ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดลําพูน
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล
******************************
ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเป'น
อิสระในการกําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลตามความตองการและความเหมาะสม ของทองถิ่น ประกอบ
กับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 บัญญัติให คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลมีอํานาจหนาที่กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงานเทศบาล
และลูกจางของเทศบาล ใหเหมาะสมกับลักษณะการบริหาร และอํานาจหนาที่ของเทศบาล และจะตองอยู
ภายใตมาตรฐานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลสํ า หรั บ พนั ก งานเทศบาลและลู ก จางของเทศบาล
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 ประกอบมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กําหนด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดลําพูน
ในการประชุมครั้งที่ 9/2545 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2545 ไดมีมติประกาศกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาล ไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนี้ เ รี ย กวา “ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาล จั ง หวั ด ลํ า พู น
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล“
ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 เป'นตนไป
ขอ 3 ภายใตบทกําหนดในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
เทศบาลและลู กจางของเทศบาล ที่ คณะกรรมการกลางพนั กงานเทศบาลกํ าหนด บรรดาพระราชบั ญ ญั ติ
พระราชกฤษฎีกา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใด ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
พนั กงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาลในสวนที่มีกํา หนดไวแลวในประกาศนี้ หรื อซึ่งขัด หรื อแยงกับ บท
กําหนดตามประกาศนี้ ใหใชบทกําหนดในประกาศนี้แทน
ขอ 4 ในประกาศนี้
“ ก.ท. “ หมายความวา คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
“ ก.ท.จ. “ หมายความวา คณะกรรมการพนักงานเทศบาลตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

ประกาศจังหวัด
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“ พนักงานเทศบาล ” หมายความวา พนักงานเทศบาลซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้งให
ปฏิบัติราชการโดยไดรับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนของเทศบาล และใหหมายความรวมถึ ง
พนักงานครูเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลอื่นที่ไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาล
และเทศบาลนํามาจัดเป'นเงินเดือน
“ พนักงานสวนทองถิ่นอื่น ” หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
พนักงานสวนตํา บล ขาราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพั ทยา และขาราชการหรือพนักงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่ไมใชพนักงานเทศบาล โดยมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น ซึ่งไดรับการบรรจุและ แตงตั้ง
ใหปฏิบัติราชการโดยไดรับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือจาก
เงิ น งบประมาณหมวดเงิ น อุ ด หนุ น ของรั ฐ บาลที่ ใ หแกองค กรปกครองสวนทองถิ่ น และองค กรปกครอง
สวนทองถิ่นนํามาจัดเป'นเงินเดือนของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
“ ขาราชการประเภทอื่น ” หมายความวา ขาราชการพลเรือน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือน และขาราชการประเภทอื่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทนั้นนอกจาก
พนักงานเทศบาล และพนักงานสวนทองถิ่นอื่น
ขอ 5 ใหประธานกรรมการพนั กงานเทศบาล รั ก ษาการตามประกาศนี้ และใหมี อํา นาจ
ตีความหรือวินิจฉัยปEญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
หมวด 1
คุณสมบัติและลักษณะต)องห)าม
ขอ 6 ผูที่จะเขารับราชการเป'นพนักงานเทศบาล ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปJบริบูรณ
(3) เป'นผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป'นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไมเป'นผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
(5) ไมเป'นผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือ จิตฟEMน
เฟNอนไมสมประกอบ หรือเป'นโรคตามที่ ก.ท. ประกาศกําหนด ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป'นที่รังเกียจแกสังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเป'นที่รังเกียจแกสังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(6) ไมเป' น ผู อยู ในระหวางถู ก สั่ ง ใหพั ก ราชการหรื อ ถู ก สั่ ง ใหออกจากราชการไวกอน
ตามมาตรฐานทั่ ว ไป หรื อ หลั กเกณฑและวิ ธี การเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ คคลของพนั กงานเทศบาลตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(7) ไมเป'นผูบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเป'นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไมเป'นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(9) ไมเป'นบุคคลลมละลาย
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(10) ไมเป' น ผู เคยตองรั บ โทษจํ า คุ ก โดยคํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ใหจํ า คุ ก เพราะกระทํ า
ความผิดทางอาญา เวนแตเป'นโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไมเป' น ผู เคยถู ก ลงโทษใหออก ปลดออก หรื อ ไลออกจากรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หนวย
งานอื่นของรัฐ
(12) ไมเป' น ผู เคยถู ก ลงโทษใหออก หรื อ ปลดออก เพราะกระทํ า ผิ ด วิ นั ย ตามมาตรฐาน
ทั่วไป หรือหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไมเป' น ผู เคยถู ก ลงโทษไลออก เพราะกระทํ า ผิ ด วิ นั ย ตามมาตรฐานทั่ ว ไป หรื อ
หลั กเกณฑและวิ ธี การเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของพนั ก งานเทศบาลตามกฎหมายวาดวยระเบี ย บ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไมเป'นผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ
ขอ 7 ผูที่จะเขารับราชการเป'นพนักงานเทศบาล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
ตามขอ 6 ก.ท.จ. อาจพิจารณายกเวนใหสามารถเขารับราชการเป'นพนักงานเทศบาลได ในกรณี ดังนี้
(1) ผูซึ่งขาดคุณสมบัติตามขอ 6 (7) (9) (10) และ (14)
(2) ผูซึ่งขาดคุณสมบัติตามขอ 6 (11) (12) ซึ่งไดออกจากงานหรือราชการเกินสองปJ
แลว และมิใชกรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตตอหนาที่
(3) ผูซึ่งขาดคุณสมบัติตามขอ 6 (13) ซึ่งไดออกจากงานหรือราชการเกินสามปJแลว
และมิใชกรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตตอหนาที่
ขอ 8 ผู ที่ เ ป' น พนั ก งานเทศบาลตองมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไมมี ลั ก ษณะตองหามตามขอ 6
ตลอดเวลาที่รับราชการ เวนแตคุณสมบัติตามขอ 6 (6) หรือไดรับการยกเวนในกรณีขาดคุณสมบัติหรือ มี
ลักษณะตองหามตามขอ 7
ขอ 9 การพิจารณายกเวนกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ 7 ของ
ก.ท.จ. ใหพิจารณาถึงความจําเป'นและประโยชนของทางราชการที่จะไดรับ และมติของ ก.ท.จ. ในการประชุม
ปรึกษายกเวนคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามดังกลาว ให ก.ท.จ. ประชุมพิจารณาลงมติโดยจะตองได
คะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหาของจํานวนกรรมการในที่ประชุม และการลงมติใหกระทําโดยลับ
ขอ 10 ในการขอยกเวนและการพิจารณายกเวนในกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามที่ ก.ท.จ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได สามารถดําเนินการดังนี้
(1) ผูซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม ในการที่จะเขารับราชการเป'นพนักงาน
เทศบาล และเป'นกรณีที่ ก.ท.จ. อาจพิจารณายกเวนได และผูนั้นประสงคจะขอให ก.ท.จ. พิจารณายกเวน
ในกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม เพื่อจะเขารับราชการ โดยมีผูมีเกียรติอันควรเชื่อถือไดไมนอยกวา
สองคนเป'นผูรับรองความประพฤติ ใหยื่นคําขอ และหนังสือรับรอง ตามแบบทายประกาศนี้ พรอมเอกสาร
ที่เกี่ยวของ
(2) การขอให ก.ท.จ.พิจารณายกเวนในกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
เพื่อสมัครกลับเขารับราชการเป'นพนักงานเทศบาล จะยื่นคําขอตอเลขานุการ ก.ท.จ. หรือนายกเทศมนตรี
ของเทศบาลที่ผูนั้นประสงคจะเขารับราชการ ก็ได
(3) ในกรณีที่มีผูยื่นคําขอตอเลขานุการ ก.ท.จ. ใหสงเรื่องใหนายกเทศมนตรีพิจารณา
หรือ กรณียื่นตอนายกเทศมนตรี ใหนายกเทศมนตรี พิจารณา และถาตองการจะรับผูยื่นคําขอนั้นเขารับ
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ราชการ ก็ใหดําเนินการสอบสวนเพื่อใหทราบรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติสวนตัว ประวัติการรับ ราชการ
หรือการทํางาน การประกอบคุณงามความดี ความผิดหรือความเสื่อมเสีย และความประพฤติของผูนั้น โดย
ใหสอบสวนจากผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางาน และผูมีเกียรติซึ่งอยูใกลชิดอันควรเชื่อถือได แลวพิจารณาอีก
ชั้นหนึ่งวายังตองการ จะรับผูนั้นเขารับราชการหรือไม ถาตองการรับก็ใหแจงและสงเรื่องการสอบสวนดังกลาว
พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานการสอบสวนนั้นใหเลขานุการ ก.ท.จ. ดําเนินการตอไปและหากนายกเทศมนตรีไม
ตองการรับผูยื่นคําขอนั้นเขารับราชการใหแจงเป'นหนังสือใหผูนั้นและเลขานุการ ก.ท.จ. ทราบ
(4) ในกรณีที่นายกเทศมนตรี ไมแจงผลการพิจารณาตามขอ (3)
ใหเลขานุการ
ก.ท.จ. ทราบภายในหกเดือนนับแตวันที่เลขานุการ ก.ท.จ. สงเรื่องไปให ถือวาเทศบาลนั้นไมตองการจะรับ
บรรจุ ใหเลขานุการ ก.ท.จ. ยุติเรื่องและแจงเป'นหนังสือใหผูยื่นคําขอทราบ
(5) เมื่อเลขานุการ ก.ท.จ. ไดรับเรื่องการสอบสวนตามขอ (3) เห็นวาขอเท็จจริง
และเอกสารหลักฐานเพียงพอที่จะประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ. ก็ใหดําเนินการนําเสนอ ก.ท.จ. เพื่อ
พิจารณา
(6) การขอยกเวนในกรณี ที่ขาดคุ ณสมบั ติ ห รื อมี ลั กษณะตองหาม เพื่ อสมั ครสอบ
แขงขันหรือเพื่อเขารับการคัดเลือกเป'นพนักงานเทศบาล ใหผูประสงคจะเขาเป'นพนักงานเทศบาลยื่นคําขอตอ
เลขานุการ ก.ท.จ. ของเทศบาลที่ผูนั้นมีความประสงค และใหเลขานุการ ก.ท.จ. รวบรวมขอเท็จจริงและ
เอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหเพียงพอที่จะประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ. แลวดําเนินการนําเสนอ ก.ท.จ.
เพื่อพิจารณาลงมติลับตามขอ (5)
(7) ในกรณีที่ ก.ท.จ. ไดพิจารณาลงมติสําหรับผูขอยกเวนกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือ
ลักษณะตองหามรายใดและผูนั้ นไมไดรั บการยกเวน การขอให ก.ท.จ. พิ จารณายกเวนในกรณี ที่ขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอีก ผูนั้นจะขอไดตอเมื่อเวลาไดลวงเลยไปแลวไมนอยกวาหนึ่งปJ นับแตวันที่
ก.ท.จ. ลงมติ
หมวด 2
การกําหนดจํานวนตําแหน+งและอัตราตําแหน+ง
ขอ 11 การกําหนดจํานวนตําแหนงและอัตราตําแหนงพนักงานเทศบาลใหคํานึงถึงลักษณะ
หนาที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพและความยากของงาน คาใชจายของเทศบาลหรือคาใชจายของ
รัฐในหมวดเงินอุดหนุน โดยการกําหนดตําแหนงดังกลาวจะตองเทียบไดในมาตรฐานเดียวกันกับขาราชการ
พลเรือนสามัญ ขาราชการครูหรือขาราชการอื่นแลวแตกรณี
ขอ 12 ตําแหนงพนักงานเทศบาลมี 3 ประเภท ดังนี้
(1) ตําแหนงประเภททั่วไป
(2) ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
(3) ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง
ตําแหน+งประเภทวิชาชีพเฉพาะได)แก+ ตําแหน+งตั้งแต+ระดับ 7 ขึ้นไป ดังต+อไปนี้
(ก) ตําแหนงที่มีลักษณะงานวิชาชีพซึ่งตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จ การศึกษาในระดั บ
ปริญญาที่ไมอาจมอบหมายใหผูมีคุณวุฒิอยางอื่นปฏิบัติงานแทนได และเป'นงานที่มีผลกระทบตอชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนอยางเห็นไดชัด โดยมีองคกรตามกฎหมายทําหนาที่ตรวจสอบกลั่นกรองและรับรอง
การประกอบวิชาชีพ รวมทั้งลงโทษผูกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพดังกลาว ซึ่งไดแกตําแหนง
ที่ปฏิบัติหนาที่ในวิชาชีพเฉพาะ ดังตอไปนี้
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(1) วิชาชีพเฉพาะกายภาพบําบัด
(2) วิชาชีพเฉพาะการทันตแพทย
(3) วิชาชีพเฉพาะการพยาบาล
(4) วิชาชีพเฉพาะการแพทย
(5) วิชาชีพเฉพาะการสัตวแพทย
(6) วิชาชีพเฉพาะเภสัชกรรม
(7) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมเครื่องกล
(8) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมไฟฟUา
(9) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมโยธา
(10) วิชาชีพเฉพาะสถาปEตยกรรม
(ข) ตําแหนงที่มีลักษณะงานวิชาชีพซึ่งตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษาใน ระดับ
ปริ ญ ญาที่ ไมอาจมอบหมายใหผู มี คุณวุ ฒิ อ ยางอื่ น ปฏิ บั ติ แ ทนได และเป' น งานที่ มี ผ ลกระทบตอชี วิ ต และ
ทรัพยสินของประชาชนอยางเห็นไดชัด อีกทั้งเป'นงานที่ขาดแคลนกําลังคนในภาคราชการ ซึ่งไดแกตําแหนงที่
ปฏิบัติหนาที่ในวิชาชีพเฉพาะ ดังตอไปนี้
(1) วิชาชีพเฉพาะรังสีการแพทย
(2) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมชลประทาน
(ค) ตําแหนงที่มีลักษณะงานวิชาชีพซึ่งตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษาใน ระดับ
ปริญญาที่ไมอาจมอบหมายใหผูมีคุณวุฒิอยางอื่นปฏิบัติแทนได และเป'นงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ซึ่งมีลักษณะในเชิงวิจัยและพัฒนา อีกทั้งเป'นงานขาดแคลนกําลังคนในภาคราชการซึ่งไดแก ตําแหนงที่ปฏิบัติ
หนาที่ในวิชาชีพเฉพาะ ดังตอไปนี้
(1) วิชาชีพเฉพาะวิทยาการคอมพิวเตอร
(ง) 1ตํ า แหนงในสายนิ ติ ก ร ซึ่ ง เป' น ตํ า แหนงที่ ต องปฏิ บั ติ โ ดยผู สํ า เร็ จ การศึ กษา
ในระดับปริญญาที่ไมอาจมอบหมายใหผูที่มีคุณวุฒิอยางอื่นปฏิบัติแทนได และเป'นงานที่มีผลกระทบตอชีวิต
และทรัพยสินของประชาชนอยางเห็นไดชัด อีกทั้งเป'นงานที่ขาดแคลนกําลังคนในเทศบาล จึงกําหนดใหผูที่
ดํารงตําแหนงในสายนิติการตั้งแตระดับ 7 ขึ้นไป ซึ่งไดรับประกาศนียบัตรบัณฑิตไทย เป'นตําแหนงประเภท
วิชาชีพเฉพาะ
ตําแหน+งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะได)แก+ ตําแหน+งตั้งแต+ระดับ 9 ขึ้นไป ซึ่งตอง
ปฏิบัติงานที่เป'นงานหลักของหนวยงาน โดยอาศัยพื้นฐานของความรู ประสบการณ การฝWกฝนทฤษฎีหรือหลัก
วิชาอันเกี่ยวของกับงาน และเป'นงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน งานอนุรักษตามภารกิจ หรือ งาน
ที่ตองปฏิบัติโดยผูมีความรู ความสามารถ หรือประสบการณเป'นอยางสูงเฉพาะดานอันเป'นที่ยอมรับในวงการ
วิชาการหรือวงการดานนั้น ๆ ซึ่งไดแกตําแหนงที่ปฏิบัติหนาที่ที่ตองใชความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ดังตอไปนี้
(1) ดานการผังเมือง
(2) ดานการฝWกอบรม
(3) ดานการสืบสวนสอบสวน
(4) ดานตรวจสอบบัญชี
1

ขอ 12(ง) เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2547
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(5) ดานนิติการ
(6) ดานโบราณคดี
(7) ดานวิเคราะหนโยบายและแผน
(8) ดานวิชาการคลัง
(9) ดานวิชาการบัญชี
(10) ดานวิชาการพัฒนาชุมชน
(11) ดานวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย
(12) ดานวิชาการสัตวบาล
(13) ดานวิชาการสาธารณสุข
(14) ดานวิชาการสิ่งแวดลอม
(15) ดานวิชาการสุขาภิบาล
(16) ดานวิศวกรรม
(17) ดานอื่นที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
ตําแหน+งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง
(ก) ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ไดแก ตําแหนงตั้งแตระดับ 9 ขึ้นไปที่มีฐานะ
และหนาที่ในการบริหารงานเป'น
(1) ปลัดเทศบาล
(2) หัวหนาสวนราชการที่สูงกวากองในเทศบาล
(ข) ตําแหนงประเภทบริหารระดับกลางไดแก ตําแหนงระดับ 8 ที่มีฐานะและ
หนาที่ในการบริหารงานเป'น
(1) ปลัดเทศบาล
(2) รองปลัดเทศบาล
(3) ผูอํานวยการกอง หรือ หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเป'นกอง
2
ยกเลิก(ข)อ12 วรรคห)า)
3
ยกเลิก(ข)อ12 วรรคหก)
ขอ 13 ระดับตําแหนงพนักงานเทศบาลอาจมีได 9 ระดับ คือ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8 และระดับ 9 โดยตําแหนงระดับ 1 เป'นระดับต่ําสุดเรียง
สูงขึ้นไปเป'นลําดับตามความยากและคุณภาพของงานจนถึงตําแหนงระดับ 9 เป'นระดับสูงสุด
ขอ 14 การกําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาลในสวนราชการวาจะมีตําแหนงใด ระดับใด อยู
ในสวนราชการใด จํานวนเทาใด โดยใหเทศบาลจัดทําเป'นแผนอัตรากําลังของเทศบาล เพื่อเป'นกรอบในการ
กําหนดตําแหนง และการใชตําแหนงพนักงานเทศบาล โดยเสนอให ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบ
2

ขอ 12 วรรคหา ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน .เรือ่ ง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม)ลงวันที่ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 (ใหถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรือ่ ง ตําแหนงและวิทยฐานะพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 ขอ 1 และขอ 3 แทน)
3
ขอ12 วรรคหก ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรือ่ ง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม)ลงวันที่ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 (ใหถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรือ่ ง ตําแหนงและวิทยฐานะพนักงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 ขอ 2 และขอ 3 แทน)
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ในการจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ใหเทศบาลคํานึงถึงภารกิจ อํานาจ
หนาที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงานและปริมาณงาน ตลอดทั้ง
ภาระคาใชจายของเทศบาลและของรัฐในหมวดเงินอุดหนุนที่จะตองจายในดานบุคคล
ขอ 15 การกําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาลตําแหนงใดเป'นตําแหนงระดับใด ใหประเมิน
ความยากและคุณภาพของงานในตําแหนงนั้นแลวปรับเทียบกับบรรทัดฐาน ในมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่
ก.ท. จัดทําไวตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง การปรับตําแหนงเทียบกับ
บรรทัดฐานในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ใหจัดตําแหนงที่มีลักษณะงานอยางเดียวกันเขาประเภทและสายงาน
เดี ย วกั น และจั ด ตํ า แหนงในสายงานเดี ย วกั น ที่ มี ค วามยากและคุ ณ ภาพของงานอยู ในระดั บ เดี ย วกั น
โดยประมาณเขากลุมตําแหนงเดียวกันและระดับเดียวกัน
ขอ 16 ในการจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาล ใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน
อัตรากําลังของเทศบาล ประกอบดวย
(1) นายกเทศมนตรี
เป'นประธาน
(2) ปลัดเทศบาล
เป'นกรรมการ
(3) ผูอํานวยการสํานักผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการ
เป'นกรรมการ
(4) พนักงานเทศบาลคนหนึ่งที่ไดรับมอบหมาย
เป'นกรรมการและ
เลขานุการ
ขอ 17 ใหคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาล จัดทําแผนอัตรากําลัง โดยให
คํานึงถึงภารกิจ อํานาจหนาที่ตามกฎหมายวากําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตามกฎหมายวาดวยเทศบาล ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณ
งานของสวนราชการตาง ๆ ในเทศบาลตลอดทั้งภาระคาใชจายของเทศบาลและของรัฐในหมวดเงินอุดหนุน
ที่จะตองจายในดานบุคคลและการจั ดสรรเงิ นงบประมาณของเทศบาล โดยกําหนดเป'นแผนอั ตรากําลั ง
ของเทศบาล ในระยะเวลา 3 ปJ และแผนอัตรากําลังดังกลาวอยางนอยจะตองประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้
(1) บทศึ ก ษาวิ เ คราะห อํ า นาจหนาที่ แ ละภารกิ จ ความรั บ ผิ ด ชอบของเทศบาลในชวง
ระยะเวลา 3 ปJ
(2) บทศึกษาวิเคราะหความตองการกําลังคนทั้งหมดของเทศบาล ในชวงระยะเวลา 3 ปJ วา
ตองการกําลังคนประเภทใด ระดับใด จํานวนเทาใด จึงจะสามารถปฏิบัติงาน ตามภารกิจที่อยูในอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) บทศึกษาวิเคราะหประเมินความตองการกําลังคนที่มีอยูในปEจจุบันและกําลังคนที่ขาดอยู
และตองการเพิ่มขึ้น อัตราความตองการกําลังคนเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายงานหรือไดรับมอบหมายเพิ่มขึ้น
อัตราการสูญเสียกําลังคนในแตละปJ
(4) บทศึกษาวิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน เป'นการวางแผนเพื่อใหมีการใช
กําลังคนที่มีอยูในเทศบาลใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยสํารวจและประเมินความรูความสามารถของกําลังคนที่มี
อยู การพัฒนาหรือฝWกอบรมกําลังคนที่มีอยูในมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และใชกําลังคนที่มีอยูใหเหมาะสมกับ
ความรูความสามารถของแตละคน
(5) การจัดโครงสรางการแบงสวนราชการ การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของแตละสวน
ราชการ การแบงงานภายในสวนราชการการกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนงตาง ๆ โดยมีเกณฑเบื้องตน
ดังนี้
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ก โครงสรางการแบงสวนราชการ เทศบาลใดจะจัดโครงสราง การแบงสวนราชการ
ใดบาง ใหเป'นไปตามกรอบของหลักเกณฑการกําหนดขนาดของเทศบาล
ข การกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนง เทศบาลใดจะมีตําแหนงใดอยูในสวนราชการ
ใด มีระดับตําแหนงใดใหเป'นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปJ ที่เทศบาลจัดทําขึ้น โดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
(6) การกําหนดตําแหนงเพิ่มใหม
ก เกณฑเบื้องตนสําหรับการกําหนดจํานวนตําแหนงเพิ่มขึ้นใหม ใหเทศบาลคํานึงถึง
อํานาจหนาที่ปริมาณงานของตําแหนงนั้น ๆ ดวย
ข การกําหนดตําแหนงเพิ่มขึ้นใหมใหเทศบาลขอกําหนดเทาที่จําเป'นจริง ๆ โดยจะตอง
จัดสรรงบประมาณตั้งเป'นอัตราเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่เพิ่มขึ้นใหมดวย
ค ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป'นผูพิจารณาใหความเห็นชอบการกําหนด
ตําแหนงเพิ่มขึ้นใหม เวนแตกรณีการกําหนดตําแหนงในสายงานใหมที่ยังไมไดจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง
ของตําแหนงสายงานนั้น ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เสนอใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
พิจารณาใหความเห็นชอบและจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงกอน
ง การขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหม นอกจากจะพิจารณาเหตุผลดานปริมาณงานและ
คุณภาพของงานแลวใหคํานึงถึงจํานวนลูกจางทั้งประจําและชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในงานนั้นดวย ทั้งนี้ เพื่อมิให
เกิดปEญหาคนลนงาน และเป'นการประหยัดงบประมาณรายจายดานบุคคลของเทศบาลและของรัฐในหมวด
เงินอุดหนุนดวย
จ การขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหมใหพิจารณาถึงความสําคัญ ความเหมาะสมและ
ความถูกตองของกรอบตําแหนงในงานนั้นดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ควรจะใหตําแหนงในงานนั้นสามารถ
รองรับความกาวหนาของบุคลากรในงานนั้นได
ฉ กอนที่เทศบาลจะขออนุมัติกําหนดตําแหนงขึ้นใหม ใหเทศบาลพิจารณาดําเนินการกับ
ตําแหนงที่วางและมีความจําเป'นนอยเสียกอน โดยการตัดโอนหรือปรับปรุงและตัดโอน (เกลี่ยตําแหนง) ไปไว
ในงานที่มีความสําคัญและจําเป'นเรงดวนมากกวา
ช การกําหนดตําแหนงใหม คณะกรรมการพนักงานเทศบาลตองทําการวิเคราะห
ตําแหนงและจําเป'นตองใชขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนั้น จึงขอใหเทศบาลไดใหความสําคัญกับการ
เสนอขอมูล โดยกรอกเอกสารตามแบบใหถูกตอง กลาวคือ จะตองเป'นขอมูลที่ตรวจสอบจากเจาหนาที่
สํานักงาน ก.ท.จ.และเอกสารตองครบถวนกลาวคือจะตองรายงานขอมูลตามแบบ 1 – 5 อยางครบถวน
รายละเอียดตามแบบแนบทาย
(7) กรณีเทศบาลมีความจําเป'นตองปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปJ ในระหวางที่ยังไมครบ
กําหนดระยะเวลาของแผนใหทําได โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
ขอ 18 เมื่อ ก.ท.จ.พิ จ ารณาใหความเห็ นชอบใหมี ตํ าแหนงพนั กงานเทศบาลตํ า แหนงใด
ระดับใด ในสวนราชการใด จํานวนเทาใด ตามขอ 14 แลวใหเทศบาลพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่ม
ในแตละปJสําหรับตั้งเป'นอัตราเงินเดือนของตําแหนงดังกลาวใหสอดคลองกัน
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถาใชงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนใหเทศบาลรายงาน
ก.ท.จ. เพื่อจะไดรายงาน ก.ท. เพื่อแจงหนวยงานที่เกี่ยวของประสานกับสํานักงบประมาณในการจัดสรรเงิน
งบประมาณในแตละปJ สํ า หรั บ ตั้ ง เป' น อั ต ราเงิ น เดื อ นของตํ า แหนงดั ง กลาวใหสอดคลองกั น และเมื่ อ
ไดรับจัดสรรงบประมาณสําหรับอัตราเงินเดือนของตําแหนงดังกลาวแลวใหหนวยงานที่ไดรับการจัดสรรอัตรา
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เงิ น เดื อ นของตํ า แหนงจากสํ า นั ก งบประมาณ เป' น ผู พิ จ ารณาจั ด สรรอั ต ราเงิ น เดื อ นของตํ า แหนง
ตามหลักเกณฑที่ ก.ท. กําหนด
ขอ 194 หลักเกณฑการกําหนดตําแหนงและจํานวนตําแหนงพนักงานครูเทศบาลและ
บุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจางตามภารกิจ) ที่สังกัดสถานศึกษา ไวดังตอไปนี้
(1) สถานศึกษา กําหนดใหมีการจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือหลายระดับ
ดังนี้
(1.1) ระดับกอนประถมศึกษา
(1.2) ระดับประถมศึกษา
(1.3) ระดับมัธยมศึกษา
(1.4) ระดับอาชีวศึกษา
(2) หองเรียน กําหนดใหมีนักเรียนหองละ 40 คน เศษที่เหลือถาเกิน 10 คน
ขึ้นไป ใหจัดเพิ่ม 1 หองเรียน (ยกเวน ระดับกอนประถมศึกษา ใหมีนักเรียนหองละ 30 คน)
(3) บุคลากรในสถานศึกษา กําหนดใหมีพนักงานครู 2 สายงาน และบุคลากร
สนับสนุนการสอน (พนักงานจางตามภารกิจ) ดังนี้
(3.1) สายงานบริหารสถานศึกษา ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษา และรอง
ผูอํานวยการสถานศึกษา
(3.2) สายงานการสอน ไดแก ครูผูชวย และครู
(3.3) บุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจางตามภารกิจ) ไดแก
(3.3.1.)กลุมตําแหนงการเงิน / บัญชี / พัสดุ
(3.3.2.)กลุมตําแหนงธุรการ / บันทึกขอมูล
(3.3.3.)กลุมตําแหนงโภชนาการ / อนามัยโรงเรียน
(3.3.4.)กลุมตําแหนงคอมพิวเตอร / โสตทัศนศึกษา
(4) เกณฑการกําหนดจํานวนตําแหนง
(4.1) กรณีที่ 1 สถานศึกษาที่มีนักเรียน 120 คน ลงมา
(4.1.1.)จํานวนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน นักเรียน นักเรียน นักเรียน นักเรียน นักเรียน
ตําแหนง
20
21-40 41-60 61-80 81-100 1 0 1 120
1. สายงานบริหารสถานศึกษา
1
1
1
1
1
1
2. สายงานการสอน
1
2
3
4
5
6
3. บุคลากรสนับสนุนการสอน
1
1
1
(4.1.2.)ใหผูอํา นวยการสถานศึกษาและรองผูอํา นวยการสถานศึกษา
ปฏิบัติการ สอนไมนอยกวา สัปดาหละ 5 ชั่วโมง
(4.2) กรณีที่ 2 สถานศึกษาที่มีนักเรียน 121 คนขึ้นไป
(4.2.1.)สายงานบริหารสถานศึกษา
4

ขอ 19 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม)
ลงวันที่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
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(4.2.1.1.) จํานวนพนักงานครูสายงานบริหารสถานศึกษา
(ก) นั ก เรี ย น 121-359 คน มี ผู บริ ห าร 1
ตําแหนง
(ข) นั ก เรี ย น 360-719 คน มี ผู บริ ห าร 1
ตําแหนง รองผูบริหาร 1 ตําแหนง
(ค) นั ก เรี ย น 720-1,079 คน มี ผู บริ ห าร 1
ตําแหนง รองผูบริหาร 2 ตําแหนง
(ง) นั กเรี ย น 1,080-1,679 คน มี ผู บริ ห าร 1
ตําแหนง รองผูบริหาร 3 ตําแหนง
(จ) นั ก เรี ย น 1,680 คนขึ้ น ไป มี ผู บริ ห าร 1
ตําแหนง รองผูบริหาร 4 ตําแหนง
(4.2.1.2.) ใหผู อํ า นวยการสถานศึ ก ษาและรองผู อํ า นวยการ
สถานศึกษาปฏิบัติการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ 5 ชั่วโมง และใหรองผูอํานวยการสถานศึกษาปฏิบัติงาน
ดานบริหาร ดังนี้
(ก) สถานศึกษาที่มีรองผูอํานวยการสถานศึกษา 1
คน ตองทํ า หนาที่ ทั้ ง ดานวิ ช าการ บริ ห าร
ปกครอง และบริการ
(ข) สถานศึกษาที่มีรองผูอํานวยการสถานศึกษา 2
คน แบงงานเป' น 2 ฝ[ า ย คื อ ฝ[ า ยวิ ช าการ
กับฝ[ายบริหาร ปกครอง และบริการ
(ค) สถานศึกษาที่มีรองผูอํานวยการสถานศึกษา 3
คน แบงงานเป'น 3 ฝ[าย คือฝ[ายวิชาการ
ฝ[ายบริหาร กับฝ[ายปกครองและบริการ
(ง) สถานศึกษาที่มีรองผูอํานวยการสถานศึกษา 4
คน แบงงานเป'น 4 ฝ[าย คือฝ[ายวิชาการ
ฝ[ายบริหาร ฝ[ายปกครอง และฝ[ายบริการ
(4.2.2.)สายงานการสอน
(4.2.2.1.) จํานวนครูระดับกอนประถมศึกษา
จํานวนหองเรียน x นักเรียน: หอง + นักเรียนทั้งหมด
นักเรียน : ครู
นักเรียน : ครู
2
อัตราสวน นักเรียน : ครู = 25 :1 นักเรียน : หอง = 30 :1
(4.2.3.)จํานวนครูระดับประถมศึกษา
จํานวนหองเรียน x นักเรียน : หอง + นักเรียนทั้งหมด
นักเรียน : ครู
นักเรียน : ครู
2
อัตราสวน นักเรียน ; ครู = 25 :1 นักเรียน : หอง = 40 : 1
(4.2.4.)จํานวนครูระดับมัธยมศึกษา
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จํานวนหองเรียน X นักเรียน : หอง
นักเรียน : ครู
อัตราสวน นักเรียน : ครู = 20 : 1 นักเรียน : หอง = 40 : 1
(4.2.5.)จํานวนครูระดับอาชีวศึกษา
จํานวนหองเรียนX นักเรียน : หอง
นักเรียน : ครู
อัตราสวน นักเรียน : ครู = 20:1 นักเรียน : หอง = 40 : 1
(4.3) เกณฑบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจางตามภารกิจ)
(4.3.1.) บุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจางตามภารกิจ) ใหมี
จํานวนประมาณรอยละ 10 ของจํานวนพนักงานครูเทศบาล สายงานการสอนทั้งในระดับกอนประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ดังนี้
จํานวนนักเรียน
101-200
201-400
401-600
601-800
801-1,000
1,001-1,200
จํานวนนักเรียน
1,201-1,400
1,401-1,600
1,601-1,800
1,801-2,000
2,001-2,200
2,201-2,400
2,401-2,600
2,601-2,800
2,801-3,000
3,001-4,000

จํานวนพนักงานครู
สายงานการสอน
6
12
20
28
36
44
จํานวนพนักงานครู
สายงานการสอน
52
60
68
76
84
92
100
108
116
140

บุคลากร
สนับสนุนการสอน
1
1
2
3
4
4

ความรูความสามารถ
พิจารณาตามความจําเป'นดังนี้
1.การเงิน/ บัญชี / พัสดุ
2.ธุรการ / บันทึกขอมูล
3.โภชนาการ /อนามัยโรงเรียน
4. คอมพิวเตอร / โสตทัศนศึกษา

บุคลากร
สนับสนุนการสอน
5
6
7
8
8
9
10
11
12
14

ความรูความสามารถ

หมายเหตุ การกําหนดตําแหนง
บุคลากรสนับสนุนการสอน
(พนักงานจางตามภารกิจ)
ใหเป'นไปตามความจําเป'น

(4.3.2.) สําหรับสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังพนักงานครูเทศบาล สาย
งานการสอนเกินเกณฑที่ ก.ท. กําหนดจะมีบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจางตามภารกิจ) ไดจํานวน
เทาใด ใหเสนอ ก.ท.จ. พิจารณาเป'นกรณี ๆ ไป
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(4.3.3.) สําหรับพนักงานครูเทศบาล สายงานผูสนับสนุนการสอน (ครู
ส) ตามประกาศหลักเกณฑการกําหนดตําแหนงและจํานวนตําแหนงพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา
เดิม ใหปรับเป'นพนักงานครูเทศบาลสังกัดสถานศึกษา สายงานการสอน ตามประกาศหลักเกณฑนี้”
ขอ 20 ให ก.ท.จ. ตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานเทศบาล ให
เหมาะสม ในกรณีที่ปรากฏวาการกําหนดตําแหนงใดไมเหมาะสมก็ดี การใชตําแหนงใดไมเหมาะสมตามที่
ก.ท.จ. กําหนดก็ดี หรือลักษณะหนาที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหนงใดที่
ก.ท.จ. กําหนดเปลี่ยนแปลงไปก็ดี ก.ท.จ. อาจพิจารณาปรับปรุงการกําหนดตําแหนงนั้นเสียใหม
ใหเหมาะสม ทั้งนี้ ก.ท.จ. จะมอบหมายใหเทศบาลดําเนินการแทน ก็ได
ในการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ก.ท.จ.หรือเทศบาลที่ ก.ท.จ.มอบหมาย
มีอํานาจยุบเลิกตําแหนงหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนงพนักงานเทศบาล โดยใหเทศบาลดําเนินการ
ใหเป'นไปตามมติหรือคําสั่งนั้น
กรณีตําแหนงใดใชงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนให ก.ท.จ.มีอํานาจยุบเลิกตําแหนงหรือตัด
โอนตําแหนงหรือตัดโอนพนักงานเทศบาล หรือตัดโอนตําแหนงและตัดโอนพนักงานเทศบาลที่เ กินอยูใน
สถานศึกษาหนึ่งไปกําหนดในอีกสถานศึกษาหนึ่งของเทศบาลเดียวกัน หรือที่เกินอยูในเทศบาลใด ไปกําหนด
ในเทศบาลอื่น ไดตามความจําเป'น เมื่อยุบเลิกตําแหนงหรือตัดโอนตําแหนงแลว ใหเทศบาลรายงาน ก.ท.จ.
เพื่อรายงาน ก.ท. ทราบตอไป
การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงของ ก.ท.จ. ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองตองไดรับความ
เห็นชอบจาก ก.ท. กอน
ขอ 21 การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาลตามขอ 20 ก.ท.จ. หรือเทศบาล
ผูไดรับมอบหมายมีอํานาจเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนงพนักงานเทศบาลได
ขอ 22 การยุบเลิกตําแหนงและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนงของพนักงานเทศบาลตาม
ขอ 20 ใหดําเนินการ ดังนี้
1) การยุบเลิกตําแหนง หมายถึง การยุบเลิกตําแหนงที่วางและไมมีความจําเป'นตอเทศบาล
2) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนง จะตองดําเนินการเฉพาะตําแหนงวางที่ไมมีคน ครอง
ตําแหนงเทานั้นเวนแตในประกาศนี้จะกําหนดเป'นอยางอื่น ไดแก
(ก) ปรับปรุงตําแหนง หมายถึง การปรับปรุงสายงานของตําแหนง แตอยูในงานเดิม
สวนราชการเดิม เชน ปรับปรุงตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ 1-3 (05-1-002) เป'น เจาพนักงานธุรการ 2-4
เลขที่ตําแหนงเดิม และงานเดิม สวนราชการเดิม เป'นตน
(ข) ปรับขยายระดับตําแหนง หมายถึง การปรับขยายระดับตําแหนงในสายงานเดิม
สังกัดงานและสวนราชการเดิม เชน ปรับขยายระดับ เจาหนาที่การเงินและบัญชี 1-3 (03-4-003) เป'น
เจาหนาที่การเงินและบัญชี 4 เลขที่ตําแหนง งานและสวนราชการเดิม เป'นตน
(ค) ปรับลดระดับตําแหนง หมายถึง การปรับลดระดับตําแหนงในสายงานเดิม สังกัด
งานและสวนราชการเดิม เชน ปรับลดระดับ พยาบาลวิชาชีพ 6 (05-6-002) เป'นพยาบาลวิชาชีพ 3-5 เลขที่
ตําแหนงงานและสวนราชการเดิม เป'นตน
(ง) ตัดโอนตําแหนง หมายถึง การตัดโอนตําแหนงในสายงานและระดับเดิม จากงาน
หนึ่งไปไวอีกงานหนึ่ง เชน ตัดโอนตําแหนง ชางโยธา 1-3 (04-2-002) งานวิศวกรรม กองชาง ไปไวในงาน
แผนที่ภาษี กองคลัง (03-2-02) เป'นตน
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(จ) เปลี่ยนแปลงเลขที่ตําแหนง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเลขที่ตําแหนงของตําแหนง
เดิ ม ในงานเดี ย วกั น เชนเปลี่ ย นเลขที่ ตํ า แหนงของ เจาหนาที่ บ ริ ห ารงานทะเบี ย นและบั ต ร 3-5
จาก 01-5-002 เป'น 01-5-001 เป'นตน
(ฉ) ปรับปรุงและตัดโอนตําแหนง หมายถึง การเกลี่ยตําแหนงที่วางจากงานหนึ่ง ไปไว
อีกงานหนึ่ง (สวนราชการเดียวกันหรือไมก็ได) ซึ่งจะเป'นการปรับปรุง ทั้งชื่อตําแหนงและเลขที่ตําแหนง
เชน เกลี่ยตําแหนงนักวิชาการสุขาภิบาล 3-5 (05-2-002) งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอมกอง
สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมไปเป'นนักวิชาการคลัง 3-5 (03-2-003) งานแผนที่ภาษี กองคลัง เป'นตน
3) ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป'นผูพิจารณาใหความเห็นชอบการยุบเลิกตําแหนง
และเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนงตามขอเสนอของเทศบาลหากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นชอบตาม
ขอเสนอของเทศบาลถือไดวาคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบแลว หากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลไมเห็ นดวยกับ ขอเสนอของเทศบาล และเทศบาลยื นยั น ขอเสนอนั้ น ใหเสนอผานคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบตอไป
4) การพิ จ ารณาขออนุ มัติ ยุ บเลิ กตํ า แหนง และเปลี่ย นแปลงเกี่ย วกั บ ตํ า แหนงพนั กงาน
ประจําปJ ใหดําเนินการโดยยึดกรอบอัตรากําลังตามแผนอัตรากําลัง 3 ปJ ของเทศบาลเป'นเกณฑ หากมีเหตุผล
และความจําเป'นที่จะขออนุมัตินอกเหนือจากกรอบฯ ก็ใหขออนุมัติเป'นกรณีพิเศษ
5) การขออนุมัติยุบเลิกตําแหนงและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนงใหพิจารณาถึงเหตุผล
และความจําเป'นในดานปริมาณงานและ คุณภาพของงานเป'นสําคัญ
6) การขออนุมัติยุบเลิกตําแหนงและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนง นอกจากจะ
พิ จ ารณาเหตุ ผ ลดานปริ มาณงานและคุ ณภาพของงานแลว ใหคํ า นึ งถึ งจํ า นวนของลู กจางทั้ งประจํ า และ
ชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในงานนั้นดวย ทั้งนี้ เพื่อมิใหเกิดปEญหางานลนมือ หรือปEญหาอื่นตามมา
7) การขออนุ มั ติ ยุ บ เลิ ก ตํ า แหนงและเปลี่ ย นแปลงเกี่ ย วกั บ ตํ า แหนง ใหพิ จ ารณาถึ ง
ความสําคัญกับความเหมาะสมและถูกตองของกรอบตําแหนงในงานนั้นดวย
8) การขออนุมัติยุบเลิกตําแหนงและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนง คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล ตองทําการวิเคราะหตําแหนง และจําเป'นตองใชขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนั้น
จึงขอใหเทศบาลไดใหความสําคัญกับการเสนอขอมูล โดยกรอกเอกสารตามแบบใหถูกตอง กลาวคือ จะตอง
เป'นขอมูลที่ตรวจสอบจากเจาหนาที่สํานักงาน ก.ท.จ.และเอกสารตองครบถวน กลาวคือ จะตองรายงาน
ขอมูลตามแบบ 1-6 อยางครบถวน รายละเอียดตามแบบแนบทาย
9) การเปลี่ ยนแปลงเกี่ยวกับ ตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 หรือ ระดับ 2
ในกรณีที่ตําแหนงนั้นมีผูดํารงตําแหนงอยูและผูครองตําแหนงดังกลาวมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงที่จะเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2 ก็ใหสามารถ
ปรับปรุงตําแหนงนั้นได
ขอ 23 การยุ บ เลิ ก ตํ า แหนงและการเปลี่ ย นแปลงเกี่ ย วกั บ ตํ า แหนง ตั ด โอนตํ า แหนง
ตั ด โอนพนั ก งานครู เ ทศบาล ตั ด โอนตํ า แหนงและตั ด โอนพนั ก งานครู เ ทศบาลที่ สั ง กั ด สถานศึ ก ษา
ใหดําเนินการ ดังนี้
1) การยุ บ เลิ ก ตํ า แหนง หมายถึ ง การยุ บ เลิ กตํ า แหนงที่ ว างและไมมี ค วามจํ า เป' น ตอ
เทศบาล
2) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนงจะตองดําเนินการเฉพาะตําแหนงวางที่ไมมีผูครอง
ตําแหนงเทานั้น เวนแตในประกาศที่จะกําหนดเป'นอยางอื่น ไดแก
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(ก) การปรับปรุงตําแหนงและระดับ หมายถึง การปรับปรุงตําแหนงและระดับใหสูงขึ้น
หรือต่ําลงในสายงานเดียวกัน โรงเรียนเดิม เชน ปรับตําแหนงผูชวยอาจารยใหญ ระดับ 6 เป'นตําแหนง
ผูชวย ผูอํานวยการโรงเรียน ระดับ 7 หรือปรับปรุงตําแหนงอาจารย 2 ระดับ 7 เป'นตําแหนงอาจารย 1
ระดับ 3 ตําแหนงเลขที่และโรงเรียนเดิม เป'นตน
(ข) การปรับขยายระดับตําแหนง หมายถึง การปรับขยายระดับควบของตําแหนงให
สูงขึ้น ในสายงานเดิม โรงเรียนเดิม เชน ปรับขยายระดับตําแหนงผูชวยอาจารยใหญ ระดับ 5 เป'น
ตําแหนงผูชวยอาจารยใหญ ระดับ 6 ตําแหนงเลขที่และโรงเรียนเดิม เป'นตน รวมทั้งการปรับขยายในระดับ
ควบเป'นนอกระดับควบดวย เชน ปรับขยายระดับตําแหนงผูชวยอํานวยการโรงเรียน ระดับ 6-7 เป'น
ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน ระดับ 8 ตําแหนงเลขที่และโรงเรียนเดิม เป'นตน
(ค) การปรับลดระดับตําแหนง หมายถึง การปรับลดระดับควบของตําแหนงใหต่ําลงใน
สายงานเดิม โรงเรียนเดิม เชน ปรับลดระดับตําแหนงอาจารย 2 ระดับ 7 เป'นตําแหนง อาจารย 2 ระดับ 6
ตําแหนงเลขที่และโรงเรียนเดิม เป'นตน รวมทั้งการปรับลดนอกระดับควบเป'นตําแหนงในระดับควบดวย
เชน ปรับลดระดับตําแหนงอาจารย 1 ระดับ 6 เป'นตําแหนงอาจารย 1 ระดับ 3-5 ตําแหนงเลขที่และ
โรงเรียนเดิม เป'นตน
(ง) การปรับ ปรุ งการกํ าหนดตํ าแหนงและการเปลี่ ยนแปลงเลขที่ตํ า แหนง หมายถึ ง
การปรับปรุงตําแหนงจากสายงานหนึ่ง โรงเรียนเดิม โดยเปลี่ยนแปลงเลขที่ตําแหนงดวย เชน ปรับปรุงการ
กําหนดตําแหนง อาจารย 2 ระดับ 7 ตําแหนงเลขที่ 0000-2 โรงเรียน ก. เป'นตําแหนงผูชวยผูอํานวยการ
โรงเรียน ระดับ 7ตําแหนงเลขที่ 00002-1 โรงเรียน ก. เป'นตน และหมายความรวมทั้งการปรับปรุงการ
กําหนดตําแหนงที่มีคนครองตําแหนงดวย
3) การตัดโอนตําแหนง หมายถึง การตัดโอนอัตราวางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งภายใน
เทศบาลหรือระหวางเทศบาลในจังหวัด หรือระหวางเทศบาลตางจังหวัดและรวมทั้งการตัดโอนตําแหนงตาง
ประเภทระหวางพนักงานครูเทศบาลสายงาน ผูสอนระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและ
อาชีวศึกษาดวย
4) การตัดโอนพนักงานครูเทศบาล หมายถึง การยายพนักงานครูเทศบาลจากตําแหนง
หนึ่งไปอีกตําแหนงหนึ่ง ภายในเทศบาลหรือการโอน (ยาย) จากเทศบาลหนึ่งไปยังอีกเทศบาลหนึ่งในจังหวัด
เดียวกัน
5) การตัดโอนตําแหนงและตัดโอนพนักงานครูเทศบาล หมายถึง การตัดโอนตําแหนง
พรอมตัวผูครองตําแหนงจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ภายในเทศบาล หรือระหวางเทศบาลภายในจังหวัดรวมทั้ง
การตัดโอนตําแหนงพรอมตัวผูครองตางประเภทระหวางพนักงานครูเทศบาลสายผูสอนระดับกอนประถมศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาดวย
6) อัตรากําลังเกินเกณฑ หมายถึง อัตรากําลังพนักงานครูเทศบาลที่มีอยูจริงในปEจจุบัน
มากกวาอัตรากําลังตามเกณฑมาตรฐานการกําหนดตําแหนงของคณะกรรมการกลางพนักงาน เทศบาล
7) อัตรากําลังต่ํากวาเกณฑ หมายถึง อัตรากําลังพนักงานครูเทศบาลที่มีอยูจริงในปEจจุบัน
นอยกวาอัตรากําลังตามเกณฑมาตรฐานกําหนดตําแหนงของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
8) ใหเทศบาลรายงานและคํานวณอัตรากําลังพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาตาม
แบบทายหลักเกณฑนี้ ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลทราบภายในเดือนมิถุนายนของทุกปJ ทั้งนี้หาก
คํานวณแลว เทศบาลใดมีอัตรากําลังเกินเกณฑและเป'นอัตราวาง หามมิใหเทศบาลบรรจุและแตงตั้งตัวบุคคล
ใหดํารงตําแหนงที่วางนั้น
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9) ใหเทศบาลขอความเห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงเกี่ ย วกั บ ตํ า แหนงตอคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล ตามแบบทายหลักเกณฑนี้ หากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นชอบตามขอเสนอของ
เทศบาล ถือไดวาคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบแลว หากคณะกรรมการพนักงาน เทศบาลไม
เห็นดวยกับขอเสนอของเทศบาล และเทศบาลยืนยันตามขอเสนอเดิม ใหเสนอผานคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบตอไป
10) ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป'นผูพิจารณาใหความเห็นชอบการตัดโอนตําแหนง
ตัดโอนพนักงานครูเทศบาล ตัดโอนตําแหนงและตัดโอนพนักงานครูเทศบาล ที่เกินอยูในสถานศึกษาหนึ่งไป
กําหนดในอีกสถานศึ กษาหนึ่งของเทศบาลเดี ยวกั นหรือที่ เกิน อยูในเทศบาลใดไปกําหนดในเทศบาลอื่ นใน
จังหวัดเดียวกันไดตามความจําเป'นตามแบบทายหลักเกณฑนี้
11) ใหหนวยงานที่ ไ ดรั บ การจั ด สรรอั ต ราเงิ น เดื อ นของตํ า แหนงจากสํ า นั ก งบประมาณ
พิจารณา ตัดโอนอัตราวางจากเทศบาลที่มีอัตรากําลังเกินเกณฑไปยังเทศบาลที่มีอัตรากําลังต่ํากวาเกณฑที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดได
ขอ 24 ในระหวางการประกาศใชบังคับแผนอัตรากําลังของเทศบาล หากเทศบาลมีเหตุผล
ความจําเป'นตองปรับปรุงการกําหนดตําแหนง เพื่อรองรับภารกิจ หนาที่ความรับผิดชอบลักษณะงาน หรือ
ปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ใหเทศบาลเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงตอ ก.ท.จ. เพื่อพิจารณา
ให
ความเห็นชอบ
ขอ 25 กรณีการขอปรับปรุงกําหนดตําแหนงของเทศบาลตามขอ 22 และขอ 23 เป'น
การกําหนดตําแหนงสายงานใหม ซึ่งเป'นสายงานที่ ก.ท. ยังไมไดจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงของตําแหนง
สายงานนั้น ในการขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงดังกลาว ใหเทศบาล จัดทํารางมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ของตําแหนงสายงานนั้น เสนอไปพรอมกันดวย ทั้งนี้ เพื่อแสดงใหทราบถึงประเภทตําแหนงชื่อตําแหนงสาย
งาน ลั ก ษณะงาน โดยทั่ ว ไป หนาที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของตํ า แหนง ลั ก ษณะงานที่ ต องปฏิ บั ติ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และระดับตําแหนง
ในการพิจารณาของ ก.ท.จ. หากมีความเห็นชอบตามที่เทศบาลเสนอ ใหเสนอเรื่องขอ
ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเพิ่มใหม รางมาตรฐานกําหนดตําแหนง พรอมความเห็นให ก.ท. พิจารณาให
ความเห็นชอบ
หาก ก.ท.จ. มีมติไมเห็นชอบตามที่เทศบาลเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเพิ่มใหม ให
นําความที่กําหนดในขอ 20 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 26 เมื่อเทศบาลไดรับ ความเห็น ชอบในการปรับปรุงการกํา หนดตําแหนงตามขอ 22
หรือขอ 23 แลวแตกรณี ใหถือวาเป'นการปรับปรุงแผนอัตรากําลังของเทศบาลนั้น โดยใหเทศบาลดําเนินการ
แกไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากําลังของเทศบาลตอไป
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หมวด 3
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ+ายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
สวนที่ 1
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
ขอ 27 อั ต ราเงิ น เดื อ น อั ต ราเงิ น ประจํ า ตํ า แหนงและการรั บ เงิ น ประจํ า ตํ า แหนงของ
พนักงานเทศบาล
ใหนํากฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงที่กําหนดสําหรับขาราชการ
พลเรือนหรือขาราชการครูแลวแตกรณีมาใชบังคับโดยอนุโลม
การจายเงินเดือน และเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานเทศบาล ใหเป'นไปตามกฎหมาย
หรือระเบียบที่กําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนหรือขาราชการครูแลวแตกรณี โดยอนุโลม
ขอ 28 ใหพนักงานเทศบาลไดรับเงินเดือนตามตําแหนง ผูไดรับแตงตั้งใหดํารง ตําแหนงใด
ระดับใด ใหไดรับเงินเดือนในอันดับตามบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนทายพระราชบัญญัติ เงินเดือน
และเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538 ดังนี้
(1) ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดในระดับ 1 ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ ท 1
(2) ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดในระดับ 2 ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ ท 2
(3) ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดในระดับ 3 ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ ท 3
(4) ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดในระดับ 4 ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ ท 4
(5) ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดในระดับ 5 ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ ท 5
(6) ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดในระดับ 6 ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ ท 6
(7) ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดในระดับ 7 ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ ท 7
(8) ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดในระดับ 8 ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ ท 8
(9) ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดในระดับ 9 ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ ท 9
ขอ 29 พนักงานเทศบาลผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ระดับใด โดยไดรับเงินเดือนใน
อันดับใดตามขอ 28 ใหไดรับเงินเดือนในขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงนั้น เวนแต
(1) ผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นต่ําของอันดับนั้นอยูแลว ใหไดรับเงินเดือนเทาเดิม
(2) ผูนั้นไดรับปริญ ญาหรือประกาศนียบั ตรการศึกษาหรือวิช าชีพ และ ก.พ., ก.ค.
หรือ ก.ท. รับรองวาปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพนั้น เป'นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง และกําหนดเงินเดือนที่ควรไดรับในอันดับและขั้นใด ใหไดรับเงินเดือนในอันดับและขั้น
ที่ตามที่กําหนดในขอ 30
(3) ผูนั้ นไดรั บปริญ ญาหรื อประกาศนีย บัต รการศึกษาหรื อวิ ช าชี พเพิ่มขึ้น หรื อสู งขึ้ นและ
ก.พ., ก.ค. หรือ ก.ท. รับรองวาปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ไดรับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
นั้น เป'นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งและกําหนดเงินเดือนที่ควรไดรับในอันดับ และขั้นใด
นายกเทศมนตรีหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีอาจปรับใหไดรับเงินเดือนในอันดับและขั้นที่
ตามที่กําหนดในขอ 30
(4) ผูนั้นไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานใดที่ ก.ท. กําหนดในมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงใหตําแหนงในสายงานนั้น ไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงระดับนั้น
ใหไดรับเงินเดือนในอันดับและขั้นที่ ก.ท. กําหนด
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(5) ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดในระดับที่ต่ํากวาตําแหนงเดิม กรณีที่เป'นการแตงตั้ง
เพื่อประโยชนของทางราชการ ใหไดรับเงินเดือนในอันดับและขั้นที่ไดรับอยูเดิมหากเป'นกรณีที่เป'นการแตงตั้ง
โดยเป'นความประสงคของตัวพนักงานเทศบาล ใหไดรับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่ไดรับ
แตงตั้ ง ในขั้ น ที่ เ ที ย บไดตรงกั น กั บ ขั้ น เงิ น เดื อนของอั น ดั บ เดิ มตามตารางเที ย บขั้ น เงิ น เดื อ นแตละอั น ดั บ
ที่พนักงานเทศบาล จะไดรับเมื่อไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทายประกาศนี้ แตถาผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวา
ขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งอยูแลว ใหไดรับเงินเดือนในขั้นสูงของอันดับเงินเดือน
สําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง
(6) ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นตําแหนงใด ถาไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้น
ต่ําของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งนั้นอยูแลวใหไดรับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนสําหรับ
ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งในขั้นที่เทียบไดตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนและ
อันดับที่พนักงานเทศบาลจะไดรับเมื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทายประกาศนี้
ขอ 30 การกําหนดใหผูที่ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพ ตามขอ
29 (2) และผูที่ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามขอ 29 (3)
ไดรับเงินเดือนในอันดับใด และขั้นใด ใหพิจารณาดําเนินการดังนี้
(1) ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ไดรับเพิ่มขึ้น หรือสูงขึ้นตองเป'นปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรองวาเป'นคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง โดยให
พิจารณาปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิได
ไมวาพนักงานเทศบาลผูนั้นจะไดรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพดังกลาวอยูกอน หรือระหวางเขารับราชการ หรืออยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการ
(2) การปรับอัตราเงินเดือน ใหไดรับตามคุณวุฒิไมมีผลเป'นการปรับปรุงตําแหนง หรือ
เปลี่ยนระดับตําแหนง และตองใหไดรับเงินเดือนไมสูงกวาระดับและขั้นของอัตราเงินเดือนที่ควรไดรับ
ตามตารางกําหนดอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิ ทายประกาศนี้
(3) การปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิ ตองใหมีผลไมกอนวันที่พนักงานเทศบาลผู
นั้นสําเร็จการศึกษา และไมกอนวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่จะขอปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตาม
คุณวุฒินั้น รวมถึงไมกอนวันที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. ไดกําหนดใหปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ไดรับ
มาเป'นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้ง
ในกรณีพนักงานเทศบาลผูใดไดรับอนุญาตใหลาศึกษาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑวาดวยการลา
ของพนักงานเทศบาลนั้น การปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิ ใหมีผลไมกอนวันที่ผูนั้น รายงานตัวตอ
เทศบาลหลังสําเร็จการศึกษา
ในกรณีที่ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นกอนวันที่เขารับราชการ
หรืออยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ การปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิตองมีผลไมกอนวันพน
ทดลองปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้ง
ในกรณีที่ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มขึ้น หรือสูงขึ้นหลังวันเขารับราชการ
และพนทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลวโดยมิไดรับอนุญาตใหลาศึกษาเพิ่มเติมตามวรรคสอง การปรับอัตรา
เงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิ ใหมีผลไมกอนวันที่ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
(4) การสั่ งปรั บ อัต ราเงิ น เดือนใหไดรั บตามคุ ณวุ ฒิ ใหนายกเทศมนตรีเ ป' น ผูสั่ ง โดยมิ ให
ยอนหลังขามปJงบประมาณ
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ในกรณี ที่ไดเสนอเรื่ องราวไวกอนวั น เริ่ มตนปJงบประมาณและไมสามารถสั่ งปรั บใหในวั น
เริ่ ม ตนปJ ง บประมาณก็ ใ หสั่ ง ปรั บ อั ต ราเงิ น เดื อ นใหไดรั บ ตามคุ ณ วุ ฒิ ไ ดตั้ ง แตวั น เริ่ ม ตนปJ ง บประมาณ
ทั้งนี้ใหปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามวุฒิกอนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ขอ 31 พนักงานเทศบาลผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามที่กําหนดไวในหมวดอื่นแหง
ประกาศนี้ และไดกําหนดการใหไดรับ เงินเดือนเป'นอยางอื่นไวโดยเฉพาะ ใหพนักงานเทศบาลผูนั้นไดรั บ
เงินเดือนตามที่กําหนดในหมวดนั้น
ขอ 32 พนั กงานครู เทศบาลที่ สั งกัด สถานศึ กษาตํา แหนงใด ที่ ก.ท. กํา หนดใหไดรั บ
เงินเดือนหลายระดับ (ระดับควบ) เมื่อพนักงานครูเทศบาลผูดํารงตําแหนงนั้นไดรับเงินเดือนถึงขั้นต่ําของ
ระดับถัดไปใหนายกเทศมนตรี โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.สั่งใหผูนั้นใหไดรับเงินเดือนในระดับถัดไป
ขอ 33 กรณี อื่ น นอกจากที่ ไ ดกํ า หนดในหมวดนี้ ใ หเสนอ

ก.ท.จ.

