
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบคุคลของเทศบาล 

****************************** 
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความเป็น

อิสระในการกําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น      
ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลมีอํานาจหน้าที่กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  สําหรับพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหาร และอํานาจหน้าที่ของเทศบาล  และ
จะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล ที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓  ประกอบมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล      
ของเทศบาล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กําหนดคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช ในการประชุมคร้ังที่ ๙/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๕ ได้มีมติประกาศกําหนด
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล         
ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ประกาศน้ี เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล” 

ข้อ ๒  ประกาศน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ภายใต้บทกําหนดในมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด บรรดาพระราชบัญญัติ         
พระราชกฤษฎีกา  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งอ่ืนใด ที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในประกาศน้ีหรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบท
กําหนดตามประกาศน้ี ให้ใช้บทกําหนดในประกาศน้ีแทน 

ข้อ ๔  ในประกาศน้ี 
“ ก.ท.”   หมายความว่า  คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  ตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
“ ก.ท.จ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
“ พนักงานเทศบาล  ”  หมายความว่า   พนักงานเทศบาลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง 

ให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนของเทศบาล  และให้หมายความรวมถึง
พนักงานครูเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลอ่ืนที่ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาล
และเทศบาลนํามาจัดเป็นเงินเดือน   

ประกาศจังหวัด 
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“  พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน  ”  หมายความว่า  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พนักงานส่วนตําบล   ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และข้าราชการหรือพนักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ไม่ใช่พนักงานเทศบาล  โดยมีกฎหมายจัดต้ังขึ้น ซึ่งได้รับการบรรจุและ แต่งต้ัง
ให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือจาก
เงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนํามาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

“ ข้าราชการประเภทอ่ืน ” หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน และข้าราชการประเภทอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้นนอกจาก
พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

ข้อ ๕  ให้ประธานกรรมการพนักงานเทศบาล รักษาการตามประกาศน้ี และให้มีอํานาจ 
ตีความหรือวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศน้ี 

หมวด  ๑ 
คณุสมบตัิและลักษณะต้องหา้ม 

ข้อ ๖  ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี้ 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
(๔) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง  
(๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน  

ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ี ก.ท. ประกาศกําหนด ดังน้ี 
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน             
ตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๑๐)  ไม่ เ ป็นผู้ เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา               

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ 

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ   
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(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐาน  
ทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน  

(๑๓ )  ไม่ เ ป็นผู้ เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระทํ าผิด วิ นัยตามมาตรฐานทั่ ว ไป               
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน  

(๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ                                               

ข้อ ๗  ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ  ๖  ก.ท.จ.  อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลได้ ในกรณี  ดังนี้ 

(๑)  ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๖  (๗)  (๙)  (๑๐) และ (๑๔) 
(๒)  ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๖ (๑๑)  (๑๒) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสองปีแล้ว 

และมิใช่กรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ 
(๓)  ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๖ (๑๓)  ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้ว  

และมิใช่กรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ 

ข้อ ๘ ผู้ที่ เป็นพนักงานเทศบาลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๖    
ตลอดเวลาที่รับราชการ  เว้นแต่คุณสมบัติตามข้อ  ๖  (๖)  หรือได้รับการยกเว้นในกรณีขาดคุณสมบัติ 
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๗ 

ข้อ ๙ การพิจารณายกเว้นกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗        
ของ  ก.ท.จ. ให้พิจารณาถึงความจําเป็นและประโยชน์ของทางราชการที่จะได้รับ และมติของ  ก.ท.จ. ในการ
ประชุมปรึกษายกเว้นคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ให้ ก.ท.จ. ประชุมพิจารณาลงมติโดยจะต้องได้
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของจํานวนกรรมการในที่ประชุม และการลงมติให้กระทําโดยลับ 

ข้อ ๑๐ ในการขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามที่  ก.ท.จ.  อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้  สามารถดําเนินการดังน้ี 

(๑) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ในการที่จะเข้ารับราชการเป็น
พนักงานเทศบาล และเป็นกรณีที่  ก.ท.จ. อาจพิจารณายกเว้นได้  และผู้น้ันประสงค์จะขอให้ ก.ท.จ.  
พิจารณายกเว้นในกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม เพ่ือจะเข้ารับราชการ โดยมีผู้มีเกียรติอันควร
เช่ือถือได้ไม่น้อยกว่าสองคนเป็นผู้รับรองความประพฤติ ให้ย่ืนคําขอ และหนังสือรับรอง  ตามแบบท้าย
ประกาศน้ี พร้อมเอกสารที่เก่ียวข้อง  

(๒) การขอให้ ก.ท.จ.พิจารณายกเว้นในกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
เพ่ือสมัครกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล จะย่ืนคําขอต่อเลขานุการ ก.ท.จ.  หรือนายกเทศมนตรีของ
เทศบาลที่ผู้น้ันประสงค์จะเข้ารับราชการ ก็ได้ 

(๓) ในกรณีที่มีผู้ย่ืนคําขอต่อเลขานุการ ก.ท.จ. ให้ส่งเรื่องให้นายกเทศมนตรี
พิจารณา หรือ กรณีย่ืนต่อนายกเทศมนตรี ให้นายกเทศมนตรี พิจารณา และถ้าต้องการจะรับผู้ย่ืนคําขอน้ันเข้า
รับราชการ   ก็ให้ดําเนินการสอบสวนเพื่อให้ทราบรายละเอียดเก่ียวกับประวัติส่วนตัว ประวัติการรับราชการ  
หรือการทํางาน  การประกอบคุณงามความดี  ความผิดหรือความเสื่อมเสีย  และความประพฤติของผู้น้ันโดย
ให้สอบสวนจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน และผู้มีเกียรติซึ่งอยู่ใกล้ชิดอันควรเช่ือถือได้ แล้วพิจารณาอีก
ช้ันหน่ึงว่ายังต้องการ จะรับผู้น้ันเข้ารับราชการหรือไม่ ถ้าต้องการรับก็ให้แจ้งและส่งเร่ืองการสอบสวนดังกล่าว
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(๑) ในกรณีที่นายกเทศมนตรี ไม่แจ้งผลการพิจารณาตามข้อ (๓) ให้เลขานุการ  
ก.ท.จ. ทราบภายในหกเดือนนับแต่วันที่เลขานุการ  ก.ท.จ. ส่งเรื่องไปให้ ถือว่าเทศบาลน้ันไม่ต้องการจะรับ
บรรจุ ให้เลขานุการ ก.ท.จ. ยุติเรื่องและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ย่ืนคําขอทราบ 

(๒) เมื่อเลขานุการ ก.ท.จ. ได้รับเรื่องการสอบสวนตามข้อ (๓) เห็นว่าข้อเท็จจริง และ
เอกสารหลักฐานเพียงพอที่จะประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ. ก็ให้ดําเนินการนําเสนอ ก.ท.จ. เพ่ือพิจารณา 

(๓) การขอยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม เพ่ือสมัครสอบ   
แข่งขันหรือเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเทศบาล ให้ผู้ประสงค์จะเข้าเป็นพนักงานเทศบาลย่ืนคําขอ 
ต่อเลขานุการ  ก.ท.จ. ของเทศบาลท่ีผู้น้ันมีความประสงค์  และให้เลขานุการ ก.ท.จ. รวบรวมข้อเท็จจริงและ
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ   ให้เพียงพอที่จะประกอบการพิจารณาของ  ก.ท.จ. แล้วดําเนินการนําเสนอ  ก.ท.จ. 
เพ่ือพิจารณาลงมติลับตามข้อ  (๕) 

(๔) ในกรณีที่  ก.ท.จ. ได้พิจารณาลงมติสําหรับผู้ขอยกเว้นกรณีที่ขาดคุณสมบัติ 
หรือลักษณะต้องห้ามรายใดและผู้น้ันไม่ได้รับการยกเว้น  การขอให้  ก.ท.จ. พิจารณายกเว้นในกรณีที่          
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอีก   ผู้น้ันจะขอได้ต่อเมื่อเวลาได้ล่วงเลยไปแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงปี นับแต่
วันที่  ก.ท.จ. ลงมติ    

หมวด  ๒ 
การกาํหนดจํานวนตําแหน่งและอตัราตาํแหน่ง 

ข้อ ๑๑ การกําหนดจํานวนตําแหน่งและอัตราตําแหน่งพนักงานเทศบาลให้คํานึงถึงลักษณะ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพและความยากของงาน  ค่าใช้จ่ายของเทศบาลหรือค่าใช้จ่ายของ
รัฐในหมวดเงินอุดหนุน  โดยการกําหนดตําแหน่งดังกล่าวจะต้องเทียบได้ในมาตรฐานเดียวกันกับข้าราชการพลเรือน
สามัญ ข้าราชการครูหรือข้าราชการอ่ืนแล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๑21 ตําแหน่งพนักงานเทศบาล มี 4 ประเภท ดังน้ี 
  ( 1 )  ตํ า แห น่ ง ป ร ะ เ ภทบริ ห า ร ท้ อ ง ถ่ิ น  ไ ด้ แ ก่  ตํ า แหน่ ง ป ลั ด เ ทศบ าล                 
และรองปลัดเทศบาล หรือตําแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กําหนด 
  (2) ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถ่ิน ได้แก่ ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย     
ระดับส่วน ระดับกอง ระดับสํานักในเทศบาล หรือตําแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล กําหนด 
   (3) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตําแหน่งที่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตามมาตรฐานทั่วไปท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด เพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่           
ของตําแหน่งนั้น 
  (4) ตําแหน่งประเภทท่ัวไป ได้แก่ ตําแหน่งที่ไม่ใช่ตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น 
ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น และตําแหน่งประเภทวิชาการ ตามมาตรฐานทั่วไปท่ีคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลกําหนด เพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ของตําแหน่งนั้น 

                                                           
1
ข้อ 12 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 

(เพิ่มเติม) ลงวันที่วันที่ 30 ธันวาคม ๒๕58 
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 ข้อ ๑32ระดับตําแหน่งพนักงานเทศบาล ให้มีระดับ ดังน้ี 
  (1) ตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น มี 3 ระดับ  
   (ก) ระดับต้น 
   (ข) ระดับกลาง 
   (ค) ระดับสูง 
  (2) ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น มี 3 ระดับ 
   (ก) ระดับต้น 
   (ข) ระดับกลาง 
   (ค) ระดับสูง 
  (3) ตําแหน่งประเภทวิชาการ มี 4 ระดับ 
   (ก) ระดับปฏิบัติการ  
   (ข) ระดับชํานาญการ 
   (ค) ระดับชํานาญการพิเศษ  
   (ง) ระดับเช่ียวชาญ 
  (4) ตําแหน่งประเภทท่ัวไป มี 3 ระดับ 
   (ก) ระดับปฏิบัติงาน  
   (ข) ระดับชํานาญงาน  
   (ค) ระดับอาวุโส  
 ข้อ ๑3/13ประเภทและสายงานของระดับตําแหน่งตามข้อ ๑3 มีดังน้ี 
  (1) ตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น   
   (ก) ระดับต้น ได้แก่ ตําแหน่งปลัดเทศบาล หรือรองปลัดเทศบาล ตามขนาด
และโครงสร้างของเทศบาล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด 
   (ข) ระดับกลาง ได้แก่ ตําแหน่งปลัดเทศบาล หรือรองปลัดเทศบาล ตามขนาด
และโครงสร้างของเทศบาล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด 
   (ค) ระดับสูง ได้แก่ ตําแหน่งปลัดเทศบาล หรือรองปลัดเทศบาล ตามขนาด 
และโครงสร้างของเทศบาล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด 
  (2) ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น 
   (ก) ระดับต้น ได้แก่ ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย หรือระดับกอง     
ตามขนาดและโครงสร้างของเทศบาล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด 
   (ข) ระดับกลาง ได้แก่ ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับส่วน หรือระดับกอง    
ตามขนาดและโครงสร้างของเทศบาล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด 
   (ค) ระดับสูง ได้แก่ ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานัก ตามขนาดและ
โครงสร้างของเทศบาลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด 
 
 

                                                           
2
ข้อ ๑3 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 

(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕58 
3
ข้อ ๑3/1 เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 

(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕58 
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  (3) ตําแหน่งประเภทวิชาการ 
   (ก) ระดับปฏิบัติการ ได้แก่ ตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้นโดยใช้ความรู้
ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ 
   (ข) ระดับชํานาญการ ได้แก่ ตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยาก หรือตําแหน่งซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก 
   (ค) ระดับชํานาญการพิเศษ ได้แก่ ตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากในงานวิชาการ ปฏิบัติงานท่ีต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก หรือตําแหน่งซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากในงานวิชาการ ปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก 
   (ง) ระดับเช่ียวชาญ ได้แก่ ตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีความเช่ียวชาญ      
ในงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในทางวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมาก และมีผลกระทบในวงกว้าง  
  (4) ตําแหน่งประเภทท่ัวไป  
   (ก) ระดับปฏิบัติงาน ได้แก่ ตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งปฏิบัติงาน
ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ 
   (ข) ระดับชํานาญงาน ได้แก่ ตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์    
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชํานาญงาน ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาท่ี
ค่อนข้างยาก หรือตําแหน่งซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงาน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก 
   (ค ) ระดับอาวุโส ได้แก่ ตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์          
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชํานาญงานค่อนข้างสูง ในงานเทคนิคเฉพาะด้าน หรืองาน
ที่ต้องใช้ทักษะและความชํานาญเฉพาะตัว ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยากมาก      
หรือตําแหน่งซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความชํานาญงานค่อนข้างสูง มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยากมาก 
 ข้อ ๑3/24พนักงานเทศบาลผู้ที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทใด สายงานเริ่มต้น
ระดับใด และตําแหน่งระดับใด ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล         
ได้กําหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราตําแหน่ง
และมาตรฐาน ฉบับลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 ให้จัดเข้าสู่ประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง         
ตามประกาศน้ี และให้ถือว่าระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของผู้น้ันเทียบเท่ากับระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง  
ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่กําหนดตามประกาศน้ี ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์
ในการแต่งต้ัง การเลื่อนระดับ การย้าย การโอน การรับโอน ดังน้ี 

                                                           
4
ข้อ ๑3/2 เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 

(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕58 
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  (1) ผู้ ดํารงตําแหน่งประเภทท่ัวไประดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 หรือระดับ 4        
ของสายงานเร่ิมต้นจากระดับ 1 และสายงานเร่ิมต้นจากระดับ 2 ให้จัดเข้าสู่ประเภทตําแหน่งทั่วไป ระดับ
ปฏิบัติงาน 
  (2) ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับ 5 หรือระดับ 6 ของสายงานเร่ิมต้นจาก
ระดับ 1 และสายงานเร่ิมต้นจากระดับ 2 ให้จัดเข้าสู่ประเภทตําแหน่งทั่วไป ระดับชํานาญงาน 
  (3) ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทท่ัวไประดับ 7 ของสายงานเร่ิมต้นจากระดับ 2 ให้จัด
เข้าสู่ประเภทตําแหน่งทั่วไป ระดับอาวุโส 
  (4) ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทท่ัวไประดับ 3 ระดับ 4 หรือระดับ 5 ของสายงาน
เร่ิมต้นจากระดับ 3 ให้จัดเข้าสู่ประเภทตําแหน่งวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
  (5) ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทท่ัวไป หรือประเภทวิชาชีพระดับ 6 หรือระดับ 7 ของ          
สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ให้จัดเข้าสู่ประเภทตําแหน่งวิชาการ ระดับชํานาญการ 
  (6) ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป หรือประเภทวิชาชีพระดับ 8 ของสายงานเริ่มต้น
จากระดับ 3 ให้จัดเข้าสู่ประเภทตําแหน่งวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
  (7) ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือประเภทเช่ียวชาญระดับ 9 ให้จัดเข้าสู่
ประเภทตําแหน่งวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ 
  (8) ผู้ ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับ 6 หรือระดับ 7 ที่ไม่ใช่ตําแหน่ง          
นักบริหารงานเทศบาล ให้จัดเข้าสู่ประเภทตําแหน่งอํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น 
  (9) ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับ 8 ที่ไม่ใช่ตําแหน่งนักบริหารงานเทศบาล
ให้จัดเข้าสู่ประเภทตําแหน่งอํานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง 
  (10) ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับ 9 ที่ไม่ใช่ตําแหน่งนักบริหารงานเทศบาล 
ให้จัดเข้าสู่ประเภทตําแหน่งอํานวยการท้องถิ่น ระดับสูง 
  (11) ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ตําแหน่งนักบริหารงานเทศบาล ระดับ 6 หรือ
ระดับ 7  ให้จัดเข้าสู่ประเภทตําแหน่งบริหารท้องถิ่น ระดับต้น 
  (12) ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ตําแหน่งนักบริหารงานเทศบาล ระดับ 8     
ให้จัดเข้าสู่ประเภทตําแหน่งบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง 
  (13) ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ตําแหน่งนักบริหารงานเทศบาลระดับ 9 หรือ
ระดับ 10 ให้จัดเข้าสู่ประเภทตําแหน่งบริหารท้องถิ่น ระดับสูง 
 ข้อ ๑3/35มาตรฐานกําหนดตําแหน่งพนักงานเทศบาลให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล มีจํานวน 99 สายงาน ตามบัญชีรายละเอียดมาตรฐานกําหนดตําแหน่งท้ายประกาศน้ี 
 ข้อ ๑3/46พนักงานเทศบาล ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทใด สายงานใด และ
ระดับใด ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลได้กําหนดไว้ตามประกาศการ
จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งพนักงานเทศบาล ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 เมื่อได้มีการจัดเข้าสู่

                                                           
5
ข้อ ๑3/3 เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ

เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕58 
6
ข้อ ๑3/4 เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ

เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕58 
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ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องตามท่ีกําหนดในคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งที่ได้รับการจัดเข้าสู่ตําแหน่ง เพ่ือประโยชน์ในการเลื่อนระดับ การแต่งต้ัง การคัดเลือก การสอบ
คัดเลือก โดยมีหลักเกณฑ์การนับรวมตามบัญชีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ได้รับ
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งเดิม สําหรับใช้เป็นคุณสมบัติในการเลื่อนระดับ        
การแต่งต้ัง การคัดเลือก การสอบคัดเลือก ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งใหม่ท้ายประกาศน้ี  

