกนัได้   โดยความสมคัรใจของพนกังานผู้ โอน   และนายก            
เทศมนตรีของเทศบาลท่ีเก่ียวข้องได้ ตกลงยินยอมในการโอนดงักลา่วแล้ว  ให้เทศบาลท่ีเก่ียวข้องเสนอขอ
ความเห็นชอบตอ่ ก.ท.จ.  เม่ือ  ก.ท.จ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้นายกเทศมนตรีออกค าสัง่ 
แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีไมส่งูกวา่เดมิ และได้รับเงินเดือนในขัน้ท่ีไมส่งูกวา่เดิม 
  การโอนพนกังานเทศบาลอ่ืน มาแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ผู้ปฏิบตังิานในเทศบาล อาจกระท า
ได้โดยความสมคัรใจของผู้จะขอโอน  และได้รับความยินยอมจากนายกเทศมนตรีของเทศบาลท่ีจะรับโอนนัน้    
เม่ือ ก.ท.จ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้นายกเทศมนตรีออกค าสัง่แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ี
ไมส่งูกวา่เดมิ และได้รับเงินเดือนในขัน้ท่ีไมส่งูกวา่เดมิ 
  การโอนพนกังานเทศบาลตามวรรคสองมาด ารงต าแหนง่ในระดบัต ่ากวา่เดมิอาจกระท าได้
ตอ่เม่ือพนกังานเทศบาลผู้นัน้สมคัรใจและได้รับความเห็นชอบจาก  ก.ท.จ.  ในการนี ้ ก.ท.จ. ต้องพิจารณา
โดยค านงึถึงเหตผุลความจ าเป็นและประโยชน์ท่ีทางราชการจะได้รับ  โดยก าหนดให้ได้รับเงินเดือนในขัน้ท่ี
เทียบได้ตรงกนักบัขัน้เงินเดือนของอนัดบัเดมิ ตามตารางเปรียบเทียบขัน้เงินเดือนแตล่ะอนัดบัท่ีพนกังาน       
เทศบาล จะได้รับเม่ือได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ท้าย ประกาศนี ้ แตห่ากผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงูกวา่     
ขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหนง่นัน้ ให้ได้รับเงินเดือนในขัน้สงูของอนัดบัส าหรับต าแหนง่นัน้  
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ข้อ  168    ภายใต้บงัคบัข้อ  159  และข้อ  167  ในกรณีมีเหตผุลและความจ าเป็นท่ี
ส าคญัเป็นประโยชน์ตอ่ราชการของเทศบาล  โดยสว่นรวม  ก.ท.จ.อาจพิจารณาและมีมตใิห้ความเห็นชอบ
ให้โอนพนกังานเทศบาลหนึง่มาแตง่ตัง้เป็นพนกังานเทศบาลของเทศบาลอีกแหง่หนึง่ในจงัหวดัเดียวกนัได้  
โดยให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีไมส่งูกวา่เดมิ  และได้รับเงินเดือนในขัน้ท่ีไมส่งูกวา่เดิม 

ข้อ  169    กรณีท่ีมีปัญหาขดัแย้งระหว่างพนกังานเทศบาลกบันายกเทศมนตรีและไม่
สามารถด าเนินการโอนระหว่างเทศบาลภายในจงัหวดัตามข้อ  168 ได้  ก.ท.จ.จะรับเร่ืองราวและ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง  เหตผุลความจ าเป็นของเทศบาล  เหตผุลความจ าเป็นของนายกเทศมนตรีหรือค าร้อง
ของพนกังานเทศบาลท่ีย่ืนความประสงค์แล้วแตก่รณี  พร้อมเสนอรายละเอียดหลกัฐานให้ ก.ท. พิจารณา
และ  มีมตเิห็นชอบให้โอนพนกังานเทศบาลระหวา่งเทศบาลในระหว่างจงัหวดัในระดบัเดียวกนัได้  โดย
ค านงึถึงความเหมาะสม  ความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่เทศบาล 

ในกรณีต าแหนง่บริหารและสายงานผู้บริหารสถานศกึษาของเทศบาลว่างลงหลาย
ต าแหนง่พร้อมกนัในหลายเทศบาลในหลายจงัหวดั  เพ่ือประโยชน์ในการพฒันาพนกังานเทศบาล                   
ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลเป็นส่วนรวม  ก.ท. จะพิจารณาและมีมตใิห้โอน 
พนกังานเทศบาลในระหวา่งจงัหวดัได้  ทัง้นี ้ ตามระยะเวลาท่ี ก.ท.ก าหนด 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึง่และวรรคสองให้  พนกังานเทศบาลย่ืนค าร้องและรายงาน
เหตผุลความจ าเป็นตอ่ ก.ท.จ. หรือเทศบาลรายงานเหตผุลความจ าเป็นของนายกเทศมนตรีตอ่ ก.ท.จ.เม่ือ 
ก.ท.จ.ตรวจสอบข้อเท็จจริงดงักลา่วแล้วเสนอความเห็นให้ ก.ท.พิจารณา 

ข้อ  170    การโอนพนกังานเทศบาล ตามท่ีก าหนดในหมวดนีใ้ห้นายกเทศมนตรีมีค าสัง่
รับโอนและแตง่ตัง้พนกังานเทศบาล  ดงักลา่วให้ด ารงต าแหนง่ท่ีสอบแขง่ขนัได้ สอบคดัเลือกได้ หรือได้รับ
คดัเลือก ตามข้อ 152 และ ข้อ 153 หรือต าแหนง่ท่ี ก.ท.จ. มีมตใิห้ความเห็นชอบให้รับโอนและแตง่ตัง้ให้
ด ารงต าแหนง่ใด ตามข้อ 159  ข้อ 167  ข้อ  168  และข้อ  169   ให้นายกเทศมนตรีของเทศบาลสงักดัเดมิ
มีค าสัง่ให้พนกังานเทศบาลผู้นัน้พ้นจากต าแหนง่  ทัง้นี ้ให้ก าหนดวนัท่ีในค าสัง่รับโอนและค าสัง่ ให้พ้นจาก
ต าแหนง่ให้มีผลในวนัเดียวกนั 

การสัง่การโอนพนกังานเทศบาล และการสัง่ให้พนกังานเทศบาลพ้นจากต าแหนง่ตาม
วรรคหนึง่  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก  ก.ท.จ.  
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หมวด  8 
การรับโอน 

ข้อ  171    การรับโอนพนกังานสว่นท้องถ่ินอ่ืนและการรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนท่ี                          
ไมใ่ชข้่าราชการการเมืองหรือข้าราชการวิสามญัมาบรรจแุละแตง่ตัง้เป็นพนกังานเทศบาลให้รับโอนและ
แตง่ตัง้เป็นพนกังานเทศบาลจากผู้สอบแขง่ขนัได้ ผู้ ได้รับการคดัเลือกในต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้โดยกรณีพิเศษ
ตามข้อ 109 (2)  โดยให้ด ารงต าแหนง่ท่ีสอบแขง่ขนัได้ หรือ  ได้รับการคดัเลือกนัน้ และให้ได้รับเงินเดือน
ตามคณุวฒุิส าหรับต าแหนง่นัน้  เว้นแต ่ผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงูกวา่คณุวฒุิ ให้ได้รับเงินเดือนเทา่กบั
เงินเดือนท่ีได้รับอยูเ่ดมิ แตถ้่าไม่มีขัน้เงินเดือนเท่ากบัเงินเดือนท่ีได้รับอยูเ่ดมิ ให้ได้รับเงินเดือนส าหรับ
ต าแหนง่ท่ีสอบแขง่ขนัได้ หรือได้รับการคดัเลือกในขัน้ท่ีเทียบได้ตรงกนักบัขัน้เงินเดือนท่ีได้รับอยูเ่ดมิตาม
ตารางเปรียบเทียบขัน้เงินเดือนแตล่ะอนัดบัท่ีข้าราชการจะได้รับ เม่ือได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ท้าย
ประกาศนี ้ แตถ้่าผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงูกวา่ขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหนง่ท่ีสอบแขง่ขนัได้หรือ
ได้รับการคดัเลือก ให้ได้รับเงินเดือนในขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหนง่นัน้ 
  การรับโอนพนกังานสว่นท้องถ่ินอ่ืนและการรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนตามวรรคหนึ่ง   
มาบรรจแุละแตง่ตัง้เป็นพนกังานเทศบาล ในต าแหนง่บริหารและสายงานผู้บริหารสถานศกึษา ให้รับโอน
และแตง่ตัง้เป็นพนกังานเทศบาลจากผู้ได้รับการคดัเลือก  โดยให้ด าเนินการร่วมกบัการคดัเลือกเพ่ือโอน
พนกังานเทศบาลตามข้อ  160  และข้อ  165   ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดตาม   ข้อ  139 (4)   
โดยให้มาด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีไมส่งูกวา่เดมิ และให้ได้รับเงินเดือน ในขัน้ท่ีไมส่งูกว่าเดมิ 

ข้อ  172    ในกรณีเทศบาลมีเหตผุลและความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์แก่ราชการ   
เทศบาลอาจขอรับโอนพนกังานสว่นท้องถ่ินอ่ืน หรือข้าราชการประเภทอ่ืนท่ีไมใ่ชข้่าราชการการเมืองหรือ
ข้าราชการวิสามญั ท่ีมีความประสงค์จะขอโอนมาแตง่ตัง้เป็นพนกังานเทศบาลในต าแหนง่ผู้ปฏิบตังิาน     
ให้เทศบาล  เสนอ ก.ท.จ.  โดยให้ชีแ้จงเหตผุลความจ าเป็น ความรู้ ความสามารถ  ประสบการณ์การ
ท างาน และความช านาญการของผู้ ท่ีจะขอโอนและประโยชน์ท่ีทางราชการจะได้รับ เม่ือ  ก.ท.จ. ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้นายกเทศมนตรีสัง่รับโอน  และแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่เป็นพนกังาน     
เทศบาล  สว่นจะบรรจแุละแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ระดบัใด และจะให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด  ให้  ก.ท.จ. 
เป็นผู้ก าหนด  แตจ่ะต้องไมส่งูกวา่พนกังานเทศบาลท่ีมีคณุวฒุิ ความสามารถ และความช านาญในระดบั
เดียวกนั 
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ข้อ  173    การรับโอนพนกังานสว่นท้องถ่ินอ่ืนหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนมา      
บรรจแุละแตง่ตัง้เป็นพนกังานเทศบาลตามข้อ  171  และข้อ  172  ให้นายกเทศมนตรีมีค าสัง่ให้รับโอนและ
แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่พนกังานเทศบาลแล้ว ให้มีหนงัสือแจ้งการรับโอนให้สว่นราชการสงักดัเดมิของผู้ ท่ี
จะโอนออกค าสัง่ให้ผู้นัน้พ้นจากต าแหนง่และหน้าท่ี  ทัง้นี ้   ให้ก าหนดวนัท่ีในค าสัง่รับโอนและค าสัง่ให้พ้น
จากต าแหนง่เป็นวนัเดียวกนั 

การออกค าสัง่รับโอนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในเทศบาลตามวรรคหนึง่ให้  ก.ท.จ. ให้
ความเห็นชอบก่อน 

ข้อ  174    การรับโอนพนกังานสว่นท้องถ่ินอ่ืนหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนมา    
บรรจแุละแตง่ตัง้เป็นพนกังานเทศบาล ต้องอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์ ดงันี  ้

    (1)  ต าแหนง่ท่ีจะน ามาใช้ในการรับโอน ต้องเป็นต าแหนง่วา่งท่ีมีอตัราเงินเดือน  
    (2)  ผู้ ได้รับการบรรจแุละแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ใด ต้องมีคณุสมบตัติรงตาม                     

คณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหนง่นัน้ 
    (3)  ผู้ใดท่ีด ารงต าแหนง่ไมต่ ่ากว่าระดบั 3 หากไมเ่คยได้รับการบรรจแุละแตง่ตัง้ให้

ด ารงต าแหนง่ท่ีใช้วฒุิตัง้แตร่ะดบัปริญญาตรีหรือเทียบได้ไมต่ ่ากวา่นีข้ึน้ไปเป็นคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับ
ต าแหนง่มาก่อน หรือไมเ่คยได้รับแตง่ตัง้โดยผลการสอบแขง่ขนัหรือการคดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไม่
จ าเป็นต้องสอบแขง่ขนัให้ด ารงต าแหนง่ท่ีต้องใช้วฒุิตัง้แตป่ริญญาตรีหรือเทียบได้ไมต่ ่ากวา่นี ้เป็น
คณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่มาก่อน   หากจะแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 3        
ขึน้ไป  ผู้นัน้จะต้องเป็นผู้สอบแขง่ขนัได้ในต าแหนง่สายงานท่ีจะรับโอน และบญัชีสอบแขง่ขนันัน้ยงัไม ่    
ยกเลิก 

    (4)  การรับโอนเพ่ือแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ท่ีต้องด าเนินการคดัเลือกหรือต้องประเมิน
บคุคล ผู้ขอโอนจะต้องผา่นการคดัเลือกหรือผ่านการประเมินบคุคลก่อน 

    (5) การรับโอนเพื่อแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในสายงานใด ของเทศบาลใดต้องไมมี่ผู้สอบ
แขง่ขนัได้ในต าแหนง่สายงานนัน้ของเทศบาลนัน้ หรือของ ก.ท.จ.นัน้  ขึน้บญัชีรอการบรรจอุยู ่ หรือไมมี่       
ผู้สอบคดัเลือกได้ หรือผู้ได้รับคดัเลือกในต าแหนง่สายงานนัน้ของเทศบาลนัน้ หรือของ ก.ท.จ.นัน้ ขึน้บญัชี     
รอการแตง่ตัง้อยู่ 
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ข้อ  175    เพ่ือประโยชน์ในการนบัเวลาราชการให้ถือว่าเวลาราชการหรือเวลาท างานของ      
ผู้ ท่ีโอนมาตามท่ีก าหนดในหมวดนี ้  ในขณะท่ีเป็นพนกังานสว่นท้องถ่ินอ่ืน หรือข้าราชการประเภทอ่ืนนัน้ 
เป็นเวลาราชการของพนกังานเทศบาล 

หมวด  9 
การเล่ือนระดับพนักงานเทศบาล  

(รวมพนักงานครูเทศบาลท่ีไม่สังกัดสถานศึกษา) 

ข้อ  176    การเล่ือนพนกังานเทศบาลขึน้แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ ให้เล่ือน
และแตง่ตัง้จากผู้สอบแขง่ขนัได้ หรือผู้สอบคดัเลือกเพ่ือด ารงต าแหนง่นัน้ได้ หรือจากผู้ ได้รับคดัเลือกเพ่ือ
ด ารงต าแหนง่นัน้  

ข้อ  177    การเล่ือนและแตง่ตัง้ผู้สอบแขง่ขนัได้  ผู้สอบคดัเลือกได้หรือผู้ได้รับการ           
คดัเลือกให้เล่ือนและแตง่ตัง้ตามล าดบัท่ีในบญัชีสอบแข่งขนัหรือบญัชีสอบคดัเลือกหรือบญัชีผู้ ได้รับการ 
คดัเลือกนัน้ แล้วแตก่รณี  ส าหรับการเล่ือนและแตง่ตัง้จากผู้ได้รับคดัเลือกให้เล่ือนและแตง่ตัง้ตามความ
เหมาะสมโดยค านงึถึงความรู้ ความสามารถ  ความประพฤต ิและประวตัิการรับราชการ ซึง่จะต้องเป็นผู้ มี
ผลงานเป็นท่ีประจกัษ์ในความสามารถแล้ว 

ข้อ  178    การเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานเทศบาล ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 
จากผู้สอบแขง่ขนัได้ ให้ได้รับแตง่ตัง้ได้  ดงันี  ้
      (1)  เล่ือนผู้ซึง่ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพ  หรือปริญญาตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะ
ส าหรับต าแหนง่ในระดบั 2 ระดบั 3 หรือระดบั 4  และสอบแขง่ขนัเพ่ือด ารงต าแหนง่นัน้ได้  ขึน้แตง่ตัง้ให้
ด ารงต าแหนง่นัน้ 
      (2)  การเล่ือนกรณีดงักลา่ว จะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้ได้ตอ่เม่ือถึงล าดบัท่ีท่ีผู้นัน้สอบแขง่ขนัได้ 
ตามล าดบัท่ีในบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ ส าหรับเงินเดือนท่ีได้รับให้เป็นไปตามคณุวฒุิท่ีประกาศรับสมคัร   
      (3)  หลกัสตูรและวิธีการสอบแขง่ขนั  ให้ด าเนนิการตามหมวด 4 ว่าด้วยการคดัเลือก  
แหง่ประกาศหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการสอบแขง่ขนัส าหรับพนกังานเทศบาลท่ี ก.ท. ก าหนด  
      (4)  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สัง่เล่ือนและแตง่ตัง้ตามล าดบัท่ีในบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้
โดยความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. 
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ข้อ  179    การเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานเทศบาล ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้จาก       
ผู้สอบคดัเลือกได้ ให้เล่ือนและแตง่ตัง้ได้  ดงันี ้

    (1)  เล่ือนและแตง่ตัง้ผู้ด ารงต าแหนง่ในสายงานผู้ปฏิบตัิงานให้ด ารงต าแหนง่ใน                    
สายงานผู้บริหารของเทศบาล 
      (2)  เล่ือนและแตง่ตัง้ผู้ด ารงต าแหนง่สายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 1 หรือระดบั 2                   
ให้ด ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 3   

    (3)  เล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาลให้ด ารงต าแหนง่สายงานศกึษานิเทศก์ 
    (4)  เป็นผู้ มีคณุสมบตัติรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ี  ก.ท.ก าหนดไว้ใน

มาตรฐานก าหนดต าแหนง่ในระดบัท่ีจะแตง่ตัง้ และต้องเป็นผู้ได้รับเงินเดือนไมต่ ่ากวา่ขัน้ต ่าของอนัดบั
เงินเดือนส าหรับต าแหนง่นัน้  

    (5)  หลกัสตูรและวิธีการสอบคดัเลือก ให้ด าเนินการตามหมวด 4 ว่าด้วยการคดัเลือก      
แหง่ประกาศหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการสอบคดัเลือกส าหรับพนกังานเทศบาลท่ี ก.ท. ก าหนด 

   (6)  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สัง่เล่ือนและแตง่ตัง้ตามล าดบัท่ีในบญัชีผู้สอบคดัเลือกได้
โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. 

  ข้อ  180    การเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานเทศบาล ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้
ส าหรับต าแหนง่ท่ีก าหนดเป็นต าแหนง่ระดบัควบจากผู้ได้รับการคดัเลือกจากผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือก   

    (1)  เล่ือนและแตง่ตัง้ในระดบัควบขัน้ต้น  ได้แก่ เล่ือนและแตง่ตัง้ผู้ ท่ีได้รับเงินเดือน 
ยงัไมถ่ึงขัน้ต ่าและผู้ ท่ีได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้ต ่าของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งท่ีจะเล่ือนขึน้            
แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้โดยไมเ่ปล่ียนสายงาน ดงัตอ่ไปนี  ้
          (ก)  เล่ือนผู้ด ารงต าแหนง่ระดบั 1  ของสายงานใดท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 1 ขึน้ด ารง
ต าแหนง่ระดบั 2 ของสายงานนัน้                 
          (ข)  เล่ือนผู้ด ารงต าแหนง่ระดบั 2  ของสายงานใดท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 2 ขึน้ด ารง
ต าแหนง่ระดบั 3 ของสายงานนัน้  

         (ค)  เล่ือนผู้ด ารงต าแหนง่ระดบั 3  ของสายงานใดท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 3 ขึน้ด ารง
ต าแหนง่ระดบั 4 ของสายงานนัน้ 
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        (ง)  เล่ือนผู้ด ารงต าแหนง่ระดบั 4  ของสายงานแพทย์  สายงานทนัตแพทย์  และ 
สายงานวิชาการสตัวแพทย์  ขึน้ด ารงต าแหนง่ระดบั 5 ของสายงานนัน้ 
      (2)  เล่ือนและแตง่ตัง้ในระดบัควบขัน้สงู ได้แก่ เล่ือนและแตง่ตัง้ผู้ ท่ีได้รับเงินเดือนไม่   
ต ่ากว่าขัน้ต ่าของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหนง่ท่ีจะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้โดย
ไมเ่ปล่ียนสายงาน ดงัตอ่ไปนี ้
          (ก)  เล่ือนผู้ด ารงต าแหนง่ระดบั 2  ของสายงานใดท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 1 ขึน้ด ารง
ต าแหนง่ระดบั 3 ของสายงานนัน้  
          (ข)  เล่ือนผู้ด ารงต าแหนง่ระดบั 3  ของสายงานใดท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 2 ขึน้ด ารง
ต าแหนง่ระดบั 4 ของสายงานนัน้  
          (ค)  เล่ือนผู้ด ารงต าแหนง่ระดบั 4  ของสายงานใดท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 3 ขึน้ด ารง
ต าแหนง่ระดบั 5  ของสายงานนัน้  
          (ง)  เล่ือนผู้ด ารงต าแหนง่ระดบั 5  ของสายงานแพทย์  สายงานทนัตแพทย์  และ
สายงานวิชาการสตัวแพทย์  ขึน้ด ารงต าแหนง่ระดบั 6 ของสายงานนัน้      

    (3)  เป็นผู้ มีคณุสมบตัติรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ท่ี ก.ท. ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานก าหนดต าแหนง่ในระดบัท่ีจะแตง่ตัง้  

    (4)  ให้ด าเนินการคดัเลือกโดยการประเมินบคุคลและการปฏิบตังิานตามวิธีการและ
แบบประเมินท้ายประกาศก าหนดนี ้
      (5)  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สัง่เล่ือนและแตง่ตัง้โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.และให้มี
ผลไมก่่อนวนัท่ีผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้นบนัทกึความเห็นวา่ควรเล่ือนระดบัได้ 

  ข้อ  181    การเล่ือนผู้ ท่ีด ารงต าแหนง่ระดบั 1 ระดบั  2  ระดบั 3  หรือระดบั 4  ซึง่เป็นผู้ ท่ี
ได้รับการคดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจ่ าเป็นต้องสอบแขง่ขนัให้แตง่ตัง้ด ารงต าแหนง่ในระดบัสงูขึน้ 
      (1)  ได้รับวฒุิท่ีตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ โดยได้รับ      
ทนุรัฐบาล  ทนุเลา่เรียนหลวง หรือทนุของเทศบาล  ตามข้อ 109 (1)  
      (2)  ได้รับวฒุิท่ี ก.ท.ก าหนดให้คดัเลือกเพ่ือบรรจบุคุคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
ตามข้อ 109 (2)  
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    (3)  หลกัสตูรและวิธีการคดัเลือกให้ด าเนินการตามประกาศหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการ 
คดัเลือกกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจ่ าเป็นต้องสอบแขง่ขนัส าหรับพนกังานเทศบาลท่ี ก.ท. ก าหนด  
      (4)  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สัง่เล่ือนและแตง่ตัง้โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. 