พิ จ ารณาอนุ มั ติ

เป'นราย ๆ ไป
ส+วนที่ 2
ประโยชนตอบแทนอื่น
ขอ 34 ใหเทศบาลจั ด ใหมี ป ระโยชน ตอบแทนอื่ น สํ า หรั บ พนั กงานเทศบาลเพื่ อเป' น การ
เสริมสรางขวัญกําลังใจ แรงจูงใจ และเป'นสวัสดิการตาง ๆ ในการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล
ทั้งนี้
ใหเป'นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบที่กําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือน หรือขาราชการครูแลวแตกรณี
ขอ 35 เทศบาลที่บริหารจัดการการจายเงินเดือน คาจาง และประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับ
พนักงานเทศบาลและลูกจาง ไดต่ํากวาที่กําหนดในมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และเทศบาลไดบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเงื่อนไขที่ ก.ท.
กําหนด เทศบาลนั้นอาจกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นแกพนักงานและลูกจางของเทศบาลเพิ่มอีกก็ได
การกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาลตามที่
กําหนดในวรรคหนึ่ง ตองมีลักษณะเป'นคาตอบแทนที่เป'นตัวเงิน และเป'นการจายใหในลักษณะของสวัสดิการ
สําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาล โดยใหนําเงินในสวนที่เหลือจากกรณีคาใชจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่นไมสูงกวารอยละสี่สิบ ตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาใช แตทั้งนี้วงเงินคาประโยชนตอบแทนอื่นของพนักงานหรือลูกจางที่ไดรับแตละ
คนตองไมเกิน 5 เทาของอัตราเงินเดือนหรือคาจาง
ขอ 36 เทศบาลอาจกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจางของ
เทศบาลตามขอ 35 ไดดังตอไปนี้
(1) กําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป'นประเภทเพิ่มขึ้นใหมนอกเหนือจากประเภทตามที่
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นประกาศกําหนด และกําหนดอัตราคาตอบแทน
ตลอดทั้งหลักเกณฑและวิธีการจายคาตอบแทนสําหรับประโยชนตอบแทนอื่นประเภทใหมนั้น
(2) กําหนดประโยชนตอบแทนอื่นในลักษณะเป'นเงินเพิ่มพิเศษจากรายการประโยชน
ตอบแทนอื่นที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นประกาศกําหนด
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ขอ 37 เมื่อเทศบาลกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นตามขอ 36 แลว ใหเสนอเรื่องให
ก.ท.จ. พิจารณา ในการพิจารณาของ ก.ท.จ. ใหคํานึงถึงสิทธิ สวัสดิการของพนักงานเทศบาลและลูกจางที่
ไดรับความจําเป'น ความเหมาะสม งบประมาณรายไดของเทศบาล
ให ก.ท.จ. เสนอเรื่ องการกํา หนดประโยชนตอบแทนอื่ นตามวรรคหนึ่ ง และความเห็ น
ให ก.ท. พิจารณา เมื่อ ก.ท. พิจารณาและมีมติใหความเห็นชอบแลว ใหนายกเทศมนตรีประกาศใชบังคับ
ตอไป
ขอ 38 การปรับปรุงการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานเทศบาลหรือลูกจาง
ของเทศบาลตามขอ 36 (1) ใหมีอัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่กําหนดไวเดิม หรือการยกเลิกการ
กําหนดประโยชนตอบแทนอื่นนั้น ใหเทศบาลดําเนินการตามที่กําหนดไวในขอ 37 โดยอนุโลม
ขอ 39 การปรับ ปรุงการกําหนดประโยชน ตอบแทนอื่นในลักษณะเป'น เงิน เพิ่มพิเศษจาก
รายการประโยชนตอบแทนอื่นที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นประกาศกําหนดตาม
ขอ 36 (2) ใหมีอัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่กําหนดไวเดิม ใหเทศบาลดําเนินการตามที่กําหนด
ไวในขอ 37 โดยอนุโลม เวนแต การกําหนดใหมีอัตราคาตอบแทนลดลงต่ํากวาอัตราที่กฎหมายหรือระเบียบ
ที่กําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนจะไดรับ หรือการยกเลิกการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นนั้น จะกระทํา
มิได
ขอ 40 ในกรณีที่เทศบาลกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจาง
ของเทศบาลตามขอ 36 แลว หากปรากฏวาเทศบาลนั้นไมสามารถบริหารจัดการการจายเงินเดือน
คาจางและประโยชนตอบแทนอื่นใหเป'นไป ตามที่กฎหมายกําหนดใหเทศบาลพิจารณาดําเนินการปรับปรุง
หรือยกเลิกการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นที่กําหนดตามขอ 36 (1) และ (2) เป'นลําดับแรก การปรับปรุง
หรือยกเลิกการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นตามวรรคหนึ่ง ใหเทศบาลดําเนินการตามที่กําหนดไวในขอ 38
หรือขอ 39 โดยอนุโลม
ขอ 41 พนักงานเทศบาลอาจไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตามที่ ก.ท.กําหนด
ขอ 42 การกําหนดใหพนักงานครูเทศบาลไดรับเงินเดือนเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
ของครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวมดําเนินการ ดังนี้
1) เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษนี้ใหเรียกโดยยอวา เงิน “พ.ค.ศ.”
2) คําวา เงิน “พ.ค.ศ.” หมายความวา เงินเพิ่มพิเศษที่จายควบกับเงินเดือนแกครู
การศึกษาพิเศษ และหรือครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวม
“คนพิการ” หมายความวา คนที่มีความผิดปกติหรือบกพรองทางรางกาย ทางสติปEญญา
หรือทางจิตใจ ตามประเภทและหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงสาธารณสุข ออกตามความในมาตรา 4
และมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติการฟNcนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534
“ครูการศึกษาพิเศษ” หมายความวา พนักงานครูเทศบาลซึ่งปฏิบัติหนาที่เป'นครูสอนคน
พิการตามประเภทที่กําหนดไว และไดปฏิบัติหนาที่ทําการสอนในสถานศึกษาที่เปdดสอนเฉพาะคนพิการของ
ทางราชการ และหรือในความควบคุมของทางราชการ
“ครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวม” หมายความวา พนักงานครูเทศบาลซึ่งปฏิบัติหนาที่เป'น
ครูสอนคนพิการซึ่งเรียนรวมในโรงเรียนสอนคนปกติและไดปฏิบัติหนาที่ทําการสอนหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
กับการเรียนการสอนในสถานศึกษาของทางราชการ และหรือในความควบคุมของทางราชการ
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“ครูประจําชั้นพิเศษ” หมายความวา พนักงานครูเทศบาลซึ่งปฏิบัติหนาที่เป'นครูสอนคน
พิการ โดยแยกทําการสอนเป'นหองเด็กพิเศษโดยเฉพาะและทําหนาที่เป'นครูประจําชั้น
“ครูเสริมวิชาการ” หมายความวา พนักงานครูเทศบาลซึ่งปฏิบัติหนาที่เป'นครูสอนคนพิการ
อยูประจําหองเสริมวิชาการศึกษาพิเศษ มีหนาที่สอนเสริม ชวยเหลือแกไขปEญหา และพัฒนาทักษะดาน
สติปEญญา อารมณสังคม และรางกายใหแกคนพิการที่เรียนในชั้นเรียนรวมกับคนปกติ
“ครูประจําชั้นเรียนรวม” หมายความวา พนักงานครูเทศบาลซึ่งปฏิบัติหนาที่เป'นครูสอนคน
พิการและหรือปฏิบัติงานในชั้นเรียนใหกับคนปกติที่มีคนพิการเรียนรวมทําหนาที่เป'นครูประจําชั้น และปฏิบัติ
หนาที่ครูเสริมวิชาการใหแกคนพิการดวย
“ครูเดินสอน” หมายความวา พนักงานครูเทศบาลซึ่งปฏิบัติหนาที่เป'นครูสอนคนพิการอยู
ประจํ า ศู น ย เสริ ม วิ ช าการศึ ก ษาพิ เ ศษ มี ห นาที่ ส อนเสริ ม ชวยเหลื อ แกไขปE ญ หา และพั ฒ นาทั กษะดาน
สติปEญญาอารมณสังคมและรางกายใหแกคนพิการที่เรียนในชั้นเรียนรวมกับคนปกติในโรงเรียนที่อยูในบริเวณ
ใกลเคียงกัน
3) ครูการศึกษาพิเศษซึ่งอยูในเกณฑที่จะไดรับเงิน “พ.ค.ศ.” จะตองมีวุฒิปริญญาทาง
การศึกษาพิเศษหรือเป'นผูผานการอบรมดานการศึกษาพิเศษ ตามหลักสูตรที่ ก.ค.รับรอง โดยมีเวลาทําการ
สอน ดังนี้
(ก) พนักงานครูเทศบาลตําแหนงซึ่งมีหนาที่เป'นผูสอนในหนวยงานทางการศึกษา และได
ปฏิบัติหนาที่ครูการศึกษาพิเศษ ตองมีเวลาทําการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ 18 คาบ (คาบละ 50 นาที)
(ข) พนักงานครูเทศบาลตําแหนงซึ่งมีหนาที่เป'นผูบริหารและใหการศึกษาในหนวยงาน
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาสถานศึกษาในโรงเรียนที่เปdดสอนเฉพาะคนพิการ และได
ปฏิบัติหนาที่ครูการศึกษาพิเศษ ตองมีเวลาทําการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ 8 คาบ (คาบละ 50 นาที)
(ค) พนักงานครูเทศบาลตําแหนงซึ่งมีหนาที่เป'นผูบริหารและใหการศึกษาในหนวยงาน
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสถานศึกษาในโรงเรียนที่เปdดสอนเฉพาะคนพิการและไดปฏิบัติหนาที่
ครูการศึกษาพิเศษตองมีเวลาทําการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ 5 คาบ (คาบละ 50 นาที)
4) ครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวม ซึ่งอยูในเกณฑที่จะไดรับเงิน “พ.ค.ศ.” กรณีเรียน
รวม ไดแก ครูการศึกษาพิเศษที่ปฏิบัติหนาที่เป'นครูประจําชั้นพิเศษ ครูเสริมวิชาการ ครูเดินสอนที่มีเวลา
ทําการสอนและหรือมีเวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนเกี่ยวกับการศึกษาของคนพิการไมนอย
กวาสัปดาหละ 18 คาบ (คาบละ 50 นาที) หรือครูประจําชั้นเรียนรวมที่มีเวลาทําการสอน และหรือมี
เวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการศึกษาใหกับคนปกติที่มีคนพิการเรียนรวมตามเวลาปฏิบัติงานปกติ ไมนอยกวา
สัปดาหละ 18 คาบ (คาบละ 50 นาที) และตองปฏิบัติหนาที่ครูเสริมวิชาการใหกับคนพิการเพิ่มเติมอีก
ไมนอยกวาสัปดาหละ 5 คาบ (คาบละ 50 นาที) และมีวุฒิปริญญาทางการศึกษาพิเศษหรือเป'นผูผาน
การ อบรมดานการศึกษาพิเศษหลักสูตรที่ ก.ค. รับรองและจะตองรับผิดชอบการศึกษา ของคนพิการใน
จํานวนอัตราครู : นักเรียน ตามหลักเกณฑอยางนอย ดังนี้
ครูประจําชั้นพิเศษกรณีเรียนรวม 1 คน : นักเรียนไมนอยกวา 6 คน
ครูเสริมวิชาการกรณีเรียนรวม 1 คน : นักเรียนไมนอยกวา 6 คน
ครูประจําชั้นเรียนรวมและไดปฏิบัติหนาที่ครูเสริมวิชาการ 1 คน : นักเรียนไมนอยกวา
3 คน

21

ครูเดินสอนกรณีเรียนรวม 1 คน : ไมนอยกวา 2 โรงเรียน : นักเรียนไมนอยกวา 3 คน
5) เงิน “พ.ค.ศ.” ใหจายเดือนละ 2,000 บาท
ในกรณีปฏิบัติหนาที่ครูการศึกษาพิเศษ และครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวมไมเต็มเดือน
ใหจายเงิน “พ.ค.ศ.” ตามสวนจํานวนวันที่ไดรับเงินเดือนในระหวางปฏิบัติหนาที่นั้น
ในกรณีที่ไมไดปฏิบัติหนาที่ครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวมใหงด
จายเงิน “พ.ค.ศ.”
6) ใหพนั ก งานครู เ ทศบาลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถวนยื่ น คํ า ขอตามแบบทายนี้ เ สนอให
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นตรวจสอบและรับรอง แลวเสนอใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาเสนอ
ใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลพิจารณาใหความเห็นชอบ
7) ใหหนวยงานที่ไดรับการจัดสรรอัตราเงินเดือนของตําแหนงจากสํานักงบประมาณเป'น
ผูทําความตกลงกับสํานักงบประมาณขอเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษและครู
การศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวม
ขอ 43 พนั ก งานเทศบาลอาจไดรั บ เงิ น เพิ่ ม คาครองชี พ ชั่ ว คราวตามภาวะเศรษฐกิ จ
ตามที่ ก.ท. กําหนด
ขอ 44 บํ า เหน็ จ บํ านาญ ของพนักงานเทศบาล ใหเป' น ไปตามกฎหมายวาดวยบํา เหน็ จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
หมวด 4
การคัดเลือก
ขอ 45 การคัดเลือก หมายถึง การสรรหาบุ คคลเพื่ อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตํ าแหนง
พนักงานเทศบาลและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ใหดําเนินการได
5 วิธี ดังนี้
(1) การสอบแขงขัน เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการและแตงตั้งใหเป'นพนักงานเทศบาล
(2) การคั ด เลื อกกรณี ที่มีเ หตุ พิเ ศษที่ ไมจํ า เป' น ตองสอบแขงขั น เพื่ อบรรจุ บุ คคลเขารั บ
ราชการและแตงตั้งใหเป'นพนักงานเทศบาลในเทศบาล
(3) การสอบคัดเลือก เพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ใน
สายงานเดียวกัน หรือแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในตางสายงาน หรือแตงตั้งพนักงานเทศบาล
ตําแหนงผูปฏิบัติงานใหดํารงตําแหนงบริหารของเทศบาลหรือแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลใหดํารงตําแหนงสาย
งาน ผูบริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
(4) การคัดเลือก เพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นในระดับควบ
สําหรับตําแหนงที่กําหนดเป'นตําแหนงระดับควบ หรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นนอกระดับควบสําหรับ
ตําแหนงที่กําหนดเป'นตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ หรือตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะหรือตําแหนงประเภทวิชาการของพนักงานครูเทศบาลหรือแตงตั้งพนักงาน เทศบาลตําแหนง
บริหารของเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นหรือการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลที่สังกัด
สถานศึ กษาใหดํา รงตํา แหนงและระดับ ที่สู งขึ้น ตามหลักเกณฑและเงื่ อนไขที่ คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลกําหนด
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(5) การคั ด เลื อ ก เพื่ อ รั บ โอนมาแตงตั้ ง ใหดํ า รงตํ า แหนงบริ ห ารหรื อ สายงานผู บริ ห าร
สถานศึกษา
ขอ 46 5การดําเนินการคัดเลือก โดยการสอบแขงขัน การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม
จําเป'นตองสอบแขงขัน การสอบคัดเลือก และการคัดเลือกตามที่กําหนดในหมวดนี้ เทศบาลหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากเทศบาลใหเป'นผูดําเนินการแทน ตองดําเนินการอยางเปdดเผย โปรงใส สามารถตรวจสอบได
โดยคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล ความเป'นธรรม ความเสมอภาคและตองเปdดโอกาสใหพนักงานเทศบาลของ
เทศบาลอื่น ที่มีคุณสมบัติครบถวน และมีความประสงคสมัครเขารับการคัดเลือกมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
ดวยโดยการประกาศผลการคั ด เลื อ กใหดํ า เนิ น การอยางเปd ด เผย ทั้ ง นี้ ต ามหลั ก เกณฑ และเงื่ อ นไข
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
ส+วนที่ 1
การสอบแข+งขัน
ขอ 47 6 ใหเทศบาลเป'นผูดําเนินการสอบแขงขัน ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการได อาจรอง
ขอใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เป'นผูดําเนินการสอบแขงขันแทนได
กรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เป'นผูดําเนินการสอบแขงขันในตําแหนงใดแลวและ
บัญชีผูสอบแขงขันไดยังไมหมดอายุ หามมิใหเทศบาลในจังหวัดนั้นจัดสอบแขงขันในตําแหนงเดียวกันอีก
ในกรณีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล หรือคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัด ในจังหวั ดนั้ น มีบั ญ ชีส อบแขงขัน ไดในตํา แหนงใด หามมิใหคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลเปd ด
สอบแขงขันในตําแหนงนั้นดวย
ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเป'นผูดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคล
เป'นพนักงานเทศบาล ในตําแหนงสายงานเริ่มตนจากระดับ 3 ทั้งภาค ก ภาค ข และภาค ค เพื่อใหเทศบาล
อาจขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดไปบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่วาง
ขอ 487 ยกเลิก
ขอ 49 8ใหผูดําเนินการสอบแขงขัน ดําเนินการ ดังนี้
(1) แตงตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น การสอบแขงขั น จํ า นวนไมนอยกวา 5 คน
ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เป'นประธาน หัวหนาสวนราชการประจํา
จั งหวั ด ที่ เ กี่ ย วของ จํ า นวน 2 คน ผู บริ ห ารสถานศึ ก ษาในเขตจั ง หวั ด เป' น กรรมการ ปลั ด เทศบาล
หรือทองถิ่นจังหวัดแลวแตกรณีเป'นกรรมการและเลขานุการ
5

ขอ 46 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2547
6
ขอ 47 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2551 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551)
7
ขอ 48 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2550
8
ขอ 49 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2550
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มีหนาที่อํานวยการสอบและดํ าเนิน การสอบแขงขันใหเป'น ไปดวยความเรีย บรอย
และกํา หนดวัน เวลา และสถานที่ สอบ ตลอดจนระเบี ยบเกี่ย วกับการสอบไดเทาที่ จําเป'น โดยไมขัดตอ
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันและวิธีการเกี่ยวกับการสอบแขงขัน
(2) แตงตั้ ง คณะกรรมการออกและตรวจขอสอบ จํ า นวนไมนอยกวา 5 คน
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) ที่เปdดสอบ
ที่เป'นหรือเคยเป'นขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น ที่มีระดับไมต่ํากวาระดับ 8 หรือเทียบเทา
มีหนาที่ออกขอสอบเป'นจํานวน 10 เทาของจํานวนขอสอบของการสอบภาค ข และ
ตรวจขอสอบภายหลังการสอบเสร็จสิ้นภายใน 5 วัน ทั้งนี้ กรณีขอสอบปรนัยใหตรวจและประมวลผลดวย
ระบบคอมพิวเตอร
(3) แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขอสอบ จํานวนไมเกิน 5 คน ประกอบดวย
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดที่เกี่ยวของ
มีหนาที่พิจารณาคัดเลือกขอสอบที่คณะกรรมการออกและตรวจขอสอบสงมอบใหได
ขอสอบตามจํานวนขอสอบที่กําหนดในการสอบภาค ข
(4) แตงตั้งคณะกรรมการผลิตขอสอบ จํานวนไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดหรือประจําอําเภอที่
เกี่ยวของ โดยมีพนักงานเทศบาลหรือขาราชการสํานักงานทองถิ่นจังหวัดแลวแตกรณี เป'นเลขานุการ
มีหนาที่ควบคุมกระบวนการผลิตขอสอบ และเก็บรักษาขอสอบใหเป'นไปอยางรัดกุม
ไมใหขอสอบรั่วไหลได
(5) แตงตั้งคณะกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค)คณะละไม
นอยกวา 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่เป'นหรือเคยเป'นขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่มีระดับไม
ต่ํากวาระดับ 8 หรือเทียบเทา
มีหนาที่ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ โดยพิจารณา
จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบ และจาก
การสัมภาษณ ทั้งนี้ อาจใชวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ
(6) แตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการสอบแขงขัน จํานวนไมนอยกวา
5 คน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เป'นประธาน นายอําเภอหรือหัวหนา
สวนราชการในจังหวัด และทองถิ่นจังหวัดเป'นกรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ควบคุมกํากับดูแลและตรวจสอบกระบวนการดําเนินการสอบแขงขันในทุก
ขั้ น ตอนตั้ งแตการประกาศสอบแขงขั น จนถึ งการประกาศขึ้ น บั ญ ชี ผู สอบแขงขั น ได ใหเป' น ไปดวยความ
เรียบรอยถูกตองเป'นธรรม และใหมีการปฏิบัติเป'นไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนด
โดยเครงครัด หากพบวามีการดําเนินการที่ไมถูกตอง หรืออาจสรางความไมเป'นธรรมกับผูสอบแขงขัน ให
รายงานผูดําเนินการสอบแขงขัน เพื่อดําเนินการตอไป”
ขอ 509 ยกเลิก

9

ขอ 50 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2550
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ขอ 51 10 ใหคณะกรรมการดํ า เนิ นการสอบแขงขั น กํ าหนดวั น เวลา สถานที่ สอบและ
ระเบีย บเกี่ย วกับ การสอบไดเทาที่จํ าเป'น และไมขัด ตอหลั กสูต ร วิ ธีการสอบแขงขั น และวิ ธีดํ าเนิน การ
เกี่ยวกับการสอบแขงขันนี้ แลวใหประธานกรรมการประกาศกอนวันสอบไมนอยกวา 5 วันทําการ”
ขอ 52 11 หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในตําแหนงระดับ
ตาง ๆ ใหมีรายละเอียด ดังนี้
ก. ภาคความรู)ความสามารถทั่วไป กําหนดคะแนนเต็ม 200 คะแนน
ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เป'นผูดําเนินการสอบปJละ 1 ครั้ง และให
ประกาศผลผูที่ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 60 ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด เป'นผูผาน
การสอบโดยไมตองจัดลําดับที่ของผูสอบได และบัญชีของผูสอบผานภาค ก มีอายุ 3 ปJ โดยใหทดสอบ
ความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยวิธีสอบขอเขียน และใหคํานึงถึงระดับความรูความสามารถที่ตองการของ
ตําแหนง ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงในแตละระดับดวย
(1). วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล กําหนดคะแนน
เต็ม 100 คะแนน
ใหทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยการใหสรุป
ความหรือใหจับประเด็นในขอความหรือเรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทางการเมือง
เศรษฐกิจหรือสังคม หรือใหหาแนวโนมหรือความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเป'นไปตามขอมูล หรือสมมุติฐาน หรือ
ใหศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลอยางอื่น ซึ่งเหมาะสมแกการทดสอบความสามารถอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางก็ได
(2). วิชาภาษาไทย กําหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน
ใหทดสอบความรูและความสามารถในการใชภาษา โดยการใหสรุปความและหรือ
ตีความจากขอความสั้น ๆ หรือบทความ และใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากคํา หรือกลุมคํา
ประโยค หรือขอความสั้น ๆ หรือใหทดสอบโดยการอยางอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรูความสามารถ
ดังกลาว
ข. ภาคความรู)ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน+ง กําหนดคะแนนเต็ม 200 คะแนน
ใหเทศบาลหรือคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจัด สอบ โดยใหทดสอบความรู
ความสามารถในทางที่จะใชในการปฏิบัติงานในหนาที่โดยเฉพาะ ตามที่ระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงโดย
วิธีสอบขอเขียน หรือวิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใด วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะรวม
สอบเป'นวิชาเดียวหรืออยางเดียว หรือแยกสอบเป'นสองวิชาหรือสองอยาง โดยกําหนดคะแนนเต็มวิชาละหรือ
อยางละ 100 คะแนน หรือวิชาหนึ่งหรืออยางหนึ่ง 150 คะแนน และอีกวิชาหนึ่งหรืออีกอยางหนึ่ง 50
คะแนน ก็ได เมื่อจะทดสอบความรูความสามารถในทางใดและโดยวิธีใด ใหระบุไวในประกาศรับสมัคร
สอบดวย
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน+ง กําหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน
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ขอ 51 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2550
11
ขอ 52 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2550
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ใหเทศบาลหรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจัดสอบ โดยใหประเมินบุคคลเพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติ สวนตัว ประวัติ การศึกษา ประวัติการทํางานและ
พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณ ทั้งนี้ อาจใชวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูที่อาจใชเป'นประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่และ
ความรูในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอื่น เป'นตน”
ขอ 5312 ใหผูดําเนินการสอบแขงขันประกาศรับสมัครสอบ โดยระบุรายละเอียดในเรื่อง
ตาง ๆ ดังนี้
(1) ชื่อตําแหนงและจํานวนอัตราวางที่จะบรรจุแตงตั้ง
(2) คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครสอบสําหรับตําแหนงนั้น
(3) เงินเดือนที่จะไดรับสําหรับตําแหนงนั้น ตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัครสอบ
(4) วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
(5) เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัครสอบ
(6) หลั กสู ต รและวิ ธี การสอบแขงขั น เกณฑการตั ดสิ น การขึ้ น บั ญ ชี และการ
ยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได
(7) การบรรจุแตงตั้งผูสอบแขงขันไดเป'นพนักงานเทศบาล กําหนดเงื่อนไขใหผูนั้น
จะตองดํารงตําแหนงในเทศบาลที่บรรจุแตงตั้งอยางนอย 2 ปJ จึงสามารถโอน
ไปดํารงตําแหนง ณ ที่แหงอื่นได เวนแตเมื่อผานการทดลองปฏิบัติราชการแลว
และมี เ หตุ ผ ลความจํ า เป' น อยางยิ่ ง คณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลอาจ
พิจารณาใหโอนยายไดตามที่เห็นสมควร
(8) เรื่องอื่น ๆ หรือขอความอื่นที่ผูสมัครสอบควรทราบ
การประกาศรับสมัครสอบแขงขันนั้นใหประกาศไวในที่เปdดเผย ณ สถานที่รับสมัครสอบ
กอนวันที่เริ่มรับสมัครสอบ ไมนอยกวา 10 วัน และแจงใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลทุกจังหวัด และ
สํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใดตามความ
เหมาะสมดวย เพื่อประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกันดวยก็ได”
ขอ 54 13ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน จัดใหมีเจาหนาที่รับสมัครสอบ โดยใหมี
กําหนดเวลารับสมัครสอบไมนอยกวา 15 วันทําการ
ในกรณี ที่มีเ หตุ ผ ลและความจํ าเป' น ที่ จ ะตองขยายระยะเวลาการรั บ สมั ครสอบแขงขั น ให
คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันเสนอแนะผูดําเนินการสอบแขงขันเพื่อประกาศขยายระยะเวลาการรับ
สมัครสอบไดไมนอยกวา 5 วันทําการ แตไมเกิน 15 วันทําการ นับตั้งแตวันถัดจากวันสุดทายของการรับ
สมัครสอบ โดยจะตองประกาศการขยายเวลานั้นกอนวันครบกําหนดวันปdดรับสมัครสอบ”
ขอ 55 14ใหผูสมัครสอบเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบตามอัตรา ดังนี้
12

ขอ 53 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2550
13
ขอ 54 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรือ่ ง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2550

26

(1) ภาค ก ใหเสียคาธรรมเนียมสอบ ตําแหนงละไมเกิน 100 บาท
(2) ภาค ข และ ภาค ค ใหเสียคาธรรมเนียมสอบ ดังนี้
(2.1) ตําแหนงสายงานเริ่มตน ระดับ 1 หรือตําแหนงสายงานเริ่มตน ระดับ 2
ตําแหนงละไมเกิน 100 บาท
(2.2) ตําแหนงสายงานเริ่มตน ระดับ 3 ขึ้นไป ตําแหนงละไมเกิน 200 บาท
คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ เวนแตมีการยกเลิกการสอบครั้งนั้น
ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตตามขอ 15 ใหจายคืนคาธรรมเนียมสอบใหแกผูสมัครสอบ
ที่มิไดมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตนั้นได เวนแตมีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด
เนื่องจากมีการทุจ ริตหรือสอไปในทางทุ จริต ตามขอ 59 ใหจายคืน คาธรรมเนีย มสอบใหกับผู สมัครสอบ
ที่มิไดมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตนั้นได
สํ า หรั บ คาธรรมเนี ย มดั งกลาวใหพิ จ ารณานํ า ไปถั ว จายเป' น คาใชจายเกี่ ย วกั บ การ
สอบแขงขันไดทุกรายการ โดยรายงานผลการใชจายใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ทราบ
ในกรณีที่ผูสมัครสอบแขงขันผูใดเป'นขาราชการพลเรือนสามัญ หรือขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น และประสงคจะสมัครสอบแขงขันในตําแหนงที่มีระดับไมสูงกวาตําแหนงที่ตนดํารงอยู
ซึ่งใชคุณวุฒิเชนเดียวกับตําแหนงที่ตนดํารงอยู จะตองยื่นหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาซึ่งเป'นผูมีอํานาจ
สั่งบรรจุ อนุญาตใหมาสมัครสอบแขงขันไดพรอมกับใบสมัครสอบ หากไมมีหนังสือรับรองดังกลาวผูนั้นไมมี
สิทธิเขาสอบสําหรับการสอบแขงขันครั้งนั้น
ขอ 56 15ใหผูดําเนินการสอบแขงขัน ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ กอนวันสอบไมนอย
กวา10 วันทําการ
ขอ 57 16การตัดสินวาผูใดเป'นผูสอบแขงขันไดใหถือเกณฑวา ตองเป'นผูสอบไดคะแนนใน
ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค)
ที่ ส อบตามหลั ก สู ต รแตละภาคไมต่ํ า กวารอยละ 60 โดยไมตองนํ า คะแนนจากการสอบภาคความรู
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มารวม ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลดวย
ขอ17 58 ใหผูที่สอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ที่กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจัดสอบ เป'นผูมีสิทธิสมัครสอบในภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) และ
เมื่อสอบผานภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) โดยไดคะแนนตามเกณฑที่กําหนด
ไวในขอ 57 ใหเป'นผูมีสิทธิสอบในภาคอื่นตอไปได
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ขอ 55 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2551 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551)
15
ขอ 56 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2550
16
ขอ 57 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2550
17
ขอ 58 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2550
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ขอ 59 18ในกรณีที่ตรวจพบวามีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต อันอาจทําใหเกิดความไม
เป'นธรรมในระหวางดําเนินการสอบแขงขัน ใหคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการสอบแขงขัน รายงานให
ผูดําเนินการสอบแขงขัน เพื่อพิจารณาวาสมควรยกเลิกการสอบแขงขันในครั้งนั้นทั้งหมด หรือยกเลิกเฉพาะ
วิชาหรือเฉพาะภาคที่มีการทุจริต หรือสอไปในทางทุจริตนั้น หากผูดําเนินการสอบแขงขัน ไดยกเลิกการ
สอบแขงขันเฉพาะวิชาใด หรือเฉพาะภาคใดแลว ใหดําเนินการสอบแขงขันเฉพาะวิชานั้น หรือเฉพาะภาค
นั้นใหม โดยผูที่ทุจริตหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตในการสอบแขงขันครั้งนั้นไมมีสิทธิเขาสอบแขงขันอีก
กรณีตรวจพบการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต ภายหลังที่มีการสอบเสร็จสิ้นแลว แตกอน
ประกาศผลการสอบแขงขัน ใหคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการสอบแขงขัน ตรวจสอบขอเท็จจริงเมื่อ
ปรากฏหลั ก ฐานชั ด แจงวาบุ ค คลหนึ่ ง บุ ค คลใดทุ จ ริ ต ในการสอบแขงขั น หรื อ มี ส วนรวมในการทุ จ ริ ต
ผูดําเนินการสอบแขงขันอาจใชดุลยพินิจตัดสิทธิผูสมัครสอบแขงขันนั้นได
กรณีตรวจพบการทุจริตการสอบแขงขันภายหลังประกาศผลการสอบแลว กรณีที่เทศบาล
เป'นผูดําเนินการสอบแขงขัน ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณามีมติเป'น
ประการใด ใหเทศบาลที่จัดสอบแขงขันปฏิบัติใหเป'นไปตามนั้น หากเทศบาลไมดําเนินการใหคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลแจงนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณีในฐานะผูกํากับดูแล เพื่อดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่ตอไป ถาคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป'นผูดําเนินการสอบแขงขัน ใหคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล ตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร”
ขอ 60 19เมื่อไดดําเนินการสอบแขงขันเสร็จแลว ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน
รายงานผลการสอบแขงขันตอผูดําเนินการสอบแขงขัน เพื่อประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดตอไป
ขอ 6120 การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได ใหเรียงลําดับที่จากผูสอบไดจากคะแนนรวมสูงสุดลง
มาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงมากกวาเป'นผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง
เทากัน ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเป'นผูอยูในลําดับที่สูงกวา”
ขอ 62 21 บัญชีผูสอบแขงขันไดใหใชไดไมเกิน 2 ปJ นับแตวันประกาศขึ้นบัญชี แตถามี
การสอบแขงขันอยางเดียวกันนั้นอีก และไดขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งกอน
เป' น อั น ยกเลิ ก เวนแตไดมี การเรี ย กรายงานตั ว เพื่ อรั บ การบรรจุ ห รื อไดมี การขอใหบั ญ ชี ผู สอบแขงขั น ได
ภายในกําหนด 2 ปJ ตามระยะเวลาที่กําหนดไว และตอมาบัญชีไดครบระยะเวลาที่ระบุ และตอมาบัญชีไดครบ
ระยะเวลาตามที่ระบุหรือกอนมีการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหม ใหถือวาผูนั้นยังมีสิทธิไดรับการ
บรรจุแตงตั้ง แตทั้งนี้ผูนั้นจะตองไปรายงานตัวตอเทศบาลที่จะบรรจุแตงตั้งไมเกิน 30 วัน นับแตวันถัดจาก
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ขอ 59 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2550
19
ขอ 60 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2550
20
ขอ 61 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2550
21
ขอ 62 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2551 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551)
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วั น ที่ บั ญ ชี ผู สอบแขงขั น ไดนั้ น มี อ ายุ ครบตามที่ ป ระกาศ หรื อ วั น ที่ ป ระกาศขึ้ น บั ญ ชี ผู สอบแขงขั น ไดใหม
แลวแตกรณี
ขอ 63 22 การบรรจุบุคคลเขารับราชการเป'นพนักงานเทศบาล เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ใดในเทศบาล ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดในตําแหนงนั้นหรือตําแหนงอื่นที่กําหนดคุณวุฒิตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงกันกับคุณวุฒิที่ผูนั้นนํามาสมัครสอบแขงขัน และเป'นตําแหนงที่เกี่ยวของ
และเกื้อกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด โดยตองเรียกบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่
ในบัญชีผูสอบแขงขันได
กรณี เ ทศบาลรายงานตํ า แหนงวางตอคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลเพื่ อ ดํ า เนิ น การ
สอบแขงขันใหแทน เมื่อประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดแลว และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลไดสงตัวผู
สอบแขงขั นไดมาเพื่ อขอรั บการบรรจุแตงตั้งในตํา แหนงที่เทศบาลรายงานโดยชอบแลว หามมิใหเทศบาล
ปฏิ เ สธการบรรจุ แตงตั้ ง ทั้ งนี้ ใหถื อวาการรายงานตํ า แหนงวางของเทศบาลตอคณะกรรมการพนั กงาน
เทศบาล เป'นการรองขอเพื่อบรรจุแตงตั้งแลว
กรณีเทศบาลเป'นผูดําเนินการสอบแขงขัน ใหบรรจุแตงตั้งไดเฉพาะเทศบาลนั้น เมื่อบรรจุ
แตงตั้งครบตามจํานวนอัตราที่วางแลว หากภายหลังตําแหนงดังกลาววางลง อาจแตงตั้งผูสอบแขงขันไดที่อยู
ในลําดับถัดไปใหดํารงตําแหนงได แตตองบรรจุและแตงตั้งเรียงตามลําดับที่ที่สอบแขงขันได โดยหามมิให
อนุญาตใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นหรือสวนราชการอื่น ใชบัญชีสอบแขงขันไปบรรจุแตงตั้งได
กรณี คณะกรรมการพนั กงานเทศบาล เป' น ผูดํ า เนิ น การสอบแขงขั น สามารถอนุ ญ าตให
เทศบาลอื่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น หรือสวนราชการอื่นภายในจังหวัด ที่ประสงคจะขอใชบัญชี
สอบแขงขันดังกลาว สามารถใชบัญชีเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สอบแขงขันได หรือตําแหนงอื่นที่กําหนด
คุณวุฒิ ตามคุ ณสมบัติเฉพาะสํ าหรั บตําแหนงตรงกั นกับคุ ณวุฒิ ที่ผูนั้น นํามาสมัครสอบแขงขั น แตตองเป' น
ตําแหนงที่เกี่ยวของและเกื้อกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด โดยตองเรียกบรรจุ
และแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได
เทศบาลสามารถขอใชบัญชีสอบแขงขันในตําแหนงอื่นที่มีระดับเดียวกันหรือระดับสูงกวามา
บรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่มีระดับต่ํากวาจากบัญชีการสอบแขงขันของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
หรือคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นอื่น ในจังหวัดเดียวกันได โดยมีเงื่อนไขวาตําแหนงที่ขอ
ใชจากบัญชีผูสอบแขงขันไดนั้น ตองเป'นตําแหนงที่เกี่ยวของเกื้อกูลกันกับตําแหนงที่จะบรรจุแตงตั้งและมี
คุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงกันกับตําแหนงที่จะบรรจุแตงตั้ง และในขณะบรรจุแตงตั้ง
เทศบาลนั้นจะตองไมมีบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงนั้น โดยผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงดังกลาว
ตองสมัครใจ
ในกรณีที่เทศบาลขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจัดสอบแขงขัน
มาบรรจุและแตงตั้ง ใหเทศบาลบรรจุและแตงตั้งบุคคลตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันไดที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลกําหนด
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ขอ 63 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

29
23

กรณีเทศบาลหรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลไมมีบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงใด
อาจบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันไดโดยขอใหใชบัญชีผูสอบแขงขันไดของกระทรวง ทบวง กรม ในตําแหนง
เดียวกันกับตําแหนงที่จะบรรจุเขารับราชการได
ขอ 6424 ผูใดไดรับการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
ใหเป'นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผูนั้นในบัญชีผูสอบแขงขันได คือ
(1) ผูนั้นไดขอสละสิทธิรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบได
(2) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเขารับราชการภายในเวลาที่เทศบาลหรือ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนด โดยมีหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียน แจงใหทราบกําหนดเวลา
ลวงหนาไมนอยกวา 10 วัน นับตั้งแตวันที่ที่ทําการไปรษณียรับลงทะเบียน
(3) ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการไดตามกําหนดเวลาที่จะบรรจุและ
แตงตั้งในตําแหนงที่สอบได
(4) ผูนั้นประสงคจะรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบแขงขันไดโดยการโอน
แตสวนราชการที่บรรจุไมรับโอน และไดแจงใหทราบลวงหนาแลววาจะไมรับโอน ผูนั้นจึงไมประสงคจะรับ
การบรรจุ
(5) ผูนั้นไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบไดไปแลว ใหยกเลิกการขึ้น
บัญชีผูนั้นไวในบัญชีผูสอบแขงขันไดทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน
ขอ 6525 ผูใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี ถาบัญชีนั้นยังไมยกเลิก และเจาของบัญชี พิจารณา
เห็นวามีเหตุอันสมควรจะอนุมัติใหขึ้นบัญชีผูนั้นไวในบัญชีเดิมเป'นลําดับแรกที่จะบรรจุในครั้งตอไปตามเดิม
ก็ได
กรณีถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ
ทหารเมื่ อ ออกจากราชการทหาร โดยไมมี ค วามเสี ย หายและประสงค จะเขารั บ ราชการในตํ า แหนง
ที่สอบได และบัญชีนั้นยังไมยกเลิก ใหขึ้นบัญชีผูนั้นไวในบัญชีเดิมเป'นลําดับแรกที่จะบรรจุในครั้งตอไป
ขอ 66 26 เพื่อประโยชนในการตรวจสอบใหเกิดความเป'นธรรม ใหผูดําเนินการสอบแขงขัน
ดําเนินการ ดังตอไปนี้
(1) กรณี ที่เทศบาลเป' นผู ดํ าเนิ นการสอบแขงขั น ใหสงสํา เนาคํ าสั่ งแตงตั้ งคณะกรรมการ
1 ชุด และสําเนาประกาศรับสมัครสอบแขงขัน 2 ชุด ไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาล กอนเริ่มรับ
สมัครสอบไมนอยกวา 7 วันทําการ
(2) เมื่ อการสอบเสร็ จสิ้ น ใหรายงานตอคณะกรรมการพนั กงานเทศบาล ภายใน 15 วั นทํ าการ
นับแตวันประกาศผลการสอบแขงขัน โดยใหสงเอกสาร ดังตอไปนี้
23

ขอ 63 เพิ่มขอความในวรรคเจ็ด ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2550 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550)
24
ขอ 64 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2550
25
ขอ 65 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2550
26
ขอ 66 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2551 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551)
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ก. บัญชีกรอกคะแนน
ข. สําเนาประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได

1 ชุด
1 ชุด

(3) หากมี ก ารยกเลิ ก การขึ้ น บั ญ ชี ผู สอบแขงขั น ได หรื อ ขึ้ น บั ญ ชี ไ วตามเดิ ม ใหรายงาน
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล นับแตวันยกเลิกหรือขึ้นบัญชีนั้น
(4) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ
กํ า หนดวั น เวลา และสถานที่ ส อบ ประกาศผลสอบและอื่ น ๆ นอกจากที่ กํ า หนดไวเดิ ม ใหรายงาน
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ภายใน 3 วันทําการ นับแตวันประกาศเปลี่ยนแปลง
(5) กรณีคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลเป'นผู ดําเนิ นการสอบแขงขั น ใหสงสํ าเนาคําสั่ ง
แตงตั้งคณะกรรมการ สําเนาประกาศรับสมัครสอบแขงขัน บัญชีกรอกคะแนน และสําเนาประกาศขึ้นบัญชี
ผูสอบแขงขันได จํานวน 1 ชุด ใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเก็บไวเป'นหลักฐานดวย
ส+วนที่ 2
การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ
ขอ 67 27การคัดเลือก กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเป'นตองสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับ
ราชการและแตงตั้งใหเป'นพนักงานเทศบาลในเทศบาลนั้นตามขอ 45 (2) ใหเทศบาลเป'นผูดําเนินการ
คั ด เลื อ ก ในกรณี ที่ เ ทศบาลไมสามารถดํ า เนิ น การได อาจรองขอใหสวนราชการหรื อ หนวยงานของรั ฐ
ดําเนินการแทนได
ขอ 68 28การคั ด เลื อ กในกรณี ที่ มี เ หตุ พิ เ ศษที่ ไ มจํ า เป' น ตองสอบแขงขั น ตามขอ 69
เพื่อบรรจุบุคคลเป'นพนักงานเทศบาล ใหเทศบาลเป'นผูดําเนินการคัดเลือก
ขอ 69 29เทศบาลอาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาล
ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเป'นตองสอบแขงขันไดในกรณี ดังนี้
(1) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูไดรับทุนรัฐบาล ทุนเลาเรียนหลวงหรือทุนของเทศบาลเพื่อ
การศึกษาวิชาในประเทศหรือตางประเทศ
(2) กรณี การบรรจุ และแตงตั้ งผูสํ า เร็ จ การศึ กษาตามหลั กสูต รที่ คณะกรรมการพนั กงาน
เทศบาลอนุมัติใหสวนราชการใดจัดใหมีการศึกษาขึ้น เพื่อเขารับราชการในเทศบาลนั้นโดยเฉพาะ
(3) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลกําหนดใหคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในกรณีพิเศษได
(4) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ซึ่งไมสามารถรับการบรรจุไดเมื่อถึงลําดับ
ที่ที่สอบได เนื่องจากอยูในระหวางการรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและไดมา
รายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผูสอบแขงขันไดที่ผูนั้นสอบไดถูกยกเลิกไปแลว
27

ขอ 67 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2547
28
ขอ 68 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 (ประชุมเวียน)
29
ขอ 69 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 (ประชุมเวียน)

31

(5) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้ นบัญชีผูสอบแขงขันได
เนื่องจากไดมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแลว แตมีเหตุที่ไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่
สอบแขงขันไดตามกําหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแตงตั้ง
(6) กรณีการบรรจุและแตงตั้งบุคคลที่มีความรูความสามารถและความชํานาญสูง เขารับ
ราชการในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือผูชํานาญการ
ขอ 70 30การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งผูไดรับทุนรัฐบาล ทุนเลาเรียนหลวงหรือทุนของ
เทศบาล เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือตางประเทศ ตามขอ 69 (1) หรือผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลอนุมัติใหสวนราชการใดจัดใหมีการศึกษาขึ้น เพื่อเขารับราชการในเทศบาล
นั้นโดยเฉพาะตามขอ 69 (2) ใหผูดําเนินการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
(1) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่งจํานวนไมนอยกวา 5
คน
ประกอบดวย ผู ทรงคุ ณวุ ฒิในคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลเป' น ประธานกรรมการ และผู แทนหนวย
ราชการที่เกี่ยวของ หรือพนักงานเทศบาลเป'นกรรมการ
(2) ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุ ยื่นใบสมัครตามแบบที่กําหนด พรอมหลักฐานการศึกษา
และเอกสารอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนด
(3) ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร หลักฐานการศึกษา
และเอกสารอื่น ที่ เกี่ ย วของตามที่คณะกรรมการดํ า เนิ น การคัด เลื อกกํ าหนดนอกจากนี้อาจใชวิธี สั มภาษณ
เพิ่มเติมอีกก็ได และในการจัดลําดับผูไดรับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด
ในเทศบาล คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกอาจพิจารณากําหนดใหผูมีคะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยตลอด
หลั กสู ต รสู ง เป' น ผู อยู ในลํ า ดั บ ตน สามารถไดรั บ การบรรจุ เ ขารั บ ราชการกอน หรื อ พิ จ ารณาบรรจุ ต าม
องคประกอบอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได
ขอ 71 31การคัดเลือกผูสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
กําหนดใหคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในกรณีพิเศษได ตามขอ 69 (3) ใหเทศบาลดําเนินการ
ดังนี้
(1) ประกาศรั บสมั ครคั ด เลือก ใหระบุ ร ายละเอีย ดในเรื่ อง ชื่ อตํ า แหนงที่ จะบรรจุ และ
แตงตั้ง คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครเขารับคัดเลือกสําหรับตําแหนงนั้น เงินเดือนที่
จะไดรับสําหรับตําแหนงนั้น ตามวุฒิที่ประกาศรับสมัครคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร แบบใบ
สมัคร คุณวุฒิการศึกษา เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัคร ทั้งนี้ การประกาศรับสมัครคัดเลือกนั้น ให
ปdดไวในที่เปdดเผย ณ สถานที่รับสมัครกอนวันที่เริ่มรับสมัครคัดเลือก และจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียง
หรือทางอื่นใดตามความเหมาะสมดวยก็ได
(2) ใหเทศบาล แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่งจํานวนไมนอยกวา
5 คน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป'นประธานกรรมการ และผูแทน
หนวยราชการที่เกี่ยวของหรือพนักงานเทศบาล เป'นกรรมการ
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ขอ 70 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 (ประชุมเวียน)
31
ขอ 71 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 (ประชุมเวียน)
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(3) ใหผู ประสงค จะขอรั บ การบรรจุ ยื่ น ใบสมั ค รตามแบบที่ กํ า หนด พรอมหลั ก ฐาน
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนด
(4) ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก อาจพิจารณาคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณวิธีสอบ
ขอเขียน วิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใด วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม ในการนี้คณะกรรมการ
ดําเนินการคัดเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ กรรมการออกขอสอบ หรือกรรมการทดสอบ การปฏิบัติงาน
หรือกรรมการอื่นหรือเจาหนาที่ใหดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ไดตามความจําเป'น
(5) เมื่อไดดําเนินการคัดเลือกเสร็จแลว ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกรายงานผลการ
คัดเลือกตอเทศบาล โดยจัดทําบัญชีรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือกและจัดเรียงลําดับตามผลคะแนนตาม (4) เพื่อ
เทศบาลจะไดประกาศผลการคัดเลือก และบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่คัดเลือกตามลําดับตอไป
(6) ในกรณีที่มีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง และภายหลังมีตําแหนงวาง
เพิ่มอีก ก็อาจบรรจุและแตงตั้งผูผานการคัดเลือกที่เหลืออยูในลําดับที่ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้น
หรืออาจดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได ทั้งนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของเทศบาล
ขอ 72 32การคัดเลือกผูสอบแขงขันได ซึ่งไมสามารถรับการบรรจุไดเมื่อถึงลําดับที่ที่สอบได
เนื่องจากอยูในระหวางการรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และไดมารายงานตัว
ขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผูสอบแขงขันไดที่ผูนั้นสอบไดถูกยกเลิกไปแลว ตามขอ 69 (4) ใหเทศบาลเป'น
ผูดําเนินการคัดเลือก ดังตอไปนี้
(1) ใหผู ประสงคจะขอรั บ การบรรจุ ยื่ น ใบสมั ครตามแบบที่ กํ า หนด และหนั ง สื อรั บ รอง
ประวัติการรับราชการทหาร พรอมดวยสําเนาหลักฐานการศึกษาและสําเนาหลักฐานการรับราชการทหารตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
(2) เมื่อเทศบาลไดพิจารณาแลวเห็นวา ผูนั้นพนจากราชการทหารโดยไมมีความเสียหาย
และมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุเขารับราชการภายใน 180 วัน นับแตวันพนจากราชการทหาร
(3) หากเทศบาลนั้น มี ตํ า แหนงที่ ผูนั้ น สอบแขงขัน ไดวางอยู ใหดํ า เนิ น การสั่ งบรรจุ และ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงนั้นได
ขอ 73 33การคัดเลือกผูสอบแขงขันได ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดเนื่องจาก
ไดมารายงานตั ว เพื่ อ ขอรั บ การบรรจุ แ ลว แตมี เ หตุ ผ ลที่ ไ มอาจเขาปฏิ บั ติ ห นาที่ ร าชการในตํ า แหนง
ที่สอบแขงขันไดตามกําหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแตงตั้ง ตามขอ 69 (5) ใหเทศบาลเป'น
ผูดําเนินการคัดเลือกดังตอไปนี้
(1) ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุยื่นหนังสือแสดงความจํานงขอบรรจุเขารับราชการและ
เขาปฏิบัติหนาที่ราชการภายใน 15 วัน นับแตวันครบกําหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแตงตั้ง
(2) เมื่อเทศบาลไดพิจารณาแลว เห็นสมควรที่จะบรรจุผูนั้นเขารับราชการ
(3) หากเทศบาลนั้น มี ตํ า แหนงที่ ผูนั้ น สอบแขงขัน ไดวางอยู ใหดํ า เนิ น การสั่ งบรรจุ และ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงนั้นได
32