 ข้อ ๑๔ การกําหนดตําแหน่งพนักงานเทศบาลในส่วนราชการว่าจะมีตําแหน่งใด ระดับใด  
อยู่ในส่วนราชการใด จํานวนเท่าใด โดยให้เทศบาลจัดทําเป็นแผนอัตรากําลังของเทศบาล เพ่ือเป็นกรอบในการ
กําหนดตําแหน่ง และการใช้ตําแหน่งพนักงานเทศบาล โดยเสนอให้  ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

ในการจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให้เทศบาลคํานึงถึงภารกิจ อํานาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงานและปริมาณงาน ตลอดทั้ง
ภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลและของรัฐในหมวดเงินอุดหนุนที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล  

ข้อ ๑๕ การกําหนดตําแหน่งพนักงานเทศบาลตําแหน่งใดเป็นตําแหน่งระดับใด ให้ประเมิน
ความยากและคุณภาพของงานในตําแหน่งน้ันแล้วปรับเทียบกับบรรทัดฐาน ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่  
ก.ท. จัดทําไว้ตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราตําแหน่งและมาตรฐานของตําแหน่ง การปรับตําแหน่งเทียบกับ
บรรทัดฐานในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  ให้จัดตําแหน่งที่มีลักษณะงานอย่างเดียวกันเข้าประเภทและสายงาน
เดียวกัน  และจัดตําแหน่งในสายงานเดียวกันที่มีความยากและคุณภาพของงานอยู่ในระดับเดียวกัน
โดยประมาณเข้ากลุ่มตําแหน่งเดียวกันและระดับเดียวกัน 

ข้อ ๑๖ ในการจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาล ให้เทศบาลแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผน
อัตรากําลังของเทศบาล  ประกอบด้วย 

(๑) นายกเทศมนตรี เป็นประธาน   
(๒) ปลัดเทศบาล เป็นกรรมการ 
(๓) ผู้อํานวยการสํานักผู้อํานวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ เป็นกรรมการ 
(๔) พนักงานเทศบาลคนหน่ึงที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและ 

 เลขานุการ 

ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาล จัดทําแผนอัตรากําลัง  โดยให้
คํานึงถึงภารกิจ อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายว่ากําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณ
งานของส่วนราชการต่าง ๆ  ในเทศบาล  ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลและของรัฐในหมวดเงินอุดหนุน
ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคลและการจัดสรรเงินงบประมาณของเทศบาล โดยกําหนดเป็นแผนอัตรากําลังของ
เทศบาล ในระยะเวลา ๓ ปี และแผนอัตรากําลังดังกล่าวอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยสาระสําคัญ  ดังนี้ 

(๑) บทศึกษาวิเคราะห์อํานาจหน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบของเทศบาลในช่วง
ระยะเวลา ๓  ปี 

(๒) บทศึกษาวิเคราะห์ความต้องการกําลังคนทั้งหมดของเทศบาล ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี   
ว่าต้องการกําลังคนประเภทใด  ระดับใด  จํานวนเท่าใด  จึงจะสามารถปฏิบัติงาน  ตามภารกิจที่อยู่ในอํานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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(๓) บทศึกษาวิเคราะห์ประเมินความต้องการกําลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันและกําลังคนที่ขาดอยู่
และต้องการเพ่ิมขึ้น  อัตราความต้องการกําลังคนเพ่ิมขึ้น  เน่ืองจากการขยายงานหรือได้รับมอบหมายเพ่ิมขึ้น  
อัตราการสูญเสียกําลังคนในแต่ละปี 

(๔) บทศึกษาวิเคราะห์การวางแผนการใช้กําลังคน  เป็นการวางแผนเพ่ือให้มีการใช้    
กําลังคนท่ีมีอยู่ในเทศบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสํารวจและประเมินความรู้ความสามารถของกําลังคน 
ที่มีอยู่ การพัฒนาหรือฝึกอบรมกําลังคนที่มีอยู่ในมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และใช้กําลังคนที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถของแต่ละคน 

(๕) การจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ การกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วน
ราชการ  การแบ่งงานภายในส่วนราชการการกําหนดตําแหน่งและระดับตําแหน่งต่าง ๆ  โดยมีเกณฑ์เบ้ืองต้น  
ดังน้ี 

ก โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  เทศบาลใดจะจัดโครงสร้าง  การแบ่งส่วนราชการ 
ใดบ้าง  ให้เป็นไปตามกรอบของหลักเกณฑ์การกําหนดขนาดของเทศบาล 

ข การกําหนดตําแหน่งและระดับตําแหน่ง เทศบาลใดจะมีตําแหน่งใดอยู่ในส่วนราชการใด  
มีระดับตําแหน่งใดให้เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปี  ที่เทศบาลจัดทําขึ้น  โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

(๖) การกําหนดตําแหน่งเพ่ิมใหม่ 
ก เกณฑ์เบ้ืองต้นสําหรับการกําหนดจํานวนตําแหน่งเพ่ิมขึ้นใหม่  ให้เทศบาลคํานึงถึง

อํานาจหน้าที่ปริมาณงานของตําแหน่งน้ัน ๆ  ด้วย 
ข การกําหนดตําแหน่งเพ่ิมข้ึนใหม่ให้เทศบาลขอกําหนดเท่าที่จําเป็นจริง ๆ  โดยจะต้อง

จัดสรรงบประมาณต้ังเป็นอัตราเงินเดือนสําหรับตําแหน่งที่เพ่ิมขึ้นใหม่ด้วย 
ค ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบการกําหนด

ตําแหน่งเพ่ิมขึ้นใหม่  เว้นแต่กรณีการกําหนดตําแหน่งในสายงานใหม่ที่ยังไม่ได้จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ของตําแหน่งสายงานนั้น  ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล  เสนอให้คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
พิจารณาให้ความเห็นชอบและจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งก่อน 

ง การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งใหม่  นอกจากจะพิจารณาเหตุผลด้านปริมาณงานและ
คุณภาพของงานแล้วให้คํานึงถึงจํานวนลูกจ้างทั้งประจําและช่ัวคราวที่ปฏิบัติงานในงานน้ันด้วย  ทั้งน้ี  เพ่ือมิให้
เกิดปัญหาคนล้นงาน  และเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้านบุคคลของเทศบาลและของรัฐในหมวด
เงินอุดหนุนด้วย 

จ การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งใหม่ให้พิจารณาถึงความสําคัญ  ความเหมาะสมและ
ความถูกต้องของกรอบตําแหน่งในงานนั้นด้วย  โดยเฉพาะอย่างย่ิง  ควรจะให้ตําแหน่งในงานน้ันสามารถ
รองรับความก้าวหน้าของบุคลากรในงานน้ันได้ 

ฉ ก่อนที่เทศบาลจะขออนุมัติกําหนดตําแหน่งขึ้นใหม่  ให้เทศบาลพิจารณาดําเนินการกับ
ตําแหน่งที่ว่างและมีความจําเป็นน้อยเสียก่อน  โดยการตัดโอนหรือปรับปรุงและตัดโอน (เกลี่ยตําแหน่ง)  ไปไว้ 
ในงานที่มีความสําคัญและจําเป็นเร่งด่วนมากกว่า 

ช การกําหนดตําแหน่งใหม่  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลต้องทําการวิเคราะห์
ตําแหน่งและจําเป็นต้องใช้ข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังน้ัน  จึงขอให้เทศบาลได้ให้ความสําคัญกับการ
เสนอข้อมูล  โดยกรอกเอกสารตามแบบให้ถูกต้อง  กล่าวคือ  จะต้องเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
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(๗) กรณีเทศบาลมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแผนอัตรากําลัง  ๓  ปี  ในระหว่างที่ยังไม่ครบ
กําหนดระยะเวลาของแผนให้ทําได้  โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. 

ข้อ ๑๘ เมื่อ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มีตําแหน่งพนักงานเทศบาลตําแหน่งใด  
ระดับใด  ในส่วนราชการใด  จํานวนเท่าใด  ตามข้อ  ๑๔  แล้วให้เทศบาลพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ิม
ในแต่ละปีสําหรับต้ังเป็นอัตราเงินเดือนของตําแหน่งดังกล่าวให้สอดคล้องกัน 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ถ้าใช้งบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนให้เทศบาลรายงาน 
ก.ท.จ.  เพ่ือจะได้รายงาน ก.ท. เพ่ือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานกับสํานักงบประมาณในการจัดสรรเงิน
งบประมาณในแต่ละปี  สําหรับต้ังเป็นอัตราเงินเดือนของตําแหน่งดังกล่าวให้สอดคล้องกัน  และเมื่อได้รับ
จัดสรรงบประมาณสําหรับอัตราเงินเดือนของตําแหน่งดังกล่าวแล้วให้หน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรรอัตรา
เงินเดือนของตําแหน่งจากสํานักงบประมาณ  เป็นผู้พิจารณาจัดสรรอัตราเงินเดือนของตําแหน่งตามหลักเกณฑ์
ที่ ก.ท. กําหนด 

ข้อ ๑๙ หลักเกณฑ์การกําหนดตําแหน่งและจํานวนตําแหน่งพนักงานครูเทศบาลและ 
บุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ที่สังกัดสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

(๑) สถานศึกษา กําหนดให้มีการจัดการศึกษาระดับใดระดับหน่ึงหรือหลายระดับ 
ดังน้ี 

(๑.๑) ระดับก่อนประถมศึกษา 
(๑.๒) ระดับประถมศึกษา 
(๑.๓) ระดับมัธยมศึกษา 
(๑.๔) ระดับอาชีวศึกษา 

(๒)  ห้องเรียน  กําหนดให้มีนักเรียนห้องละ ๔๐  คน  เศษที่เหลือถ้าเกิน  ๑๐  คน
ขึ้นไป ให้จัดเพ่ิม  ๑  ห้องเรียน (ยกเว้น ระดับก่อนประถมศึกษา  ให้มีนักเรียนห้องละ  ๓๐  คน) 

          (3)7 บุคลากรในสถานศึกษา กําหนดให้มีพนักงานครูเทศบาล บุคลากรสนับสนุนการ
สอน และบุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา ดังน้ี 
   (3.1) สายงานบริหารสถานศึกษา  ไ ด้แก่  ผู้ อํานวยการสถานศึกษา  และ                
รองผู้อํานวยการสถานศึกษา  
   (3.2) สายงานการสอน ได้แก่ ครูผู้ช่วย และ ครู 
   (3.3) บุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ได้แก่ 
    1) กลุ่มตําแหน่งการเงิน / บัญชี / พัสดุ 
    2) กลุ่มตําแหน่งธุรการ / บันทึกข้อมูล 
    3) กลุ่มตําแหน่งโภชนาการ / อนามัยโรงเรียน 
    4) กลุ่มตําแหน่งคอมพิวเตอร์ / โสตทัศนศึกษา 
   (3.4) บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา (พนักงานจ้างทั่วไป) ได้แก่ ภารโรง 

                                                           
7
ข้อ ๑9 (3) ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 

(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 9 มีนาคม ๒๕58 
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     (4)8 เกณฑ์การกําหนดจํานวนตําแหน่ง 
   (4.1) กรณีที่ 1 สถานศึกษาที่มีนักเรียนต้ังแต่ 120 คน ลงมา 

ตําแหน่ง 
 

นักเรียน 
20 

นักเรียน 
21-40 

นักเรียน 
41-60 

นักเรียน 
61-80 

นักเรียน 
81-100 

นักเรียน 
101-120 

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

 
   ทั้งน้ี ให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาและรองผู้อํานวยการสถานศึกษา ปฏิบัติการสอน    
ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 5 ช่ัวโมง 

   (4.2) กรณีที่ 2 สถานศึกษาที่มีนักเรียนต้ังแต่ 121 คนข้ึนไป 
   (4.2.1) สายงานบริหารสถานศึกษา 
    1) นักเรียน 121-359 คน มีผู้อํานวยการสถานศึกษา 1 คน 
    2) นักเรียน 360-719 คน มีผู้ อํานวยการสถานศึกษา 1 คน และ         
รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 1 คน 
    3) นักเรียน 720-1,079 คน มีผู้อํานวยการสถานศึกษา 1 คน และ      
รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 2 คน 
    4) นักเรียน 1,080-1,679 คน มีผู้อํานวยการสถานศึกษา 1 คน และ    
รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 3 คน   
    5) นักเรียน 1,680 คนขึ้นไป มีผู้อํานวยการสถานศึกษา 1 คน และ        
รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 4 คน 
    ทั้งน้ี ให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาและรองผู้อํานวยการสถานศึกษา ปฏิบัติการสอน    
ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 5 ช่ัวโมง และให้รองผู้อํานวยการสถานศึกษาปฏิบัติงานบริหาร ดังน้ี 

1) สถานศึกษาที่มีรองผู้อํานวยการสถานศึกษา 1 คน ต้องทําหน้าที่ทั้ง
ด้านวิชาการ ด้านบริหาร ด้านปกครอง และด้านบริการ 

2) สถานศึกษาที่มีรองผู้อํานวยการสถานศึกษา 2 คน แบ่งงานเป็น 2 
ฝ่าย คือฝ่ายวิชาการ กับฝ่ายบริหาร ปกครองและบริการ 

3) สถานศึกษาที่มีรองผู้อํานวยการสถานศึกษา 3 คน แบ่งงานเป็น 3 
ฝ่าย คือฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร กับฝ่ายปกครองและบริการ 

4) สถานศึกษาที่มีรองผู้อํานวยการสถานศึกษา 4 คน แบ่งงานเป็น 4 
ฝ่าย คือฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปกครอง และฝ่ายบริการ 
 
 
 

                                                           
8
ข้อ ๑9 (4) ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 

(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 9 มีนาคม ๒๕58 
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   (4.2.2) สายงานการสอน 
    1) ระดับก่อนประถมศึกษา (จํานวน) 
     จํานวนห้องเรียน  x  นักเรียน  :  ห้อง + นักเรียนทั้งหมด 
      นักเรียน : ครู      นักเรียน : ครู   
 

             2  
      อัตราส่วน  นักเรียน : ครู  =  25 : 1  นักเรียน : ห้อง = 30 : 1 
 
    2) ระดับประถมศึกษา (จํานวน) 
      จํานวนห้องเรียน  x  นักเรียน  :  ห้อง + นักเรียนทั้งหมด 
      นักเรียน : ครู      นักเรียน : ครู   
 

             2  
      อัตราส่วน  นักเรียน : ครู  =  25 : 1  นักเรียน : ห้อง = 40 : 1 
 
     3) ระดับมัธยมศึกษา (จํานวน) 
     จํานวนห้องเรียน  x  นักเรียน  :  ห้อง  
            นักเรียน : ครู   
         อัตราส่วน  นักเรียน : ครู  =  20 : 1  นักเรียน : ห้อง = 40 : 1 
 
    4) ระดับอาชีวศึกษา (จํานวน) 
      จํานวนห้องเรียน  x  นักเรียน  :  ห้อง  
           นักเรียน : ครู   
         อัตราส่วน  นักเรียน : ครู  =  20 : 1  นักเรียน : ห้อง = 40 : 1 
 
      (4.3) บุคลากรสนับสนุนการสอน 
   (4.3.1) บุคลากรสนับสนุนการสอน ให้มีจํานวนประมาณร้อยละ 10 ของจํานวน
พนักงานครูเทศบาล สายงานการสอน ทั้งในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา   
และระดับอาชีวศึกษา ดังน้ี 

จํานวนพนักงานครู บุคลากร 
จํานวนนักเรียน 

สายงานการสอน สนับสนุนการสอน 
ความรู้ความสามารถ 

101-200 6 1 พิจารณาตามความจําเป็นดังน้ี 
201-400 12 1 1.การเงิน / บัญชี / พัสดุ 
401-600 20 2 2.ธุรการ / บันทึกข้อมูล 
601-800 28 3 3.โภชนาการ / อนามัยโรงเรียน 
801-1,000 36 4 4.คอมพิวเตอร์ / โสตทัศนศึกษา 
1,001-1,200 44 4  
1,201-1,400 52 5  
1,401-1,600 60 6  
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1,601-1,800 68 7  
1,801-2,000 76 8  
2,001-2,200 84 8  
2,201-2,400 92 9  
2,401-2,600 100 10  
2,601-2,800 108 11  
2,801-3,000 116 12  
3,001-4,000 140 14  

    

        (4.3.2) สําหรับสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังพนักงานครูเทศบาล สายงานการสอน    
เกินเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด จะมีบุคลากรสนับสนุนการสอนได้จํานวนเท่าใด       
ให้เสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 

(4.4) บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา ตําแหน่งภารโรง ให้มีจํานวนตามอัตราส่วน ดังน้ี 
   1) สถานศึกษาที่มีจํานวนห้องไม่เกิน 12 ห้อง  มีภารโรงได้ 1 คน 
   2) สถานศึกษาที่มีจํานวนห้องต้ังแต่ 13 – 24 ห้อง  มีภารโรงได้ 2 คน 
   3) สถานศึกษาที่มีจํานวนห้องต้ังแต่ 25 – 36 ห้อง  มีภารโรงได้ 3 คน 
   4) สถานศึกษาที่มีจํานวนห้องต้ังแต่ 37 – 48 ห้อง  มีภารโรงได้ 4 คน 
   5) สถานศึกษาที่มีจํานวนห้องต้ังแต่ 49 ห้องขึ้นไป  มีภารโรงได้ 5 คน 

ข้อ ๒๐ ให้  ก.ท.จ.  ตรวจสอบการกําหนดตําแหน่งและการใช้ตําแหน่งพนักงานเทศบาล ให้
เหมาะสม  ในกรณีที่ปรากฏว่าการกําหนดตําแหน่งใดไม่เหมาะสมก็ดี  การใช้ตําแหน่งใดไม่เหมาะสมตามที่  
ก.ท.จ.  กําหนดก็ดี  หรือลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหน่งใดที่ ก.ท.จ. 
กําหนดเปลี่ยนแปลงไปก็ดี  ก.ท.จ.  อาจพิจารณาปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งนั้นเสียใหม่ให้เหมาะสม  ทั้งน้ี  
ก.ท.จ. จะมอบหมายให้เทศบาลดําเนินการแทน ก็ได้ 

ในการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งตามวรรคหน่ึง ก.ท.จ.หรือเทศบาลท่ี ก.ท.จ.มอบหมายมี
อํานาจยุบเลิกตําแหน่งหรือเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตําแหน่งพนักงานเทศบาล  โดยให้เทศบาลดําเนินการให้
เป็นไปตามมติหรือคําสั่งนั้น        

กรณีตําแหน่งใดใช้งบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนให้ ก.ท.จ.มีอํานาจยุบเลิกตําแหน่งหรือตัด
โอนตําแหน่งหรือตัดโอนพนักงานเทศบาล  หรือตัดโอนตําแหน่งและตัดโอนพนักงานเทศบาลที่เกินอยู่ใน
สถานศึกษาหน่ึงไปกําหนดในอีกสถานศึกษาหน่ึงของเทศบาลเดียวกัน หรือที่เกินอยู่ในเทศบาลใด  ไปกําหนด
ในเทศบาลอ่ืนได้ตามความจําเป็น  เมื่อยุบเลิกตําแหน่งหรือตัดโอนตําแหน่งแล้ว ให้เทศบาลรายงาน ก.ท.จ.เพ่ือ
รายงาน ก.ท. ทราบต่อไป 

การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งของ  ก.ท.จ.  ตามวรรคหน่ึงและวรรคสองต้องได้รับความ
เห็นชอบจาก ก.ท. ก่อน 

ข้อ ๒๑ การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งพนักงานเทศบาลตามข้อ  ๒๐  ก.ท.จ. หรือ
เทศบาลผู้ได้รับมอบหมายมีอํานาจเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตําแหน่งพนักงานเทศบาลได้ 
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ข้อ ๒๒ การยุบเลิกตําแหน่งและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหน่งของพนักงานเทศบาล 
ตามข้อ  ๒๐  ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

1) การยุบเลิกตําแหน่ง หมายถึง การยุบเลิกตําแหน่งที่ว่างและไม่มีความจําเป็นต่อเทศบาล 
2) การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตําแหน่ง จะต้องดําเนินการเฉพาะตําแหน่งว่างที่ไม่มีคนครอง

ตําแหน่งเท่าน้ันเว้นแต่ในประกาศน้ีจะกําหนดเป็นอย่างอ่ืน  ได้แก่ 
(ก) ปรับปรุงตําแหน่ง หมายถึง การปรับปรุงสายงานของตําแหน่ง แต่อยู่ในงานเดิม 

ส่วนราชการเดิม เช่น ปรับปรุงตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑-๓ (๐๕-๑-๐๐๒) เป็น เจ้าพนักงานธุรการ  ๒-๔ 
เลขที่ตําแหน่งเดิม และงานเดิม ส่วนราชการเดิม เป็นต้น 

(ข) ปรับขยายระดับตําแหน่ง  หมายถึง  การปรับขยายระดับตําแหน่งในสายงานเดิม 
สังกัดงานและส่วนราชการเดิม เช่น ปรับขยายระดับ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๑-๓ (๐๓-๔-๐๐๓)         
เป็นเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๔ เลขที่ตําแหน่ง งานและส่วนราชการเดิม เป็นต้น 

(ค) ปรับลดระดับตําแหน่ง  หมายถึง การปรับลดระดับตําแหน่งในสายงานเดิม สังกัด
งานและส่วนราชการเดิม เช่น ปรับลดระดับ พยาบาลวิชาชีพ ๖ (๐๕-๖-๐๐๒) เป็นพยาบาลวิชาชีพ ๓-๕ เลขที่
ตําแหน่งงานและส่วนราชการเดิม เป็นต้น 

(ง) ตัดโอนตําแหน่ง หมายถึง การตัดโอนตําแหน่งในสายงานและระดับเดิม จากงาน
หน่ึงไปไว้อีกงานหน่ึง เช่น  ตัดโอนตําแหน่ง ช่างโยธา ๑-๓ (๐๔-๒-๐๐๒) งานวิศวกรรม กองช่าง ไปไว้ในงาน
แผนที่ภาษี กองคลัง (๐๓-๒-๐๒) เป็นต้น 

(จ) เปลี่ยนแปลงเลขที่ตําแหน่ง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเลขที่ตําแหน่งของตําแหน่ง
เดิม ในงานเดียวกัน เ ช่นเปลี่ยนเลขที่ ตําแหน่งของ เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ๓-๕   
จาก ๐๑-๕-๐๐๒  เป็น ๐๑-๕-๐๐๑ เป็นต้น 

(ฉ) ปรับปรุงและตัดโอนตําแหน่ง หมายถึง การเกลี่ยตําแหน่งที่ว่างจากงานหน่ึง ไปไว้
อีกงานหน่ึง (ส่วนราชการเดียวกันหรือไม่ก็ได้) ซึ่งจะเป็นการปรับปรุง ทั้งช่ือตําแหน่งและเลขที่ตําแหน่ง     
เช่น เกลี่ยตําแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล ๓-๕ (๐๕-๒-๐๐๒) งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม          
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมไปเป็นนักวิชาการคลัง ๓-๕ (๐๓-๒-๐๐๓) งานแผนที่ภาษี กองคลัง เป็นต้น 

3) ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบการยุบเลิกตําแหน่ง
และเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตําแหน่งตามข้อเสนอของเทศบาลหากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นชอบตาม
ข้อเสนอของเทศบาลถือได้ว่าคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบแล้ว   หากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของเทศบาล  และเทศบาลยืนยันข้อเสนอน้ันให้เสนอผ่านคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลให้คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบต่อไป 

4) การพิจารณาขออนุมัติยุบเลิกตําแหน่ง และเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตําแหน่งพนักงาน
ประจําปี ให้ดําเนินการโดยยึดกรอบอัตรากําลังตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปี ของเทศบาลเป็นเกณฑ์ หากมีเหตุผล
และความจําเป็นที่จะขออนุมัตินอกเหนือจากกรอบฯ ก็ให้ขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ 

5) การขออนุมัติยุบเลิกตําแหน่งและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหน่งให้พิจารณาถึงเหตุผล
และความจําเป็นในด้านปริมาณงานและ คุณภาพของงานเป็นสําคัญ  

6) การขออนุมัติยุบเลิกตําแหน่งและเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตําแหน่ง  นอกจากจะ 
พิจารณาเหตุผลด้านปริมาณงานและคุณภาพของงานแล้ว ให้คํานึงถึงจํานวนของลูกจ้างทั้งประจํา และ 
ช่ัวคราวที่ปฏิบัติงานในงานน้ันด้วย  ทั้งน้ี เพ่ือมิให้เกิดปัญหางานล้นมือ   หรือปัญหาอ่ืนตามมา 
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7) การขออนุมัติยุบเลิกตําแหน่งและเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตําแหน่ง ให้พิจารณาถึง
ความสําคัญกับความเหมาะสมและถูกต้องของกรอบตําแหน่งในงานน้ันด้วย  

8) การขออนุมัติยุบเลิกตําแหน่งและเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตําแหน่ง  คณะกรรมการ 
พนักงานเทศบาล  ต้องทําการวิเคราะห์ตําแหน่ง และจําเป็นต้องใช้ข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังน้ัน  
จึงขอให้เทศบาลได้ให้ความสําคัญกับการเสนอข้อมูล โดยกรอกเอกสารตามแบบให้ถูกต้อง กล่าวคือ จะต้อง
เป็นข้อมูลที่ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สํานักงาน ก.ท.จ.และเอกสารต้องครบถ้วน  กล่าวคือ จะต้องรายงาน 
ข้อมูลตามแบบ ๑-๖ อย่างครบถ้วน รายละเอียดตามแบบแนบท้าย 

9) การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตําแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดับ ๑ หรือ ระดับ ๒       
ในกรณีที่ตําแหน่งน้ันมีผู้ดํารงตําแหน่งอยู่และผู้ครองตําแหน่งดังกล่าวมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งที่จะเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานท่ีเริ่มต้นจากระดับ ๒  ก็ให้สามารถ
ปรับปรุงตําแหน่งนั้นได้  

ข้อ ๒๓ การยุบเลิกตําแหน่งและการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตําแหน่ง  ตัดโอนตําแหน่ง    
ตัดโอนพนักงานครูเทศบาล  ตัดโอนตําแหน่งและตัดโอนพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาให้       
ดําเนินการ  ดังน้ี 

1) การยุบเลิกตําแหน่ง  หมายถึง  การยุบเลิกตําแหน่งที่ว่างและไม่มีความจําเป็นต่อ       
เทศบาล 

2) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหน่งจะต้องดําเนินการเฉพาะตําแหน่งว่างที่ไม่มีผู้ครอง
ตําแหน่งเท่าน้ัน  เว้นแต่ในประกาศที่จะกําหนดเป็นอย่างอ่ืน  ได้แก่ 

(ก) การปรับปรุงตําแหน่งและระดับ  หมายถึง  การปรับปรุงตําแหน่งและระดับให้สูงขึ้น
หรือตํ่าลงในสายงานเดียวกัน  โรงเรียนเดิม  เช่น  ปรับตําแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่  ระดับ ๖  เป็นตําแหน่ง
ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียน ระดับ ๗  หรือปรับปรุงตําแหน่งอาจารย์ ๒ ระดับ ๗ เป็นตําแหน่งอาจารย์ ๑ 
ระดับ ๓ ตําแหน่งเลขที่และโรงเรียนเดิม  เป็นต้น 

(ข) การปรับขยายระดับตําแหน่ง  หมายถึง  การปรับขยายระดับควบของตําแหน่ง 
ให้สูงขึ้น ในสายงานเดิม  โรงเรียนเดิม   เช่น   ปรับขยายระดับตําแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่  ระดับ  ๕  เป็น
ตําแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ระดับ ๖ ตําแหน่งเลขที่และโรงเรียนเดิม  เป็นต้น  รวมท้ังการปรับขยายในระดับ
ควบเป็นนอกระดับควบด้วย  เช่น  ปรับขยายระดับตําแหน่งผู้ช่วยอํานวยการโรงเรียน ระดับ ๖-๗ เป็น
ตําแหน่งผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียน ระดับ ๘ ตําแหน่งเลขที่และโรงเรียนเดิม  เป็นต้น 

(ค) การปรับลดระดับตําแหน่ง  หมายถึง  การปรับลดระดับควบของตําแหน่งให้ตํ่าลง 
ในสายงานเดิม  โรงเรียนเดิม  เช่น  ปรับลดระดับตําแหน่งอาจารย์ ๒ ระดับ ๗ เป็นตําแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ 
๖ ตําแหน่งเลขที่และโรงเรียนเดิม  เป็นต้น  รวมท้ังการปรับลดนอกระดับควบเป็นตําแหน่งในระดับควบด้วย เช่น  
ปรับลดระดับตําแหน่งอาจารย์ ๑ ระดับ ๖ เป็นตําแหน่งอาจารย์ ๑ ระดับ ๓-๕  ตําแหน่งเลขที่และโรงเรียน
เดิม  เป็นต้น 

(ง) การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งและการเปล่ียนแปลงเลขที่ตําแหน่ง  หมายถึง          
การปรับปรุงตําแหน่งจากสายงานหน่ึง โรงเรียนเดิม โดยเปลี่ยนแปลงเลขที่ตําแหน่งด้วย เช่น ปรับปรุงการ
กําหนดตําแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ ตําแหน่งเลขที่ ๐๐๐๐-๒ โรงเรียน ก. เป็นตําแหน่งผู้ช่วยผู้อํานวยการ
โรงเรียน ระดับ ๗ ตําแหน่งเลขที่ ๐๐๐๐๒-๑ โรงเรียน ก. เป็นต้น  และหมายความรวมทั้งการปรับปรุงการ
กําหนดตําแหน่งที่มีคนครองตําแหน่งด้วย 
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3) การตัดโอนตําแหน่ง  หมายถึง  การตัดโอนอัตราว่างจากท่ีหน่ึงไปยังอีกที่หน่ึงภายใน
เทศบาลหรือระหว่างเทศบาลในจังหวัด  หรือระหว่างเทศบาลต่างจังหวัดและรวมทั้งการตัดโอนตําแหน่ง    
ต่างประเภทระหว่างพนักงานครูเทศบาลสายงาน ผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา
และอาชีวศึกษาด้วย 

4) การตัดโอนพนักงานครูเทศบาล  หมายถึง  การย้ายพนักงานครูเทศบาลจากตําแหน่ง
หน่ึงไปอีกตําแหน่งหนึ่ง  ภายในเทศบาลหรือการโอน  (ย้าย)  จากเทศบาลหน่ึงไปยังอีกเทศบาลหน่ึงในจังหวัด
เดียวกัน 

5) การตัดโอนตําแหน่งและตัดโอนพนักงานครูเทศบาล  หมายถึง  การตัดโอนตําแหน่ง
พร้อมตัวผู้ครองตําแหน่งจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง ภายในเทศบาล หรือระหว่างเทศบาลภายในจังหวัดรวมทั้ง
การตัดโอนตําแหน่งพร้อมตัวผู้ครองต่างประเภทระหว่างพนักงานครูเทศบาลสายผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษา 
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาด้วย 

6) อัตรากําลังเกินเกณฑ์  หมายถึง  อัตรากําลังพนักงานครูเทศบาลที่มีอยู่จริงในปัจจุบัน
มากกว่าอัตรากําลังตามเกณฑ์มาตรฐานการกําหนดตําแหน่งของคณะกรรมการกลางพนักงาน เทศบาล 

7) อัตรากําลังตํ่ากว่าเกณฑ์  หมายถึง  อัตรากําลังพนักงานครูเทศบาลที่มีอยู่จริง        
ในปัจจุบันน้อยกว่าอัตรากําลังตามเกณฑ์มาตรฐานกําหนดตําแหน่งของคณะกรรมการกลางพนักงาน         
เทศบาล 

8) ให้เทศบาลรายงานและคํานวณอัตรากําลังพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาตาม
แบบท้ายหลักเกณฑ์น้ี  ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลทราบภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี  ทั้งน้ีหาก
คํานวณแล้ว  เทศบาลใดมีอัตรากําลังเกินเกณฑ์และเป็นอัตราว่าง  ห้ามมิให้เทศบาลบรรจุและแต่งต้ังตัวบุคคล
ให้ดํารงตําแหน่งที่ว่างน้ัน 

9) ให้เทศบาลขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตําแหน่งต่อคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล  ตามแบบท้ายหลักเกณฑ์น้ี  หากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นชอบตามข้อเสนอ 
ของเทศบาล  ถือได้ว่าคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบแล้ว  หากคณะกรรมการพนักงาน  
เทศบาลไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของเทศบาล  และเทศบาลยืนยันตามข้อเสนอเดิม  ให้เสนอผ่านคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลให้คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบต่อไป 

10)  ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบการตัดโอนตําแหน่ง
ตัดโอนพนักงานครูเทศบาล  ตัดโอนตําแหน่งและตัดโอนพนักงานครูเทศบาล  ที่เกินอยู่ในสถานศึกษาหน่ึงไป
กําหนดในอีกสถานศึกษาหน่ึงของเทศบาลเดียวกันหรือที่เกินอยู่ในเทศบาลใดไปกําหนดในเทศบาลอื่นใน
จังหวัดเดียวกันได้ตามความจําเป็นตามแบบท้ายหลักเกณฑ์น้ี 

11)  ให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรอัตราเงินเดือนของตําแหน่งจากสํานักงบประมาณ
พิจารณา ตัดโอนอัตราว่างจากเทศบาลที่มีอัตรากําลังเกินเกณฑ์ไปยังเทศบาลที่มีอัตรากําลังตํ่ากว่าเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดได้ 

ข้อ ๒๔ ในระหว่างการประกาศใช้บังคับแผนอัตรากําลังของเทศบาล  หากเทศบาลมีเหตุผล
ความจําเป็นต้องปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง เพ่ือรองรับภารกิจ  หน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงาน หรือ
ปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น  ให้เทศบาลเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งต่อ  ก.ท.จ. เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 
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ข้อ ๒๕ กรณีการขอปรับปรุงกําหนดตําแหน่งของเทศบาลตามข้อ ๒๒  และข้อ  ๒๓ เป็นการ
กําหนดตําแหน่งสายงานใหม่ ซึ่งเป็นสายงานที่  ก.ท. ยังไม่ได้จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งของตําแหน่ง 
สายงานน้ัน  ในการขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งดังกล่าว ให้เทศบาล จัดทําร่างมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ของตําแหน่งสายงานน้ัน เสนอไปพร้อมกันด้วย  ทั้งน้ี เพ่ือแสดงให้ทราบถึงประเภทตําแหน่งช่ือตําแหน่งสายงาน 
ลักษณะงาน โดยท่ัวไป หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง และระดับตําแหน่ง   

ในการพิจารณาของ  ก.ท.จ.  หากมีความเห็นชอบตามที่เทศบาลเสนอ  ให้เสนอเร่ือง            
ขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งเพ่ิมใหม่ ร่างมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง พร้อมความเห็นให้ ก.ท. พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ    

หาก  ก.ท.จ. มีมติไม่เห็นชอบตามท่ีเทศบาลเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งเพ่ิมใหม่ ให้
นําความท่ีกําหนดในข้อ ๒๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๖ เมื่อเทศบาลได้รับความเห็นชอบในการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งตามข้อ ๒๒  
หรือข้อ ๒๓  แล้วแต่กรณี  ให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอัตรากําลังของเทศบาลน้ัน โดยให้เทศบาลดําเนินการ
แก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากําลังของเทศบาลต่อไป 

หมวด  ๓ 
อัตราเงนิเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชนต์อบแทนอ่ืน 

ส่วนที่ ๑ 
อัตราเงนิเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน 

ข้อ ๒๗ อัตราเงินเดือน  อัตราเงินประจําตําแหน่งและการรับเงินประจําตําแหน่งของ       
พนักงานเทศบาล  ให้นํากฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งที่กําหนดสําหรับข้าราชการพลเรือน
หรือข้าราชการครูแล้วแต่กรณีมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การจ่ายเงินเดือน และเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล  ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
หรือระเบียบที่กําหนดไว้สําหรับข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการครูแล้วแต่กรณี โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๘ ให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือนตามตําแหน่ง ผู้ได้รับแต่งต้ังให้ดํารง  ตําแหน่งใด  
ระดับใด ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนท้ายพระราชบัญญัติ เงินเดือน
และเงินประจําตําแหน่ง  พ.ศ. ๒๕๓๘   ดังนี้ 