  ข้อ  182    การเล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัสงูขึน้ส าหรับต าแหนง่ท่ีก าหนด     
เป็นต าแหนง่ผู้ปฏิบตังิานท่ีมีประสบการณ์ ในต าแหนง่สายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 1 และระดบั 2 
      (1)  ต าแหนง่ในกลุม่งานธุรการหรือบริการทัว่ไป และกลุม่งานท่ีปฏิบตัภิารกิจหลกั        
ของสว่นราชการ ตามบญัชีรายการจ าแนกกลุม่งานต าแหนง่ฯ (บญัชีหมายเลข 1 ท้ายประกาศนี)้ ให้
ก าหนดต าแหนง่ได้ถึงระดบั 5 หรือ 6 ดงันี ้
          (ก)  ต าแหนง่ในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 1 ก าหนดเป็นต าแหนง่ระดบั 1 – 3     
หรือ 4 ส าหรับระดบั 5  ให้มีการประเมินเพ่ือปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่  
          (ข)  ต าแหนง่ในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 2 อาจปรับเป็นต าแหนง่ระดบั 2 – 4  
หรือ 5 ส าหรับระดบั 6  ให้มีการประเมินเพ่ือปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่  
      (2)  ต าแหนง่ในกลุม่งานเทคนิคเฉพาะด้าน และกลุม่งานท่ีใช้ทกัษะและความช านาญ
เฉพาะตวัตามบญัชีจ าแนกกลุม่งานต าแหนง่ฯ (บญัชีหมายเลข 1ท้ายประกาศนี)้ ให้ก าหนดต าแหนง่ได้ถึง
ระดบั 5 หรือ 6 ดงันี ้
          (ก)  ต าแหนง่ในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 1 ก าหนดเป็นต าแหนง่ระดบั 1 – 3       
หรือ 4 หรือ 5  
          (ข)  ต าแหนง่ในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 2 ก าหนดเป็นต าแหนง่ระดบั 2 – 4            
หรือ 5 หรือ 6 
      ทัง้นี ้ การก าหนดต าแหนง่ตามข้อ (1) และ (2) ระดบัต าแหนง่ท่ีจะปรับปรุงต้องไมส่งู
กวา่ระดบัของต าแหนง่ของหวัหน้าหน่วยงานระดบักองหรือเทียบเทา่ท่ีต าแหนง่นัน้สงักดั 
      (3)  ก.ท.จ.เห็นชอบก าหนดต าแหนง่และระดบัต าแหน่งตามข้อ (1) และ (2) ตาม          
กรอบและแผนอตัราก าลงัของพนกังานเทศบาลยกเว้นการจะปรับต าแหนง่ในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 1 
ให้เป็นระดบั 5 และต าแหนง่ในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 2 ให้เป็นระดบั 6 ตามข้อ (1) ให้ด าเนินการได้ 
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เม่ือผู้ด ารงต าแหนง่นัน้เป็นผู้ มีผลงานและมีคณุสมบตัคิรบถ้วนท่ีจะแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่สงูขึน้ดงักลา่ว 
และลกัษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณและคณุภาพของงานของต าแหนง่นัน้เปล่ียนไปจากเดมิใน
สาระส าคญัถึงขนาดท่ีจะต้องปรับระดบัต าแหนง่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ท่ี ก.ท.ก าหนด  
      (4)  การปรับระดบัต าแหน่งให้สงูขึน้ให้ด าเนินการได้ครัง้ละไมเ่กิน 1 ระดบั  การจะ   
พิจารณาปรับระดบัต าแหนง่ใดให้หน่วยงานการเจ้าหน้าท่ีศกึษาและวิเคราะห์หน้าท่ีความรับผิดชอบของ
ต าแหนง่เพ่ือเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาโดยใช้แบบประเมินต าแหนง่ส าหรับผู้ปฏิบตังิานท่ีมีประสบการณ์ 
(สายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 1 และระดบั 2) ซึง่ใช้ส าหรับการปรับระดบัต าแหนง่ของสายงานท่ีเร่ิมต้นจาก 
ระดบั 1 ขึน้เป็นระดบั 5 และต าแหนง่ของสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 2 ขึน้เป็นระดบั 6 เทา่นัน้ 
      (5)  ในการด าเนินการเพ่ือศกึษาวิเคราะห์ดงักลา่ว ในชัน้แรกต้องมีค าบรรยาย 
ลกัษณะงานของต าแหนง่  (Job  Description)  ท่ีก าหนดไว้เดมิและท่ีก าหนดใหม่ และหากรายละเอียด
ของข้อมลูไมช่ดัเจน   อาจต้องศกึษาข้อมลูเพิ่มเตมิ โดยการสมัภาษณ์ตวัพนกังานหรือผู้บงัคบับญัชา        
โดยตรงการสงัเกตการท างานจริงในพืน้ท่ี การศกึษาจากเอกสารตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบังานท่ีข้าราชการผู้นัน้
รับผิดชอบ หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ    
      (6)  หลกัเกณฑ์การเล่ือนและแตง่ตัง้ ให้สามารถด าเนินการได้ ดงันี ้ 
          (ก)  เล่ือนผู้ด ารงต าแหนง่ระดบั 3 ของสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 1  ขึน้ด ารง
ต าแหนง่ระดบั 4 ของสายงานนัน้ 
          (ข)  เล่ือนผู้ด ารงต าแหนง่ระดบั 4 ของสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 1   ขึน้ด ารง
ต าแหนง่ระดบั 5 ของสายงานนัน้ 
          (ค)  เล่ือนผู้ด ารงต าแหนง่ระดบั 4 ของสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 2   ขึน้ด ารง
ต าแหนง่ระดบั 5 ของสายงานนัน้ 
          (ง)  เล่ือนผู้ด ารงต าแหนง่ระดบั 5 ของสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 2    ขึน้ด ารง
ต าแหนง่ระดบั 6 ของสายงานนัน้ 

    (7)  เป็นผู้ มีคณุสมบตัคิรบถ้วนนบัถึงวนัย่ืนแบบประเมิน ดงันี  ้
                      (ก)  เป็นผู้ มีคณุวฒุิและคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ท่ี           
ก.ท. ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ในระดบัท่ีจะแตง่ตัง้ และ  
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        (ข)  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งและปฏิบตัหิน้าท่ีในต าแหน่งสายงานท่ีจะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้   
ในระดบัท่ีต ่ากวา่ระดบัของต าแหนง่ท่ีจะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้ 1 ระดบั ตดิตอ่กนัมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  โดย      
ไมอ่าจน าระยะเวลาด ารงต าแหนง่ในสายงานอ่ืนมานบัเกือ้กลูได้ เชน่ จะเล่ือนเป็นนายชา่งโยธา 6 ต้อง     
เป็นนายช่างโยธา 5 มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี เป็นต้น ในกรณีท่ีระยะเวลาตดิตอ่กนัไมค่รบ 2 ปี แตน่บัรวม
หลายๆ  ชว่งเวลาแล้วครบ 2 ปี ก.ท.อนโุลมให้นบัเวลาการด ารงต าแหนง่ดงักลา่วได้ และ                     
          (ค)  มีระยะเวลาขัน้ต ่าในการด ารงต าแหนง่หรือเคยด ารงต าแหนง่ในสายงานท่ี          
แตง่ตัง้ตามคณุวฒุิของบคุคล และระดบัต าแหนง่ท่ีจะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้ ดงันี ้
 

คณุวฒุิ เล่ือนขึน้ด ารงต าแหนง่   

 ระดบั 4 ระดบั 5 ระดบั 6 
ต าแหนง่ในสายท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 1 หรือระดบั 2 
- ม.3 / ม.ศ.3 / ม.6  หรือเทียบได้ไมต่ ่ากวา่นี ้
- ประกาศนียบตัรมธัยมศกึษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1) 
   หรือเทียบได้ไมต่ ่ากวา่นี ้
- ปวช.หรือประกาศนียบตัรมธัยมศกึษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2) 
  หรือเทียบได้ไมต่ ่ากวา่นี ้

 
9 ปี 
8 ปี 

 
6 ปี 

 

 
11 ปี 
10 ปี 

 
8 ปี 

 

 
13 ปี 
12 ปี 

 
10 ปี 

ต าแหนง่ในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 2 
- ปวท.หรืออนปุริญญา 2 ปี หรือเทียบได้ไมต่ ่ากวา่นี ้
- ปวส.หรืออนปุริญญา 3 ปีหรือเทียบได้ไมต่ ่ากวา่นี ้

7 ปี 
6 ปี 

9 ปี 
8 ปี 

 
                -  การนบัระยะเวลาตามข้อ (ค) อาจน าระยะเวลาในการด ารงต าแหนง่หรือ         
เคยด ารงต าแหนง่ในสายงานอ่ืน ซึง่เป็นงานท่ีมีลกัษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวข้องและเกือ้กลูกนั         
ตามท่ี ก.ท.ก าหนดมานบัรวมเป็นระยะเวลาขัน้ต ่าดงักล่าวได้ตามบญัชีก าหนดกลุม่ต าแหนง่พนกังาน       
เทศบาลท่ีมีลกัษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวข้องและเกือ้กลูกนั  (ตามบญัชีหมายเลข 2 ท้ายประกาศนี)้ 
                          -   การพิจารณาคณุวฒุิตามข้อ (ค) ต้องเป็นคณุวฒุิทางการศกึษาท่ีตรงตาม       
คณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้ตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่นัน้เทา่นัน้ และให้พิจารณา
จากวฒุิทางการศกึษาท่ีระบไุว้ใน บตัรประวตัพินกังานเทศบาล เป็นหลกัในกรณีผู้ได้รับคณุวฒุิเพิ่มเตมิ
ภายหลงัจากการบรรจเุข้ารับราชการจะต้องย่ืนขอบนัทกึเพิ่มลงใน บตัรประวตัพินกังานเทศบาล ก่อนจงึ 
จะน าคณุวฒุินัน้มาใช้ในการพิจารณาได้  
 

          (ง)  ได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าอตัราเงินเดือนดงัตอ่ไปนี ้
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  - เล่ือนระดบั 4  ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจบุนัไมต่ ่ากวา่                   
ขัน้ 6,700 บาท และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแล้วมาไมต่ ่ากว่าขัน้ 6,360 บาท 

  - เล่ือนระดบั 5  ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจบุนัไมต่ ่ากวา่                   
ขัน้ 8,190 บาท และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแล้วมาไมต่ ่ากว่าขัน้ 7,780 บาท 

  - เล่ือนระดบั 6  ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจบุนัไมต่ ่ากวา่                     
ขัน้ 10,080 บาท และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแล้วมาไมต่ ่ากว่าขัน้ 10,080 บาท 
      (8)  วิธีการเล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่สงูขึน้   
          (ก)  ต าแหนง่ท่ีต้องมีการปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ให้เสนอ ก.ท.จ.เพ่ือพิจารณา
อนมุตัิปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่เม่ือผู้ด ารงต าแหนง่นัน้เป็นผู้ มีผลงานและมีคณุสมบตัิครบถ้วนท่ีจะ       
แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่สงูขึน้ดงักลา่วและลกัษณะหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ปริมาณและคณุภาพของ
งานของต าแหนง่นัน้เปล่ียนไปจากเดมิในสาระส าคญัถึงขนาดท่ีจะต้องปรับระดบัต าแหนง่ ตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหนง่ท่ี ก.ท.ก าหนด 

        (ข)  ให้ ก.ท.จ.แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาคณุสมบตัแิละประเมินผลงาน
ประกอบดงันี ้

 (1)  ประธานให้แตง่ตัง้จากข้าราชการหรือพนกังานเทศบาล  หรือผู้ ท่ีเคยเป็น          
ข้าราชการหรือพนกังานเทศบาล  ท่ีด ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีจะประเมินสงูกวา่ผู้ขอประเมินอย่างน้อย        
1 ระดบั  หรือผู้ทรงคณุวฒุิเฉพาะด้านท่ีมีความช านาญในสายงานนัน้ ๆ  ซึง่ไมเ่คยเป็นข้าราชการมาก่อน 
   (2)  กรรมการท่ีเป็นข้าราชการหรือพนกังานเทศบาล  หรือเคยเป็นข้าราชการหรือ
พนกังานเทศบาลท่ีเคยด ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีจะประเมินอยา่งน้อยเทา่กบัระดบัต าแหนง่ท่ีขอประเมิน
หรือผู้ทรงคณุวฒุิเฉพาะด้านท่ีมีความช านาญในสายงานนัน้ ๆ  ซึง่มีผลงานเป็นท่ีประจกัษ์ในความสามารถ
จ านวนไมน้่อยกวา่  2   คน  แตไ่มเ่กิน  5  คน 
   (3)  เลขานกุารให้ ก.ท.จ.แตง่ตัง้เลขานกุาร  จ านวน  1  คน  
   คณะกรรมการฯ  ดงักลา่วจะมีก่ีคนก็ได้และอาจตัง้เป็นการเฉพาะคราวหรือตัง้
เป็นการถาวรก็ได้  แล้วแตค่วามเหมาะสมและความจ าเป็นของแตล่ะจงัหวดั  โดยให้คณะกรรมการฯมี
อ านาจหน้าท่ี 

(3.1) พิจารณาก าหนดแนวทางในการด าเนินการประเมินผลงาน ก าหนด 
ประเภท จ านวนผลงาน ลกัษณะของผลงานและวิธีการสมัภาษณ์ท่ีจะน ามาใช้ประเมินในแตล่ะต าแหนง่ให้        
สอดคล้องกบัลกัษณะการปฏิบตังิานของต าแหนง่ท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้ 
          (3.2)  พิจารณาคณุสมบตัแิละประเมินผลงานของบคุคลท่ีจะได้รับการ        
คดัเลือกแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ท่ีสงูขึน้     

     (3.3)  ปฏิบตังิานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประเมินบคุคลตามท่ี ก.ท.จ.          
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มอบหมาย 
               (4)  การปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ การประเมินบคุคลและผลงานให้เป็นไป            
ตามวิธีการและแบบประเมินแนบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้ 

(9) ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สัง่เล่ือนและแตง่ตัง้โดยผา่นความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.   
และให้มีผลไมก่่อนวนัท่ีผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

  ข้อ  183    การเล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัสงูขึน้ส าหรับต าแหนง่ท่ีก าหนด     
เป็นต าแหนง่ผู้ปฏิบตังิานท่ีมีประสบการณ์ ในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 3 
    (1)  ต าแหนง่ในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 3  ก าหนดเป็นต าแหนง่ระดบั 4 – 5  หรือ 6 ว  
หรือ 7 ว  ดงันี ้
      (ก)  ต าแหนง่ในกลุม่งานวิชาการทัว่ไป  ก าหนดระดบัของต าแหนง่ 3 – 5 หรือ 6 ว หรือ 
7 ว ได้  ส าหรับ ระดบั 7วให้มีการประเมินเพ่ือปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ 
      (ข)  ต าแหนง่ในกลุม่งานวิชาชีพและกลุม่งานทกัษะและความช านาญเฉพาะตวัอาจ
ก าหนดระดบัต าแหนง่ 3 – 5 หรือ 6 ว หรือ 7 ว โดยส าหรับ ระดบั 7 วให้มีการประเมินเพ่ือปรับปรุงการ
ก าหนดต าแหนง่ 
        ทัง้นี ้ การก าหนดระดบัต าแหนง่ท่ีจะปรับปรุงต้องไมส่งูกว่าระดบัต าแหนง่ของ                  
หวัหน้าหนว่ยงานระดบักองหรือเทียบเทา่ท่ีต าแหนง่นัน้สงักดั       
      (2)  ก.ท.จ.เห็นชอบก าหนดต าแหนง่และระดบัต าแหน่งตามข้อ  (1)  ตามกรอบ 
และแผนอตัราก าลงัของพนกังานเทศบาล  ยกเว้นการจะปรับต าแหนง่ใดให้เป็นระดบั 7ว ตามข้อ (ก)         
และ (ข) ให้ด าเนินการได้เม่ือผู้ด ารงต าแหนง่นัน้เป็นผู้ มีผลงานและมีคณุสมบตัคิรบถ้วนท่ีจะแตง่ตัง้ให้ด ารง 
ต าแหนง่สงูขึน้ดงักลา่ว และลกัษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณและคณุภาพของงานของต าแหนง่นัน้
เปล่ียนไปจากเดมิในสาระส าคญัถึงขนาดท่ีจะต้องปรับระดบัต าแหนง่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ท่ี     
ก.ท.ก าหนด   
      (3)  การปรับระดบัต าแหน่งให้สงูขึน้ให้ด าเนินการได้ครัง้ละไมเ่กิน 1 ระดบั การจะ
พิจารณาปรับระดบัต าแหนง่ใด ให้หนว่ยงานการเจ้าหน้าท่ีศกึษาและวิเคราะห์หน้าท่ีความรับผิดชอบของ
ต าแหนง่ เพื่อเสนอ ก.ท.จ. พิจารณาโดยใช้แบบประเมินต าแหนง่ส าหรับผู้ปฏิบตังิานท่ีมีประสบการณ์       
(สายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 3) ซึง่ใช้ส าหรับการปรับระดบัต าแหนง่ของสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 3 ขึน้
เป็นระดบั 7ว เทา่นัน้ 
      (4)  ในการด าเนินการเพ่ือศกึษาวิเคราะห์ดงักลา่ว ในชัน้แรกต้องมีค าบรรยาย 
ลกัษณะงานของต าแหนง่ (Job  Description)  ท่ีก าหนดไว้เดมิและท่ีก าหนดใหม่ และหากรายละเอียดของ
ข้อมลูไมช่ดัเจน  อาจต้องศกึษาข้อมลูเพิ่มเตมิ โดยการสมัภาษณ์ตวัข้าราชการหรือผู้บงัคบับญัชาโดยตรง
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การสงัเกตการท างานจริงในพืน้ท่ี การศกึษาจากเอกสารตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบังานท่ีข้าราชการผู้นัน้รับ      
ผิดชอบ หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ  
      (5)  หลกัเกณฑ์การเล่ือนและแตง่ตัง้ ให้สามารถด าเนินการได้ ดงันี ้
          (ก)  เล่ือนผู้ด ารงต าแหนง่ระดบั 5  ของสายงานใดท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 3 ขึน้ด ารง
ต าแหนง่ระดบั 6 (ว) ของสายงานนัน้ 
          (ข)  เล่ือนผู้ด ารงต าแหนง่ระดบั 6 ของสายงานใดท่ีเร่ิมต้นจากระดบั 3 ขึน้ด ารง
ต าแหนง่ระดบั 7 (ว) ของสายงานนัน้   

      (6)  เป็นผู้ มีคณุสมบตัคิรบถ้วนนบัถึงวนัย่ืนแบบประเมิน ดงันี  ้
                      (ก)  เป็นผู้ มีคณุวฒุิและคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ตาม           
ท่ี ก.ท.ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้ และ 
          (ข)  มีระยะเวลาขัน้ต ่าในการด ารงต าแหนง่หรือเคยด ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีจะ
แตง่ตัง้ตามคณุวฒุิและระดบัต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้  ดงันี  ้

คณุวฒุิ เล่ือนขัน้ด ารงต าแหนง่  
 ระดบั 6 ระดบั 7 
     - คณุวฒุิปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 
     - คณุวฒุิปริญญาโทหรือเทียบเทา่ 
     - คณุวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ 

6 ปี 
4 ปี 
2 ปี 

7 ปี 
5 ปี 
3 ปี 

 
 

    -  การนบัระยะเวลาตามข้อ (ข) อาจน าระยะเวลาในการด ารงต าแหนง่ หรือ      
เคยด ารงต าแหนง่ในสายงานอ่ืน ซึง่เป็นงานท่ีมีลกัษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวข้องและเกือ้กลูกนั 
ตามท่ี ก.ท.ก าหนดมานบัรวมเป็นระยะเวลาขัน้ต ่าดงักล่าวได้ตามบญัชีก าหนดกลุม่ต าแหนง่พนกังาน      
เทศบาลท่ีมีลกัษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวข้องและเกือ้กลูกนั  (บญัชีหมายเลข 4 ท้ายประกาศ)  
        -  การพิจารณาคณุวฒุิตามข้อ (ข) ต้องเป็นคณุวฒุิทางการศกึษาท่ีตรงตาม
คณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้ตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่นัน้เทา่นัน้และให้พิจารณาจาก
วฒุิทางการศกึษาท่ีระบไุว้ใน บตัรประวตัพินกังานเทศบาล เป็นหลกัในกรณีผู้ได้รับคณุวฒุิเพิ่มเตมิ
ภายหลงัจากการบรรจเุข้ารับราชการจะต้องย่ืนขอบนัทกึเพิ่มลงใน บตัรประวตัพินกังานเทศบาล ก่อนจงึจะ
น าคณุวฒุินัน้มาใช้ในการพิจารณาได้  
          (ค) ได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากวา่อตัราเงินเดือน ดงันี ้  
                         -  เล่ือนระดบั 6 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแล้วมาไมต่ ่ากว่าขัน้ 10,080 บาท 
                         -  เล่ือนระดบั 7 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแล้วมาไมต่ ่ากว่าขัน้ 12,400 บาท 
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      (7)  วิธีการเล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่สงูขึน้   
          (ก)  ต าแหนง่ท่ีต้องมีการปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ให้เสนอ ก.ท.จ.เพ่ือพิจารณา
อนมุตัิปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่เม่ือผู้ด ารงต าแหนง่นัน้เป็นผู้ มีผลงานและมีคณุสมบตัิครบถ้วนท่ีจะ
แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่สงูขึน้ดงักลา่วและลกัษณะหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ปริมาณและคณุภาพของ
งานของต าแหนง่นัน้เปล่ียนไปจากเดมิในสาระส าคญัถึงขนาดท่ีจะต้องปรับระดบัต าแหนง่ ตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหนง่ท่ี ก.ท.ก าหนด 

        (ข)  ให้ ก.ท.จ.แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาคณุสมบตัแิละประเมินผลงาน
ประกอบดงันี ้

 (1)  ประธานให้แตง่ตัง้จากข้าราชการหรือพนกังานเทศบาล  หรือผู้ ท่ีเคยเป็น         
ข้าราชการหรือพนกังานเทศบาล  ท่ีด ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีจะประเมินสงูกวา่ผู้ขอประเมินอย่างน้อย         
1 ระดบั  หรือผู้ทรงคณุวฒุิเฉพาะด้านท่ีมีความช านาญในสายงานนัน้ ๆ  ซึง่ไมเ่คยเป็นข้าราชการมาก่อน 