ขอ 72 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 (ประชุมเวียน)
33
ขอ 73 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 (ประชุมเวียน)
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ขอ 74 34การคัดเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถและความชํานาญสูง เพื่อบรรจุเขารับ
ราชการในฐานะผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการในเทศบาลตามขอ 69 (6) ใหเทศบาลเป'นผูดําเนินการคัดเลือก
ในกรณีที่เทศบาลไมสามารถดําเนินการได อาจรองขอใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐดําเนินการแทนก็ได
โดยดําเนินการตามที่กําหนดประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเขารับราชการในฐานะผูเชี่ยวชาญ
หรือผูชํานาญการของเทศบาล
ขอ 75 35เมื่อไดมีการดําเนินการคัดเลือกตามที่กําหนดในประกาศนี้ ใหเทศบาลดําเนินการ
ดังตอไปนี้
(1) สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก 1 ชุด และสําเนาประกาศรับ
สมัครคัดเลือก 2 ชุด ไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาล.กอนเริ่มรับสมัครคัดเลือกไมนอยกวา 7 วันทํา
การ โดยใหสําเนาประกาศรับสมัครคัดเลือก จํานวน 1 ชุด ใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลทราบดวย
(2) เมื่อการคั ดเลื อกเสร็จ สิ้น ใหเทศบาลรายงานไปยั งคณะกรรมการพนั กงานเทศบาล
ภายใน 5 วันทําการนับแตวันประกาศผลการคัดเลือกหรือดําเนินการคัดเลือกแลวเสร็จ โดยใหสงสําเนา
บัญชีผูไดรับการคัดเลือก 1 ชุด หรือรายงานผลการคัดเลือก 1 ชุด
(3) หากมีการเปลี่ ยนแปลงในการประกาศรั บสมั คร ประกาศผลการคั ดเลือกและอื่ น ๆ
นอกจากที่กําหนดไวเดิมใหรายงานสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลโดยดวนที่สุด
ส+วนที่ 3
การสอบคัดเลือก
ขอ 76 36 การสอบคัดเลือกตามขอ 45 (3) เพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนง
บริหารตางสายงาน หรือแตงตั้งพนักงานเทศบาลตําแหนงผูปฏิบัติงานใหดํารงตําแหนงบริหารของเทศบาล
หรือแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารสถานศึกษา ใหเทศบาลหรือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น หรือจังหวัดที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมอบหมายเป'นผูดําเนินการ
หลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือก คุณสมบัติผูมีสิทธิสอบคัดเลือก เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี
และการยกเลิกบัญชีผูสอบคัดเลือกได ใหเป'นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด”
ขอ 77 37ใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง จํานวนไม
นอยกวา 5 คน ประกอบดวยปลัดเทศบาลเป'นประธานกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนหนวยราชการ
ที่เกี่ยวของ และผูแทนพนักงานเทศบาลเป'นกรรมการ
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ขอ 74 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 (ประชุมเวียน)
35
ขอ 75 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 (ประชุมเวียน)
36
ขอ 76 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2550
37
ขอ 77 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 (ประชุมเวียน)
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ขอ 78 คณะกรรมการดํา เนิ น การสอบคัด เลื อกอาจตั้ งกรรมการออกขอสอบ กรรมการ
ประเมิ น ความเหมาะสมกั บ ตํ า แหนง หรื อกรรมการหรื อ เจาหนาที่ ดํ า เนิ น การในเรื่ อ งการกรอกคะแนน
หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกไดตามความจําเป'น
ขอ 79 38ใหคณะกรรมการดํ า เนิ น การสอบคั ด เลื อ กกํ า หนดวั น เวลา สถานที่ ส อบ
ขอเขียน สัมภาษณ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบไดเทาที่จําเป'น และไมขัดตอเงื่อนไขการกําหนดหลักสูตร
และวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี้ แลวใหประธานกรรมการประกาศกอนวันสอบไมนอยกวา
5 วันทําการ
ขอ 80 39หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกและคุณสมบัติผูมีสิทธิสมัครสอบในแตละตําแหนง
ใหเป'นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดทายนี้
ขอ 81 40ใหเทศบาลประกาศรับสมัครสอบ โดยระบุชื่อตําแหนงที่จะแตงตั้ง คุณสมบัติของ
ผูมี สิทธิ สมั ครสอบ หลั กสู ตรและวิ ธีการสอบคั ดเลือก และขอความอื่น ที่ผู สมัครสอบควรทราบ โดยปd ด
ประกาศรับสมัครนั้นไวในที่เปdดเผย ณ สถานที่รับสมัครและแจงใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลอื่นและ
สํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลทราบกอนวันรับสมัครหรือจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียง
หรือทางอื่นใดตามความเหมาะสมเพื่อประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกันดวยก็ได
ขอ 82 41ใหเทศบาลจัดใหมีเจาหนาที่รับสมัครสอบโดยใหมีกําหนดเวลารับใบสมัครสอบ
ไมนอยกวา 10 วันทําการ
ขอ 83 ผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกจะตองเป'นผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือก ตามขอ 81 ในวันรับสมัครสอบคัดเลือก
ขอ 84 42ใหเทศบาลประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบกอนวันสอบไมนอยกวา 10 วันทําการ
ขอ 85 การตัดสินวาผูใดเป'นผูสอบคัดเลือกไดใหถือเกณฑวา ตองเป'นผูสอบไดคะแนนในแต
ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละหกสิบ ทั้งนี้ใหคํานึงถึงหลักวิชาวัดผลดวย
ขอ 86 43การสอบคัดเลือกจะตองสอบตามหลักสูตรทุกภาค แตคณะกรรมการดําเนินการ
สอบคัดเลือกจะกําหนดใหผูสมัครสอบสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป หรือภาคความรูความสามารถที่ใช
เฉพาะตําแหนงกอน แลวจึงใหผูสอบไดคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไวในขอ 85 สอบในภาคอื่นตอไปก็ได
38

ขอ 79 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 (ประชุมเวียน)
39
ขอ 80 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 (ประชุมเวียน)
40
ขอ 81 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 (ประชุมเวียน)
41
ขอ 82 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 (ประชุมเวียน)
42
ขอ 84 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 (ประชุมเวียน)
43
ขอ 86 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงารนเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(แกไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 เมษายน 2547
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เวนแตการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผูบริหารเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตางสายงาน ใหดําเนินการ
สอบคัดเลือกโดยทดสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงและภาคความเหมาะสมกับตําแหนงตามที่
กําหนดทายหลักเกณฑ
ขอ 87 44ในกรณีที่ปรากฏวามีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตอันอาจทําใหเกิดความไมเป'น
ธรรมในการสอบคัดเลือก ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกรายงานใหเทศบาลทราบเพื่อพิจารณาวา
จะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมดหรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือสอไป
ในทางทุจริตตามแตจะเห็นสมควร ถาหากเทศบาลใหยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแลวก็ใหดําเนินการ
สอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม สําหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตไมมีสิทธิเขา
สอบอีกตอไป
ขอ 88 45เมื่อไดดําเนินการสอบคัดเลือกเสร็จแลว ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก
รายงานผลการสอบตอเทศบาล เพื่อจะไดประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกไดตอไป
ขอ 89 การขึ้ น บัญ ชี ผูสอบคั ด เลื อกได ใหเรีย งลํา ดั บที่ จ ากผู สอบไดคะแนนรวมสู งลงมา
ตามลํ า ดั บ ในกรณี ที่ มีผู สอบไดคะแนนรวมเทากั น ใหผู สอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกั บ ตํ า แหนง
มากกวาเป'นผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน ใหผูไดคะแนนภาค
ความรู ความสามารถที่ ใ ชเฉพาะตํ า แหนงมากกวาเป' น ผู อยู ในลํ า ดั บ ที่ สู ง กวา ถาไดคะแนนภาคความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงเทากัน ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเป'นผูอยูในลําดับที่สูงกวา
ขอ 90 46กรณีมีความประสงคจะขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได ใหระบุระยะเวลาในการขึ้นบัญชี
ผูสอบคัดเลือกไดในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก และในประกาศผลการสอบคัดเลือก โดยมีเงื่อนไขใหใช
บัญชีไดไมเกิน 2 ปJ นับตั้งแตวันขึ้นบัญชี กรณียังใชบัญชีไมครบตามที่ระบุระยะเวลาในประกาศ แต
ประสงคจะสอบคัดเลือกตําแหนงเดียวกันนั้นอีก ตองเสนอเหตุผลความจําเป'นใหเทศบาลพิจารณาใหความ
เห็นชอบกอน หากเทศบาลพิจารณาเห็นชอบและไดขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหมแลว บัญชีผูสอบคัดเลือกได
ครั้งกอนเป'นอันยกเลิก เวนแตบัญชีสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตําแหนงบริหารในกรณีที่มีการบรรจุและ
แตงตั้งผูสอบคัดเลือกแทนตําแหนงที่วาง บัญชีที่ขึ้นสํารองไวสามารถใชตอไปภายใน 60 วัน หากพนระยะเวลา
ดังกลาว บัญชีสํารองใหยกเลิก
ขอ 91 47 กรณี ที่ เ ทศบาลภายในจั ง หวั ด นั้ น มี ตํ า แหนงวางและประสงค จะขอใชบั ญ ชี
เพื่อแตงตั้งผูสอบคั ดเลือกไดแทนตํา แหนงที่ วาง ใหขอใชบัญชี จากเทศบาลภายในจั งหวัด กอนขอใชบัญ ชี
จากเทศบาลในจังหวัดอื่น เวนแตบัญชีสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตําแหนงบริหาร เทศบาลไมสามารถ
ใชบัญชีสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตําแหนงบริหารของเทศบาลหนึ่งได
44

ขอ 87 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) 1 พฤศจิกายน 2547 (ประชุมเวียน)
45
ขอ 88 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) 1 พฤศจิกายน 2547 (ประชุมเวียน)
46
ขอ 90 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) 1 พฤศจิกายน 2547 (ประชุมเวียน)
47
ขอ 91 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) 1 พฤศจิกายน 2547 (ประชุมเวียน)
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ขอ 92 48การดําเนินการสอบคัดเลือกใหเทศบาลดําเนินการ ดังตอไปนี้
(1) สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก 1 ชุด และสําเนาประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือก 3 ชุด ไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาล กอนเริ่มรับสมัครสอบคัดเลือกไมนอยกวา 7 วัน
ทําการโดยสําเนาประกาศรับสมัครสอบจํานวน 1 ชุด ใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลทราบดวย
(2) เมื่อการสอบเสร็จสิ้นแลว ใหสําเนาบัญชีผูสอบคัดเลือกได 1 ชุด ไปยังคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันประกาศผลสอบ
(3) เมื่อมีการยกเลิกการขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกได หรือขึ้นบัญชีผูใดไวตามเดิม ใหรายงานไป
ยังสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ภายใน 7 วันทําการ นับตั้งแตวันยกเลิกหรือขึ้นบัญชีผู
นั้น
(4) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ
กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ประกาศผลสอบหรืออื่น ๆ นอกจากที่กําหนดไวเดิม ใหรายงานไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ภายใน 3 วัน
ส+วนที่ 4
การคัดเลือก
ขอ 93 49การคัดเลือกตามขอ 45 (4) เพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงบริหาร
ในระดับ ที่ สูงขึ้น ใหเทศบาลหรือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หรื อจั งหวั ดที่ กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นมอบหมายเป'นผูดําเนินการ
การคัดเลือกอาจดําเนินการโดยวิธีสอบสัมภาษณ วิธีสอบขอเขียน วิธีสอบปฏิบัติ วิธีประเมิน
หรือวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม โดยใหคํานึงถึงผลงาน ความรู ความสามารถ ความ
ประพฤติ ประวัติการรับราชการและผลการปฏิบัติงานประกอบดวย ทั้งนี้ ใหเป'นไปตามที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลกําหนด
ขอ 94 การคั ด เลื อ กพนั ก งานเทศบาลเพื่ อ แตงตั้ ง ใหดํ า รงตํ า แหนงในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ให
ดําเนินการได 6 กรณี ดังนี้
(1) การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นในระดับควบ
สําหรับตําแหนงที่กําหนดเป'นตําแหนงระดับควบ
(2) การคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นนอกระดับ
ควบ สําหรับตําแหนงที่กําหนดเป'นตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ
(3) การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นนอกระดับ
ควบ สําหรับตําแหนงในสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือตําแหนงวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
(4) การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น สําหรับ
ตําแหนงผูบริหารของเทศบาล
(5) 50ยกเลิก
48

ขอ 92 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) 1 พฤศจิกายน 2547 (ประชุมเวียน)
49
ขอ 93 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2550
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(6)

51

ยกเลิก

ขอ 95 52การคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นในระดับ
ควบ สําหรับตําแหนงที่กําหนดเป'นตําแหนงระดับควบ ตามขอ 94 (1) ใหเทศบาลเป'นผูดําเนินการคัดเลือก
การคั ด เลื อ กตามวรรคหนึ่ ง ใหเทศบาลดํ า เนิ น การตามหลั ก เกณฑ และเงื่ อ นไขที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนด ภายใตกรอบกําหนด ดังนี้
(1) พนั ก งานผู นั้ น เป' น ผู มี คุ ณสมบั ติ ค รบถวนตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหนงตาม
มาตรฐานกํา หนดตํ าแหนงที่ จะแตงตั้ง และตามประกาศกํ าหนดหลั กเกณฑการเลื่อนและแตงตั้ งพนักงาน
เทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
(2) ใหดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินบุคคล และประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผานมา
ของพนักงานเทศบาลผูนั้น
(3) ใหเทศบาลกําหนดแบบประเมินบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม (2) โดยตอง
มีรายการดังตอไปนี้
(ก) ขอมูลเกี่ยวกับผูรับการประเมิน
(ข) หนาที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและความรู ความสามารถที่ ต องการของตํ า แหนง
ที่จะประเมิน
(ค) การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตําแหนง
(ง) สรุปความเห็นในการประเมินของผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
(4) เกณฑการตัดสินการประเมินวาพนักงานเทศบาลที่จะผานการประเมินเพื่อแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ตองมีมาตรฐานเทียบไดไมต่ํากวาที่ ก.พ. หรือ ก.ค. กําหนดไวเป'นมาตรฐาน
สําหรับขาราชการพลเรือนหรือขาราชการครู
(5) ใหนายกเทศมนตรีพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ขอ 96 53การคั ด เลื อ ก เพื่ อ แตงตั้ ง พนั ก งานเทศบาลใหดํ า รงตํ า แหนงในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น
นอกระดั บ ควบ สํ า หรั บ ตํ า แหนงที่ กํา หนดเป' น ตํ า แหนงผู ปฏิ บั ติ งานที่ มีประสบการณตามขอ 94 (2)
ใหเทศบาลเป'นผูดําเนินการ
การคั ด เลื อ กตามวรรคหนึ่ ง ใหดํ า เนิ น การตามหลั กเกณฑและเงื่ อ นไขที่ ค ณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลกําหนดภายใตกรอบกําหนดดังนี้
50

ขอ 94(5)ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 (ใหถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการ
ประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล(เพิ่มเติม)ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550)
51
ขอ 94(6)ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 (ใหถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการ
ประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล(เพิ่มเติม)ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550)
52
ขอ 95 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 (ประชุมเวียน)
53
ขอ 96 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 (ประชุมเวียน)
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(1) พนั ก งานผู นั้ น เป' น ผู มี คุ ณสมบั ติ ค รบถวนตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหนงตาม
มาตรฐานกํ า หนดตํ า แหนงที่ จ ะแตงตั้ งและตามประกาศกํ า หนดหลั กเกณฑการเลื่ อนและแตงตั้ งพนั กงาน
เทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
(2) ใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานประกอบดวย
(ก) ประธาน ใหแตงตั้งจากขาราชการหรือพนักงานเทศบาลหรือผูที่เคยเป'นขาราชการ
หรือพนักงานเทศบาลที่ดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมินสูงกวาผูขอประเมินอยางนอย 1 ระดับ หรือ
ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความรูชํานาญในสายงานนั้น ๆ ซึ่งไมเคยเป'นขาราชการมากอน
(ข) กรรมการ ใหแตงตั้งจากขาราชการหรือพนักงานเทศบาลหรือเคยเป'นขาราชการ
หรือพนักงานเทศบาลที่เคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมินอยางนอยเทากับระดับตําแหนงที่ขอประเมิน
หรือผูทรงคุ ณวุ ฒิเ ฉพาะดานที่มีความชํา นาญในสายงานนั้นๆ ซึ่ งมี ผลงานเป'น ที่ป ระจักษในความสามารถ
จํานวนไมนอยกวา 2 คน แตไมเกิน 5 คน
(ค) เลขานุการ ใหเทศบาลแตงตั้งเลขานุการ จํานวน 1 คน
(3) ใหดําเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมินคุณลักษณะของ
บุคคล และประเมินผลงานที่ผานมาของพนักงานเทศบาลผูนั้น
(4) ใหคณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2) กําหนดแบบและวิธีการประเมินคุณสมบัติ
ของบุคคล คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ตาม (3) โดยตองมีรายการดังตอไปนี้
(ก) ขอมูลเกี่ยวกับผูรับการประเมิน
(ข) หนาที่ความรั บผิดชอบและความรูความสามารถที่ ตองการของตําแหนงที่จ ะ
ประเมิน
(ค) การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตําแหนง
(ง) เอกสารแสดงผลการปฏิบัติงานหรือผลงานทางวิชาการ
(จ) สรุปความเห็นในการประเมินของคณะกรรมการประเมินงาน
(5) เกณฑ การตั ด สิ น การประเมิ น วาพนั กงานเทศบาลที่ จ ะผานการประเมิ น เพื่ อแตงตั้ ง
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ตองมีมาตรฐานเทียบไดไมต่ํากวาที่ ก.พ. หรือ ก.ค. กําหนดไวเป'นมาตรฐาน
สําหรับขาราชการพลเรือนหรือขาราชการครู
(6) ใหนายกเทศมนตรีพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ขอ 97 54 ยกเลิก
ขอ 98 55การคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น สําหรับ
ตําแหนงผูบริหารของเทศบาล ตามขอ 94 (4) ใหเทศบาลเป'นผูดําเนินการคัดเลือก
การคั ด เลื อ กตามวรรคหนึ่ ง ใหดํ า เนิ น การตามหลั ก เกณฑ และเงื่ อ นไขที่ ค ณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลกําหนด ภายใตกรอบกําหนดดังนี้
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ขอ 97 ยกเลิกโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 13 กันยายน 2548
55
ขอ 98 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547
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(1) พนักงานเทศบาลผูนั้นเป'นผูมีคุณสมบัติครบถวน ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้ง และตามประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงาน
เทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
(2) ใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก จํานวนไมนอย กวา 7 คน ประกอบดวย
(2.1) ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 1 คน เป'นประธาน
(2.2) ผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 2 คน เป'นกรรมการ
(2.3) ผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญดานการสอบ 1 คน เป'นกรรมการ
(2.4) นายกเทศมนตรีหรือผูแทนนายกเทศมนตรี เป'นกรรมการ
(2.5) ทองถิ่นจังหวัดเป'นกรรมการ
(2.6) ผูแทนพนักงานเทศบาลซึ่งนายกเทศมนตรีแตงตั้งเป'นกรรมการและเลขานุการ
(3) หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกในแตละตําแหนง
ใหเป'นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดทายประกาศนี้
(4) คณะกรรมการคัดเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ กรรมการประเมินความเหมาะสมกับ
ตําแหนงหรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการคัดเลือกไดตามความจําเป'น
(5) ใหคณะกรรมการคัดเลือกกําหนดวัน เวลา สถานที่ดําเนินการคัดเลือกและระเบียบ
เกี่ยวกับ การคัด เลือกไดเทาที่จํ าเป'น และไมขัดตอเกณฑและวิธีการคัดเลือกนี้ แลวใหประธานกรรมการ
ประกาศกอนวันดําเนินการคัดเลือกไมนอยกวา 5 วันทําการ
(6) ใหคณะกรรมการคัดเลือกประกาศรับสมัครการคัดเลือก โดยระบุรายละเอียดในเรื่องชื่อ
ตําแหนงที่จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อแตงตั้ง คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครเขารับการ
คัดเลือกสําหรับตําแหนงนั้น วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัคร เกณฑ
และวิธีการคัดเลือก การประกาศผลการคัดเลือก และเรื่องอื่น ๆ หรือขอความอื่นที่ผูสมัครควรทราบ โดยให
ปdดประกาศรับสมัครการคัดเลือกนั้นไวในที่เปdดเผย ณ สถานที่รับสมัคร และใหแจงคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลทุกจังหวัดและสํานักงาน ก.ท. ทราบ หรือจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใดตามความ
เหมาะสมเพื่อประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกันกอนวันที่เริ่มรับสมัคร
(7) ใหคณะกรรมการคัดเลือกจัดใหมีเจาหนาที่รับสมัคร โดยใหมีกําหนดเวลารับสมัครเขา
รับการคัดเลือกไมนอยกวา 15 วันทําการ
(8) ใหคณะกรรมการคัดเลือกประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกกอนวันดําเนินการ
คัดเลือกไมนอยกวา 10 วันทําการ
(9) ใหนายกเทศมนตรี แ ตงตั้ ง ผู ไดรั บ คั ด เลื อ ก ใหดํ า รงตํ า แหนงบริ ห ารของเทศบาล
ตามลําดับที่ในประกาศผลการคัดเลือก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
(10) ในกรณีที่มีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง และภายหลังมีตําแหนงวาง
เพิ่มอีกในเทศบาลนั้นภายใน 60 วัน นับแตประกาศผลการคัดเลือก ก็อาจใหเทศบาลนั้นแตงตั้งผูไดรับการ
คัดเลือกที่เหลืออยูในลําดับที่ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้นใหดํารงตําแหนงได หากพนระยะเวลา
ดังกลาวแลว บัญชีสํารองใหยกเลิก ทั้งนี้ เทศบาลอาจดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได
เทศบาลอื่นไมสามารถขอใชบัญชีคัดเลือกพนักงานเทศบาลตําแหนงบริหารของเทศบาลที่
เทศบาลที่มีตําแหนงวางดําเนินการคัดเลือกสําหรับเทศบาลนั้นได
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(11) เมื่อมีการดําเนินการคัดเลือก ตามที่กําหนดในขอ 98 นี้ ใหเทศบาลดําเนินการดังนี้
(11.1) แจงสํ าเนาประกาศรั บสมัครเขารั บการคั ดเลื อกจํ านวน 1 ชุ ด ใหคณะกรรมการ
พนั กงานเทศบาล กอนวั นเริ่ มรั บสมั ครไมนอยกวา 7
วั นทํ าการ โดยใหสํ าเนาใหคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลทราบดวย
(11.2) เมื่ อไดมี การดํา เนิน การคั ดเลื อกเสร็ จ สิ้น แลวใหแจงสํ า เนาประกาศผลการ
คัดเลือกจํานวน 1 ชุด ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลภายใน 5 วัน นับแตวันประกาศผลการคัดเลือก
(11.3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครเขารับการคัดเลือกประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก กําหนดวัน เวลา และสถานที่ดําเนินการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก
และอื่น ๆ นอกจากที่กําหนดไวเดิมใหรายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลภายใน 3 วัน
ขอ 99 56ยกเลิก
ขอ 100 57 ยกเลิก
ขอ 101 58ยกเลิก
หมวด 5
การบรรจุและแต+งตั้ง
59
ขอ 102 การบรรจุบุคคลเขารับราชการเป'นพนักงานเทศบาล เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ใดในเทศบาล ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดในตําแหนงนั้น หรือตําแหนงอื่นที่เกี่ยวของและเกื้อกูล
กัน ซึ่งกําหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงกันกับคุณวุฒิที่ผูนั้นนํามาสมัครสอบแขงขัน
การรองขอใหดํ า เนิ น การสอบแขงขั น การดํ า เนิ น การสอบแขงขั น การขึ้ น บั ญ ชี ก าร
สอบแขงขัน การใชบัญชีการสอบแขงขัน การขอใชบัญชีและการบรรจุและแตงตั้งจากบัญชีผูสอบแขงขันได ให
เป'นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
มิใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับในกรณีการบรรจุและแตงตั้งตามขอ 104 ขอ 109
ขอ 110 ขอ 116 และขอ 120”
ขอ 103 ผูสอบแขงขันได ซึ่งอยูในลําดับที่ที่จะไดรับบรรจุ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด
ถาปรากฏวาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม โดยไมไดรับการยกเวนจาก ก.ท.จ. ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในหมวด 1 วาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหามเบื้องตน หรือขาด
56

ขอ 99 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 (ใหถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน หลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินผล
งานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล(เพิ่มเติม)ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550)
57
ขอ 100 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 (ใหถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการ
ประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล(เพิ่มเติม)ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550)
58
ขอ 101 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2547 (ฉบับที่17)
59
ขอ 102 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงารนเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(แกไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2550
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง โดยไมไดรับอนุมัติยกเวนจาก ก.ท. อยูกอนหรือภายหลังการสอบแขงขัน
จะบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนั้นไมได
ขอ 104 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป'นอยางยิ่ง เพื่อประโยชนแกราชการที่จะตองบรรจุ
บุคคลที่มีความรู ความสามารถ และความชํานาญสูง เขารับราชการในฐานะผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการ
ก.ท.จ.อาจมีมติใหความเห็นชอบตามที่เทศบาลรองขอใหบรรจุและแตงตั้งจากผูไดรับการคัดเลือกสําหรับการ
กําหนดระดับของตําแหนงที่จะแตงตั้งและเงื่อนไขที่จะใหไดรับใหเป'นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.ท.
กําหนด
ขอ 105 เทศบาลที่จะเสนอขอให ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบ เพื่อบรรจุบุคคลเขารับ
ราชการในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือผูชํานาญการจะตองมีลักษณะตอไปนี้
(1) ลักษณะหนาที่ ความรับผิดชอบของเทศบาล มีความจําเป'นที่จะตองใชบุคลากร
ผู ที่ มีความรู ความสามารถและความชํ า นาญงานในระดั บ ผู เชี่ ย วชาญ หรื อผู ชํ า นาญการหรื อผู ที่ มีความรู
ความสามารถและความชํานาญงานเทียบไดในระดับเดียวกัน
(2) มี ก ารกํ า หนดตํ า แหนงผู เชี่ ย วชาญ หรื อผู ชํ า นาญการ เพื่ อ รองรั บ ลั ก ษณะหนาที่
ความรับผิดชอบตาม (1) โดยพิจารณากําหนดระดับตําแหนง ใหเหมาะสมกับความยากและคุณภาพของงาน
ในตําแหนงนั้น ดังนี้
(ก) ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ กําหนดเป'นตําแหนงระดับ 9
(ข) ตําแหนงผูชํานาญการ กําหนดเป'นตําแหนงระดับ 6 ระดับ 7 หรือระดับ 8
ขอ 106 กรณีเทศบาล มีความจําเป'นอยางยิ่งเพื่อประโยชนแกราชการที่จะตองบรรจุบุคคล
เขารับราชการในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือผูชํานาญการในเทศบาล ใหเสนอเหตุผลและความจําเป'น คําชี้แจง
ประวัติและผลงานของผูที่จะบรรจุเขารับราชการ ซึ่งจะตองเป'นผูที่มีความรู ความสามารถและความชํานาญ
งานสูงในระดับผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการ แลวแตกรณี และมีความเหมาะสมกับ ลักษณะงานในตําแหนงที่
ขอบรรจุและแตงตั้ง โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการทํางาน และผลงานที่ไดปฏิบัติมา ตามแบบ
ที่กําหนดทายประกาศนี้ ให ก.ท.จ. พิจารณา
ในเหตุผลคําชี้แจงตามวรรคหนึ่ง ใหแสดงรายละเอียด ดังนี้
(1) บุคคลที่จะบรรจุเขารับราชการ คุณวุฒิ ตําแหนงที่จะบรรจุ และระดับตําแหนง
(2) รายละเอียดหนาที่ความรับผิดชอบ และปริมาณงานของตําแหนงที่จะบรรจุ
(3) เหตุผลความจําเป'นในการขอบรรจุบุคคลผูนี้
(4) ประโยชนที่ทางราชการจะไดรับจากการบรรจุบุคคลผูนี้
ขอ 107 กรณีที่เทศบาลขอบรรจุบุคคลเขารับราชการตามขอ 105 แตยังไมไดกําหนด
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ หรือผูชํานาญการตามที่กําหนดในขอ 105 (2) ใหเทศบาลเสนอขอกําหนดตําแหนง
ผูเชี่ย วชาญหรือผู ชํานาญการให ก.ท.จ.พิ จารณาใหความเห็นชอบกอน โดยกํ าหนดเป'น ตําแหนงสายงาน
ตามลักษณะงานและกําหนดระดับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท. กําหนดแลวเสนอใหก.ท.
พิจารณาใหความเห็นชอบ
สําหรับกรณีการขอกําหนดตําแหนงดังกลาวเป'นการกําหนดตําแหนงสายงานใหม ซึ่งเป'นสาย
งานที่ ก.ท. ยังไมไดกําหนดมาตรฐานกําหนดตําแหนงของสายงานนั้น ในการขอกําหนดตําแหนงดังกลาวให
เทศบาลจัดทํารางมาตรฐานกําหนดตําแหนงของตําแหนงสายงานนั้นเสนอไปพรอมกันดวย ทั้งนี้เพื่อแสดงให

42

ทราบถึ งประเภทตํ า แหนง ชื่ อตํ า แหนงสายงานลั กษณะงานโดยทั่ ว ไป หนาที่ และ ความรั บผิ ด ชอบของ
ตําแหนง ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและระดับตําแหนง
ขอ 107 ทวิ60 กรณีการโอนพนักงานเทศบาลเป'นขาราชหรือพนักงานสวนทองถิ่นประเภท
อื่นหรือขาราชการประเภทอื่น เมื่อเทศบาลไดรับแจงการรับโอนพนักงานเทศบาลผูนั้นจากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นประเภทอื่นหรือสวนราชการอื่น ใหนายกเทศมนตรีรายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เพื่อขอ
ความเห็นชอบใหพนจากตําแหนง โดยกําหนดวันออกคําสั่งใหพนจากตําแหนงเป'นวันเดียวกันกับคําสั่งการรับ
โอนเมื่อมีคําสั่งรับโอนแลวใหนายกเทศมนตรี รายงานใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลทราบ
ขอ 108 เมื่อ ก.ท.จ. ไดเห็นชอบการบรรจุบุคคลใดเขารับราชการในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือ
ผูชํานาญการ ในตําแหนงใด ระดับใด แลว ให ก.ท.จ. กําหนดอันดับเงินเดือนและขั้นเงินเดือนที่จะใหไดรับ
โดยขั้นเงินเดือนที่จะใหไดรับดังกลาว ก.ท.จ. ใหไดรับในขั้นที่ไมต่ํากวาจุดกึ่งกลางระหวางขั้นสูง และขั้นต่ําของ
อันดับเงินเดือนที่ผูนั้นไดรับ
ขอ 109 ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ ก.ท.จ. เห็นวา ไมจําเป'นตองดําเนินการสอบแขงขัน
อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงไดในกรณีดังนี้
(1) การบรรจุและแตงตั้งผูไดรับทุนรัฐบาล ทุนเลาเรียนหลวง หรือทุนของเทศบาลเพื่อ
ศึกษาวิชาในประเทศหรือตางประเทศ
(2) การบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่ ก.ท. กําหนดใหคัดเลือกเพื่อ
บรรจุบุคคลเขารับราชการเป'นกรณีพิเศษ
(3) การบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.ท.จ. อนุมัติใหสวนราชการ
ใดจัดใหมีการศึกษาขึ้น เพื่อเขารับราชการในเทศบาลโดยเฉพาะ
(4) การบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ซึ่งไมสามารถมารับการบรรจุได เมื่อถึงลําดับที่
ที่สอบได เนื่องจากอยูในระหวางการรับราชการทหาร ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและไดมา
รายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผูสอบแขงขันไดที่ผูนั้นสอบได ถูกยกเลิกไปแลว
(5) การบรรจุ และแตงตั้ ง ผู สอบแขงขั น ได ซึ่ งถู กยกเลิ กการขึ้ น บั ญ ชี ผู สอบแขงขั น ได
เนื่องจากไดมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแลว แตมีเหตุที่ไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่
สอบแขงขันไดตามกําหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแตงตั้ง
(6) กรณีการบรรจุและแตงตั้งบุคคลที่มีความรูความสามารถและความชํานาญสูงเขารับ
ราชการในฐานะผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการ
ขอ 110 พนักงานเทศบาลผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
วาดวยการรับราชการทหาร เมื่อผูนั้นพนจากราชการทหาร โดยมิไดกระทําการใด ๆ ในระหวางรับราชการ
ทหารอันเสียหายแกราชการอยางรายแรงหรือไดชื่อวาเป'นผูประพฤติชั่วอยางรายแรง และผูนั้นไมเป'นผูขาด
คุณสมบัติ และมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในหมวด 1 หากประสงคจะเขารับราชการเป'นพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลเดิม ภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันพนจากราชการทหาร ใหสั่งบรรจุและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในเทศบาลได
60

ขอ 107 ทวิ ประกาศคณะกรรมการพนั กงารนเทศบาลจังหวั ดลํ าพู น เรื่ อหลั กเกณฑและเงื่ อนไขเกี่ ยวกับ การบริ หารงานบุค คลของเทศบาล
(แกไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 เมษายน 2547
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พนักงานเทศบาล ซึ่งไดรับบรรจุเขารับราชการตามวรรคหนึ่ง ใหมีสิทธิไดนับวันรับราชการ
กอนถูกสั่งใหออกจากราชการ รวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและวันรับ
ราชการเมื่อไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเป'นเวลาราชการติดตอกันเพื่อประโยชนตามประกาศนี้ และตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นเสมือน วาผูนั้น มิไดเคยถูกสั่งใหออกจาก ราชการ
ขอ 111 เมื่อพนักงานเทศบาลผูใดออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวย
การรับราชการทหาร ใหเทศบาลสงวนตําแหนงในระดับเดียวกันไวสําหรับบรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการ
ขอ 112 พนักงานเทศบาลผูที่ไดออกจากราชการไปรับราชการทหาร ตามขอ 111 หากผู
นั้นประสงคจะขอกลับเขารับราชการในเทศบาลเดิมจะตองยื่นคําขอพรอมดวยหนังสือรับรองประวัติการรับ
ราชการทหารตามแบบที่กําหนดทายประกาศนี้ ภายใน 180 วัน นับแตวันพนจากราชการทหาร
ขอ 113 ใหเทศบาลตรวจสอบเอกสารและประวัติการรับราชการทหาร ตามขอ 112 หาก
เห็นวาเป'นเอกสารที่ถูกตอง และผูนั้นไดพนจากราชการทหารโดยมิไดกระทําการใด ๆ ในระหวางรับราชการ
ทหารอันเสียหายแกราชการอยางรายแรง หรือไดชื่อวาเป'นผูประพฤติชั่วอยางรายแรง และผูนั้นไมเป'นผูขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม อีกทั้งไดผูนั้นไดยื่นคําขอบรรจุกลับเขารับราชการภายใน 180 วันนับแตวัน
พนจากราชการทหาร ก็ใหนายกเทศมนตรี โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. สั่งบรรจุ ผูนั้นกลับเขารับราชการ
เป'นพนักงานเทศบาลและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดิมที่สงวนไว โดยใหไดรับเงินเดือน ดังนี้
(1) ในกรณีที่ผูกลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป แตไมถึง
1 ปJ ใหสั่งบรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการเป'นพนักงานเทศบาล โดยใหรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูง
กวาเดิมไดไมเกินครึ่งขั้น
ถามีเศษของ 6 เดือนที่ไปรับราชการทหาร เมื่อนําเศษที่เหลือไปรวมกับระยะ เวลาในการ
ปฏิบัติงานของครึ่งปJที่แลวมาของผูนั้นกอนออกไปรับราชการทหารแลวไดครบ 6 เดือน ก็ใหสั่งบรรจุผูนั้นกลับ
เขารับราชการโดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกวาเดิมไดอีกไมเกินครึ่งขั้น
(2) ในกรณีที่ผูกลับจากราชการทหาร มีเวลารับราชการทหารครบ 1 ปJ ใหผูมีอํานาจสั่ง
บรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการเป'นพนักงานเทศบาล โดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกวาเดิม
ไดไมเกินปJละหนึ่งขั้น
(3) ในกรณีที่ผูกลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต 1 ปJ ขึ้นไปเศษของปJที่
ไปรับราชการทหารที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑขอ (2) แลวหากมีระยะเวลาเหลือครบ 6 เดือน ใหสั่ง
บรรจุผูนั้นโดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกวาเดิม เพิ่มจากขอ (2) ไดอีกไมเกินครึ่งขั้นสําหรับ
ระยะเวลาที่คํานวณไดครบ 6 เดือน และหากยังมีเศษที่เหลือจากการคํานวณครั้งสุดทายแตไมครบ 6 เดือน ให
พิจารณาคํานวณตามเกณฑ ขอ (1) วรรคสอง
ทั้งนี้ การใหไดรับเงินเดือนสูงกวาเดิม ตามขอ (1) ขอ (2) และ ขอ (3) นั้น จะตองไมไดรับ
ประโยชนมากกวาผูที่มิไดออกจากราชการไปรับราชการทหารและตองไมเกินขั้นสูงของอันดับ
เงินเดือนสําหรับตําแหนงระดับเดิม
ขอ 114 ในการบรรจุผูไปรับราชการทหารกลับเขารับราชการ หากผูใดไมเคยไดรับการบรรจุ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 ขึ้นไป ซึ่งตองใชวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํา
กวานี้ขึ้นไปเป'นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงมากอน หากจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานดังกลาว
ผูนั้นจะตองอยูในเกณฑที่กําหนดในหมวด 6 วาดวยการยายพนักงานเทศบาล ดวย
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ขอ 115 พนักงานเทศบาลที่ออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับ
ราชการทหาร กอนวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ หากพนจากราชการทหารโดยไมมีความเสียหายและประสงค
จะเขารับราชการเป'นพนักงานเทศบาลในเทศบาลเดิม ภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันพนจาก
ราชการทหาร ใหนําความที่กําหนดไวในขอ 111 ขอ 112 มาใชบังคับแกพนักงานเทศบาล ที่กลาวถึงโดย
อนุโลม
ขอ 116 พนั ก งานเทศบาลผู ใดออกจากราชการไปแลว และไมใช เป' น กรณี อ อกจาก
ราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ถาสมัครเขารับราชการและเทศบาลตองการจะรับผูนั้นเขารับ
ราชการ ใหผูสมัครกลับเขารับราชการตองยื่นคําขอตามแบบ และเอกสารประกอบ ดังนี้
(1) ใบรับรองแพทย ซึ่งรับรองไวไมเกิน 60 วัน นับแตวันที่ออกใบรับรองถึงวันที่ยื่น
ขอกลับเขารับราชการ
(2) สําเนาทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล
(3) หนังสือรับรองความรู ความสามารถ และความประพฤติของผูบังคับบัญชาเดิมซึ่งมี
ตําแหนงตั้งแตระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไป
(4) สําเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวของกับตําแหนงที่จะบรรจุ
(5) สําเนาทะเบียนบาน
(6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(7) สํ า เนาหนั ง สื อ สํ า คั ญ การสมรส หลั ก ฐานอนุ ญ าตใหเปลี่ ย นชื่ อตั ว ชื่ อสกุ ล หรื อ
หนังสือรับรองวาเป'นบุคคลคนเดียวกัน (ถามี)
(8) สําเนาคําสั่งอนุญาตใหออกจากราชการ
ขอ 117 ใหเทศบาลตรวจสอบเอกสารตามขอ 116 และประวัติการรับราชการและ การ
ทํางานทุกแหงของผูสมัคร และใหสอบถามไปยังสวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหไดรายละเอียด
ขอเท็จจริงมากที่สุดมาประกอบการพิจารณา
ขอ 118 การพิจารณาเพื่อบรรจุผูที่ออกจากราชการไปแลวกลับเขารับราชการ ใหพิจารณา
ตามหลักเกณฑดังนี้
(1) ผูสมัครกลับเขารับราชการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม หรือไดรับการ
ยกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามสําหรับพนักงานเทศบาล
(2) ผูสมัครกลับเขารับราชการตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะบรรจุ และ
แตงตั้งตามที่ ก.ท. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือไดรับอนุมัติจาก ก.ท.
(3) กรณีบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ ก.ท. กําหนดใหเป'นตําแหนงที่มีระดับควบ
ในสายงานใด ตองไมมีผูสอบแขงขันไดหรือผูสอบคัดเลือกไดในตําแหนงระดับใดระดับหนึ่งที่เป'นระดับควบใน
สายงานนั้น ขึ้นบัญชีรอการบรรจุหรือเลื่อนระดับตําแหนงอยู และกรณีบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่
ก.ท. มิไดกําหนดใหเป'นตําแหนงที่มีระดับควบ ตองไมมีผูสอบคัดเลือกไดในตําแหนงนั้น ขึ้นบัญชี รอการเลื่อน
ระดับตําแหนงอยู เวนแต ผูที่จะกลับเขารับราชการนั้น เป'นผูที่ออกจากราชการไปดํารงตําแหนงทางการเมือง
หรือสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น หรือ
ลาออกจากราชการเพื่อติดตามคูสมรสไปรับราชการ ณ ตางประเทศ หรือเป'นผูที่ออกจากราชการไปเพราะถูก
ยุบเลิกตําแหนง
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ขอ 119 การบรรจุ แ ละแตงตั้ ง ผู สมั ค รกลั บ เขารั บ ราชการตามที่ ป ระกาศนี้
ให
นายกเทศมนตรี โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. สั่งบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม
และใหไดรับเงินเดือนไมสูงกวาขั้นที่เคยไดรับอยูเดิมกอนออกจากราชการ
ขอ 120 การบรรจุและแตงตั้งจากขาราชการประเภทอื่น หรือพนักงานสวนทองถิ่นอื่นผูขอ
โอนมาเป'นพนักงานเทศบาลใหเป'นไปตามที่กําหนดในหมวด 8
ขอ 121 ผูไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาล ตําแหนงใดตองมีคุณวุฒิตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท. กําหนด
ปริญญา ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิ ใดเป' นคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับ ตําแหนง ให
หมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง
กรณีมีเหตุผลความจําเป'น ก.ท. อาจใหความเห็นชอบในการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงที่แตกตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ก็ได
ขอ 12261 ผูไดรับบรรจุเขารับราชการเป'นพนักงานเทศบาลและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด
ในเทศบาล หากภายหลังปรากฏวาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามเบื้องตนโดยไมไดรับการยกเวนจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดมาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับคุณสมบัติและ
ลักษณะตองหามเบื้องตนของพนักงานเทศบาล หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น โดยไมไดรับ
อนุมัติยกเวนจากคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลอยูกอนก็ดี หรือมีกรณีตองหาอยูกอนและภายหลังเป'น
ผูขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีตองหานั้นก็ดี หรือกรณีบรรจุและแตงตั้งจากบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอื่น
ที่ ไ มเกี่ ย วของเกื้ อ กู ล กั น ก็ ดี ใหนายกเทศมนตรี โ ดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาล
สั่ งใหผู นั้ น ออกจากราชการโดยพลั น แตทั้ งนี้ ไมกระทบกระเทื อนถึ งการใดที่ ผู นั้ น ไดปฏิ บั ติไ ปตามอํ า นาจ
และหนาที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการกอนมีคําสั่ง
ใหออกนั้น และถาการเขารับราชการเป'นไปโดยสุจริตแลว ใหถือวาเป'นการสั่งใหออกเพื่อรับบําเหน็จบํานาญ
เหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
ขอ 123 การบรรจุและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงที่ ก.ท. ยังมิไดกําหนด
ตําแหนง จะกระทํามิได
ขอ 12462 ผูใดไดรับการบรรจุเขารับราชการเป'นพนักงานเทศบาล ใหมีการทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการพนักงานเทศบาล โดยใหมีระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน แตไมเกิน 9 เดือน กรณีผูที่ไดรับ
การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูผูชวย ใหผูนั้นไดรับการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมใน
ตําแหนงครูผูชวยเป'นเวลาสองปJ กอนแตงตั้งใหดํา รงตําแหนงครู ทั้ งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลกําหนด ในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือการเตรียมความพรอมและ
พัฒนาอยางเขมตองดําเนินการในรูปคณะกรรมการ กรณีที่ไมผานการประเมินและไมสมควรใหรับราชการ
61

ขอ 122 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน. เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม)ลงวันทีว่ ันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2550
62

ขอ 124 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรือ่ ง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม)(ฉบับที่28) ลงวันที่วนั ที่ 19 มิถนุ ายน พ.ศ. 2549
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ตอไป ก็ใหนายกเทศมนตรีสั่งใหผูนั้นออกจากราชการได โดยไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล
ผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่งใหถือเสมือนวา ผูนั้นไมเคยเป'นพนักงานเทศบาล
แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับ
จากราชการในระหวางที่ผูนั้นอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ หรืออยูระหวางการเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขม
ขอ 125 ใหผูไดรับการบรรจุจากผูสอบแขงขันได หรือผูไดรับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่
ไมจําเป'นตองสอบแขงขันเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาลและขาราชการประเภท
อื่น หรือพนักงานสวนทองถิ่นอื่นที่อยูในระหวางทดลองปฏิบัติงาน ซึ่งโอนมาบรรจุและแตงตั้งเป'นพนักงาน
เทศบาล ตองทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง
ขอ 126 ภายใตบังคับขอ 135 (2) ใหผูไดรับบรรจุและแตงตั้งเป'นพนักงานเทศบาล ตาม
ขอ 125 ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งเป'นเวลาหกเดือนนับแตวันเขาปฏิบัติหนาที่
ราชการเป'นตนไป
ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการในเรื่องการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอยาง จริงจังมี
ความเที่ยงธรรมและไดมาตรฐานในอันที่จะใหการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเป'นกระบวนการเลือกสรรบุคคล
เขารับราชการอยางมีประสิทธิภาพ
ขอ 127 ใหเทศบาลกําหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไดตามความ
เหมาะสม แตอยางนอยตองประกอบดวยความรูที่ใชในการปฏิบัติหนาที่ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง คุณธรรม การปฏิบัติตนตามกรอบของจรรยาบรรณและการรักษาวินัย ความ
ประพฤติ การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนและขอบังคับของทางราชการ
วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการให
เป'นไปตามที่เทศบาลกําหนด แลวรายงานให ก.ท.จ. ทราบ
ขอ 128 ใหผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายเป'นผูมีหนาที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการ
ใหผู มีห นาที่ดู แลการทดลองปฏิบั ติห นาที่ร าชการมอบหมายงานใหผู ทดลองปฏิบั ติห นาที่
ราชการปฏิบัติ และแจงใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการทราบอยางชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานการ
ประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการ
ขอ 129 ใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการทํารายงานการปฏิบัติหนาที่ราชการของตนเสนอผู
มีหนาที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามแบบและวิธีการที่เทศบาลกําหนด
ขอ 130 ใหนายกเทศมนตรี แ ตงตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ผลการทดลองปฏิ บั ติ ห นาที่
ราชการ ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอีกจํานวนสองคน ซึ่งอยางนอยตองแตงตั้งจากผูมี
หนาที่ดู แล การทดลองปฏิ บั ติห นาที่ร าชการหนึ่งคน พนั กงานเทศบาลผู เกี่ย วของกั บ การปฏิบั ติ งานของ
ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอีกหนึ่งคน
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ขอ 131 ใหคณะกรรมการทํ า หนาที่ ป ระเมิ น ผลการทดลองปฏิ บั ติ ห นาที่ ร าชการของ
ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามรายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑการประเมิน
ที่กําหนดไว ในขอ 127 ทําการประเมินสองครั้ง โดยประเมินครั้งแรกเมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
มาแลวเป'นเวลาสามเดือนและประเมินครั้งที่สอง เมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่หนาที่ราชการครบหกเดือน เวนแต
คณะกรรมการไมอาจประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในแตละครั้งไดอยางชัดแจงเนื่องจากผูทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการไดลาคลอดบุตร ลาป[ว ยซึ่งจําเป'นตองรักษาตัวเป' นเวลานาน ลาป[วยเพราะประสบ
อันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือ
ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล คณะกรรมการจะประเมินผลรวมเมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการครบหกเดือนแลวก็ได
ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามขอ 135 (2)
กําหนดระยะเวลาที่ขยายแลวใหประเมินอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อครบ

ขอ 132 ผลการประเมิ น ของคณะกรรมการใหเป' น ไปตามเสี ย งขางมาก และในกรณี มี
กรรมการที่ไมเห็นดวยอาจทําความเห็นแยงรวมไวก็ได
ขอ 133 เมื่อคณะกรรมการไดดําเนินการตามขอ 131 แลว ใหประธานกรรมการรายงาน
ผลการประเมินตอนายกเทศมนตรีตามแบบรายงานทายประกาศนี้
(1) ในกรณีที่ผลการประเมินไมต่ํากวาเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดไวในขอ127 ให
รายงานเมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการครบหกเดือนแลว หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ขยายตาม ขอ 135 (2)
แลว
(2) ในกรณี ที่ ผ ลการประเมิ น ต่ํ า กวาเกณฑ หรื อ มาตรฐานที่ กํ า หนดไวในขอ 127
ใหรายงานเมื่อเสร็จสิ้นการประเมินแตละครั้ง
ขอ 134 เมื่อนายกเทศมนตรีไดรับรายงานตามขอ 133 (1) แลว ใหประกาศวาผูทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการนั้นเป'นผูผานการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการพรอมแจงใหผูนั้นทราบ และรายงานตาม
แบบรายงานทายประกาศนี้ ไปยัง ก.ท.จ. ภายในหาวันทําการนับแตวันประกาศ
ขอ 135 เมื่อนายกเทศมนตรีไดรับรายงานตามขอ 133 (2) ใหดําเนินการดังนี้
(1) ในกรณี ที่ เ ห็ น ควรใหผู ทดลองปฏิ บั ติ ห นาที่ ร าชการออกจากราชการให
นายกเทศมนตรีแสดงความเห็นในแบบรายงานตามขอ 133 และมีคําสั่งใหผูนั้นออกจากราชการโดยความ
เห็นชอบของ ก.ท.จ. ภายในหาวันทําการนับแตวันที่ไดรับรายงานพรอมกับแจงใหผูนั้นทราบ และสงสําเนา
คําสั่งใหออกไปยัง ก.ท.จ. ภายในหาวันทําการนับแตวันที่มีคําสั่ง
(2) ในกรณีที่เห็นควรใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป
จนครบหกเดื อน หรื อควรขยายเวลาทดลองปฏิ บั ติ หนาที่ ร าชการตอไปอี กระยะหนึ่ งเป' น เวลาสามเดื อน
แลวแตกรณี ใหแสดงความเห็นในแบบรายงาน แลวแจงใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ผูมีหนาที่ดูแลการ
ทดลองปฏิ บั ติ ห นาที่ ร าชการ และคณะกรรมการทราบ เพื่ อ ทํ า การทดลองปฏิ บั ติ ห นาที่ ร าชการและ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป
ในกรณีที่ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไดทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการจนสิ้นสุดระยะเวลาที่
ขยายแลว และนายกเทศมนตรีไดรับรายงานวาผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของผูนั้นยังต่ํากวาเกณฑ
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หรือมาตรฐานอีก
อนุโลม

ใหนายกเทศมนตรีมีคําสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ โดยนําความใน (1) มาใชบังคับโดย