(๑) ผู้ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใดในระดับ  ๑  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ  ท ๑ 
(๒) ผู้ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใดในระดับ  ๒  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ  ท ๒ 
(๓) ผู้ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใดในระดับ  ๓  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ  ท ๓ 
(๔) ผู้ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใดในระดับ  ๔  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ  ท ๔ 
(๕) ผู้ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใดในระดับ  ๕  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ  ท ๕ 
(๖) ผู้ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใดในระดับ  ๖  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ  ท ๖ 
(๗) ผู้ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใดในระดับ  ๗  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ  ท ๗ 
(๘) ผู้ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใดในระดับ  ๘  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ  ท ๘ 
(๙) ผู้ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใดในระดับ  ๙  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ  ท ๙ 
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 ข้อ 299พนักงานเทศบาลซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด  
ให้ได้รับเงินเดือนข้ันตํ่าของตําแหน่งประเภท สายงาน และระดับน้ัน เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 
 (1)  ผู้น้ันได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นตํ่าของระดับน้ันอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม หรือหาก
ไม่มีเงินเดือนที่เท่าเดิม ก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า 
 (2)  ผู้น้ันได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพ ซึ่งคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล (ก.ท.) หรือ ก.พ. รับรองว่าปริญญาหรือประกาศนียบัตรหรือวิชาชีพน้ันเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ัง และกําหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในตําแหน่ง ประเภท สายงาน ระดับ และขั้นใด 
ให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และขั้นตามที่ ก.ท. กําหนดท้ายประกาศน้ี 
 (3)  ผู้น้ันได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพ่ิมหรือสูงขึ้น ซึ่ง ก.ท. 
หรือ ก.พ. รับรองว่าปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือสูงข้ึนน้ัน          
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ัง และกําหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในตําแหน่งประเภท    
สายงาน ระดับ และอัตราน้ันไว้แล้ว ให้นายกเทศมนตรีปรับให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งประเภท สายงาน 
ระดับ และขั้นที่ ก.ท. กําหนด ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ตํ่ากว่าเพ่ิมหรือสูงขึ้นจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะต้องดํารง
ตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ังโดยใช้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 
หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงปี โดยผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)     
หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่า เมื่อปรับแล้วต้องได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
  (ข) ผู้ได้รับปริญญาโทเพ่ิมหรือสูงขึ้นจากปริญญาตรีจะต้องดํารงตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ัง
โดยใช้วุฒิปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงปี 
  (ค) ผู้ที่ได้รับปริญญาเอกเพ่ิมหรือสูงขึ้นจากปริญญาโทจะต้องดํารงตําแหน่งที่ได้รับ
แต่งต้ังโดยใช้วุฒิปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
 (4)  ผู้น้ันได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทใด สายงานใด ที่ ก.ท. กําหนดในมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง ให้ตําแหน่งประเภท และสายงานน้ัน ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นตํ่าของเงินเดือนสําหรับ
ตําแหน่งระดับน้ัน ให้ได้รับเงินเดือนในระดับและขั้นที่ ก.ท. กําหนด 
 (5)  ผู้น้ันได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทเดิม ในระดับที่ตํ่ากว่าตําแหน่งเดิม หรือจาก
ตําแหน่งประเภทบริหารท้องถ่ินหรืออํานวยการท้องถิ่น ไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการหรือ
ประเภททั่วไป หรือจากตําแหน่งประเภทวิชาการ ไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทท่ัวไป ให้ได้รับเงินเดือน 
ในแต่ละกรณี ดังน้ี 
  (ก) ในกรณีที่เป็นการแต่งต้ังเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ให้ได้รับเงินเดือนในขั้น       
ที่มีอัตราเงินเดือนเท่าเดิม หรือหากไม่มีอัตราเงินเดือนที่เท่าเดิม ก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียง     
ที่สูงกว่า แต่ต้องไม่สูงกว่าขั้นสูงของตําแหน่งประเภท ระดับน้ัน 
  (ข) ในกรณีที่เป็นการแต่งต้ังโดยเป็นความประสงค์ของตัวพนักงานเทศบาลให้ได้รับ
เงินเดือนในขั้นเงินเดือนสําหรับตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ังในข้ันที่มีอัตราเงินเดือนเท่าเดิม หรือหากไม่มีอัตรา

                                                           
9
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 (6)  ผู้ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทเดิมในระดับที่สูงขึ้น หรือจากตําแหน่งประเภท
ทั่วไป ไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการหรืออํานวยการท้องถ่ิน หรือจากตําแหน่งประเภทวิชาการ   
ไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอํานวยการท้องถิ่น หรือจากตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถ่ิน ไปแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งประเภทบริหารท้องถ่ิน ถ้าได้รับเงินเดือนสูงกว่าข้ันตํ่าของข้ันเงินเดือนสําหรับตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ัง
น้ันอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ังในขั้นที่มีอัตราใกล้เคียงที่สูงกว่า 
 ข้อ ๓010การกําหนดให้ผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพ ตาม   
ข้อ 29 (3) ได้รับเงินเดือนในประเภท สายงาน ระดับ และขั้นใด ให้พิจารณาดําเนินการดังน้ี 
       (1) ปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ได้รับเพ่ิมหรือสูงข้ึนต้องเป็น   
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ ก.ท. หรือ ก.พ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  
ที่ได้รับแต่งต้ัง โดยให้พิจารณาปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิได้ ไม่ว่าพนักงานเทศบาลผู้น้ันจะได้รับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพดังกล่าวอยู่ก่อน หรือระหว่างเข้ารับราชการหรืออยู่        
ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
      (2) การปรับอัตราเงินเดือน ให้ได้รับตามคุณวุฒิไม่มีผลเป็นการปรับปรุงตําแหน่ง      
หรือเปลี่ยนระดับตําแหน่ง 
      (3) การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ต้องให้มีผลไม่ก่อนวันที่พนักงานเทศบาล
ผู้น้ันสําเร็จการศึกษา และไม่ก่อนวันที่ ก.ท. หรือ ก.พ. ได้กําหนดให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษา 
หรือวิชาชีพที่ได้รับมาเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งที่ได้รับการแต่งต้ัง 
 ในกรณีพนักงานเทศบาลผู้ใดได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาเพ่ิมเติม การปรับอัตราเงินเดือน       
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้น้ันรายงานตัวต่อเทศบาลหลังสําเร็จการศึกษา 
 ในกรณีที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นก่อนวันที่เข้ารับราชการ 
หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิต้องมีผลไม่ก่อนวันพ้น
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งที่ได้รับการแต่งต้ัง และต้องดํารงตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ัง โดยใช้วุฒิปริญญาตรี
มาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงปี 
 ในกรณีที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพ่ิมหรือสูงข้ึนหลังวันเข้ารับราชการ    
โดยมิได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาเพ่ิมเติมตามวรรคสอง การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ให้มีผลไม่
ก่อนวันที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพ่ิมหรือสูงข้ึน 
 (4) การสั่งปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่ง โดยมิให้
ย้อนหลังข้ามปีงบประมาณ 
 ในกรณีที่ได้เสนอเร่ืองราวไว้ก่อนวันที่ เ ร่ิมต้นปีงบประมาณและไม่สามารถสั่งปรับให้          
ในวันเริ่มต้นปีงบประมาณก็ให้สั่งปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิได้ต้ังแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณ ทั้งน้ี   
ให้ปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิก่อนการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําปี 
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ข้อ 30 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
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 ข้อ 3111พนักงานเทศบาลผู้ใดได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งต้ัง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและ
การเลื่อนขั้นเงินเดือน และกําหนดให้ได้รับเงินเดือนเป็นอย่างอ่ืนให้พนักงานเทศบาลผู้น้ันได้รับเงินเดือนตามที่
กําหนดในมาตรฐานทั่วไปน้ัน 

ข้อ ๓๒ พนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาตําแหน่งใด ที่ ก.ท. กําหนดให้ได้รับ   
เงินเดือนหลายระดับ  (ระดับควบ)  เมื่อพนักงานครูเทศบาลผู้ดํารงตําแหน่งน้ันได้รับเงินเดือนถึงขั้นตํ่าของ
ระดับถัดไปให้นายกเทศมนตรี  โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. สั่งให้ผู้น้ันให้ได้รับเงินเดือนในระดับถัดไป 
 ข้อ 3312กรณีอ่ืนนอกจากที่ได้กําหนดในประกาศน้ี ให้เสนอ ก.ท. พิจารณาอนุมัติเป็น รายๆ ไป 

ส่วนที่ ๒ 
ประโยชนต์อบแทนอ่ืน 

ข้อ ๓๔ ให้เทศบาลจัดให้มีประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานเทศบาลเพื่อเป็นการ
เสริมสร้างขวัญกําลังใจ แรงจูงใจ และเป็นสวัสดิการต่าง ๆ ในการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล  ทั้งน้ี   
ให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบที่กําหนดไว้สําหรับข้าราชการพลเรือน  หรือข้าราชการครูแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๕ เทศบาลที่บริหารจัดการการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสําหรับ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ได้ตํ่ากว่าที่กําหนดในมาตรา ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒   และเทศบาลได้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเง่ือนไขที่ ก.ท. 
กําหนด  เทศบาลน้ันอาจกําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแก่พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลเพ่ิมอีกก็ได้      

การกําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลตามที่
กําหนดในวรรคหน่ึง ต้องมีลักษณะเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และเป็นการจ่ายให้ในลักษณะของสวัสดิการ
สําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล  โดยให้นําเงินในส่วนที่เหลือจากกรณีค่าใช้จ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนไม่สูงกว่าร้อยละสี่สิบ  ตามมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใช้  แต่ทั้งน้ีวงเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของพนักงานหรือลูกจ้างที่ได้รับแต่ละ
คนต้องไม่เกิน  ๕  เท่าของอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้าง  

ข้อ ๓๖ เทศบาลอาจกําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของ
เทศบาลตามข้อ  ๓๕ ได้ดังต่อไปนี้ 

(1) กําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นประเภทเพ่ิมขึ้นใหม่นอกเหนือจากประเภทตามที่
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนด  และกําหนดอัตราค่าตอบแทน  
ตลอดทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับประโยชน์ตอบแทนอ่ืนประเภทใหม่น้ัน 

(2) กําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนในลักษณะเป็นเงินเพ่ิมพิเศษจากรายการประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืนที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนด 
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ข้อ 31 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
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ข้อ 33 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
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ข้อ ๓๗ เมื่อเทศบาลกําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามข้อ ๓๖  แล้ว ให้เสนอเรื่องให้ ก.ท.จ. 
พิจารณา ในการพิจารณาของ ก.ท.จ. ให้คํานึงถึงสิทธิ สวัสดิการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับความ
จําเป็น ความเหมาะสม งบประมาณรายได้ของเทศบาล  

ให้ ก.ท.จ. เสนอเร่ืองการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามวรรคหน่ึง และความเห็น 
ให้ ก.ท.  พิจารณา  เมื่อ ก.ท. พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกเทศมนตรีประกาศใช้บังคับ
ต่อไป   

ข้อ ๓๘ การปรับปรุงการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานเทศบาลหรือลูกจ้าง
ของเทศบาลตามข้อ ๓๖ (๑) ให้มีอัตราค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจากที่กําหนดไว้เดิม หรือ  การยกเลิกการ
กําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนน้ัน ให้เทศบาลดําเนินการตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๓๗  โดยอนุโลม 

ข้อ ๓๙ การปรับปรุงการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนในลักษณะเป็นเงินเพ่ิมพิเศษจาก
รายการประโยชน์ตอบแทนอ่ืนที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนด 
ตามข้อ ๓๖ (๒)  ให้มีอัตราค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจากที่กําหนดไว้เดิม ให้เทศบาลดําเนินการตามที่
กําหนดไว้ในข้อ ๓๗  โดยอนุโลม   เว้นแต่ การกําหนดให้มีอัตราค่าตอบแทนลดลงต่ํากว่าอัตราที่กฎหมาย 
หรือระเบียบที่กําหนดไว้สําหรับข้าราชการพลเรือนจะได้รับ หรือการยกเลิกการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
น้ัน จะกระทํามิได้ 

ข้อ ๔๐ ในกรณีที่เทศบาลกําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ของเทศบาลตามข้อ  ๓๖  แล้ว   หากปรากฏว่าเทศบาลน้ันไม่สามารถบริหารจัดการการจ่ายเงินเดือน  ค่าจ้าง
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนให้เป็นไป ตามที่กฎหมายกําหนดให้เทศบาลพิจารณาดําเนินการปรับปรุงหรือ
ยกเลิกการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนที่กําหนดตามข้อ ๓๖ (๑) และ (๒)  เป็นลําดับแรก การปรับปรุงหรือ
ยกเลิกการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามวรรคหน่ึง ให้เทศบาลดําเนินการตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๓๘ หรือ
ข้อ  ๓๙ โดยอนุโลม 

ข้อ ๔๑ พนักงานเทศบาลอาจได้รับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตามท่ี  ก.ท.กําหนด 

ข้อ ๔๒ การกําหนดให้พนักงานครูเทศบาลได้รับเงินเดือนเพ่ิมสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วมดําเนินการ  ดังนี้ 

1) เงินเพ่ิมสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษน้ีให้เรียกโดยย่อว่า  เงิน  “พ.ค.ศ.” 
2) คําว่า  เงิน “พ.ค.ศ.”  หมายความว่า  เงินเพ่ิมพิเศษที่จ่ายควบกับเงินเดือนแก่ครู

การศึกษาพิเศษ  และหรือครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม 
“คนพิการ”  หมายความว่า  คนที่มีความผิดปกติหรือบกพร่องทางร่างกาย  ทางสติปัญญา  

หรือทางจิตใจ ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวงสาธารณสุข ออกตามความในมาตรา ๔  
และมาตรา ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ. ๒๕๓๔ 

“ครูการศึกษาพิเศษ”  หมายความว่า  พนักงานครูเทศบาลซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นครูสอนคน
พิการตามประเภทที่กําหนดไว้    และได้ปฏิบัติหน้าที่ทําการสอนในสถานศึกษาที่เปิดสอนเฉพาะคนพิการ 
ของทางราชการ  และหรือในความควบคุมของทางราชการ 

“ครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม”  หมายความว่า  พนักงานครูเทศบาลซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็น
ครูสอนคนพิการซึ่งเรียนร่วมในโรงเรียนสอนคนปกติและได้ปฏิบัติหน้าที่ทําการสอนหรือปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง
กับการเรียนการสอนในสถานศึกษาของทางราชการ  และหรือในความควบคุมของทางราชการ 
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“ครูประจําช้ันพิเศษ”  หมายความว่า  พนักงานครูเทศบาลซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นครูสอนคน
พิการ  โดยแยกทําการสอนเป็นห้องเด็กพิเศษโดยเฉพาะและทําหน้าที่เป็นครูประจําช้ัน 

“ครูเสริมวิชาการ”  หมายความว่า  พนักงานครูเทศบาลซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นครูสอนคนพิการ
อยู่ประจําห้องเสริมวิชาการศึกษาพิเศษ   มีหน้าที่สอนเสริม   ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา   และพัฒนาทักษะด้าน
สติปัญญา   อารมณ์สังคม   และร่างกายให้แก่คนพิการที่เรียนในช้ันเรียนร่วมกับคนปกติ 

“ครูประจําช้ันเรียนร่วม”  หมายความว่า  พนักงานครูเทศบาลซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นครูสอนคน
พิการและหรือปฏิบัติงานในช้ันเรียนให้กับคนปกติที่มีคนพิการเรียนร่วมทําหน้าที่เป็นครูประจําช้ัน  และปฏิบัติ
หน้าที่ครูเสริมวิชาการให้แก่คนพิการด้วย 

“ครูเดินสอน”  หมายความว่า  พนักงานครูเทศบาลซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นครูสอนคนพิการอยู่
ประจําศูนย์เสริมวิชาการศึกษาพิเศษ  มีหน้าที่สอนเสริมช่วยเหลือแก้ไขปัญหา  และพัฒนาทักษะด้าน
สติปัญญาอารมณ์สังคมและร่างกายให้แก่คนพิการที่เรียนในช้ันเรียนร่วมกับคนปกติในโรงเรียนที่อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงกัน 

3) ครูการศึกษาพิเศษซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเงิน  “พ.ค.ศ.”  จะต้องมีวุฒิปริญญาทาง
การศึกษาพิเศษหรือเป็นผู้ผ่านการอบรมด้านการศึกษาพิเศษ  ตามหลักสูตรที่  ก.ค.รับรอง  โดยมีเวลาทําการ
สอน  ดังน้ี 

(ก) พนักงานครูเทศบาลตําแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานทางการศึกษา และได้
ปฏิบัติหน้าที่ครูการศึกษาพิเศษ  ต้องมีเวลาทําการสอนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๑๘ คาบ  (คาบละ ๕๐ นาที) 

(ข) พนักงานครูเทศบาลตําแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้บริหารและให้การศึกษาในหน่วยงาน
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าสถานศึกษาในโรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะคนพิการ  และได้
ปฏิบัติหน้าที่ครูการศึกษาพิเศษ  ต้องมีเวลาทําการสอนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ  ๘  คาบ  (คาบละ  ๕๐  นาที) 

(ค) พนักงานครูเทศบาลตําแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้บริหารและให้การศึกษาในหน่วยงาน
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าสถานศึกษาในโรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะคนพิการและได้ปฏิบัติหน้าที่
ครูการศึกษาพิเศษต้องมีเวลาทําการสอนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ  ๕  คาบ  (คาบละ  ๕๐  นาที) 

4) ครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเงิน  “พ.ค.ศ.”  กรณีเรียน
ร่วม  ได้แก่   ครูการศึกษาพิเศษที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูประจําช้ันพิเศษ   ครูเสริมวิชาการ   ครูเดินสอนที่มีเวลา
ทําการสอนและหรือมีเวลาปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการสอนเก่ียวกับการศึกษาของคนพิการไม่น้อย
กว่าสัปดาห์ละ  ๑๘  คาบ  (คาบละ  ๕๐  นาที)  หรือครูประจําช้ันเรียนร่วมที่มีเวลาทําการสอน และหรือมี
เวลาปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการศึกษาให้กับคนปกติที่มีคนพิการเรียนร่วมตามเวลาปฏิบัติงานปกติ ไม่น้อยกว่า  
สัปดาห์ละ  ๑๘  คาบ  (คาบละ  ๕๐  นาที)   และต้องปฏิบัติหน้าที่ครูเสริมวิชาการให้กับคนพิการเพ่ิมเติมอีก
ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ  ๕  คาบ  (คาบละ  ๕๐  นาที)  และมีวุฒิปริญญาทางการศึกษาพิเศษหรือเป็นผู้ผ่าน
การ อบรมด้านการศึกษาพิเศษหลักสูตรที่ ก.ค. รับรองและจะต้องรับผิดชอบการศึกษา  ของคนพิการใน
จํานวนอัตราครู  :  นักเรียน  ตามหลักเกณฑ์อย่างน้อย  ดังน้ี 

ครูประจําช้ันพิเศษกรณีเรียนร่วม  ๑  คน : นักเรียนไม่น้อยกว่า  ๖  คน 
ครูเสริมวิชาการกรณีเรียนร่วม   ๑  คน : นักเรียนไม่น้อยกว่า  ๖  คน 
ครูประจําช้ันเรียนร่วมและได้ปฏิบัติหน้าที่ครูเสริมวิชาการ ๑ คน : นักเรียนไม่น้อยกว่า ๓ คน 
ครูเดินสอนกรณีเรียนร่วม  ๑  คน :  ไม่น้อยกว่า ๒ โรงเรียน  :  นักเรียนไม่น้อยกว่า ๓  คน 
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5) เงิน  “พ.ค.ศ.”  ให้จ่ายเดือนละ  ๒,๐๐๐  บาท 
ในกรณีปฏิบัติหน้าที่ครูการศึกษาพิเศษ  และครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วมไม่เต็มเดือน

ให้จ่ายเงิน  “พ.ค.ศ.”  ตามส่วนจํานวนวันที่ได้รับเงินเดือนในระหว่างปฏิบัติหน้าที่น้ัน 
ในกรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม 

ให้งดจ่ายเงิน  “พ.ค.ศ.” 
6) ให้พนักงานครูเทศบาลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนย่ืนคําขอตามแบบท้ายน้ีเสนอให้

ผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันตรวจสอบและรับรอง  แล้วเสนอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาเสนอ
ให้คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

7) ให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรอัตราเงินเดือนของตําแหน่งจากสํานักงบประมาณเป็น
ผู้ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณขอเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษและ 
ครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม 

ข้อ ๔๓ พนักงานเทศบาลอาจได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวตามภาวะเศรษฐกิจ    
ตามท่ี  ก.ท. กําหนด 

ข้อ ๔๔ บําเหน็จ บํานาญ ของพนักงานเทศบาล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   

หมวด ๔ 
การคดัเลือก 

ข้อ ๔๕ การคัดเลือก  หมายถึง  การสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
พนักงานเทศบาลและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  ให้ดําเนินการได้  
๕  วิธี  ดังนี้ 

(1) การสอบแข่งขัน  เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งต้ังให้เป็นพนักงานเทศบาล 
(2) การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษท่ีไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขัน  เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับ 

ราชการและแต่งต้ังให้เป็นพนักงานเทศบาลในเทศบาล 
(3) การสอบคัดเลือก  เพ่ือแต่งต้ังพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ใน 

สายงานเดียวกัน  หรือแต่งต้ังพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งในต่างสายงาน  หรือแต่งต้ังพนักงานเทศบาล
ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดํารงตําแหน่งบริหารของเทศบาลหรือแต่งต้ังพนักงานครูเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งสาย
งาน ผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กําหนด 

(4) การคัดเลือก  เพ่ือแต่งต้ังพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในระดับควบ
สําหรับตําแหน่งที่กําหนดเป็นตําแหน่งระดับควบ  หรือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงข้ึนนอกระดับควบสําหรับ
ตําแหน่งที่กําหนดเป็นตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  หรือตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เช่ียวชาญเฉพาะหรือตําแหน่งประเภทวิชาการของพนักงานครูเทศบาลหรือแต่งต้ังพนักงานเทศบาลตําแหน่ง
บริหารของเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นหรือการเลื่อนและแต่งต้ังพนักงานครูเทศบาลที่สังกัด
สถานศึกษาให้ดํารงตําแหน่งและระดับที่สูงขึ้นตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลกําหนด 

(5) การคัดเลือก  เพ่ือรับโอนมาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งบริหารหรือสายงานผู้บริหาร
สถานศึกษา 
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ข้อ ๔๖13การดําเนินการคัดเลือก  โดยการสอบแข่งขัน  การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ 
ไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขัน  การสอบคัดเลือก  และการคัดเลือกตามท่ีกําหนดในหมวดนี้ เทศบาลหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากเทศบาลให้เป็นผู้ดําเนินการแทน  ต้องดําเนินการอย่างเปิดเผย  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  
โดยคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล  ความเป็นธรรม  ความเสมอภาคและต้องเปิดโอกาสให้พนักงานเทศบาลของ
เทศบาลอ่ืน  ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  และมีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ด้วย  โดยการประกาศผลการคัดเลือกให้ดําเนินการอย่างเปิดเผย ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด 

ส่วนที่ ๑ 
การสอบแข่งขนั 

ข้อ ๔๗14 เมื่อเทศบาลมีตําแหน่งว่างตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี อาจสรรหาผู้มาดํารงตําแหน่ง
ที่ว่างอยู่โดยวิธีการจัดสอบแข่งขันหรือร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(กสถ.) ดําเนินการสอบแข่งขันแทน เพ่ือขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สําหรับการบรรจุแต่งต้ังในตําแหน่งที่ว่างต่อไป 
   ในกรณีเทศบาลเป็นหน่วยดําเนินการสอบแข่งขัน ให้เทศบาลเป็นเจ้าของบัญชี 
   ในกรณีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถ่ิน เป็นหน่วย
ดําเนินการสอบแข่งขัน ให้จังหวัดซึ่งเป็นศูนย์อํานวยการสอบแข่งขันในแต่ละภาค/เขตเป็นเจ้าของบัญชี         
ผู้สอบแข่งขันได้สําหรับการแบ่งภาค/เขตในการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามประกาศกําหนด 
  ข้อ ๔๘15 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(กสถ.) ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่มภาค/เขต ดังน้ี 
             ๔๘.1 ภาคกลาง เขต 1  ได้แก่  1. จังหวัดชัยนาท  2. จังหวัดนนทบุรี  3. จังหวัด
ปทุมธานี 4. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  5. จังหวัดลพบุรี  6. จังหวัดสระบุรี  7. จังหวัดสิงห์บุรี 8. จังหวัด
อ่างทอง 
             ๔๘ .2 ภาคกลาง เขต 2 ได้แก่  1. จังหวัดจันทบุรี 2. จังหวัดฉะเชิงเทรา            
3. จังหวัดชลบุรี 4. จังหวัดตราด  5. จังหวัดนครนายก  6. จังหวัดปราจีนบุรี  7. จังหวัดระยอง  8. จังหวัด
สมุทรปราการ  9. จังหวัดสระแก้ว 
            ๔๘ .3 ภาคกลาง เขต 3 ได้แก่ 1. จังหวัดกาญจนบุรี  2. จังหวัดนครปฐม            
3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  4. จังหวัดเพชรบุรี  5. จังหวัดราชบุรี  6. จังหวัดสมุทรสงคราม  7. จังหวัด
สมุทรสาคร   8. จังหวัดสุพรรณบุรี 
           ๔๘.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ได้แก่ ๑. จังหวัดกาฬสินธ์ุ  2. จังหวัด
ขอนแก่น  3. จังหวัดชัยภูมิ  4. จังหวัดนครราชสีมา  5. จังหวัดบุรีรัมย์  6. จังหวัดมหาสารคาม 
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ข้อ ๔๖ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ (ฉบับที่ ๒๗) 
14

ข้อ 47 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
15

ข้อ 48 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
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            ๔๘.5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ได้แก่ ๑. จังหวัดมุกดาหาร 2. จังหวัด
ยโสธร 3. จังหวัดร้อยเอ็ด  4. จังหวัดศรีสะเกษ  5. จังหวัดสุรินทร์  6. จังหวัดอํานาจเจริญ 7. จังหวัด
อุบลราชธานี 
            ๔๘.6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 ได้แก่  1. จังหวัดนครพนม  2. จังหวัดบึงกาฬ  
3. จังหวัดเลย  4. จังหวัดสกลนคร  5. จังหวัดหนองคาย  6. จังหวัดหนองบัวลําภู  7. จังหวัดอุดรธานี 
            ๔๘.7 ภาคเหนือ เขต 1 ได้แก่ 1. จังหวัดเชียงราย 2. จังหวัดเชียงใหม่   3. จังหวัดน่าน 
4. จังหวัดพะเยา 5. จังหวัดแพร่ 6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 7. จังหวัดลําปาง 8. จังหวัดลําพูน 
            ๔๘ .8 ภาคเหนือ เขต 2 ได้แก่  1. จังหวัดกําแพงเพชร   2. จังหวัดตาก             
3. จังหวัดนครสวรรค์ 4. จังหวัดพิจิตร  5. จังหวัดพิษณุโลก  6. จังหวัดเพชรบูรณ์  7. จังหวัดสุโขทัย          
8. จังหวัดอุตรดิตถ์  9. จังหวัดอุทัยธานี 
            ๔๘.9 ภาคใต้ เขต 1  ได้แก่  1. จังหวัดกระบ่ี  2. จังหวัดชุมพร  3. จังหวัด
นครศรีธรรมราช 4. จังหวัดพังงา 5. จังหวัดภูเก็ต 6. จังหวัดระนอง 7. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
            ๔๘.10 ภาคใต้ เขต 2 ได้แก่ 1. จังหวัดตรัง 2. จังหวัดนราธิวาส 3. จังหวัดปัตตานี 
4. จังหวัดพัทลุง 5. จังหวัดยะลา 6. จังหวัดสงขลา 7. จังหวัดสตูล 
   ข้อ ๔๙16การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบแข่งขัน 
             ๔๙ .1  กรณี เทศบาลดํา เ นินการสอบแข่ งขัน  ใ ห้มีคณะกรรมการ
ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานและกรรมการ จํานวน 6 คน โดยให้    
นายกเทศมนตรี เสนอรายช่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ให้ความเห็นชอบ ทั้งน้ี ให้มีผู้แทน
จาก ก.ท.จ. อย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการ และให้มีหน่วยงานกลางที่ ก.ท.จ. คัดเลือกจากสถาบันการศึกษา
หรือหน่วยงานของรัฐที่เห็นสมควรเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบแข่งขัน ทําหน้าที่ผลิตข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และ
ประมวลผลคะแนน หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
    คณะกรรมการสอบแข่งขันมีหน้าที่ อํานวยการสอบและดําเนินการ
สอบแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตลอดจนระเบียบเกี่ยวกับการ
สอบได้เท่าที่จําเป็นโดยไม่ขัดต่อหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันและวิธีการเก่ียวกับการสอบแข่งขัน ตลอดจน
กํากับดูแลหน่วยงานกลางที่ ก.ท.จ. คัดเลือกดําเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
             ๔๙.2 กรณีเทศบาลมอบหมายให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน
พนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดําเนินการสอบแข่งขันแทน ให้ กสถ. ประกอบด้วย 
           (1) ผู้แทน ก.จ. ที่ ก.จ.คัดเลือกจากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายละ 1 คน 
           (2) ผู้แทน ก.ท. ที่ ก.ท. คัดเลือกจากผู้แทนนายกเทศมนตรี ผู้แทน
ปลัดเทศบาล และผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายละ 1 คน 
           (3) ผู้แทน ก.อบต. ที่ ก.อบต.คัดเลือกจากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายละ 1 คน 
           (4) เลขาธิการ ก.พ. หรือผู้แทน 
          (5) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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ข้อ 49 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
 



 26 

          (6) อธิการบดีของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการสอบแข่งขัน 
          (7) ให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่อธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วน
ท้องถิ่น และให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งต้ังข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าตําแหน่งประเภท
อํานวยการระดับต้น หรือตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
          กรรมการตาม (6) ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล คัดเลือก
มหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความเหมาะสมเป็นผู้รับผิดชอบการสอบแข่งขัน และให้อธิการบดีหรือผู้แทนของ
มหาวิทยาลัยของรัฐที่ได้รับการคัดเลือกให้ดําเนินการจัดสอบแข่งขันเป็นกรรมการ โดยท่ีมหาวิทยาลัยที่ได้รับ
การคัดเลือกน้ัน มีหน้าที่ผลิตข้อสอบ การตรวจข้อสอบ ประมวลผลคะแนนสอบ หรืองานอ่ืนที่ กสถ.มอบหมาย 
          ในการคัดเลือกประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ให้กรรมการตาม (1) – (7) ประชุมกันเพ่ือคัดเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธาน 
          คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถ่ินมีอํานาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
          1. กําหนดระเบียบข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติ ในกระบวนการบริหารจัดการ
สอบแข่งขัน เพ่ือให้จังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นศูนย์อํานวยการสอบแข่งขันในแต่ละภาค/เขต และ
มหาวิทยาลัยที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับผิดชอบการสอบแข่งขัน ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
          2. ดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือรับบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
          3. ประกาศผลการสอบแข่งขันโดยแยกเป็นบัญชีภาค/เขต 
          4. พิจารณาคัดเลือกจังหวัดในแต่ละภาค/เขตเป็นศูนย์อํานวยการ
สอบแข่งขัน และอาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยอํานวยการตามที่เห็นสมควร 
          5. รายงานผลการสอบแข่งขันให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ทราบ อย่างน้อย
เดือนละหน่ึงครั้ง 
          6. เรื่องอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นมอบหมาย 

ข้อ ๕๐17ยกเลิก 

ข้อ ๕๑18ยกเลิก 
ข้อ 5๒19หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งระดับต่าง ๆ 

ให้มีรายละเอียด ดังน้ี 
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ข้อ ๕๐ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
18

ข้อ ๕1 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
19

ข้อ ๕2 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
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 ๕๒.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) กําหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 ให้ทดสอบโดยข้อสอบปรนัย โดยให้คํานึงถึงระดับความรู้ความสามารถท่ีต้องการ
ตามระดับตําแหน่ง ดังนี้ 

(๑) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล กําหนด
คะแนนเต็ม 25 คะแนน 

ให้ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้
สรุปความ หรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง 
เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้
ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืนซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างก็ได้ 

(2) วิชาภาษาไทย กําหนดคะแนนเต็ม 25 คะแนน 
            ให้ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความ
และหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคําหรือ
กลุ่มคําประโยคหรือข้อความสั้น ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่ เหมาะสมกับการทดสอบความรู้
ความสามารถดังกล่าว 
            (3) วิชาความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ กําหนดคะแนนเต็ม 50 
คะแนน 
            ให้ทดสอบความรู้เก่ียวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังและอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ตําบล ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  5๒.2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) กําหนดคะแนนเต็ม 
100 คะแนน 
 ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
โดยเฉพาะตามท่ีระบุไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนหรือวิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอ่ืนใด
วิธีหน่ึงหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะรวมสอบวิชาเดียวหรืออย่างเดียว หรือแยกสอบเป็นสอง
วิชาหรือสองอย่าง แต่เมื่อรวมคะแนนทุกแบบทดสอบแล้วต้องได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน เมื่อจะทดสอบ
ความรู้ความสามารถในทางใดและโดยวิธีใด ให้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบด้วย 
  5๒.3 ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) กําหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 ให้ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบและจากการ
สัมภาษณ์ ทั้งน้ี อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจ
ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 
             ทั้งน้ี การประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง ให้คณะกรรมการประชุมเพ่ือ
กําหนดช่วงคะแนนสูงสุด ตํ่าสุด ให้ชัดเจน กรณีกรรมการคนใดให้คะแนนต่างจากเกณฑ์ที่กําหนดให้ถือว่าเสีย
ไป ไม่ต้องนําไปคํานวณกับคะแนนของคณะกรรมการอ่ืนแต่อย่างใด 



 28 

    การดําเนินการทดสอบ ภาค ก ภาค ข และภาค ค อาจดําเนินการทดสอบ
ในคราวเดียวกัน หรือดําเนินการทดสอบภาคหน่ึง ภาคใดก่อนก็ได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีให้หน่วยดําเนินการ
สอบแข่งขันประกาศให้ชัดเจนในประกาศรับสมัครสอบด้วย 
  ข้อ ๕๓20 วิธีการดําเนินการสอบแข่งขัน 
             ให้หน่วยดําเนินการสอบแข่งขันสํารวจตรวจสอบตําแหน่งและอัตราว่างให้ถูกต้อง
และดําเนินการสอบแข่งขัน ดังน้ี 
   ๕๓.1 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันให้ระบุรายละเอียดในเร่ืองต่าง ๆ ดังน้ี 
            (1) ช่ือตําแหน่งและจํานวนอัตราว่างที่บรรจุแต่งต้ัง 
            (2) คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบสําหรับ
ตําแหน่งน้ัน 
            (3) เงินเดือนที่จะได้รับสําหรับตําแหน่งน้ัน ตามคุณวุฒิที่ประกาศรับ   
สมัครสอบ 
            (4) วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
            (5) เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ 
             (6) หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การข้ึนบัญชี และ
การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
            (7) เง่ือนไขการบรรจุแต่งต้ัง 
           (8) เร่ืองอ่ืน ๆ หรือข้อความอ่ืนที่ผู้สมัครสอบควรทราบ 
           การประกาศรับสมัครสอบแข่งขันน้ันให้ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่
รับสมัครสอบก่อนวันที่เร่ิมรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า 10 วันทําการและแจ้งให้จังหวัดทุกจังหวัด หรือจะ
ประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอ่ืนใดตามความเหมาะสมเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันด้วยก็ได้ 
   ๕๓.2 ให้หน่วยดําเนินการสอบแข่งขันกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบ วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีดําเนินการเก่ียวกับการสอบแข่งขันน้ีได้เท่าที่จําเป็นและไม่ขัดต่อ
หลักสูตร แล้วให้ประธานกรรมการประกาศก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ 
   ๕๓.3 ให้หน่วยดําเนินการสอบแข่งขันจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ หรือรับสมัคร
สอบทางอินเตอร์เน็ต โดยให้มีกําหนดเวลารับสมัครสอบไม่น้อยกว่า 15 วันทําการ 
    ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องขยายระยะเวลาการรับสมัคร
สอบแข่งขัน ให้หน่วยดําเนินการสอบแข่งขันเสนอประธานกรรมการเพ่ือประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัคร
สอบได้ไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ แต่ไม่เกิน 15 วันทําการ นับต้ังแต่วันถัดจากวันสุดท้ายของการรับสมัครสอบ 
โดยจะต้องประกาศการขยายเวลาน้ันก่อนวันครบกําหนดวันปิดรับสมัครสอบ 
   ๕๓.4 ให้หน่วยดําเนินการสอบแข่งขัน ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบก่อนวันสอบ
ไม่น้อยกว่า 10 วันทําการ 
   ๕๓.5 การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนน
ในภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง   (ภาค ข) 
และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 โดยต้องนํา
                                                           