 (2)  กรรมการท่ีเป็นข้าราชการหรือพนกังานเทศบาล  หรือเคยเป็นข้าราชการหรือ
พนกังานเทศบาลท่ีเคยด ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีจะประเมินอยา่งน้อยเทา่กบัระดบัต าแหนง่ท่ีขอประเมิน
หรือผู้ทรงคณุวฒุิเฉพาะด้านท่ีมีความช านาญในสายงานนัน้ ๆ  ซึง่มีผลงานเป็นท่ีประจกัษ์ในความสามารถ  
จ านวนไมน้่อยกวา่  2  คน  แตไ่มเ่กิน  5  คน 

(3) เลขานกุารให้ ก.ท.จ.แตง่ตัง้เลขานกุาร จ านวน  1  คน 
คณะกรรมการฯ  ดงักลา่วจะมีก่ีคนก็ได้และอาจตัง้เป็นการเฉพาะคราวหรือตัง้ 

เป็นการถาวรก็ได้  แล้วแตค่วามเหมาะสมและความจ าเป็นของแตล่ะจงัหวดั  โดยให้คณะกรรมการฯ มี
อ านาจหน้าท่ี 
         (3.1)  พิจารณาก าหนดแนวทางในการด าเนินการประเมินผลงาน ก าหนด
ประเภท จ านวนผลงาน ลกัษณะของผลงานและวิธีการสมัภาษณ์ท่ีจะน ามาใช้ประเมินในแตล่ะต าแหนง่ให้              
สอดคล้องกบัลกัษณะการปฏิบตังิานของต าแหนง่ท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้ 

      (3.2)  พิจารณาคณุสมบตัแิละประเมินผลงานของบคุคลท่ีจะได้รับการ          
คดัเลือกแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ท่ีสงูขึน้     
         (3.3)  ปฏิบตังิานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประเมินบคุคลตามท่ี ก.ท.จ.        
มอบหมาย 
               (4)  การปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ การประเมินบคุคลและผลงานให้เป็นไป            
ตามวิธีการและแบบประเมินแนบท้ายประกาศนี ้
      (8)  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สัง่เล่ือนและแตง่ตัง้โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.  และให้
มีผลไมก่่อนวนัท่ีผา่นการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 
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  ข้อ  184    การเล่ือนและแตง่ตัง้ผู้ด ารงต าแหนง่บริหารให้ด ารงต าแหนง่บริหารในระดบั               
ท่ีสงูขึน้ในเทศบาล ให้เล่ือนและแตง่ตัง้ได้เม่ือมีต าแหนง่ในระดบันัน้วา่ง  โดยวิธีการคดัเลือกตามท่ีก าหนด
ในหมวด 4 วา่ด้วยการคดัเลือก 

  ข้อ  185    การเล่ือนและแตง่ตัง้ในต าแหนง่สายผู้บริหารตัง้แตร่ะดบั 7   ให้เล่ือนและ        
แตง่ตัง้ได้ตามหลกัเกณฑ์  ดงันี ้ 
      (1)  มีคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้ตามท่ี           
ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนต าแหนง่ 
      (2)  ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้ต ่าของอนัดบัเงินเดือนในระดบั 7 

                 (3)  สอบคดัเลือกหรือคดัเลือกตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี ก.ท.จ.ประกาศก าหนด 
      (4)  ในรอบปีท่ีแล้วจนถึงวนัแตง่ตัง้ต้องไมเ่คยถกูลงโทษทางวินยัท่ีหนกักวา่โทษ      
ภาคทณัฑ์ หรืออยูร่ะหวา่งถกูตัง้กรรมการสอบสวน 

    (5)  ผา่นการสอบคดัเลือกหรือคดัเลือกท่ี ก.ท. ก าหนด 
 
 
 
 

  ข้อ  186    การเล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่บริหารระดบั 8   ให้เล่ือนและแตง่ตัง้ได้     
ตามหลกัเกณฑ์  ดงันี ้
      (1) มีคณุสมบตัติรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้ตามท่ีก าหนดไว้
ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
                 (2) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้ต ่าของอนัดบัเงินเดือนในระดบั 8 
      (3) ในรอบปีท่ีแล้วจนถึงวนัแตง่ตัง้ ต้องไมเ่คยถกูลงโทษทางวินยัท่ีหนกักวา่โทษ
ภาคทณัฑ์ หรืออยูร่ะหวา่งถกูตัง้กรรมการสอบสวน 
      (4) ได้ผา่นการสอบคดัเลือกหรือคดัเลือกตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการสอบคดัเลือก
หรือคดัเลือกท่ี ก.ท. ก าหนด 

  ข้อ  187    การเล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่บริหารระดบั 9   ให้เล่ือนและแตง่ตัง้ได้     
ตามหลกัเกณฑ์  ดงันี ้    
      (1) มีคณุสมบตัติรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้ตามท่ีก าหนดไว้
ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
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      (2) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้ต ่าของอนัดบัเงินเดือนในระดบั 9 
      (3) ในรอบปีท่ีแล้วจนถึงวนัแตง่ตัง้ต้องไมเ่คยถกูลงโทษทางวินยัท่ีหนกักวา่โทษ
ภาคทณัฑ์ หรืออยูร่ะหวา่งถกูตัง้กรรมการสอบสวน 
      (4) ได้ผา่นการสอบคดัเลือกหรือคดัเลือกตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการสอบคดัเลือก
หรือคดัเลือกท่ี ก.ท. ก าหนด 

 ข้อ  188    หลกัสตูรและวิธีการคดัเลือก  ตามข้อ  184  ให้ด าเนินการตามประกาศ         
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการคดัเลือกส าหรับพนกังานเทศบาลท่ีก าหนดในหมวด 4  ส าหรับการประเมินผล
การปฏิบตังิานให้ใช้แบบประเมินฯ  ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบตังิานของพนกังานเทศบาลท่ีก าหนดในหมวด  14  สว่นท่ี 5 
 
 
 
 
 

ข้อ  189    การแตง่ตัง้ผู้ ได้รับการคดัเลือก  ตามข้อ  184  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้ เล่ือน 
และแตง่ตัง้โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.และให้มีผลไมก่่อนวนัท่ีผ่านการคดัเลือก 

  ข้อ  190    การเล่ือนระดบัของพนกังานครูเทศบาลสายงานศกึษานิเทศก์เพ่ือแตง่ตัง้ให้
ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ท่ีจะต้องผา่นการประเมินผลการปฏิบตังิานและหรือผลงานทางวิชาการตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด  ได้แก่ต าแหนง่ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การเล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ศกึษานิเทศก์ 5 
(2) การเล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ศกึษานิเทศก์ 6 
(3) การเล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ศกึษานิเทศก์ 7 
(4) การเล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ศกึษานิเทศก์ 8 
(5) การเล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ศกึษานิเทศก์ 9 

  ข้อ  191    การเล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ศกึษานิเทศก์ 5  ให้เล่ือนและแตง่ตัง้ได้
ตามหลกัเกณฑ์  ดงันี ้

(ก.) หลกัเกณฑ์ 
(1) ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้  มีคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ศกึษานิเทศก์ 5 
(2) ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้  ได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้ต ่าของระดบั 5 
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(3) ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้  ได้ปฏิบตังิานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบและลกัษณะ 
งานท่ีปฏิบตัเิหมาะสมกบัต าแหนง่ท่ีจะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้  และมีผลการปฏิบตังิาน  2  ปี  การศกึษาย้อนหลงั
ตามหลกัเกณฑ์ท่ี ก.ท. ก าหนด 
   (4)  ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้ มีผลการปฏิบตังิานตามข้อ (3) ได้ผลดี  โดยผา่นการ
ประเมินได้คะแนนเฉล่ียไมต่ ่ากวา่ร้อยละ  65 
       (ข)  วิธีการ 
   (1)  ให้พนกังานครูเทศบาลผู้ประสงค์จะขอก าหนดให้ได้รับเงินเดือนในระดบัท่ี
สงูขึน้  เป็นผู้จดัท าค าขอตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้ โดยจะต้องชีแ้จงผา่นผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัขัน้ 
   (2)  ให้ผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้น  ได้แก่  ผู้อ านวยการ / หวัหน้ากองการศกึษาและ
ปลดัเทศบาลตามล าดบั  เป็นผู้ รับรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัใิห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์แล้ว
เสนอ ก.ท.จ.พิจารณา 
 
 
 
 

(3)  ให้ ก.ท.จ.แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิานจ านวนไมน้่อยกวา่   
5  คน  ประกอบด้วย  ผู้ทรงคณุวฒุิใน ก.ท.จ.เป็นประธานกรรมการ  และผู้แทนสว่นราชการท่ีเก่ียวข้อง          
ผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านการศกึษาเป็นกรรมการ  โดยให้ผู้ประเมินผลการปฏิบตังิานพิจารณาประเมินผลการ
ปฏิบตังิานตามแบบประเมินท้ายหลกัเกณฑ์นี ้ โดยแยกกนัประเมินแล้วสรุปผลการพิจารณาเสนอเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ตอ่ไป 
       (ค)  การแตง่ตัง้ 
   นายกเทศมนตรีออกค าสัง่และแตง่ตัง้  โดยผา่นความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.และให้
มีผลไมก่่อนวนัท่ีผา่นการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

  ข้อ  192    การเล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ศกึษานิเทศก์ 6  ให้เล่ือนและแตง่ตัง้ได้
ตามหลกัเกณฑ์  ดงันี ้
       (ก)  หลกัเกณฑ์ 

(1) ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้  มีคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ศกึษานิเทศก์ 6 
(2) ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้  ได้รับเงินเดือนก่อนวนัเร่ิมต้นปีงบประมาณท่ีขอเล่ือนฯ  

ไมต่ ่ากวา่ขัน้  10,080  บาท 
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   (3)  ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้  ได้ปฏิบตังิานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบและลกัษณะ
งานท่ีปฏิบตัเิหมาะสมกบัต าแหนง่ท่ีจะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้  และมีผลการปฏิบตัิงาน  2  ปีการศกึษาย้อนหลงั
ตามเกณฑ์ท่ี ก.ท. ก าหนด 
   (4)  ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้  มีผลการปฏิบตังิานตามข้อ (3) ได้ผลดี  โดยผา่นการ
ประเมินได้คะแนนเฉล่ียไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 70 
       (ข)  วิธีการ 
   (1)  ให้พนกังานครูเทศบาลผู้ประสงค์จะขอก าหนดให้ได้รับเงินเดือนในระดบัท่ี 
สงูขึน้เป็นผู้จดัท าค าขอตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้ โดยจะต้องชีแ้จงผา่นผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัขัน้ 
   (2)  ให้ผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้น  ได้แก่  ผู้อ านวยการ / หวัหน้ากองการศกึษาและ
ปลดัเทศบาลตามล าดบั  เป็นผู้ รับรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัใิห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์แล้ว
เทศบาลสง่เร่ืองให้ ก.ท.จ.พิจารณา 
 
 
 
 
 

(3) ให้ ก.ท.จ.แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิานจ านวนไมน้่อยกว่า  
5 คน  ประกอบด้วย  ผู้ทรงคณุวฒุิใน ก.ท.จ.เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง  
ผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านการศกึษาเป็นกรรมการ  โดยให้ผู้ประเมินผลการปฏิบตังิานพิจารณาประเมินผลการ 
ปฏิบตังิานตามแบบประเมินท้ายหลกัเกณฑ์  โดยแยกกนัประเมินแล้วสรุปผลการพิจารณาเสนอเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ตอ่ไป 
       (ค)  การแตง่ตัง้ 
   นายกเทศมนตรีออกค าสัง่เล่ือนและแตง่ตัง้ฯ  โดยผ่านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
และให้มีผลไมก่่อนวนัท่ีผ่านการประเมินของคณะกรรมการเป็นผลงานฯ 

  ข้อ  193    การเล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ศกึษานิเทศก์ 7  ให้เล่ือนและแตง่ตัง้ได้
ตามหลกัเกณฑ์  ดงันี ้
       (ก)  หลกัเกณฑ์ 

(1) ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้ มีคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ศกึษานิเทศก์ 7 
(2) ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้  ได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้ต ่าของระดบั 7 
(3) ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้  ได้ปฏิบตังิานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบและ            



 91 

ลกัษณะงานท่ีปฏิบตัเิหมาะสมกบัต าแหนง่ท่ีจะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้  และมีผลการปฏิบตัิงาน  3  ปี  การศกึษา
ย้อนหลงัตามเกณฑ์ท่ี ก.ท. ก าหนด 
   (4)  ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้  มีผลการปฏิบตังิานตามข้อ (3)  ให้ผลดี  โดยผา่นการ
ประเมินได้คะแนนเฉล่ียไมต่ ่ากวา่ร้อยละ  70 
   (5)  ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้  มีความช านาญการพิเศษตามเกณฑ์ท่ี ก.ท. ก าหนด              
3 รายการ  ดงันี ้
   รายการท่ี 1  การพิจารณาความช านาญการพิเศษในการนิเทศการศกึษา 

      โดยพิจารณารายการดงัตอ่ไปนี ้
      1.  งานนิเทศการเรียนการสอน 
      2.  งานพฒันาและปรับปรุงคณุภาพการศกึษา 
      3.  งานพฒันาเทคนิคนิเทศการศกึษา 

 
 
 
 
 

หากงานนิเทศการศกึษาเร่ืองใดเร่ืองหนึง่หรือทัง้  3  เร่ือง  ดงักลา่ว 
ได้ปฏิบตัิในลกัษณะผู้ มีความสามารถริเร่ิมสร้างสรรค์  หรือพฒันาการท างานได้ผลงาน  ซึง่มีประโยชน์
ปรากฏเป็นท่ียอมรับและน าไปเป็นแบบอยา่งในการปฏิบตังิาน  จงึจะถือวา่เป็นการปฏิบตังิานเข้าลกัษณะ
ผู้ช านาญการพิเศษในการนิเทศการศกึษา 
   รายการท่ี 2  การพิจารณาผลงานท่ีปรากฏในหน้าท่ีความรับผิดชอบตอ่ครู  
อาจารย์  ผู้ ร่วมงานอ่ืน ๆ  และสถานศกึษา 
          โดยพิจารณาจากผลงานท่ีปรากฏดงัตอ่ไปนี ้
          1.  ผลท่ีปรากฏตอ่ครู  อาจารย์  โดยพิจารณาจาก 
     1.1  พฤตกิรรมการเรียนการสอนของครู  ท าการสอนดีขึน้ 
     1.2  ครูกระตือรือร้น  ตืนตวั  ในการท่ีจะปรับปรุงการเรียน 

        การสอนอยูเ่สมอ 
1.3  ครู – อาจารย์  มีความเล่ือมใสศรัทธา 

          2.  ผลท่ีปรากฏตอ่ผู้ ร่วมงานอ่ืน 
     โดยพิจารณาจากการยอมรับนบัถือจากผู้บริหารสถานศกึษา  
ศกึษานิเทศก์  และบคุลากรทางการศกึษาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 



 92 

          3.  ผลท่ีปรากฏตอ่สถานศกึษาหรือหนว่ยงานทางการศกึษา 
     โดยพิจารณาวา่  ชว่ยให้สถานศกึษาหรือหนว่ยงานทาง
การศกึษาสามารถพฒันาการเรียนการสอนได้ตามวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร  และมีผลตอ่การศกึษาโดย  
สว่นรวมได้ตามเปา้หมาย 
   รายการท่ี 3  การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผู้ช านาญการพิเศษ 
          โดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วมและการยอมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง  โดยพิจารณาวา่ผลการปฏิบตังิานท่ีแสดงความช านาญการพิเศษนัน้  สามารถ
ประยกุต์ใช้ประโยชน์ในการศกึษาได้ 
   (6)  ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้  มีผลงานทางวิชาการตามท่ี ก.ท. ก าหนด  คือ  จะต้องมี
ผลงานทางวิชาการเป็นเอกสารเก่ียวกบัการนิเทศการศกึษา  ซึง่แสดงความเช่ียวชาญในด้านนัน้  ๆ  หรือ
ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน  ซึง่ ก.ท. เห็นวา่ใช้ประโยชน์ในการนิเทศการศกึษาหรือการศกึษาได้เป็น
อยา่งดี  โดยมีรายการพิจารณา  ดงันี ้
 
 
 
 

รายการท่ี 1  คณุภาพของผลงานทางวิชาการ  โดยพิจารณาจาก 
          1.  ความสมบรูณ์ของเนือ้หาสาระ 
     โดยพิจารณาถึงความถึงความถกูต้องของเนือ้หาความสมบรูณ์
ครบถ้วนอยา่งเหมาะสมกบัลกัษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้  ๆ  รวมทัง้การค้นคว้าอ้างอิงท่ีเป็น
ท่ีเช่ือถือได้ 
          2.  ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 
     โดยพิจารณาวา่  ผู้จดัท าได้มีความริเร่ิมสร้างสรรค์จากของเดมิ 
ท่ีมีอยูแ่ละน ามาใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึน้  หรือจดัท าขึน้ใหม่โดยไมมี่ผู้ใดริเร่ิมจดัท าขึน้   อนึง่  ผลงานทาง
วิชาการนัน้จะต้องจดัท าด้วยตนเองหรือเป็นผู้น า  โดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบและมีหลกัฐานแสดงได้ 
   รายการท่ี 2  ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ  โดยพิจารณาจาก 
          1.  ประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
     โดยพิจารณาวา่  ผลงานนีจ้ะมีประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทาง
วิชาการท่ีสามารถใช้เป็นแหลง่อ้างอิงหรือเป็นแนวปฏิบตัิได้ 
          2.  ประโยชน์ตอ่ศกึษานิเทศก์  ครู  อาจารย์  และนกัเรียน                     

โดยพิจารณาวา่  ผลงานนีท้ าให้ศกึษานิเทศก์  ครู  อาจารย์   
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และนกัเรียนได้รับความรู้และพฒันาตนเองในการปฏิบตัิงานและการเรียนรู้วิชาการดงักลา่วอย่างได้ผลดียิ่ง  
และท าให้เกิดประโยชน์ตอ่ศกึษานิเทศก์  ครู  อาจารย์  และนกัเรียน  ในอนัท่ีจะน าความรู้ดงักลา่วไปใช้ใน
การศกึษาเพิ่มเตมิหรือการประกอบอาชีพ  หรือการด ารงชีพได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7)  เกณฑ์การตดัสิน 
รายการประเมิน คะแนน 

เตม็ 
เกณฑ์การตดัสิน 

1.  การประเมินความช านาญ 
1.1 ความช านาญการพิเศษในการนิเทศการศกึษา 
1.2 ผลงานท่ีปรากฏในหน้าท่ีความรับผิดชอบตอ่         

นกัเรียน นกัศกึษา ครู อาจารย์ ผู้ ร่วมงานอ่ืน ฯลฯ 
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผู้ช านาญการพิเศษ 

2.  การประเมินผลงานทางวิชาการ 
     2.1  คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
            2.1.1  ความสมบรูณ์ของเนือ้หาสาระ 
            2.1.2  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
     2.2  ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
            2.2.1  ประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

70 
(30) 
(30) 

 
(10) 
30 
(15) 

 
 

(15) 
 

เกณฑ์ผา่นร้อยละ 65  ของคะแนน 
เตม็ 70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน 
 
 
 
เกณฑ์ผา่นร้อยละ 65 ของคะแนน 
เตม็ 30 คะแนน คือ 19.5 คะแนน 
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            2.2.2  ประโยชน์ตอ่ศกึษานิเทศก์  ครู  อาจารย์ 
                       และนกัศกึษา 

 
 

รวม 100 เกณฑ์ผา่นร้อยละ 70 
       (ข)  วิธีการ 
   (1)  ให้พนกังานครูเทศบาลผู้ประสงค์จะขอก าหนดให้ได้รับเงินเดือนในระดบัท่ี 
สงูขึน้เป็นผู้จดัท าค าขอตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้ โดยจะต้องชีแ้จงผา่นผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้  และ
ผลงานทางวิชาการ 
   (2)  ให้ผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้น  ได้แก่  ผู้อ านวยการ / หวัหน้ากองศกึษา  และ        
ปลดัเทศบาล  ตามล าดบั  เป็นผู้ รับรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
แล้วเสนอ ก.ท.จ.พิจารณา 
   (3)  ให้ ก.ท.จ.แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิานความช านาญการ
และผลงานทางวิชาการไมน้่อยกว่า  5  คน  ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านการศกึษาจากมหาวิทยาลยั
ของรัฐและผู้แทนสว่นราชการท่ีเก่ียวข้อง ตามท่ี ก.ท.ก าหนดเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบตังิาน ความช านาญ
การและผลงานทางวิชาการตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นีต้ามเกณฑ์ท่ี ก.ท.ก าหนด  โดยแยกกนัประเมินแล้ว
สรุปผลการพิจารณาเสนอให้ ก.ท.จ.พิจารณาตอ่ไป   

ในการนี ้ก.ท. อาจแตง่ตัง้คณะกรรมการตาม  (3)  ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก 
สมัภาษณ์ผู้ขอฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ด้วย 
       (ค)  การแตง่ตัง้ 
   นายกเทศมนตรีออกค าสัง่เล่ือนและแตง่ตัง้ฯ  โดยผ่านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
และให้มีผลไมก่่อนวนัท่ีผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

  ข้อ  194    การเล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ศกึษานิเทศก์ 8  ให้เล่ือนและแตง่ตัง้ได้
ตามหลกัเกณฑ์  ดงันี ้
       (ก)  หลกัเกณฑ์ 

(1) ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้  มีคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ศกึษานิเทศก์ 8 
(2) ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้  ได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้ต ่าของระดบั 8 
(3) ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้  ได้ปฏิบตังิานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบและลกัษณะ 

งานท่ีปฏิบตัเิหมาะสมกบัต าแหนง่ท่ีจะเล่ือนขัน้แตง่ตัง้  และมีผลการปฏิบตังิาน  3  ปีการศกึษาย้อนหลงั
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
   (4)  ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้  มีผลการปฏิบตังิานตามข้อ  (3)  ได้ผลดี  โดยผา่นการ
ประเมินได้คะแนนเฉล่ียไมต่ ่ากวา่ร้อยละ  70 
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   (5)  ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้  มีความเช่ียวชาญตามเกณฑ์ท่ี ก.ท. ก าหนด  3  รายการ  
ดงันี ้
   รายการท่ี 1  การพิจารณาความเช่ียวชาญในการนิเทศการศกึษา  โดยพิจารณา
รายการดงัตอ่ไปนี ้
          1.  งานนิเทศการเรียนการสอน 
          2.  งานพฒันาและปรับปรุงคณุภาพการศกึษา 
          3.  งานพฒันาเทคนิคนิเทศการศกึษา 
          หากงานนิเทศการศกึษาเร่ืองใดเร่ืองหนึง่หรือทัง้  3  เร่ือง  ดงักลา่ว 
ได้ปฏิบตัิในลกัษณะผู้ มีความสามารถริเร่ิมสร้างสรรค์  หรือพฒันาการท างานได้ผลงาน  ซึง่มีประโยชน์
ปรากฏเป็นท่ียอมรับในสถาบนัวิชาชีพ  และผลงานเป็นท่ียอมรับเพ่ือน าไปเป็นแบบอยา่งในการปฏิบตังิาน
ในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียข้อง  จงึจะถือวา่เป็นการปฏิบตังิานเข้าลกัษณะผู้ เช่ียวชาญในการนิเทศ       
การศกึษา 
 