ขอ 136 การนับ เวลาทดลองปฏิบั ติห นาที่ร าชการเป' นเดื อนตามประกาศนี้ ใหนั บวั นที่ ผู
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไมไดมาปฏิบัติงานรวมเป'นเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการดวย และใหนับวันเขา
ปฏิ บัติ ห นาที่ร าชการวั นแรกเป'น วัน เริ่มตน และนั บวั น กอนหนาจะถึ งวัน ที่ต รงกั บวั น เริ่ มตนนั้น ของเดื อน
สุดทายแหงระยะเวลาเป'นวันสิ้นสุดระยะเวลาถาไมมีวันตรงกันในเดือนสุดทาย ใหถือเอาวันสุดทายของเดือน
นั้นเป'นวันสิ้นสุดระยะเวลา
ขอ 137 พนักงานเทศบาลซึ่งอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ผูใดไดรับแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นตามวุฒิ ยาย โอน หรือออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวา
ดวยการรับราชการทหารแลวไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเป'นพนักงานเทศบาลอีก ใหทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ดังนี้
(1) กรณี ไดรั บ แตงตั้ ง ใหดํ า รงตํ า แหนงในระดั บ สู ง ขึ้ น ในสายงานเดิ ม ตามวุ ฒิ ที่ ไดรั บ
เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอเนื่องไปกับ
ตําแหนงเดิม ถาไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นในตางสายงานใหเริ่มทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
และนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหม
(2) กรณียายไปดํารงตําแหนงในสายงานเดิม ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและ นับ
เวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอเนื่องกับตําแหนงเดิม ถายายไปดํารงตําแหนงในตางสายงานใหเริ่มทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหม
(3) กรณี โ อนมาดํ า รงตํ า แหนงใหม ใหเริ่ มทดลองปฏิ บั ติ ห นาที่ ร าชการและนั บ เวลา
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหม เวนแตกรณีโอนโดยบทบัญญัติของกฎหมายใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
และนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอเนื่องกับตําแหนงเดิม
(4) กรณี อ อกจากราชการไปรั บ ราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรั บ ราชการ
ทหาร เมื่อไดรับบรรจุและแตงตั้งเป'นพนักงานเทศบาล ไมวาในสายงานเดิมหรือตางสายงาน ใหทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอเนื่องกับตําแหนงเดิม
ขอ 138 พนักงานเทศบาลผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดแลว หากภายหลังปรากฏวา
เป'นผูมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งผูนั้นใหกลับไป
ดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนงอื่นในระดับเดียวกับตําแหนงเดิมที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงโดยพลัน โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. แต ทั้งนี้ ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นได
ปฏิบัติไปตามอํานาจหนาที่ และการรับเงินเดือน หรือผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับ หรือมีสิทธิจะไดรับจากทาง
ราชการในระหวางที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ ผูนั้นมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนง
ผูที่ไดรับแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนงอื่นตามวรรคหนึ่ง ใหรับเงินเดือนใน
ขั้นที่พึงจะไดรับตามสถานภาพเดิม และใหถือวาผู นั้นไมมีส ถานภาพอยางใดในการที่ไดรับแตงตั้ง ใหดํารง
ตําแหนงที่ตนมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
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ขอ 139 63ในกรณีที่เทศบาลมีตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาวางลง หรือ
ตํ า แหนงวางเนื่ องจากการกํ า หนดขึ้ น ใหม ใหเทศบาลรายงานตํ า แหนงวางนั้ น ใหคณะกรรมการพนั กงาน
เทศบาลทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่มีตําแหนงวางและใหเทศบาลดําเนินการสรรหาบุคคล เพื่อแตงตั้งให
ดํารงตําแหนง ที่วางภายใน 60 วัน นับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง
ในการดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารและสายงานผูบริหาร
สถานศึกษาที่วางตามวรรคหนึ่ง ใหเทศบาลพิจารณาดําเนินการวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีดังตอไปนี้
(1) รับโอนพนักงานเทศบาลตําแหนงและระดับเดียวกับตําแหนงที่วางจากเทศบาลอื่นหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นประเภทอื่น ที่อยูในสายงานนักบริหารในตําแหนงและระดับเดียวกัน
2) สอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นแทนตําแหนงที่วางตามขอ 76 หรือ
ขอ 93 แลวแตกรณี
(3) คัดเลือกเพื่อรับโอนขาราชการประเภทอื่น หรือพนักงานสวนทองถิ่นประเภทอื่นซึ่งดํารง
ตําแหนงที่มีลักษณะงานเทียบเคียงไดกับตําแหนงบริหารที่จะรับโอน โดยมีหนังสือรับรองจากสวนราชการตน
สังกัด และผูจะขอใหรับโอนจะตองมีระดับตําแหนงไมต่ํากวาตําแหนงที่จะแตงตั้งนั้นตามขอ 171 ทั้งนี้ ตอง
เปdดโอกาสใหพนักงานเทศบาลตําแหนงและระดับเดียวกับตําแหนงที่วางจากเทศบาลอื่นที่อยูในสายงานนัก
บริหารในตําแหนงและระดับเดียวกัน เขารับการคัดเลือกดวย
(4) รายงานคณะกรรมการพนั กงานเทศบาล (ก.ท.จ.) หรือรายงานคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล (ก.ท.) แลวแตกรณี เพื่อขอใชบัญชีในตําแหนงประเภทและระดับเดียวกันโดยไมตองเรียง
ตามลําดับที่
กรณีที่เทศบาลมีตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาวางลง หรือตําแหนงวาง
เนื่องจากการกําหนดขึ้นใหม วางลงเกินกวา 60 วัน โดยที่เทศบาลมิไดดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงผูบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาที่วางตามวรรคสอง โดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือ
กรณีที่เทศบาลไดดําเนินการตามวรรคสองแลว แตยังไมสามารถสรรหาผูมาดํารงตําแหนงได ภายใน 150 วัน
นับแตวันที่ตําแหนงวางหรือตําแหนงวางเนื่องจากการกําหนดขึ้นใหม ใหถือวาการดําเนินการที่แลวมาเป'นอัน
ยกเลิก และใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)
แลวแตกรณี สงบัญชีผูสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกไดของจังหวัดหรือของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดย
ใหเทศบาลดําเนินการบรรจุแทนตําแหนงที่วาง ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือสงตัวผูสอบคัดเลือก
หรือคัดเลือกไดนั้น
ใหผู บริ ห ารทองถิ่ น ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านและความประพฤติ ใ นรอบ 6 เดื อ น ของ
พนักงานเทศบาลที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)
สงมาบรรจุแทนตําแหนงที่วาง หากผลการประเมินปรากฏวาการปฏิบัติราชการไมมีประสิทธิภาพ หรือมีความ
ประพฤติไมเหมาะสม ใหรายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาดําเนินการตามขอ 169
ในกรณีที่พนักงานเทศบาลถูกดําเนินการตามวรรคสี่ตั้งแต 2 ครั้งติดตอกัน โดยเหตุเกิดจาก
การปฏิบัติราชการไมมีประสิทธิภาพหรือมีความประพฤติไมเหมาะสม ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
(ก.ท.จ.) พิจารณาเรียกตัวพนักงานเทศบาลรายดังกลาวเขารับการฝWกอบรมเพื่อฟNcนฟูสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด
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ขอ 139 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2550
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กรณีน ายกเทศมนตรี ไมดํ าเนิน การบรรจุ แตงตั้งตามวรรคสาม โดยไมมี เ หตุ ผลอั นสมควร
ใหถือวาละเลยไมปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ใหคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จ.) แจงผูกํากับดูแลพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป
หมวด 6
การย)าย
ขอ 140 การยายพนั ก งานเทศบาลผู ดํ า รงตํ า แหนงหนึ่ ง ไปแตงตั้ ง ใหดํ า รงตํ า แหนงอี ก
ตําแหนงหนึ่ง ใหนายกเทศมนตรีเป'นผูสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดียวกัน โดยความเห็นชอบของ
ก.ท.จ. และพนักงานเทศบาลผูนั้นตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ตามที่ก.ท.
กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ขอ 141 การยายพนักงานเทศบาล ใหพิจารณาถึงเหตุผลความจําเป'นเพื่อประโยชนของทาง
ราชการ การพัฒนาพนักงานเทศบาลเป'นหลัก และอาจพิจารณาความจําเป'นอื่น ๆ ที่ตองใชในการปฏิบัติงาน
ของราชการประกอบดวย
ขอ 142 การยายพนักงานเทศบาลผูดํารงตําแหนงหนึ่งไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงาน
เดิมทั้งสายงานผูปฏิบัติและสายงานผูบริหาร ใหสั่งยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดิม และใหไดรับ
เงินเดือนในขั้นเดิม
ขอ 143 ภายใตบังคับขอ 144 ขอ 145 และ ขอ 147 การยายพนักงานเทศบาลผูดํารง
ตําแหนงผูปฏิบัติงานไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตางสายงาน ใหกระทําไดในกรณี ดังนี้
(1) กรณีเป'นตําแหนงสายงานที่เริ่มตนในระดับเดียวกัน ใหสั่งยายไปดํารงตําแหนงสาย
งานอื่นนั้น ในระดับเดียวกัน และใหไดรับเงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งนี้ พนักงานเทศบาลผูนั้นตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นตามที่ ก.ท. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง แตไมจําตอง
เป'นผูไดปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานนั้นหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมากอน
(2) กรณีการยายสับเปลี่ยนสายงานจากตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 ไปเป'น
ตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2 ใหยายไปดํารงตําแหนงในระดับเดียวกันและใหไดรับเงินเดือนในขั้น
เดิม ทั้งนี้ พนักงานเทศบาลผูนั้นตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ตามที่ ก.ท.
กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง แตไมจําตองเป'นผูไดปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานนั้นหรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมากอน และใหดําเนินการ ดังนี้
(ก) พนักงานเทศบาลผูจะขอรับการแตงตั้งเสนอคํารองขอยายไปดํารงตําแหนงใน
สายงานอื่นนั้น และใหใชแบบประเมินทายประกาศนี้
(ข) ใหผูบังคับบัญชาของผูขอรับการแตงตั้ง ไดแกผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา
ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรี ประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตําแหนงของสายงานที่จะแตงตั้งใหม
ตามแบบประเมิน
(ค) ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานอื่นจะตองไดคะแนนจากผล
การประเมินของผูบังคับบัญชาแตละทานไมต่ํากวารอยละหกสิบ สําหรับตําแหนง ที่ตองใชเทคนิคเฉพาะให
ทดสอบความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานดวย
(ง) กรณี มี ผู ขอรั บ การแตงตั้ งเกิ น กวาจํ า นวนตํ า แหนงวางใหนํ า คะแนนผลการ
ประเมินของผูบังคับบัญชาทุกคนรวมกัน แลวจัดทําบัญชีเรียงตามลําดับคะแนนรวม เสนอ ก.ท.จ.ใหความ
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เห็นชอบ หาก ก.ท.จ.เห็นควรกําหนดรายการประเมินเพิ่มเติม เชน การสัมภาษณ การทดสอบ ก็อาจพิจารณา
กําหนดเพิ่มเติมได กรณีมีคะแนนเทากันใหจัดเรียงตามลําดับอาวุโสในราชการ บัญชีดังกลาวให มีอายุ 1 ปJ
นับแตวันที่ ก.ท.จ. เห็นชอบ การแตงตั้งใหแตงตั้งเรียงลําดับที่ในบัญชีดังกลาว
ขอ 144 กรณีการยายพนักงานเทศบาลที่ไดรับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น และไมเคยดํารงตําแหนงใน
สายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 ขึ้นไปหากจะยายขาราชการผูนั้นไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตน
จากระดับ 3 ขึ้นไปผูนั้นจะตองเป'นผูที่สอบแขงขันไดหรือสอบคัดเลือกไดในตําแหนงซึ่งอยูในสายงานที่จะยาย
และบั ญ ชี การสอบแขงขั น ไดหรื อสอบคั ดเลื อกไดยั งไมถู กยกเลิ กดวย เวนแตผู นั้ น ไดรั บ คุ ณวุ ฒิ ที่ต รงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งโดยไดรับทุนรัฐบาล ทุนเลาเรียนหลวงทุนของเทศบาล หรือเป'นผู
ไดรับคุณวุฒิที่ ก.ท. กําหนดใหคัดเลือกบรรจุเขารับราชการได
ขอ 145 การยายพนั กงานเทศบาลไปแตงตั้ งใหดํ า รงตํ า แหนงในสายงานที่ กํ า หนดเป' น
ตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณหรือตําแหนงทางวิชาการ พนักงานเทศบาลผูนั้นตองผานการประเมิน
บุคคล และการปฏิบัติงานหรือผลงาน ตามที่กําหนดในหมวด 9 วาดวยการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาล
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นดวย
ขอ 146 การยายพนักงานเทศบาลผูดํารงตํ าแหนงบริห ารของเทศบาลไปแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในตางสายงาน ผูนั้นจะตองดํารงตําแหนงในระดับเดียวกับตําแหนงของสายงานที่จะแตงตั้งใหม และ
ตองมี คุ ณสมบั ติ ต รงตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหนงของตํ า แหนงสายงานที่ จ ะแตงตั้ ง ใหม โดยให
ดําเนินการสอบคัดเลือก ตามขอ 1 (3) แหงประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและ
เงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้น
เงินเดือน
การยายเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลผูดํารงตําแหนงในสายงานผูปฏิบัติงานไปดํารงตําแหนง
ในสายผูบริหาร หรือการยายเพื่อแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลสายงานผูบริหารสถานศึกษา หรือการยายเพื่อ
แตงตั้งพนักงานเทศบาลผูดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 หรือ ระดับ 2 ให ดํารงตําแหนงใน
สายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 หรือยายเพื่อแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก ระดับ 4
ระดับ 5 หรือระดับ 6 ใหดําเนินการโดยวิธีการสอบคัดเลือกตามขอ 1 (3) แหงประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การ
เลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ขอ 147 การยายพนักงานเทศบาลผูดํารงตําแหนงใดไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานที่
ต่ํากวาตําแหนงสายงานเดิม หรือมีระดับต่ํากวาเดิม หรือยายพนักงานเทศบาลในตําแหนงสายผูบริหารหรือ
สายงานผูบริหารสถานศึกษา ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายผูปฏิบัติงาน ใหกระทํา ไดตอเมื่อพนักงาน
เทศบาลผูนั้นสมัครใจ และไดรับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
ในการยายพนักงานเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ก.ท.จ. ตองพิจารณา โดยคํานึงถึงเหตุผลความ
จําเป'นและประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ โดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่ไดรับ
แตงตั้ งในขั้ น ที่ เ ที ย บไดตรงกั น กั บ ขั้ น เงิ น เดื อนของอั น ดั บ เดิ มตามตารางเที ย บขั้ น เงิ น เดื อน แตละอั น ดั บ ที่
พนักงานจะไดรับเมื่อไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทายประกาศกําหนด การใหพนักงานเทศบาลไดรับเงินเดือน
แตถาผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งอยูแลว ใหไดรับ
เงินเดือนในขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง
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ขอ 148 ในการสั่งยายพนักงานไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตางสายงาน ใหคํานึงถึงโอกาส
ในความกาวหนาของพนักงานในการเลื่อนระดับสูงขึ้นในตําแหนงที่กําหนดสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ
ดวยซึ่งอาจทําใหพนักงานผูนั้นมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงในสายงานที่แตงตั้งใหมไมครบตามหลักเกณฑ
การเลื่อนระดับดังกลาวได
ขอ 149 เมื่ อ มี คํ า สั่ ง ยายพนั ก งานเทศบาลไปแตงตั้ ง ใหดํ า รงตํ า แหนงใดแลว ให
ผูบังคับบัญชาแจงหนาที่ และความรับผิดชอบของตําแหนงดังกลาว ใหพนักงานเทศบาลผูนั้นทราบในวันที่ไป
รายงานตัว รับมอบหนาที่เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงาน ในตําแหนงนั้นตอไป
ขอ 150 การยายสั บ เปลี่ ย นพนั ก งานครู เ ทศบาลที่ สั ง กั ด สถานศึ ก ษาสายงานผู บริ ห าร
สถานศึกษา ใหดํารงตําแหนงแทนที่ซึ่งกันและกัน จะตองเป'นตําแหนงเดียวกัน เชน ผูดํารงตําแหนงผูชวย
อาจารยใหญ กับผูดํารงตําแหนงผูชวยอาจารยใหญ หรือผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน กับ ผูดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน เป'นตน โดยใหคงเลขที่ประจําตําแหนงไวที่เดิม สวนระดับ เงินเดือน ตาม
ตําแหนงใหตามตัวบุคคลไปกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้งใหม ใหนายกเทศมนตรีเป'นผูสั่งแตงตั้ง โดยความ
เห็นชอบของ ก.ท.จ. ทั้งนี้ใหหมายความรวมถึงการยายสับเปลี่ยนใหแทนที่อัตราวางดวย
ขอ 151 การยายสับเปลี่ยนพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา สายงานผูสอนและ
ผูสนับสนุนการสอน ใหดํารงตําแหนงแทนที่ซึ่งกันและกัน จะตองเป'นตําแหนงและสาขาวิชาเอกเดียวกันเชน
ผูดํารงตําแหนงอาจารย 1 สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ กับผูดํารงตําแหนงอาจารย 1
สาขาวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ หรือผูดํารงตําแหนงอาจารย 2 สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร กับผูดํารงตําแหนงอาจารย 2 สาขา
วิชาเอกคณิตศาสตร เป'นตน โดยใหคงเลขที่ประจําตําแหนงไวที่เดิม สวน ระดับเงินเดือนตามตําแหนงให
ตามตัวบุคคลไปกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้งใหม โดยใหนายกเทศมนตรีเป'นผูสั่งแตงตั้ง โดยความเห็นชอบ
ของ ก.ท.จ.ทั้งนี้ใหหมายความรวมถึง การยายสับเปลี่ยนใหแทนที่อัตราวางดวย
ในกรณีที่มีเหตุผลจําเป'นพิเศษที่ไมอาจดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ก.ท.จ.อาจใหความเห็นชอบ
ในการพิจารณาการยายสับเปลี่ยนพนักงานครูเทศบาล โดยไมจําเป'นตองดํารงตําแหนงหรือจบสาขาวิชาเอก
เดียวกันก็ได
หมวด 7
การโอน
64
ขอ 152 การโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลหนึ่งไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลอีกแหงหนึ่ง ใหโอนและแตงตั้งจากพนักงานเทศบาล ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผูสอบแขงขันได หรือผูสอบคัดเลือกไดในตําแหนงที่จะแตงตั้งนั้น หรือผูไดรับการคัดเลือก
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นนั้น ทั้งนี้ ใหเป'นไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) กําหนด
(2) ผูขอโอนตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาภายใน 60 วัน นับแตวันที่
ตําแหนงวาง ตามขอ 159
64

ขอ 152 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2550
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(3) ผูขอโอนโดยการโอนสับเปลี่ยนตําแหนงในตําแหนงเดียวกันและระดับเดียวกันระหวาง
เทศบาล หรือผูขอโอนมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูปฏิบัติงานในเทศบาลขอ 168
(4) ผู ที่ คณะกรรมการพนั กงานเทศบาลไดมีมติ ใหโอนจากเทศบาลหนึ่งไปดํ า รงตํ าแหนง
ในอีกเทศบาลหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน ตามขอ 168 หรือขอ 169
(5) ผูที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลไดมีมติใหโอนจากเทศบาลหนึ่งไปดํารงตําแหนง
ในอีกเทศบาลหนึ่ง ตามขอ 139 วรรคสาม หรือขอ 169
ขอ 153 ในการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขั นได หรื อผู ไดรั บคั ดเลือกในกรณี พิเ ศษที่ไม
จําเป'นตองสอบแขงขันเพื่อเขารับราชการเป'นพนักงานเทศบาล หรือการแตงตั้งพนักงานเทศบาลผูสอบ
คัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือกใหดํารงตําแหนงใดในเทศบาล และผูสอบแขงขันได ผูไดรับคัดเลือกกรณีที่มี
เหตุพิเศษที่ไมจําเป'นตองสอบแขงขัน ผูสอบคัดเลือกได หรือผูไดรับการคัดเลือกนั้นเป'นพนักงานเทศบาลใน
สังกัดเทศบาลอื่น ใหเทศบาลที่จะบรรจุหรือแตงตั้งนั้น เสนอเรื่องการขอรับโอน พนักงานเทศบาลผูนั้นเพื่อ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สอบแขงขันได ไดรับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่ไมจําเป'นตองสอบแขงขันสอบคัดเลือกได
หรือไดรับคัดเลือก แลวแตกรณี ให ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบ
ขอ 154 ในการโอนพนักงานเทศบาลผู สอบแขงขัน ได ผูไดรับ คัด เลือกในกรณีพิเศษที่ไม
จําเป'นตองสอบแขงขัน ผูสอบคัดเลือกได หรือผูไดรับคัดเลือก ใหเทศบาลที่จะรับโอนมีหนังสือแจง ความ
ประสงคจะรับโอนพรอมความเห็นชอบของ ก.ท.จ.ที่จะรับโอนใหเทศบาลสังกัดเดิมของผูที่จะโอนทราบและให
เทศบาลสังกัดเดิม ของผูที่จะโอนเสนอเรื่องการใหโอนพนักงานผูที่จะโอนไปนั้นให ก.ท.จ. พิจารณาใหความ
เห็นชอบ
ขอ 155 ในการออกคําสั่งรับโอนพนักงานเทศบาลของเทศบาลที่จะรับโอน และการออก
คําสั่งใหพนักงานเทศบาลพนจากตําแหนงและหนาที่ของเทศบาลสังกัดเดิมตามมติของ ก.ท.จ. ของแตละแหง
ตามขอ 153 และขอ 154 ใหเทศบาลทั้งสองแหงประสานกัน เพื่อออกคําสั่งการรับโอนพนักงานเทศบาล
และการใหพนักงานเทศบาลพนจากตําแหนงและหนาที่ โดยกําหนดใหมีผลในวันเดียวกัน
ขอ 156 ใหพนั กงานเทศบาลที่ ไดรับ แตงตั้งใหดํา รงตํ าแหนงที่ ส อบแขงขั นได หรือไดรั บ
คัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเป'นตองดําเนินการสอบแขงขัน ไดรับเงินเดือน ดังนี้
(1) กรณีแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดิม และผูนั้นไดรับเงินเดือนต่ํากวาหรือเทา
คุณวุฒิ ใหไดรับเงินเดือนตามวุฒิ แตหากผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒิ ใหไดรับเงินเดือนในขั้นที่ไดรับ
อยูเดิม
(2) กรณีแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงกวาเดิม และผูนั้นไดรับเงินเดือนต่ํากวา
หรือเทาคุณวุฒิ ใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ แตหากผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒิ ใหไดรับเงินเดือนใน
อั น ดั บ เงิ น เดื อ นสํ า หรั บ ตํ า แหนงที่ ส อบแขงขั น ไดหรื อ ไดรั บ คั ด เลื อ กในกรณี ที่ มี เ หตุ พิ เ ศษไมจํ า เป' น ตอง
ดําเนินการสอบแขงขันในขั้นที่เทียบไดตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต
ละอันดับที่พนักงานจะไดรับเมื่อไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทายประกาศนี้
(3) กรณีแตงตั้งใหดํารงตํ าแหนงในระดับต่ํากวาเดิม และผูนั้นไดรับเงิ นเดือนสูงกวา
คุณวุฒิ ใหไดรับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่สอบแขงขันไดหรือไดรับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุ
พิเศษที่ไมจําเป'นตองดําเนินการสอบแขงขันในขั้นที่เทียบไดตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตาราง
เทียบขั้นเงินเดือนแตละอันดับที่พนักงานจะไดรับเมื่อไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทายประกาศนี้และหากผู
นั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่สอบแขงขันไดหรือไดรับคัดเลือกในกรณีที่
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มีเหตุพิเศษ ที่ไมจําเป'นตองดําเนินการสอบแขงขัน ใหไดรับเงินเดือนในขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับ
ตําแหนงที่สอบแขงขันได หรือไดรับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเป'นตองดําเนินการสอบแขงขันนั้น
ขอ 157 ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป'น นายกเทศมนตรีจะดําเนินการ ใหพนักงานเทศบาล
ที่ ไ ดรั บ แตงตั้ ง ใหดํ า รงตํ า แหนงที่ ส อบแขงขั น ได หรื อไดรั บ คั ด เลื อกในกรณี ที่ มีเ หตุ พิ เ ศษที่ ไมจํ า เป' น ตอง
ดําเนินการสอบแขงขัน ซึ่งไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒิ ใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิก็ได หากมี การระบุ
เงื่อนไขการใหไดรั บเงิ นเดือนตามคุณวุ ฒิไวในประกาศสอบแขงขั น หรือคั ดเลื อกในกรณีที่มีเ หตุพิเศษที่ไม
จําเป'นตองสอบแขงขันในครั้งนั้น
ขอ 158 ใหพนักงานเทศบาลที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สอบคัดเลือกได หรือไดรับ
คัดเลือกที่มิใชกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเป'นตองสอบแขงขัน ไดรับเงินเดือน ตามที่กําหนดในหมวด 3 วาดวย
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น แลวแตกรณี
ขอ 158/1 65กรณีพนักงานเทศบาลผูใดไดรับอนุญาตจากนายกเทศมนตรีใหไปสอบแขงขัน
สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ที่เทศบาลอื่นหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นแลว เมื่อประสงคจะโอนไป
ดํ า รงตํ า แหนงที่ ส อบแขงขั น สอบคั ด เลื อ ก หรื อคั ด เลื อ กนั้ น นายกเทศมนตรี ต องเสนอคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลเพื่อใหความเห็นชอบใหพนจากตําแหนง โดยออกคําสั่งใหพนจากตําแหนงวันเดียวกันกับ
คําสั่งของเทศบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่รับโอน เวนแตผูนั้นอยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย
อยางรายแรง หรือกรณีอื่นที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นสมควรใหชะลอการโอน
กรณี ต ามวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการพนั ก งานเทศบาล สามารถมี ม ติ เ ห็ น ชอบให
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งใหพนจากตําแหนงและหนาที่ไดทันทีเมื่อไดรับแจงคําสั่งรับโอนจากเทศบาลหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่จะรับโอน โดยไมตองขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลทุก
ครั้ง แลวรายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลทราบ
ขอ 159 66ภายใตบั ง คั บ ขอ 139 และขอ 152 เพื่ อ ประโยชน ในการพั ฒ นาพนั กงาน
เทศบาลและใหเกิด ประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลเป'นสวนรวม เมื่อคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลมีมติใหความเห็นชอบใหรับโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลอื่นที่ประสงคขอโอนมาเป'นพนักงาน
เทศบาล ในตําแหนงบริหารและสายงานผู บริหารสถานศึกษาที่ วางของเทศบาลนั้น โดยนายกเทศมนตรี ที่
เกี่ ย วของไดตกลงยิ น ยอมในการโอนนั้ น แลว และเทศบาลที่ ไ ดรั บ โอนไดเสนอขอความเห็ น ชอบตอ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลภายใน 60 วัน นับแตวันที่ตําแหนงตําแหนงนั้นวางลง เมื่อคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
ระดับที่ไมสูงกวาเดิม และไดรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม
ขอ 160 67กรณีเทศบาลมีตําแหนงพนักงานเทศบาลสายงานผูบริหารและสายงานผูบริหาร
สถานศึกษาวางลง และเทศบาลจะดําเนินการพิจารณาโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลอื่นมาแตงตั้งใหดํารง
65

ขอ 158/1 เพิ่มโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 กันยายน 2548
66
ขอ 159 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2550
67
ขอ 160 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 1 พฤษจิกายน 2547
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ตําแหนงสายงานผูบริหารและสายงานบริหารสถานศึกษาที่วางในเทศบาลนั้น ใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกเพื่อพิจารณาโอนพนักงานเทศบาลคณะหนึ่ง จํานวนไมนอยกวา 7 คน
ในการแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาโอนพนักงานเทศบาล ใหเทศบาลพิจารณา
แตงตั้งบุคคลดังตอไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 1 คน
เป'นประธานกรรมการ
ผูแทนสวนราชการ 1 คน
เป'นกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ 1 คน
เป'นกรรมการ
นายกเทศมนตรีที่มีตําแหนงวางหรือผูแทนนายกเทศมนตรี
เป'นกรรมการ
ปลัดเทศบาลที่มีตําแหนงวาง
เป'นกรรมการ
ทองถิ่นจังหวัด
เป'นกรรมการ
ผูแทนพนักงานเทศบาลที่มีตําแหนงวางซึ่งนายกเทศมนตรีแตงตั้ง เป'นกรรมการ

โดยใหเทศบาลแตงตั้งพนักงานเทศบาล 1 คน เป'นเลขานุการ
กรณีพิจารณาโอนพนักงานปลัดเทศบาลใหเปลี่ยนกรรมการจากปลัดเทศบาลเป'นหัวหนาสวน
ราชการอื่นในเทศบาลที่มีตําแหนงวาง
ขอ 161 68ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไมประสงคเป'นกรรมการตามขอ 160(4) การแตงตั้ง
กรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาโอน ใหแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีหรือเทศมนตรีผูที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
เป'นกรรมการ
ขอ 162 69กรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาโอนที่แตงตั้งจากผูแทนหนวยราชการที่เกี่ยวของ
ตามขอ 160(2) ใหเทศบาลพิจารณาแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ซึ่งเป'นสวนราชการที่
เกี่ยวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือขาราชการพลเรือนตั้งแตระดับ 7 ขึ้นไปใน
สังกัดสวนราชการนั้น
ขอ 163 70กรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาโอนที่แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ ตามขอ160(3) ให
เทศบาลพิจารณาแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล หรือผูทรงคุณวุฒิอื่นที่มีความรู
ความสามารถในดานการบริหารบุคคล ดานการบริหารและการจัดการหรือดานกฎหมายซึ่งอาจเป'นขาราชการ
หรือบุคคลทั่วไปที่มีความรูความสามารถดังกลาว
ขอ 164 71เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาโอนตามขอ 160 วรรคสาม ให
เทศบาลพิจารณาแตงตั้งจากพนักงานเทศบาลตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาสวนราชการ
ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
68

ขอ 161 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 1 พฤษจิกายน 2547 (ฉบับที่18)
69
ขอ 162 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ วันที่ 1 พฤษจิกายน 2547 (ฉบับที่18)
70
ขอ 163 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ วันที่ 1 พฤษจิกายน 2547 (ฉบับที่18)
71
ขอ 164 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ วันที่ 1 พฤษจิกายน 2547 (ฉบับที่18)
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ใหเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอน ทําหนาที่ในงานดานธุรการตาง ๆ
ของคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย
ขอ 165 72ยกเลิก
ขอ 166 73ยกเลิก
ขอ 167 ภายใตบังคับขอ 152 เพื่อประโยชนแกราชการ เทศบาล อาจโอนสับเปลี่ยน
ตําแหนงพนักงานเทศบาลในตําแหนงเดียวกันได โดยความสมัครใจของพนักงานผูโอน และนายกเทศมนตรี
ของเทศบาลที่เกี่ยวของได ตกลงยินยอมในการโอนดังกลาวแลว ใหเทศบาลที่เกี่ยวของเสนอขอความเห็นชอบ
ตอ ก.ท.จ. เมื่อ ก.ท.จ. ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่ง แตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม และไดรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม
การโอนพนักงานเทศบาลอื่น มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูปฏิบัติงานในเทศบาล อาจกระทําได
โดยความสมัครใจของผูจะขอโอน และไดรับความยินยอมจากนายกเทศมนตรีของเทศบาลที่จะรับโอนนั้นเมื่อ
ก.ท.จ. ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูง
กวาเดิม และไดรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม
การโอนพนักงานเทศบาลตามวรรคสองมาดํารงตําแหนงในระดับต่ํากวาเดิมอาจกระทําได
ตอเมื่อพนักงานเทศบาลผูนั้นสมัครใจและไดรับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. ในการนี้ ก.ท.จ. ตองพิจารณาโดย
คํานึงถึงเหตุผลความจําเป'นและประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ โดยกําหนดใหไดรับเงินเดือนในขั้นที่เทียบได
ตรงกัน กับขั้นเงินเดือนของอั นดับเดิ ม ตามตารางเปรีย บเทียบขั้นเงิน เดือนแตละอัน ดับที่พนั กงานเทศบาล
จะไดรับเมื่อไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทาย ประกาศนี้ แตหากผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของ
อันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงนั้น ใหไดรับเงินเดือนในขั้นสูงของอันดับสําหรับตําแหนงนั้น
ขอ 168 74ภายใตบังคั บขอ 159 และขอ 167 ในกรณีมีเ หตุ ผลและความจํ าเป'น ที่
สําคัญเป'นประโยชนตอราชการของเทศบาลโดยสวนรวม เมื่อไดรับการรองขอจากเทศบาล คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลอาจประสานการโอนพนักงานเทศบาลหนึ่งมาแตงตั้งเป'นพนักงานเทศบาลของเทศบาลอีก
แหงหนึ่งในจังหวัดเดียวกันได โดยใหดํารงตําแหนงในระดับที่มาสูงกวาเดิม และไดรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูง
กวาเดิม
ขอ 16975กรณีมีเหตุผลความจําเป'นเพื่อประโยชนของเทศบาลหรือเพื่อการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล หรือเพื่อแกไขปEญหาความขัดแยงในระหวางพนักงานเทศบาลกับนายกเทศมนตรีและไมสามารถ
ดําเนินการโอนพนักงานเทศบาลระหวางเทศบาลในจังหวัดตามขอ 168 ได เมื่อนายกเทศมนตรี หรือพนักงาน
เทศบาล ฝ[ายใดฝ[ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ[าย มีคํารองใหดําเนินการ ดังนี้
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ขอ 165 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(เพิ่มเติม)
ลงวันที่ 14 กันยายน 2547 (ฉบับที่17)
73
ขอ 166 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 กันยายน 2547 (ฉบับที่17)
74
ขอ 168 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2547
75
ขอ 169 แกไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2550
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(1) กรณี ขอโอนภายในจังหวัด ใหคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลดํ า เนิ น การตรวจสอบ
ขอเท็ จ จริ ง หากผลปรากฏวามี เ หตุ อั น สมควร ใหคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลมี ม ติ ใ หโอน หรื อ โอน
สับเปลี่ยนตําแหนงระหวางเทศบาลได แตหากเหตุที่เกิดมิไดเป'นความผิดของพนักงานเทศบาลใหสอบถาม
ความสมัครใจกอน เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติเป'นประการใด ใหนายกเทศมนตรีที่เกี่ยวของ
สั่งหรือปฏิบัติใหเป'นไปตามมตินั้น
(2) กรณี ข อโอนระหวางจั ง หวั ด ใหคณะกรรมการกลางพนั ก งานเทศบาลดํ า เนิ น การ
ตรวจสอบขอเท็จจริง หากผลปรากฏวามีเหตุอันสมควร ใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลมีมติใหโอน
หรือโอนสับเปลี่ยนตําแหนงระหวางเทศบาลได แตหากเหตุที่เกิดมิไดเป'นความผิดของพนักงานเทศบาลให
สอบถามความสมัครใจกอน เมื่อคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลมีมติเป'นประการใด ใหคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลที่เกี่ยวของมีมติใหเป'นไปตามนั้น แลวใหนายกเทศมนตรีที่เกี่ยวของ สั่งหรือปฏิบัติเป'นไปตาม
มติดังกลาว
กรณีนายกเทศมนตรีใด ไมปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลหรือมติของ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาละเลยไมปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไมชอบดวย
อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) แจงผูกํากับดูแลเทศบาล พิจารณา
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไปโดยเร็ว สําหรับพนักงานเทศบาลหากขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่ง
ของนายกเทศมนตรี ซึ่งสั่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลแลวใหถือเป'นความผิดวินัย
ขอ 170 การโอนพนักงานเทศบาล ตามที่กําหนดในหมวดนี้ใหนายกเทศมนตรีมีคําสั่งรับโอน
และแตงตั้งพนักงานเทศบาล ดังกลาวใหดํารงตําแหนงที่สอบแขงขันได สอบคัดเลือกได หรือไดรับคัดเลือก
ตามขอ 152 และ ขอ 153 หรือตําแหนงที่ ก.ท.จ. มีมติใหความเห็นชอบใหรับโอนและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงใด ตามขอ 159 ขอ 167 ขอ 168 และขอ 169 ใหนายกเทศมนตรีของเทศบาลสังกัดเดิมมี
คําสั่งใหพนักงานเทศบาลผูนั้นพนจากตําแหนง ทั้งนี้ ใหกํ าหนดวันที่ในคําสั่งรับโอนและคําสั่ ง ใหพนจาก
ตําแหนงใหมีผลในวันเดียวกัน
การสั่งการโอนพนักงานเทศบาล และการสั่งใหพนักงานเทศบาลพนจากตําแหนงตามวรรค
หนึ่ง ตองไดรับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
ขอ 170 ทวิ76 กรณีการโอนพนักงานหรือขาราชการหรือพนักงานทองถิ่นประเภทอื่นหรือ
ขาราชการประเภทอื่น เมื่อเทศบาลไดรับแจงการรับโอนพนักงานเทศบาลผูนั้นจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเภทอื่นหรือสวนราชการอื่น ใหนายกเทศมนตรีรายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เพื่อขอความ
เห็นชอบใหพนจากตําแหนง โดยกําหนดวันออกคําสั่งใหพนจากตําแหนงเป'นวันเดียวกันกับคําสั่งการรับโอน
เมื่อมีคําสั่งรับโอนแลวใหนายกเทศมนตรี รายงานใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลทราบ
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ขอ 170 ทวิ เพิ่มเตืมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(แกไขเพิ่มเติมฉบับที่11) วันที่ 30 เมษายน 2547
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หมวด 8
การรับโอน
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ขอ 171 การรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอื่นและการรับโอนขาราชการประเภทอื่นที่ไมใช
ขาราชการการเมือง หรือขาราชการวิสามัญ มาบรรจุและแตงตั้งเป'นพนักงานเทศบาลใหรับโอนและแตงตั้งเป'น
พนักงานเทศบาลจากผูสอบแขงขันได ผูไดรับการคัดเลือกในตําแหนงที่จะแตงตั้งโดยกรณีพิเศษตามขอ109
(2) โดยใหดํารงตําแหนงที่สอบแขงขันได หรือไดรับการคัดเลือกนั้น และใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิสําหรับ
ตําแหนงนั้น เวนแต ผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒิ ใหไดรับเงินเดือนเทากับเงินเดือนที่ไดรับอยูเดิม แตถาไม
มีขั้นเงินเดือนเทากับเงินเดือนที่ไดรับอยูเดิม ใหไดรับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่สอบแขงขันไดหรือไดรับการ
คัดเลือกในขั้นที่เทียบไดตรงกันกับขั้นเงินเดือนที่ไดรับอยูเดิม ตามหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาลไดรับ
เงินเดือน แตถาเทียบแลวผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่สอบแขงขันได
หรือไดรับการคัดเลือก ใหไดรับเงินเดือนในขั้นที่สูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงนั้น
การรับโอนขาราชการประเภทอื่นที่ไมใชขาราชการการเมือง หรือราชการวิสามัญ มาบรรจุ
และแตงตั้งเป'นพนักงานเทศบาลในตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษา ใหรับโอนและแตงตั้งเป'น
พนักงานเทศบาลจากผูไดรับการคัดเลือก โดยใหมาดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม และใหไดรับเงินเดือน
ในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม
หลักเกณฑการคัดเลือก และวิธีการคัดเลือกเพื่อรับโอน ใหนําหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ไวสําหรับการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงบริหารเพื่อแตงตั้งใหมีระดับสูงขึ้นตามที่กําหนดในหมวด 4 วาดวยการ
คัดเลือกมาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 172 ในกรณี เ ทศบาลมี เ หตุ ผ ลและความจํ า เป' น อยางยิ่ ง เพื่ อ ประโยชน แกราชการ
เทศบาลอาจขอรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอื่น หรือขาราชการประเภทอื่นที่ไมใชขาราชการการเมืองหรือ
ขาราชการวิสามัญ ที่มีความประสงคจะขอโอนมาแตงตั้งเป'นพนักงานเทศบาลในตําแหนงผูปฏิบัติงานให
เทศบาล เสนอ ก.ท.จ. โดยใหชี้แจงเหตุผลความจําเป'น ความรู ความสามารถ ประสบการณการทํางาน และ
ความชํานาญการของผูที่จะขอโอนและประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ เมื่อ ก.ท.จ. ไดพิจารณาใหความ
เห็นชอบแลวใหนายกเทศมนตรีสั่งรับโอน และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเป'นพนักงาน เทศบาลสวนจะบรรจุ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับใด และจะใหไดรับเงินเดือนเทาใด ให ก.ท.จ. เป'นผูกําหนด แตจะตองไม
สูงกวาพนักงานเทศบาลที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชํานาญในระดับเดียวกัน
ขอ 173 การรั บ โอนพนั กงานสวนทองถิ่ น อื่ น หรื อ การรั บ โอนขาราชการประเภทอื่ น มา
บรรจุและแตงตั้งเป'นพนักงานเทศบาลตามขอ 171 และขอ 172 ใหนายกเทศมนตรีมีคําสั่งใหรับโอนและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาลแลว ใหมีหนังสือแจงการรับโอนใหสวนราชการสังกัดเดิมของผูที่จะ
โอนออกคําสั่งใหผูนั้นพนจากตําแหนงและหนาที่ ทั้งนี้ ใหกําหนดวันที่ในคําสั่งรับโอนและคําสั่งใหพนจาก
ตําแหนงเป'นวันเดียวกัน
การออกคําสั่งรับโอนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในเทศบาลตามวรรคหนึ่งให ก.ท.จ. ใหความ
เห็นชอบกอน
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ขอ 171 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูนเรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(แกไขเพิ่มเติม) วันที่ 22 ตุลาคม 2550
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ขอ 174 การรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอื่นหรือการรับโอนขาราชการประเภทอื่นมาบรรจุ
และแตงตั้งเป'นพนักงานเทศบาล ตองอยูภายใตหลักเกณฑ ดังนี้
(1) ตําแหนงที่จะนํามาใชในการรับโอน ตองเป'นตําแหนงวางที่มีอัตราเงินเดือน
(2) ผู ไดรั บ การบรรจุ แ ละแตงตั้ ง ใหดํ า รงตํ า แหนงใด ตองมี คุ ณ สมบั ติ ต รงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงนั้น
(3) ผูใดที่ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หากไมเคยไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงที่ใชวุฒิตั้งแตระดับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ขึ้นไปเป'นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงมา
กอน หรือไมเคยไดรับ แตงตั้ งโดยผลการสอบแขงขันหรื อการคัด เลือกในกรณี ที่มีเหตุพิเ ศษที่ ไมจํ าเป' นตอง
สอบแขงขันใหดํารงตําแหนงที่ตองใชวุฒิตั้งแตปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ เป'นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงมากอน หากจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 ขึ้นไป ผูนั้นจะตองเป'นผู
สอบแขงขันไดในตําแหนงสายงานที่จะรับโอน และบัญชีสอบแขงขันนั้นยังไมยกเลิก
(4) การรับโอนเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ตองดําเนินการคัดเลือกหรือตองประเมิน
บุคคล ผูขอโอนจะตองผานการคัดเลือกหรือผานการประเมินบุคคลกอน
(5) การรับโอนเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานใด ของเทศบาลใดตองไมมีผูสอบ
แขงขันไดในตําแหนงสายงานนั้นของเทศบาลนั้น หรือของ ก.ท.จ.นั้น ขึ้นบัญชีรอการบรรจุอยู หรือไมมีผูสอบ
คัดเลือกได หรือผูไดรับคัดเลือกในตําแหนงสายงานนั้นของเทศบาลนั้น หรือของ ก.ท.จ.นั้น ขึ้นบัญชีรอการแตง
ตั้งอยู
ขอ 175 เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการใหถือวาเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูที่
โอนมาตามที่กําหนดในหมวดนี้ ในขณะที่เป'นพนักงานสวนทองถิ่นอื่น หรือขาราชการประเภทอื่นนั้นเป'นเวลา
ราชการของพนักงานเทศบาล
หมวด 9
การเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล
(รวมพนักงานครูเทศบาลที่ไม+สังกัดสถานศึกษา)
ขอ 176 การเลื่อนพนักงานเทศบาลขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ใหเลื่อนและ
แตงตั้งจากผูสอบแขงขันได หรือผูสอบคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนงนั้นได หรือจากผูไดรับคัดเลือกเพื่อดํารง
ตําแหนงนั้น
ขอ 177 การเลื่อนและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับการคัดเลือกให
เลื่อนและแตงตั้งตามลํ าดับ ที่ในบัญชี สอบแขงขันหรือบั ญชีส อบคั ดเลื อกหรือบั ญชีผู ไดรั บการ คั ดเลื อกนั้ น
แลวแตกรณี สําหรับ การเลื่อนและแตงตั้งจากผูไดรับคัดเลือกใหเลื่อนและแตงตั้งตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถึงความรู ความสามารถ ความประพฤติ และประวัติการรับราชการ ซึ่งจะตองเป'นผูมีผลงานเป'น ที่
ประจักษในความสามารถแลว
ขอ 178 การเลื่ อนและแตงตั้ งพนั กงานเทศบาล ใหดํ ารงตํา แหนงในระดับ ที่ สูงขึ้ นจากผู
สอบแขงขันได ใหไดรับแตงตั้งได ดังนี้
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(1) เลื่ อนผู ซึ่ งไดรั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ ปริ ญ ญาตรงตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะ
สําหรับตําแหนงในระดับ 2 ระดับ 3 หรือระดับ 4 และสอบแขงขันเพื่อดํารงตําแหนงนั้นได ขึ้นแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงนั้น
(2) การเลื่อนกรณีดังกลาว จะเลื่อนขึ้นแตงตั้งไดตอเมื่อถึงลําดับที่ที่ผูนั้นสอบแขงขันได
ตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได สําหรับเงินเดือนที่ไดรับใหเป'นไปตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร
(3) หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน ใหดําเนินการตามหมวด 4 วาดวยการคัดเลือก
แหงประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบแขงขันสําหรับพนักงานเทศบาลที่ ก.ท. กําหนด
(4) ใหนายกเทศมนตรีเป'นผูสั่งเลื่อนและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันไดโดย
ความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
ขอ 179 การเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาล ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นจากผูสอบ
คัดเลือกได ใหเลื่อนและแตงตั้งได ดังนี้
(1) เลื่อนและแตงตั้งผูดํารงตําแหนงในสายงานผูปฏิบัติงานใหดํารงตําแหนงในสายงาน
ผูบริหารของเทศบาล
(2) เลื่อนและแตงตั้งผูดํารงตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 หรือระดับ 2 ใหดํารง
ตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3
(3) เลื่อนและแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลใหดํารงตําแหนงสายงานศึกษานิเทศก
(4) เป'นผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ ก.ท.กําหนดไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนงในระดับที่จะแตงตั้ง และตองเป'นผูไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือน
สําหรับตําแหนงนั้น
(5) หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก ใหดําเนินการตามหมวด 4 วาดวยการคัดเลือก
แหงประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาลที่ ก.ท. กําหนด
(6) ใหนายกเทศมนตรีเป'นผูสั่งเลื่อนและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบคัดเลือกไดโดย
ความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
ขอ 180 การเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาล ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับ
ตําแหนงที่กําหนดเป'นตําแหนงระดับควบจากผูไดรับการคัดเลือกจากผูที่ไดรับการคัดเลือก
(1) เลื่อนและแตงตั้งในระดับควบขั้นตน ไดแก เลื่อนและแตงตั้งผูที่ไดรับเงินเดือนยังไม
ถึงขั้นต่ําและผูที่ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่จะเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นโดยไมเปลี่ยนสายงาน ดังตอไปนี้
(ก) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 1 ของสายงานใดที่เริ่มตนจากระดับ 1 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 2 ของสายงานนั้น
(ข) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 2 ของสายงานใดที่เริ่มตนจากระดับ 2 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 3 ของสายงานนั้น
(ค) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 3 ของสายงานใดที่เริ่มตนจากระดับ 3 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 4 ของสายงานนั้น
(ง) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 4 ของสายงานแพทย สายงานทันตแพทย และ
สายงานวิชาการสัตวแพทย ขึ้นดํารงตําแหนงระดับ 5 ของสายงานนั้น
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(2) เลื่อนและแตงตั้ งในระดับ ควบขั้ นสูง ไดแก เลื่ อนและแตงตั้งผูที่ไดรับเงินเดื อนไม
ต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่จะเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นโดยไม
เปลี่ยนสายงาน ดังตอไปนี้
(ก) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 2 ของสายงานใดที่เริ่มตนจากระดับ 1 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 3 ของสายงานนั้น
(ข) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 3 ของสายงานใดที่เริ่มตนจากระดับ 2 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 4 ของสายงานนั้น
(ค) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 4 ของสายงานใดที่เริ่มตนจากระดับ 3 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 5 ของสายงานนั้น
(ง) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 5 ของสายงานแพทย สายงานทันตแพทย และสายงาน
วิชาการสัตวแพทยขึ้นดํารงตําแหนงระดับ 6 ของสายงานนั้น
(3) เป'นผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ ก.ท. กําหนดไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนงในระดับที่จะแตงตั้ง
(4) ใหดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานตามวิธีการและแบบ
ประเมินทายประกาศกําหนดนี้
(5) ใหนายกเทศมนตรีเป'นผูสั่งเลื่อนและแตงตั้งโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.และใหมี
ผลไมกอนวันที่ผูบังคับบัญชาชั้นตนบันทึกความเห็นวาควรเลื่อนระดับได
ขอ 181 การเลื่อนผูที่ดํารงตําแหนงระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 หรือระดับ 4 ซึ่งเป'นผูที่
ไดรับการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเป'นตองสอบแขงขันใหแตงตั้งดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น
(1) ไดรับวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น โดยไดรับทุน
รัฐบาล ทุนเลาเรียนหลวง หรือทุนของเทศบาล ตามขอ 109
(2) ไดรับวุฒิที่ ก.ท.กําหนดใหคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเป'นกรณีพิเศษตาม
ขอ 109
(3) หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกใหดําเนินการตามประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขการ
คัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเป'นตองสอบแขงขันสําหรับพนักงานเทศบาลที่ ก.ท. กําหนด
(4) ใหนายกเทศมนตรีเป'นผูสั่งเลื่อนและแตงตั้งโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
ขอ 182 การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นสําหรับตําแหนงที่กําหนดเป'น
ตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ในตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2
(1) ตําแหนงในกลุมงานธุรการหรือบริการทั่วไป และกลุมงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของ
สวนราชการ ตามบัญชีรายการจําแนกกลุมงานตําแหนงฯ (บัญชีหมายเลข 1 ทายประกาศนี้) ใหกําหนด
ตําแหนงไดถึงระดับ 5 หรือ 6 ดังนี้
(ก) ตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 กําหนดเป'นตําแหนงระดับ 1 – 3 หรือ
4 สําหรับระดับ 5 ใหมีการประเมินเพื่อปรับปรุงการกําหนดตําแหนง
(ข) ตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2 อาจปรับเป'นตําแหนงระดับ 2 – 4
หรือ 5 สําหรับระดับ 6 ใหมีการประเมินเพื่อปรับปรุงการกําหนดตําแหนง
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(2) ตําแหนงในกลุมงานเทคนิคเฉพาะดาน และกลุมงานที่ใชทักษะและความชํานาญ
เฉพาะตัวตามบัญชีจําแนกกลุมงานตําแหนงฯ (บัญชีหมายเลข 1ทายประกาศนี้) ใหกําหนดตําแหนงไดถึงระดับ
5 หรือ 6 ดังนี้
(ก) ตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 กําหนดเป'นตําแหนงระดับ 1 – 3
หรือ 4 หรือ 5
(ข) ตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2 กําหนดเป'นตําแหนงระดับ 2 – 4
หรือ 5 หรือ 6
ทั้งนี้ การกําหนดตําแหนงตามขอ (1) และ (2) ระดับตําแหนงที่จะปรับปรุงตองไมสูงกวา
ระดับของตําแหนงของหัวหนาหนวยงานระดับกองหรือเทียบเทาที่ตําแหนงนั้นสังกัด
(3) ก.ท.จ.เห็นชอบกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนงตามขอ (1) และ (2) ตามกรอบ
และแผนอัตรากําลังของพนักงานเทศบาลยกเวนการจะปรับตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 ใหเป'น
ระดับ 5 และตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2 ใหเป'นระดับ 6 ตามขอ (1) ใหดําเนินการไดเมื่อผูดํารง
ตําแหนงนั้นเป'นผูมีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวนที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นดังกลาว และลักษณะ
หนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหนงนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญถึงขนาดที่
จะตองปรับระดับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด
(4) การปรับระดับตําแหนงใหสูงขึ้นใหดําเนินการไดครั้งละไมเกิน 1 ระดับ การจะ
พิจ ารณาปรับ ระดั บตํ าแหนงใดใหหนวยงานการเจาหนาที่ศึกษาและวิ เคราะหหนาที่ ความรั บผิ ด ชอบของ
ตํ า แหนงเพื่ อ เสนอ ก.ท.จ.พิ จ ารณาโดยใชแบบประเมิ น ตํ า แหนงสํ า หรั บ ผู ปฏิ บั ติ ง านที่ มี ป ระสบการณ
(สายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2) ซึ่งใชสําหรับการปรับระดับตําแหนงของสายงานที่เริ่มตนจาก
ระดับ 1 ขึ้นเป'นระดับ 5 และตําแหนงของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2 ขึ้นเป'นระดับ 6 เทานั้น
(5) ในการดําเนินการเพื่อศึกษาวิเคราะหดังกลาว ในชั้นแรกตองมีคําบรรยายลักษณะ
งานของตําแหนง (Job Description) ที่กําหนดไวเดิมและที่กําหนดใหม และหากรายละเอียดของขอมูล
ไมชัดเจน อาจตองศึกษาขอมูลเพิ่มเติม โดยการสัมภาษณตัวพนักงานหรือผูบังคับบัญชา โดยตรงการสังเกต
การทํางานจริงในพื้นที่ การศึกษาจากเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานที่ขาราชการผูนั้นรับผิดชอบ หรือโดย
วิธีการอื่น ๆ
(6) หลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้ง ใหสามารถดําเนินการได ดังนี้
(ก) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 3 ของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 4 ของสายงานนั้น
(ข) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 4 ของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 5 ของสายงานนั้น
(ค) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 4 ของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 5 ของสายงานนั้น
(ง) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 5 ของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 6 ของสายงานนั้น
(7) เป'นผูมีคุณสมบัติครบถวนนับถึงวันยื่นแบบประเมิน ดังนี้
(ก) เป'นผูมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ ก.ท.
กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงในระดับที่จะแตงตั้ง และ
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(ข) 78เป'นผูดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงสายงานที่จะเลื่อนขึ้นแตงตั้ง
ในระดับที่ต่ํากวาระดับของตําแหนงที่จะเลื่อนขึ้นแตงตั้ง 1 ระดับ ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 2 ปJ โดยไม
อาจนําระยะเวลาดํารงตําแหนงในสายงานอื่นมานับเกื้อกูลได เชน จะเลื่อนเป'นนายชางโยธา 6 ตองเป'นนาย
ชางโยธา 5 มาแลวไมนอยกวา 2 ปJ เป'นตน เวนแตดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ
2 ที่มีลักษณะงานดานเดียวกันกับตําแหนงที่จะเลื่อนขึ้นแตงตั้ง ตามบัญชีจัดกลุมงานที่เกี่ยวของและเกื้อกูลกัน
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด ในกรณีที่ระยะเวลาติดตอกันไมครบ 2 ปJ แตนับรวมหลายๆ
ชวงเวลาแลวครบ 2 ปJ ก.ท.อนุโลมใหนับเวลาการดํารงตําแหนงดังกลาวได และ
(ค) มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่แตงตั้ง
ตามคุณวุฒิของบุคคล และระดับตําแหนงที่จะเลื่อนขึ้นแตงตั้ง ดังนี้
คุณวุฒิ
ตําแหนงในสายที่เริ่มตนจากระดับ 1 หรือระดับ 2
- ม.3 / ม.ศ.3 / ม.6 หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1)
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- ปวช.หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2)
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2
- ปวท.หรืออนุปริญญา 2 ปJ หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- ปวส.หรืออนุปริญญา 3 ปJหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้

เลื่อนขึ้นดํารงตําแหนง
ระดับ 4
ระดับ 5

ระดับ 6

9 ปJ
8 ปJ

11 ปJ
10 ปJ

13 ปJ
12 ปJ

6 ปJ

8 ปJ

10 ปJ

7 ปJ
6 ปJ

9 ปJ
8 ปJ

- การนับระยะเวลาตามขอ (ค) อาจนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารง
ตํา แหนงในสายงานอื่ น ซึ่ งเป' น งานที่มีลั กษณะหนาที่ความรั บผิ ด ชอบเกี่ย วของและเกื้อกู ลกั น ตามที่ ก.ท.
กําหนดมานับรวมเป'นระยะเวลาขั้นต่ําดังกลาวไดตามบัญชีกําหนดกลุมตําแหนงพนักงานเทศบาลที่มีลักษณะ
หนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวของและเกื้อกูลกัน (ตามบัญชีหมายเลข 2 ทายประกาศนี้)
- การพิ จ ารณาคุ ณ วุ ฒิ ต ามขอ (ค) ตองเป' น คุ ณวุ ฒิ ท างการศึ ก ษาที่ ต รงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงนั้นเทานั้น และใหพิจารณาจากวุฒิ
ทางการศึกษาที่ระบุไวในบัตรประวัติพนักงานเทศบาล เป'นหลักในกรณีผูไดรับคุณวุฒิเพิ่มเติม ภายหลังจาก
การบรรจุเขารับราชการจะตองยื่นขอบันทึกเพิ่มลงในบัตรประวัติพนักงานเทศบาลกอนจึงจะนําคุณวุฒินั้นมาใช
ในการพิจารณาได
(ง) 79ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาอัตราเงินเดือนดังตอไปนี้