20

ข้อ ๕3 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
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   ๕๓.6 21ให้ผู้สมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบแข่งขันสําหรับการสมัครสอบตาม
อัตราที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กําหนด โดยอนุโลม ตามบัญชีอัตราค่าสมัครสอบแข่งขัน ดังน้ี 
 

อัตรา (บาท) หลักสูตร 
100 สําหรับการสอบเฉพาะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
200 สําหรับการสอบเฉพาะภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) และ 

ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) 
300 สําหรับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถ

เฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) 
 

ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่จะเสนอให้ คณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล พิจารณายกเว้นเป็นรายกรณีไป 
   ๕๓.7 เมื่อได้ดําเนินการสอบแข่งขันเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการดําเนินการ
สอบแข่งขัน รายงานผลการสอบแข่งขันต่อหน่วยดําเนินการสอบแข่งขัน และประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ต่อไป 
  ข้อ ๕๔22การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
   ๕๔.1 การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้จัดเรียงลําดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลง
มาตามลําดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค 
ค) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน ให้ผู้สอบ
ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนวิชาความรู้พ้ืนฐาน   
ในการปฏิบัติราชการในภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้
คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ทั้งน้ีให้พิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ 
           ๕๔.2 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามี
การสอบ แข่งขันอย่างเดียวกันน้ันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อน
เป็นอันยกเลิก เว้นแต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุแต่งต้ังหรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้และได้มี
การเรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุแต่งต้ังภายในอายุบัญชีที่กําหนดไว้ และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุ
หรือก่อนมีการประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบ แข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้น้ันยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งต้ัง แต่ทั้งน้ีผู้น้ัน
จะต้องไปรายงานตัวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะบรรจุแต่งต้ังไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้น้ันมีอายุครบตามที่ประกาศหรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี 
 
                                                           
21

ข้อ ๕3.6 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 27 กันยายน ๒๕๕6 
22

ข้อ ๕4 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
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  ข้อ ๕๕23 เง่ือนไขการบรรจุแต่งต้ัง 
            ๕๕.1 การบรรจุแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันน้ี ผู้น้ันจะต้องดํารง
ตําแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่บรรจุแต่งต้ังอย่างน้อย 1 ปี ไม่มีข้อยกเว้น จึงจะขอโอนไปสังกัด
หน่วยงานราชการอ่ืนได้ อน่ึงเมื่อจังหวัดเจ้าของบัญชีได้ส่งบุคคลใดไปเพ่ือรับการบรรจุแต่งต้ังแล้ว องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันไม่มีสิทธิปฏิเสธที่จะรับผู้น้ันเข้ารับการบรรจุแต่งต้ัง 
            ๕๕.2 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ให้บรรจุและแต่งต้ังจากผู้สอบแข่งขันได้ใน
ตําแหน่งน้ันหรือตําแหน่งอ่ืนที่กําหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้น้ัน
นํามาสมัครสอบแข่งขัน และเป็นตําแหน่งที่เก่ียวข้องและเกื้อกูลกัน ตามท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่นกําหนดโดยต้องเรียกบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
            ๕๕.3 การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งเป็นข้าราชการประเภทอ่ืนให้ระบุว่าจะรับโอน
มาบรรจุแต่งต้ังในตําแหน่งที่ได้รับบรรจุแต่งต้ังในระดับและการศึกษาเงินเดือนตามที่ประกาศไว้ เว้นแต่หน่วย
ดําเนินการสอบแข่งขัน จะประกาศเป็นการล่วงหน้าว่าจะรับโอนในตําแหน่งและระดับเดิมหรือเทียบเท่าที่ไม่สูง
กว่าระดับในระดับควบและอัตราเงินเดือนในข้ันที่ไม่สูงกว่าเดิม 
            ๕๕.4 การบรรจุแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น       
ให้บรรจุแต่งต้ังจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของเทศบาลหรือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วน
ท้องถิ่นเท่าน้ัน 
  ข้อ ๕๖24การอนุญาตให้ใช้บัญชี 
             ๕๖.1 กรณีเทศบาลเป็นหน่วยดําเนินการสอบแข่งขัน ให้บรรจุแต่งต้ังได้เฉพาะ
เทศบาลน้ัน ไม่อาจอนุญาตให้หน่วยงานอ่ืนใช้บัญชีเพ่ือบรรจุแต่งต้ังได้เมื่อบรรจุแต่งต้ังครบตามจํานวนอัตราท่ี
ว่างแล้ว หากภายหลังมีตําแหน่งว่างลง อาจแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลําดับถัดไปให้ดํารงตําแหน่งได้แต่
ต้องบรรจุและแต่งต้ังเรียงตามลําดับที่ที่สอบแข่งขันได้ 
   ๕๖ .2 กรณีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดําเนินการสอบแข่งขัน สามารถอนุญาตให้เทศบาลอ่ืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ประสงค์จะขอใช้
บัญชีสอบแข่งขันดังกล่าวสามารถใช้บัญชีเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือตําแหน่งอ่ืนที่
กําหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้น้ันนํามาสมัครสอบแข่งขันแต่ต้องเป็น
ตําแหน่งที่เก่ียวข้องและเกื้อกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกําหนด   
โดยต้องเรียกบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งหน่วยงานที่ขอใช้บัญชีจะต้องมีพ้ืนที่อยู่
ในภาค/เขตที่กําหนด ทั้งน้ีจะต้องดําเนินการหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ร้องขอให้คณะกรรมการ
กลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ดําเนินการสอบแข่งขันแทนได้รับการบรรจุแต่งต้ังจนครบ
จํานวนแล้ว 
   ๕๖.3 การอนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งอ่ืนที่มีระดับเดียวกันหรือ
ระดับสูงกว่ามาบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งที่มีระดับตํ่ากว่าอยู่ภายใต้เง่ือนไขว่าตําแหน่งที่ขอใช้จากบัญชี      
ผู้สอบแข่งขันได้น้ันต้องเป็นตําแหน่งที่เกี่ยวข้องเก้ือกูลกันกับตําแหน่งที่จะบรรจุแต่งต้ัง และมีคุณวุฒิที่เทียบได้ 
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ข้อ ๕5 แก้โดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
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ข้อ ๕6 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
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    กรณีตําแหน่งที่จะบรรจุแต่งต้ังในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของภาค/เขตไม่มี 
หรือบรรจุแต่งต้ังครบทั้งบัญชีแล้ว ก็อาจใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งน้ันหรือตําแหน่งที่เกี่ยวข้องเก้ือกูล
กันของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของภาค/เขตอ่ืนได้ตามท่ีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น
กําหนด 
  ข้อ ๕๗25การยกเลิกการข้ึนบัญชีเฉพาะราย 
   ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ีให้เป็น
อันยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้น้ันในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ 
 (๑) ผู้น้ันได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งต้ัง เมื่อมีการเรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุ
แต่งต้ัง 
   (2)  ผู้น้ันไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่เจ้าของบัญชี
ผู้สอบ แข่งขันได้กําหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกําหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
10 วัน นับต้ังแต่วันที่ที่ทําการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
   (3) ผู้น้ันมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกําหนดเวลาที่จะบรรจุและ
แต่งต้ังในตําแหน่งที่สอบได้ 
   (4) ผู้น้ันประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน
แต่ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้น้ันจึงไม่ประสงค์จะรับ
การบรรจุ 
   (5) ผู้น้ันได้รับการบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้น
บัญชีผู้น้ันไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบคร้ังเดียวกัน 
 การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม (3) เน่ืองจากไปรับราชการทหารตาม
กฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหารเมื่ออกจากราชการทหาร โดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับ
ราชการในตําแหน่งที่สอบได้และบัญชีน้ันยังไม่ยกเลิก ให้ขึ้นบัญชีผู้น้ันไว้ในบัญชีเดิมเป็นลําดับแรกที่จะบรรจุ 
ในครั้งต่อไป 
 การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม (3) ถ้าบัญชีน้ันยังไม่ยกเลิกและเจ้าของ
บัญชีพิจารณาเห็นว่ามีเหตุจําเป็นอันสมควรจะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้น้ันไว้ในบัญชีเดิมในลําดับสุดท้ายเพ่ือบรรจุ
แต่งต้ังต่อไปก็ได้ 
  ข้อ ๕๘26กรณีการพบทุจริตในการดําเนินการสอบแข่งขัน 
 กรณีที่มีการตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต อันอาจทําให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมในระหว่างดําเนินการสอบแข่งขัน ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการระงับการสอบ
หรือการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และการประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของพนักงานเทศบาล 
กรณีดําเนินการสอบแข่งขันทุจริตในการสอบแข่งขัน ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 
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ข้อ ๕7 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
26

ข้อ ๕8 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
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  ข้อ ๕๙27การรายงานผลการดําเนินการสอบแข่งขัน 
   เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบให้เกิดความเป็นธรรม ให้ดําเนินการดังต่อไปน้ี 
   ๕๙.1 กรณีที่เทศบาลเป็นหน่วยดําเนินการสอบแข่งขัน 
 (1) ให้รายงานการดําเนินการสอบแข่งขันให้สํานักงาน ก.ท .จ . ทราบ        
โดยส่งสําเนาแต่งต้ังคณะกรรมการ 1 ชุด และสําเนาประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 2 ชุด ไปยังคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล ก่อนเร่ิมรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า 7 วันทําการ 
 (2) เมื่อการสอบเสร็จสิ้นให้รายงานต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลภายใน 
15 วันทําการนับแต่วันประกาศผลการสอบแข่งขันโดยให้ส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
    ก. บัญชีกรอกคะแนน    1  ชุด 
    ข.  สําเนาประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  1  ชุด 
 (3) หากมีการยกเลิกในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ 
เข้าสอบกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ ประกาศผลสอบและอ่ืน ๆ นอกจากที่กําหนดไว้เดิมให้รายงาน
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ภายใน 3 วันทําการ นับแต่วันประกาศเปลี่ยนแปลง 
 (4) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายช่ือผู้มี
สิทธิเข้าสอบตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ประกาศผลสอบและอ่ืน ๆ นอกจากที่กําหนดไว้เดิมให้
รายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ภายใน 3 วันทําการ นับแต่วันประกาศเปลี่ยนแปลง  
   ๕๙.2 กรณีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)       
ให้รายงานผลตามข้อ ๕๙.1 ต่อคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล” 

ข้อ 6028ยกเลิก 
ข้อ 6129ยกเลิก 
ข้อ 6230ยกเลิก 
ข้อ 6331ยกเลิก 

ข้อ ๖432ยกเลิก 

ข้อ 6533ยกเลิก 

                                                           
27

ข้อ ๕9 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
28

ข้อ 60 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
29

ข้อ 61 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
30

ข้อ 62 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
31

ข้อ 63 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
32

ข้อ 64 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
33

ข้อ 65 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
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ข้อ ๖๖34ยกเลิก 

ส่วนที่  ๒ 
การคดัเลือกกรณทีี่มีเหตพุเิศษ 

ข้อ ๖๗35การคัดเลือก กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการและแต่งต้ังให้เป็นพนักงานเทศบาลในเทศบาลน้ันตามข้อ  ๔๕ (๒)  ให้เทศบาลเป็นผู้ดําเนินการ
คัดเลือก  ในกรณีที่เทศบาลไม่สามารถดําเนินการได้ อาจร้องขอให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ดําเนินการแทนได้ 

ข้อ ๖๘ 36การคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขัน ตามข้อ ๖๙ เพ่ือ
บรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ให้เทศบาลเป็นผู้ดําเนินการคัดเลือก 

                                                          

ข้อ ๖๙37 เทศบาลอาจคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งพนักงานเทศบาล 
ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขันได้ในกรณี  ดังนี้ 

(1) กรณีการบรรจุและแต่งต้ังผู้ได้รับทุนรัฐบาล  ทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุนของเทศบาล 
เพ่ือการศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ 

(2) กรณีการบรรจุและแต่งต้ังผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลอนุมัติให้ส่วนราชการใดจัดให้มีการศึกษาขึ้น  เพ่ือเข้ารับราชการในเทศบาลน้ันโดยเฉพาะ   

(3) กรณีการบรรจุและแต่งต้ังผู้สําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลกําหนดให้คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษได้  

(4) กรณีการบรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถรับการบรรจุได้เม่ือถึงลําดับที่ 
ที่สอบได้ เน่ืองจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและได้มา
รายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้น้ันสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว 

(5) กรณีการบรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
เน่ืองจากได้มารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตําแหน่งที่
สอบแข่งขันได้ตามกําหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งต้ัง 

(6) กรณีการบรรจุและแต่งต้ังบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความชํานาญสูง  
เข้ารับราชการในฐานะผู้เช่ียวชาญ หรือผู้ชํานาญการ 

ข้อ ๗๐38การคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังผู้ได้รับทุนรัฐบาล  ทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุนของ
เทศบาล  เพ่ือศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ  ตามข้อ  ๖๙ (๑)  หรือผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่

 
34

ข้อ 66 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
35

ข้อ ๖7 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 กันยายน ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๑7) 
36

ข้อ ๖๘ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๑๘) 
37

ข้อ ๖9 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๑๘) 
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(1) แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่งจํานวนไม่น้อยกว่า  ๕  คน  
ประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป็นประธานกรรมการ  และผู้แทนหน่วย
ราชการที่เก่ียวข้อง  หรือพนักงานเทศบาลเป็นกรรมการ 

(2) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุ ย่ืนใบสมัครตามแบบที่กําหนด พร้อมหลักฐานการศึกษา
และเอกสารอ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนด 

(3) ให้คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร  หลักฐานการศึกษา
และเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนด  นอกจากน้ีอาจใช้วิธีสัมภาษณ์
เพ่ิมเติมอีกก็ได้  และในการจัดลําดับผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใด
ในเทศบาล  คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกอาจพิจารณากําหนดให้ผู้มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยตลอด
หลักสูตรสูงเป็นผู้อยู่ในลําดับต้น  สามารถได้รับการบรรจุเข้ารับราชการก่อน  หรือพิจารณาบรรจุตาม
องค์ประกอบอ่ืนที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้ 

ข้อ ๗๑39การคัดเลือกผู้สําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
กําหนดให้คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษได้  ตามข้อ ๖๙ (๓)  ให้เทศบาลดําเนินการ  
ดังน้ี 

(1) ประกาศรับสมัครคัดเลือก  ให้ระบุรายละเอียดในเรื่อง  ช่ือตําแหน่งที่จะบรรจุและ 
แต่งต้ัง  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับคัดเลือกสําหรับตําแหน่งน้ัน  เงินเดือนที่
จะได้รับสําหรับตําแหน่งน้ัน ตามวุฒิที่ประกาศรับสมัครคัดเลือก  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร  แบบใบสมัคร  
คุณวุฒิการศึกษา  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร  ทั้งน้ี  การประกาศรับสมัครคัดเลือกน้ัน  ให้ปิดไว้ 
ในที่เปิดเผย  ณ  สถานที่รับสมัครก่อนวันที่เริ่มรับสมัครคัดเลือก  และจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียง 
หรือทางอ่ืนใดตามความเหมาะสมด้วยก็ได้ 

(2) ให้เทศบาล แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหน่ึงจํานวนไม่น้อยกว่า   
๕  คน  ประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป็นประธานกรรมการ  และผู้แทน 
หน่วยราชการที่เก่ียวข้องหรือพนักงานเทศบาล เป็นกรรมการ 

(3) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุ  ย่ืนใบสมัครตามแบบท่ีกําหนด  พร้อมหลักฐาน
การศึกษาและเอกสารอ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนด   

(4) ให้คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก  อาจพิจารณาคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์วิธีสอบ
ข้อเขียน  วิธีสอบปฏิบัติ  หรือวิธีอ่ืนใด  วิธีหน่ึงหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม  ในการน้ีคณะกรรมการ
ดําเนินการคัดเลือกอาจต้ังกรรมการสัมภาษณ์  กรรมการออกข้อสอบ  หรือกรรมการทดสอบ  การปฏิบัติงาน
หรือกรรมการอ่ืนหรือเจ้าหน้าที่ให้ดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ  ได้ตามความจําเป็น 

                                                                                                                                                                                     
38

ข้อ 70 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๑๘) 
39

ข้อ 71 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๑๘) 
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(5) เมื่อได้ดําเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกรายงานผลการ
คัดเลือกต่อเทศบาล  โดยจัดทําบัญชีรายช่ือผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและจัดเรียงลําดับตามผลคะแนนตาม (๔)   
เพ่ือเทศบาลจะได้ประกาศผลการคัดเลือก  และบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่คัดเลือกตามลําดับต่อไป 

(6) ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจํานวนตําแหน่งว่าง  และภายหลังมีตําแหน่งว่าง
เพ่ิมอีก ก็อาจบรรจุและแต่งต้ังผู้ผ่านการคัดเลือกที่เหลืออยู่ในลําดับที่ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกน้ัน  
หรืออาจดําเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้  ทั้งน้ี  ให้อยู่ในดุลยพินิจของเทศบาล 