 
 
 

รายการท่ี 2  การพิจารณาผลงานท่ีปรากฏในหน้าท่ีความรับผิดชอบตอ่ครู   
อาจารย์  ผู้ ร่วมงานอ่ืน ๆ  และสถานศกึษา 
          โดยพิจารณาจากผลงานท่ีปรากฏดงัตอ่ไปนี ้
          1.  ผลท่ีปรากฏตอ่ครู  อาจารย์  โดยพิจารณาจาก 

1.1 พฤตกิรรมการเรียนการสอนของครู  ท าการสอนดีขึน้ 
1.2 ครูกระตือรือร้น  ต่ืนตวัในการท่ีจะปรับปรุงการเรียน            

การสอนอยูเ่สมอ 
1.3 ครู – อาจารย์ มีความเล่ือนใสศรัทธา 

      2.  ผลท่ีปรากฏตอ่ผู้ ร่วมงานอ่ืน 
     โดยพิจารณาจากการยอมรับนบัถือจากผู้บริหารสถานศกึษา 
ศกึษานิเทศก์  และบคุลากรทางการศกึษาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
          3.  ผลท่ีปรากฏตอ่สถานศกึษาหรือหนว่ยงานทางการศกึษา   
     โดยพิจารณาวา่  ชว่ยให้สถานศกึษาหรือหนว่ยงานทาง
การศกึษาสามารถพฒันาการเรียนการสอนได้ตามวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร  และมีผลตอ่การศกึษาโดย
สว่นรวมได้ 
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   รายการท่ี 3  การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผู้ เช่ียวชาญ 
          โดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วม  และการยอมรับในวงวิชาการหรือ       
วิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง  โดยพิจารณาวา่  ผลการปฏิบตังิานท่ีแสดงความเช่ียวชาญนัน้  สามารถประยกุต์ใช้
ประโยชน์ในการศกึษาได้ 
   (6)  ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้  มีผลงานทางวิชาการตามท่ี ก.ท. ก าหนด คือ  จะต้อง         
มีผลงานทางวิชาการเป็นเอกสารเก่ียวกบัการนิเทศการศกึษา  ซึง่แสดงความเช่ียวชาญในด้านนัน้  หรือ        
ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน  ซึง่ ก.ท. เห็นวา่ใช้ประโยชน์ในการนิเทศการศกึษาหรือการศกึษาได้    
เป็นอย่างดี  โดยมีรายการพิจารณา  ดงันี ้
   รายการท่ี 1  คณุภาพของผลงานทางวิชาการ  โดยพิจารณาจาก 
          1.  ความสมบรูณ์ของเน่ืองหาสาระ 
     โดยพิจารณาถึงความถึงความถกูต้องของเนือ้หาความสมบรูณ์
ควบถ้วนอยา่งเหมาะสมกบัลกัษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้ ๆ  รวมทัง้การค้นคว้าอ้างอิงท่ีเป็น
ท่ีเช่ือถือได้ 
 
 
 

      2.  ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 
     โดยพิจารณาวา่  ผู้จดัท าได้มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์จาก
ของเดมิท่ีมีอยูแ่ละน ามาใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึน้  หรือจดัท าขึน้ใหมโ่ดยมิมีผู้ใดริเร่ิมจดัท าขึน้  อนึง่  ผลงาน
ทางวิชาการนัน้จะต้องจดัท าด้วยตนเองหรือเป็นผู้น า  โดยมีสว่นร่วมรับผิดชอบและมีหลกัฐานแสดงได้ 

รายการท่ี 2  ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ  โดยพิจารณาจาก 
          1.  ประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการ  โดยพิจารณาวา่                  
ผลงานนีจ้ะมีประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการท่ีสามารถใช้เป็นแหลง่อ้างอิงหรือเป็นแนวปฏิบตัิ 
อยา่งได้มีผลดี  
          2.  ประโยชน์ตอ่ศกึษานิเทศก์  ครู  อาจารย์  และนกัเรียน  โดย
พิจารณาวา่  ผลงานนีท้ าให้ศกึษานิเทศก์  ครู  อาจารย์  และนกัเรียน  ได้รับความรู้และพฒันาตนเองใน
การปฏิบตังิานและการเรียนรู้วิชาการดงักลา่วอย่างได้ผลดียิ่ง  และท าให้เกิดประโยชน์ตอ่ศกึษานิเทศก์   
ครู  อาจารย์  และนกัเรียน  ในอนัท่ีจะน าความรู้ดงักล่าวไปใช้ในการศกึษาเพิ่มเตมิ  หรือการประกอบ
อาชีพหรือการด ารงชีพได้เป็นอยา่งดี 
   (7)  เกณฑ์การตดัสิน 

รายการประเมิน คะแนน เกณฑ์การตดัสิน 
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เตม็ 
1.  การประเมินความเช่ียวชาญ 

1.1 ความเช่ียวชาญในการนิเทศการศกึษา 
1.2 ผลงานท่ีปรากฏในหน้าท่ีความรับผิด   
       ชอบตอ่นกัเรียน  นกัศกึษา  ครู  อาจารย์        
       ผู้ ร่วมงานอ่ืน ฯลฯ   
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผู้ เช่ียวชาญ 

2.  การประเมินผลงานทางวิชาการ 
     2.1  คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
            2.1.1  ความสมบรูณ์ของเนือ้หาสาระ 
            2.1.2  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
2.2  ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
            2.2.1  ประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทาง   
                       วิชาการ 

70 
(30) 
(30) 

 
 

(10) 
30 
(15) 

 
 

(15) 

เกณฑ์ผา่นร้อยละ 65  ของคะแนน 
เตม็  70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน 
 
 
 
  
เกณฑ์ผา่นร้อยละ  65 ของคะแนน 
เตม็  30  คะแนน คือ 19.5 คะแนน 

รายการประเมิน คะแนน 
เตม็ 

เกณฑ์การตดัสิน 

2.2.2  ประโยชน์ตอ่ศกึษานิเทศก์  ครู 
                       อาจารย์  และนกัศกึษา 

   

รวม 100 เกณฑ์ผา่นร้อยละ  75 
 
       (ข)  วิธีการ 
   (1)  ให้พนกังานครูเทศบาลผู้ประสงค์จะขอก าหนดให้ได้รับเงินเดือนในระดบัท่ี 
สงูขึน้  เป็นผู้จดัท าค าขอตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้ โดยจะต้องชีแ้จงผา่นผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้  
และผลงานทางวิชาการ 
   (2)  ให้ผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้น  ได้แก่  ผู้อ านวยการ / หวัหน้ากองการศกึษาและ
ปลดัเทศบาลตามล าดบั  เป็นผู้ รับรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัใิห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์แล้ว
เสนอ ก.ท.จ.พิจารณา 
   (3)  ให้ ก.ท.จ.แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิานความเช่ียวชาญ
และผลงานทางวิชาการไมน้่อยกว่า  5  คน  ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านการศกึษาจากมหาวิทยาลยั
ของรัฐและผู้แทนสว่นราชการท่ีเก่ียวข้อง  ตามท่ี ก.ท. ก าหนด  เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบตังิาน  ความ
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เช่ียวชาญและผลงานทางวิชาการ  ตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้ ตามเกณฑ์ท่ี ก.ท. ก าหนด  โดยแยกกนั
ประเมินแล้วสรุปผลการพิจารณาเสนอให้ ก.ท.จ.พิจารณาตอ่ไป   
       (ค)  การแตง่ตัง้ 
   นายกเทศมนตรีออกค าสัง่และแตง่ตัง้ฯ  โดยผ่านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.และ
ให้มีผลไมก่่อนวนัท่ีผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

  ข้อ  195    การเล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ศกึษานิเทศก์ 9  ให้เล่ือนและแตง่ตัง้ได้
ตามหลกัเกณฑ์  ดงันี ้
       (ก)  หลกัเกณฑ์ 

(1) ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้  มีคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ศกึษานิเทศก์ 9 
(2) ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้  ได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้ต ่าของระดบั 9 
(3) ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้  ได้ปฏิบตังิานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบและ           

 
 
 
 
 
ลกัษณะงานท่ีปฏิบตัเิหมาะสมกบัต าแหนง่ท่ีจะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้  และมีผลการปฏิบตัิงาน  3  ปีการศกึษา
ย้อนหลงัตามเกณฑ์ท่ี ก.ท. ก าหนด 
   (4)  ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้  มีผลการปฏิบตังิานตามข้อ (3) ได้ผลดี  โดยผา่นการ
ประเมินได้คะแนนเฉล่ียไมต่ ่ากวา่ร้อยละ  70 
   (5)  ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้  มีความเช่ียวชาญพิเศษตามเกณฑ์ท่ี ก.ท.  ก าหนด        
3  รายการ  ดงันี ้
   รายการท่ี 1  การพิจารณาความเช่ียวชาญพิเศษในการนิเทศการศกึษา                 

      โดยพิจารณารายการดงัตอ่ไปนี ้ 
      1.  งานนิเทศการเรียนการสอน 
      2.  งานพฒันาและปรับปรุงคณุภาพการศกึษา 
      3.  งานพฒันาเทคนิคนิเทศการศกึษา 
      หากงานนิเทศการศกึษาเร่ืองใดเร่ืองหนึง่หรือทัง้  3  เร่ืองดงักลา่ว   

ได้ปฏิบตัิในลกัษณะผู้ มีความสามารถริเร่ิมสร้างสรรค์  สงัเคราะห์หรือพฒันาการท างานได้ผลงาน  ซึง่มี
ประโยชน์และมีคณุคา่ดีเดน่ปรากฏเป็นท่ียอมรับในสถาบนัวิชาชีพ  และผลงานเป็นท่ียอมรับเพ่ือน าไปเป็น
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แบบอยา่งในการปฏิบตังิานในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง  จงึจะถือวา่เป็นการปฏิบตังิานเข้าลกัษณะ
ผู้ เช่ียวชาญพิเศษในการนิเทศการศกึษา 
   รายการท่ี 2  การพิจารณาผลงานท่ีปรากฏในหน้าท่ีความรับผิดชอบตอ่ครู  
อาจารย์  ผู้ ร่วมงานอ่ืน ๆ  และสถานศกึษา 
          โดยพิจารณาจากผลงานท่ีปรากฏดงัตอ่ไปนี ้
          1.  ผลท่ีปรากฏตอ่ครู  อาจารย์  โดยพิจารณาจาก 

1.1 พฤตกิรรมการเรียนการสอนของครู  ท าการสอนดีขึน้ 
1.2 ครูกระตือรือร้น  ต่ืนตวัในการท่ีจะปรับปรุงการเรียน       

การสอนอยูเ่สมอ 
1.3 ครู – อาจารย์  มีความเล่ือมใสศรัทธา 

      2.  ผลท่ีปรากฏตอ่ผู้ ร่วมงานอ่ืน 
 
 
 
 

โดยพิจารณาจากการยอมรับนบัถือจากผู้บริหารสถานศกึษา   
ศกึษานิเทศก์  และบคุลากรทางการศกึษาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
          3.  ผลท่ีปรากฏตอ่สถานศกึษาหรือหนว่ยงานทางการศกึษา 
     โดยพิจารณาวา่  ชว่ยให้สถานศกึษาหรือหนว่ยงานทาง
การศกึษาสามารถพฒันาการเรียนการสอนได้ตามวตัถปุระสงค์ของหลกัสูตร  และมีผลตอ่การศกึษา  โดย
สว่นรวมได้ตามเปา้หมาย 
   รายการท่ี 3  การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผู้ เช่ียวชาญพิเศษ 
          โดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วม  และการยอมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง  โดยพิจารณาวา่  ผลการปฏิบตังิานท่ีแสดงความเช่ียวชาญพิเศษนัน้  สามารถ
ประยกุต์ใช้ประโยชน์ในการศกึษาได้เป็นอย่างดี 
       (6)  ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้  มีผลงานทางวิชาการตามท่ี ก.ท. ก าหนด  คือ  จะต้องมี           
ผลงานทางวิชาการเป็นเอกสารเก่ียวกบัการนิเทศการศกึษา  ซึง่แสดงความเช่ียวชาญพิเศษในด้านนัน้ ๆ  
หรือผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน  ซึง่ ก.ท. เห็นวา่สามารถใช้ประโยชน์ในการนิเทศการศกึษาหรือ
การศกึษาได้เป็นอยา่งดี  โดยมีรายการพิจารณา  ดงันี ้
   รายการท่ี 1  คณุภาพของผลงานทางวิชาการ  โดยพิจารณาจาก 
          1.  ความสมบรูณ์ของเนือ้สาระ 
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     โดยพิจารณาถึงความถึงความถกูต้องของเนือ้หาความสมบรูณ์
ครบถ้วนอยา่งเหมาะสมกบัลกัษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้ ๆ  รวมทัง้การค้นคว้าอ้างอิงท่ีเป็นท่ี
เช่ือถือได้ 
          2.  ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 
     โดยพิจารณาวา่  ผู้จดัท าได้มีความริเร่ิมสร้างสรรค์จากของเดมิ 
ท่ีมีอยูแ่ละน ามาใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึน้  หรือจดัท าขึน้ใหม่โดยมิมีผู้ใดริเร่ิมจดัท าขึน้  อนึง่  ผลงานทาง
วิชาการนัน้  จะต้องจดัท าด้วยตนเองหรือเป็นผู้น าในการจดัท าโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบและมีหลกัฐาน
แสดงได้ 
   รายการท่ี 2  ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ  โดยพิจารณาจาก 
          1.  ประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
     โดยพิจารณาวา่  ผลงานนีจ้ะมีประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทาง
วิชาการท่ีสามารถใช้เป็นแหลง่อ้างอิงหรือเป็นแนวปฏิบตัิอยา่งได้ผลดียิ่ง 
 
 
 
 
 

      2.  ประโยชน์ตอ่ศกึษานิเทศก์  ครู  อาจารย์  และนกัเรียน 
     โดยพิจารณาวา่  ผลงานนีท้ าให้ศกึษานิเทศก์  ครู  อาจารย์  
และนกัเรียนได้รับความรู้และพฒันาตนเองในการปฏิบตัิงานและการเรียนรู้วิชาการดงักลา่ว  อยา่งได้ผลดี
ยิ่ง  และท าให้เกิดประโยชน์ตอ่ศกึษานิเทศก์  ครู  อาจารย์  และนกัเรียน  ในอนัท่ีจะน าความรู้  ดงักลา่วไป
ใช้ในการศกึษาเพิ่มเตมิหรือการประกอบอาชีพ  หรือการด ารงชีพได้เป็นอยา่งดียิ่ง 
       (7)  เกณฑ์การตดัสิน 

รายการประเมิน คะแนน 
เตม็ 

เกณฑ์การตดัสิน 

1.  การประเมินความเช่ียวชาญพิเศษ 
1.1 ความเช่ียวชาญในการนิเทศการศกึษา 
1.2 ผลงานท่ีปรากฏในหน้าท่ีความรับผิดชอบ

ตอ่นกัเรียน  นกัศกึษา  ครู  อาจารย์  
ผู้ ร่วมงานอ่ืน ฯลฯ 

1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผู้ เช่ียวชาญพิเศษ 

70 
(30) 
(30) 

 
 

(10) 

เกณฑ์ผา่นร้อยละ  70  ของคะแนน 
เตม็  70  คะแนน  คือ  49  คะแนน 
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2.  การประเมินผลงานทางวิชาการ 
     2.1  คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
            2.1.1  ความสมบรูณ์ของเนือ้หาสาระ 
            2.1.2  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
     2.2  ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
            2.2.1  ประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทาง         
                       วิชาการ 
            2.2.2  ประโยชน์ตอ่ศกึษานิเทศก์  ครู   
                       อาจารย์  และนกัศกึษา 

30 
(15) 

 
 

(15) 
 

เกณฑ์ผา่นร้อยละ  70  ของคะแนน 
เตม็  30  คะแนน  คือ  21  คะแนน 

รวม 100 เกณฑ์ผา่นร้อยละ  75 
       (ข)  วิธีการ 
   (1)  ให้พนกังานครูเทศบาลผู้ประสงค์จะขอก าหนดให้ได้รับเงินเดือนในระดบัท่ี
สงูขึน้เป็นผู้จดัท าค าขอ  ตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้ โดยจะต้องชีแ้จงผา่นผู้ บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ 
 
 
 
 
 

(2)  ให้ผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้น  ได้แก่  ผู้อ านวย / หวัหน้ากองการศกึษาและปลดั 
เทศบาลตามล าดบั  เป็นผู้ รับรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัใิห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์แล้ว         
สง่เร่ืองให้ ก.ท.จ.พิจารณา 
   (3)  ให้ ก.ท.จ.แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน  ความเช่ียวชาญ
พิเศษและผลงานทางวิชาการไมน้่อยกว่า  5  คน  ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านการศกึษาจาก
มหาวิทยาลยัของรัฐและผู้แทนสว่นราชการท่ีเก่ียวข้อง  ตามท่ี ก.ท.ก าหนดเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบตังิาน  
ความเช่ียวชาญพิเศษและผลงานทางวิชาการ  ตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์  ตามเกณฑ์ท่ี ก.ท. โดยแยกกนั
ประเมิน  แล้วสรุปผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาตอ่ไป 
   ในการนี ้ ก.ท.อาจแตง่ตัง้คณะกรรมการตาม (3)  ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก
สมัภาษณ์ผู้ขอ ฯ  เพ่ือประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ด้วยก็ได้ 
       (ค)  การแตง่ตัง้ 
   นายกเทศมนตรีออกค าสัง่เล่ือนและแตง่ตัง้  โดยผ่านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
และให้มีผลไมก่่อนวนัท่ีผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 
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  ข้อ  196    เล่ือนและแตง่ตัง้ให้พนกังานเทศบาลในสายงานวิทยาศาสตร์  โดยให้
ด าเนินการตามประกาศหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการคดัเลือกส าหรับพนกังานเทศบาล  ข้อ 4  ประกอบ
แนวทาง การเล่ือนเพ่ือแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแนบ
ท้ายประกาศก าหนดนี ้

  ข้อ  197    ให้เทศบาลพิจารณาตัง้งบประมาณคา่ใช้จา่ยเป็นคา่ตรวจผลงานของ             
คณะกรรมการฯ  โดยประสานงานกบั ก.ท.จ. 

  ข้อ  198    การประเมินบคุคลเพื่อแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งท่ีสงูขึน้  ในต าแหนง่ส าหรับ      
ผู้ปฏิบตังิานท่ีมีประสบการณ์และในต าแหนง่สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และสายงานศกึษา         
นิเทศก์หากเทศบาลเจ้าสงักดัตรวจสอบ  พบวา่พนกังานเทศบาลรายใดแจ้งข้อมลูเก่ียวกบัเร่ืองคณุสมบตัิ
ของบคุคลเร่ืองสดัสว่นการจดัท าผลงาน  หรือเร่ืองอ่ืน ๆ  เก่ียวกบัการจดัท าผลงานเป็นเท็จ  หรือมีการ        
ลอกเลียนผลงานหรือน าผลงานของผู้ อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน  หรือมีการจ้างวานผู้ อ่ืนท าผลงานให้           
 
 
 
 

โดยผลงานท่ีน ามาจดัท านัน้ไมใ่ชผ่ลงานท่ีแท้จริงของตนให้นายกเทศมนตรีสัง่ระงบัหรือยกเลิกการ
พิจารณาค าขอประเมินบคุคลของพนกังานเทศบาลแล้วด าเนินการทางวินยัแก่พนกังานฯ  ดงักล่าว           
รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องตามควรแก่กรณีตอ่ไป 

  ข้อ  199    ห้ามมิให้ผู้ขอรับการประเมินบคุคลซึ่งถกูระงบัหรือยกเลิกการพิจารณาค าขอ
ตามข้อ  196  และข้อ  198  เสนอขอรับการประเมินบคุคล  เพ่ือแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ส าหรับผู้ปฏิบตังิาน
ท่ีมีประสบการณ์และในต าแหนง่สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดบัท่ีสงูขึน้  มีก าหนดเวลาไม่
น้อยกวา่  2  ปีนบัแตว่นัถกูระงบัหรือยกเลิกการพิจารณาค าขอ 

  ข้อ  200    ให้ถือเป็นหน้าท่ีของผู้บงัคบับญัชาและเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในการสง่ค าขอ
ประเมินบคุคลท่ีจะต้องตรวจสอบข้อมลูประกอบค าขอประเมินบคุคลให้ถกูต้อง  และในกรณีท่ีผู้ขอรับการ
ประเมินหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องมีกรณีสมควรถกูด าเนินการทางวินยัตามท่ีก าหนดในข้อ  194  และ  ข้อ  195  
หากผู้บงัคบับญัชาผู้ใดละเลย  ไมด่ าเนินการทางวินยั  ให้ถือวา่ผู้บงัคบับญัชานัน้กระท าผิดวินยัตามข้อ  20  
แหง่ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล  เร่ือง  มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัวินยัและการรักษาวินยั
และการด าเนินการทางวินยั 
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  ข้อ  201    การก าหนดให้ได้รับเงินเดือนส าหรับพนกังานเทศบาลท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารง
ต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ให้เป็นไปตามประกาศหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการให้พนกังานเทศบาลได้รับ           
เงินเดือนท่ีท่ีก าหนดในหมวด 3 

  ข้อ  202    การเล่ือนพนกังานเทศบาลท่ีมีค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนวา่กระท า
ผิดวินยัอย่างร้ายแรงหรือมีค าสัง่ลงโทษทางวินยัหรือถกูฟ้องร้องคดีอาญาขึน้แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ท่ี     
สงูขึน้ให้เล่ือนและแตง่ตัง้ได้ตัง้แตว่นัท่ีผู้บงัคบับญัชาอาจเล่ือนขัน้เงินเดือนให้แก่พนกังานผู้นัน้ได้เป็นต้นไป 

หมวด 10 
การเล่ือนระดับพนักงานครูเทศบาลท่ีสังกัดสถานศึกษา 

 
ข้อ  203    การเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาให้ด ารงต าแหนง่ 

และระดบัท่ีสงูขึน้ให้ด าเนินการได้ดงัตอ่ไปนี ้  
 
 
 
 

(ก) เล่ือนและแตง่ตัง้จากผู้สอบแขง่ขนัได้ 
   (ข) เล่ือนและแตง่ตัง้จากผู้สอบคดัเลือกได้ 
   (ค) เล่ือนและแตง่ตัง้จากผู้ได้รับคดัเลือก 

   ข้อ   204   เล่ือนและแตง่ตัง้จากผู้สอบแขง่ขนัได้ 
    (ก) หลกัเกณฑ์ 

(1) เล่ือนผู้ซึง่ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือปริญญาตรงตามคณุสมบตัิ 
เฉพาะส าหรับต าแหนง่ครู 2 หรืออาจารย์ 1 และสอบแขง่ขนัเพ่ือด ารงต าแหน่งนัน้ได้ ขึน้แตง่ตัง้ให้ด ารง
ต าแหนง่นัน้ 

(2) การเล่ือนกรณีดงักลา่ว จะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้ได้ตอ่เม่ือถึงล าดบัท่ีท่ีผู้นัน้          
สอบแขง่ขนัได้ตามล าดบัท่ีในบญัชีผู้สอบแขง่ขนัได้ ส าหรับเงินเดือนท่ีได้รับให้เป็นไปตามคณุวฒุิท่ีประกาศ
รับสมคัร 

(ข) วิธีการ หลกัสตูรและวิธีการสอบแขง่ขนัให้ด าเนินการตามประกาศหลกัเกณฑ 
และเง่ือนไขการสอบแขง่ขนัส าหรับพนกังานเทศบาลท่ี ก.ท.ก าหนด 

(ค) การแตง่ตัง้ ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สัง่เล่ือนและแตง่ตัง้ตามล าดบัท่ีในบญัชี       
ผู้สอบแขง่ขนัได้โดยผา่นความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.  
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ข้อ  205    เล่ือนและแตง่ตัง้จากผู้สอบคดัเลือกได้  ได้แก่ 
เล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาลให้ด ารงต าแหนง่สายงานผู้บริหารสถานศกึษาท่ีวา่ง    
(ก) หลกัเกณฑ์   

        เป็นผู้ มีคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะต าแหนง่ส าหรับต าแหนง่ท่ี ก.ท.ก าหนดไว้
ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีจะแตง่ตัง้ และต้องได้รับเงินเดือนไมต่ ่ากวา่ขัน้ต ่าของอนัดบัเงินเดือน 
ส าหรับต าแหนง่ท่ีจะเล่ือนและแตง่ตัง้ฯ 

(ข) วิธีการ 
     หลกัสตูรและวิธีการสอบคดัเลือกให้ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการสอบ  

คดัเลือกส าหรับพนกังานเทศบาลท่ี ก.ท.ก าหนด 
(ค) การแตง่ตัง้ 
     ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สัง่เล่ือนและแตง่ตัง้ตามล าดบัท่ีในบญัชีสอบคดัเลือก โดย 

ผา่นความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. 
 