78

ขอ 182(7)(ข)แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2548 (ฉบับที่21)
79
ขอ 182(7)(ง)แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555
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- เลื่อนระดับ 4 ตองไดรับเงินเดือนในปJงบประมาณปEจจุบันไมต่ํากวา
อันดับ ท3 ขั้น 3 และตองไดรับเงินเดือนในปJงบประมาณที่แลวมาไมต่ํากวา อันดับ ท3 ขั้น 2
- เลื่อนระดับ 5 ตองไดรับเงินเดือนในปJงบประมาณปEจจุบันไมต่ํากวา
อันดับ ท4 ขั้น 3 และตองไดรับเงินเดือนในปJงบประมาณที่แลวมาไมต่ํากวาขั้น อันดับ ท4 ขั้น 2
- เลื่อนระดับ 6 ตองไดรับเงินเดือนในปJงบประมาณที่แลวมาไมต่ํากวา
อันดับ ท5 ขั้น 3
- เลื่ อนระดับ 7 ตองไดรั บ เงิ น เดื อนในปJ งบประมาณที่ แลวมาไมต่ํ า กวา
อันดับ ท6 ขั้น 3
(8) วิธีการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
(ก) ตําแหนงที่ตองมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหเสนอ ก.ท.จ.เพื่อพิจารณา
อนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเมื่อผูดํารงตําแหนงนั้นเป'นผูมีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวนที่จะแตงตั้ง
ใหดํา รงตํา แหนงสูงขึ้น ดังกลาวและลักษณะหนาที่และความรั บผิ ดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของ
ตํา แหนงนั้ น เปลี่ ย นไปจากเดิ มในสาระสํ า คัญ ถึ งขนาดที่จ ะตองปรั บระดั บ ตํา แหนง ตามมาตรฐานกํ า หนด
ตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด
(ข) 80ให เทศบาลแตงตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ และประเมิ น ผลงาน
ประกอบดวย
(1) ประธาน ใหแตงตั้ งจากขาราชการหรื อ พนั กงานเทศบาล หรื อผู ที่ เ คยเป' น
ขาราชการหรื อพนั กงานเทศบาลที่ ดํ า รงตํ า แหนงในสายงานที่ จ ะประเมิ น สู ง กวาผู ขอประเมิ น อยางนอย
1 ระดับ หรือผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํานาญในสายงานนั้น ๆ ซึ่งไมเคยเป'นขาราชการมากอน
(2) กรรมการที่เป'นขาราชการหรือพนักงานเทศบาล หรือเคยเป'นขาราชการหรือ
พนักงานเทศบาลที่เคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมินอยางนอยเทากับระดับตําแหนงที่ขอประเมินหรือ
ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํานาญในสายงานนั้น ๆ ซึ่งมีผลงานเป'นที่ประจักษในความสามารถจํานวน
ไมนอยกวา 2 คน แตไมเกิน 5 คน
(3) เลขานุการใหเทศบาล แตงตั้งเลขานุการ จํานวน 1 คน
(4) การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง การประเมินบุคคลและผลงานใหเป'นไปตาม
วิธีการและแบบประเมินแนบทายหลักเกณฑนี้
(9) ใหนายกเทศมนตรีเป'นผูสั่งเลื่อนและแตงตั้งโดยผานความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
และใหมีผลไมกอนวันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
ขอ 18381 การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นสําหรับตําแหนงที่กําหนดเป'น
ตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3
(1) ตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 กําหนดเป'นตําแหนงระดับ 3 – 5 หรือ
6 ว หรือ 7 ว ดังนี้
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ขอ 182(8)(ข)แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงารนเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(แกไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 เมษายน 2547
81
ขอ 183 ประกาศคณะกรรมการพนักงารนเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แกไขเพิ่มเติม)
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2546
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(ก) ตําแหนงในกลุมงานวิชาการทั่วไป กําหนดระดับของตําแหนง 3 – 5 หรือ 6 ว
หรือ 7 ว ได สําหรับ ระดับ 7ว ใหมีการประเมินเพื่อปรับปรุงการกําหนดตําแหนง
(ข) ตําแหนงในกลุมงานวิชาชีพและกลุมงานทักษะและความชํานาญเฉพาะตัวอาจ
กําหนดระดับตําแหนง 3 – 5 หรือ 6 ว หรือ 7 ว โดยสําหรับ ระดับ 7 ว ใหมีการประเมินเพื่อปรับปรุงการ
กําหนดตําแหนง
ทั้งนี้ การกําหนดระดับตําแหนงที่จะปรับปรุงตองไมสูงกวาระดับตําแหนงของหัวหนา
หนวยงานระดับกองหรือเทียบเทาที่ตําแหนงนั้นสังกัด
(2) ก.ท.จ.เห็นชอบกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนงตามขอ (1) ตามกรอบและแผน
อัตรากําลังของพนักงานเทศบาล ยกเวนการจะปรับตําแหนงใดใหเป'นระดับ 7ว ตามขอ (ก) และ (ข) ให
ดําเนินการไดเมื่อผูดํารงตําแหนงนั้นเป'นผูมีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวนที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
ดังกลาว และลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหนงนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมใน
สาระสําคัญถึงขนาดที่จะตองปรับระดับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด
(3) การปรับระดับตําแหนงใหสูงขึ้นใหดําเนินการไดครั้งละไมเกิน 1 ระดับ การจะ
พิจารณาปรั บระดับตํา แหนงใด ใหหนวยงานการเจาหนาที่ศึกษาและวิเคราะหหนาที่ความรับ ผิดชอบของ
ตํา แหนง เพื่อเสนอ ก.ท.จ. พิ จ ารณาโดยใชแบบประเมิ นตํ าแหนงสํ าหรับ ผูปฏิ บัติ งานที่ มีป ระสบการณ
(สายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3) ซึ่งใชสําหรับการปรับระดับตําแหนงของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 ขึ้นเป'น
ระดับ 7ว เทานั้น
(4) ในการดําเนินการเพื่อศึกษาวิเคราะหดังกลาว ในชั้นแรกตองมีคําบรรยายลักษณะ
งานของตําแหนง (Job Description) ที่กําหนดไวเดิมและที่กําหนดใหม และหากรายละเอียดของขอมูลไม
ชัดเจน อาจตองศึกษาขอมูลเพิ่มเติม โดยการสัมภาษณตัวขาราชการหรือผูบังคับบัญชาโดยตรงการสังเกตการ
ทํางานจริงในพื้นที่ การศึกษาจากเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานที่ขาราชการผูนั้นรับผิดชอบ หรือโดยวิธีการ
อื่น ๆ
(5) กรณี เทศบาลใดเห็ นวาผู ดํา รงตํา แหนงสายงานผูปฏิบั ติของสายงานที่เ ริ่มตนจาก
ระดั บ 3 และดํ า รงตํ า แหนงในระดั บ 6ว ผู ใดเป' น ผูมี ผ ลงานและมี คุณสมบั ติ ครบถวนที่ จ ะแตงตั้ งใหดํ า รง
ตําแหนงสูงขึ้นเป'นระดับ 7ว แตไมอาจเสนอขอปรับปรุงใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นได เนื่องจากเมื่อปรับปรุง
ระดับตําแหนงแลวจะมีระดับตําแหนงที่สูงกวาหัวหนาสวนราชการซึ่งดํารงตําแหนงในระดับ 6 กรณีเทศบาล
ขนาดเล็กใหเทศบาลเสนอขอปรับปรุงระดับตําแหนงดังกลาวตอ ก.ท.จ.เพื่อพิจารณาเหตุผลความจําเป'น เป'น
การเฉพาะรายไดโดยมีเงื่อนไขตามขอ(2) (3)
(6) หลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้ง ใหสามารถดําเนินการได ดังนี้
(ก) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 5 ของสายงานใดที่เริ่มตนจากระดับ 3 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 6 (ว) ของสายงานนั้น
(ข) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 6 ของสายงานใดที่เริ่มตนจากระดับ 3 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 7 (ว) ของสายงานนั้น
(7) เป'นผูมีคุณสมบัติครบถวนนับถึงวันยื่นแบบประเมิน ดังนี้
(ก) เป'นผูมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ ก.ท.
กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้ง และ
(ข) มีร ะยะเวลาขั้ นต่ํ าในการดํา รงตํา แหนงหรือเคยดํ ารงตํ าแหนงในสายงานที่ จ ะ
แตงตั้งตามคุณวุฒิและระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง ดังนี้
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เลื่อนขั้นดํารงตําแหนง
ระดับ 6
ระดับ 7
- คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา
6 ปJ
7 ปJ
- คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา
4 ปJ
5 ปJ
- คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
2 ปJ
3 ปJ
- การนับระยะเวลาตามขอ (ข) อาจนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนง หรือเคย
ดํารงตําแหนงในสายงานอื่น ซึ่งเป'นงานที่มีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวของและเกื้อกูลกันตามที่ ก.ท.
กําหนดมานับรวมเป'นระยะเวลาขั้นต่ําดังกลาวไดตามบัญชีกําหนดกลุมตําแหนงพนักงานเทศบาลที่มีลักษณะ
หนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวของและเกื้อกูลกัน (บัญชีหมายเลข 4 ทายประกาศ)
- การพิจารณาคุณวุฒิตามขอ (ข) ตองเป'นคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงนั้นเทานั้นและใหพิจารณาจากวุฒิ
ทางการศึกษาที่ระบุไวในบัตรประวัติพนักงานเทศบาล เป'นหลักในกรณีผูไดรับคุณวุฒิเพิ่มเติมภายหลังจากการ
บรรจุเขารับราชการจะตองยื่นขอบันทึกเพิ่มลงในบัตรประวัติพนักงานเทศบาลกอนจึงจะนําวุฒินั้นมาใชในการ
พิจารณาได
(ค) 82ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาอัตราเงินเดือน ดังนี้
- เลื่ อนระดั บ 6 ตองไดรั บ เงิ น เดื อ นในปJ งบประมาณที่ แลวมาไมต่ํ า กวา
อันดับ ท5 ขั้น 3
- เลื่ อนระดั บ 7 ตองไดรั บ เงิ น เดื อ นในปJ งบประมาณที่ แลวมาไมต่ํ า กวา
อันดับ ท6 ขั้น 3
- เลื่ อนระดั บ 8 ตองไดรั บ เงิ น เดื อ นในปJ งบประมาณที่ แลวมาไมต่ํ า กวา
อันดับ ท7 ขั้น 3
- เลื่ อนระดั บ 9 ตองไดรั บ เงิ น เดื อ นในปJ งบประมาณที่ แลวมาไมต่ํ า กวา
อันดับ ท8 ขั้น 3
(8) วิธีการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
(ก) ตําแหนงที่ตองมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหเสนอ ก.ท.จ.เพื่อพิจารณา
อนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเมื่อผูดํารงตําแหนงนั้นเป'นผูมีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวนที่จะแตงตั้ง
ใหดํา รงตํา แหนงสูงขึ้น ดังกลาวและลักษณะหนาที่และความรั บผิ ดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของ
ตํา แหนงนั้ น เปลี่ ย นไปจากเดิ มในสาระสํ า คัญ ถึ งขนาดที่จ ะตองปรั บระดั บ ตํา แหนง ตามมาตรฐานกํ า หนด
ตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด
(ข) 83ใหเทศบาลแตงตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ แ ละประเมิ น ผลงาน
ประกอบดวย
คุณวุฒิ

82

ขอ 183(7)(ค)แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555
83
ขอ 183(8)(ข) ประกาศคณะกรรมการพนักงารนเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แกไข
เพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 เมษายน 2547
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(1) ประธาน ใหแตงตั้งจากขาราชการหรือพนักงานเทศบาล หรือผูที่เคยเป'น
ขาราชการหรื อพนั กงานเทศบาลที่ ดํ า รงตํ า แหนงในสายงานที่ จ ะประเมิ น สู ง กวาผู ขอประเมิ น อยางนอย
1 ระดับ หรือผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํานาญในสายงานนั้น ๆ ซึ่งไมเคยเป'นขาราชการมากอน
(2) กรรมการที่เป'นขาราชการหรือพนักงานเทศบาล หรือเคยเป'นขาราชการหรือ
พนักงานเทศบาลที่เคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมินอยางนอยเทากับระดับตําแหนงที่ขอประเมินหรือ
ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํานาญในสายงานนั้น ๆ ซึ่งมีผลงานเป'นที่ประจักษในความสามารถ จํานวน
ไมนอยกวา 2 คน แตไมเกิน 5 คน
(3) เลขานุการใหเทศบาลแตงตั้งเลขานุการ จํานวน 1 คน
(4) การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง การประเมินบุคคลและผลงานใหเป'นไปตาม
วิธีการและแบบประเมินแนบทายประกาศนี้
(9) ใหนายกเทศมนตรีเป'นผูสั่งเลื่อนและแตงตั้งโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. และใหมี
ผลไมกอนวันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
ขอ 184 การเลื่อนและแตงตั้งผูดํารงตําแหนงบริหารใหดํารงตําแหนงบริหารในระดับที่สูงขึ้น
ในเทศบาล ใหเลื่อนและแตงตั้งไดเมื่อมีตําแหนงในระดับนั้นวาง โดยวิธีการคัดเลือกตามที่กําหนดในหมวด 4
วาดวยการคัดเลือก
ขอ 185 การเลื่อนและแตงตั้งในตําแหนงสายผูบริหารตั้งแตระดับ 7 ใหเลื่อนและแตงตั้งได
ตามหลักเกณฑ ดังนี้
(1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามที่กําหนดไวใน
มาตรฐานกําหนตําแหนง
(2) ตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนในระดับ 7
(3) สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.ท.จ.ประกาศกําหนด
(4) ในรอบปJที่แลวจนถึงวันแตงตั้งตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ
หรืออยูระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวน
(5) ผานการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกที่ ก.ท. กําหนด
ขอ 186 การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบริหารระดับ 8 ใหเลื่อนและแตงตั้งไดตาม
หลักเกณฑ ดังนี้
(1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามที่กําหนดไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนง
(2) ตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนในระดับ 8
(3) ในรอบปJ ที่ แ ลวจนถึ ง วั น ที่ แ ตงตั้ ง ตองไมเคยถู ก ลงโทษทางวิ นั ย ที่ ห นั ก กวาโทษ
ภาคทัณฑ หรืออยูระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวน
(4) ไดผานการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบคัดเลือก
หรือคัดเลือกที่ ก.ท. กําหนด
ขอ 187 การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบริหารระดับ 9 ใหเลื่อนและแตงตั้งไดตาม
หลักเกณฑ ดังนี้
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(1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามที่กําหนดไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนง
(2) ตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนในระดับ 9
(3) ในรอบปJ ที่แลวจนถึ งวั น แตงตั้ งตองไมเคยถู กลงโทษทางวิ นั ยหรื อถู กตั้ งกรรมการ
สอบสวนทางวินัย
(4) ไดผานการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบคัดเลือก
หรือคัดเลือกที่ ก.ท. กําหนด
ขอ 188 หลั กสูต รและวิ ธีการคัด เลือก ตามขอ 184
ใหดํา เนิน การตามประกาศ
หลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาลที่กําหนดในหมวด 4 สําหรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานใหใชแบบประเมินฯ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลที่กําหนดในหมวด 14 สวนที่ 5
ขอ 189 การแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือก ตามขอ 184 ใหนายกเทศมนตรีเป'นผูเลื่อนและ
แตงตั้งโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.และใหมีผลไมกอนวันที่ผานการคัดเลือก
ขอ 190 การเลื่อนระดับของพนักงานครูเทศบาลสายงานศึกษานิเทศกเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตํ า แหนงในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ที่ จ ะตองผานการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านและหรื อ ผลงานทางวิ ช าการตาม
หลักเกณฑที่กําหนด ไดแกตําแหนงดังตอไปนี้
(1) การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 5
(2) การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 6
(3) การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 7
(4) การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 8
(5) การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 9
ขอ 191 การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 5 ใหเลื่อนและแตงตั้งไดตาม
หลักเกณฑ ดังนี้
(ก.) หลักเกณฑ
(1) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงศึกษานิเทศก 5
(2) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของระดับ 5
(3) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติเหมาะสมกับตําแหนงที่จะเลื่อนขึ้นแตงตั้ง และมีผลการปฏิบัติงาน 2 ปJ การศึกษายอนหลังตาม
หลักเกณฑที่ ก.ท. กําหนด
(4) ผูดํา รงตํ าแหนงนั้น มีผลการปฏิ บัติงานตามขอ (3) ไดผลดี โดยผานการ
ประเมินไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65
(ข.) วิธีการ
(1) ใหพนักงานครูเทศบาลผูประสงคจะขอกําหนดใหไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
เป'นผูจัดทําคําขอตามแบบทายหลักเกณฑนี้ โดยจะตองชี้แจงผานผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้น
(2) ใหผูบังคับบัญชาชั้นตน ไดแก ผูอํานวยการ / หัวหนากองการศึกษาและปลัดเทศบาล
ตามลําดับ เป'นผูรับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเป'นไปตามหลักเกณฑแลวเสนอ ก.ท.จ.พิจารณา
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(3) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานจํานวนไมนอยกวา5 คน
ประกอบดวย ผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ใน ก.ท.จ.เป' นประธานกรรมการ และผู แทนสวนราชการที่ เกี่ ยวของผู ทรงคุ ณวุ ฒิ
ทางดานการศึกษาเป'นกรรมการ โดยใหผูประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบประเมิน
ทายหลักเกณฑนี้โดยแยกกันประเมินแลวสรุปผลการพิจารณาเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ตอไป
(ค.) การแตงตั้ง
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งและแตงตั้ง โดยผานความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.และใหมีผล
ไมกอนวันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
ขอ 192 การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 6 ใหเลื่อนและแตงตั้งไดตาม
หลักเกณฑ ดังนี้
(ก) หลักเกณฑ
(1) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงศึกษานิเทศก 6
(2) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดรับเงินเดือนกอนวันเริ่มตนปJงบประมาณที่ขอเลื่อนฯ ไม
ต่ํากวาขั้น 10,080 บาท
(3) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติเหมาะสมกับตําแหนงที่จะเลื่อนขึ้นแตงตั้ง และมีผลการปฏิบัติงาน 2 ปJการศึกษายอนหลังตามเกณฑ
ที่ ก.ท. กําหนด
(4) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีผลการปฏิบัติงานตามขอ (3) ไดผลดี โดยผานการ
ประเมินไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70
(ข) วิธีการ
(1) ใหพนั กงานครู เ ทศบาลผู ประสงคจะขอกํ า หนดใหไดรั บ เงิ น เดื อนในระดั บ ที่
สูงขึ้นเป'นผูจัดทําคําขอตามแบบทายหลักเกณฑนี้ โดยจะตองชี้แจงผานผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้น
(2) ใหผูบังคับบัญชาชั้นตน ไดแก ผูอํานวยการ / หัวหนากองการศึกษาและ
ปลัดเทศบาลตามลําดับ เป'นผูรับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเป'นไปตามหลักเกณฑแลว
เทศบาลสงเรื่องให ก.ท.จ.พิจารณา
(3) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานจํานวนไมนอยกวา
5 คน ประกอบดวย ผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ใน ก.ท.จ.เป' น ประธานกรรมการ ผู แทนสวนราชการที่ เ กี่ ย วของ
ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาเป'นกรรมการ โดยใหผูประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง านตามแบบประเมิ น ทายหลั ก เกณฑ โดยแยกกั น ประเมิ น แลวสรุ ป ผลการพิ จ ารณาเสนอเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ตอไป
(ค) การแตงตั้ง
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งฯ โดยผานความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.และ
ใหมีผลไมกอนวันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการเป'นผลงานฯ
ขอ 193 การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 7 ใหเลื่อนและแตงตั้งไดตาม
หลักเกณฑ ดังนี้
(ก) หลักเกณฑ
(1) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงศึกษานิเทศก 7
(2) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของระดับ 7
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(3) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติเหมาะสมกับตําแหนงที่จะเลื่อนขึ้นแตงตั้ง และมีผลการปฏิบัติงาน 3 ปJ การศึกษายอนหลังตาม
เกณฑที่ ก.ท. กําหนด
(4) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีผลการปฏิบัติงานตามขอ (3) ใหผลดี โดยผานการ
ประเมินไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70
(5) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีความชํานาญการพิเศษตามเกณฑที่ ก.ท. กําหนด 3
รายการ ดังนี้
รายการที่ 1
การพิจารณาความชํานาญการพิเ ศษในการนิเทศการศึกษา
โดยพิจารณารายการดังตอไปนี้
1 งานนิเทศการเรียนการสอน
2 งานพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
3 งานพัฒนาเทคนิคนิเทศการศึกษา
หากงานนิเทศการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทั้ง 3 เรื่อง ดังกลาว
ไดปฏิบัติในลักษณะผูมีความสามารถริเริ่มสรางสรรค หรือพัฒนาการทํางานไดผลงาน ซึ่งมีประโยชนปรากฏ
เป' น ที่ ย อมรั บ และนํ า ไปเป' น แบบอยางในการปฏิ บั ติ ง าน จึ ง จะถื อ วาเป' น การปฏิ บั ติ ง านเขาลั ก ษณะ
ผูชํานาญการพิเศษในการนิเทศการศึกษา
รายการที่ 2 การพิจารณาผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอครู อาจารย
ผูรวมงานอื่น ๆ และสถานศึกษา
โดยพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏดังตอไปนี้
1. ผลที่ปรากฏตอครู อาจารย โดยพิจารณาจาก
1.1. พฤติกรรมการเรียนการสอนของครู ทําการสอนดีขึ้น
1.2. ครูกระตื อรือรน ตื่น ตัว ในการที่จะปรับ ปรุงการเรีย นการ
สอนอยูเสมอ
1.3. ครู – อาจารย มีความเลื่อมใสศรัทธา
2. ผลที่ปรากฏตอผูรวมงานอื่น
โดยพิ จ ารณาจากการยอมรั บ นั บ ถื อ จากผู บริ ห ารสถานศึ ก ษา
ศึกษานิเทศก และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่เกี่ยวของ
3. ผลที่ปรากฏตอสถานศึกษาหรือหนวยงานทางการศึกษา
โดยพิจารณาวา ชวยใหสถานศึกษาหรือหนวยงานทางการศึกษา
สามารถพัฒนาการเรียนการสอนไดตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และมีผลตอการศึกษาโดยสวนรวมไดตาม
เปUาหมาย
รายการที่ 3 การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผูชํานาญการพิเศษ
โดยพิ จ ารณาจากการมี ส วนรวมและการยอมรั บ ในวงวิ ช าการหรื อ
วิชาชีพที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาวาผลการปฏิบัติงานที่แสดงความชํานาญการพิเศษนั้น สามารถประยุกตใช
ประโยชนในการศึกษาได
(6) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ท. กําหนด คือ จะตองมี
ผลงานทางวิชาการเป'นเอกสารเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา ซึ่งแสดงความเชี่ยวชาญในดานนั้น ๆ หรือ
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ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่ง ก.ท. เห็นวาใชประโยชนในการนิเทศการศึกษาหรือการศึกษาไดเป'น
อยางดี โดยมีรายการพิจารณา ดังนี้
รายการที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1. ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ
โดยพิ จ ารณาถึ ง ความถึ ง ความถู ก ตองของเนื้ อ หาความสมบู ร ณ
ครบถวนอยางเหมาะสมกับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนั้น ๆ รวมทั้งการคนควาอางอิงที่เป'นที่
เชื่อถือได
2. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
โดยพิจารณาวา ผูจัดทําไดมีความริเริ่มสรางสรรคจากของเดิม ที่มี
อยูและนํามาใชประโยชนไดดียิ่งขึ้น หรือจัดทําขึ้นใหมโดยไมมีผูใดริเริ่มจัดทําขึ้น อนึ่ง ผลงานทางวิชาการ
นั้นจะตองจัดทําดวยตนเองหรือเป'นผูนํา โดยมีสวนรวมรับผิดชอบและมีหลักฐานแสดงได
รายการที่ 2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1. ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
โดยพิ จ ารณาวา ผลงานนี้ จ ะมี ป ระโยชน ตอความกาวหนาทาง
วิชาการที่สามารถใชเป'นแหลงอางอิงหรือเป'นแนวปฏิบัติได
2. ประโยชนตอศึกษานิเทศก ครู อาจารย และนักเรียน
โดยพิจารณาวา ผลงานนี้ทําใหศึกษานิเทศก ครู อาจารย และ
นักเรียนไดรับความรูและพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานและการเรียนรูวิชาการดังกลาวอยางไดผลดียิ่ง และทํา
ใหเกิดประโยชนตอศึกษานิเทศก ครู อาจารย และนักเรียน ในอันที่จะนําความรูดังกลาวไปใชในการศึกษา
เพิ่มเติมหรือการประกอบอาชีพ หรือการดํารงชีพได
(7) เกณฑการตัดสิน
รายการประเมิน

คะแนน
เกณฑการตัดสิน
เต็ม
1. การประเมินความชํานาญ
70
เกณฑผานรอยละ 65 ของคะแนน
(30)
เต็ม 70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน
1.1 ความชํานาญการพิเศษในการนิเทศการศึกษา
1.2 ผลงานที่ ป รากฏในหนาที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตอ (30)
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย ผูรวมงานอื่น ฯลฯ
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูชํานาญการพิเศษ
(10)
30
เกณฑผานรอยละ 65 ของคะแนน
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ
2.1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ
(15)
เต็ม 30 คะแนน คือ 19.5 คะแนน
2.1.1 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ
2.1.2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
2.2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ
(15)
2.2.1 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
2.2.2 ประโยชนตอศึกษานิเทศก ครู อาจารย
และนักศึกษา
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รวม

100

เกณฑผานรอยละ 70

(ข) วิธีการ
(1) ใหพนั กงานครู เ ทศบาลผู ประสงคจะขอกํ า หนดใหไดรั บ เงิ น เดื อนในระดั บ ที่
สูงขึ้นเป'นผูจัดทําคําขอตามแบบทายหลักเกณฑนี้ โดยจะตองชี้แจงผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น และ
ผลงานทางวิชาการ
(2) ใหผู บั งคั บ บั ญชาชั้ นตน ไดแก ผู อํา นวยการ / หั ว หนากองศึ กษา และ
ปลัดเทศบาล ตามลําดับ เป'นผูรับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเป'นไปตามหลักเกณฑแลว
เสนอ ก.ท.จ.พิจารณา
(3) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานความชํานาญการและ
ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ
และผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ ตามที่ ก.ท.กําหนดเป'นผูประเมินผลการปฏิบัติงาน ความชํานาญการและ
ผลงานทางวิชาการตามแบบทายหลักเกณฑนี้ตามเกณฑที่ ก.ท.กําหนด โดยแยกกันประเมินแลวสรุปผลการ
พิจารณาเสนอให ก.ท.จ.พิจารณาตอไป
ในการนี้ ก.ท. อาจแตงตั้งคณะกรรมการตาม (3) ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก
สัมภาษณผูขอฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ดวย
(ข) การแตงตั้ง
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งฯ โดยผานความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
และใหมีผลไมกอนวันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
ขอ 194 การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 8 ใหเลื่อนและแตงตั้งไดตาม
หลักเกณฑ ดังนี้
(ก) หลักเกณฑ
(1) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงศึกษานิเทศก 8
(2) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของระดับ 8
(3) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติเหมาะสมกับตําแหนงที่จะเลื่อนขั้นแตงตั้ง และมีผลการปฏิบัติงาน 3 ปJการศึกษายอนหลังตามเกณฑ
ที่กําหนด
(4) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีผลการปฏิบัติงานตามขอ (3) ไดผลดี โดยผานการ
ประเมินไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70
(5) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีความเชี่ยวชาญตามเกณฑที่ ก.ท. กําหนด 3 รายการ
ดังนี้
รายการที่ 1 การพิจารณาความเชี่ยวชาญในการนิเทศการศึกษา โดยพิจารณา
รายการดังตอไปนี้
1. งานนิเทศการเรียนการสอน
2. งานพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
3. งานพัฒนาเทคนิคนิเทศการศึกษา
หากงานนิเทศการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทั้ง 3 เรื่อง ดังกลาว
ไดปฏิบัติในลักษณะผูมีความสามารถริเริ่มสรางสรรค หรือพัฒนาการทํางานไดผลงาน ซึ่งมีประโยชนปรากฏ

73

เป' นที่ ย อมรั บในสถาบัน วิ ชาชี พ และผลงานเป' น ที่ย อมรั บ เพื่ อนําไปเป'น แบบอยางในการปฏิบั ติ งานในวง
วิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย ของ จึ ง จะถื อ วาเป' น การปฏิ บั ติ ง านเขาลั ก ษณะผู เชี่ ย วชาญในการนิ เ ทศ
การศึกษา
รายการที่ 2 การพิจารณาผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอครู
อาจารย ผูรวมงานอื่น ๆ และสถานศึกษา
โดยพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏดังตอไปนี้
1. ผลที่ปรากฏตอครู อาจารย โดยพิจารณาจาก
1.1 พฤติกรรมการเรียนการสอนของครู ทําการสอนดีขึ้น
1.2 ครูกระตือรือรน ตื่นตัวในการที่จะปรับปรุงการเรียนการสอน
อยูเสมอ
1.3 ครู – อาจารย มีความเลื่อนใสศรัทธา
2. ผลที่ปรากฏตอผูรวมงานอื่น
โดยพิ จ ารณาจากการยอมรั บ นั บ ถื อ จากผู บริ ห ารสถานศึ ก ษา
ศึกษานิเทศก และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่เกี่ยวของ
3. ผลที่ปรากฏตอสถานศึกษาหรือหนวยงานทางการศึกษา
โดยพิ จ ารณาวา ชวยใหสถานศึ ก ษาหรื อ หนวยงานทางการศึ ก ษา
สามารถพัฒนาการเรียนการสอนไดตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และมีผลตอการศึกษาโดยสวนรวมได
รายการที่ 3 การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผูเชี่ยวชาญ
โดยพิจ ารณาจากการมีสวนรวม และการยอมรับในวงวิชาการหรื อ
วิ ช าชี พที่ เ กี่ ย วของ โดยพิ จ ารณาวา ผลการปฏิ บั ติ งานที่ แสดงความเชี่ ย วชาญนั้ น สามารถประยุ กตใช
ประโยชนในการศึกษาได
(6) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ท. กําหนด คือ จะตองมี
ผลงานทางวิชาการเป'นเอกสารเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา ซึ่งแสดงความเชี่ยวชาญในดานนั้น หรือผลงาน
ทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่ง ก.ท. เห็นวาใชประโยชนในการนิเทศการศึกษาหรือการศึกษาไดเป'นอยางดี
โดยมีรายการพิจารณา ดังนี้
รายการที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1 ความสมบูรณของเนื่องหาสาระ
โดยพิจารณาถึงความถึงความถูกตองของเนื้อหาความสมบูรณควบ
ถวนอยางเหมาะสมกับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนั้น ๆ รวมทั้งการคนควาอางอิงที่เป'นที่เชื่อถือได
2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
โดยพิจารณาวา ผูจัดทําไดมีความคิดริเริ่มสรางสรรคจากของเดิม
ที่มีอยูและนํามาใชประโยชนไดดียิ่งขึ้น หรือจัดทําขึ้นใหมโดยมิมีผูใดริเริ่มจัดทําขึ้น อนึ่ง ผลงานทางวิชาการ
นั้นจะตองจัดทําดวยตนเองหรือเป'นผูนํา โดยมีสวนรวมรับผิดชอบและมีหลักฐานแสดงได
รายการที่ 2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ โดยพิจารณาวาผลงานนี้
จะมีประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการที่สามารถใชเป'นแหลงอางอิงหรือเป'นแนวปฏิบัติ อยางไดมีผลดี
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2 ประโยชนตอศึกษานิเทศก ครู อาจารย และนักเรียน โดยพิจารณาวา
ผลงานนี้ทําใหศึกษานิเทศก ครู อาจารย และนักเรียน ไดรับความรูและพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานและการเรียนรู
วิชาการดังกลาวอยางไดผลดียิ่ง และทําใหเกิดประโยชนตอศึกษานิเทศก ครู อาจารย และนักเรียน ในอันที่จะนําความรู
ดังกลาวไปใชในการศึกษาเพิ่มเติม หรือการประกอบอาชีพหรือการดํารงชีพไดเป'นอยางดี

(7) เกณฑการตัดสิน
รายการประเมิน
1. การประเมินความเชี่ยวชาญ
1.1 ความเชี่ยวชาญในการนิเทศการศึกษา
1.2 ผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิด
ชอบตอนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย
ผูรวมงานอื่น ฯลฯ
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูเชี่ยวชาญ
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ
2.1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ
2.1.1 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ
2.1.2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
2.2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ
2.2.1 ประโยชนตอความกาวหนาทาง
วิชาการ
2.2.2 ประโยชนตอศึกษานิเทศก ครู
อาจารย และนักศึกษา
รวม

คะแนน
เต็ม
70
(30)
(30)
(10)
30
(15)

เกณฑการตัดสิน
เกณฑผานรอยละ 65 ของคะแนน
เต็ม 70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน

เกณฑผานรอยละ 65 ของคะแนน
เต็ม 30 คะแนน คือ 19.5 คะแนน

(15)

100

เกณฑผานรอยละ 75

(ข) วิธีการ
(1) ใหพนักงานครูเทศบาลผูประสงคจะขอกําหนดใหไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
เป'นผูจัดทําคําขอตามแบบทายหลักเกณฑนี้ โดยจะตองชี้แจงผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นและผลงานทาง
วิชาการ
(2) ใหผู บั งคั บ บั ญ ชาชั้ น ตน ไดแก ผู อํ า นวยการ / หั ว หนากองการศึ กษาและ
ปลัดเทศบาลตามลําดับ เป'นผูรับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเป'นไปตามหลักเกณฑแลว
เสนอ ก.ท.จ.พิจารณา
(3) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานความเชี่ยวชาญและ
ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ
และผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ ตามที่ ก.ท. กําหนด เป'นผูประเมินผลการปฏิบัติงาน ความเชี่ยวชาญและ
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ผลงานทางวิชาการ ตามแบบทายหลักเกณฑนี้ ตามเกณฑที่ ก.ท. กําหนด โดยแยกกันประเมินแลวสรุปผล
การพิจารณาเสนอให ก.ท.จ.พิจารณาตอไป
(ค) การแตงตั้ง
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งและแตงตั้งฯ โดยผานความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.และใหมี
ผลไมกอนวันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
ขอ 195 การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 9 ใหเลื่อนและแตงตั้งไดตาม
หลักเกณฑ ดังนี้
(ก) หลักเกณฑ
(1) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงศึกษานิเทศก 9
(2) ผูดํารงตําแหนงนั้น ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของระดับ 9
(3) ผู ดํ า รงตํ า แหนงนั้ น ไดปฏิ บั ติ ง านตามหนาที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและ
ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ เหมาะสมกับ ตําแหนงที่จ ะเลื่อนขึ้นแตงตั้ง และมีผลการปฏิบั ติงาน 3 ปJการศึกษา
ยอนหลังตามเกณฑที่ ก.ท. กําหนด
(4) ผู ดํ า รงตํ า แหนงนั้ น มี ผ ลการปฏิ บั ติ งานตามขอ (3) ไดผลดี โดยผานการ
ประเมินไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70
(5) ผู ดํ า รงตํ า แหนงนั้ น มี ค วามเชี่ ย วชาญพิ เ ศษตามเกณฑ ที่ ก.ท. กํ า หนด
3 รายการ ดังนี้
รายการที่ 1 การพิจารณาความเชี่ยวชาญพิเศษในการนิเทศการศึกษา
โดยพิจารณารายการดังตอไปนี้
1. งานนิเทศการเรียนการสอน
2. งานพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
3. งานพัฒนาเทคนิคนิเทศการศึกษา
หากงานนิเทศการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทั้ง 3 เรื่องดังกลาว ได
ปฏิบัติในลักษณะผูมีความสามารถริเริ่มสรางสรรค สังเคราะหหรือพัฒนาการทํางานไดผลงาน ซึ่งมีประโยชน
และมีคุณคาดีเดนปรากฏเป'นที่ยอมรับในสถาบันวิชาชีพ และผลงานเป'นที่ยอมรับเพื่อนําไปเป'นแบบอยางใน
การปฏิบัติงานในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของ จึงจะถือวาเป'นการปฏิบัติงานเขาลักษณะผูเชี่ยวชาญพิเศษ
ในการนิเทศการศึกษา
รายการที่ 2 การพิจารณาผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอครู อาจารย
ผูรวมงานอื่น ๆ และสถานศึกษา
โดยพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏดังตอไปนี้
1 ผลที่ปรากฏตอครู อาจารย โดยพิจารณาจาก
1.1 พฤติกรรมการเรียนการสอนของครู ทําการสอนดีขึ้น
1.2 ครูกระตือรือรน ตื่นตัวในการที่จะปรับปรุงการเรียนการสอน
อยูเสมอ
1.3 ครู – อาจารย มีความเลื่อมใสศรัทธา
2 ผลที่ปรากฏตอผูรวมงานอื่น
โดยพิ จ ารณาจากการยอมรั บ นั บ ถื อ จากผู บริ ห ารสถานศึ ก ษา
ศึกษานิเทศก และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่เกี่ยวของ
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3 ผลที่ปรากฏตอสถานศึกษาหรือหนวยงานทางการศึกษา
โดยพิจารณาวา ชวยใหสถานศึกษาหรือหนวยงานทางการศึกษา
สามารถพัฒนาการเรียนการสอนไดตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และมีผลตอการศึกษา โดยสวนรวมไดตาม
เปUาหมาย
รายการที่ 3 การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผูเชี่ยวชาญพิเศษ โดยพิจารณา
จากการมีสวนรวม และการยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาวา ผลการปฏิบัติงานที่
แสดงความเชี่ยวชาญพิเศษนั้น สามารถประยุกตใชประโยชนในการศึกษาไดเป'นอยางดี
(6) ผูดํารงตําแหนงนั้น มีผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ท. กําหนด คือ จะตองมี
ผลงานทางวิชาการเป'นเอกสารเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา ซึ่งแสดงความเชี่ยวชาญพิเศษในดานนั้น ๆหรือ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่ง ก.ท. เห็นวาสามารถใชประโยชนในการนิเทศการศึกษาหรือการศึกษาได
เป'นอยางดี โดยมีรายการพิจารณา ดังนี้
รายการที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1. ความสมบูรณของเนื้อสาระ
โดยพิ จ ารณาถึ ง ความถึ ง ความถู ก ตองของเนื้ อ หาความสมบู ร ณ
ครบถวนอยางเหมาะสมกับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนั้น ๆ รวมทั้งการคนควาอางอิงที่เป'นที่
เชื่อถือได
2. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
โดยพิจารณาวา ผูจัดทําไดมีความริเริ่มสรางสรรคจากของเดิม ที่มี
อยูและนํามาใชประโยชนไดดียิ่งขึ้น หรือจัดทําขึ้นใหมโดยมิมีผูใดริเริ่มจัดทําขึ้น อนึ่ง ผลงานทางวิชาการนั้น
จะตองจัดทําดวยตนเองหรือเป'นผูนําในการจัดทําโดยมีสวนรวมรับผิดชอบและมีหลักฐานแสดงได
รายการที่ 2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1. ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
โดยพิ จ ารณาวา ผลงานนี้ จ ะมี ป ระโยชน ตอความกาวหนาทาง
วิชาการที่สามารถใชเป'นแหลงอางอิงหรือเป'นแนวปฏิบัติอยางไดผลดียิ่ง
2. ประโยชนตอศึกษานิเทศก ครู อาจารย และนักเรียน
โดยพิจารณาวา ผลงานนี้ทําใหศึกษานิเทศก ครู อาจารย และ
นักเรียนไดรับความรูและพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานและการเรียนรูวิชาการดังกลาว อยางไดผลดียิ่งและทํา
ใหเกิดประโยชนตอศึกษานิเทศก ครู อาจารย และนักเรียน ในอันที่จะนําความรู ดังกลาวไปใชในการศึกษา
เพิ่มเติมหรือการประกอบอาชีพ หรือการดํารงชีพไดเป'นอยางดียิ่ง
(7) เกณฑการตัดสิน
รายการประเมิน

คะแนน
เต็ม
1. การประเมินความเชี่ยวชาญพิเศษ
70
1.1 ความเชี่ยวชาญในการนิเทศการศึกษา
(30)
1.2 ผลงานที่ปรากฏในหนาที่ความรับผิดชอบตอ (30)

เกณฑการตัดสิน
เกณฑผานรอยละ 70 ของคะแนน
เต็ม 70 คะแนน คือ 49 คะแนน
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นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย ผูรวมงาน
อื่น ฯลฯ
(10)
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูเชี่ยวชาญพิเศษ
30
เกณฑผานรอยละ 70 ของคะแนน
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ
(15)
เต็ม 30 คะแนน คือ 21 คะแนน
2.1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ
2.1.1 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ
2.1.2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
(15)
2.2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ
2.2.1 ประโยชนตอความกาวหนาทาง
วิชาการ
2.2.2 ประโยชนตอศึกษานิเทศก ครู
อาจารย และนักศึกษา
รวม
100
เกณฑผานรอยละ 75
(ข) วิธีการ
(1) ใหพนักงานครูเทศบาลผูประสงคจะขอกําหนดใหไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
เป'นผูจัดทําคําขอ ตามแบบทายหลักเกณฑนี้ โดยจะตองชี้แจงผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
(2) ใหผู บั ง คั บ บั ญ ชาชั้ น ตน ไดแก ผู อํ า นวย / หั ว หนากองการศึ ก ษาและ
ปลัดเทศบาลตามลําดับ เป'นผูรับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติใหเป'นไปตามหลักเกณฑแลวสง
เรื่องให ก.ท.จ.พิจารณา
(3) ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ งาน ความเชี่ยวชาญ
พิ เ ศษและผลงานทางวิ ช าการไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวยผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ท างดานการศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัยของรัฐและผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ ตามที่ ก.ท.กําหนดเป'นผูประเมินผลการปฏิบัติงาน
ความเชี่ ย วชาญพิ เ ศษและผลงานทางวิ ช าการ ตามแบบทายหลั กเกณฑ ตามเกณฑที่ ก.ท. โดยแยกกั น
ประเมิน แลวสรุปผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาตอไป
ในการนี้ ก.ท.อาจแตงตั้งคณะกรรมการตาม (3) ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก
สัมภาษณผูขอ ฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ดวยก็ได
(ค) การแตงตั้ง
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้ง โดยผานความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.และ
ใหมีผลไมกอนวันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
ขอ 196 84 การคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
นอกระดับควบขั้นสูง ของสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสายงานนิติการในตําแหนงสายงาน
ผูมีประสบการณตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ และตําแหนงเชี่ยวชาญเฉพาะ ใหดําเนินการดังนี้
(1) การปรับตําแหนงที่สูงขึ้นตั้งแต ระดับ 7 ว หรือ 7 วช ใหดําเนินการไดตอเมื่อ
(1.1) ผูดํา รงตํา แหนงนั้นเป' นผูมีผ ลงานและมีคุณสมบั ติครบถวนที่ จะแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงสูงขึ้นดังกลาว
84

ขอ 196 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงารนเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2550
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(1.2) ลักษณะหนาที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหนงนั้น

เปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญมากกวาปริมาณงานเดิมถึงขนาดที่จะตองปรับระดับตําแหนงตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด
(1.3) ผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 ปJ โดยใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 ปJ ประกอบดวย
(ก) ผูทรงคุณวุฒิ ที่ ก.ท.จ. คัดเลือก 1 คน
(ข) ผู แทนสวนราชการที่ เ กี่ ย วของในสาขาวิ ช าชี พ ที่ ข อ
ประเมิน 2 คน
(ค) ปลัดเทศบาล
(ง) ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง 1 คน ที่
เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพที่ขอประเมิน
(จ) ทองถิ่นจังหวัด

เป'นประธานกรรมการ
เป'นกรรมการ
เป'นกรรมการ
เป'นกรรมการ

เป'นกรรมการ/
เลขานุการ
ทําหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะหนาที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณและ
คุณภาพของงานของบุคคลที่ขอประเมินเพื่อเขาสูตําแหนง
(1.4) ใหเทศบาล เสนอขอปรับปรุงตําแหนงนั้น เป'นระดับ 7ว หรือ 7วช
ตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดประกอบดวย
(ก) รายละเอียดของภารกิจ และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจนถึงขนาดตองทําใหมีการ
ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงนั้นเป'นระดับ 7ว หรือ 7วช
(ข) ระบุ ภ ารกิ จ ที่ จ ะมอบหมายใหผู ที่ ข อปรั บ ระดั บ ตํ า แหนงที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ประกอบดวยอะไรบาง
(ค) เปรี ย บเที ย บปริ ม าณงานกอนและหลั ง การขอปรั บ ปรุ ง การกํ า หนดระดั บ
ตําแหนง
(ง) ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลปEจจุบันและภายหลังจากการมีการ
ปรับปรุงการกําหนดระดับตําแหนงนั้นแลว
(จ) ผลการประเมินการปฏิบัติงาน 3 ปJ
(1.5) กรณี ไ ดรั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาล (ก.ท.จ.) ให
สามารถปรับปรุงการกําหนดระดับตําแหนงนั้นเป'นระดับ 7 ว หรือ 7 วช ไดแลวใหเทศบาลดําเนินการแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลงาน ประกอบดวย
(ก) ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพที่ขอประเมินซึ่งมีระดับ
สูงกวาผูขอประเมิน 1 ระดับ ที่ ก.ท.จ. คัดเลือก
(ข) ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของในสาขาวิชาชีพ
ที่ขอประเมิน 2 คน
(ค) ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง 1 คน ที่เกี่ยวของ
กับสาขาวิชาชีพที่ขอประเมิน
(ง) ทองถิ่นจังหวัด

เป'นประธานกรรมการ
เป'นกรรมการ
เป'นกรรมการ
เป'นกรรมการ/เลขานุการ

79

ทําหนาที่ประเมินผลงานที่แสดงถึงความรูความชํานาญงาน ของบุคคลที่ขอประเมินเพื่อ
เขาสูตําแหนงในระดับ 7 ว หรือ 7วช
(1.6) เมื่อคณะกรรมการ ฯ ไดผานการตรวจสอบคุณสมบัติ และผลงาน ของผูนั้นแลว
ใหเทศบาลออกคํ า สั่ ง แตงตั้ ง ผู นั้ น ใหดํ า รงตํ า แหนงระดั บ 7 ว หรื อ 7 วช โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)
(2) การปรับตําแหนงที่สูงขึ้นตั้งแต ระดับ 8ว หรือ 8วช 9วช หรือ 9ชช ใหดําเนินการได
ตอเมื่อ
(2.1) ผูดํารงตําแหนงนั้นเป'นผูมีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวนที่จะแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงสูงขึ้นดังกลาว
(2.2) ลักษณะหนาที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหนงนั้น
เปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญมากกวาปริมาณงานเดิมถึงขนาดที่จะตองปรับระดับตําแหนงตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด
(2.3) ผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 ปJ โดยใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 ปJ ประกอบดวย
(ก) ผูทรงคุณวุฒิ ที่ ก.ท.จ. คัดเลือก 1 คน
(ข) ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของในสาขาวิชาชีพ
ที่ขอประเมิน 2 คน
(ค) ปลัดเทศบาล
(ง) ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง 1 คน
ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพที่ขอประเมิน
(จ) ทองถิ่นจังหวัด

เป'นประธานกรรมการ
เป'นกรรมการ
เป'นกรรมการ
เป'นกรรมการ
เป'นกรรมการ/เลขานุการ

เพื่อทําหนาตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะหนาที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณและ
คุณภาพของงานของบุคคลที่ขอประเมินเพื่อเขาสูตําแหนง
(2.4) ใหเทศบาลเสนอขอปรั บปรุ งตํ าแหนงนั้ น เป' นระดั บ 8ว หรื อ 8วช 9วช หรื อ 9ชช
ตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เพื่ อพิ จารณาทํ าความเห็นเสนอคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)
พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดประกอบดวย
(ก) รายละเอียดของภารกิจ และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจนถึงขนาดตองทําใหมีการ
ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงนั้นเป'นระดับ 8ว หรือ 8วช 9วช หรือ 9ชช
(ข) ระบุ ภ ารกิ จ ที่ จ ะมอบหมายใหผู ที่ ข อปรั บ ระดั บ ตํ า แหนงรั บ ผิ ด ชอบ
ประกอบดวยอะไรบาง
(ค) เปรี ย บเที ย บปริ ม าณงานกอนและหลั ง การขอปรั บ ปรุ ง การกํ า หนดระดั บ
ตําแหนง
(ง) ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลปEจจุบันและภายหลังจากมีการ
ปรับปรุงการกําหนดระดับตําแหนงนั้นแลว
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(จ) ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 ปJ
(2.5) กรณี ไดรั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกลางพนั ก งานเทศบาล (ก.ท.)
ใหสามารถปรับปรุงการกําหนดระดับตําแหนงนั้นเป'นระดับ 8ว หรือ 8วช 9วช หรือ 9ชช ไดแลวให
เทศบาลดําเนินการ แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพจากสถาบันการศึกษา หรือสวนราชการหรือองคกร
วิชาชีพที่ ก.ท. คัดเลือก จํานวน 3 คน เป'นคณะกรรมการการประเมินผลงานความชํานาญการและความ
เชี่ยวชาญ
(2.6) เมื่อผู ขอประเมิ นไดผานการประเมิ นจากคณะกรรมการประเมินผลงานความ
ชํ า นาญการและความเชี่ ย วชาญตามเกณฑคะแนนที่ กํา หนดแลว ใหนํ า เสนอผลการประเมิ น ของผู นั้ น ให
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ทราบ
(2.7) เมื่อคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ไดรับทราบผลการประเมินแลว
ใหเทศบาลออกคําสั่งแตงตั้งผูนั้นดํารงตําแหนงระดับ 8ว หรือ 8 วช 9วช หรือ 9ชช โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตวันที่ผูนั้นไดยื่นผลงาน
(3) ใหนํ า แนวทางในการเลื่ อนระดั บ และแตงตั้ ง ใหดํ า รงตํ า แหนงที่ สู ง ขึ้ น ตามหนั งสื อ
สํานักงาน ก.ท.จ.ลําพูน ที่ มท 0809.2/ว 276 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 มาใชเทาที่ไมขัดหรือ
แยงกับประกาศฉบับนี้
ขอ 197 ใหเทศบาลพิ จ ารณาตั้ ง งบประมาณคาใชจายเป' น คาตรวจผลงานของคณะ
กรรมการฯ โดยประสานงานกับ ก.ท.จ.
ขอ 198 การประเมิ น บุ ค คลเพื่ อ แตงตั้ ง ใหดํ า รงตํ า แหนงที่ สู ง ขึ้ น ในตํ า แหนงสํ า หรั บ
ผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณและในตําแหนงสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสายงานศึกษานิเทศก
หากเทศบาลเจาสังกัดตรวจสอบ พบวาพนักงานเทศบาลรายใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล
เรื่องสัดสวนการจัดทําผลงาน หรือเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเป'นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน
หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเป'นผลงานของตน หรือมีการจางวานผูอื่นทําผลงานใหโดยผลงานที่นํามาจัดทํา
นั้นไมใชผลงานที่แทจริงของตนใหนายกเทศมนตรีสั่งระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของ
พนักงานเทศบาลแลวดําเนินการทางวินัยแกพนักงานฯดังกลาว รวมทั้งผูที่เกี่ยวของตามควรแกกรณีตอไป
ขอ 199 หามมิใหผูขอรับการประเมินบุคคลซึ่งถูกระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอตาม
ขอ 196 และขอ 198 เสนอขอรับการประเมินบุคคล เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณและในตําแหนงสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น มีกําหนดเวลาไมนอยกวา
2 ปJนับแตวันถูกระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ
ขอ 200 ใหถื อ เป' น หนาที่ ข องผู บั งคั บ บั ญ ชาและเจาหนาที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการสงคํ า ขอ
ประเมินบุคคลที่จะตองตรวจสอบขอมูลประกอบคําขอประเมินบุคคลใหถูกตอง และในกรณีที่ผูขอรับการ
ประเมินหรือผูที่เกี่ยวของมีกรณีสมควรถูกดําเนินการทางวินัยตามที่กําหนดในขอ 194 และ ขอ 195
หากผูบังคับบัญชาผูใดละเลย ไมดําเนินการทางวินัย ใหถือวาผูบังคับบัญชานั้นกระทําผิดวินัยตามขอ 20
แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและ
การดําเนินการทางวินัย
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ขอ 201 การกํ า หนดใหไดรั บ เงิ น เดื อ นสํ า หรั บ พนั ก งานเทศบาลที่ ไ ดรั บ แตงตั้ ง ใหดํ า รง
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นใหเป'นไปตามประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหพนักงานเทศบาลไดรับเงินเดือนที่
ที่กําหนดในหมวด 3
ขอ 202 การเลื่อนพนักงานเทศบาลที่มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวากระทําผิดวินัย
อยางรายแรงหรือมีคําสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกฟUองรองคดีอาญาขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นใหเลื่อน
และแตงตั้งไดตั้งแตวันที่ผูบังคับบัญชาอาจเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกพนักงานผูนั้นไดเป'นตนไป
หมวด 10
การเลื่อนระดับพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา
ขอ 203 การเลื่อนและแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาใหดํารงตําแหนงและ
ระดับที่สูงขึ้นใหดําเนินการไดดังตอไปนี้
(ก) เลื่อนและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันได
(ข) เลื่อนและแตงตั้งจากผูสอบคัดเลือกได
(ค) เลื่อนและแตงตั้งจากผูไดรับคัดเลือก
ขอ 20485 ยกเลิก
ขอ 20586ยกเลิก
ขอ 20687ยกเลิก
ขอ 20788ยกเลิก
ขอ 20889ยกเลิก
ขอ 20990ยกเลิก
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ขอ 204ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 (ใหใชประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินผลงาน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 แทน)
86
ขอ 205ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 (ใหใชประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินผลงาน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 แทน)
87
ขอ 206ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 (ใหใชประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน. เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินผลงาน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 แทน)
88
ขอ 207ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 (ใหใชประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน หลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 แทน)
89
ขอ 208 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 (ใหใชประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินผลงาน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 แทน)
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ขอ 21091ยกเลิก
ขอ 21192ยกเลิก
ขอ 21293ยกเลิก
ขอ 21394ยกเลิก
ขอ 21495ยกเลิก
ขอ 21596ยกเลิก
ขอ 21697ยกเลิก
ขอ 21798ยกเลิก
ขอ 21899 ยกเลิก
ขอ 219100ยกเลิก
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ขอ 209 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 (ใหใชประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินผลงาน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 แทน)
91
ขอ 210 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน. เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 (ใหใชประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินผลงาน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 แทน)
92
ขอ 211 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 (ใหใชประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินผลงาน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 แทน)
93
ขอ 212 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 (ใหใชประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินผลงาน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 แทน)
94
ขอ 213 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 (ใหใชประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินผลงาน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 แทน)
95
ขอ 214 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 (ใหใชประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน หลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 แทน)
96
ขอ 215 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 (ใหใชประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินผลงาน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 แทน)
97
ขอ 216 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 (ใหใชประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินผลงาน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 แทน)
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ขอ 217 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 (ใหใชประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินผลงาน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 แทน)
99
ขอ 218 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(เพิ่มเติม)
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 (ใหใชประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 แทน)
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ขอ 220101ยกเลิก
ขอ 221102ยกเลิก
ขอ 222103ยกเลิก
หมวด 11
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ขอ 223 พนักงานเทศบาลผูใดปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป'นขาราชการ และปฏิบัติราชการ
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป'นที่พอใจของทางราชการ ถือวาผูนั้นมีความชอบ จะไดรับ
บําเหน็จความชอบซึ่งอาจเป'นคําชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ รางวัล หรือการไดเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามควรแก
กรณี
ขอ 224 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ใหผู บังคั บบัญ ชาพิจ ารณาโดยคํา นึงถึ ง
คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ไดปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะ
ในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัย และการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการ
เป'นพนักงานเทศบาล
ขอ 225 การเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานเทศบาล ที่อยูในหลักเกณฑตามที่กําหนดในหมวด
นี้ ใหอยูในดุลพินิจของผูบังคับบัญชาที่จะพิจารณา
ในกรณีที่ไมเลื่อนขั้นเงิ นเดือนใหพนักงานเทศบาลผูใด ใหผูบังคับ บัญชาแจงใหผูนั้นทราบ
พรอมทั้งเหตุผลที่ไมเลื่อนขั้นเงินเดือนให
ขอ 226 ในประกาศกําหนดนี้
"ปJ" หมายความวา ปJงบประมาณ
"ครึ่งปJแรก" หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม
"ครึ่งปJหลัง" หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน
"ครึ่งปJที่แลวมา" หมายความวา ระยะเวลาครึ่งปJแรกหรือครึ่งปJหลัง ที่ผานมาแลวแตกรณี
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ขอ 219 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 (ใหใชประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินผลงาน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 แทน)
101
ขอ 220 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 (ใหใชประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินผลงาน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพือให้ มีหรื อเลือนวิทยฐานะ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 แทน)
102

ขอ 221 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 (ใหใชประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินผลงาน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 แทน)
103
ขอ 222 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 (ใหใชประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินผลงาน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 แทน)
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ขอ 227 ใหผูบังคับบัญชาและผูที่ไดรับมอบหมายประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผ ล
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลปJละสองครั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) กําหนด
ขอ 228 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ใหเลื่อนปJละสองครั้ง ดังนี้
(1) ครั้งที่หนึ่ง เป'นการเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปJแรกโดยให
เลื่อนในวันที่ 1 เมษายน ของปJที่ไดเลื่อน
(2) ครั้งที่สอง เป'นการเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปJหลังโดยให
โดยใหเลื่อนในวันที่ 1 ตุลาคม ของปJถัดไป
ขอ 229 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ใหเลื่อนไดไมเกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือน
สําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งนั้น
ขอ 230 พนักงานเทศบาลซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแตละครั้งตอง
อยูในหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) ในครึ่งปJที่แลวมาไดปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนดวยความสามารถ และดวยความ
อุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ ซึ่งผูบังคับบัญชาไดพิจารณาประเมินตามขอ 227 แลว
เห็นวาอยูในเกณฑที่สมควรจะไดเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น
(2) ในครึ่งปJที่แลวมาตองไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ หรือไมถูก
ศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือความผิดที่ทําใหเสื่อม
เสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(3) ในครึ่งปJที่แลวมาตองไมถูกสั่งพักราชการเกินกวาสองเดือน
(4) ในครึ่งปJที่แลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(5) ในครึ่งปJที่แลวมาไดรับบรรจุเขารับราชการมาแลวเป'นเวลาไมนอยกวาสี่เดือน หรือได
ปฏิบัติราชการมาแลวเป'นเวลาไมนอยกวาสี่เดือนกอนถึงแกความตาย
(6) ในครึ่งปJที่แลวมาสําหรับผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝWกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ
วิจัยในประเทศหรือตางประเทศตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือน
(7) ในครึ่งปJที่แลวมาสําหรับผูไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสไปปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงานในตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือน
(8) ในครึ่ งปJ ที่แลวมาตองไมลา หรื อมาทํ า งานสายเกิ น จํ า นวนครั้ ง ที่ น ายกเทศมนตรี
หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายกําหนดเป'นหนังสือไวกอนแลว โดยใหคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพทองที่อันเป'น
ที่ตั้งของแตละสวนราชการหรือหนวยงาน
(9) ในครึ่งปJที่แลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไมเกินยี่สิบสามวัน
แตไมรวมถึงวันลาตาม (6) หรือ (7) และมีวันลาดังตอไปนี้
(ก) ลาอุ ป สมบท หรื อ ลาไปประกอบพิ ธี ฮั จ ย ณ เมื อ งเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย เฉพาะวันลาที่มีสิทธิ์ไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน
(ค) ลาป[ว ยซึ่ งจํ าเป'น ตองรั กษาตั วเป'น เวลานานไมวาคราวเดีย วหรือหลายคราว
รวมกันไมเกินหกสิบวันทําการ
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(ง) ลาป[ วยเพราะประสบอัน ตรายในขณะปฏิ บัติ ราชการตามหนาที่ห รือในขณะ
เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหนาที่
(จ) ลาพักผอน
(ฉ) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
การนั บ จํ า นวนวั น ลาไมเกิ น ยี่ สิ บ สามวั น สํ า หรั บ วั น ลากิ จ สวนตั ว และวั น ลาป[ ว ย
ที่ไมใชวันลาป[วยตาม (9) (ง) ใหนับเฉพาะวันทําการ
ขอ 231 พนักงานเทศบาลซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นในแตละครั้ง
ตองเป'นผูอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามขอ 230 และอยูในหลักเกณฑ
ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังตอไปนี้ดวย
(1) ปฏิบั ติงานตามหนาที่ ไดผลดีเ ดน มี ประสิทธิ ภาพและประสิทธิผ ล อันกอใหเกิ ด
ประโยชนและผลดียิ่งตอทางราชการและสังคมจนถือเป'นตัวอยางที่ดีได
(2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือไดคนควาหรือประดิษฐสิ่งใด
สิ่งหนึ่งซึ่งเป'นประโยชนตอทางราชการเป'นพิเศษ และทางราชการไดดําเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได
รับรองใหใชการคนควาหรือสิ่งประดิษฐนั้น
(3) ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่มีสถานการณตรากตรําเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการตอสูที่
เสี่ยงตอความปลอดภัยของชีวิตเป'นกรณีพิเศษ
(4) ปฏิ บั ติ ง านที่ มี ภ าระหนาที่ ห นั ก เกิ น กวาระดั บ ตํ า แหนงจนเกิ ด ประโยชน ตอทาง
ราชการเป'นพิเศษ และปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ของตนเป'นผลดีดวย
(5) ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย ยากลําบากเป'นพิเศษ
และงานนั้นไดผลดียิ่งเป'นประโยชนตอทางราชการและสังคม
(6) ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จเป'นผลดี
ยิ่งแกประเทศชาติ
ขอ 232 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามขอ 230 และขอ 231
ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนหรือผูไดรับมอบหมายนําผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ที่ไดดําเนินการตามขอ 227 มาเป'นหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง
โดยพิจารณาประกอบกับขอมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตามเหมาะสมกับ
การเป'นขาราชการและขอควรพิจารณาอื่น ๆ ของผูนั้น แลวรายงานผลการพิจารณานั้น พรอมดวยขอมู ล
ดังกลาวตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับจนถึงนายกเทศมนตรี
ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือแตละระดับที่ไดรับรายงาน
เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกเทศมนตรีดวย
ขอ 233 การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหนับชวงเวลาการปฏิบัติ
ราชการและการปฏิบัติงานตามขอ 230 (9) ในครึ่งปJที่แลวมาเป'นเกณฑเวนแตผูอยูในหลักเกณฑตาม
ขอ 230 (5) หรือ (6) (7) ใหนับชวงเวลาปฏิบัติงานของผูนั้นทุกตําแหนงและทุกแหงมาประกอบการพิจารณา
ดวย
ขอ 234 ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแตละครั้ง นายกเทศมนตรีพิจารณารายงานผล
จากผูบังคับบัญชาตามขอ 232 ถาเห็นวาพนักงานเทศบาลผูใดอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อน