ข้อ ๗๒40การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้  ซึ่งไม่สามารถรับการบรรจุได้เมื่อถึงลําดับที่ที่สอบได้  
เน่ืองจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  และได้มารายงานตัว
ขอรับการบรรจุ  เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้น้ันสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว  ตามข้อ  ๖๙ (๔)  ให้เทศบาลเป็น
ผู้ดําเนินการคัดเลือก  ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุย่ืนใบสมัครตามแบบที่กําหนด  และหนังสือรับรอง
ประวัติการรับราชการทหาร  พร้อมด้วยสําเนาหลักฐานการศึกษาและสําเนาหลักฐานการรับราชการทหาร 
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 

(2) เมื่อเทศบาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  ผู้น้ันพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย
และมารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุเข้ารับราชการภายใน  ๑๘๐  วัน  นับแต่วันพ้นจากราชการทหาร 

(3) หากเทศบาลนั้นมีตําแหน่งที่ผู้น้ันสอบแข่งขันได้ว่างอยู่  ให้ดําเนินการสั่งบรรจุและ
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งน้ันได้ 

ข้อ ๗๓41การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้  ซึ่งถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เน่ืองจาก
ได้มารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุแล้ว  แต่มีเหตุผลที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตําแหน่งที่
สอบแข่งขันได้ตามกําหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งต้ัง  ตามข้อ  ๖๙ (๕) ให้เทศบาลเป็น
ผู้ดําเนินการคัดเลือกดังต่อไปน้ี 

(1) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุย่ืนหนังสือแสดงความจํานงขอบรรจุเข้ารับราชการและ 
เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันครบกําหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งต้ัง 

(2) เมื่อเทศบาลได้พิจารณาแล้ว  เห็นสมควรที่จะบรรจุผู้น้ันเข้ารับราชการ 

(3) หากเทศบาลนั้นมีตําแหน่งที่ผู้น้ันสอบแข่งขันได้ว่างอยู่  ให้ดําเนินการสั่งบรรจุและ
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งน้ันได้ 

ข้อ ๗๔42การคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความชํานาญสูง  เพ่ือบรรจุเข้ารับ
ราชการในฐานะผู้เช่ียวชาญหรือผู้ชํานาญการในเทศบาลตามข้อ ๖๙ (๖)  ให้เทศบาลเป็นผู้ดําเนินการคัดเลือก 
ในกรณีที่เทศบาลไม่สามารถดําเนินการได้ อาจร้องขอให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐดําเนินการแทนก็ได้ 

                                                           
40

ข้อ ๗๒ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๑๘) 
41

ข้อ ๗๓ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๑๘) 
42

ข้อ ๗๔ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๑๘) 
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ข้อ ๗๕43 เมื่อได้มีการดําเนินการคัดเลือกตามท่ีกําหนดในประกาศน้ี  ให้เทศบาลดําเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

(1) ส่งสําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก  ๑  ชุด  และสําเนาประกาศ 
รับสมัครคัดเลือก  ๒  ชุด  ไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาล.ก่อนเริ่มรับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่า  ๗  วัน
ทําการ โดยให้สําเนาประกาศรับสมัครคัดเลือก จํานวน ๑ ชุด ให้คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลทราบด้วย 

(2) เมื่อการคัดเลือกเสร็จสิ้น  ให้เทศบาลรายงานไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
ภายใน  ๕  วันทําการนับแต่วันประกาศผลการคัดเลือกหรือดําเนินการคัดเลือกแล้วเสร็จ  โดยให้ส่งสําเนา
บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก  ๑  ชุด  หรือรายงานผลการคัดเลือก  ๑  ชุด 

(3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัคร  ประกาศผลการคัดเลือกและอ่ืน ๆ  
นอกจากที่กําหนดไว้เดิมให้รายงานสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลโดยด่วนที่สุด 

ส่วนที่  ๓ 
การสอบคดัเลอืก 

  ข้อ 7๖44 ในการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งต่างสายงาน ให้เทศบาลเป็น
หน่วยดําเนินการสอบคัดเลือก ในกรณีที่เทศบาลไม่สามารถดําเนินการได้ อาจร้องขอให้คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลเป็นหน่วยดําเนินการสอบคัดเลือกแทนก็ได้ โดยให้เทศบาลน้ันเป็นเจ้าของบัญชีสอบคัดเลือก         
และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสอบคัดเลือก 
  ข้อ 7๗45การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
   77.1 กรณีเทศบาลเป็นหน่วยดําเนินการสอบคัดเลือก ให้ เทศบาลแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบคัดเลือกขึ้นคณะหน่ึง จํานวน 6 คน ประกอบด้วย 
   (1) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เป็นประธาน 
   (2) หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่มีลักษณะงานเก่ียวกับตําแหน่ง
ที่สอบคัดเลือก จํานวน 2 คน 
   (3) นายกเทศมนตรี หรือรองนายกเทศมนตรีที่นายกเทศมนตรีของเทศบาล           
ที่ดําเนินการสอบคัดเลือกมอบหมาย 
   (4) ท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้ที่ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมาย 
   (5) ปลัดเทศบาลของเทศบาลท่ีดําเนินการสอบคัดเลือกหากเป็นกรณีที่สอบคัดเลือก
ตําแหน่งปลัดเทศบาล ให้แต่งต้ังปลัดเทศบาลอ่ืนซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าระดับตําแหน่งปลัดเทศบาล           
ที่ดําเนินการสอบคัดเลือก 

                                                           
43

ข้อ ๗๕ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๑๘) 
44

ข้อ ๗6 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 มกราคม ๒๕58  
45

ข้อ ๗7 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 มกราคม ๒๕58 
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   ให้หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล หรือพนักงานเทศบาลในเทศบาลที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
เก่ียวกับงานการบริหารงานบุคคล จํานวน 1 คน เป็นเลขานุการ และมีผู้ช่วยเลขานุการ ได้ไม่เกิน 2 คน 
   77.2 กรณีร้องขอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป็นหน่วยดําเนินการสอบ
คัดเลือกแทนให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลแต่งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกข้ึนคณะหน่ึง จํานวน 6 คน
ประกอบด้วย 
   (1) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เป็นประธาน 
   (2) หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่มีลักษณะงานเก่ียวกับตําแหน่ง
ที่สอบคัดเลือก จํานวน 2 คน 
   (3) ผู้แทนนายกเทศมนตรีในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จํานวน 1 คน 
   (4) ผู้แทนพนักงานเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จํานวน 1 คน 
   (5) เลขานุการคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งน้ี  
ให้มีผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน 2 คน 
  ข้อ 7๘46คณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจแต่งต้ังกรรมการออกข้อสอบ กรรมการประเมิน
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง กรรมการด้านอ่ืน ๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก       
และกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน หรือเร่ืองอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับการสอบคัดเลือกได้ตามความจําเป็น 
  ข้อ 7๙47ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ 
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้เท่าที่จําเป็น และไม่ขัดต่อเง่ือนไขการกําหนดหลักสูตรและวิธีการดําเนินการ
เก่ียวกับการสอบคัดเลือกน้ี แล้วให้หน่วยดําเนินการสอบคัดเลือกประกาศเป็นการทั่วไป 
  ทั้งน้ี การสอบคัดเลือกตําแหน่งบริหาร ให้กําหนดวันสอบคัดเลือกปีละไม่เกิน 4 ครั้ง ดังน้ี 
   (1) ครั้งที่ 1 วันทําการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ 
   (2) ครั้งที่ 2 วันทําการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม 
   (3) ครั้งที่ 3 วันทําการสุดท้ายของเดือนสิงหาคม 
   (4) ครั้งที่ 4 วันทําการสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน 
  ข้อ 8๐48หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกในแต่ละ
ตําแหน่งให้เป็นไปตามที่ ก.ท. กําหนด โดยแจ้งเป็นหนังสือ 
  ข้อ 8๑49ให้หน่วยดําเนินการสอบคัดเลือกประกาศรับสมัครสอบก่อนวันเริ่มรับสมัครสอบ      
ไม่น้อยกว่า 15 วันทําการ โดยระบุช่ือตําแหน่ง สายงาน และจํานวนอัตราว่างที่จะแต่งต้ัง คุณสมบัติของผู้มี
สิทธิสมัครสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และ
ระเบียบเก่ียวกับการสอบได้เท่าที่จําเป็น และไม่ขัดต่อเง่ือนไขการกําหนดหลักสูตรและวิธีการดําเนินการ
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกน้ี และข้อความอ่ืนที่ผู้สมัครสอบควรทราบ โดยปิดประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกน้ัน

                                                           
46

ข้อ ๗8 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 มกราคม ๒๕58 
47

ข้อ ๗9 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 มกราคม ๒๕58 
48

ข้อ 80 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 มกราคม ๒๕58 
49

ข้อ 81 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 มกราคม ๒๕58 
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  ข้อ 8๒50ให้หน่วยดําเนินการสอบคัดเลือก แต่งต้ังเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ และจะกําหนดให้
รับสมัครสอบทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยกําหนดเวลารับสมัครสอบไม่น้อยกว่า 10 วันทําการ 
  ข้อ 8๓ 51ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกําหนด        
ในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกในวันรับสมัครสอบคัดเลือก 
  ข้อ 8๔52ให้หน่วยดําเนินการสอบคัดเลือกประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบก่อนวันสอบไม่
น้อยกว่า 10 วันทําการ 
   ข้อ 8๕53การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่า ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละ
ภาคท่ีสอบตามหลักสูตรไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบ ทั้งน้ีให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 
  ข้อ 8654การสอบคัดเลือก จะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค แต่คณะกรรมการสอบคัดเลือก   
จะกําหนดให้ผู้สมัครสอบ สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 
ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง ในคราวเดียวกัน หรือดําเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป         
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ 85         
สอบในภาคอ่ืนต่อไปก็ได้ เว้นแต่การสอบคัดเลือกตําแหน่งบริหารเพ่ือดํารงตําแหน่งบริหารในต่างสายงานให้
ดําเนินการสอบคัดเลือกโดยทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหน่ง 
  ข้อ 8๗55ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทําให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมในการสอบคัดเลือก ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือก รายงานให้หน่วยดําเนินการสอบคัดเลือกทราบ    
เพ่ือพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งน้ันทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิด
การทุจริตหรือ  ส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าหากหน่วยดําเนินการสอบคัดเลือกให้ยกเลิกการ
สอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้วก็ให้ดําเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคน้ันใหม่ สําหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป 
   กรณีหน่วยดําเนินการสอบคัดเลือกทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ให้ประธานกรรมการ
พนักงานเทศบาล มีอํานาจในการยกเลิกการสอบคัดเลือกคร้ังน้ัน 

                                                           
50

ข้อ 82 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 มกราคม ๒๕58 
51

ข้อ 83 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 มกราคม ๒๕58 
52

ข้อ 84 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 มกราคม ๒๕58 
53

ข้อ 85 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 มกราคม ๒๕58 
54

ข้อ 86 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 มกราคม ๒๕58 
55

ข้อ 8๗ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 มกราคม ๒๕58 
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  ข้อ 8๘56 เมื่อได้ดําเนินการสอบคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกจัดทําบัญชี
รายช่ือผู้สอบผ่านเรียงลําดับตามผลคะแนนรวม โดยระบุคะแนนท่ีได้ในแต่ละภาค คะแนนรวมทุกภาค และ
ลําดับที่ที่สอบคัดเลือกได้ รายงานต่อหน่วยดําเนินการสอบคัดเลือก เพ่ือดําเนินการประกาศรายช่ือผู้สอบ
คัดเลือกได้ต่อไป 
  ข้อ 8๙ 57การประกาศรายช่ือผู้สอบคัดเลือกได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ 85 ให้
เรียงลําดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้
คะแนน    ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสม
กับตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูง
กว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไปเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลข
ประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า เว้นแต่การสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงานผู้บริหารเพ่ือแต่งต้ัง
ให้ดํารงตําแหน่งในต่างสายงาน ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสม
กับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาค
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 

                                                          

  ทั้งน้ี ให้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจํานวน 2 เท่า ของอัตราว่างตามท่ีประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือก โดยต้องเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลําดับที่ 1 ภายใน 30 วัน และเมื่อได้มีการ
บรรจุแต่งต้ังผู้สอบคัดเลือกได้ตามจํานวนอัตราว่างที่จะแต่งต้ังแล้ว บัญชีสํารองให้ยกเลิก 
  ข้อ 9058การดําเนินการสอบคัดเลือกให้หน่วยดําเนินการสอบคัดเลือกดําเนินการดังต่อไปน้ี 

(1) ส่งสําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือก 1 ชุด และสําเนาประกาศรับ 
สมัครสอบคัดเลือก 3 ชุด ไปยังสํานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ก่อนวันเร่ิมรับสมัครสอบคัดเลือก   
ไม่น้อยกว่า ๗ วันทําการ 

(2) เมื่อการสอบเสร็จสิ้นแล้ว ให้สําเนาประกาศผลการสอบคัดเลือก และบัญชีกรอก 
คะแนน จํานวน 1 ชุด ไปยังสํานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ภายใน 5 วันทําการ นับต้ังแต่          
วันประกาศผลสอบคัดเลือก 

(3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ 
กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ประกาศผลสอบหรืออ่ืน ๆ นอกจากที่กําหนดไว้เดิม ให้รายงานไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ภายใน 3 วันทําการ นับแต่วันที่ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลง 

ข้อ 9159 ยกเลิก 
ข้อ 9260 ยกเลิก 

 
56

ข้อ 88 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 มกราคม ๒๕58 
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ข้อ 89 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 มกราคม ๒๕58   
58

ข้อ 90 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 มกราคม ๒๕58 
59

ข้อ 91 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 มกราคม ๒๕58 
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ส่วนที่ ๔ 
การคดัเลือก 

ข้อ ๙๓61การคัดเลือกตามข้อ ๔๕ (๔) เพ่ือแต่งต้ังพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
ในระดับที่สูงขึ้น ให้เทศบาลหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือจังหวัดที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นมอบหมายเป็นผู้ดําเนินการ 

การคัดเลือกอาจดําเนินการโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบัติ วิธีประเมิน
หรือวิธีใดวิธีหน่ึง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม โดยให้คํานึงถึงผลงาน ความรู้ ความสามารถ ความ
ประพฤติ ประวัติการรับราชการและผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลกําหนด 

ข้อ ๙๔ การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นให้
ดําเนินการได้   ๖  กรณี  ดังนี้ 

(1) การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับสูงขึ้นในระดับควบ  
สําหรับตําแหน่งที่กําหนดเป็นตําแหน่งระดับควบ 

(2) การคัดเลือกพนักงานเทศบาล  เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับสูงขึ้นนอกระดับ
ควบ  สําหรับตําแหน่งที่กําหนดเป็นตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ 

(3) การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นนอกระดับควบ  
สําหรับตําแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หรือตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 

(4) การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  สําหรับ
ตําแหน่งผู้บริหารของเทศบาล 

(5) 62ยกเลิก 
(6) 63ยกเลิก 

ข้อ ๙๕64การคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งในระดับสูงขึ้นในระดับ
ควบ  สําหรับตําแหน่งที่กําหนดเป็นตําแหน่งระดับควบ  ตามข้อ  ๙๔ (๑) ให้เทศบาลเป็นผู้ดําเนินการคัดเลือก 

การคัดเลือกตามวรรคหน่ึง   ให้ เทศบาลดําเนินการตามหลักเกณฑ์และเ ง่ือนไขที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนด ภายใต้กรอบกําหนด ดังน้ี 
                                                                                                                                                                                     
60

ข้อ 92 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 มกราคม ๒๕58 
61

ข้อ ๙๓ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ 
62

ข้อ ๙๔(๕) ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ (ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อเล่ือนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐) 
63

ข้อ ๙๔(๖) ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ (ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อเล่ือนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐) 
64

ข้อ ๙๕ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๑๘) 
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(1) พนักงานผู้น้ันเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง และตามประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งต้ังพนักงาน
เทศบาลให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงข้ึน 

(2) ให้ดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินบุคคล  และประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา
ของพนักงานเทศบาลผู้น้ัน 

(3) ให้เทศบาลกําหนดแบบประเมินบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม (๒)  โดยต้อง
มีรายการดังต่อไปน้ี 

(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน 
(ข) หน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถท่ีต้องการของตําแหน่ง ที่จะ

ประเมิน 
(ค) การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพ่ือเลื่อนตําแหน่ง 
(ง) สรุปความเห็นในการประเมินของผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน 

(4) เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าพนักงานเทศบาลท่ีจะผ่านการประเมินเพ่ือแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าที่ ก.พ. หรือ ก.ค. กําหนดไว้เป็นมาตรฐาน
สําหรับข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการครู 

(5) ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับสูงขึ้น  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

ข้อ ๙๖ 65การคัดเลือก เพ่ือแต่งต้ังพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
นอกระดับควบ  สําหรับตําแหน่งที่กําหนดเป็นตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์ตามข้อ  ๙๔ (๒)  
ให้เทศบาลเป็นผู้ดําเนินการ 

การคัดเลือกตามวรรคหน่ึง  ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลกําหนดภายใต้กรอบกําหนดดังน้ี 

(1) พนักงานผู้น้ันเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่จะแต่งต้ังและตามประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งต้ังพนักงาน
เทศบาลให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงข้ึน 

(2) ให้เทศบาลแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานประกอบด้วย  
(ก) ประธาน ให้แต่งต้ังจากข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลหรือผู้ที่เคยเป็นข้าราชการ

หรือพนักงานเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งในสายงานท่ีจะประเมินสูงกว่าผู้ขอประเมินอย่างน้อย ๑ ระดับ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มีความรู้ชํานาญในสายงานนั้น ๆ ซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการมาก่อน 

(ข) กรรมการ ให้แต่งต้ังจากข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลหรือเคยเป็นข้าราชการ 
หรือพนักงานเทศบาลที่เคยดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะประเมินอย่างน้อยเท่ากับระดับตําแหน่งที่ขอประเมิน
หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มีความชํานาญในสายงานน้ันๆ ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ 
จํานวนไม่น้อยกว่า ๒ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน 

(ค) เลขานุการ ให้เทศบาลแต่งต้ังเลขานุการ จํานวน ๑ คน 

                                                           
65

ข้อ ๙๖ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๑๘) 
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(3) ให้ดําเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล  ประเมินคุณลักษณะ 
ของบุคคล  และประเมินผลงานที่ผ่านมาของพนักงานเทศบาลผู้น้ัน 