 
 

ข้อ  206    เล่ือนและแตง่ตัง้จากผู้ได้รับการคดัเลือก  ได้แก่ 
(ก)  การเล่ือนระดบัพนกังานครูเทศบาลให้สงูขึน้ 
(ข)  การเล่ือนต าแหนง่และระดบัพนกังานครูเทศบาลให้สงูขึน้ 
(ค) การเล่ือนและแตง่ตัง้ผู้ด ารงต าแหนง่ครู 1 หรือ ครู 2 ให้ด ารงต าแหนง่และระดบัท่ี         

สงูขึน้ 

ข้อ  207    การเล่ือนระดบัพนกังานครูเทศบาลให้สงูขึน้ 
(ก)  สายงานผู้สอนและผู้สนบัสนนุการสอน 

(1) เล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่อาจารย์ 1 ระดบั 6 
(2) เล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่อาจารย์ 3 ระดบั 9 

(ข)  สายงานผู้บริหารสถานศกึษา 
(1) เล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ผู้ชว่ยครูใหญ่  ระดบั 6 
(2) เล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ครูใหญ่และผู้ชว่ยอาจารย์ใหญ่ ระดบั 7 
(3) เล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่อาจารย์ใหญ่  ผู้ชว่ยผู้อ านวยการโรงเรียนและ        

ผู้ชว่ยผู้อ านวยการวิทยาลยั ระดบั 8 
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       (4)  เล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ผู้อ านวยการโรงเรียนและผู้อ านวยการวิทยาลยั 
ระดบั 9 

ข้อ  208    เล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่อาจารย์ 1 ระดบั 6 
(ก)  หลกัเกณฑ์ 

                              (1) ด ารงต าแหนง่อาจารย์ 1 และต้องได้รับเงินเดือนไมต่ ่ากวา่ขัน้ต ่าของระดบั 6  
ในปีงบประมาณท่ีขอเล่ือนฯ 
                              (2) จะต้องมีผลงานตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบและลกัษณะงานท่ีปฏิบตัเิหมาะสมกบั
ระดบัต าแหนง่ท่ีขอเล่ือนฯ โดยผา่นการประเมินคณุภาพงาน ตามเกณฑ์ท่ี ก.ท.ก าหนด 
   (ข)  วิธีการ 
                             (1) ผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วนจดัท ารายงานคณุภาพงานตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นีเ้สนอ
ตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้พิจารณาให้ความเห็น 
 
 
 
 
 

     (2) ให้ผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้น ได้แก่ หวัหน้าสถานศกึษา ผู้อ านวยการ/หวัหน้ากองการ 
ศกึษาและปลดัเทศบาล ตามล าดบั เป็นผู้ รับรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัใิห้เป็นไปตาม 
หลกัเกณฑ์ แล้วเทศบาลสง่เร่ืองให้ ก.ท.จ.พิจารณา  
                              (3) ให้ ก.ท.จ.แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินคณุภาพงาน จ านวนไมน้่อยกวา่ 5 คน 
ประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวฒุิใน ก.ท.จ. เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสว่นราชการท่ีเก่ียวข้อง เป็นกรรมการ
ประเมินคณุภาพงานตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้ตามเกณฑ์ท่ี ก.ท.ก าหนดโดยแยกกนัประเมิน แล้วสรุป      
ผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาตอ่ไป 

(ค)  การแตง่ตัง้ 
                              ให้นายกเทศมนตรีออกค าสัง่และแตง่ตัง้ฯ โดยผา่นความเห็นชอบ ก.ท.จ.ให้มีผล      
ไมก่่อนวนัท่ีผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตท่ัง้นี ้ต้องไมย้่อนหลงัข้ามปีงบประมาณ 

ข้อ  209    เล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่อาจารย์ 3 ระดบั 9 
(ก)  หลกัเกณฑ์ 

                             (1) ผู้ด ารงต าแหนง่อาจารย์ 3 นัน้ ต้องได้รับเงินเดือนไมต่ ่ากวา่ขัน้ต ่าของระดบั 9  
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                             (2) ผู้ด ารงต าแหนง่อาจารย์ 3 นัน้ ได้ปฏิบตังิานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบและ
ลกัษณะงานท่ีเหมาะสมกบัต าแหนง่อาจารย์ 3 รับเงินเดือนในระดบั 9 และมีชัว่โมงสอนและปริมาณงาน
ด้านอ่ืนย้อนหลงั 3 ปี  เฉล่ียปีละไมน้่อยกวา่ 1,260 ชัว่โมง 
                             (3) ผู้ด ารงต าแหนง่อาจารย์ 3 นัน้ มีผลการปฏิบตังิานตามข้อ (2) ได้ผลดี โดยผา่นการ
ประเมิน  ตามเกณฑ์ท่ี ก.ท.ก าหนด 
                             (4) ผู้ด ารงต าแหนง่อาจารย์ 3 นัน้ มีความเช่ียวชาญตามเกณฑ์ท่ี ก.ท.ก าหนด รวม 3 
รายการ  ดงันี ้
                          รายการท่ี 1 การพิจารณาความเช่ียวชาญในการสอนวิชาการสาขาวิชาใดวิชาหนึง่ 
                                         โดยพิจารณาจากการวางแผนการสอน เตรียมการสอน ท าการสอน การจดั        
ท าผลิตและใช้ส่ือการเรียนการสอน เคร่ืองมืออปุกรณ์อ่ืน ๆ การวดัผล และประเมินผลการเรียน การสอน 
โดยในการปฏิบตังิานนัน้มีลกัษณะสามารถริเร่ิมสร้างสรรค์ สงัเคราะห์หรือพฒันาในงานสอนจนได้ผลงาน
ซึง่มีประโยชน์และมีคณุคา่ดีเดน่ ปรากฏเป็นท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง และสามารถ
น าไปใช้เป็นแบบอยา่งในการปฏิบตังิานได้ผลเป็นอย่างดี 
 
 
 
 

รายการท่ี 2 การพิจารณาผลงานท่ีปรากฏในหน้าท่ีความรับผิดชอบตอ่นกัเรียน  นกัศกึษา  
ครู  อาจารย์   ผู้ ร่วมงานอ่ืน ๆ  และประชาชนหรือสาธารณชน 
                                         โดยพิจารณาจากผลงานท่ีปรากฏดงัตอ่ไปนี ้
                                         1. ผลท่ีปรากฏตอ่นกัเรียนนกัศกึษา  โดยพิจารณาจาก 
                                            1.1 ผลการสอนท่ีประเมินได้วา่มีผลสมัฤทธ์ิสงูมาก โดยผลการเรียนของ                                 
นกัเรียนท่ีรับผิดชอบมีการพฒันา เชน่ จากนกัเรียนท่ีมีระดบัความรู้ต ่ากวา่เกณฑ์ปานกลาง เป็นระดบั
ความรู้ปานกลาง หรือจากนกัเรียนท่ีมีระดบัความรู้ในเกณฑ์ปานกลาง เป็นระดบัความรู้ในเกณฑ์ดีหรือจาก
นกัเรียนท่ีมีระดบัความรู้ในเกณฑ์ดีเป็นดียิ่งขึน้ และมีหลกัฐานเป็นท่ีปรากฏชดั 
                                            1.2 การอบรมดแูลเก่ียวกบัความประพฤตแิละการรักษาวินยั   การปกครอง
ดแูลและการให้ค าแนะน าและแนะแนวตา่ง ๆ แก่นกัเรียน นกัศกึษา ท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างดีมาก จนมี
ผลให้นกัเรียนนกัศกึษา  มีความประพฤตแิละวินยัดีขึน้ 
                                         2. ผลท่ีปรากฏตอ่ครู อาจารย์ และผู้ ร่วมงานอ่ืน  โดยพิจารณาจากผลงานท่ี
แสดง   ความเช่ียวชาญ ซึง่ได้น าไปท าการสอน การให้ค าแนะน า ปรึกษา นิเทศ หรือสาธิตแก่ครู อาจารย์ 
ให้สามารถน าไปปฏิบตัไิด้อย่างดี เป็นท่ียอมรับของครู อาจารย์ และผู้ ร่วมงานอ่ืน 
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                                         3. ผลท่ีปรากฏตอ่ประชาชน  พิจารณาจากความเล่ือมใสของประชาชนใน 
ชมุชนนัน้ โดยประชาชนมาปรึกษาหารือในเร่ืองการศกึษาเลา่เรียน ความประพฤติ คณุธรรม และศีลธรรม
ของนกัเรียน นกัศกึษา หรือการพฒันาความเป็นอยู ่หรือการประกอบอาชีพจนประชาชนให้การสนบัสนนุ
แก่กิจการของสถานศกึษา 

  รายการท่ี 3 การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผู้ เช่ียวชาญ 

                                         โดยพิจารณาจกาารมีสว่นร่วมและการยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ี       
เก่ียวข้อง  โดยพิจารณาวา่  ผลการปฏิบตังิานท่ีแสดงความเช่ียวชาญนัน้สามารถประยกุต์ใช้ประโยชน์ใน
การศกึษาได้เป็นอยา่งดี 
                  (5) ผู้ด ารงต าแหนง่อาจารย์ 3 นัน้ มีผลงานทางวิชาการตามท่ี ก.ท.ก าหนด คือ จะต้อง
มีผลงานทางวิชาการเป็นเอกสารเก่ียวกบัการสอนซึ่งแสดงความเช่ียวชาญในด้านนัน้ หรือผลงานทาง
วิชาการในลกัษณะ ซึง่ ก.ท.เห็นวา่ สามารถใช้ประโยชน์ในการสอนหรือการศกึษาได้อยา่งดีมาก โดยมี
รายการพิจารณาดงันี ้
 
 
 
 

รายการท่ี 1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก 
                                         1. ความสมบรูณ์ของเนือ้หาสาระ 
                                             โดยพิจารณาถึงความถกูต้องของเนือ้หา ความสมบรูณ์ครบถ้วนอยา่ง
เหมาะสมกบัลกัษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้ ๆ รวมทัง้การค้นคว้าอ้างอิงท่ีเป็นท่ีเช่ือถือได้ 
                                         2. ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 
                                            โดยพิจารณาวา่ผู้จดัท าได้มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์จากของเดมิท่ีมีอยูแ่ละ
น ามาใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึน้ หรือจดัท าขึน้ใหม่ โดยไมมี่ผู้ใดริเร่ิมจดัท าขึน้ อนึง่ ผลงานทางวิชาการนัน้
จะต้องจดัท าด้วยตนเองหรือเป็นผู้น าในการจดัท า โดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบ และมีหลกัฐานแสดงได้ 
                           รายการท่ี 2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก 
                                         1. ประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
                                            โดยพิจารณาวา่ ผลงานนีจ้ะมีประโยชน์แก่ความก้าวหน้าทางวิชาการท่ี
สามารถใช้เป็นแหลง่อ้างอิงหรือเป็นแนวปฏิบตัิอยา่งได้ผลดีย่ิง 
                                         2. ประโยชน์ตอ่นกัเรียนนกัศกึษา 
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                                             โดยพิจารณาวา่  ผลงานนีท้ าให้นกัเรียนนกัศกึษาได้รับความรู้และพฒันา
ตนเองในการเรียนรู้วิชาการดงักลา่วอยา่งได้ผลดียิ่ง และท าให้เกิดประโยชน์แก่นกัเรียน นกัศกึษาในอนัท่ี
จะน าความรู้ดงักลา่วไปใช้ในการศกึษาเพิ่มเตมิ การประกอบอาชีพ หรือการด ารงชีพ ได้เป็นอยา่งดียิ่ง 
                           (6) ผู้ด ารงต าแหนง่อาจารย์ 3 นัน้ จะต้องได้รับการประเมินโดยได้คะแนนทัง้ปริมาณงาน 
และคณุภาพของงานตามข้อ (3) ไมต่ ่ากว่าร้อยละ 70 และมีผลการประเมินเฉล่ียไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 75 และ
มีเกณฑ์การตดัสิน ดงันี ้

รายการประเมิน คะแนนเตม็ เกณฑ์การตดัสิน 

1. การประเมินความเช่ียวชาญ 
   1.1 ความเช่ียวชาญในการสอนวิชาการสาขาใดสาขาหนึง่ 
   1.2 ผลงานท่ีปรากฏในหน้าท่ีความรับผิดชอบตอ่ 
        นกัเรียน นกัศกึษา ครู อาจารย์ ผู้ ร่วมงานอ่ืน ๆ ฯลฯ 
   1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผู้ เช่ียวชาญ 
        2.1.1 ความสมบรูณ์ของเนือ้หาสาระ 
        2.1.2 ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 

70 
(30) 
(30) 

 
(10) 

 
 

เกณฑ์ผา่นร้อยละ 70 ของคะแนน 
เตม็ 70 คะแนน คือ 49 คะแนน 
 
 
 

 
 
 
 

รายการประเมิน คะแนนเตม็ เกณฑ์การตดัสิน 

2. การประเมินผลงานทางวิชาการ 
   2.1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
        2.1.1 ความสมบรูณ์ของเนือ้หาสาระ 
        2.1.2 ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 
   2.2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
        2.2.1 ประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
        2.2.2 ประโยชน์ตอ่นกัเรียนและนกัศกึษา  

30 
(15) 

 
 

(15) 

เกณฑ์ผา่นร้อยละ 70 ของคะแนน 
เตม็ 30 คะแนน คือ 21 คะแนน 

 รวม 100 เกณฑ์ผา่นร้อยละ 75 

 
(ข)  วิธีการ 

                             (1) ให้พนกังานครูเทศบาลผู้ขอฯ จดัท าค าขอตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นีเ้สนอ
ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้และผลงานทางวิชาการ 
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                             (2) หวัหน้าสถานศกึษา ผู้อ านวยการ/หวัหน้ากองการศกึษา และปลดัเทศบาล เป็น           
ผู้ รับรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัใิห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ แล้วเทศบาลสง่เร่ืองให้ ก.ท.จ.
พิจารณา 
                             (3) ให้ ก.ท.จ.แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน ความเช่ียวชาญและ     
ผลงานทางวิชาการไมน้่อยกวา่ 5 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านการศกึษาจากมหาวิทยาลยั       
ของรัฐ และผู้แทนส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องตามท่ี ก.ท.ก าหนด เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบตังิาน ความ
เช่ียวชาญและผลงานทางวิชาการตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้ตามเกณฑ์ ท่ี ก.ท.ก าหนด โดยแยกกนั
ประเมินฯ แล้วสรุปผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาตอ่ไป  
         ในการนี ้ก.ท.อาจแตง่ตัง้คณะกรรมการตาม (3) ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก
สมัภาษณ์ผู้ขอฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ด้วยก็ได้  

(ค)  การแตง่ตัง้ 
                        นายกเทศมนตรีออกค าสัง่เล่ือนและแตง่ตัง้ฯ โดยผา่นความเห็นชอบ ก.ท.จ. และให้มีผล 
ไมก่่อนวนัท่ีผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตท่ัง้นีต้้องไมย้่อนหลงัข้ามปีงบประมาณ 
 
 

ข้อ  210    การเล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ผู้ชว่ยครูใหญ่ ระดบั 6 
(ก)  หลกัเกณฑ์ 

                             (1) ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้ ได้ด ารงต าแหนง่ผู้ชว่ยครูใหญ่มาแล้วไมน้่อยกว่า 2 ปี 
                             (2) ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้ ได้รับเงินเดือนไมต่ ่ากวา่ขัน้ต ่าของระดบั 6 
                             (3) ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้ ได้ปฏิบตังิานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบและลกัษณะงานท่ี
ปฏิบตัเิหมาะสมกบัต าแหนง่ ซึง่รับเงินเดือนในระดบั 6 และมีผลการปฏิบตังิาน 2 ปีการศกึษาย้อนหลงัตาม
เกณฑ์ท่ี ก.ท.ก าหนด 
                             (4) ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้ มีผลการปฏิบตังิานตามข้อ (3) ได้ผลดีโดยผา่นการประเมินได้
คะแนนเฉล่ียไมต่ ่ากว่าร้อยละ 60 

(ข)  วิธีการ  
                             (1) ให้พนกังานครูเทศบาลผู้ประสงค์จะขอก าหนดให้ได้รับเงินเดือนในระดบัท่ีสงูขึน้
เป็นผู้จดัท าค าขอตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้โดยจะต้องชีแ้จงผา่นผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ 
                             (2) ให้ผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้น ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา ผู้อ านวยการ/หวัหน้ากอง
การศกึษาและปลดัเทศบาล ตามล าดบัเป็นผู้ รับรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัใิห้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์แล้วสง่เร่ืองให้ ก.ท.จ.พิจารณา 
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                             (3) ให้ ก.ท.จ.แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน จ านวนไมน้่อยกวา่ 5 คน 
ประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านการศกึษาและผู้แทนสว่นราชการท่ีเก่ียวข้องตามท่ี ก.ท.ก าหนด เป็นผู้
ประเมินผลการปฏิบตังิาน โดยให้ผู้ประเมินผลการปฏิบตังิานพิจารณาผลการปฏิบตัิงานตามแบบประเมิน
ท้ายหลกัเกณฑ์นี ้ตามเกณฑ์ท่ี ก.ท.ก าหนด โดยแยกกนัประเมินแล้วสรุปผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.
พิจารณาตอ่ไป  

(ค)  การแตง่ตัง้ 
                        นายกเทศมนตรีออกค าสัง่และแตง่ตัง้ฯ โดยผา่นความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. ให้มีผลไมก่่อน
วนัท่ีผา่นการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตท่ัง้นีต้้องไมย้่อนหลงัข้ามปีงบประมาณ 

ข้อ  211    การเล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ครูใหญ่ และผู้ชว่ยอาจารย์ใหญ่ ระดบั 7 
(ก)  หลกัเกณฑ์ 

                             (1) ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้ได้ด ารงต าแหนง่ครูใหญ่หรือผู้ชว่ยอาจารย์ใหญ่มาแล้วไมน้่อย
กวา่ 3 ปี 
 
 
 
 

    (2)  ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้ ได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้ต ่าของระดบั 7 
                             (3) ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้ ได้ปฏิบตังิานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบและลกัษณะงานท่ี
ปฏิบตัเิหมาะสมกบัต าแหนง่ ซึง่รับเงินเดือนในระดบั 7 และมีผลการปฏิบตังิาน 3 ปีการศกึษาย้อนหลงั 
ตามเกณฑ์ท่ี ก.ท. ก าหนด 
                             (4) ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้ มีผลการปฏิบตังิานตามข้อ (3) ได้ผลดีโดยผา่นการประเมินได้
คะแนนเฉล่ียไมต่ ่ากว่าร้อยละ 70 
                             (5) ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้มีความช านาญการในการบริหารสถานศกึษาตามเกณฑ์ท่ี ก.ท.
ก าหนดรวม 3 รายการ ดงันี ้
                        รายการท่ี 1 การพิจารณาความช านาญการในการบริหารสถานศกึษา โดยพิจารณา
จากการบริหารงานในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
                                      1. งานด้านการปกครอง 
                                      2. งานด้านวิชาการ 
                                      3. งานด้านธุรการหรือบริหารทัว่ไป 
                                      4. งานด้านความสมัพนัธ์กบัชมุชน 
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                                      หากการบริหารงานทัง้ 4 ด้านดงักลา่ว มีผลให้การจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
มีคณุภาพของการเรียนการสอนตามหลกัสตูรได้ผลเป็นท่ียอมรับ จงึจะถือว่าเป็นการบริหารสถานศกึษา
ได้ผลดีเข้าลกัษณะผู้ช านาญในการบริหารสถานศกึษา 
                        รายการท่ี 2 พิจารณาผลงานท่ีปรากฏในหน้าท่ีความรับผิดชอบตอ่นกัเรียน ครู 
อาจารย์  ผู้ ร่วมงานอ่ืน ๆ และประชาชนหรือสาธารณชน 
                                      โดยพิจารณาจากผลงานท่ีปรากฏตอ่ไปนี ้
                                      1. ผลท่ีปรากฏตอ่นกัเรียน โดยพิจารณาจาก 
                                         1.1 นกัเรียน ได้รับความรู้ครบถ้วนตามหลกัสตูรอยา่งได้ผล 
                                         1.2 นกัเรียน ได้มีการพฒันาการเรียนรู้ให้ดีขึน้ 
                                         1.3 นกัเรียน มีความประพฤตแิละอยู่ในระเบียบวินยัดี 
                                         1.4 นกัเรียน มีความเป็นพลเมืองดี สามารถน าความรู้ไปใช้ด าเนินชีวิตหรือ                      
ประกอบอาชีพได้ 
 