86

ขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามขอ 230 และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป'นขาราชการใหเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแก
ผูนั้นครึ่งขั้น ถาเห็นวาพนักงานเทศบาลผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานอยูในหลักเกณฑตามขอ 231 ใหเลื่อนขั้น
เงินเดือนใหแกผูนั้นหนึ่งขั้น
ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผูใดไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครึ่งปJแรกไมถึงหนึ่งขั้น ถาในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปJหลัง นายกเทศมนตรีไดพิจารณาผลการปฏิบัติงานครึ่งปJแรกกับครึ่งปJหลัง
รวมกันแลวเห็นวามีมาตรฐานสูงกวาการที่จะไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นสําหรับปJนั้นนายกเทศมนตรี
อาจมี คํา สั่ ง ใหเลื่ อนขั้ น เงิ น เดื อ นรวมทั้ งปJ ของพนั ก งานเทศบาลผู นั้ น เป' น จํ า นวนหนึ่ ง ขั้ น ครึ่ งไดแตผลการ
ปฏิบัติงานทั้งปJของขาราชการผูนั้นจะตองอยูในหลักเกณฑประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังตอไปนี้
ดวย
(1) ปฏิ บั ติ ง านตามหนาที่ ไ ดผลดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล อั น กอใหเกิ ด
ประโยชนและผลดีตอทางราชการและสังคม
(2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือไดคนควา หรือประดิษฐสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป'นประโยชนตอทางราชการ
(3) ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่มีสถานการณตรากตรําเสี่ยงอันตราย หรือมีการตอสูที่เสี่ยง
ตอความปลอดภัยของชีวิต
(4) ปฏิ บั ติ ง านที่ มีภ าระหนาที่ ห นั ก เกิ น กวาระดั บ ตํ า แหนงจนเกิ ด ประโยชน ตอทาง
ราชการและปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ของตนเป'นผลดีดวย
(5) ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย ยากลําบากและงาน
นั้นไดผลดีเป'นประโยชนตอทางราชการและสังคม
(6) ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํากิจการอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จเป'นผลดีแก
ประเทศชาติ
ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผูใดมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑที่ ควรจะไดรับ การเลื่อนขั้ น
เงินเดือนครึ่งปJแรกหนึ่งขั้น แตไมอาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นใหได เพราะมีขอจํากัดเกี่ยวกับจํานวนเงิน
ที่จะใชเลื่อนขั้นเงินเดือนของสวนราชการนั้น ถาในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปJหลัง พนักงานเทศบาล ผูนั้นมี
ผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก และไมมีขอจํากัดเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะ
ใชเลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น นายกเทศมนตรีอาจมีคําสั่งใหเลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปJของพนักงานเทศบาล
ผูนั้นเป'นจํานวนสองขั้นได
ขอ 235 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปJใหแกพนักงานเทศบาล ซึ่งในครึ่งปJที่แลวมา
ไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามขอ 230 (9)(ช) ใหนายกเทศมนตรีพิจารณา
สั่งเลื่อนไดครั้งละไมเกินครึ่งขั้นเมื่อผูนั้นกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยใหสั่งเลื่อนยอนหลังไปในแตละครั้ง
ที่ควรจะไดเลื่อน ทั้งนี้ ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่นายกเทศมนตรีกําหนด
ขอ 236 นายกเทศมนตรี จะนํ าเอาเหตุ ที่พนักงานเทศบาลผู ใดถูกแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนในกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือถูกฟUองคดีอาญา มาเป'นเหตุในการไมพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานเทศบาลผูนั้นไมได
ขอ 237 ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผูใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑและ
ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือความผิดที่ทําใหเสื่อม
เสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุ
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โทษ และเป'นการถูกลงโทษจากการกระทําความผิดเดียวกัน ถาถูกสั่งไมเลื่อนขั้นเงินเดือนมาแลวเพราะเหตุที่
ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษจะสั่งไมเลื่อนขั้นเงินเดือนซ้ําอีกอีกครั้งหนึ่งเพราะ
เหตุการณกระทําความผิดเดียวกันนั้นไมได
ขอ 238 ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแลวมีผลทําให
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลผูใดไมเป'นไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศกําหนดนี้ให
นายกเทศมนตรีพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลผูนั้นเสียใหมใหเป'นไปตามหลักเกณฑที่กําหนด
ไวในประกาศกําหนดนี้
ขอ 239 ในครึ่งปJที่แลวมาถาพนักงานเทศบาลผูใด อยูเกณฑที่จะเลื่อนขั้นเงินเดือน แตผูนั้น
จะตองพนจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
ใหนายกเทศมนตรีสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูนั้น เพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ ในวันที่ 30
กันยายนของปJที่จะพนจากราชการ
ขอ 240 ในครึ่งปJที่แลวมาถาพนักงานเทศบาลผูใดอยูในเกณฑที่จะเลื่อนขั้นเงินเดือนแตผูนั้น
ถึงแกความตายกอนวัน ที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุล าคม ใหนายกทศมนตรีสั่ งเลื่ อนขั้ นเงิ นเดื อนใหผู นั้ นเพื่ อ
ประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญโดยใหมีผลในวันที่ผูนั้นถึงแกความตาย
ขอ 241 พนักงานเทศบาลผูใดไมอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น
ตามขอ 230 เพราะเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา หรือการมาทํางานสายตามที่กําหนด
แตนายกเทศมนตรีพิจารณาแลวเห็ นวามีเหตุผลพิเศษที่สมควรเลื่อนขั้ นเงินเดือนใหพนักงานเทศบาลผูนั้ น
ใหนายกเทศมนตรี ใหนําเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พรอมดวยเหตุผล เพื่อพิจารณาเป'น
การเฉพาะราย ถาคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เห็นชอบดวยจึงจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได
*** (ขอ 226 – 241 ความเดิมถูกยกเลิกและใหใชความที่ พิมพไวโดยแกไขตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2554 เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล)
ขอ 242 การเลื่อนขั้นเงินเดื อนพนั กงานเทศบาล ใหดําเนินการตามขอ 224 โดยให
เทศบาลตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑที่กําหนดในหมวดนี้และใหนายกเทศมนตรี
เป'นผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลทุกตําแหนง ตามความเห็นของคณะกรรมการ ดังกลาว
สําหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา ใหเทศบาลแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการระดับโรงเรียนของแตละโรงเรียนขึ้นมาพิจารณากอนเสนอคณะกรรมการฯตามวรรคหนึ่ง
โดยแยกพิจารณาตางหากจากพนักงานเทศบาลแลวรายงานให ก.ท. เพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
ขอ 243 ในการกําหนดโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ กําหนดวงเงินที่ใชในการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน และการกําหนดเงินตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานเทศบาล ใหเป'นไปตามที่ ก.ท. กําหนด
ขอ 244 พนั ก งานเทศบาลผู ใดถึ ง แกความตาย เนื่ อ งจากการปฏิ บั ติ ห นาที่ ร าชการ
ใหเทศบาลพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูนั้นเป'นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญทั้งนี้
ใหนํากฎหมายหรือระเบียบที่กําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 245 ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนของพนักงานเทศบาลผูถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ เป'นผูมีหนาที่รายงาน และเสนอขอใหพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป'นกรณีพิเศษ โดยรวบรวม
เอกสารที่เกี่ยวของ แลวเสนอใหผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกเทศมนตรี
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ในการรายงานและการเสนอขอใหพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป'นกรณีพิเศษ ตามวรรคหนึ่ง
ใหกําหนดรายละเอียด ดังนี้
(1) ชื่ อ พนั ก งานเทศบาลผู ถึ ง แกความตาย และประวั ติ ก ารรั บ ราชการของพนั ก งาน
เทศบาลผูถึงแกความตาย
(2) รายงานเหตุ ที่ พ นั ก งานเทศบาลผู นั้ น ถึ ง แกความตายเนื่ อ งจากการปฏิ บั ติ ห นาที่
ราชการ
(3) ความเห็นในการเสนอขอใหพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป'นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน
ในการคํานวณบําเหน็จ
(4) สําเนาเอกสารของทางราชการที่ออกเกี่ยวกับการตาย และสาเหตุการตาย
(5) เอกสารอื่น ๆ ที่มีความจําเป'นเพื่อประกอบการพิจารณา
ขอ 246 เมื่ อ นายกเทศมนตรี ไ ดรั บ รายงานดั ง กลาวแลว ใหนายกเทศมนตรี แ ตงตั้ ง
คณะกรรมการพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นสํ า หรั บ พนั กงานเทศบาลผู ถึ ง แกความตายเป' น กรณี พิเ ศษเพื่ อ
ประโยชนในการคํานวณบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษขึ้นคณะหนึ่ง จํานวนไมเกิน 3 คน ประกอบดวย
ปลัดเทศบาล และผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการ เพื่อพิจารณารายงานการขอเลื่อนขั้นเงินเดือน
กรณีพิเศษของพนักงานผูถึงแกความตายเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
ขอ 247 ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ใหพิจารณารายงานการขอเลื่อนขั้นเงินเดือน
กรณีพิเศษตามขอ 245 โดยใหพิจารณา ดังนี้
(1) พนักงานเทศบาลผูนั้นถึงแกความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไม
(2) เหตุที่ทําใหถึงแกความตายเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูตาย หรือ
จากความผิดของผูตายหรือไม
(3) ความเห็นสมควรเลื่อนขั้ นเงินเดือนใหเป'นกรณี พิเศษ เพื่อประโยชนในการคํานวณ
บําเหน็จหรือไม
ขอ 248 เมื่อคณะกรรมการไดพิจารณาตามขอ 247
แลว ใหประชุมพิจารณาและมี
ความเห็นวาสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานเทศบาลผูถึงแกความตายเป'นกรณีพิเศษเพื่อประโยชนในการ
คํานวณบําเหน็จ หรือไมหากเห็นวาควรเลื่อนขั้นเงินเดือนเป'นกรณีพิเศษไดจะสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนจํานวน
กี่ขั้น ทั้งนี้ใหนํากฎหมายหรือระเบียบที่กําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลมและเสนอ
ความเห็นในการพิจารณาตอนายกเทศมนตรีพิจารณาตอไป
ใหนายกเทศมนตรี เสนอเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษและความเห็นตาม
วรรคหนึ่ง ให ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบ
ขอ 249 การสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเป'นกรณีพิเศษสําหรับพนักงานเทศบาลผูถึงแกความตาย
เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการดังกลาว ใหนายกเทศมนตรีเป'นผูมีอํานาจสั่งตามมติของ ก.ท.จ. ตามขอ
248 โดยใหมีผลเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จเทานั้น
ขอ 250 การเลื่อนขั้นเงินเดือนเป'นกรณีพิเศษสําหรับพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา
ผูถึงแกความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการดังกลาวใหนายกเทศมนตรีเป'นผูมีอํานาจสั่งตามความเห็น
ของคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป'นกรณีพิเศษ โดยใหมีผลเพื่อประโยชนในการคํานวณ
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บําเหน็จ ความชอบกรณีพิเศษแลวรายงานให ก.ท. ทราบ เพื่อแจงใหหนวยงานที่ไดรับการจัดสรรอัตรา
เงินเดือนของตําแหนงจากสํานักงบประมาณทําความตกลงกับสํานักงบประมาณตอไป

หมวด 12
โครงสร)างการแบ+งส+วนราชการ
ขอ 251 การกําหนดและการเปลี่ยนแปลงขนาดของเทศบาล กรอบระดับตําแหนงผูบริหาร
ของเทศบาล ใหดําเนินการได ดังนี้
(1) ใหกําหนดขนาดของเทศบาลออกเป'น 3 ขนาด ไดแก ขนาดใหญขนาดกลาง
และขนาดเล็ก เทศบาลใดจะเป'นขนาดใดใหกําหนด ดังนี้
(ก) เทศบาลชั้น 1
เดิมจัดใหเป'นเทศบาลขนาดใหญ
(ข) เทศบาลชั้น 2 – 6
เดิมจัดใหเป'นเทศบาลขนาดกลาง
(ค) เทศบาลชั้น 7 เดิม จัดใหเป'นเทศบาลขนาดเล็ก
(2) เทศบาลสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดไดตามความจําเป'นและความเหมาะสมโดย
จะตองผานเกณฑเบื้องตนตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กําหนด
(3) คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป'นผูพิจารณาเห็นชอบการกําหนดขนาดของ
เทศบาลเป'นขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็กตามที่เทศบาลเสนอ
(4) ใหนําการกําหนดขนาดของเทศบาลมาใชในการกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงระดับ
ตําแหนงผูบริหารของเทศบาล ตามกรอบระดับตําแหนงฯ แนบทายหลักเกณฑนี้
การกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงระดับ ตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ใหเป'น ไปตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
(5) การเปลี่ยนแปลงขนาดเทศบาลหรือระดับตําแหนงตามขอ 2 และขอ 4 ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กอน
ขอ 252 ใหเทศบาลกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการเพื่อรองรับอํานาจหนาที่ตาม
ที่กําหนดในกฎหมายวาดวยเทศบาล กฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และกฎหมายอื่นที่กําหนดอํานาจหนาที่ใหแกเทศบาล
ในการกํ าหนดโครงสรางสวนราชการตามวรรคหนึ่ง ใหคํา นึงถึ งความตองการ และความ
เหมาะสมของเทศบาล โดยใหมีการแบงสวนราชการดังตอไปนี้
(1) สํานักปลัดเทศบาล
(2) กอง หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ใหสวนราชการตาม (1) มีฐานะเป'นกอง หรือสํานัก
*** (แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2552 เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ ยวกั บโครงสรางการแบงสวนราชการ วิ ธี การบริ หารและปฏิ บั ติ งานของพนั กงานเทศบาล การปฏิ บั ติ งาน
ของพนั กงานเทศบาลและกิ จการอั นเกี่ ยวกั บการบริ หารงานบุ คคลในเทศบาล (แกไขเพิ่ มเติ ม ฉบั บที่ 3 )
พ.ศ.2552)
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ขอ 253 ใหเทศบาลประกาศกําหนดกองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นตาม ขอ 252
วรรคสอง (2) ซึ่งถือวาเป'นสวนราชการที่มีความจําเป'นในการบริหารราชการของเทศบาล ดังนี้
(ก) สวนราชการที่เป'นสํานักหรือกอง
(1) การคลัง
(2) การชาง
(3) การสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
(4) การการศึกษา
(5) วิชาการและแผนงาน
(6) การประปา
(7) การแพทย
(8) การชางสุขาภิบาล
(9) การสวัสดิการสังคม
(10) บริหารกลาง เป'นสวนราชการระดับสํานัก
ข. หน+วยตรวจสอบภายในและแขวง
*** (แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจั ง หวั ด ลํ า พู น ลงวั น ที่ 8 ธั น วาคม 2552
เรื่ อง มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ ย วกับโครงสรางการแบงสวนราชการ วิ ธี การบริ หารและปฏิ บัติ งานของพนั กงาน
เทศบาล การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานเทศบาลและกิ จ การอั น เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลในเทศบาล
(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2552)
ขอ 254 ภายใตบังคับขอ 252 เทศบาลอาจประกาศกําหนดกอง หรือสวนราชการอื่นได
ตามความเหมาะสม และความจําเป'นของเทศบาล โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
ขอ 255 ในการประกาศกําหนดกองหรือสวนราชการตามขอ 254 ใหเทศบาลจัดทําเป'น
ประกาศเทศบาล โดยใหกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของกองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นโดย
มีแนวทางการกําหนด ดังนี้
(1) สํ า นั ก ปลั ด เทศบาล ใหมี ห นาที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ ราชการทั่ ว ไปของ
เทศบาล และราชการที่มิไดกําหนดใหเป'นหนาที่ของกอง หรือสวนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้ง
กํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในเทศบาลใหเป'นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล
(2) กองวิ ช าการและแผนงาน มีห นาที่ เ กี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห นโยบายและแผน
ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกําหนดนโยบายจัดทําแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนและโครงการตาง ๆ ซึ่ ง อาจเป' น นโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง
การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป'นนโยบายแผนงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยาและ
โครงการระดั บ ชาติ ระดั บ กระทรวง ระดั บกรม หรื อระดับ จั งหวั ดแลวแตกรณี และปฏิบั ติ หนาที่อื่น ที่
เกี่ยวของ
(3) กองคลัง สํานักการคลังมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจาย การรับ
การนําสงเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน
คาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณฐานะทางการเงิน การ
จัดสรรเงินตาง ๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ การควบคุมการ
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เบิกจาย งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําปJ งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
และที่ไดรับมอบหมาย
(4) กองชาง สํานักการชางมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบ
การจัด ทํา ขอมูล ทางดานวิ ศวกรรม การจัดเก็บ และทดสอบคุณภาพวัส ดุ งานออกแบบและเขีย นแบบการ
ตรวจสอบ การกอสราง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการกอสรางและ
ซอมบํารุง การควบคุมการกอสรางและซอมบํารุง งานแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวม
ประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย
(5) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมมีหนาที่
เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนสงเสริมสุขภาพและอนามัย กองปUองกันโรคติดตอ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและ
งานอื่น ๆ เกี่ยวกับการใหบริการดานสาธารณสุข งานสัตวแพทย ในกรณีที่ยังไมไดจัดตั้งกองแพทย จะมีงาน
ดานการรักษาพยาบาลในเบื้องตนเกี่ยวกับศูนยบริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข
(6) กองการศึกษา สํานักการศึกษามีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร
ศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เชน การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาโดยใหมี
งาน ธุรการ งานการเจาหนาที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศ งานกิจการนักเรียน
งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝWกและสงเสริมอาชีพ งานหองสมุดพิพิธภัณฑและ
เครือขายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา สงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งาน
กิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
(7) กองสวั ส ดิ ก ารและสั ง คม สํ า นั ก สวั ส ดิ ก ารสั ง คมมี ห นาที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห การสงเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบ
ชุมชนหนาแนน และชุมชนแออัด การจัดใหมีและสนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชน การสงเสริมงานประเพณี
ทองถิ่ น และงานสาธารณะ การใหคํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า หรื อ ตรวจสอบเกี่ ย วกั บ งานสวั ส ดิ ก ารสั ง คมและ
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ
(8) กองการประปา สํานักการประปามีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม
การผลิตและการจําหนายน้ําประปา การติดตั้งประปา การควบคุมการดําเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณรายได
รายจาย การบัญชี พัสดุ การวางแผนปรับปรุงในขอบกพรองตาง ๆ ของการประปา รวมทั้งการปฏิบัติ
หนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(9) กองการแพทย สํานักการแพทยมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพยาบาล
และการบริการทางการแพทย งานวิชาการและแผนงานทางดานการแพทยพยาบาลและบริการสาธารณสุข
งานเภสัชกรรม ทัตนสาธารณสุข งานชันสูตรและรังษีวิทยา งานเวชกรรม งานผูป[วยนอก งานผูป[วยในและ
หองคลอด งานหองผาตัด และวิสัญญี รวมทั้งงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
(10) กองชางสุขาภิบาล สํานักการชางสุขาภิบาลมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การจัดการสิ่งแวดลอม ดานวัสดุที่ใชแลว (ขยะ) การจัดการคุณภาพน้ํา การควบคุมออกแบบและกอสราง
อาคารโรงงาน ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสียและมลพิษใน
ดานอื่น ๆ รวมทั้งการปฏิบัติงานตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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(11) หนวยตรวจสอบภายใน มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบ
บัญชี เอกสารการเบิกจาย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งาน
ตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพยสินและการทําประโยชนจากทรัพยสินเทศบาลและงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย
(12) แขวงมีหนาที่ความรับผิดชอบกิจการภายในแขวงในสวนที่เป'นอํานาจหนาที่
ของปลัดเทศบาล โดยใหมีสํานักงานแขวง งานการศึกษา งานคลัง งานสวัสดิการสังคม งานการประปา
งานสาธารณสุข งานชาง อยูในแขวง หรืออาจจะใหมีการแบงสวนงานอื่น ๆ ที่จําเป'นมาปฏิบัติหนาที่ใน
แขวงนั้น รวมทั้งปฏิบัติงานในหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ 256 ขอ สํานักปลัดเทศบาลมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล
และราชการที่มิไดกําหนดใหเป'นหนาที่ของสํานัก กอง หรือสวนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกํากับ
และเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในเทศบาลใหเป'นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล โดยมี หั ว หนาสํ า นั กปลั ด เทศบาลเป' น ผู ปกครองบั ง คั บ บั ญ ชาพนั ก งานและลู ก จาง
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักปลัดเทศบาล
ขอ 257 สํานัก กอง หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นตามขอ 252 วรรคสอง (2)
ใหมีหนาที่รับผิดชอบตามที่กําหนดในประกาศเทศบาล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน เทศบาล
ขอ 258 การแบงสวนราชการภายในสํานักปลัดเทศบาล สํานัก กอง หรือสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอื่นตามขอ 252 ใหกําหนดเป'นประกาศเทศบาลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล ทั้งนี้ ใหกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบภายในสวนราชการภายในไวในประกาศเทศบาล
ดังกลาวดวย
การกําหนดหนาที่รับผิดชอบของสวนราชการที่จัดแบงภายในตามวรรคหนึ่ง ตองเป'นหนาที่
ความรับผิดชอบที่อยูในขอบเขตของหนาที่ความรับผิดชอบของสวนราชการนั้น
ขอ 259 การจั ด ตั้ ง การปรั บ ปรุ ง การรวมหรื อ การยุ บ เลิ ก การแบงสวนราชการตาม
ขอ 253 ใหเทศบาลพิจารณาเสนอความเห็นและพิจารณาอัตรากําลัง การจัดสรรงบประมาณใหสอดคลอง
กันแลวเสนอตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล พิจารณาใหความเห็นชอบ
ในการพิจารณาขอจัดตั้ง ปรับปรุง การรวมหรือการยุบเลิกการแบงสวนราชการตาม วรรค
หนึ่ง ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล พิจารณาโดยคํานึงถึงภารกิจอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของ
เทศบาล ตามที่ กฎหมายกํ า หนด ลั กษณะงาน คุ ณภาพของงาน ปริ มาณงาน และความจํ า เป' น ความ
เหมาะสม ตลอดทั้งอัตรากําลังของพนักงานของสวนราชการ และงบประมาณคาใชจายตาง ๆ ของเทศบาล
ประกอบดวย
ขอ 259/1104 เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล(ก.ท.จ.)มี มติเห็นชอบการจัดตั้งหรื อ
ปรับปรุงการกําหนดสวนราชการใหม ตามขอ 259 แลว ใหเสนอการขอจัดตั้งหรือกําหนดปรับปรุงกําหนด
สวนราชการและกําหนดตําแหนงใหมใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.)พิจารณาใหความเห็นชอบ
โดยใหมีรายการ ดังนี้
(1) เหตุผลความจําเป'นที่จัดตั้งหรือปรับปรุงการกําหนดสวนราชการใหม
104

ขอ 259/1 เพิ่มโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
วันที่ 13 กันยายน 2548
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(2) ภารกิจ อํานาจ หนาที่ ความรับผิดชอบของสวนราชการเดิม
(3) อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของสวนราชการที่จะขอจัดตั้ง
(4) ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ คุณภาพ และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากเดิมถึงขนาดตองจัดตั้ง
หรือตองมีการปรับปรุง
(5) กรอบโครงสรางอัตรากําลังพนักงานเทศบาลใหม สวนราชการเดิมและที่จัดตั้งใหม
(6) รางประกาศเทศบาล กํา หนดสวนราชการที่ปรั บปรุ งใหม โดยกําหนดอํ านาจหนาที่
ความรับผิดชอบและการจัดแบงสวนราชการภายในดวย
ขอ 260 การจัดตั้งกองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นขึ้นใหม เพื่อรองรับภารกิจหนาที่
ของเทศบาล หรือการปรับปรุงการกําหนดสวนราชการของเทศบาล ซึ่งมีการจัดตั้งกอง หรือสวนราชการขึ้น
ใหม ใหเทศบาล เสนอเหตุผลความจําเป'น และรางประกาศเทศบาล กําหนดกองหรือสวนราชการขึ้นใหม
เพื่อให ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยใหมีรายการ ดังนี้
(1) เหตุผล ความจําเป'นที่ตองจัดตั้งกองหรือสวนราชการขึ้นใหม
(2) ชื่อกองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
(3) อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของกองหรือสวนราชการ นั้น
(4) ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติตามขอ (3) คุณภาพและปริมาณงานถึงขนาดตองจัดตั้งเป'น
หนวยงานระดับ กองและกําหนดอัตรากําลังพนักงานเทศบาลในสวนราชการนั้น
(5) รางประกาศเทศบาล กําหนดสวนราชการที่ปรับปรุงใหม โดยกําหนดอํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบของกองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและการจัดแบงสวนราชการภายในตามขอ 258
ในการพิจารณาของ ก.ท.จ. ใหคํานึงถึงภารกิจอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของเทศบาล
ตามที่กฎหมายกําหนดลักษณะงานคุณภาพของงาน ปริมาณงาน และความจําเป'นความเหมาะสม ตลอดทั้ง
อัตรากําลังของพนักงานเทศบาล และงบประมาณคาใชจายตาง ๆ ของเทศบาล
ขอ 261 เมื่อ ก.ท.จ.

ไดพิจารณาการขอจัดตั้งหรือปรับปรุงการกําหนดสวนราชการตาม

ขอ 259 แลว
(1) มีมติเห็นชอบการจัดตั้งหรือปรับปรุงการกําหนดสวนราชการใหม และอัตรากําลัง
พนักงานเทศบาล ที่กําหนดในกองหรือสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม เป'นการปรับเกลี่ยมาจากกองหรือสวน
ราชการอื่นภายในเทศบาล โดยไมเพิ่มอัตรากําลัง ใหนายกเทศบาลลงนามในประกาศใชบังคับ และดําเนินการ
ตามมติ ก.ท.จ.
(2) มีมติเห็นชอบการจัดตั้งหรือปรับปรุงการกําหนดสวนราชการใหม และอัตรากําลัง
พนักงานเทศบาล ที่กําหนดในกองหรือสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม เป'นการกําหนดตําแหนงเพิ่มใหม ใหเสนอ
เรื่องการกําหนดตําแหนงเพิ่มใหมให ก.ท. ใหความเห็นชอบกอน
(3) มีมติเป'นประการอื่นใด ใหเทศบาลดําเนินการตามมติของ ก.ท.จ. นั้น
หมวด 13
วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ขอ 262 ในการบริหารกิจการของเทศบาล คณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีในรูปแบบ
คณะเทศมนตรี อาจมอบอํานาจโดยทําเป'นหนังสือใหนายกเทศมนตรี เทศมนตรี ปลัดเทศบาลหรือรอง
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ปลัดเทศบาลทําการแทนคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีแลวแตกรณีได ทั้งนี้ ใหเป'นไปตามกฎหมายวา
ดวยเทศบาล
เทศบาลที่มีการบริหารในรูปแบบเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง การรักษาราชการแทน
หรือการปฏิบัติราชการแทนของนายกเทศมนตรีใหเป'นไปตามกฎหมายวาดวยเทศบาล
ขอ 263 ในสํานักกองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น มีผูอํานวยการสํานักผูอํานวยการ
กอง หรื อหั ว หนาสวนราชการที่ เ รี ย กชื่ ออยางอื่ น คนหนึ่ งเป' น ผู ปกครองบั งคั บ บั ญ ชาขาราชการ และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานัก กอง หรือสวนราชการนั้น
ขอ 264 ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการวินิจฉัยปEญหาและสั่งการใหใช
หลักการแบงอํานาจและหนาที่ตามลักษณะของเรื่องดังตอไปนี้
ปลัดเทศบาล
(1) เรื่องที่นายกเทศมนตรีสั่งการเกี่ยวกับนโยบายของเทศบาล
(2) เรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับระบุใหเป'นอํานาจหนาที่ของปลัดเทศบาล
(3) เรื่องซึ่งตกลงกันไมไดระหวางหนวยงานตาง ๆ ภายใตบังคับบัญชา
(4) เรื่องในหนาที่สํานักงานเทศบาล
(5) เรื่องที่หัวหนาสวนราชการเห็นเป'นปEญหาและเสนอมาเพื่อรับคําวินิจฉัยหรือในกรณี
(6) พิเศษอื่นใด
(7) เรื่องที่ปลัดเทศบาลสั่งการโดยเฉพาะ
(8) เรื่องที่หัวหนาสวนราชการตาง ๆ เห็นสมควรเสนอเพื่อทราบ
รองปลัดเทศบาล
เรื่องใดที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ระบุใหเป'นอํานาจหนาที่ปลัดเทศบาล หาก
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับนั้นมิไดกําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเป'นอยางอื่น ปลัดเทศบาลจะมอบ
อํานาจโดยทําเป'นหนังสือใหรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนในนามของปลัดเทศบาลก็ได
หัวหนาสวนราชการ
(1) เรื่องใดที่เป'นหนาที่ของสวนราชการใดอยูแลว หรือซึ่งจะไดมอบหมายกิจการใหมให
หัวหนาสวนราชการนั้นเป'นผูสั่งการและรับผิดชอบโดยตรง
(2) เรื่องเขาลักษณะที่จะตองเสนอนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลใหเสนอปลัดเทศบาล
ตามลําดับ เมื่อนายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาลพิจารณาวินิจฉัยสั่งการประการใดแลวใหหัวหนาสวนราชการ
พึงปฏิบัติตามคําสั่งนั้น
(3) การปฏิบัติงานภายในสวนราชการนั้น หัวหนาสวนราชการพึงอนุโลมตามหลักดังกลาว
ขางตนตามลําดับชั้น
ขอ 265 ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยเทศบาล การกําหนดใหพนักงานเทศบาลตําแหนงที่มิได
กํ า หนดไวในประกาศนี้ บั ง คั บ บั ญ ชาพนั ก งานเทศบาลในสวนราชการใด ฐานะใด ใหเป' น ไปตามที่
นายกเทศมนตรีมอบหมาย โดยทําเป'นหนังสือ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนด
ขอ 266 อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติการปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่นที่
ผูดํารงตําแหนงใดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคั บ หรือคําสั่ งใด หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได
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กําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเป'นอยางอื่น หรือมิไดหามเรื่องการมอบอํานาจไวผูดํารงตําแหนงนั้นอาจมอบ
อํานาจใหผูดํารงตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทนได ดังนี้
(1) ปลัดเทศบาลอาจมอบใหรองปลัดเทศบาล ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง หรือ
หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
(2) ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นอาจ
มอบใหพนักงานเทศบาลในกองหรือสวนราชการนั้น
การมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนตาม วรรคหนึ่ง (1) และ (2) ใหทําเป'นหนังสือ
ขอ 267 เมื่อมีการมอบอํานาจตามขอ 266 โดยชอบแลว ผูรับมอบอํานาจมีหนาที่ตองรับ
มอบอํานาจนั้น และจะมอบอํานาจนั้นใหแกผูดํารงตําแหนงอื่นตอไปไมได
ขอ 268 ในการมอบอํานาจตามขอ 266 (1) และ (2) ใหผูมอบอํานาจพิจารณาถึงการ
อํานวยความสะดวกแกประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพ
ของตําแหนงของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจตองปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบอํานาจตามวัตถุประสงคของ
การมอบอํานาจดังกลาว
เมื่อไดมอบอํานาจแลว ผูมอบอํานาจมีหนาที่กํากับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผูรับ
มอบอํานาจ และใหมีอํานาจแนะนําและแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจได
ขอ 269 ในกรณี ที่ ไ มมี ป ลั ด เทศบาล หรื อ มี แ ตไมสามารถปฏิ บั ติ ร าชการไดใหรอง
ปลั ด เทศบาลเป' น ผู รั ก ษาราชการแทน ถามี ร องปลั ด เทศบาลหลายคนใหนายกเทศมนตรี แ ตงตั้ ง รอง
ปลัดเทศบาลคนหนึ่งเป'นผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองปลัดเทศบาล หรือมีแตไมสามารถ
ปฏิ บั ติ ร าชการได ใหนายกเทศมนตรี แ ตงตั้ ง พนั ก งานเทศบาลในเทศบาลซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหนงไมต่ํ า กวา
ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นเป'นผูรักษาราชการแทน
ในกรณีที่ไมมี รองปลั ดเทศบาล หรื อมีแตไมสามารถปฏิ บัติร าชการไดนายกเทศมนตรีจ ะ
แตงตั้ งพนั กงานเทศบาลในเทศบาลซึ่ งดํ า รงตํ า แหนงไมต่ํ า กวาผู อํ า นวยการกองหรื อหั ว หนาสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่นเป'นผูรักษาราชการแทนก็ได
ขอ 270 105 ในกรณี ที่ไมมี ผู ดํ า รงตํ า แหนงผู อํ า นวยการสํ า นั ก ผู อํ า นวยการกอง หรื อ
หัว หนาสวนราชการที่ เ รีย กชื่ออยางอื่ น หรือมี แตไมสามารถปฏิบั ติ ราชการได ใหนายกเทศมนตรี แตงตั้ ง
พนักงานเทศบาลในสํานักกองหรือสวนราชการนั้นคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรใหเป'นผูรักษาราชการแทนไดแต
เพื่อความเหมาะสมแกการรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในสํานักกองหรือสวนราชการนั้น นายกเทศมนตรี
อาจจะแตงตั้งพนั กงานเทศบาลคนใดคนหนึ่งซึ่ งดํ ารงตํา แหนงไมต่ํ ากวาผู อํา นวยการกองหรือหัวหนาสวน
ราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นเป'นผูรักษาราชการแทนก็ได
ขอ 271 ใหผูรักษาราชการแทนมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน
ในกรณีที่มีผูดํารงตําแหนงใด หรือผูรักษาราชการแทนผูดํารงตําแหนงนั้นมอบหมายหรือ
มอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทน ใหผูปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับ
ผูซึ่งมอบหมายหรือมอบอํานาจ
105

ขอ 270 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2546 วันที่ 2 ตุลาคม 2546