 
 
 
                                      2. ผลท่ีปรากฏตอ่ครู อาจารย์ โดยพิจารณาจาก 

    2.1 การพฒันาการปฏิบตัิหน้าท่ีของครู อาจารย์ โดยให้สามารถปฏิบตัิหน้าท่ี 
ได้อยา่งมีคณุภาพ 
                                         2.2 การสอนและการอบรมของครู อาจารย์ เตม็ตามหลกัสตูรท่ีก าหนดและ
เป็นไป   ตามหลกัวิชาการศกึษาอยา่งได้ผล 
                                         2.3 ครู อาจารย์ เอาใจใสรั่บผิดชอบดแูลการสอนและปกครอง นกัเรียน ทัง้เป็น                     
กลุม่และเป็นรายบคุคล โดยสามารถแก้ปัญหาเก่ียวกบัผลการเรียนและความประพฤตขิองนกัเรียนอยา่ง
ได้ผล 
                                         2.4 ครู อาจารย์ พฒันาตนเองให้เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถดีและความ
ประพฤตสิามารถถ่ายทอดความรู้ได้ 
                                      3. ผลท่ีปรากฏตอ่ผู้ ร่วมงานอ่ืน  โดยพิจารณาจากการพฒันาการท างานของ        
เจ้าหน้าท่ีทกุฝ่ายในสถานศกึษาให้สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบตังิานได้อยา่งมี
คณุภาพ 
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                                      4. ผลท่ีปรากฏตอ่ประชาชน โดยพิจารณาจากผลงานการจดัการศกึษาของ
สถานศกึษา  เป็นท่ียอมรับของประชาชนทัว่ไป โดยประชาชนให้ความเล่ือมใส ศรัทธา และให้ความร่วมมือ
กบัสถาบนัการศกึษา 
                        รายการท่ี 3 ผลงานในฐานะผู้ช านาญการทางการศกึษาทัว่ไป 
                                      โดยพิจารณาจากการมีสว่นร่วมในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง โดย
พิจารณาวา่ผลการปฏิบตังิานท่ีแสดงความช านาญการนัน้ สามารถประยกุต์ใช้ประโยชน์ในการจดั
การศกึษาได้ 
                        (6) ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้ มีผลงานทางวิชาการตามท่ี ก.ท.ก าหนด คือ จะต้องมีผลงานทาง
วิชาการเป็นเอกสารเก่ียวกบัการบริหารสถานศกึษา หรือผลงานทางวิชาการท่ีใช้ในสถานศกึษา ซึง่ ก.ท.
เห็นวา่ใช้ประโยชน์ในการบริหารสถานศกึษาหรือการศกึษาได้ โดยมีรายการพิจารณา ดงันี  ้
                        รายการท่ี 1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก 
                                      1. ความสมบรูณ์เนือ้หาสาระ 
                                         โดยพิจารณาถึงความถกูต้องของเนือ้หา ความสมบรูณ์ครบถ้วน                     
อยา่งเหมาะสมกบัลกัษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้ ๆ รวมทัง้การค้นคว้าอ้างอิงท่ีเป็นท่ีเช่ือถือได้ 
 
 
 
 
 

2. ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 
                                         โดยพิจารณาวา่ผู้จดัท าได้มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์จากของเดมิมีอยูแ่ละ
น ามาใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึน้ หรือจดัท าขึน้ใหม่โดยยงัไมมี่ผู้ใดริเร่ิมจดัท าขึน้ อนึง่ ผลงานทางวิชาการนัน้
จะต้องจดัท าด้วยตนเองหรือเป็นผู้น าในการจดัท าโดยมีส่วนร่วมกนัรับผิดชอบ และมีหลกัฐานแสดงได้ 
                       รายการท่ี 2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก 

                                       1. ประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
                                           โดยพิจารณาว่าผลงานนีจ้ะมีประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการท่ี
สามารถใช้เป็นแหลง่อ้างอิงหรือเป็นแนวปฏิบตัไิด้ 
                                       2. ประโยชน์ตอ่นกัเรียน หรือประโยชน์ตอ่การบริหารสถานศกึษา 
                                           โดยพิจารณาว่า ผลงานนีท้ าให้นกัเรียนสามารถพฒันาตนเองในการเรียนรู้ 
เพ่ือประโยชน์ของการศกึษาเพิ่มเตมิ หรือการประกอบอาชีพ หรือการด ารงชีพได้อยา่งดี หรือท าให้มี
ประโยชน์ตอ่การบริหารสถานศกึษา ท าให้สถานศกึษานัน้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีย่ิงขึน้ 
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                   (7) เกณฑ์การตดัสิน  

  รายการประเมิน คะแนนเตม็ เกณฑ์การตดัสิน 

1. การประเมินความช านาญ        
   1.1 ความช านาญการในการบริหารสถานศกึษา        
   1.2 ผลงานท่ีปรากฏในหน้าท่ีความรับผิดชอบตอ่ 
        นกัเรียน นกัศกึษา ครู อาจารย์ ผู้ ร่วมงานอ่ืน ฯลฯ 
   1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผู้ช านาญการ     
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ 
   2.1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
        2.1.1 ความสมบรูณ์ของเนือ้หาสาระ 
        2.1.2 ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 
   2.2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
        2.2.1 ประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
        2.2.2 ประโยชน์ตอ่นกัเรียนหรือสถานศกึษา   

70 
(30) 

 
(30) 
(10) 
30 

(15) 
 
 

(15) 
 
 
 

เกณฑ์ผา่นร้อยละ 65 ของคะแนน
เตม็ 70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน 
 
 
 
 
เกณฑ์ผา่นร้อยละ 65 ของคะแนน
เตม็ 30 คะแนน คือ 19.5 คะแนน 

รวม 100 เกณฑ์ผา่นร้อยละ 70 

 
 
 

(ข)  วิธีการ 
                              (1) ให้พนกังานครูเทศบาลผู้ประสงค์จะขอก าหนดให้ได้รับเงินเดือนในระดบัท่ีสงูขึน้ 
เป็นผู้จดัท าค าขอตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้โดยจะต้องชีแ้จงผา่นผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ และผลงาน
ทางวิชาการ 
                              (2) ให้ผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้น ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา (กรณีผู้ชว่ยผู้บริหาร
สถานศกึษาเป็นผู้ขอ) ผู้อ านวยการ/หวัหน้ากองการศกึษา และปลดัเทศบาล ตามล าดบั เป็นผู้ รับรองการ
ปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัใิห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ แล้วเทศบาลสง่เร่ืองให้ ก.ท.จ.พิจารณา 
                              (3) ให้ ก.ท.จ.แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน ความช านาญการและ
ผลงานทางวิชาการไมน้่อยกวา่ 5 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านการศกึษาจากมหาวิทยาลยัของ
รัฐและผู้แทนสว่นราชการท่ีเก่ียวข้องตามท่ี ก.ท.ก าหนด เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบตังิานความช านาญการ
และผลงานทางวิชาการตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้ตามเกณฑ์ท่ี ก.ท.ก าหนด โดยแยกกนัประเมินแล้ว
สรุปผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ. พิจารณาตอ่ไป 
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                              ในการนี ้ก.ท.อาจแตง่ตัง้คณะกรรมการตาม (3) ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก
สมัภาษณ์ผู้ขอฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ด้วยก็ได้  

(ค)  การแตง่ตัง้ 
                             นายกเทศมนตรีออกค าสัง่เล่ือนและแตง่ตัง้ฯ โดยผา่นความเห็นชอบ ก.ท.จ. ให้มีผลไม่
ก่อนวนัท่ีผา่นการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตท่ัง้นีต้้องไมย้่อนหลงัข้ามปีงบประมาณ 

ข้อ  212    การเล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่อาจารย์ใหญ่ ผู้ชว่ยผู้อ านวยการโรงเรียน 
และ ผู้ชว่ยผู้อ านวยการวิทยาลยั ระดบั 8 

(ก)  หลกัเกณฑ์ 
                              (1) ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้ ได้ด ารงต าแหนง่อาจารย์ใหญ่ หรือผู้ชว่ยผู้อ านวยการโรงเรียน 
หรือผู้ชว่ยผู้อ านวยการวิทยาลยั มาแล้วไมน้่อยกว่า 3 ปี 
                              (2) ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้ ได้รับเงินเดือนไมต่ ่ากวา่ขัน้ต ่าของระดบั 8 
                              (3) ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้ ได้ปฏิบตังิานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ และลกัษณะงานท่ี
ปฏิบตัเิหมาะสมกบัต าแหนง่ ซึง่รับเงินเดือนในระดบั 8 และมีผลการปฏิบตังิาน 3 ปีการศกึษาย้อนหลงั 
ตามเกณฑ์ท่ี ก.ท.ก าหนด 
 
 
 
 

     (4) ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้มีผลการปฏิบตังิานตามข้อ (3) ได้ผลดีโดยผา่นการประเมิน 
ได้คะแนนเฉล่ียไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 70 
                              (5) ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้ มีความช านาญการในการบริหารสถานศกึษาตามเกณฑ์ท่ี       
ก.ท. ก าหนด รวม 3 รายการ ดงันี ้
                              รายการท่ี 1 พิจารณาความช านาญการในการบริหารสถานศกึษา 
                                            โดยพิจารณาจากการบริหารงานในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
                                            1. งานด้านการปกครอง 
                                            2. งานด้านวิชาการ 
                                            3. งานด้านธุรการหรือบริหารทัว่ไป 
                                            4. งานด้านความสมัพนัธ์กบัชมุชน 
                                            หากการบริหารทัง้ 4 ด้านดงักลา่ว มีผลให้การจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
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ได้ผลดี โดยคณุภาพของการเรียนการสอนตามหลกัสตูรได้ผลสงู เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ี
เก่ียวข้องจงึจะถือวา่เป็นการบริหารสถานศกึษาได้ผลดีมากเข้าลกัษณะความช านาญการในการบริหาร
สถานศกึษา 
                              รายการท่ี 2 พิจารณาผลงานท่ีปรากฏในหน้าท่ีความรับผิดชอบตอ่นกัเรียน ครู 
อาจารย์  ผู้ ร่วมงานอ่ืน ๆ และประชาชนหรือสาธารณชน 
                                            โดยพิจารณาจากผลงานท่ีปรากฏ ดงัตอ่ไปนี ้
                                            1. ผลท่ีปรากฏตอ่นกัเรียน โดยพิจารณาจาก 
                                               1.1 นกัเรียน ได้รับความรู้ครบถ้วนตามหลกัสตูรอยา่งได้ผลดี 
                                               1.2 นกัเรียน ได้มีการพฒันาการเรียนรู้ให้ดีขึน้ 
                                               1.3 นกัเรียน มีความประพฤตแิละอยูใ่นระเบียบวินยัดี 
                                               1.4 นกัเรียน มีความเป็นพลเมืองดี สามารถน าความรู้ไปใช้ด าเนินชีวิต 
หรือประกอบอาชีพได้ดี 
                                            2. ผลท่ีปรากฏตอ่ครู อาจารย์  โดยพิจารณาจาก 
                                               2.1 การพฒันาการปฏิบตัหิน้าท่ีของครู อาจารย์ โดยให้สามารถปฏิบตัิ 
หน้าท่ีได้อยา่งมีคณุภาพดี 
 
 
 
 
 

          2.2 การสอนและการอบรมของครู อาจารย์ เตม็ตามหลกัสตูรท่ีก าหนด 
และเป็นไปตามหลกัวิชาการศกึษาอย่างได้ผลดี 
                                               2.3 ครู อาจารย์ เอาใจใส่รับผิดชอบดแูลการสอนและปกครองนกัเรียน 
ทัง้เป็นกลุม่ และเป็นรายบคุคล โดยสามารถแก้ปัญหาเก่ียวกบัผลการเรียนและความประพฤตขิองนกัเรียน
ได้ผลดี 
                                               2.4 ครู อาจารย์ พฒันาตนเองให้เป็นผู้ มีความรู้ดีความสามารถและ 
ความประพฤติดี สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอยา่งดี  
                                            3. ผลท่ีปรากฏตอ่ผู้ ร่วมงานอ่ืน  โดยพิจารณาจากการพฒันาการท างาน 
ของเจ้าหน้าท่ีทกุฝ่ายในสถานศกึษาให้สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้อยา่งมีประสิทธิภาพเป็นผลดีตอ่งานและ
ปฏิบตังิานได้อยา่งมีคณุภาพ 
                                            4. ผลท่ีปรากฏตอ่ประชาชน  โดยพิจารณาจากผลงานการจดัการศกึษาของ 
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สถานศกึษาได้ผลดีเป็นท่ียอมรับของประชาชนทัว่ไป โดยประชาชนให้ความเล่ือมใสศรัทธาและให้ความ
ร่วมมือกบัสถานศกึษาเป็นอยา่งดี 
                              รายการท่ี 3 ผลงานในฐานะผู้ช านาญการทางการศึกษาโดยทัว่ไป 
                                            โดยพิจารณาจากการมีสว่นร่วมและการยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ 
ท่ีเก่ียวข้อง โดยพิจารณาวา่ ผลการปฏิบตังิานท่ีแสดงความเช่ียวชาญนัน้ สามารถประยกุต์ใช้ประโยชน์ใน
การจดัการศกึษาได้เป็นอย่างดี 
                  (6) ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้มีผลงานทางวิชาการตามท่ี ก.ท.ก าหนด คือ จะต้องมีผลงานทาง
วิชาการเป็นเอกสารเก่ียวกบัการบริหารสถานศกึษาหรือผลงานทางวิชาการท่ีใช้ในสถานศกึษา ซึง่ ก.ท.เห็น
วา่ใช้ประโยชน์ในการบริหารสถานศกึษาหรือการศกึษาได้เป็นอยา่งดี โดยมีรายการพิจารณา ดงันี ้
                             รายการท่ี 1  คณุภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก 
                                            1. ความสมบรูณ์ของเนือ้หาสาระ 
                                               โดยพิจารณาถึงความถกูต้องของเนือ้หา ความสมบรูณ์ครบถ้วนอยา่ง 
เหมาะสมกบัลกัษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้ ๆ รวมทัง้การค้นคว้าอ้างอิงท่ีเป็นท่ีเช่ือถือได้ 
                                            2. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
                                               โดยพิจารณาว่า ผู้จดัท าได้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์จากของเดมิท่ีมีอยู่ 
และน ามาใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึน้ หรือจดัท าขึน้ใหมโ่ดยไมมี่ผู้ใดริเร่ิมจดัท าขึน้ อนึง่ ผลงานทางวิชาการนัน้
จะต้องจดัท าด้วยหรือเป็นผู้น าในการจดัท า โดยมีสว่นร่วมรับผิดชอบและมีหลกัฐานแสดงได้ 
 
 

      รายการท่ี 2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก 
                                             1. ประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
                                                 โดยพิจารณาวา่ ผลงานนีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
ท่ีสามารถใช้เป็นแหลง่อ้างอิง หรือเป็นแนวปฏิบตัิอยา่งได้ผลดี 
                                             2. ประโยชน์ตอ่นกัเรียนหรือประโยชน์ตอ่การบริหารสถานศกึษา 
                                                 โดยพิจารณาวา่ ผลงานนีท้ าให้นกัเรียนได้รับความรู้และพฒันาตนเอง 
ในการเรียนรู้เพ่ือประโยชน์ของการศกึษาเพิ่มเตมิ หรือประกอบอาชีพ หรือการด ารงชีพได้อยา่งดี หรือท าให้
มีประโยชน์ตอ่การบริหารสถานศกึษาท าให้สถานศกึษานัน้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึน้                               
                   (7) เกณฑ์การตดัสิน  

  รายการประเมิน คะแนนเตม็ เกณฑ์การตดัสิน 

1. การประเมินความช านาญ        
   1.1 ความช านาญการในการบริหารสถานศกึษา        

70 
(30) 

เกณฑ์ผา่นร้อยละ 65 ของคะแนน
เตม็ 70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน 
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  รายการประเมิน คะแนนเตม็ เกณฑ์การตดัสิน 

   1.2 ผลงานท่ีปรากฏในหน้าท่ีความรับผิดชอบตอ่ 
        นกัเรียน นกัศกึษา ครู อาจารย์ ผู้ ร่วมงานอ่ืน ฯลฯ 
   1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผู้ช านาญการ     
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ 
   2.1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
        2.1.1 ความสมบรูณ์ของเนือ้หาสาระ 
        2.1.2 ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 
   2.2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
        2.2.1 ประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
        2.2.2 ประโยชน์ตอ่นกัเรียนหรือสถานศกึษา   

 
(30) 
(10) 
30 

(15) 
 
 

(15) 
 
 
 

 
 
 
 
เกณฑ์ผา่นร้อยละ 65 ของคะแนน
เตม็ 30 คะแนน คือ 19.5 คะแนน 

รวม 100 เกณฑ์ผา่นร้อยละ 75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ข)  วิธีการ 
                             (1) ให้พนกังานครูเทศบาลผู้ประสงค์จะขอก าหนดให้ได้รับเงินเดือนในระดบัท่ีสงูขึน้ 
เป็นผู้จดัท าค าขอตามแนบท้ายท้ายหลกัเกณฑ์นี ้โดยจะต้องชีแ้จงผา่นผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ และ
ผลงานทางวิชาการ 
                             (2) ให้ผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้น ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา (กรณีผู้ชว่ยผู้บริหาร
สถานศกึษาเป็นผู้ขอ) ผู้อ านวยการ/หวัหน้ากองการศกึษา และปลดัเทศบาล ตามล าดบั เป็นผู้ รับรองการ
ปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัใิห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ แล้วเทศบาลสง่เร่ืองให้ ก.ท.จ.พิจารณา 
                             (3) ให้ ก.ท.จ.แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน ความช านาญการและ
ผลงานทางวิชาการไมน้่อยกวา่ 5 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านการศกึษาจากมหาวิทยาลยัของ
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รัฐ และผู้แทนสว่นราชการท่ีเก่ียวข้องตามท่ี ก.ท.ก าหนด เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบตังิาน ความช านาญการ
และผลงานทางวิชาการตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้ตามเกณฑ์ท่ี ก.ท.ก าหนด โดยแยกกนัประเมิน แล้ว
สรุปผลการพิจารณาให้ ก.ท.จ.พิจารณาตอ่ไป 
                    ในการนี ้ก.ท.อาจแตง่ตัง้คณะกรรมการ (3) ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียกสมัภาษณ์
ผู้ขอฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ด้วยก็ได้ 
    (ค)  การแตง่ตัง้ 
                             นายกเทศมนตรีออกค าสัง่เล่ือนและแตง่ตัง้ฯ โดยผา่นความเห็นชอบ ก.ท.จ. ได้มีผลไม่
ก่อนวนัท่ีผา่นการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตท่ัง้นีต้้องไมย้่อนหลงัข้ามปีงบประมาณ 

ข้อ  213    การเล่ือนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ผู้อ านวยการโรงเรียนและผู้อ านวยการ 
วิทยาลยั ระดบั 9           

(ก)  หลกัเกณฑ์ 
                              (1) ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้ ได้ด ารงต าแหนง่ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้อ านวยการ
วิทยาลยัมาแล้วไมน้่อยกวา่ 3 ปี 
                              (2) ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้ ได้รับเงินเดือนไมต่ ่ากวา่ขัน้ต ่าของระดบั 9 
                              (3) ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้ ได้ปฏิบตังิานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ และลกัษณะงานท่ี
ปฏิบตัเิหมาะสมกบัต าแหนง่ ซึง่รับเงินเดือนในระดบั 9 และมีผลการปฏิบตังิาน 3 ปีการศกึษาย้อนหลงั 
ตามเกณฑ์ท่ี ก.ท.ก าหนด 
 
 

(4) ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้มีผลการปฏิบตังิานตามข้อ (3) ได้ผลดีโดยผา่นการประเมินได้               
คะแนนเฉล่ียไมต่ ่ากว่าร้อยละ 70 
                              (5) ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้ มีความเช่ียวชาญในการบริหารสถานศกึษาตามเกณฑ์ท่ี ก.ท.
ก าหนด   รวม 3 รายการ ดงันี ้
                             รายการท่ี 1 พิจารณาความเช่ียวชาญในการบริหารสถานศกึษา 
                                           โดยพิจารณาจากการบริหารในเร่ืองตอ่ไปนี ้
                                           1. งานด้านการปกครอง 
                                           2. งานด้านวชิาการ 
                                           3. งานด้านธุรการหรือบริหารทัว่ไป 
                                           4. งานด้านความสมัพนัธ์กบัชมุชน 
                                           หากการบริหารทัง้ 4 ด้านดงักลา่ว มีผลให้การจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
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ได้ผลดียิ่งขึน้ โดยคณุภาพของการเรียนการสอนตามหลกัสตูรได้ผลดียิ่งขึน้เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง จงึจะถือว่าเป็นการบริหารสถานศกึษาได้ผลดีมากเป็นพิเศษเข้าลกัษณะความเช่ียวชาญ
ในการบริหารสถานศกึษา 
                            รายการท่ี 2 พิจารณาผลงานท่ีปรากฏในหน้าท่ีความรับผิดชอบตอ่นกัเรียน ครู อาจารย์  

ผู้ ร่วมงานอ่ืน ๆ และประชาชนหรือสาธารณชน โดยพิจารณาจากผลงานท่ีปรากฏ ดงัตอ่ไปนี  ้
                                           1. ผลท่ีปรากฏตอ่นกัเรียน โดยพิจารณาจาก  
                                              1.1 นกัเรียน ได้รับความรู้ครบถ้วนตามหลกัสตูรอยา่งได้ผลดี  
                                              1.2 นกัเรียน พฒันาการเรียนรู้ให้ดีขึน้ทกุระดบั เชน่ จากระดบัต ่ากวา่  
ปานกลาง เป็นระดบัปานกลาง หรือสงูกว่าหรือจากระดบัปานกลางเป็นระดบัดีหรือสงูกวา่หรือจากระดบัดี
เป็นระดบัดียิ่งขึน้  
                                              1.3 นกัเรียน มีความประพฤตแิละอยูใ่นระเบียบวินยัดี  
                                              1.4 นกัเรียน มีความเป็นพลเมืองดี สามารถน าความรู้ไปใช้ด าเนินชีวิตหรือ                 
ประกอบอาชีพได้ดี  
                                           2. ผลท่ีปรากฏตอ่ครู อาจารย์ โดยพิจารณาจาก  
                                              2.1 การพฒันาการปฏิบตัิหน้าท่ีของครู อาจารย์ โดยให้สามารถปฏิบตัิ
หน้าท่ี ได้อย่างมีคณุภาพดียิ่ง  
 
 
 
 
 
 
 

         2.2 การสอนและการอบรมของครู อาจารย์ เตม็ตามหลกัสตูรท่ีก าหนดและ 
เป็นไปตามหลกัสตูรท่ีก าหนดและเป็นไปตามหลกัวิชาการศกึษาอยา่งได้ผลดียิ่ง  
                                              2.3 ครู อาจารย์ เอาใจใส่รับผิดชอบดแูลการสอนและปกครอง นกัเรียน 
ทัง้เป็นกลุม่และเป็นรายบคุคล โดยสามารถแก้ปัญหาเก่ียวกบัผลการเรียนและความประพฤตขิองนกัเรียน
อยา่งได้ผลดียิ่ง 
                                              2.4 ครู อาจารย์ พฒันาตนเองให้เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถและ 
ความประพฤติดี สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอยา่งดี  
                                           3. ผลท่ีปรากฏตอ่ผู้ ร่วมงานอ่ืน โดยพิจารณาจากการพฒันาการท างานของ 
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เจ้าหน้าท่ีทกุฝ่ายในสถานศกึษาให้สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นผลดีตอ่งานและ
ปฏิบตังิานได้อยา่งมีคณุภาพดียิ่ง  
                                           4. ผลท่ีปรากฏตอ่ประชาชน โดยพิจารณาจากผลงานการจดัการศกึษาของ 
สถานศกึษาได้ผลดียิ่ง เป็นท่ียอมรับของประชาชนทัว่ไป โดยประชาชนให้ความเล่ือมใส ศรัทธา และให้
ความร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษาเป็นอยา่งดียิ่ง  
                             รายการท่ี 3 ผลงานในฐานะผู้ เช่ียวชาญทางการศกึษาโดยทัว่ไป  
                                           โดยพิจารณาจากการมีสว่นร่วมและการยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ 
ท่ีเก่ียวข้อง โดยพิจารณาวา่ผลการปฏิบตังิานท่ีแสดงความเช่ียวชาญนัน้ สามารถประยกุต์ใช้ประโยชน์ใน
การจดัการศกึษาได้เป็นอย่างดี  
                       (6) ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้มีผลงานทางวิชาการตามท่ี ก.ท.ก าหนด คือ จะต้องมีผลงานทาง
วิชาการเป็นเอกสารเก่ียวกบัการบริหารสถานศกึษา หรือผลงานทางวิชาการท่ีใช้ในสถานศกึษาท่ี ก.ท. เห็น
วา่ใช้ประโยชน์ในการบริหารสถานศกึษาหรือการศกึษาได้เป็นอยา่งดีมาก โดยมีรายการพิจารณา ดงันี ้ 
                            รายการท่ี 1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก  
                                          1. ความสมบรูณ์เนือ้หาสาระ  
                                             โดยพิจารณาถึงความถกูต้องของเนือ้หา ความสมบรูณ์ครบถ้วนอยา่ง
เหมาะสม  กบัลกัษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้ ๆ รวมทัง้การค้นคว้าอ้างอิงท่ีเป็นท่ีเช่ือถือได้  
                                          2. ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์  
                                             โดยพิจารณาวา่ผู้จดัท าได้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์จากของเดมิมีอยูแ่ละ
น ามา  ใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึน้ หรือจดัท าขึน้ใหมโ่ดยยงัไมมี่ผู้ใดริเร่ิมจดัท าขึน้ อนึง่ ผลงานทางวิชาการนัน้
จะต้องจดัท าด้วยตนเองหรือเป็นผู้น าในการจดัท าโดยมีส่วนร่วมกนัรับผิดชอบและมีหลกัฐานแสดงได้ 

     รายการท่ี 2  ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก  
                                            2.1 ประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการ  
                                                โดยพิจารณาวา่ผลงานนีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
ท่ีสามารถใช้เป็นแหลง่อ้างอิงหรือเป็นแนวปฏิบตัิอยา่งได้ผลดียิ่ง  
                                           2.2 ประโยชน์ตอ่นกัเรียนหรือประโยชน์ตอ่การบริหารสถานศกึษา  
                                                โดยพิจารณาวา่ ผลงานนีท้ าให้นกัเรียนได้รับความรู้และพฒันาตนเอง 
ในการเรียนรู้เพ่ือประโยชน์ของการศกึษาเพิ่มเตมิ หรือการประกอบอาชีพ หรือการด ารงชีพได้อยา่งดีย่ิงขึน้
หรือท าให้มีประโยชน์ตอ่การบริหารสถานศกึษาท าให้สถานศกึษานัน้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี
ยิ่งขึน้              
  (7) เกณฑ์การตดัสิน 

รายการประเมิน คะแนนเตม็ เกณฑ์การตดัสิน 
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1. การประเมินความเช่ียวชาญ 
   1.1 ความช านาญการในการบริหารสถานศกึษา 
   1.2 ผลงานท่ีปรากฏในหน้าท่ีความรับผิดชอบตอ่ 
        นกัเรียน นกัศกึษา ครู อาจารย์ ผู้ ร่วมงานอ่ืน ฯลฯ 
   1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผู้ เช่ียวชาญ 
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ 
   2.1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
        2.1.1 ความสมบรูณ์ของเนือ้หาสาระ 
        2.1.2 ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 
   2.2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
        2.2.1 ประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
        2.2.2 ประโยชน์ตอ่นกัเรียนหรือสถานศกึษา  

70 
(30) 
(30) 

 
(10) 
30 

(15) 
 
 

(15) 

เกณฑ์ผา่นร้อยละ 70 ของคะแนน
เตม็ 70 คะแนน คือ 49 คะแนน 
 
 
 
 
เกณฑ์ผา่นร้อยละ 70 ของคะแนน
เตม็ 30 คะแนน คือ 21 คะแนน 

รวม 100 เกณฑ์ผา่นร้อยละ 75 

 
 
 
 
 
 
 

(ข)  วิธีการ 
                            (1) ให้พนกังานครูเทศบาลผู้ประสงค์จะขอก าหนดให้ได้รับเงินเดือนในระดบัท่ีสงูขึน้ 
เป็นผู้จดัท าค าขอตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้โดยจะต้องชีแ้จงผา่นผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ และผลงาน
ทางวิชาการ 
                            (2) ให้ผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้น ได้แก่ ผู้อ านวยการ/หวัหน้ากองการศกึษา และ              
ปลดัเทศบาล ตามล าดบั เป็นผู้ รับรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัใิห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
แล้วเทศบาลสง่เร่ือง ก.ท.จ.พิจารณา 
                            (3) ให้ ก.ท.จ.แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฎิบตังิาน ความเช่ียวชาญและ         
ผลงานทางวิชาการไมน้่อยกวา่ 5 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านการศกึษาจากมหาวิทยาลยัของ
รัฐและผู้แทนสว่นราชการท่ีเก่ียวข้อง ตามท่ี ก.ท.ก าหนด เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบตัิความเช่ียวชาญ และ
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ผลงานทางวิชาการตามแบบท้าย  หลกัเกณฑ์นี ้ตามเกณฑ์ท่ี ก.ท.ก าหนด โดยแยกกนัประเมิน แล้วสรุปผล
การพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาตอ่ไป 
                          ในการนี ้ก.ท.อาจแตง่ตัง้คณะกรรมการตาม (3) ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก
สมัภาษณ์ผู้ขอฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ด้วยก็ได้ 

(ค)  การแตง่ตัง้ 
                              นายกเทศมนตรีออกค าสัง่เล่ือนและแตง่ตัง้ฯ โดยผา่นความเห็นชอบ ก.ท.จ. โดยให้มี
ผลไมก่่อนวนัท่ีผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตท่ัง้นีต้้องไมย้่อนหลงัข้ามปีงบประมาณ 

ข้อ  214    การเล่ือนต าแหน่งและระดบัพนกังานครูเทศบาลให้สงูขึน้ 
(ก)  สายงานผู้สอนและผู้สนบัสนนุการสอน 

(1) เล่ือนผู้ด ารงต าแหนง่ครู 1ระดบั (1 – 3)  ขึน้ด ารงต าแหน่งครู 2 ระดบั (2 – 4) 
(2) เล่ือนผู้ด ารงต าแหนง่ครู 2 ระดบั (2 – 4) ขึน้ด ารงต าแหนง่อาจารย์ 1 ระดบั (3 - 5) 
(3) เล่ือนผู้ด ารงต าแหนง่อาจารย์ 1 ระดบั (3 – 5) ขึน้ด ารงต าแหนง่อาจารย์ 2 ระดบั (6 – 

7) 
(4) เล่ือนผู้ด ารงต าแหนง่อาจารย์ 2 ระดบั (6 – 7) ขึน้ด ารงต าแหนง่อาจารย์ 3 ระดบั (6- 8) 

(ข)  สายงานผู้บริหารสถานศกึษา 
(1) เล่ือนผู้ด ารงต าแหนง่ผู้ชว่ยครูใหญ่ ระดบั (4 – 5) ขึน้ด ารงต าแหนง่ผู้ชว่ยอาจารย์ใหญ่  

ระดบั (5 – 6)  และต าแหนง่ผู้ชว่ยอาจารย์ใหญ่ ระดบั (5- 6) ขึน้ด ารงต าแหนง่ผู้ชว่ยผู้อ านวยการโรงเรียน
หรือผู้ชว่ยผู้อ านวยการวิทยาลยั ระดบั (6 – 7) 
 
 
 

(2) เล่ือนผู้ด ารงต าแหนง่ครูใหญ่ ระดบั (5 – 6) ขึน้ด ารงต าแหนง่อาจารย์ใหญ่           
ระดบั (6 – 7) และต าแหนง่อาจารย์ใหญ่ ระดบั (6 – 7) ขึน้ด ารงต าแหนง่ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือ              
ผู้อ านวยการวิทยาลยั ระดบั (7 – 8) 

ข้อ  215    เล่ือนผู้ด ารงต าแหนง่ครู 1ระดบั (1 – 3) ขึน้ด ารงต าแหนง่ครู 2 ระดบั (2 – 4) 
(ก)  หลกัเกณฑ์  

                              (1) จะต้องเป็นผู้ซึง่ได้รับเงินเดือนไมต่ ่ากว่าขัน้ต ่าของอนัดบัเงินเดือนตามต าแหนง่        
ครู 2 
                              (2) จะต้องมีคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ส าหรับต าแหนง่ตามมาตรฐานก าหนด            
ต าแหนง่ครู 2  ท่ีจะเล่ือนและแตง่ตัง้  
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                              (3) จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีผลงานตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบและลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ
เหมาะสมกบัต าแหนง่ท่ีจะเล่ือน โดยผ่านการประเมินคณุภาพงานตามเกณฑ์ท่ี ก.ท.ก าหนด  

(ข)  วิธีการ  
                              (1) ผู้ มีคณุสมบตัคิรบถ้วน จดัท ารายงานคณุภาพงานตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้
เสนอตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้เป็นผู้ รับรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัใิห้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ แล้วเทศบาลสง่เร่ืองให้ ก.ท.จ.พิจารณา 
                             (2) ให้ ก.ท.จ.แตง่ตัง้คณะกรรมการจ านวนไมน้่อยกวา่ 5 คน ประกอบด้วยผู้ทรง        
คณุวฒุิใน ก.ท.จ. เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสว่นราชการท่ีเก่ียวข้อง เป็นกรรมการ ประเมินคณุภาพงาน
ตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้ตามเกณฑ์ท่ี ก.ท.ก าหนด โดยแยกกนัประเมิน แล้วสรุปผลการพิจารณาเสนอ 
ก.ท.จ.พิจารณาตอ่ไป 

(ค)  การแตง่ตัง้  
                              นายกเทศมนตรีออกค าสัง่เล่ือนและแตง่ตัง้ฯ โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. โดยให้       
มีผลไมก่่อนวนัท่ีผา่นการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตท่ัง้นีต้้องไมย้่อนหลงัข้ามปีงบประมาณ               

ข้อ  216    เล่ือนผู้ด ารงต าแหนง่ครู 2 ระดบั (2 – 4) ขึน้ด ารงต าแหนง่อาจารย์ 1 ระดบั (3 – 5) 
(ก)  หลกัเกณฑ์ 

                         (1) จะต้องเป็นผ้ท่ีได้รับเงินเดือนไมต่ ่ากว่าขัน้ต ่าก่อนวนัเร่ิมต้นปีงบประมาณท่ีจะเล่ือน      
ไมต่ ่ากวา่ขัน้ 5,180 บาท 
 
                         (2) จะต้องมีคณุสมบตัเิฉพาะต าแหนง่ส าหรับต าแหนง่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่
อาจารย์ 1  ท่ีจะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้ 

            (3) จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีผลงานตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบและลกัษณะงานท่ีปฏิบตั ิ         
เหมาะสมกบัต าแหนง่ท่ีจะเล่ือนฯ โดยผา่นการประเมินคณุภาพงานตามเกณฑ์ท่ี ก.ท.ก าหนด 

(ข)  วิธีการ 
                         (1) ผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วน จดัท ารายงานคณุภาพงานตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นีเ้สนอตอ่
ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้เป็นผู้ รับรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
แล้วเทศบาลสง่เร่ืองให้ ก.ท.จ.พิจารณา 
                         (2) ให้ ก.ท.จ.แตง่ตัง้คณะกรรมการไมน้่อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวฒุิใน         
ก.ท.จ.เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสว่นราชการท่ีเก่ียวข้อง เป็นกรรมการ ประเมินคณุภาพงานตามแบบ
ท้ายหลกัเกณฑ์นี ้ตามเกณฑ์ท่ี ก.ท.ก าหนด โดยแยกกนัประเมิน แล้วสรุปผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.
พิจารณาตอ่ไป 
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(ค)  การแตง่ตัง้ 
                             นายกเทศมนตรีออกค าสัง่เล่ือนและแตง่ตัง้ฯ โดยผา่นความเห็นของ ก.ท.จ.ให้มีผลไม่
ก่อนวนัท่ีผา่นการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตท่ัง้นีต้้องไมย้่อนหลงัข้ามปีงบประมาณ 

ข้อ  217    เล่ือนผู้ด ารงต าแหนง่อาจารย์ 1ระดบั (3 – 5) ขึน้ด ารงต าแหนง่อาจารย์ 2  
ระดบั (6 – 7) 

(ก)  หลกัเกณฑ์ 
                          (1) จะต้องเป็นผู้ซึ่งได้รับเงินเดือนไมต่ ่ากวา่ขัน้ต ่าของระดบัเงินเดือนตามต าแหนง่
อาจารย์ 2  
                          (2) จะต้องมีคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่พนกังานครู 
เทศบาล ต าแหนง่อาจารย์ 2 ท่ีจะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้  
                          (3) จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีผลงานตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบและลกัษณะงานท่ีปฏิบตั ิ         
เหมาะสมกบัต าแหนง่ท่ีจะเล่ือน โดยผ่านการประเมินคณุภาพงานตามเกณฑ์ท่ี ก.ท.ก าหนด 

(ข)  วิธีการ 
                           (1) ผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วน จดัท ารายงานคณุภาพงานตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้       
เสนอตอ่ผู้บงัคบับญัชา ตามล าดบัชัน้เป็นผู้ รับรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัใิห้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์แล้วเทศบาลสง่เร่ืองให้ ก.ท.จ.พิจารณา 
 
 
 
 

    (2) ให้ ก.ท.จ.แตง่ตัง้คณะกรรมการจ านวนไมน้่อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวฒุิ 
ใน ก.ท.จ. เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสว่นราชการท่ีเก่ียวข้อง เป็นกรรมการประเมินคณุภาพงานตาม
แบบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้ตามเกณฑ์ท่ี ก.ท.ก าหนด โดยแยกกนัประเมิน แล้วสรุปผลการพิจารณาเสนอ            
ก.ท.จ.พิจารณาตอ่ไป 

(ค)  การแตง่ตัง้ 
                              นายกเทศมนตรีออกค าสัง่เล่ือนและแตง่ตัง้ฯ โดยผา่นความเห็นชอบของ ก.ท.จ. และ
ให้มีผลไมก่่อนวนัท่ีผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตท่ัง้นี ้ต้องไมย้่อนหลงัข้าม
ปีงบประมาณ 

ข้อ  218    เล่ือนผู้ด ารงต าแหนง่อาจารย์ 2 ระดบั (6 – 7) ขึน้ด ารงต าแหนง่อาจารย์ 3  
ระดบั (6 – 8) 
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   (ก)  หลกัเกณฑ์  
                         (1) จะต้องเป็นผู้ซึง่ได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากวา่ขัน้ต ่าของระดบัเงินเดือนตามต าแหนง่ 
อาจารย์ 3  
                         (2) จะต้องมีคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่พนกังาน 
ครูเทศบาล ต าแหนง่อาจารย์ 3 ท่ีจะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้  
                         (3) จะต้องมีชัว่โมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึง่ท่ีได้ก าหนดไว้ในหลกัสตูรและปฏิบตังิาน
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องเฉลียปีการศกึษาละไมต่ ่ากว่า 1,260 ช.ม.  
                         (4) จะต้องมีผลงานตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบและลกัษณะงานท่ีเหมาะสมกับต าแหนง่ 
อาจารย์ 3 และผลการปฏิบตัิย้อนหลงั 3 ปี โดยผ่านการประเมินคณุภาพงาน ปริมาณงาน ตามเกณฑ์        
ท่ี ก.ท.ก าหนด  
                         (5) ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้ มีความช านาญการตามเกณฑ์ท่ี ก.ท.ก าหนด รวม 3 รายการ ดงันี ้ 
                             รายการท่ี 1 การพิจารณาความช านาญการในการสอนวิชาการสาขาวิชาใดวิชาหนึง่  
                                           โดยพิจารณาจากการวางแผนการสอน เตรียมการสอน ท าการสอน          
การจดัท า ผลิตและใช้ส่ือการเรียนการสอน เคร่ืองมืออปุกรณ์อ่ืน ๆ การวดัผล และประเมินผลการเรียน     
การสอนโดยในการ ปฏิบตังิานนัน้  มีลกัษณะสามารถริเร่ิม สร้างสรรค์ หรือพฒันาในงานสอนจนได้ผลงาน 
ซึง่มีประโยชน์ปรากฏเป็นท่ียอมรับ และสามารถน าไปเป็นแบบอยา่งในการปฏิบตังิานได้  
                             รายการท่ี 2 การพิจารณาผลงานท่ีปรากฏในหน้าท่ีความรับผิดชอบตอ่นกัเรียน ครู 
อาจารย์ ผู้ ร่วมงานอ่ืน ๆ และประชาชนหรือสาธารณชน 
 
 

       โดยพิจารณาจากผลงานท่ีปรากฏดงัตอ่ไปนี ้ 
                                            1. ผลท่ีปรากฏตอ่นกัเรียน โดยพิจารณาจาก  
                                               1.1 ผลการสอนท่ีประเมินได้วา่มีผลสมัฤทธ์ิสงู โดยผลการเรียนของ       
นกัเรียนท่ีรับผิดชอบ มีการพฒันา เชน่ จากนกัเรียนท่ีมีระดบัความรู้ต ่ากวา่เกณฑ์ ปานกลาง เป็นระดบั
ความรู้ปานกลาง หรือจากนกัเรียนท่ีมีระดบัความรู้ในเกณฑ์ปานกลาง เป็นระดบัความรู้ในเกณฑ์ดี หรือ
จากนกัเรียนท่ีมีระดบัความรู้ใน เกณฑ์ดีเป็นดียิ่งขึน้และมีหลกัฐานเป็นท่ีปรากฏชดั  
                                               1.2 การอบรมดแูลเก่ียวกบัความประพฤตแิละการรักษาวินยั การปกครอง 
ดแูล และการให้ค าแนะน าและแนะแนวตา่ง ๆ แก่นกัเรียนท่ีได้รับมอบหมายได้อยา่งดี จนมีผลให้นกัเรียนมี 
ความประพฤตแิละวินยัดีขึน้  
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                                           2. ผลท่ีปรากฏตอ่ครู อาจารย์ และผู้ ร่วมงานอ่ืน โดยพิจารณาจากผลงานท่ี
แสดงความช านาญ ซึง่ได้น าไปท าการสอน การให้ค าแนะน า ปรึกษา นิเทศ หรือสาธิตแก่ครู อาจารย์ ให้
สามารถน าไปปฏิบตัไิด้ เป็นท่ียอมรับของครู อาจารย์ และผู้ ร่วมงานอ่ืน  
                                           3. ผลท่ีปรากฏตอ่ผู้ปกครองหรือประชาชน พิจารณาจากความเล่ือมใสของ 
ผู้ปกครองหรือประชาชนในชมุชนนัน้ ๆ โดยผู้ปกครองหรือประชาชนมาปรึกษาหารือในเร่ืองการศกึษา         
เลา่เรียน ความประพฤติ คณุธรรม และศีลธรรมของนกัเรียน ทัง้นี ้ให้เน้นผลท่ีปรากฏตอ่ผู้ปกครองหรือ
ประชาชนในสว่นท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การเรียนการสอนเทา่นัน้  
                             รายการท่ี 3 การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผู้ช านาญการ  
                                           โดยพิจารณาจากการมีสว่นร่วมในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง โดย
พิจารณาวา่ผลการปฏิบตังิานท่ีแสดงความช านาญการนัน้สามารถประยกุต์ใช้ประโยชน์ในการศกึษาได้                           
                       (6)  ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้ มีผลงานทางวิชาการตามท่ี ก.ท.ก าหนด คือ จะต้องมีผลงานทาง
วิชาการเป็นเอกสารเก่ียวกบัการสอน ซึง่แสดงความช านาญการในด้านนัน้ ๆ หรือผลงานทางวิชาการใน
ลกัษณะอ่ืน ซึง่ ก.ท. เห็นวา่ใช้ประโยชน์ในการสอนหรือการศกึษาได้ โดยมีรายการพิจารณา ดงันี ้ 
                             รายการท่ี 1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก  
                                           1. ความสมบรูณ์ของเนือ้หาสาระ  
                                              โดยพิจารณาถึงความถกูต้องของเนือ้หา ความสมบรูณ์ครบถ้วนอยา่ง
เหมาะสมกบัลกัษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้ ๆ รวมทัง้การค้นคว้าอ้างอิงท่ีเป็นเช่ือถือได้  
 
 
 
 
 