96

ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงใดเป'นกรรมการหรือใหมีอํานาจหนาที่อยาง
ใด ใหผู รั ก ษาราชการแทนหรื อ ผู ปฏิ บั ติ ร าชการแทนมี อํ า นาจหนาที่ เ ป' น กรรมการหรื อ มี อํ า นาจหนาที่
เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้นในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนดวยแลวแตกรณี
ขอ 272 การเป'นผูรักษาราชการแทนตามที่กําหนดในมาตรฐานทั่วไปนี้ ไมกระทบกระเทือน
อํานาจนายกเทศมนตรี ซึ่งเป'นผู บังคั บบัญ ชาที่ จะแตงตั้งพนักงานเทศบาลอื่นเป'นผู รักษาราชการแทนตาม
อํานาจหนาที่ที่มีอยูตามกฎหมาย
ในกรณีที่มีการแตงตั้งผูรักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง ใหผูดํารงตําแหนงรองพนจากความ
เป'นผูรักษาราชการแทนนับแตเวลาที่ผูไดรับการแตงตั้งตามวรรคหนึ่งเขารับหนาที่
ขอ 273 ในกรณีที่ตํ าแหนงพนักงานเทศบาลตํ าแหนงอื่ นวางลง หรื อผูดํ ารงตํา แหนงไม
สามารถปฏิบัติราชการได และเป'นกรณีที่มิไดมีการกําหนดไวเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทนและการรักษา
ราชการแทน ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจสั่งใหพนักงานเทศบาลที่เห็นสมควรใหรักษาการในตําแหนงนั้นได
โดยใหพิจารณาถึงความรูความสามารถ ความเหมาะสมและเป'นประโยชนตอทางราชการสูงสุด สําหรับกรณี
ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาวางลงหรือผูดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการได
และมีการแตงตั้ งผู ดํา รงตํา แหนงผูชวยไว ใหผูดํ ารงตํา แหนงผูชวยเป' นผู รักษาการในตํ าแหนงถามี ผูดํ ารง
ตําแหนงผูชวยหลายคน ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงผูชวย คนหนึ่งหรือหลายคน
รักษาการในตําแหนงตามลําดับไวเป'นการลวงหนาได
ผูรักษาการในตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ใหมีอํานาจหนาที่ตามตําแหนงที่รักษาการนั้น ในกรณี
ที่มีกฎหมายอื่น กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือ คําสั่ง
ผูบังคับบัญชาแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงนั้น เป'นกรรมการหรือใหมีอํานาจหนาที่ใด ก็ใหผูรักษาการในตําแหนง
ทําหนาที่กรรมการหรือมีอํานาจหนาที่อยางนั้น ในระหวางที่รักษาการในตําแหนง แลวแตกรณี
หมวด 14
กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
สวนที่ 1
การสั่งพนักงานประจําเทศบาล
ขอ 274 ใหนายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. มีอํานาจสั่งพนักงานเทศบาลให
ประจํ า เทศบาลเป' น การชั่ ว คราว โดยใหพนจากตํ า แหนงหนาที่ เ ดิ ม ได ในกรณี ที่มี เ หตุ ผ ลความจํ า เป' น
ดังตอไปนี้
(1) เมื่อพนักงานเทศบาลมีกรณีถูกกลาวหาหรือมีกรณีเป'นที่สงสัยวากระทําผิดวินัยอยาง
รายแรง หรื อถูกฟU องคดี อาญา หรื อตองหาวากระทํ าความผิด อาญา เวนแตเป' น ความผิ ดที่ ไดกระทํ าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกรณีที่ถูกฟUองนั้น พนักงานอัยการรับเป'นทนายแกตางใหและถา ใหผูนั้น
คงอยูในตําแหนงหนาที่เดิมตอไปจะเป'นอุปสรรคตอการสืบสวนสอบสวน หรืออาจเกิดการเสียหายแกราชการ
(2) เมื่อพนักงานเทศบาลกระทําหรื อละเวนกระทํา การใดจนตองคํ าพิพากษาถึงที่สุ ด
วาเป'นผูกระทําความผิดอาญา และผูมีอํานาจดังกลาวพิจารณาเห็นวาขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษา
ถึงที่สุดนั้นไดความประจักษชัดอยูแลววาการกระทําหรือละเวนกระทําการนั้นเป'นความผิดวินัยรายแรง
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(3) เมื่ อ พนั ก งานเทศบาลละทิ้ ง หรื อ ทอดทิ้ ง หนาที่ ร าชการ และผู บั ง คั บ บั ญ ชาได
ดําเนินการสืบสวนแลวเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร และการละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการนั้นเป'นเหตุให
เสียหายแกราชการอยางรายแรง
(4) เมื่อพนักงานเทศบาลกระทําผิดวินัยอยางรายแรงและไดรับสารภาพเป'นหนังสือตอ
ผูบังคับบัญชา หรือใหถอยคํารับสารภาพตอผูมีหนาที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับวินัยการรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัยและไดมีการบันทึกถอยคํารับสารภาพเป'นหนังสือ
(5) เมื่อพนักงานเทศบาลมีกรณีถูกแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น ทําการสอบสวนในกรณีถูก
กลาวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเป'นผูขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามสําหรับพนักงานเทศบาล
(6) เมื่อพนักงานเทศบาลมีกรณีถูกแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวน หรือมีการ
ใชสํานวนการสอบสวนพิจารณาดําเนินการในกรณีถูกกลาวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถ
ในอันที่จะปฏิบัติราชการ บกพรองในหนาที่ราชการหรือประพฤติตน ไมเหมาะสมกับตําแหนง หนาที่ราชการ
หรือมีกรณีที่ปรากฏชัดแจงตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย
(7) เมื่อพนักงานเทศบาลผูดํารงตําแหนงใดมีกรณีถูกกลาวหา หรือมีกรณีเป'นที่สงสัยวา
มีพฤติการณไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้นซึ่งผูบังคับบัญชาไดสืบสวนแลวเห็นวากรณีมี
มูล และถาใหผูนั้นคงอยูในตําแหนงเดิมตอไปอาจเกิดการเสียหายแกราชการ
(8) เมื่อพนักงานเทศบาลไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
(9) เมื่อพนักงานเทศบาลไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรส ซึ่งไปปฏิบัติหนาที่ราชการ
หรือไปปฏิบัติงานในตางประเทศ
(10) เมื่อพนักงานเทศบาลไดรับทุนรัฐบาลหรือทุนของเทศบาลใหไปศึกษาหรือฝWกอบรม
ในประเทศ หรือตางประเทศ
(11) กรณี อื่น ที่ มีเ หตุผ ลความจํ า เป' น พิเ ศษเพื่ อประโยชน แกราชการ โดยไดรั บ ความ
เห็นชอบจาก ก.ท.จ.
ขอ 275 ในการเสนอขอให ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบการสั่งพนักงานเทศบาลให
ประจําเทศบาล ใหแสดงรายละเอียดในคําเสนอขอ ดังตอไปนี้
(1) คํา ชี้แจง เหตุ ผลความจํา เป' น และประโยชนแกราชการ และระยะเวลาที่ จะสั่ ง
พนักงานเทศบาลใหประจําเทศบาล ทั้งนี้ ตองไมเกินหกเดือน เวนแตการสั่งประจําเทศบาลตามขอ 274 (8)
(9) และ(10) ใหสั่งไดไมเกินระยะเวลาที่ผูนั้นไดรับอนุญาตใหลา
(2) หนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการที่จะมอบหมายแกผูถูกสั่งใหประจํา
เทศบาล ยกเวนกรณีตามขอ 274 (8) (9) และ (10)
ขอ 276 การสั่งพนักงานเทศบาลใหประจําเทศบาล ใหนายกเทศมนตรีสั่งไดตามมติของ
ก.ท.จ. เป'นเวลาไมเกินหกเดือนนับแตวันที่ถูกสั่งใหประจํา เวนแต กรณีสั่งประจําเทศบาลตามขอ 274
(8) (9) และ (10) ใหสั่งไดไมเกินระยะเวลาที่ผูนั้นไดรับอนุญาตใหลา
เมื่อมีการสั่งพนักงานเทศบาลผูใดใหประจําเทศบาลแลว และถานายกเทศมนตรี เห็นวายังมี
เหตุ ผ ลความจํ า เป' น พิ เ ศษที่ จ ะตองสั่ งใหผู นั้ น ประจํ า ตอไปอี ก เกิ น กํ า หนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง ใหขอความ
เห็นชอบขยายเวลาตอ ก.ท.จ. ไดอีกไมเกินหนึ่งปJ โดยเมื่อรวมกันแลวใหขยายเวลาสั่งประจําเทศบาล ไดไมเกิน
หนึ่งปJ หกเดือน ทั้ งนี้ ใหขอขยายเวลากอนวันครบกํ าหนดเวลาเดิมไมนอยกวาสามสิบ วัน เวนแตกรณีที่มี
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เหตุผลความจําเป'นพิเศษ อาจขอความเห็นชอบขยายเวลาตอ ก.ท.จ. กอนวันครบกําหนดเวลาเดิมนอยกวา
สามสิบวันได
การขอความเห็นชอบขยายเวลาตามวรรคสองใหนําความขอ 275 (1) และ (2) มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
ขอ 277 ในการเสนอขอให ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบการสั่งพนักงานเทศบาลให
ประจําเทศบาลสําหรับกรณีมีเหตุผลความจําเป'นตามขอ 274 (8) (9) (10) หรือ (11) หากเทศบาลเห็นวา
เพื่อประโยชนตอการบริหารราชการของเทศบาล และใหมีเจาหนาที่ปฏิบัติงานทดแทนในตําแหนง ผูที่ถูกสั่ง
ใหประจําเทศบาล ใหเทศบาลดําเนินการตามขอ 275 (1) และ (2) และใหเสนอขอกําหนดตําแหนงประจํา
เทศบาลเพิ่มใหม เพื่อรองรับพนักงานเทศบาล ผูถูกสั่งใหประจําดังกลาวเป'นการเฉพาะตัว โดยใหกําหนดเป'น
เงื่อนไขวา หากตําแหนงประจําเทศบาลวางลงใหยุบเลิกตําแหนงได
สําหรับการสั่งประจําเทศบาลตามวรรคหนึ่ง เมื่อ ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบแลว
ให ก.ท.จ. เสนอเรื่องการขอกําหนดตําแหนงประจําเทศบาล พรอมดวยเหตุผลความจําเป'นในการสั่งพนักงาน
เทศบาลผูนั้นประจําเทศบาล ให ก.ท.ใหความเห็นชอบกอน
เมื่อ ก.ท.จ. และ ก.ท. ไดพิจารณาใหความเห็นชอบตามวรรคสองแลว ใหนายกเทศมนตรีสั่ง
พนั กงานเทศบาลผู นั้ น ใหประจํ า เทศบาล ตามความเห็ น ชอบของ ก.ท.จ. และใหนํ า ความที่ กํา หนดใน
ขอ 276 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 278 เมื่อนายกเทศมนตรีสั่งพนักงานเทศบาลผูใดใหประจําเทศบาล โดยมีเหตุผลความ
จําเป'นในกรณีใดแลวเมื่อหมดความจําเป'นหรือครบกําหนดเวลาตามขอ 276 ใหนายกเทศมนตรีโดยความ
เห็นชอบของ ก.ท.จ. สั่งใหผูนั้นดํารงตําแหนงเดิม หรือแตงตั้ง ใหดํารงตําแหนงในระดับเดียวกันที่ผูนั้นมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
ขอ 279 หากเป' นการสั่งพนักงานเทศบาลที่สั งกัด สถานศึกษา ใหสั่งประจํ าสถานศึ กษา
เทานั้น
ขอ 280 การใหพนจากตําแหนง การใหไดรับเงินเดือน การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือนการ
ดําเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของพนักงานเทศบาลที่ถูกสั่งให ประจําเทศบาลใหถือเสมือนวา
ผูถูกสั่งนั้นดํารงตําแหนงเดิม
สวนที่ 2
การสั่งพนักงานเทศบาลไปชวยปฏิบัติราชการ
ขอ 281 ในประกาศนี้
“การสั่งพนักงานเทศบาลไปชวยปฏิบัติราชการเป'นการชั่วคราว” หมายความวา การให
พนักงานเทศบาลไปชวยปฏิบัติราชการในสวนราชการอื่นภายในเทศบาลเดียวกันหรือตางเทศบาลหรือสวน
ราชการอื่น หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอื่น
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ขอ 282 นายกเทศมนตรีมีอํานาจสั่งใหพนักงานเทศบาลในสวนราชการหรือสถานศึกษาหนึ่ง
ไปชวยปฏิบัติราชการในอีกสวนราชการหรือสถานศึกษาหนึ่งในเทศบาลเดียวกันเป'นการชั่วคราวไดทุกตําแหนง
โดยไมขาดจากหนาที่ในตําแหนงเดิม
การสั่งใหพนักงานเทศบาลใหไปชวยปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงภารกิจ หนาที่
ที่ตองไปปฏิบัติมีความเหมาะสม สอดคลองกับความรูความสามารถและตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของ
พนักงานเทศบาลผูนั้นดวย
ขอ 283 หามมิใหสั่งพนักงานเทศบาลไปชวยปฏิบัติราชการในเทศบาลอื่น สวนราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอื่น เวนแตกรณีมีความจําเป'นและสําคัญอยางยิ่ง เพื่อ
ประโยชนของทางราชการโดยรวม นายกเทศมนตรีอาจสั่งใหพนักงานเทศบาลไปชวยปฏิบัติราชการใน
เทศบาลอื่น สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นได โดยใหพิจารณาถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดความเสียหายกับเทศบาลตนสังกัดเป'นหลัก และตองอยูภายใตเงื่อนไขดังนี้
(1) ใหผู มี อํ า นาจของหนวยงานอื่ น ที่ ป ระสงค ขอตั ว พนั ก งานเทศบาลไปชวยปฏิ บั ติ
ราชการกับนายกเทศมนตรีของเทศบาลตนสังกัด ทําความตกลงกัน โดยมีหนังสือยินยอม
(2) พนักงานเทศบาลผูที่จ ะถูกสั่งใหไปชวยปฏิ บัติร าชการจะตองสมั ครใจที่จ ะไปชวย
ปฏิบัติราชการในหนวยราชการอื่นนั้น และตองเป'นผูมีความรูความสามารถในงานตามภารกิจที่ไปชวยปฏิบัติ
ราชการนั้น และตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของพนักงานผูนั้นดวย
(3) การสั่งพนักงานใหชวยปฏิบั ติ ราชการ ใหสั่งไดเป' น การชั่ วคราวครั้ งละไมเกิ น
6 เดือน และในกรณีเดียวกันใหสั่งชวยปฏิบัติราชการไดไมเกิน 2 ครั้ง
(4) หากมีเหตุผลความจําเป'นตองรีบใหชวยปฏิบัติราชการในกรณีเดียวกันตาม (3) เกิน
กวา 2 ครั้ง ใหเทศบาลเสนอเหตุผลความจําเป'นตอ ก.ท.จ.เพื่อพิจารณาเมื่อ ก.ท.จ.มีมติเป'นประการใดแลว
ใหเทศบาลปฏิบัติตามนั้น
(5) การสั่งใหพนักงานเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาไปชวยปฏิบัติราชการตามขอ 282
และขอ 283 ใหกระทําได เพื่อชวยปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในสถานศึกษาเทานั้น
สวนที่ 3
การขอยืมตัวขาราชการ พนักงานหรือลูกจางหนวยงานอื่นมาชวยปฏิบัติงาน
ขอ 284 ในหลักเกณฑนี้
“การขอยืมตัวขาราชการ” หมายความวา การที่เทศบาลขอยืมตัว ขาราชการพนักงานหรือ
ลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นที่มิใชพนักงานหรือ
ลูกจางเทศบาลมาปฏิบัติงานในเทศบาลเป'นการชั่วคราว”
ขอ 285 เพื่อประโยชนแกทางราชการ เทศบาลอาจขอยืมตัวขาราชการ พนักงานหรื อ
ลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นที่มิใชพนักงานหรือลูกจาง
เทศบาลมาชวยปฏิบัติงานชั่วคราวได โดยตองพิจารณาตกลงกับหนวยราชการ หนวยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นที่มิใชเทศบาลนั้นกอน โดยเจาตัวตองสมัครใจและผูมีอํานาจของสังกัดเดิมได
เห็นชอบแลว
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การขอยืมตัวขาราชการ พนักงานหรือลูกจาง ตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงภารกิจหนาที่ที่จะ
ขอยืมตัวมาชวยปฏิบัติตองมีความเหมาะสม สอดคลองกับความรูความสามารถของผูนั้นดวย
ขอ 286 ระยะเวลาการขอยืมตัวราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นมาชวยปฏิบัติงานชั่วคราว ใหเป'นไปตามที่ผูมีอํานาจของตน
สังกัดเดิมกําหนด
ขอ 287 คาตอบแทนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง ที่เทศบาลขอยืมตัวมาใหเป'นตามที่
ก.ท. กําหนด
สวนที่ 4
การพัฒนาพนักงานเทศบาล
ขอ 288 ใหเทศบาลมีการพัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการ เป'นพนักงานเทศบาลกอน
มอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติเพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของ ทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการบทบาท
และหนาที่ของขาราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป'นประมุขและแนวทางปฏิบัติตน
เพื่อเป'นขาราชการที่ดี
ขอ 289 การพัฒนาพนักงานเทศบาล ตามขอ 288 ตองกําหนดใหผูไดรับการบรรจุ เขารับ
ราชการเป'นพนักงานเทศบาลทุกคนใหไดรับการพัฒนาและตองดําเนินการพัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตรที่
ก.ท. กําหนด ดังนี้
1) หลักและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ
2) บทบาทและหนาที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเป'นประมุข
3) แนวทางปฏิบัติงานเพื่อเป'นพนักงานทั่วไป
4) ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการสําหรับพนักงานบรรจุใหม และการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหนาที่ความรับผิดชอบ
หากเทศบาลมีความประสงคจะพัฒนาเพิ่มเติมใหสอดคลองกับความจําเป'นในการพัฒนาของ
แตละเทศบาลก็ใหกระทําได ทั้งนี้ เทศบาลที่จะดําเนินการจะตองใชหลักสูตรที่ ก.ท. กําหนดเป'นหลักสูตร
หลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจําเป'นที่เทศบาลพิจารณาเห็นวามีความเหมาะสมตอไป
ขอ 290 การพัฒนาเกี่ ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ ใหเทศบาลสามารถเลือกใชวิธีการ
พัฒนาอื่น ๆ ได เชน การพัฒนาโดยการปฐมนิเทศ การพัฒนาในระหวางการปฏิบัติหนาที่ราชการ การ
พัฒนาโดยผูบังคับบัญชา การฝWกภาคสนาม การพัฒนาเฉพาะดาน
ขอ 291 การพัฒนานี้ อาจกระทําไดโดยสํานักงาน ก.ท.จ. เทศบาลตนสังกัด หรือสํานักงาน
ก.ท. รวมกับเทศบาลตนสังกัด หรือเทศบาลตนสังกัดรวมกับสํานักงาน ก.ท.จ. หรือเทศบาลตนสังกัดรวมกับ
สวนราชการอื่นก็ได
ขอ 292 การพัฒนาพนักงานเทศบาลบรรจุใหมใหดําเนินการ ดังนี้
(1) การปฐมนิเทศ ใหกระทํากอนมอบหมายหนาที่ปฏิบัติกอนการบรรจุเขารับราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนา ที่ใหเป'นไปตามหลักสูตรที่กําหนดตามขอ 289
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(3) การเลือกวิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล ใหเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือ หลาย
วิธีการควบคูกันไป แลวแตความเหมาะสมของแตละเทศบาล เชน การงบประมาณ สื่อการฝWกอบรม
วิทยากร ระยะเวลา กําลังคนที่รับผิดชอบการฝWกอบรม และกําหนดกลุมเปUาหมายที่จะเขารับการอบรม
(4) ประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา
โดยประเมินความรูและทักษะตลอดจน
ทัศนคติของผูเขารับการพัฒนา และติดตามการนําผลไปใชในการปฏิบัติงาน
ขอ 293 การดําเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาลบรรจุใหมนี้ ควรกระทําภายในระยะเวลาที่
พนักงานเทศบาลผูนั้นยังอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ขอ 294 ใหผู บั งคั บ บัญ ชามี ห นาที่ พัฒ นาผู อยูใตบั งคั บ บัญ ชา เพื่อเพิ่ มพู น ความรู ทั กษะ
ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอ 295 ใหผู บังคั บบัญชาทุกระดั บมีห นาที่ รับผิด ชอบในการควบคุมดูแลและการพัฒนา
ผูใตบังคับ บัญ ชาที่อยูภายใตการบั งคั บบั ญชาโดยตรง รวมทั้ งผู ใตบังคับ บัญ ชาที่เ พิ่งยายหรือโอนมาดํ ารง
ตําแหนง ซึ่งอยูภายใตการบังคับบัญชาของตน
ขอ 296 การพั ฒ นาผู ใตบั ง คั บ บั ญ ชานั้ น ผู บั ง คั บ บั ญ ชาอาจเป' น ผู ดํ า เนิ น การเองหรื อ
มอบหมายใหผูที่เหมาะสมดําเนินการ โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนา ผูใตบังคับบัญชาเป'นรายบุคคล
หรือเป'นกลุม ซึ่งอาจใชวิธีการฝWกอบรมหรือวิธีการพัฒนาอื่น ๆ โดยพิจารณาดําเนินการหาความจําเป'นในการ
พั ฒ นาจากการวิ เ คราะห ปE ญ หาในการปฏิ บั ติ ง าน การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นารายบุ ค คลหรื อ ขอเสนอของ
ผูใตบังคับบัญชาเอง
ขอ 297 การพัฒนาผูใตบังคับบัญชานั้น ตองพัฒนาทั้ง 5 ดาน ไดแก
(1) ดานความรู ทั่ว ไปในการปฏิ บัติ งาน ไดแก ความรูที่ เกี่ ยวของกับ การปฏิบั ติงาน
โดยทั่วไป เชน สถานที่ โครงสรางของงาน นโยบายตาง ๆ
(2) ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ไดแก ความรูความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดโดยเฉพาะ เชน งานฝWกอบรม งานพิมพดีดงานดานชาง
(3) ดานการบริหาร ไดแก รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริหารคน
เชน ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน
(4) ดานคุ ณสมบั ติส วนตั ว ไดแก การชวยเสริ มบุคลิ กภาพที่ ดี สงเสริมใหสามารถ
ปฏิ บั ติ งานรวมกั บ บุ ค คลอื่ น ไดอยางราบรื่ น และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เชน มนุ ษ ยสั มพั น ธ การทํ า งาน การสื่ อ
ความหมาย การเสริมสรางสุขภาพอนามัย
(5) ดานคุณธรรม และจริ ยธรรม ไดแก การพัฒ นาคุณธรรมและจริย ธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เชน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการ
ปฏิบัติงานอยางมีความสุข
ขอ 298 ขั้นตอนการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา แบงไดดังนี้
(1) การเตรียมการและการวางแผน ใหกระทําดังนี้
(ก) การหาความจําเป'นในการพัฒนา
การหาความจําเป'นในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาแตละคน หมายถึงการศึกษา
วิเคราะหดูวา ผูใตบังคับบัญชาแตละคนสมควรจะตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง จึงจะปฏิบัติงานไดสําเร็จ
อยางมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานที่กําหนดไว
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(ข) ประเภทของความจําเป'น ไดแก ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงานดานความรู
และทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว และดานคุณธรรมและ
จริยธรรม
(2) การดําเนินการพัฒนา ใหกระทําดังนี้
(ก) การเลือกวิธีพัฒนาผูใตบังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผูบังคับบัญชาไดขอมูลที่
เป'นประโยชนตอการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาจากการหาความ จําเป'นในการพัฒนาแลว ผูบังคับบัญชาควรนํา
ขอมูลเหลานั้นมาพิจารณากําหนดกลุมเปUาหมาย และเรื่องที่ผูใตบังคับบัญชาจําเป'นตอง ไดรับการพัฒนา
ไดแก ผูใตบังคับบัญชาที่สมควรจะไดรับการพัฒนามีใครบาง และแตละคนสมควรจะไดรับการพัฒนาในเรื่อง
อะไร ตอจากนั้นก็เลือกวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับกลุมเปUาหมาย อาจเป'นวิธีการที่ดําเนินการไดในขณะ
ปฏิบัติงาน เชน การสอนงาน การสับเปลี่ยนงาน การใหคํา ปรึกษา หรืออาจเป'นวิธีการพัฒนาอื่น ๆ เชน
การฝWกอบรม การศึกษาดูงาน เป'นตน
(ข) วิธีการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาสามารถพัฒนาผูใตบังคับบัญชา
โดยเลือกใชวิธีการพัฒนาไดหลายวิธีดวยกัน เชน การสอนงาน การมอบหมายงาน การสับเปลี่ยนโยกยาย
หนาที่ การรักษาราชการแทนหรือรักษาการในตํา แหนง การสงไปศึกษาดู งาน การฝWกอบรม ประชุ มเชิ ง
ปฏิบัติการ และการสัมมนา เป'นตน
(3) ขั้นการทดลองปฏิบัติ ใหกระทําดังนี้
(ก) ใหทดลองปฏิบัติ โดยเริ่มตนจากงานที่งาย ๆ กอน แลวคอยใหทํางานที่ยาก
ขึ้นตามลําดับ
(ข) ใหผูบังคับบัญชาทบทวนถึงเหตุผลและขั้นตอนวิธีการทํางาน เพื่อตรวจสอบดูวา
ผูใตบังคับบัญชาเขาใจและเรียนรูวิธีการทํางานมากนอยเพียงใด
(ค) ชวยแกไขขอบกพรองหรือขอผิดพลาดตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยควรคํานึงถึง
สิ่งเหลานี้ดวยคือ หลีกเลี่ยงการวิพากษวิจารณใหยกยองชมเชยกอนที่จะแกขอผิดพลาด ใหผูเขารับการสอน
แกไขขอผิดพลาดดวยตนเอง อยาแกไขขอผิดพลาดใหเกินขอบเขต อยาแกไขขอผิดพลาดตอหนา ผูอื่น และ
อยาดวนตําหนิผูเขารับการสอนเร็วเกินไป
(ง) กระตุนและใหกําลังใจแกผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหมีกําลังใจและมีความเชื่อมั่น
ในตัวเองที่จะเรียนรูงานตอไป
(จ) ใหดําเนินการสอนตอไปเรื่อย ๆ จนแนใจไดวาผูใตบังคับบัญชาไดเรียนรู และ
สามารถปฏิบัติงานนั้นไดถูกตองจึงยุติการสอน
(4) ขั้นตอนติดตามผลใหกระทําดังนี้
(ก) มอบหมายงานใหปฏิบัติดวยตนเอง
(ข) เปdดโอกาสใหซักถามขอสงสัยได ในกรณีที่มีปEญหา
(ค) ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และคอย ๆ ลดการตรวจสอบลง
เมื่อผูบังคับบัญชาแนใจวา ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ไดรับการสอนไดถูกตอง
(ง) แจงใหผูบังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในสวนที่ผูใตบังคับบัญชา
ปฏิ บั ติไดดี และสวนที่ ยั งตองปรับ ปรุ งแกไขเพิ่ มเติ มเพื่ อเสริ มสรางความเชื่ อมั่ นในตัว เอง
และแกไข
ขอบกพรองเพื่อใหการปฏิบัติงานสมบูรณยิ่งขึ้น
ขอ 299 ใหเทศบาล จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรูทักษะ
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติ หนาที่ราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ตองกําหนดตามกรอบของแผนแมบทการ
พัฒนาพนักงานเทศบาลที่ ก.ท. กําหนด โดยใหกําหนดเป'นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลมีระยะเวลา 3 ปJ
ตามรอบของแผนอัตรากําลังของพนักงานเทศบาลนั้น
ขอ 300 ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประกอบดวย
(1) นายกเทศมนตรี
เป'นประธานกรรมการ
(2) ปลัดเทศบาล
เป'นกรรมการ
(3) ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง และหัวหนาสวนราชการอื่น เป'นกรรมการ
(4) หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลหรือผูที่ไดรับมอบหมาย เป'นกรรมการและเลขานุการ
ขอ 301 แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล อยางนอยตองประกอบดวย
(1) หลักการและเหตุผล
(2) เปUาหมายการพัฒนา
(3) หลักสูตรการพัฒนา
(4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา
(5) งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
(6) การติดตามและประเมินผล
ขอ 302 หลักการและเหตุผลในการจัดทําแผนการพัฒนา เป'นการหาความจําเป'นในการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล การศึกษาวิเคราะหถึงความจําเป'นที่จะตองพัฒนาพนักงานเทศบาลตําแหนงตางๆ
ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะตําแหนงตามที่กําหนดในสวนราชการตามแผนอัตรากําลังของเทศบาล ตลอด
ทั้งความจําเป'นในดานความรูความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถและทักษะเฉพาะ
ของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร และดานคุณธรรมและจริยธรรม
ขอ 303 เปU า หมายในการพั ฒ นาพนั กงานเทศบาล ตองกํ า หนดใหมี ความชั ด เจน และ
ครอบคลุมพนักงานเทศบาลทุกคน และตําแหนงตามแผนอัตรากําลังของเทศบาลทุกตําแหนง โดยกําหนดให
พนักงานเทศบาลตองไดรับการพัฒนาทุกตําแหนงภายในรอบระยะเวลา 3 ปJของแผนการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล
ขอ 304 หลักสูตรการพัฒนา สําหรับพนักงานเทศบาลแตละตําแหนงตองไดรับการพัฒนา
อยางนอยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
(1) หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ
(3) หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
(4) หลักสูตรดานการบริหาร
(5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม
ขอ 305 วิธี การพัฒ นาพนักงานเทศบาล ใหเทศบาลดํ าเนิน การเอง หรืออาจมอบหมาย
สํานักงาน ก.ท.จ. หรือผูที่เหมาะสมดําเนินการ หรือดําเนินการรวมกับสํานักงาน ก.ท.จ. สวนราชการ หรือ
หนวยงานอื่น โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได ตามความจําเป'น ความเหมาะสม ดังนี้
(1) การปฐมนิเทศ
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(2) การฝWกอบรม
(3) การศึกษา หรือดูงาน
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา
(5) การสอนงาน การใหคําปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
ระยะเวลาดําเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล ตองกําหนดใหเหมาะสมกับกลุมเปUาหมายที่เขา
รับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแตละหลักสูตร
ขอ 306 งบประมาณในการดําเนินการพัฒนาเทศบาลตองจัดสรรงบประมาณสําหรับการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล ตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลอยางชัดเจน แนนอน เพื่อใหการพัฒนาเป'นไป
อยางมีประสิทธิภาพ
ขอ 307 การติด ตามและประเมิน ผลการพัฒนาเทศบาลตองจัดใหมีร ะบบการตรวจสอบ
ติด ตามและประเมิ น ผลการพั ฒ นาพนั กงานเทศบาล เพื่ อใหทราบถึ งความสํ า เร็ จ ของการพั ฒ นา ความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผูเขารับการพัฒนา
ขอ 308 ใหเทศบาลจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามขอ 299 แลวเสนอให
ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบ
ในการพิจารณาของ ก.ท.จ. ตามวรรคหนึ่ง ให ก.ท.จ. พิจารณาถึงความจําเป'นในการพัฒนา
กลุมเปUาหมายที่เขารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนางบประมาณที่
เทศบาลจัดสรรสําหรับการพัฒนา เมื่อ ก.ท.จ. พิจารณามีมติเห็นชอบแลวใหเทศบาลประกาศใชบังคับเป'น
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตอไป
เมื่อครบกําหนดรอบระยะเวลาการใชแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปJ แลว ใหเทศบาล
ดําเนินการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามขอ 299 เป'นระยะเวลา 3 ปJ ในรอบถัดไปทั้งนี้ ให
เป'นไปตามระยะเวลาของแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาลดวย
ขอ 309 ในการพิจารณาของ ก.ท.จ. ตามขอ 308 หาก ก.ท.จ. เห็นวาแผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาลยังไมเหมาะสม ใหเทศบาลดําเนินการปรับปรุง แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลดังกลาวตาม
ความเห็นของ ก.ท.จ.
ขอ 310 ให ก.ท.จ. ตรวจสอบและกํ า กับ ดู แลใหเทศบาลดํา เนิน การพั ฒ นาพนักงาน
เทศบาล ตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลที่ไดประกาศใชบังคับ ทั้งนี้ เทศบาลตองจัดสรรงบประมาณ
เพื่อใหสามารถดําเนินการตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอ 311 การพัฒนาพนักงานเทศบาลโดยการใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ หมายถึง การ
เพิ่มพูนความรู ดวยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาในประเทศโดยใชเวลาในการ
ปฏิบัติราชการ เพื่อใหไดมาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ขอ 312 ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจอนุมัติใหพนักงานเทศบาลไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ให
นายกเทศมนตรีเป'นผูมีอํานาจอนุมัติ
การใหพนักงานเทศบาลไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ตามวรรคหนึ่ง ใหนายกเทศมนตรี
พิจารณาถึงอัตรากําลังพนักงานเทศบาลที่มีอยู โดยใหมีผูปฏิบัติงานเพียงพอ ไมใหเสียหายแกราชการและ
ไมตองตั้งอัตรากําลังเพิ่ม
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ขอ 313 พนักงานเทศบาลที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป'นผูที่พนกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลว
(2) ผูไปศึกษาขั้นต่ํากวาปริญญาตรี ตองมีอายุไมเกิน 35 ปJ ผูไปศึกษาขั้นปริญญาตรี
ตองมีอายุไมเกิน 40 ปJ ผูไปศึกษาขั้นที่สูงกวาปริญญาตรี ตองมีอายุไมเกิน45 ปJนับถึงวันเริ่ม ตนเปdดภาค
การศึกษา เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก ก.ท.จ. เป'นกรณีพิเศษเฉพาะราย
(3) เป'นผูที่ผูบังคับบัญชาตั้งแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไปรับรองวาเป'นผูที่มี
ความประพฤติดี และตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการ
(4) เป'นผูไมอยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟUองคดีอาญาเวนแต
กรณีถูกฟUองคดีอาญาในความผิดที่ไมอยูในขายตองรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามประกาศกําหนดการเลื่อนขั้น
เงินเดือนสําหรับพนักงานเทศบาล
(5) สําหรับผูที่เคยไดรับอนุมัติไปศึกษาตามประกาศนี้ หรือระเบียบอื่นมาแลวจะตอง
กลับมาปฏิบัติราชการภายหลังจากสําเร็จการศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ปJ
ขอ 314 การใหพนั กงานเทศบาลไปศึ กษาเพิ่ มเติ มในประเทศ ใหพิ จารณาตามแนวทาง
ดังตอไปนี้
(1) สาขาวิช าและระดับการศึ กษา โดยปกติจะตองสอดคลองหรื อเป'นประโยชนกั บ
มาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ดํารงอยูตามที่ ก.ท. กําหนด เวนแตพนักงานเทศบาลตองการไปศึกษาเพื่อพัฒนา
ตนเองและนายกเทศมนตรีเห็นชอบดวย
(2) จะตองไปศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยหรือกระทรวงศึกษาธิการ
ใหการรับรองมาตรฐานหลักสูตรแลว
ขอ 315 พนักงานเทศบาลที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ จะตองยื่นเอกสารดังตอไปนี้
ประกอบการพิจารณาดวย ค
(1) บันทึกแสดงเหตุผลและความจําเป'นที่จะไปศึกษาเพิ่มเติม
(2) หลักสูตรหรือแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา พรอมหนังสือตอบ
รับจากสถาบันการศึกษานั้น ๆ
(3) หลักฐานการศึกษาของผูที่จะไปศึกษา
(4) คํารับรองของผูบังคับบัญชาตามขอ 313 (3)
ขอ 316 พนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศจะตองศึกษาใหสําเร็จ
ภายในระยะเวลาที่สถาบันการศึกษานั้น ๆ กําหนดไวในแตละหลักสูตรการศึกษา
หากศึกษาไมสําเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง นายกเทศมนตรีอาจพิจารณาขยายเวลา
การศึกษาไดตามเหตุผลความจําเป'นเฉพาะกรณีครั้งละ 1 ภาคการศึกษา รวมแลวไมเกิน 2 ครั้งหรือไมเกิน 1
ปJการศึกษา และเมื่อครบกําหนดเวลาที่ขยายดังกลาวแลวหากมีเหตุผลความจําเป'น อาจขยายเวลาการศึกษา
ไดอีกโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
ขอ 317 พนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศจะตองรายงานผล
การศึกษาใหผูบังคับบัญชาระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไปทราบทุกภาคการศึกษา หากพนักงาน
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เทศบาลไมรายงานผลการศึกษาโดยไมมีเหตุอันสมควร นายกเทศมนตรีอาจพิจารณาใหยุติการศึกษา หรือ
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ตามควรแกกรณีก็ได
ขอ 318 ใหเทศบาล ทําสัญญาใหพนักงานเทศบาลที่ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกลับมา
ปฏิบัติราชการ เป'นเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ใชในการศึกษา
พนักงานเทศบาลผู ใดไมกลั บมาปฏิบั ติราชการตามสัญ ญา ตองชดใชเงิ นเดือน ทุนที่ไดรั บ
ระหวางศึกษาและเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือ กับใหใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทากับจํานวนเงินเดือน ทุนและ
เงินที่ทางราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเป'นเบี้ยปรับแกทางราชการอีกดวย
ในกรณีที่ผูไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการไมครบกําหนดตามสัญญา ก็ให
ลดจํานวนเงินที่จะตองชดใชลงตามสวน
การทําสัญญาใหเป'นไปตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด ตามระเบียบ วาดวย
การใหพนักงานเทศบาลไปศึกษา ฝWกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ โดยอนุโลม
ขอ 319 พนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ เมื่อครบกําหนดเวลา
ที่ไดรับอนุมัติหรือเสร็จจากการศึกษาแลว จะตองรีบรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการโดยเร็วทั้งนี้ ตองไมเกิน
7 วัน นับตั้งแตวันถัดจากวันที่สําเร็จการศึกษา หรือวันที่ครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติ แลวแตกรณี
สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาในขั้นที่สูงกวาปริญญาตรี จะตองมอบวิทยานิพนธหรือผลงานวิจัย
ใหเทศบาลตนสังกัดดวย
ขอ 320 เมื่อเทศบาลตนสังกัดมีความจําเป'นที่จะตองใหพนักงานเทศบาล ที่ไปศึกษาเพิ่มเติม
ในประเทศกลับเขาปฏิบัติราชการกอนครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติไมวาในกรณีใด ๆ ใหพนักงานเทศบาลผู
นั้นกลับเขาปฏิบัติราชการตามคําสั่งทันที
ขอ 321 การรับเงินเดือนของพนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุมัติไปศึกษา เพิ่มเติมในประเทศ
ใหเป'นไปตามกฎหมายที่กําหนดไวสําหรับพนักงานเทศบาลพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 322 เทศบาลอาจกําหนดแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑเกี่ยวกับการศึกษาเพิ่มเติมใน
ประเทศเพิ่มเติมจากประกาศนี้เพื่อใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของเทศบาลนั้น ๆ ก็ได ทั้งนี้ เทาที่ไมขัด
หรือแยงกับประกาศหลักเกณฑนี้
ขอ 323 พนักงานเทศบาลผูใดไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกอนวันใชบังคับ
ตามประกาศนี้ ใหเป' น อั น ใชไดและใหถื อวาพนั กงานเทศบาลผู นั้ น ไดรั บ อนุ มัติใ หไปศึ กษาเพิ่ มเติ มตาม
ประกาศนี้
ขอ 324 การพัฒนาพนักงานเทศบาลโดยใหไปศึกษา ฝWกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ตางประเทศ ใหเป' น ไปตามระเบี ยบวาดวยการใหพนักงานเทศบาลไปศึกษา ฝW กอบรมและดู งาน ณ
ตางประเทศ ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยกําหนดใหสวนราชการที่เป'นกรมที่กําหนดไว ในระเบียดังกลาว
ใหหมายความถึงเทศบาลดวย
ขอ 325 ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจการอนุมัติใหพนักงานเทศบาล ไปศึกษา ฝWกอบรมดูงาน
หรือปฏิบัติการวิจัยในตางประเทศ ใหเป'นอํานาจของนายกเทศมนตรีเป'นผูมีอํานาจอนุมัติ
ขอ 326 การอนุมัติใหพนักงานเทศบาลผูใดไปศึกษา ฝWกอบรม หรือดูงาน ณ ตางประเทศ
กอน วันประกาศนี้ใชบังคับ หากเป'นไปโดยถูกตองตามระเบียบวิธีการที่ใชอยูในขณะนั้น ก็ใหเป'นอันใชได
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และใหดําเนินการเรื่องการอยูศึกษา ฝWกอบรม หรือดูงานตอพนักงานเทศบาลผูนั้นตามระเบียบวิธีการนั้นตอไป
แตทั้งนี้ สําหรับกรณีศึกษาและฝWกอบรม ตองอยูในจํานวนอัตรารอยละตามที่กําหนดในระเบียบวาดวยการให
พนักงานเทศบาลไปศึกษา ฝWกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
สวนที่ 5
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ขอ 327 การประเมินผลการปฏิบั ติงาน ใหผูบังคั บบัญชามี หนาที่ประเมินผลการปฏิบั ติ
ราชการของผูใตบังคับบัญชา เพื่อประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน พัฒนาพนักงานเทศบาล
เพิ่ มพูน ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บั ติ ราชการ และมี ห นาที่ เ สริ มสรางแรงจู งใจใหผูใตบั งคั บ บั ญชาปฏิบั ติ ต น
ใหเหมาะสมกับการเป'นพนักงานเทศบาล และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
การประเมินผลการปฏิบัติ งาน ใหคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิ ภาพ และ
ประสิทธิผลของงานที่ไดปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป'นพนักงานเทศบาล โดยจัดทําการประเมินอยางนอยปJ
ละ 2 ครั้ง และเปdดโอกาสใหผูถูกประเมินชี้แจง หรือขอคําปรึกษาดวย
ขอ 328 การประเมินประสิ ทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
เทศบาลตามประกาศนี้ มีหลักการที่จะประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐาน
ของผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานเป'นหลัก
ขอ 329 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อให
ผู บั งคั บ บั ญ ชาใชเป' น เครื่ องมื อในการปรั บ ปรุ งประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของพนั กงาน
เทศบาล และนําผลการประเมินไปใชเป'นขอมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
(1) การเลื่อนขั้นเงินเดือน การใหรางวัลประจําปJ และคาตอบแทนอื่น ๆ
(2) การพัฒนา และการแกไขการปฏิบัติงาน
(3) การแตงตั้งพนักงานเทศบาล
(4) การใหออกจากราชการ
(5) การใหรางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ
ขอ 330 การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ใหประเมิ น จากผลงานและคุ ณ
ลักษณะการปฏิบัติงาน โดยการประเมินผลงานใหพิจารณาจากองคประกอบดังตอไปนี้
(1) ปริมาณงาน
(2) คุณภาพของผลงาน
(3) ความทันเวลา
(4) ผลลัพธ ประโยชนในการนําไปใช และประสิทธิผลของงาน
(5) การประหยัดทรัพยากรหรือความคุมคาของผลงาน
สวนการประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ใหพิจารณาจากองคประกอบดังตอไปนี้
(1) ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน
(2) การรักษาวินัย
(3) การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป'นพนักงานเทศบาล
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เทศบาลอาจกําหนดใหมีองคประกอบการประเมินอื่น ๆ เพิ่มเติมได ตามความเหมาะสม
ของลักษณะภารกิจและสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในตําแหนงตาง ๆ
ทั้งนี้โดยกําหนดใหมีสัดสวนคะแนนของผลงานไมนอยกวารอยละ 70
สําหรับแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เทศบาลพิจารณาใชตาม
แบบที่กําหนดทายประกาศนี้ หรือปรับใชตามความเหมาะสมของลักษณะงานได
ขอ 331 ใหมีการกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูประเมินและ
ผูรับการประเมิน เชน แผนงาน โครงการ หรือ ผลงานที่กําหนดในการมอบหมายงาน เป'นตน ทั้งนี้ ให
พิจารณาจากขอตกลงการบริหารงานของสวนราชการ หรือภารกิจหลักที่ไดมีการกําหนดไวตามที่ ก.ท.จ.
กําหนดขึ้นดวย
ขอ 332 ใหประเมิ น ประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ลการปฏิบั ติ งานของพนั กงานเทศบาล
ปJละ 2 ครั้ง ตามรอบปJงบประมาณ คือ
(1) ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปJถัดไป
(2) ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปJเดียวกัน
ขอ 333 การประเมินครั้งที่ 1 ตามขอ 332 ใหผูบังคับบัญชาหรือผูประเมินจัดลําดับผล
การประเมินเรียงลําดับจากผูที่มีผลการประเมินดีเดน ผลการประเมินเป'นที่ยอมรับไดและผลการประเมินตอง
ปรับปรุงไวใหชัดเจนเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และใหจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีผลการประเมินดีเดน และ
ผลการประเมินเป'นที่ยอมรับไดไว เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2
ขอ 334 ใหนํ า ระบบเปd ด มาใชในการพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อนตามมติ คณะรั ฐ มนตรี
ที่กําหนดสําหรับขาราชการพลเรือน ทั้งนี้ ใหนายกเทศมนตรี หรือผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมายประกาศ
รายชื่อผูที่มีผลการประเมินอยูในระดับดีเดน ในที่เปdดเผยใหพนักงานเทศบาลไดทราบโดยทั่วกัน
ขอ 335 ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการ พิจารณาเพื่อพิจารณากลั่นกรองผลการ
ประเมินใหเกิดมาตรฐานและความเป'นธรรมในการใชดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาหรือ ผูประเมินกอนที่จะ
เสนอผลการประเมินตอผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยมีองคประกอบตามที่เทศบาลเห็นสมควรเพื่อให
การพิจารณาเป'นไปตามวัตถุประสงคดังกลาว
ทั้งนี้ เทศบาลอาจกําหนดใหมีคณะอนุกรรมการชวยพิจารณากลั่นกรอง เพื่อใหเกิดความเป'น
ธรรมในระดับกอง หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นในเทศบาลดวยก็ได
ขอ 336 ใหนําผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล ไปใชเป'นขอมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องตาง ๆ ที่กําหนดในขอ 329 ดวย
ขอ 337 เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินผลการปฏิบัติงานแตละครั้งแลว ผูบังคับบัญชาซึ่งเป'นผู
ประเมินตองนําผลการประเมินไปใชประกอบการใหคําปรึกษาแนะนําแกผูรับการประเมิน เพื่อใหมีการแกไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และกําหนดแผนการพัฒนาผูรับการประเมินใหมีสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานดี
ยิ่งขึ้น
ขอ 338 ใหเทศบาลวางระบบการจัดเก็บผลการประเมินเพื่อนําไปใช ตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไวตอไป เชน ผลการประเมินครั้งที่ 1 เก็บไวที่ผูบังคับบัญชา ผลการประเมิน ครั้งที่ 2 ภายหลัง

109

จากการใหคําปรึกษาแนะนําแกผูรับการประเมินแลว ใหเก็บสรุปผลการประเมินไวในแฟUมประวัติพนักงาน
เทศบาล หรือเทศบาลจะกําหนดรูปแบบการจัดเก็บเป'นอยางอื่นตามที่เหมาะสมก็ได
ขอ 339 ใหใชการประเมิ น ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผ ลการปฏิ บั ติ งานตามที่กํา หนดนี้
สําหรับพนักงานเทศบาลทุกระดับ สวนแบบประเมินการปฏิบัติงานสําหรับพนักงานเทศบาล ระดับ 9 ให
เป' น ไปตามแบบประเมิ นทายประกาศนี้ และเมื่ อ ก.ท. ไดกํ าหนดเรื่ องการประเมิ น ประสิ ทธิภ าพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของนักบริหารงานระดับสูงแลว ก็ใหใชหลักเกณฑดังกลาวสําหรับการประเมินผล
การปฏิบัติงานของนักบริหารงานระดับสูงตอไป
ขอ 340 กรณีอื่น ๆ ที่มีเหตุผลและความจําเป'น สํานักงาน ก.ท. และเทศบาลอาจรวมกัน
กําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการเพิ่มเติมตามลักษณะงาน สภาพการปฏิบัติงานและอื่น ๆ ได
ส+วนที่ 6
การลา
ขอ 341 ในสวนนี้
" เขารับการตรวจเลือก "

หมายความวา เขารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเป'นทหาร

กองประจําการ
" เขารับการเตรียมพล "
หมายความวา เขารับการระดมพล เขารับการตรวจสอบพล
เขารับการฝWกวิชาทหาร หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอม ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
" องคการระหวางประเทศ " หมายความวา องคการที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นดวยความตกลง
ระหวางประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและระดับเอกชน และสําหรับองคการสหประชาชาติใหหมายความรวมถึง
ทบวงการชํานัญพิเศษและองคการอื่นใดในเครือสหประชาชาติดวย
" องคการตางประเทศ " หมายความวา องคการหรือสถาบันตางประเทศตามที่ผูรักษาการ
ตามประกาศนี้จะไดประกาศรายชื่อใหทราบ
" การไปปฏิบัติงานองคการระหวางประเทศ " หมายความรวมถึง การไปปฏิบัติงานตาม
โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย การไปปฏิบัติงานในองคการตางประเทศ การไปปฏิบัติงานในตางประเทศใน
ลักษณะเดียวกันกับการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ รวมทั้งการไปปฏิบัติงานในหนวยงานของ
องคการระหวางประเทศ หนวยงานขององคการตางประเทศ หรือหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศซึ่งตั้งอยู
ในประเทศไทย โดยไดรับเงินเดือนหรือคาตอบแทนในลักษณะเดียวกันกับเงินเดือนจากองคการระหวาง
ประเทศ องคการตางประเทศ หนวยงานของรัฐบาลตางประเทศหรือจากประเทศที่ไปปฏิบัติงาน แตทั้งนี้ไม
รวมถึงการเดินทางไปราชการตามระเบียบวาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการหรือการจัดการประชุมของ
ทางราชการ การไปรับราชการประจําในตางประเทศ การไปศึกษา ฝWกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ตาม
ระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการใหพนักงานเทศบาลไปศึกษา ฝWกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ
" ลาติดตามคูสมรส " หมายความวา ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบดวยกฎหมายที่เป'น
พนักงานเทศบาลหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไปปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในตางประเทศ หรือ
ทางราชการสั่งใหไปปฏิบัติงานในตางประเทศตามความตองการของทางราชการตามกฎหมายวาดวยการ
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กําหนดหลักเกณฑการสั่งใหไปทําการซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการหรือเต็มเวลาทํางาน
ตั้งแต 1 ปJขึ้นไป แตไมรวมถึงกรณีที่คูสมรสไปศึกษา ฝWกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ
ขอ 342 การลาทุ กประเภทตามที่ กํา หนดในสวนนี้ ถามี กฎหมาย ระเบี ย บ หรื อมติ
คณะรัฐมนตรีกําหนดเกี่ยวกับการลาประเภทใดไวเป'นพิเศษ ผูลาและผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา
จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลาประเภทนั้นดวย
ขอ 343 ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต และอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาสําหรับ
พนักงานเทศบาล ใหเป'นไปตามตารางที่กําหนดไวทายประกาศนี้
ในกรณีที่ผูมีอํานาจอนุญาตการลาตามประกาศนี้ไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติราชการได และ
มีเหตุจําเป'นเรงดวนไมอาจรอขออนุญาตจากผูมีอํานาจได ใหผูลาเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูมีอํานาจอนุญาต
การลาชั้นเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณา และเมื่ออนุญาตแลวใหแจงผูมีอํานาจอนุญาตตามประกาศนี้ทราบดวย
ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเป'นหนังสือใหแก
ผูดํารงตําแหนงใดเป'นผูพิจารณาอนุญาตแทนก็ได
ขอ 344 พนักงานเทศบาลผูใดไดรั บคํา สั่งใหไปชวยราชการ ณ หนวยงานอื่นใดของทาง
ราชการหากประสงคจะลาป[วย ลาคลอดบุตร ลากิจสวนตัว ลาพักผอน หรือลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขา
รับการเตรียมพล ในชวงเวลาที่ไปชวยราชการ ใหเสนอขออนุญาตลาตอผูบังคับบัญชาของหนวยงานที่ไปชวย
ราชการ แลวใหหนวยงานนั้นรายงานจํานวนวันลาใหหนวยงานตนสังกัดของผูนั้นทราบ อยางนอยปJละครั้ง
การลาประเภทอื่นนอกจากที่ระบุไวในวรรคหนึ่ง ใหเสนอขออนุญาตลาตอสวนราชการเจา
สังกัดตามหลักเกณฑที่กําหนดสําหรับการลาประเภทนั้น
ขอ 345 การนับวันลาตามประกาศนี้ใหนับตามปJงบประมาณ
การนับวันลาเพื่อประโยชนในการเสนอหรือจัดสงใบลา อนุญาตใหลา และคํานวณวันลาให
นับตอเนื่องกัน โดยนับวันหยุดราชการที่อยูในระหวางวันลาประเภทเดียวกัน รวมเป'นวันลาดวย เวนแตการนับ
เพื่ อประโยชน ในการคํ า นวณวั น ลาสํ า หรั บ วั น ลาป[ ว ยที่ มิใชวั น ลาป[ ว ยตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะห
พนักงานเทศบาลผูไดรับอันตรายหรือการป[วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ วันลากิจสวนตัว และวันลา
พักผอนใหนับเฉพาะวันทําการ
การลาป[วยหรือลากิจสวนตัวซึ่งมีระยะเวลาตอเนื่องกัน จะเป'นในปJเดียวกันหรือไมก็ตามให
นับเป'นการลาครั้งหนึ่ง ถาจํานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอํานาจของผูมีอํานาจอนุญาตระดับใด ใหนําใบลา
เสนอขึ้นไปตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต
พนักงานเทศบาลที่ถูกเรียกเขามาปฏิบัติราชการระหวางการลา ใหถือวาการลาเป'นอันหมด
เขตเพียงวันกอนเดินทางกลับและวันราชการเริ่มตนตั้งแตวันออกเดินทางกลับเป'นตนไป
การลาครึ่งวันในตอนเชาหรือตอนบาย ใหนับเป'นการลาครึ่งวันตามประเภทของการลา นั้น ๆ
พนักงานเทศบาลซึ่งไดรับอนุญาตใหลา หากประสงคจะยกเลิกวันลาที่ยังไมไดหยุดราชการให
เสนอขอถอนวันลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตใหลา และใหถือวาการลาเป'นอันหมด
เขตเพียงวันที่ขอถอนวันลานั้น
ขอ 346 เพื่ อควบคุ มใหเป' น ไปตามประกาศนี้ ใหเทศบาลจั ด ทํ า บั ญ ชี ล งเวลาการปฏิ บั ติ
ราชการของพนักงานเทศบาลในสังกัด โดยมีสาระสําคัญตามตัวอยางทายประกาศนี้ หรือจะใชเครื่องบันทึก
เวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได
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ในกรณีจําเป'นนายกเทศมนตรีจะกําหนดวิธีลงเวลาปฏิบัติราชการ หรือวิธีควบคุมการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานเทศบาลที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษเป'นอยางอื่นตามเห็นสมควร ก็ได แตทั้งนี้
ตองมีหลักฐานใหสามารถตรวจสอบวันลา เวลาการปฏิบัติราชการไดดวย
ขอ 347 การลาใหใชใบลาตามแบบทายประกาศนี้ เวนแตในกรณีจําเป'นหรือรีบดวนจะใช
ใบลาที่มีขอความไมครบถวนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอยางอื่นก็ได แตทั้งนี้ ตองสงใบลาตามแบบในวัน
แรกที่มาปฏิบัติราชการ
ขอ 348 พนักงานเทศบาลซึ่งประสงคจะไปตางประเทศในระหวางการลาตามประกาศนี้
หรือ ในระหวางวันหยุดราชการใหเสนอขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูวาราชการจังหวัด
การอนุญาตของผูวาราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่ง เมื่ออนุญาตแลวใหรายงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยทราบดวย
ขอ 349 พนักงานเทศบาลผูใดไมสามารถมาปฏิบัติราชการได อันเนื่องมาจากพฤติการณ
พิเศษ ซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปในทองที่นั้น หรือพฤติการณพิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับพนักงานเทศบาลผูนั้นและมิได
เกิดจากความประมาทเลินเลอหรือความผิดของพนักงานเทศบาลผูนั้นเอง โดยพฤติการณพิเศษดังกลาวรายแรง
จนเป'นเหตุขัดขวางทําใหไมสามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งปกติ ใหพนักงานเทศบาลผูนั้นรีบรายงาน
พฤติการณที่เกิดขึ้นรวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ทําใหมาปฏิบัติราชการไมไดตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึง
นายกเทศมนตรีทันทีในวันแรกที่สามารถมาปฏิบัติราชการได
ในกรณีที่นายกเทศมนตรีเห็นวาการที่พนักงานเทศบาลผูนั้นมาปฏิบัติราชการไมไดเป'นเพราะ
พฤติการณพิเศษตามวรรคหนึ่งจริง ใหสั่งใหการหยุดราชการของพนักงานเทศบาลผูนั้นไมนับเป'นวันลาตาม
จํานวนวันที่ไมสามารถมาปฏิบัติราชการไดอันเนื่องมาจากพฤติการณพิเศษดังกลาว
ในกรณีที่นายกเทศมนตรี เห็นวาการที่ไมสามารถมาปฏิบัติราชการยังไมสมควรถือเป'น
พฤติการณพิเศษตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาวันที่พนักงานเทศบาลผูนั้นไมมาปฏิบัติราชการเป'นวันลากิจสวนตัว
ขอ 350 การลาแบงออกเป'น 9 ประเภท คือ
(1) การลาป[วย
(2) การลาคลอดบุตร
(3) การลากิจสวนตัว
(4) การลาพักผอน
(5) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย
(6) การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
(7) การลาไปศึกษา ฝWกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
(8) การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
(9) การลาติดตามคูสมรส
ขอ 351 พนักงานเทศบาลซึ่งประสงคจะลาป[วยเพื่อรักษาตัว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตในกรณีจําเป'นจะเสนอหรือจัดสง
ใบลา ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได
ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผูขอลามีอาการป[วยจนไมสามารถจะลงชื่อในใบลาไดจะใหผูอื่น
ลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลวใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว
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การลาป[วยตั้งแต 3 วันขึ้นไป ตองมีใบรับรองแพทยซึ่งเป'นผูที่ไดขึ้นทะเบียนและรับใน
อนุญาตเป'นผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาดวย ในกรณีจําเป'นหรือเห็นสมควรผูมีอํานาจอนุญาต
จะสั่งใหใชใบรับรองแพทยซึ่งผูมีอํานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได
การลาป[วยไมถึง 3 วัน ไมวาจะเป'นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดตอกันถาผูมีอํานาจ
อนุญาตเห็นสมควร จะสั่งใหมีใบรับรองแพทยตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั่งใหผูลาไปรับการตรวจจาก
แพทยของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได
ขอ 352 พนั ก งานเทศบาลซึ่ ง ประสงค จะลาคลอดบุ ต ร ใหเสนอหรื อ จั ด สงใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได จะ
ใหผูอื่นลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว และมีสิทธิลาคลอดบุตรโดย
ไดรับเงินเดือนครั้งหนึ่งได 90 วัน โดยไมตองมีใบรับรองแพทย
การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่ลาคลอดกอนหรือหลังวันที่ลาคลอดบุตรก็ได แตเมื่อรวมวัน
ลาแลวตองไมเกิน 90 วัน
พนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุญาตใหลาคลอดบุตรและไดหยุดราชการไปแลวแตไมไดคลอด
บุตรตามกําหนด หากประสงคจะขอถอนวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ใหผูมีอํานาจอนุญาตใหถอนวันลาคลอด
บุตรได โดยใหถือวาวันที่ไดหยุดราชการไปแลวเป'นวันลากิจสวนตัว
การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใด ซึ่งยังไมครบกําหนดวันลาของการลา
ประเภทนั้น ใหถือวาการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และใหนับเป'นการลาคลอดบุตรตั้งแตวันเริ่มวันลาคลอดบุตร
ขอ 353 พนั ก งานเทศบาลซึ่ ง ประสงค จะลากิ จ สวนตั ว ใหเสนอหรื อ จั ด สงใบลา
ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได เวนแตมี
เหตุจําเป'นไมสามารถรอรับอนุญาตไดทันจะเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมดวยเหตุจําเป'นไวแลวหยุดราชการไป
กอนได แตจะตองชี้แจงเหตุผลใหผูมีอํานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว
ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึ่งได ใหเสนอหรือจัดสง
ใบลาพรอมทั้งเหตุผลความจําเป'นตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติ
ราชการ
ขอ 354 พนักงานเทศบาลที่ลาคลอดบุตรตามขอ 352 แลว หากประสงคจะลาเพื่อเลี้ยงดู
บุตรเพิ่มอีก ใหมีสิทธิลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรโดยไดรับเงินเดือนไดอีกไมเกิน
30 วันทําการ
ขอ 355 พนักงานเทศบาลมีสิทธิลากิจสวนตัว รวมทั้งลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่อง
จากการลาคลอดบุตร โดยไดรับเงินเดือนปJละไมเกิน 45 วันทําการ
พนักงานเทศบาลผูที่ไดใชสิทธิลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรตาม
ขอ 354 ในปJใดแลว ใหมีสิทธิลากิจสวนตัวโดยไดรับเงินเดือนไดอีกตามจํานวนวันที่เหลืออยู
ขอ 356 พนักงานเทศบาลที่ลาคลอดบุตรและลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการ
ลาคลอดบุตร โดยมีสิทธิไดรับเงินเดือนตามขอ 354 และขอ 355 แลว หากประสงคจะลากิจสวนตัวเพื่อ
เลี้ยงดูบุตรตอไปอีก ใหลาไดไมเกิน 150 วันทําการ โดยไมมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลา
ขอ 357 ผูที่ไดรับอนุญาตใหลากิจสวนตัว เวนแตกรณีการลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตาม
ขอ 354 และขอ 355 ซึ่งไดหยุดราชการไปยังไมครบกําหนด ถามีราชการจําเป'นเกิดขึ้น ผูบังคับบัญชา
หรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได
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ขอ 358 พนักงานเทศบาลมีสิทธิลาพักผอนประจําปJในปJหนึ่งได 10 วันทําการ เวนแต
พนักงานเทศบาล ดังตอไปนี้ไมมีสิทธิลาพักผอนประจําปJในปJที่ไดรับบรรจุเขารับราชการยังไมถึง 6 เดือน
(1) ผูซึ่งไดรับบรรจุเขารับราชการครั้งแรก
(2) ผูซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุสวนตัว แลวตอมาไดบรรจุเขารับราชการอีก
(3) ผูซึ่งลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง
แลวตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีกหลัง 6 เดือน นับแตวันออกจากราชการ
(4) ผู ซึ่ งถู กสั่ งใหออกจากราชการในกรณี อื่น นอกจากกรณี ไปรั บ ราชการทหารตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และในกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการแลว
ตอมาไดรับการบรรจุเขารับราชการอีก
ขอ 359 ถาในปJใดพนักงานเทศบาลผูใดมิไดลาพักผอนประจําปJ หรือลาพักผอนประจําปJ
แลวแตไมครบ 10 วันทําการ ใหสะสมวันที่มิไดลาในปJนั้นรวมเขากับปJตอ ๆ ไปได แตวันลาพักผอนสะสมรวม
กับวันลาพักผอนในปJปEจจุบันจะตองไมเกิน 20 วันทําการ
สําหรับผูที่ไดรับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 10 ปJ ใหมีสิทธินําวันลาพักผอนสะสม
รวมกับวันลาพักผอนประจําปJในปJปEจจุบันไดไมเกิน 30 วันทําการ
ขอ 360 พนักงานเทศบาลซึ่งประสงคจะลาพักผอน ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต ลาพักผอนซึ่งหยุดราชการไปยังไมครบกําหนด ถามีราชการจําเป'นเกิดขึ้น
ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจและเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได
ขอ 361 การอนุญาตใหลาพักผอน ผูมีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตใหลาครั้งเดียวหรือหลาย
ครั้งก็ได โดยมิใหเสียหายแกราชการ
ขอ 362 ผูที่ไดรับอนุญาตใหอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได
ขอ 363 พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุดภาคการศึกษาหากได
หยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษา เกินกวาวันลาพักผอนตามหมวดนี้แลว ไมมีสิทธิลา พักผอนตามที่
กําหนดไวในสวนนี้
ขอ 364 พนั กงานเทศบาลซึ่ งประสงคจะลาอุ ป สมบทในพระพุ ทธศาสนา หรื อพนั กงาน
เทศบาลที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งประสงคจะลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ให
เสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตกอนวันอุปสมบทหรือ
กอนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ไมนอยกวา 60 วัน
ในกรณี มีเหตุ พิเ ศษไมอาจเสนอหรื อจัด สงใบลากอนตามวรรคหนึ่ง ใหชี้ แจงเหตุ ผ ลความ
จําเป'นประกอบการลา และใหอยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจที่จะพิจารณาใหลาหรือไมก็ได
ขอ 365 พนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุญาตใหลาอุปสมบทหรือไดรับอนุญาตใหลาไปประกอบ
พิธีฮัจยตามขอ 364 แลว จะตองอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ภายใน 10 วัน นับแตวัน
เริ่มลา และจะตองกลับมารายงานตัวเขาปฏิบัติราชการภายใน 5 วัน นับแตวันที่ลาสิกขา หรือ วันที่เดินทาง
กลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย
พนั กงานเทศบาลที่ ไดรั บอนุ ญาตใหลาอุ ปสมบทหรื อไดรั บอนุ ญาตใหลาไปประกอบพิธี ฮัจ ย
และไดหยุดราชการไปแลว หากปรากฏวามีปEญหาอุปสรรคทําใหไมสามารถอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย
ตามที่ขอลาไว เมื่อไดรับรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตามปกติและขอถอนวันลา ใหผูมีอํานาจพิจารณา
หรืออนุญาต พิจารณาหรืออนุญาตใหถอนวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจยได โดยใหถือวาวันที่ไดหยุด
ราชการไปแลวเป'นวันลากิจสวนตัว
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ขอ 366 พนั ก งานเทศบาลที่ ไ ดรั บ หมายเรี ย กเขารั บ การตรวจเลื อ ก ใหรายงานผลตอ
ผูบังคับบัญชากอนวันเขารับการตรวจเลือกไมนอยกวา 48 ชั่วโมง สวนพนักงานเทศบาลที่ไดรับหมายเรียก
เขารับการเตรียมพลใหรายงานลาตอผูบังคับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมง นับแตเวลารับหมายเรียกเป'นตนไป และ
ใหไปเขารับ การตรวจเลื อก หรื อเขารั บการเตรี ย มพลตามวั นเวลาในหมายเรี ยกนั้ นโดยไมตองรอรั บ คํา สั่ ง
อนุญาต และใหผูบังคับบัญชาเสนอไปตามลําดับจนถึงนายกเทศมนตรี
ขอ 367 เมื่อพนักงานเทศบาลที่ลานั้นพนจากการเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการ
เตรียมพลแลว ใหมารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตามปกติตอผูบังคับบัญชาภายใน 7 วัน เวนแตกรณีที่มี
เหตุจําเป'น นายกเทศมนตรีอาจขยายเวลาใหไดรวมแลวไมเกิน 15 วัน
ขอ 368 พนักงานเทศบาลซึ่งประสงคจะลาไปศึกษา ฝWกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ณ
ตางประเทศ ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาอนุญาต
สําหรับการลาไปศึกษา ฝWกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศใหเสนอหรือจัดสงใบลา
ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาอนุญาต
ขอ 369 พนักงานเทศบาลซึ่งประสงคจะลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศใหเสนอ
หรือจัดสงใบลาตอผูบังคับ บัญชาตามลําดับจนถึงปลัด กระทรวงมหาดไทยเพื่อพิ จารณา โดยถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไวในสวนนี้
ขอ 370 การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศมี 2 ประเภท คือ
" ประเภทที่ 1 " ไดแก การไปปฏิบัติงานในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
(1) การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป'นสมาชิกและเป'น
วาระที่ตองสงไปปฏิบัติงานในองคการนั้น
(2) รัฐบาลไทยมีขอผูกพันที่จะตองสงไปปฏิบัติงานตามความตกลงระหวางประเทศ
(3) ประเทศไทยตองสงไปปฏิบัติงานเพื่อพิทักษรักษาผลประโยชนของประเทศตาม
ความตองการของรัฐบาลไทย
" ประเภทที่ 2 " ไดแก การไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากประเภทที่ 1
ขอ 371 พนั ก งานเทศบาลที่ ไ ปปฏิ บั ติ งานในองค การระหวางประเทศตองมี คุ ณ สมบั ติ
ดังตอไปนี้
(1) เป'นพนักงานเทศบาลประจําตลอดมาเป'นระยะเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาปJกอนถึง
วันที่ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงาน เวนแตผูที่ไมปฏิบัติงานในองคการสหประชาชาติกําหนดเวลาหาปJใหลดลง
เป'นสองปJ
สําหรับผูที่เคยไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทที่ 2 มาแลวจะตองมีเวลา
ปฏิบัติราชการในสวนราชการไมนอยกวาสองปJ นับแตวันเริ่มกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ หลังจากที่เดินทาง
กลับจากราชการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทที่ 2 ครั้งสุดทาย
(2) ผูที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทที่ 2 ตองมีอายุไมเกินหาสิบปJ
บริบูรณ นับถึงวันที่ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงาน
(3) เป' น ผู ปฏิ บั ติ ห นาที่ ร าชการมี ค วามรู ความสามารถเหมาะสม มี ค วามประพฤติ
เรียบรอยและไมอยูในระหวางถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัย
การขอยกเวนหรือผอนผันคุณสมบัติตาม (1) วรรคสอง และ (2) ใหเสนอเหตุผลความ
จําเป'นตอปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาเป'นราย ๆ ไป
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ขอ 372 ใหพนักงานเทศบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
ยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาไปตามลําดับเพื่อพิจารณาอนุญาต และมีคําสั่งใหพนักงานเทศบาลผูนั้นลาไป
ปฏิ บั ติ งานไดโดยถือวาเป' นการไปทํ าการใด ๆ อัน จะนั บ เวลาระหวางนั้ น เหมื อนเต็มเวลาราชการ มี
กําหนดเวลาไมเกินสี่ปJสําหรับการไปปฏิบัติงานประเภทที่ 1 หรือมีกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งปJสําหรับการไป
ปฏิบัติงานประเภทที่ 2 โดยไมไดรับเงินเดือนเวนแตอัตราเงินเดือนที่ไดรับจากองคการระหวางประเทศต่ํา
กวาอัตราเงินเดือนของทางราชการที่ผูนั้นไดรับอยูในขณะนั้นใหมีสิทธิไดรับเงินเดือนจากทางราชการสมทบ
ซึ่งเมื่อรวมกั บเงิน เดือนจากองคการระหวางประเทศแลวไมเกิน อัตราเงินเดื อนของทางราชการที่พนักงาน
เทศบาลผูนั้นไดรับอยูในขณะนั้น
ขอ 373 พนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ หาก
ประสงคจะอยูปฏิบัติงานตอ ใหยื่นเรื่องราวพรอมทั้งเหตุผลความจําเป'นและประโยชนทางราชการจะไดรับตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงปลัดประทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาอนุญาต และมีคําสั่งใหพนักงานเทศบาล
ผูนั้นไปปฏิบัติงานโดยถือวาเป'นการไปทําการใด ๆ อันจะนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ ตาม
กฎหมายวาดวยกําหนดหลักเกณฑการสั่งใหพนักงานเทศบาลไปทําการนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการไดอีกแตเมื่อ
รวมแลวตองไมเกินสี่ปJ
การอนุ ญาตใหพนั กงานเทศบาลผู ใดไปปฏิ บั ติ งานประเภทที่ 2 เกิ นกวาหนึ่ งปJ ใหผู บั งคั บบั ญชา
สั่งใหผูนั้นออกจากราชการในชวงเวลาที่ไปปฏิบัติงานเกินหนึ่งปJดวย
ขอ 374 เมื่อเทศบาลไดมีคําสั่งใหพนักงานเทศบาลไปปฏิบัติงานตามขอ 372 หรือใหไป
ปฏิบัติงานตอหรือใหออกจากราชการตามขอ 373 แลวใหเทศบาลรายงานและสงสําเนาคําสั่งดังกลาวให
สํานักงาน ก.ท. ทราบ
ขอ 375 ใหเทศบาลจัดทําสัญญาผูกมัดพนักงานเทศบาลที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวาง
ประเทศประเภทที่ 2 ใหกลับมารับราชการในสวนราชการเป'นเวลาหนึ่งเทาของระยะเวลาที่ไปปฏิบัติงาน
พนักงานเทศบาลผูใดปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศแลวไมกลับมารับราชการหรือกลับมารับราชการไม
ครบกําหนดตามสัญญา ใหชดใชเงินเบี้ยปรับแกทางราชการ ดังนี้
(1) ไมกลับเขารับราชการเลย ใหชดใชเป'นจํานวนเทากับเงินเดือนเดือนสุดทายที่ไดรับคูณ
ดวยเวลาที่ไปปฏิบัติงานที่คิดเป'นเดือน เศษของเดือน ถาเกินสิบหาวันใหคิดเป'นหนึ่งเดือน
(2) กลับมารับราชการไมครบกําหนดตามสัญญา ใหชดใชเบี้ยปรับตาม (1) ลดลงตามสวน
การทําสัญญาตามวรรคหนึ่ งใหเป'นไปตามแบบและวิธี การที่กําหนดเมื่อจัดทํ าแลวใหสงใหสํานักงาน ก.ท.
จํานวน 1 ชุด
ขอ 376 พนักงานเทศบาลที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ เมื่อปฏิบัติงานแลว
เสร็จใหรายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่ภายในสิบวัน นับแตวันถัดจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานและใหรายงานผล
การไปปฏิบัติงานใหปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่กลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการ
การรายงานผลการไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ใหใชแบบรายงานการไปปฏิบัติงานในองคการ
ระหวางประเทศ ตามที่กําหนดไวทายประกาศนี้
ขอ 377 พนั กงานเทศบาลซึ่ งประสงคจะลาติ ด ตามคู สมรส ใหเสนอหรื อจั ด สงใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับเพื่อพิจารณาอนุญาตใหลาไดไมเกินสองปJ และในกรณีจําเป'นอาจอนุญาตใหลาตอได
อีกสองปJ แตเมื่อรวมแลวตองไมเกินสี่ปJ ถาเกินสี่ปJใหลาออกจากราชการ
ขอ 378 การพิจารณาอนุญาตใหพนักงานเทศบาลลาติดตามคูสมรส ผูมีอํานาจอนุญาต
จะอนุ ญ าตใหลาครั้ ง เดี ย วหรื อ หลายครั้ ง ก็ ไ ดโดยมิ ใ หเสี ย หายแกราชการ แตเมื่ อ รวมแลวจะตองไมเกิ น
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ระยะเวลาตามที่กําหนดในขอ 377 และจะตองเป'นกรณีที่คูสมรสอยูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือปฏิบัติงานใน
ตางประเทศเป'นระยะเวลาติดตอกันไมวาจะอยูปฏิบัติหนาที่ราชการหรืปฏิบัติงานในประเทศเดียวกันหรือไม
ขอ 379 พนักงานเทศบาลที่ไดลาติดตามคูสมรสครบกํา หนดระยะเวลาตามขอ 377
ในชวงเวลาที่คูสมรสอยูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือปฏิบัติงานในตางประเทศติดตอกันคราวหนึ่งแลว ไมมีสิทธิขอ
ลาติดตามคูสมรสอีก เวนแตคูสมรสจะไดกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการหรือปฏิบัติงานประจําในประเทศไทย
ตอมาไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในตางประเทศอีกในชวงเวลาใหม จึงจะมีสิทธิขอ
ลาติดตามคูสมรสตามขอ 377 ไดใหม
ขอ 380 กรณี มี เ หตุ พิ เ ศษ สมควรยกเวนการปฏิ บั ติ ต ามที่ กํ า หนดในสวนนี้ ใ หนํ า เสนอ
ก.ท.จ. เพื่อพิจารณาเป'น ราย ๆ ไป

สวนที่ 7
เบ็ดเตล็ด
ขอ 381 วัน เวลาทํางาน วันหยุดตามประเพณี วันหยุดประจําปJของพนักงานเทศบาลให
เทศบาลประกาศกําหนดโดยใหเป'นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดสําหรับขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม
ขอ 382 เครื่องแบบและระเบียบการแตงเครื่องแบบของพนักงานเทศบาลใหเป'นไปตาม
กฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น
ขอ 383 ใหเทศบาลจั ด ใหมี ป ระกาศกํ า หนดมาตรฐานคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมสํ า หรั บ
พนักงานเทศบาล เพื่อเป'นแนวทางการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติตนของพนักงานเทศบาล โดยใหติด
ประกาศไวอยางเปdดเผยในสํานักงานของเทศบาล
ขอ 384 ในการจัดทํามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมตามขอ 383 ใหเทศบาลแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขึ้น ประกอบดวยผูแทนทุกฝ[ายของเทศบาล
ขอ 385 ใหเทศบาลรายงานเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน
การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ตลอดจนการรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงและสวนราชการ การเปลี่ยนแปลงการใชตําแหนง การทะเบียนประวัติของ
พนักงานเทศบาล และอัตรากําลังของพนักงานเทศบาล และการปฏิบัติการอื่น ไปยัง ก.ท.จ. และ ก.ท.
ขอ 386 เมื่อเทศบาลไดมีคําสั่ง หรือประกาศเกี่ยวกับพนักงานเทศบาล หรือตามที่กําหนดใน
ประกาศนี้ มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนั กงานเทศบาล และตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ดังตอไปนี้
(1) การสั่งบรรจุและแตงตั้ง ซึ่งหมายถึง การสั่งบรรจุเขารับราชการและแตงตั้ง ใหดํารง
ตําแหนงพนักงานเทศบาล ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและ
แตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน สําหรับพนักงานเทศบาล
(2) การสั่งแตงตั้ง ซึ่งหมายถึง การสั่งยาย โอน รับโอน เลื่อนระดับ ตามมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การ
เลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน สําหรับพนักงานเทศบาล
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(3) การสั่งใหไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง การใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ การ
ไดรับประโยชนตอบแทนอื่น และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
(4) การสั่งประจําเทศบาล การสั่งผูประจําเทศบาลใหดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนงอื่น
และการสั่งใหชวยปฏิบัติราชการ ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ วิธีการบริหาร
และการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล
(5) การสั่งใหออกจากราชการตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ
(6) การประกาศการพนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบํ า เหน็ จ บํ า นาญพนั กงาน
สวนทองถิ่น
(7) การประกาศกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการ การกําหนดอํานาจหนาที่การ
แบงสวนราชการภายใน การจั ด ตั้ ง การปรั บ ปรุ ง การรวมหรื อ การยุ บ เลิ ก การจั ด แบงสวนราชการ
ของเทศบาล ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล
(8) การประกาศกําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากําลังของเทศบาลการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนง แผนอัตรากําลังของเทศบาล ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนงสําหรับพนักงานเทศบาล
ใหเทศบาลที่ออกคําสั่งหรือประกาศดังกลาว รายงานไปยัง ก.ท. โดยสงสําเนาคําสั่ง หรือ
ประกาศนั้นอยางละ 3 ฉบับ ไปใหภายในหาวันทําการนับแตวันที่ออกคําสั่งหรือประกาศ และสําหรับกรณี
การบรรจุและแตงตั้งตาม (1) ใหสงทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล ตามขอ 388 ของผูไดรับการบรรจุและ
แตงตั้งที่ไดกรอกรายการและตรวจสอบถูกตองแลวไปพรอมกันดวย
ขอ 387 เมื่อ ก.ท.จ. หรือเทศบาล กําหนดใหมีการประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกตามที่
กําหนดในประกาศนี้ ดังตอไปนี้
(1) การสอบแขงขัน เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ
(2) การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเป'นตองสอบแขงขัน
(3) การสอบคัดเลือก เพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาล ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
(4) sการคัดเลือก เพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลตําแหนงบริหารใหดํารงตําแหนงในระดับ
ที่สูงขึ้น
ใหเลขานุการ ก.ท.จ. รายงานไปยัง ก.ท. โดยสงสําเนาประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกนั้น
อยางละ 3 ฉบับ ไปใหภายใน หาวันทําการนับแตวันที่ประกาศ
ขอ 388 ใหเทศบาลจัดใหมีทะเบี ยนประวั ติของพนักงานเทศบาลทุ กคน โดยจัด เก็บไวที่
เทศบาล 1 ฉบับ ก.ท.จ. 1 ฉบับ และสงให ก.ท. เก็บไว 1 ฉบับ
การจัดทําทะเบียนประวัติของพนักงานเทศบาล ลักษณะ รูปแบบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทะเบียน
ประวัติ วิธีการบันทึกรายการในทะเบียนประวัติ และการจัดทําแฟUมประวัติพนักงานเทศบาล ใหนํากฎหมาย
หรือระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม
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ขอ 389 พนักงานเทศบาล ผูใดไดรับอนุญาตใหไปศึกษาฝWกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศ หรือตางประเทศ ไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ หรือลาติดตามคู
สมรสตามระเบียบวาดวยการลาของพนักงานเทศบาล ไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น สมรส หยา เปลี่ยนชื่อตัว
หรือชื่อสกุล หรือตาย ใหเทศบาลที่อนุญาตหรือไดรับแจง รายงานไปยัง ก.ท.จ. และ ก.ท. ภายในหาวัน
ทําการนับแตวันอนุญาตหรือวันไดรับแจง แลวแตกรณี
ขอ 390 ใหเทศบาลคํานวณอัตรากําลังพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาตามเกณฑ
ที่ ก.ท. กําหนด แลวรายงาน ก.ท. ทราบตามแบบที่รายงานให ก.ท.จ.ทราบในขอ 23 (8) ภายในเดือนมิถุนายน
ของทุกปJ
หมวด 15
การบริหารงานบุคคลของลูกจ)าง
ขอ 391 ในหมวดนี้
“สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการที่เทศบาลประกาศจัดตั้งขึ้น ตามมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสรางการแบงสวนราชการของเทศบาล และใหรวมถึงโรงเรียนหรือหนวยงานอื่นที่อยูสังกัด
ในเทศบาลดวย
“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว และลูกจางลักษณะ ผูชํานาญ
งานของเทศบาล โดยไมรวมถึงลูกจางของสถานธนานุบาลของเทศบาล
“ลูกจางประจํา” หมายความวา ลูกจางรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมงที่จางไวปฏิบัติงาน
ที่ มี ลั ก ษณะประจํ า โดยไมมี กํา หนดเวลาการจางตามอั ต ราและจํ า นวนที่ กํ า หนดไวและรั บ เงิ น คาจางจาก
งบประมาณหมวดคาจางประจําของเทศบาล หรือหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลดวย
“ลูกจางชั่ วคราว” หมายความวา ลูกจางรายเดื อน รายวัน และรายชั่ว โมงที่ จางไว
ปฏิ บั ติ ง านที่ มี ลั ก ษณะชั่ ว คราว และหรื อ มี กํ า หนดเวลาจาง แตทั้ ง นี้ ระยะเวลาการจางตองไมเกิ น
ปJงบประมาณและรับเงินคาจางจากงบประมาณหมวดคาจางชั่วคราวหรือจากยอดเงินอื่นใด
“ลูกจางลักษณะผูชํานาญงาน” หมายความวา ลูกจางซึ่งมีความรูความชํานาญในงานเฉพาะ
อยาง ที่จะตองปฏิบัติเป'นอยางดี ทั้งเคยปฏิบัติงานชนิดนั้นมานานไมนอยกวา 5 ปJ โดยมีใบรับรองความรู
ความชํานาญและความสามารถในการทํางานจากสถานที่ทํางานเดิมที่ผูนั้นเคยปฏิบัติงานมาแลว
“เวลาทํางานปกติ” หมายความวา เวลาทํางานของทางราชการ
หรือเวลาอื่นใดที่
นายกเทศมนตรีกําหนดตามลักษณะงานใหเป'นเวลาทํางานปกติ
“วันหยุดประจําสัปดาห” หมายความวา วันอาทิตย หรือวันอื่นใดที่นายกเทศมนตรีกําหนด
ขึ้นเพื่อความเหมาะสมตามลักษณะงานของเทศบาล โดยอาจกําหนดวันหยุดประจําสัปดาห เป'นสองวัน ก็ได
“วันหยุดพิเศษ”
หมายความวา วันหยุดที่ทางราชการประกาศเป'นวันหยุดราชการ
นอกจากวันหยุดประจําสัปดาห
“คาจางอัตราปกติ” หมายความวา คาจางรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง รวมถึงเงินเพิ่ม
พิเศษสําหรับการสูรบตามอัตราที่กําหนดจายใหลูกจางสําหรับการปฏิบัติงานปกติ
“คาจางรายเดือน” หมายความวา คาจางที่กําหนดอัตราจายเป'นรายเดือน รวมถึงเงินเพิ่ม
พิเศษสําหรับการสูรบ
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“คาจางรายวัน” หมายความวา คาจางที่กําหนดอัตราจายเป'นรายวันในวันทํางานปกติ
รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ
“คาจางรายชั่วโมง” หมายความวา คาจางที่กําหนดอัตราจายเป'นรายชั่วโมงในวันทํางาน
ปกติ รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ
“คาจางนอกเวลา” หมายความวา คาจางที่กําหนดจายใหแกลูกจางรายวันและราย ชั่วโมง
เนื่องจากตองปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติ
“คาจางในวันหยุด” หมายความวา คาจางที่กําหนดจายใหแกลูกจางรายวันและรายชั่วโมง
กรณีสั่งใหปฏิบัติราชการในวันหยุดประจําสัปดาหหรือวันหยุดพิเศษ
“คาอาหารทําการนอกเวลา” หมายความวา คาอาหารที่กําหนดจายใหแกลูกจางรายเดือน
เนื่องในการปฏิบัติราชการนอกเวลาทําการปกติหรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจําสัปดาห หรือวันหยุดพิเศษ
“เงินชวยพิเศษ” หมายความวา เงินชวยเหลือคาทําศพของลูกจางที่จายในกรณีลูกจางถึงแก
ความตายในระหวางรับราชการ
“ทองถิ่นอื่น” หมายความวา ทองถิ่นที่ลูกจางตองเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกเขตเทศบาล
ที่ตนสังกัด
“ฝWกอบรม” หมายความวา การเพิ่มพูนความรูความชํานาญ หรือประสบการณดวยการเรียน
การวิจัย การอบรม การสัมมนา หรือการปฏิบัติงานโดยไมมีการรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพตาม
กฎ ก.พ. วาดวยการนั้น และหมายความรวมตลอดถึงการฝWกฝนภาษา และการรับคําแนะนํากอนเขาฝWกอบรม
หรือการดูงานที่เป'นสวนหนึ่งของการฝWกอบรม หรือตอจากการฝWกอบรมนั้นดวย
“ดูงาน” หมายความวา การเพิ่มพูนความรูหรือประสบการณดวยการสังเกตการณ
“ปJ” หมายความวา ปJงบประมาณ
สวนที่ 1
คุณสมบัติของลูกจาง
ขอ 392 ผูที่จะเขารับราชการเป'นลูกจาง อยางนอยจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามเบื้องตน ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
* (2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปJบริบูรณ และไมเกินหกสิบปJ
(3) เป'นผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป'นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไมเป'นผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
(5) ไมเป' น ผู มี ก ายทุ พ พลภาพจนไมสามารถปฏิ บั ติ ห นาที่ ไ ด ไรความสามารถหรื อ
จิตฟEMนเฟNอนไมสมประกอบ หรือเป'นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป'นที่รังเกียจแกสังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเป'นที่รังเกียจแกสังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
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(6) ไมเป'นผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม
มาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(7) ไมเป'นผูบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเป'นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไมเป'นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(9) ไมเป'นบุคคลลมละลาย
(10) ไมเป'นผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เวนแตเป'นโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไมเป'นผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ
(12) ไมเป' นผูเคยถู กลงโทษใหออก หรื อปลดออก เพราะกระทํา ผิ ดวิ นัย ตามมาตรฐาน
ทั่วไป หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไมเป'นผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ
และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไมเป'นผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ
*** ขอ 392 (2) แกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2552
* ขอ 393 ก.ท.จ. มีอํานาจพิจารณายกเวนการลูกจางลักษณะผูชํานาญงานสําหรับลูกจาง
ผูที่ขาดคุณสมบัติตามขอ 392 (10) เป'นรายบุคคลได
ผูที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ 392 (7) (9) (10) หรือ(14) ก.ท.จ.
อาจพิจารณายกเวน ใหเขารับราชการได หรือผูที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ 392 (11)หรือ
(12) ถาผูนั้นไดออกจากงานหรือราชการไปเกินสองปJแลว หรือผูที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม
ขอ 392 (13) ถาผูนั้นไดออกจากงานหรือราชการไปเกินสามปJแลว และมิใชเป'นกรณีออกจากงานหรือ
ราชการเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตตอหนาที่ ก.ท.จ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการไดสําหรับการ
ขอยกเวนและการพิจารณายกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม ใหนําขั้นตอนและวิธีการที่
กําหนดสําหรับพนักงานเทศบาลมาใชบังคับโดยอนุโลม
*** ขอ 393 วรรคแรกแกไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน ลงวันที่ 25 มิถุนายน
2552
สวนที่ 2
การกําหนดตําแหนง การจาง อัตราคาจาง และการแตงตั้ง
ขอ 394 มาตรฐานตํ า แหนงลู กจาง และคุ ณสมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหนงของลูกจางให
เป'นไปตามที่ ก.ท. กําหนด ทายประกาศนี้
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ขอ 395 ตําแหนงลูกจางของเทศบาลที่มีอยูในปEจจุบันซึ่งกําหนด ตําแหนงนอกเหนือจาก
ตําแหนง ที่ ก.ท. กําหนดตามขอ 394 หากตําแหนงวางลงใหยุบเลิก หรือปรับแกไขใหสอดคลองตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง ตามขอ 394
ขอ 396 ลูกจางชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหนาที่เหมือนกับพนักงานเทศบาลหรือขาราชการ
พลเรือนในสายผูปฏิบัติงานใหกําหนดตําแหนง ดังนี้
(1) กํ า หนดคุ ณสมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหนงเหมื อนตํ า แหนงพนั ก งานเทศบาลหรื อ
ขาราชการพลเรือนตําแหนงนั้น และกําหนดคุณวุฒิที่ไมสูงเกินความจําเป'นตอหนาที่ความรับผิดชอบ
(2) กําหนดชื่อตําแหนงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และไมใหซ้ําหรือเหมือนกับชื่อตําแหนง
พนักงานเทศบาล
ขอ 397 ลู ก จางชั่ ว คราวซึ่ ง มี ลั ก ษณะงานในหนาที่ เ หมื อ นกั บ ลู ก จางตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลั งใหกํ าหนดคุณสมบั ติเ ฉพาะสํ าหรับ ตํา แหนงและชื่อตํา แหนงเหมื อนตํา แหนงลู กจางตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังตําแหนงนั้น
ขอ 398 การจางลูกจางชั่วคราวใหกําหนดระยะเวลาการจางใหสอดคลองกับระยะเวลา ที่
จําเป'นตองมีผูปฏิบัติงานและใหมีภารกิจปริมาณงานที่ตองปฏิบัติตอเนื่อง แตทั้งนี้ระยะเวลาการจางตองไม
เกิน ปJงบประมาณ
ขอ 399 การกําหนดจํานวนตําแหนงลูกจางของเทศบาล ยกเวนลูกจางที่รับคาจางจากเงิน
อุดหนุนของรัฐบาล ให ก.ท.จ. กําหนดวาจะมีตําแหนงใดในหนวยงานหรือสวนราชการใด จํานวน เทาใด
โดยใหเทศบาลจัดทําแผนอัตรากําลังของลูกจาง เพื่อใชในการกําหนดตําแหนงโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
ขอ 400 กําหนดให ก.ท.จ. มีอํานาจกําหนดตําแหนงลูกจางเทศบาลในสวนราชการตาง ๆ
ของเทศบาล โดยใหคํานึงถึงภารกิจ อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยากและ
คุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระคาใชจายของเทศบาลที่ตองจายในดานบุคคล
ขอ 401 การกําหนดตําแหนงลูกจางเทศบาลในสวนราชการตาง ๆของเทศบาลใหเทศบาล
จัด ทํา เป'น แผนอัต รากํ าลั งของเทศบาล เพื่ อเป' นกรอบในการกํ าหนดตํ าแหนง และการใชตํ า แหนงลู กจาง
เทศบาลแลวเสนอให ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบโดยใหจัดทําและกําหนดรวมไวในแผนอัตรากําลัง
พนักงานเทศบาล
ขอ 402 ในการจั ด ทํ า แผนอั ต รากํ า ลั งลู กจางเทศบาล การกํ า หนดตํ า แหนงลู กจาง การ
ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงลูกจาง ใหนําแนวทางและวิธีการที่กําหนดไวสําหรับพนักงานเทศบาลมาใชบังคับ
โดยอนุโลม
ขอ 403 เพื่อเป'นการประหยัดงบประมาณของทองถิ่นและไมใหมีภาระผูกพันดานสวัสดิการ
ของลูกจางมากเกินไป โดยใหพิจารณาปรับใชอัตรากําลังลูกจางประจําที่มีอยูเดิมกอน หากมีความจําเป'นตอง
จางลูกจางใหพิจารณาจางลูกจางชั่วคราวกอน หรือพิจารณาจางเหมาบริการ และควรจางลูกจางประจําให
นอยที่สุด โดยใหคํานึงถึงการควบคุมงบประมาณรายจายเกี่ยวกับเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และคาจาง
ของพนักงานเทศบาล ไมใหสูงกวารอยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจายประจําปJ ตามมาตรา 35 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
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ขอ 404 ตําแหนงลูกจางที่รับคาจางจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลจะมีตําแหนงใด ในหนวยงาน
หรือสวนราชการใดของเทศบาล และมีจํานวนเทาใด ใหเป'นไปตามความตกลงกับสํานักงบประมาณ
ขอ 405 การจางลู ก จางใหเทศบาลดํ า เนิ น การโดยวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กโดยใหแตงตั้ ง
คณะกรรมการคัดเลือกไมนอยกวา 3 คน เพื่อดําเนินการคัดเลือก
การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง อาจดําเนินการโดยวิธีสัมภาษณ สอบขอเขียน สอบปฏิบัติ วิธีใด
วิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม
ขอ 406 อั ต ราคาจางลู กจางประจํ าใหเป' น ไปตามบั ญ ชี กํ า หนดอั ต ราคาจางลู ก จางของ
เทศบาลทายประกาศนี้
นายกเทศมนตรีเป'นผูมีอํานาจสั่งจางลูกจาง ในอัตราคาจางขั้นต่ําสุดของตําแหนง
ขอ 407 การใหลูกจางประจําไดรับคาจางใหเป'นไปตามบัญชีกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําและ
ขั้นสูงของลูกจางประจําของเทศบาลทายประกาศนี้
ขอ 408 การเพิ่มคาจางลูกจางประจําของเทศบาล ใหเป'นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานเทศบาล
ขอ 409 การใหลูกจางประจําไดรับคาจางเพื่อการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นใหเป'นไป
ตามบัญชีเปรียบเทียบขั้นคาจางแตละกลุม กรณีลูกจางประจําไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นทาย
ประกาศนี้
ขอ 410 อัตราคาจางลูกจางชั่วคราว
(1) ลูกจางชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหนาที่เหมือนกับตําแหนงลูกจางใหไดรับอัตรา
คาจางในอัตราคาจางขั้นต่ําของลูกจางนั้น
(2) ลูกจางชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหนาที่เหมือนกับตําแหนงขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น หรือขาราชการพลเรือนใหไดรับอัตราคาจางในอัตราเงินเดือนขั้นต่ําของตําแหนงขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการพลเรือนตําแหนงนั้น
(3) ผูชํ า นาญงานใหไดรั บ อั ต ราคาจางตามบั ญ ชี กํา หนดอั ต ราคาจางขั้ น ต่ํ า และขั้ น สู ง
ลูกจางของเทศบาล ตามลําดับและอัตราที่ ก.ท.จ.เห็นสมควร
ขอ 411 การจางลูกจางที่มีเงื่อนไขใหจางจากผูมีคุณวุฒิ ใหจางในอัตราคาจางตามวุฒิและ
เงื่อนไขที่กําหนดไวในกรณีจางผูที่สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศใหถืออัตราคาจางตามอัตราเงินเดือนที่
ก.ท.จ. กําหนด
ขอ 412 การจางลูกจาง ใหดําเนินการจางจากบัญชีผูไดรับการคัดเลือกตามลําดับที่ ของผู
ไดรับการคัดเลือก ตามขอ 405
ขอ 413 การจางลูกจางลักษณะผูชํานาญงาน
ที่เห็นสมควรตามบัญชีกําหนดอัตราคาจางตามขอ 410 (3)

ให ก.ท.จ. กําหนดอัตราคาจางตาม

ขอ 414 การจางและแตงตั้งลูกจางใหดํา รงตํา แหนงใด ใหนายกเทศมนตรีเ ป'นผูแตงตั้ ง
โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.

123

ขอ 415 การโอนลูกจางประจําระหวางเทศบาล หรือกับหนวยราชการอื่นอาจกระทําได ใน
กรณีเจาตัวสมัครใจและผูมีอํานาจจางทั้งสองฝ[ายตกลงยินยอม ทั้งนี้ ในการแตงตั้งหรือใหพนจากตําแหนง
แลวแตกรณี ตองไดรับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. โดยแตงตั้งให ดํารงตําแหนงและไดรับคาจางในอัตราที่ไม
สูงกวาเดิม และใหนับเวลาการทํางานตอเนื่องกัน
ขอ 416 ลูกจางประจําผูใดออกจากราชการไปแลว ประสงคจะกลับเขารับราชการ หาก
เทศบาลตองการจะรับผูนั้นเขารับราชการ ใหนายกเทศมนตรีสั่งจางและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง และรับ
คาจางตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวสําหรับพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม
ขอ 417 ลูกจางประจําผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
และพนจากราชการทหารโดยไมมีความเสียหาย ถาประสงคจะเขารับราชการเป'นลูกจางประจําในเทศบาลเดิม
ภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันพนจากราชการทหาร ใหนายกเทศมนตรีสั่งจางและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงและรับคาจาง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวสําหรับพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม
ขอ 418 การแตงตั้ ง ลู ก จางประจํ า ผู ดํ า รงตํ า แหนงใดไปดํ า รงตํ า แหนงใหม ผู นั้ น ตองมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงใหมที่กําหนดในขอ 394
สวนที่ 3
วินัยและการรักษาวินัย
ขอ 419 ลูกจางตองรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ ผูใดฝ[าฝNนหรือไมปฏิบัติตามถือวาผูนั้น
กระทําผิดวินัย จักตองไดรับโทษตามที่กําหนดไว
ขอ 420 วินัยของลูกจาง ใหเป'นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษา
วินัยและการดําเนินการทางวินัยของพนักงานเทศบาลซึ่งนํามาใชบังคับโดยอนุโลม
สวนที่ 4
การออกจากราชการ
ขอ 421 ลูกจางออกจากราชการ เมื่อ
(1) ตาย
(2) พนจากราชการตามระเบียบวาดวยบําเหน็จลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น
(3) ไดรับอนุญาตใหลาออก
(4) ถูกสั่งใหออกจากราชการตามขอ 424 (3) (4)
(5) ครบกําหนดการจาง
(6) ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออก
(7) ขาดคุณสมบัติตามขอ 392
วันออกจากราชการตาม (6) ใหเป'นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหออกจาก
ราชการของพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม

124

ขอ 422 การลาออกของลูกจาง ใหเป'นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหออกจาก
ราชการของพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม
ขอ 423 ลู ก จางผู ใดไปรั บ ราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรั บ ราชการทหารให
นายกเทศมนตรีสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ
วั น ออกจากราชการตามขอนี้ ใหเป' น ไปตามหลั กเกณฑและเงื่ อ นไขที่ กํา หนดไวสํ า หรั บ
พนักงานเทศบาลโดยอนุโลม
ขอ 424 นายกเทศมนตรีมีอํานาจสั่งใหลูกจางออกจากราชการโดยความเห็นชอบของก.ท.จ.
เมื่อปรากฏวา
(1) ลูกจางผูใดขาดคุณสมบัติตามขอ 392
(2) ลูกจางผูใดเจ็บป[วยไมอาจปฏิบัติราชการในหนาที่ของตนไดโดยสม่ําเสมอ หรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ราชการของตนไดอันเป'นผลเนื่องมาจากตองตกอยูในภยันตรายใด ๆ และเวลาไดลวงพนไปเกินหก
สิบวัน ยังไมมีผูใดพบเห็น
(3) ลู ก จางผู ใดหยอนความสามารถดวยเหตุ ใ ดในอั น ที่ จ ะปฏิ บั ติ ห นาที่ ข องตน หรื อ
ประพฤติหนาที่ของตน หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่หรือบกพรองในหนาที่ดวยเหตุอันใด
และนายกเทศมนตรีเห็นวา ถาใหผูนั้นรับราชการตอไปจะเป'นการเสียหายแกราชการ ก็ใหนายกเทศมนตรี
แตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนโดยไมชักชา สําหรับหลักเกณฑและวิธีการสอบสวนใหเป'นไปตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัยของพนักงานเทศบาลโดย
อนุโลม
(4) ลู กจางผู ใดถู กกลาวหาวากระทํ า ผิ ด วิ นั ย อยางรายแรงและไดมี การสอบสวนตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัยของพนักงานเทศบาลแลว
การสอบสวนไมไดความวากระทําผิดที่จะถูกลงโทษ ปลดออก หรือไลออก แตมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูก
สอบสวน ซึ่งจะใหปฏิบัติราชการตอไปอาจจะเป'นการเสียหายแกราชการ
(5) ลูกจางผูใดตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไมถึงกับจะตองลงโทษปลดออกหรือไลออก
(6) ลูกจางผูใดขาดราชการบอยครั้ง ซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออก หรือไลออก
(7) ยุบเลิกตําแหนง
วันออกจากราชการตามขอนี้ ใหเป'นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหออกจาก
ราชการของพนักงานเทศบาลมาใชบังคับโดยอนุโลม
การใหออกจากราชการตามขอนี้ไมถือเป'นโทษทางวินัย

สวนที่ 5
การอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณ และการรองทุกข
ขอ 425 ลูกจางผู ใดถูกสั่งลงโทษหรื อถูกสั่งใหออกจากราชการตามขอ 424
ตาม
ประกาศนี้ดวยเหตุใด ๆ ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณคําสั่งหรือมีสิทธิรองทุกข ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
สิทธิการอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณ และการรองทุกขของพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม
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สวนที่ 6
การลา
ขอ 426 การลาป[วยของลูกจางกําหนดไวดังนี้
(1) การลาป[วยกรณีปกติ
(ก) ในปJหนึ่งลูกจางประจํามีสิทธิลาป[วยโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาไดไมเกิน
หกสิบวัน แตถานายกเทศมนตรีเห็นสมควรจะใหลาโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาตอไปอีก ก็ไดแตไม
เกินหกสิบวัน
(ข) ลูกจางชั่วคราวที่มีระยะเวลาการจางหนึ่งปJ มีสิทธิลาป[วยโดยไดรับคาจางอัตรา
ปกติระหวางลา ในชวงระยะเวลาการจางไมเกินสิบหาวันทําการ ในกรณีที่มีระยะเวลาการจางตั้งแต เกาเดือน
ขึ้นไปแตไมถึงหนึ่งปJมีสิทธิลาป[วยโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาในชวงระยะเวลาการจางไมเกินแปดวัน
ทําการในกรณีมีระยะเวลาการจางตั้งแตหกเดือนขึ้นไปแตไมถึงเกาเดือน มีสิทธิลาป[วยโดยไดรับคาจางอัตรา
ปกติระหวางลาในชวงระยะเวลาการจางไมเกินหกวันทําการในกรณีที่มีระยะเวลาการจางต่ํากวาหกเดือนมีสิทธิ
ลาป[วยโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลา ในชวงระยะเวลาการจางไมเกินสี่วันทําการ
(2) การลาป[วยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาที่
(ก) ลูกจางประจําป[วย เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาที่ หรือเนื่องจากการปฏิบัติ
ราชการในหนาที่ หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําตามหนาที่ ถาลาป[วยครบตาม (1) (ก) แลวยังไมหาย
และแพทยของทางราชการลงความเห็นวามีทางที่จะรักษาพยาบาลใหหายและสามารถทํางานไดก็ใหลาป[วย
เพื่อรักษาพยาบาล เทาที่นายกเทศมนตรีเห็นสมควรอนุญาตใหลาโดยไดรับคาจางอัตราปกติ ทั้งนี้ ถาเป'น
ลูกจางประจํารายวันและรายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห แตถาแพทยลงความเห็นวา
ไมมีทางที่จะรักษาพยาบาลใหหายได ก็ใหพิจารณาสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จตอไป
(ข) ถาอันตรายหรือการเจ็บป[วย หรือการถูกประทุษรายอันเกิดจากกรณีดังกลาวใน
(ก) ทําใหลูกจางประจําผูใดตกเป'นผูทุพพลภาพหรือพิการ อันเป'นเหตุจะตองสั่งใหออกจากราชการตาม
มาตรฐานทั่วไปนี้ หากผูบังคับบัญชาเจาสังกัดของลูกจางประจําผูนั้นพิจารณา เห็นวาลูกจางประจําผูนั้นยัง
อาจปฏิ บั ติ ห นาที่ อื่ น ใดที่ เ หมาะสมได และเมื่ อลู กจางประจํ า ผู นั้ น สมั ครใจจะปฏิ บั ติ ห นาที่ ต อไป ใหยาย
ลูกจางประจําผูนั้นไปปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอื่นที่เหมาะสมโดยไมตองสั่งใหออกจากราชการก็ได โดยใหอยูใน
ดุลยพินิจของนายกเทศมนตรี
(ค) ลูกจางชั่วคราวป[วยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาที่ หรือเนื่องจากการปฏิบัติงานใน
หนาที่ หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําตามหนาที่ ถาลาป[วยครบตาม (1) (ข) แลวยังไมหายและแพทย
ของทางราชการลงความเห็นวามีทางที่จะรักษาพยาบาลใหหายและสามารถทํางานไดใหนายกเทศมนตรีมี
อํานาจอนุญาตใหลาป[วยเพื่อรักษาพยาบาล โดยไดรับคาจางอัตราปกติไดตามที่เห็นสมควร แตตองไมเกินหก
สิบวัน ทั้งนี้ ถาเป'นลูกจางชั่วคราวรายวันและรายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห และ
ถาแพทยลงความเห็นวาไมมีทางที่จะรักษาใหหายได ใหพิจารณาสั่งใหออกจากราชการ
ลูกจางผูใดเจ็บป[วยไมอาจปฏิบัติงานได ใหยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชากอนหรือในวันที่ลา
เวนแตกรณีจําเป'นจะเสนอหรือจัดสงใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได
การลาป[วยเกินสามวัน ตองมีใบรับรองแพทยแผนปEจจุบันชั้นหนึ่งสงพรอมกับใบลาดวย
เวนแตผูมีอํานาจอนุญาตใหลาจะเห็นสมควรเป'นอยางอื่น
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ขอ 427 ในปJหนึ่งลูกจางประจํามีสิทธิลากิจสวนตัว รวมทั้งลาไปตางประเทศ โดยไดรับ
คาจางอัตราปกติระหวางลาไมเกินสี่สิบหาวันทําการ แตในปJแรกที่ไดรับการบรรจุเป'นลูกจางประจําใหไดรับ
คาจางระหวางลาไมเกินสิบหาวัน ลูกจางประจํารายวันและรายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจํา
สัปดาห แตถานายกเทศมนตรีเห็นสมควรจะใหลาโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาตอไปอีกก็ได
ลูกจ)างประจําผู)ใดประสงคจะลากิจส+วนตัว ให)เสนอใบลาต+อผู)บังคับบัญชาตามลําดับชั้น
และเมื่อได)รับอนุญาตแล)วจึงจะหยุดราชการได) เว)นแต+มีเหตุจําเปEนไม+สามารถขอรับอนุญาตได)ทันจะเสนอ
ใบลา พร)อมระบุเหตุจําเปEนไว)แล)วหยุดราชการไปก+อนก็ได) แต+จะต)องชี้แจงเหตุผลให)ผู)บังคับบัญชาทราบ
โดยเร็ว
ขอ 428 การลาพักผอนประจําปJของลูกจางประจํา ใหเป'นไปตามที่กําหนดสําหรับพนักงาน
เทศบาลโดยอนุโลม
ขอ 429 ลูกจางประจํามีสิทธิลาคลอดบุตรโดยไดรับคาจางนับรวมวันหยุดประจําสัปดาหและ
วันหยุด พิเศษในระหวางลาไมเกินเกาสิบวั น ลู กจางประจํ ารายวันและรายชั่ว โมงไมมีสิ ทธิไดรั บคาจางใน
วันหยุดประจําสัปดาห
ลูกจางประจําที่ลาคลอดบุตรตามวรรคแรก หากประสงคจะลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรเพิ่มอีก ใหมี
สิทธิลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตร โดยไดรับคาจางระหวางลาไดอีกไมเกิน สามสิบ
วันทําการ และใหนับรวมในวันลากิจสวนตัวสี่สิบหาวันทําการดวย
ลูกจางชั่วคราวรายเดือนที่จางไวปฏิบัติงานตอเนื่อง มีสิทธิลาเนื่องจากการคลอดบุตรปJหนึ่งไม
เกิ นเกาสิบ วัน โดยมี สิทธิไดรั บคาจางระหวางลาจากสวนราชการไมเกิ นสี่ สิบ หาวัน เวนแต กรณีที่เริ่ มเขา
ปฏิบัติงานในปJแรกไมครบเจ็ดเดือน ไมอยูในขายไดรับสิทธิดังกลาว
ขอ 430 ลูกจางประจําที่ยังไมเคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือยังไมเคยไปประกอบพิธี
ฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประสงคจะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจยแลวแต
กรณี มีสิทธิลาโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน ในปJแรกที่ เริ่มเขาปฏิบัติงานเป'น
ลูกจางประจําจะไมไดรับคาจางระหวางลา ลูกจางประจํารายวันและรายชั่วโมง ไมมีสิทธิไดรับคาจางใน
วันหยุดประจําสัปดาห
ผู ประสงค จะลาอุ ป สมบท หรื อลาไปประกอบพิ ธี ฮั จ ย ใหเสนอใบลาตอผู บั ง คั บ บั ญ ชา
ตามลําดับชั้นกอนอุปสมบท หรือวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยไมนอยกวาหกสิบวัน เวนแตมีเหตุผลอัน
สมควรจะเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชานอยกวาหกสิบวันก็ได
อํานาจการอนุญาตใหลาเป'นของนายกเทศมนตรี
ขอ 431 การลาเพื่ อตรวจคัด เลื อกเขารั บ ราชการทหาร เขารั บ การระดมพล เขารับ การ
ฝWกวิชาการทหาร เขารับการทดลองความพรั่งพรอมใหถือปฏิบัติดังนี้
(1) ลูกจางมีสิทธิลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพื่อเขารับราชการทหารตามกฎหมายวาดวย
การรับราชการทหารโดยไดรับคาจางอัตราปกติในระหวางนั้น การลาดังกลาวจะตองใหผูลาแสดงจํานวนวันที่
ตองเดินทางไปกลับ และวันที่ตองอยูเพื่อตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหารเทาที่จําเป'นเพื่อประกอบการ
พิจารณา ลูกจางประจํารายวันและรายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจาง ในวันหยุดประจําสัปดาห
(2) ลูกจางประจํามีสิทธิลาเขารับการระดมพล หรือเขารับการฝWกวิชาการทหาร หรือ
เขารับการทดลองความพรั่งพรอม โดยใหไดรับคาจางอัตราปกติในระหวางการระดมพลหรือเขารับ การฝWก
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วิชาการทหาร หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอมนั้น แตถาพนระยะเวลาของการดังกลาวแลว ไมมา
รายงานตัวเพื่อเขาปฏิบัติงานภายในเจ็ดวัน ใหงดจายคาจางหลังจากนั้นไวจนถึงวันเขาปฏิบัติงานเวนแตใน
กรณี ที่ มี เ หตุ จํ า เป' น นายกเทศมนตรี จ ะใหจายคาจางระหวางนั้ น ตอไปอี ก ก็ ไ ดแตตองไมเกิ น เจ็ ด วั น
ลูกจางประจํารายวันและรายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห
(3) ในกรณีลูกจางชั่วคราว ลาเขารับการฝWกวิชาการทหาร ใหไดรับคาจางอัตราปกติไม
เกินหกสิบวัน สวนการลาเพื่อเขารับการระดมพล หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอมแลวแตกรณีใหไดรับ
คาจางอัตราปกติไมเกินสามสิบวัน ลูกจางชั่วคราวรายวันและรายวันชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุด
ประจําสัปดาห
ในกรณีการลาตาม (2) และ (3) หากลูกจางไดรับเงินเดือนตามชั้นยศของตนทาง
กระทรวงกลาโหมแลว ไมมีสิทธิไดรับคาจางของเทศบาล
อํานาจการอนุญาตใหลาเป'นของนายกเทศมนตรี
ขอ 432 การลาครึ่งวันในตอนเชาหรือตอนบายของลูกจาง ใหนับเป'นการลาครึ่งวันตาม
ประเภทการลานั้น ๆ
ขอ 433 การลาและการจายคาจางระหวางลานอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูใน
ดุลยพินิจของนายกเทศมนตรี
อํานาจการอนุญาตในการลาตามขอ 426 ขอ 427 ขอ 428 และขอ 429 ใหเป'นไป
ตามที่ก.ท. กําหนด ตามตารางแนบทาย
สวนที่ 7
การจายคาจางและทะเบียนลูกจาง
ขอ 434 หามสั่งลูกจางไปปฏิบัติราชการในทองถิ่นอื่น เวนแตในกรณีจําเป'นแทจริงที่ตองใช
ความรูความชํานาญพิเศษ หรือความไววางใจในลูกจางนั้น และไมอาจหาจางไดในทองถิ่นนั้น
ขอ 435 การปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติ หรือการปฏิบัติราชการในวันหยุดประจํา
สัปดาห หรือในวันหยุดพิเศษซึ่งจะตองจายคาจางนอกเวลาหรือคาจางในวันหยุด หรือคาอาหารทําการนอก
เวลาใหกระทําไดในกรณีที่จําเป'นหรือรีบดวน โดยมีคําสั่งของผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจเป'นหลักฐาน
ขอ 436 การจายคาจางในวันทํางานปกติ คาอาหารทําการนอกเวลา คาจางลูกจางรายวัน
และรายชั่วโมง คาจางนอกเวลา และกําหนดเวลาทํางานใหเป'นไปดังตอไปนี้
(1) ลูกจางรายเดือน
(ก) กําหนดใหจายคาจางเดือนละครั้งตามเดือนปฏิทิน โดยปกติใหจายในวันสิ้นเดือน
ถาวันสิ้นเดือนตรงกับวันหยุดราชการก็ใหจายไดในวันเปdดทําการกอนวันสิ้นเดือน ในกรณีที่มีความจําเป'นที่จะ
กําหนดวันจายคาจางเป'นวันอื่นของเดือนถัดไป จะตองไดรับอนุมัติจากนายกเทศมนตรี
(ข) กําหนดเวลาทํางานปกติ ใหเป'นไปตามเวลาทํางานของทางราชการ เวนแตถามี
งานเป'นลักษณะพิเศษที่จะเขาทํางานและเลิกงานตามปกติไมได ใหหัวหนาสวราชการเป'นผูกําหนดโดยจะตอง
มีเวลาทํางานไมนอยกวาวันละเจ็ดชั่วโมง แตสัปดาหละไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง ไมรวมเวลาหยุดพัก
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(ค) การปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติ หรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจํา
สัปดาห หรือวันหยุดพิเศษแลวแตกรณี ใหเป'นไปตามระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับการจายเงินคาอาหารทํา
การนอกเวลา
(2) ลูกจางรายวันและรายชั่วโมง
(ก) กํ า หนดใหจายคาจางเดื อ นละครั้ ง ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป' น ตองจายคาจาง
มากกวาเดือนละครั้ง จะตองไดรับอนุมัติจากนายกเทศมนตรี
ในกรณีจายคาจางเดือนละครั้ง โดยปกติใหจายในวันถัดจากวันสุดทายของเดือน
หนวยงานใดมี ค วามจํ า เป' น ที่ จ ะกํ า หนดวั น เริ่ ม จายเป' น วั น อื่ น ของเดื อ นถั ด ไป จะตองไดรั บ อนุ มั ติ จ าก
นายกเทศมนตรี
ในกรณีจายคาจางมากกวาเดือนละครั้ง ใหหนวยงานกําหนดวันจายเงินคาจาง
ตามความเหมาะสมไดโดยขออนุมัติจากนายกเทศมนตรี
(ข) กําหนดเวลาทํางานปกติ ใหเป'นไปตามเวลาทํางานของทางราชการ เวนแต ถา
มีงานเป'นลักษณะพิเศษที่จะเขาทํางานและเลิกงานตามปกติไมได ใหนายกเทศมนตรีเป'นผูกําหนดโดยจะตอง
มีเวลาทํางานวันละไมนอยกวาเจ็ดชั่วโมง แตสัปดาหละไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง ไมรวมเวลาหยุดพัก
(ค) การปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติติดตอกันเกินสามชั่วโมงขึ้นไป ใหจาย
คาจางไดในอัตราหนึ่งเทาครึ่งของคาจางอัตราปกติ
ขอ 437 การจายคาจางในกรณี วั น หยุ ด ประจํ า สั ป ดาห สํ า หรั บ ลู ก จางรายเดื อนไมหั ก
คาจาง ลูกจางรายวันและรายชั่วโมงไมจายคาจาง
สําหรับการจายคาจางในกรณีสั่งใหมาปฏิบัติงานในวันหยุดประจําสัปดาห ใหถือปฏิบัติดังนี้
(1) ลูกจางรายเดือน จายตามขอ 436 (1) (ค)
(2) ลู ก จางรายวั น และรายชั่ ว โมง จายคาจางใหสองเทาของคาจางอั ต ราปกติ ต าม
ระยะเวลาทํางาน
ขอ 438 การจายคาจางในกรณีในวันหยุดพิเศษ สําหรับลูกจางรายเดือนไมหักคาจาง
ลูกจางรายวันและรายชั่วโมงจายคาจางอัตราปกติ
สําหรับการจายคาจางในกรณีสั่งใหมาทํางานในวันหยุดพิเศษ ใหถือปฏิบัติดังนี้
(1) ลูกจางรายเดือน จายตามขอ 436 (1) (ค)
(2) ลูกจางรายวันและรายชั่วโมง จายคาจางเพิ่มใหอีกหนึ่งเทาของคาจางอัตราปกติตาม
ระยะเวลาทํางาน
ขอ 439 การจายคาจางในกรณี ลูกจางถู กสั่งใหไปปฏิ บัติ งานในทองถิ่ น อื่น ตามขอ 434
ใหถือปฏิบัติดังนี้
(1) ลูกจางรายเดือนใหจายคาจางรายเดือนตามปกติตลอดระยะเวลาที่ไปราชการ โดยไมมี
สิทธิไดรับคาอาหารทําการนอกเวลา
(2) ลูกจางรายวันและรายชั่วโมงใหถือปฏิบัติดังนี้
(ก) ในระยะเวลาระหวางเดินทางไปปฏิบัติงาน หรือเดินทางกลับสํานักงานที่ตั้งปกติ
หรือสถานที่อยู ไมวาจะเป'นวันทํางานปกติหรือนอกเวลาหรือวันหยุดประจําสัปดาหหรือวันหยุดพิเศษใหจาย
คาจางอัตราปกติ ไมมีการจายคาจางนอกเวลาหรือคาจางในวันหยุดตามขอ 436 และขอ 437

129

(ข) ลูกจางซึ่งทําหนาที่ คนรถหรือคนเรือ ซึ่งไดปฏิ บัติห นาที่ ในขณะเดิ นทางครบ
กําหนดเวลาทํางานปกติประจําวันแลว หากยังคงตองปฏิบัติหนาที่ดังกลาวตอไปอีกสําหรับวันนั้นใหจายคาจาง
นอกเวลาไดตามเกณฑที่กําหนดไวในขอ 436 (1) (ค)
การปฏิบัติงานในวันทํางานปกติ การปฏิบัติงานนอกเวลา การปฏิบัติงานในวันหยุด หรือใน
กรณีในวันหยุดพิเศษ ใหจายคาจางไดตามเกณฑที่เคยจาย เสมือนปฏิบัติงานในสํานักงานที่ตั้งปกติ เวนแตใน
กรณีวันหยุดประจําสัปดาหซึ่งปกติไมจายคาจางให ใหจายคาจางอัตราปกติ
ขอ 440 ลูกจางผูใดตายในระหวางรับราชการ ใหจายคาจางจนถึงวันที่ถึงแกความตายหรือ
เพียงวันที่มีสิทธิไดรับคาจางกอนวันถึงแกความตาย และใหจายเงินชวยพิเศษจํานวนสามเทาของอัตราคาจาง
ปกติทั้งเดือนในเดือนสุดทายกอนวันถึงแกความตาย ในกรณีลูกจางรายวันและรายชั่วโมง ใหถือเสมือนวา
ลูกจางผูนั้นมาปฏิบัติงานเต็มเดือนเป'นเกณฑคํานวณเงินชวยพิเศษ
ขอ 441 ลูกจางประจําซึ่งถูกสั่งพักราชการผูใดถึงแกความตาย ผูมีอํานาจไดวินิจฉัยตามขอ
445 แลวสั่งจายคาจางเป'นจํานวนเทาใด ใหจายคาจางตามจํานวนที่วินิจฉัยใหจนถึงวันที่ถึงแกความตาย
หรือเพียงวันที่มีสิทธิไดรับคาจางกอนวันถึงแกความตาย นอกจากนี้ใหจายเงินชวยพิเศษอีกจํานวนหนึ่งเป'น
จํานวนสามเทาของจํานวนคาจางนั้น
ถาผู มี อํ า นาจวิ นิ จ ฉั ย แลวสั่ ง ไมจายคาจาง ใหจายคาจางใหเพี ย งวั น สุ ด ทายที่ ผู นั้ น มา
ปฏิบัติงานและไมมีการจายเงินชวยพิเศษ
ขอ 442 ลูกจางที่ขาดหรือหนีราชการ หามมิใหจายคาจางสําหรับวันที่ขาดหรือหนีราชการนั้น
ลูกจางผูใดตายในระหวางขาดราชการ ใหจายคาจางใหเพียงวันสุดทายที่ผูนั้นมาปฏิบัติงาน
และไมมีการจายเงินชวยพิเศษ
ขอ 443 คาจางที่จายตามขอ 440 ถึงขอ 442 เป'นทรัพยสินของผูตายในขณะตาย และ
ใหจายแกผูมีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก
เงินชวยพิเศษตามขอ 440 หรือขอ 441 ใหจายแกบุคคลซึ่งลูกจางไดแสดงเจตนาระบุไว
เป'นหนังสือตามแบบที่แนบทายประกาศนี้
ถาลูกจางผูตายมิไดแสดงเจตนาระบุ ไวตามวรรคสอง หรือบุคคลซึ่งลูกจางผูตายไดแสดง
เจตนาระบุไวไดตายไปเสียกอน ใหจายแกบุคคลตามลําดับกอนหลัง ดังตอไปนี้
(1) คูสมรส
(2) บุตร
(3) บิดามารดา
(4) ผูที่ไดอยูในอุปการะของผูตายตลอดมา โดยจําเป'นตองมีผูอุปการะและความตาย
ของผูนั้นทําใหไดรับความเดือดรอนเพราะขาดความอุปการะ ซึ่งนายกเทศมนตรีเห็นวามีหลักฐานแสดงไดวา
เป'นผูอยูในอุปการะของผูตาย
(5) ผู ที่ อุ ป การะเลี้ ย งดู ใ หการศึ ก ษาผู ตายมาแตเยาว ซึ่ ง นายกเทศมนตรี เ ห็ น วามี
หลักฐานแสดงไดวาเป'นผูอุปการะผูตาย
เมื่อปรากฏวา มีบุคคลในลําดับกอนดังกลาวในวรรคสามบุคคลนั้นมีสิทธิรับเงินชวยพิเศษแต
ในลําดับเดียว ผูที่อยูในลําดับถัดไปไมมีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษ
ถาบุคคลดังกลาวขางตนไมมีตัวมาขอรับภายในระยะเวลา 1 ปJ นับแตวันที่ลูกจางผูนั้นถึง
แกความตาย การจายเงินชวยพิเศษก็เป'นอันไมตองจาย
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ในกรณีที่เทศบาลมีความจําเป'นตองเขาเป'นผูจัดการศพลูกจางผูถึงแกความตาย เพราะไมมี
ผูใดเขาจัดการศพในเวลาอันควร ก็ใหเทศบาลหักคาใชจายจากเงินชวยพิเศษที่ตองจายตามมาตรฐานนี้ได
เทาที่จายจริง และมอบสวนที่เหลือใหแกผูมีสิทธิไดรับ
ขอ 444 เทศบาลใดมี ค วามจํ า เป' น ที่ จ ะตองสั่ ง ใหลู ก จางประจํ า ไปฝW กอบรม หรื อดู ง าน
เกี่ยวกับหนาที่ที่ลูกจางประจํานั้นปฏิบัติอยู ณ ตางประเทศ หรือภายในประเทศโดยใหไดรับคาจางอัตรา
ปกติตลอดระยะเวลาที่ไปฝWกอบรมหรือดูงานนั้น ใหนายกเทศมนตรีเป'นผูอนุมัติลูกจางประจํารายวันและราย
ชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห
ขอ 445 ลู ก จางประจํ า ที่ ถู กกลาวหาวากระทํ า ผิ ด วิ นั ย อยางรายแรงจนถู ก ตั้ ง กรรมการ
สอบสวน หรือถูกฟUองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญา และถูกสั่งพักราชการไวกอนจนกวาคดี
หรือกรณีถึงที่สุด การจายคาจางระหวางพักราชการ ใหถือปฏิบัติดังนี้
(1) ลูกจางประจําผูใดถูกสั่งพักราชการ ใหงดการเบิกจายคาจางตั้งแตวันที่ถูกสั่งพัก
ราชการไวกอน เวนแตลูกจางผูนั้นไดปฏิบัติราชการตามหนาที่ลวงเลยวันใหพักราชการ เพราะมิไดทราบคําสั่ง
ใหเบิกจายคาจางใหถึงวันที่ทราบ หรือควรไดรับทราบคําสั่งนั้น
(2) ถาปรากฏวาลูกจางประจําผูถูกสั่งพักราชการไวกอน มิไดกระทําความผิดและ ไมมี
มลทินหรือมัวหมอง ใหจายคาจางใหเต็มอัตราปกติ
(3) ถาปรากฏวาลู ก จางประจํ า ผู ถู ก สั่ งพั กราชการไวกอน มิ ไดกระทํ า ความผิ ด แตมี
มลทินหรือมัวหมอง หรือกระทําความผิด แตถูกลงโทษไมถึงปลดออก หรือไลออก ใหจายคาจางไดครึ่งหนึ่ง
ของคาจางอัตราปกติ
(4) ถาปรากฏวาลู ก จางประจํ า ผู ถู กสั่ งพั กราชการไวกอนไดกระทํ า ความผิ ด และถู ก
ลงโทษถึงปลดออก หรือไลออก หามจายคาจาง
(5) ในกรณีลูกจางประจําซึ่งถูกสั่งพักราชการไวกอน ผูใดถึงแกความตายกอนคดีหรือ
กรณีถึงที่สุด ใหนายกเทศมนตรีพิจารณาวินิจฉัยตอไปดวยวาควรจะจายคาจางระหวางเวลานั้นหรือไมเพียงใด
โดยอนุโลม (2) (3) และ (4) ทั้งนี้ใหจายคาจางตามจํานวนที่วินิจฉัยใหจนถึงวันที่ถึงแกความตายหรือเพียง
วันที่มีสิทธิไดรับคาจางกอนถึงแกความตาย
กรณี ใหออกจากราชการไวกอน ใหถื อปฏิ บัติ ทํา นองเดี ย วกั บ การจายคาจางระหวางพั ก
ราชการ
ลู กจางชั่ ว คราวไมมี สิ ทธิ ไดรั บ คาจางระหวางถู กสั่ งใหพั กราชการ หรื อถู กสั่ งใหออกจาก
ราชการไวกอน เวนแตลูกจางผูนั้นไดปฏิบัติราชการตามหนาที่ลวงเลยวันใหพักราชการไวกอน เพราะมิได
ทราบคําสั่ง ใหเบิกจายคาจางใหถึงวันที่ทราบหรือควรไดรับทราบคําสั่งนั้น
อัตราลูกจางระหวางพักราชการ ไมถือเป'นอัตราวาง
ขอ 446 มาใชบั งคับ แกการจายคาจางลูกจางประจํ าระหวางอุ ทธรณหรือรองทุ กขคํา สั่ ง
ลงโทษปลดออก หรือถูกควบคุมตัวตามคําพิพากษาของศาลโดยอนุโลม
ขอ 447 การจายคาจางของผูซึ่งถูกลงโทษตัดคาจางถาภายหลังผูนั้นไดรับการแตงตั้งหรือ
ปรับคาจาง โดยไดรับคาจางตางจากเดิมและยังไมพนโทษตัดคาจางใหคงตัดคาจางตอไป ตามจํานวนเดิม
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การจายคาจางในกรณี
(1) ลาออก ใหจายใหถึงวันกอนถึงกําหนดลาออก แตถาถึงกําหนดลาออกแลวยังไมได
รับทราบคําสั่งอนุญาตใหลาออก และลูกจางผูนั้นยังคงปฏิบัติราชการตอมา ใหจายไดถึงวันทราบคําสั่งหรือ
ควรไดรับทราบคําสั่ง
(2) ปลดออก หรือไลออก ใหจายไดถึงวันกอนระบุในคําสั่ง แตถายังไมรับทราบคําสั่ง
และลูกจางผูนั้นยังคงปฏิบัติราชการตอมา ใหจายไดถึงวันทราบคําสั่งหรือควรไดรับทราบคําสั่ง
(3) พนจากราชการเพราะเกษียณอายุ ใหจายไดถึงวันสิ้นปJ
การจายคาจางลูกจางผูที่มิไดมาปฏิบัติราชการนอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้และ
เป'นกรณีเดียวกับที่กฎหมายวาดวยการนั้นบัญญัติสิทธิไวสําหรับขาราชการ หรือคณะรัฐมนตรีกําหนดสิทธิให
จายเงินเดือนขาราชการไวแลว ให ก.ท.จ. กําหนดหลักเกณฑการจายคาจางลูกจางใหสอดคลองกับกฎหมาย
หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว โดยไมขัดหรือแยงกับประกาศนี้
ขอ 448 ลูกจางมีสิทธิไดรับเงินทําขวัญตามระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับการจายเงินทํา
ขวัญขาราชการและลูกจางซึ่งไดรับอันตรายหรือป[วยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหนาที่
ขอ 449 ใหสํ า นั ก งานคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาล เป' น หนวยงานกลางทะเบี ย น
ลูกจางประจํ า ของเทศบาล ดํ า เนิน การจั ด ทํ า ทะเบีย นลู กจางประจํ าของเทศบาลแกไขและเปลี่ ย นแปลง
รายการตาง ๆ ใหเป'นปEจจุบันเสมอ และเก็บรักษาไว ณ สํานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
เมื่ อ มี คํ า สั่ ง แตงตั้ ง ลู ก จางประจํ า ผู ใดไปตางสั ง กั ด ใหสวนราชการเดิ ม มอบทะเบี ย น
ลูกจางประจําใหลูกจางผูนั้นนําไปมอบแกสวนราชการที่สังกัดใหมทุกครั้ง
ทะเบีย นลูกจางประจํ าของเทศบาล ถือเป'น เอกสารลั บของทางราชการไมพึงเปdด เผยตอ
ผูอื่นการขอคัดทะเบียนลูกจางประจําของเทศบาล หรือตรวจสอบรายการใหดําเนินการขออนุมัติตามระเบียบ
ของทางราชการ
ขอ 450 การเปลี่ยนอัตราคาจางลูกจางประจํารายวันเป'นอัตราคาจางรายเดือนใหเอายี่สิบ
หกวันทําการคูณดวยอัตราคาจางรายวันที่ลูกจางผูนั้นไดรับในปEจจุบัน โดยปEดเศษขึ้นเป'น เกณฑพิจารณาแต
ตองไมเกินกวาอัตราคาจางขั้นสูงของตําแหนงนั้น
ขอ 451 ใหลูกจางของเทศบาลปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติตนตาม
ประกาศกําหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่กําหนดไวสําหรับพนักงานเทศบาล ตามที่เทศบาลกําหนด
บทเฉพาะกาล
ขอ 452 ผูใดเป'นพนักงานเทศบาล และไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานใดอยูกอน
วัน ที่ ป ระกาศนี้ มีผ ลใชบังคั บ ใหผู นั้ น เป' น พนั กงานเทศบาลและดํ า รงตํ า แหนงในสายงานนั้ น ตามประกาศ
นี้ตอไปโดยใหไดรับเงินเดือนและสิทธิประโยชนเชนเดิม
ขอ 453 ผูใดเป'นลูกจางของเทศบาล และไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดอยูกอนวันที่
ประกาศนี้มีผลใชบังคับ ใหผูนั้นเป'นลูกจางของเทศบาลและดํารงตําแหนงนั้นตามประกาศนี้ตอไป โดยใหไดรับ
คาจาง และสิทธิประโยชน ตลอดจนระยะเวลาการจางเชนเดิม
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ขอ 454 การใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลที่อยูระหวางการดําเนินการตาม
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2519 ซึ่งใชบังคับอยูกอนที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ
ใหดําเนินการตอไปตามที่ ก.ท.จ. กําหนด ทั้งนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับมาตรฐานทั่วไปที่ ก.ท. กําหนด
ขอ 455 การใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของลูกจางของเทศบาลที่มิไดกําหนดไวใน
ประกาศนี้ ใหนําแนวทาง หลักเกณฑและเงื่อนไข หรือวิธีการที่กําหนดสําหรับพนักงานเทศบาลมาใชบังคับ
โดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545

ธวัช เสถียรนาม
(นายธวัช เสถียรนาม)
ผูวาราชการจังหวัดลําพูน
ประธานกรรมการพนักงานจังหวัดลําพูน