    2. ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์  
                                             โดยพิจารณาผู้จดัท าได้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์จากของเดมิท่ีมีอยู ่ 
และน ามาใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึน้ หรือจดัท าขึน้ใหม่ โดยไมมี่ผู้ใดเร่ิมจดัท าขึน้ อนึง่ ผลงานทางวิชาการนัน้
จะต้องจดัท าด้วยตนเอง หรือเป็นผู้น าในการจดัท า โดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบและมีหลกัฐานแสดงได้  
                             รายการท่ี 2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณา  
                                           1. ประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการ  
                                              โดยพิจารณาวา่ ผลงานนีจ้ะมีประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการท่ี
สามารถใช้เป็นแหลง่อ้างอิง หรือเป็นแนวทางปฏิบตัไิด้  
                                           2. ประโยชน์ตอ่นกัเรียนนกัศกึษา  
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                                              โดยพิจารณาวา่ ผลงานนีท้ าให้นกัเรียนได้รับความรู้และพฒันาตนเอง 
ในการเรียนรู้ วิชาการดงักลา่วอยา่งได้ผลดียิ่ง และท าให้เกิดประโยชน์ตอ่นกัเรียนในอนัท่ีจะน าความรู้
ดงักลา่วไปใช้ในการศกึษาเพิ่มเตมิ หรือการประกอบอาชีพหรือการด ารงชีพได้  
  (7) จะต้องได้รับการประเมินโดยได้คะแนนทัง้ปริมาณงานและคณุภาพงานไมต่ ่ากวา่ร้อย
ละ 70 และมีผลการประเมินเฉล่ียไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 และมีเกณฑ์การตดัสิน ดงันี ้

รายการประเมิน คะแนนเตม็ เกณฑ์การตดัสิน 

1. การประเมินความช านาญ 
   1.1 ความช านาญการในการสอนวิชาการสาขาวิชาใด  
        วิชาหนึง่  
   1.2 ผลงานท่ีปรากฏในหน้าท่ีความรับผิดชอบตอ่ 
        นกัเรียน นกัศกึษา ครู อาจารย์ ผู้ ร่วมงานอ่ืน ฯลฯ 
   1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผู้ช านาญการ 
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ 
   2.1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
        2.1.1 ความสมบรูณ์ของเนือ้หาสาระ 
        2.1.2 ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 
   2.2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
        2.2.1 ประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
        2.2.2 ประโยชน์ตอ่นกัเรียนและนกัศกึษา  

70 
(30) 

 
(30) 

 
(10) 
30 

(15) 
 
 

(15) 

เกณฑ์ผา่นร้อยละ 65 ของคะแนน
เตม็ 70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน 
 
 
 
 
เกณฑ์ผา่นร้อยละ 65 ของคะแนน
เตม็ 30 คะแนน คือ 19.5 คะแนน 

รวม 100 เกณฑ์ผา่นร้อยละ 75 

 
 
 

(ข)  วิธีการ  
                              (1) ให้พนกังานครูเทศบาลผู้ขอเป็นผู้จดัท าค าขอตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้โดย
จะต้องชีแ้จงผา่นผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ และผลงานทางวิชาการ 
                              (2) ให้หวัหน้าสถานศกึษา ผู้อ านวยการ/หวัหน้ากองการศกึษา และปลดัเทศบาลเป็น 
ผู้ รับรองการปฏิบตังิาน และตรวจสอบคณุสมบตัใิห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ แล้วเทศบาลสง่เร่ืองให้ ก.ท.จ.
พิจารณา 
                              (3) ให้ ก.ท.จ.แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน ความช านาญและ       
ผลงานทางวิชาการไมน้่อยกวา่ 5 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านการศกึษาจากมหาวิทยาลยัของ
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รัฐและผู้แทนสว่นราชการท่ีเก่ียวข้องตามท่ี ก.ท.ก าหนด เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบตังิานความช านาญการ
และผลงานทางวิชาการตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้ตามเกณฑ์ท่ี ก.ท.ก าหนด โดยแยกกนัประเมิน แล้ว
สรุปผลการพิจารณาเสนอให้ ก.ท.จ.พิจารณาตอ่ไป 
                             ในการนี ้ก.ท.อาจแตง่ตัง้คณะกรรมการตาม (3) ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก
สมัภาษณ์ผู้ขอฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ด้วยก็ได้ 

(ค)  การแตง่ตัง้  
                              นายกเทศมนตรีออกค าสัง่เล่ือนและแตง่ตัง้ฯ โดยผา่นความเห็นชอบ ก.ท.จ. และ       
ไมก่่อนวนัท่ีผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตท่ัง้นีต้้องไมย้่อนหลงัข้ามปีงบประมาณ  

ข้อ  219    สายงานผู้บริหารสถานศกึษา 
(ก)  หลกัเกณฑ์การปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ 

               (1) การปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ มี 2 กรณี คือ 
                        -  ต าแหนง่ผู้ชว่ยผู้บริหารสถานศกึษา ได้แก่ ปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ผู้ ชว่ย          
ครูใหญ่ ระดบั (4 – 5) เป็นต าแหนง่ผู้ชว่ยอาจารย์ใหญ่ ระดบั (5 – 6) และต าแหนง่ผู้ชว่ยอาจารย์ใหญ่ 
ระดบั (5 – 6) เป็นต าแหนง่ผู้ชว่ยผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ชว่ยผู้อ านวยการวิทยาลยั ระดบั (6 – 7) 
                        -  ต าแหนง่ผู้บริหารสถานศกึษา ได้แก่ ปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ครูใหญ่ ระดบั (5 –6)
เป็นต าแหนง่อาจารย์ใหญ่ ระดบั (6 – 7) และต าแหนง่อาจารย์ใหญ่ ระดบั (6 – 7) เป็นต าแหนง่ผู้อ านวยการ
โรงเรียนหรือผู้อ านวยการวิทยาลยั ระดบั (7 – 8) 
 
 
 
 

(2) ผู้ขอจะสง่ค าขอได้เม่ือด ารงต าแหนง่และปฏิบตัหิน้าท่ีผู้บริหารสถานศกึษาในสถาน 
ศกึษาในสถานศกึษานัน้มาแล้วไมน้่อยกว่า 2 ปี หรือได้ด ารงและปฏิบตัิหน้าท่ีผู้บริหารสถานศกึษาใน
สถานศกึษานัน้ไมค่รบ 2 ปี แตไ่ด้รักษาการและปฏิบตัหิน้าท่ีผู้บริหารสถานศกึษานัน้อยูก่่อนได้รับการ
แตง่ตัง้ และเม่ือน าระยะเวลาการรักษาการดงักลา่วกับระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ในสถานศกึษานัน้ 
รวมกนัแล้วเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 2 ปี และให้ขอปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ให้เป็นต าแหนง่สงูขึน้ได้
ตามล าดบัต าแหนง่ 
                   ในกรณีท่ีสถานศกึษานัน้ได้รับการปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่เป็นต าแหนง่อาจารย์ใหญ่  
ตามหลกัเกณฑ์นีแ้ล้ว และประสงค์จะขอปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่เป็นต าแหนง่ผู้อ านวยการโรงเรียน, 
ผู้อ านวยการวิทยาลยั ผู้ขอจะต้องด ารงต าแหนง่อาจารย์ใหญ่ในสถานศกึษานัน้มาแล้วไมน้่อยกว่า 2 ปี 



 129 

                   สถานศกึษาใดท่ีขอปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ผู้บริหารสถานศกึษา ให้เป็นต าแหน่ง        
สงูขึน้ หากมีต าแหนง่ผู้ชว่ยผู้บริหารสถานศกึษา ให้ขอปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ผู้ชว่ยผู้บริหาร
สถานศกึษานัน้ในคราวเดียวกนั และหากสถานศกึษาใดมีต าแหนง่ผู้ชว่ยผู้บริหารสถานศกึษาไมส่อดคล้อง
กบัต าแหนง่ผู้บริหารสถานศกึษา ให้ขอปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศกึษานัน้ให้
สอดคล้องกนัด้วย 
              (3) สถานศกึษาใดท่ีขอปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ผู้บริหารสถานศกึษา หากเทศบาล
พิจารณาเห็นวา่ปริมาณและคณุภาพของงานยงัไมส่มควรปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งให้เป็นต าแหนง่        
สงูขึน้ ให้เทศบาลต้นสงักดัด าเนินการให้สถานศกึษานัน้ พฒันาคณุภาพงานตอ่ไปอีกไมน้่อยกวา่ 1 ปี        
แล้วจงึสง่ค าขอปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่สงูขึน้อีกครัง้หนึง่ได้ 
              (4) การปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ให้เป็นต าแหนง่สงูขึน้ท่ี ก.ท.จ.อนมุตัิตามหลกัเกณฑ์
นีใ้ห้ด าเนินการแตง่ตัง้ได้เฉพาะผู้ขอปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่สถานศกึษาดงักลา่วเทา่นัน้ 
              (5) หาก ก.ท.จ.ตรวจสอบพบวา่ ผู้ขอปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่มีเจตนารายงานข้อมลู
ไมต่รงกบัความจริง หรือเปล่ียนแปลงข้อมลูให้คลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริง หรือมีเจตนาท่ีไมส่จุริต       
อ่ืนใด ในอนัท่ีจะท าให้ได้รับการปรับปรุงก าหนดต าแหนง่สงูขึน้ ห้ามมิให้ผู้นัน้ขอปรับปรุงการก าหนด
ต าแหนง่สงูขึน้ไมน้่อยกว่า 5 ปี 
 
 
 
 
 
 
 

           (6) เกณฑ์การตดัสิน 
                      (6.1) การปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ผู้ชว่ยครูใหญ่ ระดบั (4 – 5) เป็นต าแหนง่ผู้ชว่ย
อาจารย์ใหญ่ ระดบั (5 – 6) และต าแหนง่ครูใหญ่ ระดบั (5 – 6) เป็นต าแหนง่อาจารย์ใหญ่ ระดบั (6 – 7) 
จะต้องได้คะแนนเฉล่ียไมต่ ่ากวา่ 665 คะแนน จากคะแนนเตม็ 1,000 คะแนน 
                      (6.2) การปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ผู้ชว่ยอาจารย์ใหญ่ ระดบั (5 – 6)  เป็นต าแหนง่ 
ผู้ชว่ยผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ชว่ยผู้อ านวยการวิทยาลยั ระดบั (6 – 7)  และอาจารย์ใหญ่ ระดบั (6 – 7)
เป็นต าแหนง่ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้อ านวยการวิทยาลยั ระดบั (7 – 8) จะต้องได้คะแนนเฉล่ียไมต่ ่ากวา่ 
795 คะแนน จากคะแนนเตม็ 1,000 คะแนน 

(ข)  หลกัเกณฑ์การเล่ือนและแตง่ตัง้ 
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               (1) การเล่ือนและแตง่ตัง้ มี 2 กรณี 
                        -  เล่ือนผู้ด ารงต าแหน่งผู้ชว่ยครูใหญ่ ระดบั (4 – 5) ขึน้ด ารงต าแหนง่ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
ระดบั (5 – 6) และผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ระดบั (5 – 6) ขึน้ด ารงต าแหนง่ผู้ชว่ยผู้อ านวยการโรงเรียน, ผู้ชว่ย    
ผู้อ านวยการวิทยาลยั ระดบั (6 – 7) 
                        -  เล่ือนผู้ด ารงต าแหนง่ครูใหญ่ ระดบั (5 – 6) ขึน้ด ารงต าแหนง่อาจารย์ใหญ่ ระดบั (6 – 7)
และอาจารย์ใหญ่ ระดบั (6 – 7)  ขึน้ด ารงต าแหนง่ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้อ านวยการวิทยาลยั ระดบั (7 – 8) 
               (2) ผู้ ท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้ต้องเป็นผู้ขอปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่และต้องมี
คณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ ได้รับเงินเดือนไมต่ ่ากวา่ขัน้ต ่าของอนัดบั
เงินเดือน ส าหรับต าแหนง่ท่ีจะเล่ือนฯ และได้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศกึษาหรือผู้ช่วยผู้บริหาร
สถานศกึษา แล้วแตก่รณีในสถานศกึษาแหง่นัน้ติดตอ่กนัเป็นเวลาไมน้่อยกว่า 2 ปี หรือได้ด ารงต าแหนง่
และปฏิบตัหิน้าท่ีผู้บริหารสถานศกึษาหรือผู้ชว่ยผู้บริหารสถานศกึษาในสถานศกึษานัน้ไมค่รบ 2 ปี แตไ่ด้
รักษาการและปฏิบตัหิน้าท่ีผู้บริหารสถานศกึษาหรือผู้ช่วยผู้บริหารสถานศกึษา แล้วแตก่รณีในสถานศกึษา
นัน้อยู่ก่อนได้รับการแตง่ตัง้ และเม่ือน าระยะเวลาการรักษาการดงักลา่ว กบัระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ใน
สถานศกึษานัน้รวมกนัแล้ว เป็นเวลาในต าแหนง่และสถานศกึษานัน้ตอ่ไปอีกไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

(ค)  วิธีการ  
                        (1) ให้ผู้บริหารสถานศกึษาท่ีขอปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ให้เป็นต าแหนง่สงูขึน้ 
รายงานข้อมลูของสถานศกึษาตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้จ านวน 2 ชดุ โดยเสนอผู้บงัคบับญัชาตามล าดบั
ชัน้ตรวจสอบกลัน่กรองข้อมลูสถานศกึษาและคณุสมบตัิผู้ขอฯ ตามแบบ แล้วเสนอให้ ก.ท.จ.พิจารณา  
และเก็บไว้ส านกั/กองการศกึษา   จ านวน 1 ชดุ และเก็บไว้ท่ีสถานศกึษา จ านวน 1 ชดุ 
 
 
 
 
 

(3) ให้ ก.ท.จ.แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินสถานศกึษา เพ่ือปรับปรุง  
การก าหนดต าแหนง่ให้สงูขึน้และประเมินบคุคลผู้ครองต าแหนง่จ านวนไมน้่อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย      
ผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านการศกึษาและผู้แทนสว่นราชการท่ีเก่ียวข้องท่ี ก.ท.ก าหนด เป็นผู้ประเมินปริมาณงาน 
คณุภาพของงานและสภาพท่ีตัง้และประเมินบคุคลตามหลกัเกณฑ์ท่ี ก.ท.ก าหนดตามแบบท้ายหลกัเกณฑ์
นี ้โดยแยกกนัประเมินแล้วสรุปผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาตอ่ไป 

(ง)  การแตง่ตัง้   
     นายกเทศมนตรีออกค าสัง่เล่ือนและแตง่ตัง้ฯ โดยผา่นความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.          
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และไมก่่อนวนัท่ีผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินท่ี ก.ท.จ.แตง่ตัง้ แตท่ัง้นีต้้องไมย้่อนหลงัข้าม     
ปีงบประมาณ 

ข้อ  220    การเล่ือนผู้ ท่ีด ารงต าแหนง่ครู 1 หรือ ครู 2 ขึน้แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่และ  
ระดบัท่ีสงูขึน้ ส าหรับผู้ ท่ีอยูใ่นเกณฑ์ ตอ่ไปนี ้

(ก)  หลกัเกณฑ์ 
               (1) ได้รับวฒุิท่ีตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ โดยได้รับทนุ
รัฐบาล ทนุเล่าเรียนหลวง หรือทนุของเทศบาล ตามข้อ 11(1) แหง่ประกาศ ก.ท. เร่ือง มาตรฐานทัว่ไป
เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์  และเง่ือนไขการคดัเลือกฯ 
               (2) ได้รับวฒุิท่ี ก.ท.ก าหนดให้คดัเลือกเพ่ือบรรจบุคุคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ 
ตามข้อ 11(2) แหง่ประกาศ ก.ท. เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการคดัเลือกฯ 

(ข)  วิธีการ 
     หลกัสตูรและวิธีการคดัเลือกกรณีท่ีมีเหตพุิเศษให้ด าเนินการตามประกาศหลกัเกณฑ์ 

และเง่ือนไขการคดัเลือกกรณีมีเหตพุิเศษไมจ่ าเป็นต้องสอบแขง่ขนัส าหรับพนกังานเทศบาลท่ี ก.ท.ก าหนด 
(ค)  การแตง่ตัง้ 
     ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สัง่เล่ือนและแตง่ตัง้ฯ โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. แตท่ัง้นี ้

 ต้องไมย้่อนหลงัข้ามปีงบประมาณ 
   ข้อ  221    การให้ได้รับเงินเดือนส าหรับพนกังานเทศบาลท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารง 
ต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์วา่ด้วยการให้พนกังานเทศบาลได้รับเงินเดือนท่ีท่ี
ก าหนดในหมวด 3 
 
 

ข้อ  222    การเล่ือนพนกังานเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษา 
(ก) การเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาให้ด ารงต าแหนง่ใน 

ระดบัท่ีสงูขึน้  ในกรณีท่ี ก.ท.ก าหนดให้ต าแหนง่ใดได้รับเงินเดือนหลายระดบั  (ระดบัควบ)  เม่ือพนกังาน
ครูเทศบาลซึง่ด ารงต าแหนง่นัน้ได้รับเงินเดือนถึงขัน้ต ่าของระดบัถดัไปตามท่ี ก.ท. ก าหนดไว้ส าหรับ
ต าแหนง่นัน้ ให้นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.เป็นผู้สัง่เล่ือนฯ  โดยไม่ต้องผา่นการประเมินฯ  
    (ข)  การเล่ือนพนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาท่ีมีค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ      
สอบสวนวา่กระท าผิดวินยัอยา่งร้ายแรง   หรือมีค าสัง่ลงโทษทางวินยัหรือถกูฟ้องคดีอาญาขึน้แตง่ตัง้ให้
ด ารงต าแหนง่ท่ีสงูขึน้  ให้เล่ือนและแตง่ตัง้ได้ตัง้แตว่นัท่ีผู้บงัคบับญัชาอาจเล่ือนขัน้เงินเดือนให้แก่พนกังาน
ครูเทศบาลผู้นัน้ได้เป็นต้นไป 
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    (ค)  การประเมินบคุคลเพื่อแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาให้ด ารง
ต าแหนง่และระดบัท่ีสงูขึน้เฉพาะต าแหนง่ท่ีต้องประเมินผลงานทางวิชาการ  หากเทศบาลเจ้าสงักดั        
ตรวจสอบ  พบวา่พนกังานเทศบาลรายใดแจ้งข้อมลูเก่ียวกบัเร่ืองคณุสมบตัขิองบคุคล  เร่ืองสดัส่วน      
การจดัท าผลงาน  หรือเร่ืองอ่ืน ๆ  เก่ียวกบัการจดัท า ผลงานเป็นเท็จ  หรือมีการลอกเลียนผลงานหรือ            
น าผลงานของผู้ อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน  หรือมีการจ้างวาน  ผู้ อ่ืนท าผลงานให้โดยผลงานท่ีน ามา         
จดัท านัน้ไมใ่ชผ่ลงานท่ีแท้จริงของตนให้นายกเทศมนตรีสัง่ระงบัหรือยกเลิกการพิจารณาค าขอประเมิน
บคุคลของพนกังานเทศบาลแล้วด าเนินการทางวินยัแก่พนกังานฯ  ดงักลา่ว  รวมทัง้ผู้ ท่ี เก่ียวข้องตาม          
ควรแก่กรณีตอ่ไป 
    (ง)  ห้ามมิให้ผู้ขอรับการประเมินบคุคลซึง่ถกูระงบัหรือยกเลิกการพิจารณาค าขอตาม         
ข้อ  (ค)  เสนอขอรับการประเมินบคุคล  เพ่ือแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่และระดบัท่ีสงูขึน้  มีก าหนดเวลาไม่
น้อยกวา่  2  ปี  นบัแตว่นัถกูระงบัหรือยกเลิกการพิจารณาค าขอ 
    (จ)  ให้ถือเป็นหน้าท่ีของผู้บงัคบับญัชาและเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในการสง่ค าขอประเมิน
บคุคลท่ีจะต้องตรวจสอบข้อมลูประกอบค าขอประเมินบคุคลให้ถกูต้อง  และในกรณีท่ีผู้ขอรับการประเมิน
หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องมีกรณีสมควรถกูด าเนินการทางวินยัตามท่ีก าหนดในข้อ  (3)  หากผู้บงัคบับญัชาผู้ใด          
ละเลย  ไมด่ าเนินการทางวินยั  ให้ถือว่าผู้บงัคบับญัชานัน้กระท าผิดวินยัตามข้อ  20  แหง่ประกาศ           
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล  เร่ือง  มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัวินยัและการรักษาวินยัและการ
ด าเนินการทางวินยั 

(ช)  ให้เทศบาลพิจารณาตัง้งบประมาณคา่ใช้จา่ยเป็นคา่ตรวจผลงานของคณะกรรมการ 
ในการตรวจและประเมินความช านาญการหรือความเช่ียวชาญและผลงานทางวิชาการ  โดยประสานงาน
กบั ก.ท.จ. 

 

 
หมวด  11 

การเล่ือนขัน้เงินเดือน 
  ข้อ  223    พนกังานเทศบาลผู้ใดปฏิบตัตินเหมาะสมกบัการเป็นข้าราชการ และปฏิบตัิ
ราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดบัอนัเป็นท่ีพอใจของทางราชการ ถือวา่ผู้นัน้มีความชอบ 
จะได้รับบ าเหน็จความชอบซึ่งอาจเป็นค าชมเชย เคร่ืองเชิดชเูกียรต ิรางวลั หรือการได้เล่ือนขัน้เงินเดือน 
ตามควรแก่กรณี 

  ข้อ  224    การเล่ือนขัน้เงินเดือนพนกังานเทศบาล ให้ผู้บงัคบับญัชาพิจารณาโดยค านึงถึง
คณุภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานท่ีได้ปฏิบตัมิา ความสามารถและความ
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อตุสาหะในการปฏิบตังิาน ความมีคณุธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนการรักษาวินยั และการปฏิบตัติน
เหมาะสมกบัการเป็นพนกังานเทศบาล    

  ข้อ  225    การเล่ือนขัน้เงินเดือนให้พนกังานเทศบาล ท่ีอยูใ่นหลกัเกณฑ์ตามท่ีก าหนดใน
หมวดนี ้ ให้อยูใ่นดลุพินิจของผู้บงัคบับญัชาท่ีจะพิจารณา 
  ในกรณีท่ีไมเ่ล่ือนขัน้เงินเดือนให้พนกังานเทศบาลผู้ ใด ให้ผู้บงัคบับญัชาแจ้งให้ผู้นัน้ทราบ
พร้อมทัง้เหตผุลท่ีไมเ่ล่ือนขัน้เงินเดือนให้ 

  ข้อ  226    ในหมวดนี ้
      "ปี"  หมายความวา่  ปีงบประมาณ 
      "คร่ึงปีแรก"  หมายความว่า  ระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี  1  ตลุาคม  ถึงวนัท่ี  31  มีนาคม 
      "คร่ึงปีหลงั"  หมายความว่า  ระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี  1  เมษายน  ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 
      "คร่ึงปีท่ีแล้วมา"  หมายความวา่  ระยะเวลาคร่ึงปีแรกหรือคร่ึงปีหลงั  ท่ีผ่านมาแล้ว                 
แตก่รณี 
 