(4) ให้คณะกรรมการประเมินผลงานตาม (๒)  กําหนดแบบและวิธีการประเมินคุณสมบัติ 
ของบุคคล คุณลักษณะของบุคคล  และประเมินผลงาน  ตาม (๓)  โดยต้องมีรายการดังต่อไปน้ี 

(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน 
(ข) หน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถที่ ต้องการของตําแหน่ง 

ที่จะประเมิน 
(ค) การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพ่ือเลื่อนตําแหน่ง 
(ง) เอกสารแสดงผลการปฏิบัติงานหรือผลงานทางวิชาการ 
(จ) สรุปความเห็นในการประเมินของคณะกรรมการประเมินงาน 

(5) เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าพนักงานเทศบาลที่จะผ่านการประเมินเพ่ือแต่งต้ัง  
ให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าที่ ก.พ. หรือ ก.ค. กําหนดไว้เป็นมาตรฐาน
สําหรับข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการครู 

(6) ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

ข้อ ๙๗66ยกเลิก 

ข้อ ๙๘67การคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสําหรับ
ตําแหน่งผู้บริหารของเทศบาล  ตามข้อ  ๙๔ (๔)  ให้เทศบาลเป็นผู้ดําเนินการคัดเลือก 

การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลกําหนด ภายใต้กรอบกําหนดดังน้ี 

(1) พนักงานเทศบาลผู้น้ันเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน  ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง  และตามประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งต้ังพนักงาน
เทศบาลให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงข้ึน 

(2) ให้เทศบาลแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือก  จํานวนไม่น้อย กว่า  ๗  คน  ประกอบด้วย 
(2.1) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ๑ คน  เป็นประธาน 
(2.2) ผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ๒ คน เป็นกรรมการ 
(2.3) ผู้ทรงคุณวุฒิที่เช่ียวชาญด้านการสอบ ๑ คน เป็นกรรมการ 
(2.4) นายกเทศมนตรีหรือผู้แทนนายกเทศมนตรี เป็นกรรมการ 
(2.5) ท้องถิ่นจังหวัดเป็นกรรมการ 
(2.6) ผู้แทนพนักงานเทศบาลซึ่งนายกเทศมนตรีแต่งต้ังเป็นกรรมการและ  

  เลขานุการ 
(3) หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในแต่ละตําแหน่ง

ให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนดท้ายประกาศน้ี 

                                                           
66

 ข้อ ๙๗ ยกเลิกโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๓) 
67

ข้อ ๙๘ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๑๘) 



 43 

(4) คณะกรรมการคัดเลือกอาจต้ังกรรมการสัมภาษณ์  กรรมการประเมินความเหมาะสม 
กับตําแหน่งหรือเรื่องอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวกับการคัดเลือกได้ตามความจําเป็น 

(5) ให้คณะกรรมการคัดเลือกกําหนดวัน  เวลา  สถานที่ดําเนินการคัดเลือกและระเบียบ
เก่ียวกับการคัดเลือกได้เท่าที่จําเป็น  และไม่ขัดต่อเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกน้ี  แล้วให้ประธานกรรมการ
ประกาศก่อนวันดําเนินการคัดเลือกไม่น้อยกว่า  ๕  วันทําการ 

(6) ให้คณะกรรมการคัดเลือกประกาศรับสมัครการคัดเลือก  โดยระบุรายละเอียดในเรื่อง 
ช่ือตําแหน่งที่จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งต้ัง  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับ
การคัดเลือกสําหรับตําแหน่งน้ัน  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร  
เกณฑ์และวิธีการคัดเลือก  การประกาศผลการคัดเลือก  และเรื่องอ่ืน ๆ  หรือข้อความอ่ืนที่ผู้สมัครควรทราบ  
โดยให้ปิดประกาศรับสมัครการคัดเลือกน้ันไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สถานที่รับสมัคร  และให้แจ้งคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลทุกจังหวัดและสํานักงาน ก.ท. ทราบ  หรือจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอ่ืนใด
ตามความเหมาะสมเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันก่อนวันที่เร่ิมรับสมัคร 

(7) ให้คณะกรรมการคัดเลือกจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับสมัคร  โดยให้มีกําหนดเวลารับสมัคร 
เข้ารับการคัดเลือกไม่น้อยกว่า  ๑๕  วันทําการ 

(8) ให้คณะกรรมการคัดเลือกประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกก่อนวันดําเนินการ
คัดเลือกไม่น้อยกว่า  ๑๐  วันทําการ 

(9) ให้นายกเทศมนตรีแต่งต้ังผู้ได้รับคัดเลือก  ให้ดํารงตําแหน่งบริหารของเทศบาล
ตามลําดับที่ในประกาศผลการคัดเลือก  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

(10) ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจํานวนตําแหน่งว่าง  และภายหลังมีตําแหน่งว่าง
เพ่ิมอีกในเทศบาลน้ันภายใน ๖๐ วัน นับแต่ประกาศผลการคัดเลือก  ก็อาจให้เทศบาลนั้นแต่งต้ังผู้ได้รับการ
คัดเลือกที่เหลืออยู่ในลําดับที่ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกน้ันให้ดํารงตําแหน่งได้  หากพ้นระยะเวลา
ดังกล่าวแล้ว บัญชีสํารองให้ยกเลิก ทั้งน้ี เทศบาลอาจดําเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้   

เทศบาลอ่ืนไม่สามารถขอใช้บัญชีคัดเลือกพนักงานเทศบาลตําแหน่งบริหารของเทศบาล 
ที่เทศบาลที่มีตําแหน่งว่างดําเนินการคัดเลือกสําหรับเทศบาลน้ันได้ 

(11) เมื่อมีการดําเนินการคัดเลือก  ตามท่ีกําหนดในข้อ ๙๘ น้ี  ให้เทศบาลดําเนินการดังน้ี 
(11.1) แจ้งสําเนาประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกจํานวน  ๑ ชุด                 

ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ก่อนวันเริ่มรับสมัครไม่น้อยกว่า  ๗  วันทําการ โดยให้สําเนาให้
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลทราบด้วย 

(11.2) เมื่อได้มีการดําเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วให้แจ้งสําเนาประกาศผลการ
คัดเลือกจํานวน  ๑  ชุด  ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลภายใน  ๕  วัน  นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก 

(11.3) หากมีการเปล่ียนแปลงในการประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกประกาศ
รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  กําหนดวัน  เวลา  และสถานที่ดําเนินการคัดเลือก  ประกาศผลการคัดเลอืก
และอื่น ๆ  นอกจากที่กําหนดไว้เดิมให้รายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลภายใน  ๓  วัน 

ข้อ ๙๙68ยกเลิก 
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ข้อ ๙๙ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ (ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อเล่ือนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐)) 
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ข้อ ๑๐๐69ยกเลิก 

ข้อ ๑๐๑70ยกเลิก 

หมวด  ๕ 
การบรรจุและแต่งตั้ง 

ข้อ ๑๐๒71การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ใดในเทศบาล ให้บรรจุและแต่งต้ังจากผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งน้ัน หรือตําแหน่งอ่ืนที่เก่ียวข้องและเกื้อกูล
กัน ซึ่งกําหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้น้ันนํามาสมัครสอบแข่งขัน 

การร้องขอให้ดําเนินการสอบแข่งขัน การดําเนินการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีการ
สอบแข่งขัน การใช้บัญชีการสอบแข่งขัน การขอใช้บัญชีและการบรรจุและแต่งต้ังจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้
เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด 

มิให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับในกรณีการบรรจุและแต่งต้ังตามข้อ ๑๐๔  ข้อ ๑๐๙  
ข้อ ๑๑๐ ข้อ ๑๑๖  และข้อ ๑๒๐ 

ข้อ ๑๐๓ ผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งอยู่ในลําดับที่ที่จะได้รับบรรจุ และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใด  
ถ้าปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม โดยไม่ได้รับการยกเว้นจาก ก.ท.จ. ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติ 
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในหมวด ๑ ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้น หรือขาด
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง โดยไม่ได้รับอนุมัติยกเว้นจาก  ก.ท. อยู่ก่อนหรือภายหลังการสอบแข่งขัน 
จะบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งน้ันไม่ได้ 

ข้อ ๑๐๔ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือประโยชน์แก่ราชการที่จะต้องบรรจุ
บุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ  และความชํานาญสูง เข้ารับราชการในฐานะผู้เช่ียวชาญหรือผู้ชํานาญการ  
ก.ท.จ.อาจมีมติให้ความเห็นชอบ  ตามท่ีเทศบาลร้องขอให้บรรจุและแต่งต้ังจากผู้ได้รับการคัดเลือก  สําหรับ
การกําหนดระดับของตําแหน่งที่จะแต่งต้ังและเง่ือนไขที่จะให้ได้รับ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
ที่ ก.ท. กําหนด 

ข้อ ๑๐๕ เทศบาลที่จะเสนอขอให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการในฐานะผู้เช่ียวชาญ  หรือผู้ชํานาญการจะต้องมีลักษณะต่อไปนี้ 

(1) ลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบของเทศบาล  มีความจําเป็นที่จะต้องใช้บุคลากร  
ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและความชํานาญงานในระดับผู้เช่ียวชาญ หรือผู้ชํานาญการหรือผู้ที่มีความรู้  
ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ในระดับเดียวกัน  
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ข้อ ๑๐๐ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ (ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อเล่ือนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐)) 
70

 ข้อ ๑๐๑ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๑๗) 
71

ข้อ ๑๐๒ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงารนเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อหลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ 
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(2) มีการกําหนดตําแหน่งผู้เช่ียวชาญ หรือผู้ชํานาญการ เพ่ือรองรับลักษณะหน้าที่  
ความรับผิดชอบตาม (๑)  โดยพิจารณากําหนดระดับตําแหน่ง ให้เหมาะสมกับความยากและคุณภาพของงาน
ในตําแหน่งน้ัน ดังน้ี 

(ก) ตําแหน่งผู้เช่ียวชาญ กําหนดเป็นตําแหน่งระดับ ๙   
(ข) ตําแหน่งผู้ชํานาญการ  กําหนดเป็นตําแหน่งระดับ ๖  ระดับ ๗  หรือระดับ ๘   

ข้อ ๑๐๖ กรณีเทศบาลมีความจําเป็นอย่างย่ิงเพ่ือประโยชน์แก่ราชการที่จะต้องบรรจุบุคคล 
เข้ารับราชการในฐานะผู้เช่ียวชาญ หรือผู้ชํานาญการในเทศบาล  ให้เสนอเหตุผลและความจําเป็น คําช้ีแจง 
ประวัติและผลงานของผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและความชํานาญ
งานสูงในระดับผู้เช่ียวชาญหรือผู้ชํานาญการ แล้วแต่กรณี และมีความเหมาะสมกับ ลักษณะงานในตําแหน่ง 
ที่ขอบรรจุและแต่งต้ัง โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา  ประวัติการทํางาน และผลงานท่ีได้ปฏิบัติมา 
ตามแบบที่กาํหนดท้ายประกาศน้ี ให้ ก.ท.จ. พิจารณา 

ในเหตุผลคําช้ีแจงตามวรรคหน่ึง  ให้แสดงรายละเอียด  ดังนี้ 
(1) บุคคลที่จะบรรจุเข้ารับราชการ คุณวุฒิ  ตําแหน่งที่จะบรรจุ และระดับตําแหน่ง  
(2) รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ  และปริมาณงานของตําแหน่งที่จะบรรจุ 
(3) เหตุผลความจําเป็นในการขอบรรจุบุคคลผู้น้ี 
(4) ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับจากการบรรจุบุคคลผู้น้ี 

ข้อ ๑๐๗ กรณีที่เทศบาลขอบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามข้อ  ๑๐๕  แต่ยังไม่ได้กําหนด
ตําแหน่งผู้เช่ียวชาญ  หรือผู้ชํานาญการตามที่กําหนดในข้อ  ๑๐๕ (๒)  ให้เทศบาลเสนอขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้เช่ียวชาญหรือผู้ชํานาญการให้ ก.ท.จ.พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  โดยกําหนดเป็นตําแหน่งสายงาน 
ตามลักษณะงานและกําหนดระดับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่  ก.ท. กําหนดแล้วเสนอให้ ก.ท.
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

สําหรับกรณีการขอกําหนดตําแหน่งดังกล่าวเป็นการกําหนดตําแหน่งสายงานใหม่  ซึ่งเป็น 
สายงานที่ ก.ท. ยังไม่ได้กําหนดมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของสายงานนั้น  ในการขอกําหนดตําแหน่งดังกล่าว
ให้เทศบาลจัดทําร่างมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของตําแหน่งสายงานน้ันเสนอไปพร้อมกันด้วย ทั้งน้ีเพ่ือแสดงให้
ทราบถึงประเภทตําแหน่ง  ช่ือตําแหน่งสายงานลักษณะงานโดยทั่วไป  หน้าที่และ ความรับผิดชอบของ
ตําแหน่ง  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและระดับตําแหน่ง 

ข้อ ๑๐๗ ทวิ72กรณีการโอนพนักงานเทศบาลเป็นข้าราชหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภท
อ่ืนหรือข้าราชการประเภทอ่ืน เมื่อเทศบาลได้รับแจ้งการรับโอนพนักงานเทศบาลผู้น้ันจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประเภทอ่ืนหรือส่วนราชการอ่ืน ให้นายกเทศมนตรีรายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เพ่ือขอ
ความเห็นชอบให้พ้นจากตําแหน่ง โดยกําหนดวันออกคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่งเป็นวันเดียวกันกับคําสั่งการรับ
โอนเมื่อมีคําสั่งรับโอนแล้วให้นายกเทศมนตรี รายงานให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลทราบ 

ข้อ ๑๐๘ เมื่อ ก.ท.จ. ได้เห็นชอบการบรรจุบุคคลใดเข้ารับราชการในฐานะผู้เช่ียวชาญ  
หรือผู้ชํานาญการ ในตําแหน่งใด ระดับใด แล้ว ให้ ก.ท.จ. กําหนดอันดับเงินเดือนและขั้นเงินเดือนที่จะให้ได้รับ  

                                                           
72

ข้อ ๑๐๗ ทวิ ประกาศคณะกรรมการพนกังารนเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 
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ข้อ ๑๐๙ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษท่ี  ก.ท.จ. เห็นว่า ไม่จําเป็นต้องดําเนินการสอบแข่งขัน  
อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งได้ในกรณีดังน้ี 

(1) การบรรจุและแต่งต้ังผู้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนของเทศบาล 
เพ่ือศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ  

(2) การบรรจุและแต่งต้ังผู้สําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่  ก.ท. กําหนดให้คัดเลือกเพ่ือ   
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ 

(3) การบรรจุและแต่งต้ังผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่  ก.ท.จ. อนุมัติให้ส่วนราชการ
ใดจัดให้มีการศึกษาขึ้น เพ่ือเข้ารับราชการในเทศบาลโดยเฉพาะ 

(4) การบรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถมารับการบรรจุได้ เมื่อถึงลําดับที่ 
ที่สอบได้ เน่ืองจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและได้มา
รายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้น้ันสอบได้ ถูกยกเลิกไปแล้ว 

(5) การบรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
เน่ืองจากได้มารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุแล้ว  แต่มีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตําแหน่งที่
สอบแข่งขันได้ตามกําหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งต้ัง 

(6) กรณีการบรรจุและแต่งต้ังบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและความชํานาญสูง           
เข้ารับราชการในฐานะผู้เช่ียวชาญหรือผู้ชํานาญการ 

ข้อ ๑๑๐ พนักงานเทศบาลผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมื่อผู้น้ันพ้นจากราชการทหาร โดยมิได้กระทําการใด ๆ  ในระหว่างรับ
ราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง และผู้น้ันไม่เป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดในหมวด ๑ หากประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลเดิม  ภายในกําหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร  ให้สั่งบรรจุ 
และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในเทศบาลได้ 

พนักงานเทศบาล ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการตามวรรคหน่ึง ให้มีสิทธิได้นับวันรับราชการ 
ก่อนถูกสั่งให้ออกจากราชการ รวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและวันรับ
ราชการเมื่อได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นเวลาราชการติดต่อกันเพ่ือประโยชน์ตามประกาศน้ี และตาม
กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเสมือน ว่าผู้น้ัน มิได้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการ 

ข้อ ๑๑๑ เมื่อพนักงานเทศบาลผู้ใดออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหาร ให้เทศบาลสงวนตําแหน่งในระดับเดียวกันไว้สําหรับบรรจุผู้น้ันกลับเข้ารับราชการ 

ข้อ ๑๑๒ พนักงานเทศบาลผู้ที่ได้ออกจากราชการไปรับราชการทหาร  ตามข้อ ๑๑๑ หากผู้
น้ันประสงค์จะขอกลับเข้ารับราชการในเทศบาลเดิมจะต้องย่ืนคําขอพร้อมด้วยหนังสือรับรองประวัติการรับ
ราชการทหารตามแบบที่กําหนดท้ายประกาศน้ี ภายใน  ๑๘๐ วัน นับแต่วันพ้นจากราชการทหาร 

ข้อ ๑๑๓ ให้เทศบาลตรวจสอบเอกสารและประวัติการรับราชการทหาร  ตามข้อ ๑๑๒  หาก
เห็นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง และผู้น้ันได้พ้นจากราชการทหารโดยมิได้กระทําการใด ๆ  ในระหว่างรับราชการ
ทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง   หรือได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง  และผู้น้ันไม่เป็น       
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(1) ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารต้ังแต่ ๖ เดือนขึ้นไป  แต่ไม่ถึง  
๑ ปี ให้สั่งบรรจุผู้น้ันกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล โดยให้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูง
กว่าเดิมได้ไม่เกินคร่ึงขั้น 

ถ้ามีเศษของ ๖ เดือนที่ไปรับราชการทหาร เมื่อนําเศษที่เหลือไปรวมกับระยะ เวลาในการ
ปฏิบัติงานของคร่ึงปีที่แล้วมาของผู้น้ันก่อนออกไปรับราชการทหารแล้วได้ครบ ๖ เดือน ก็ให้สั่งบรรจุผู้น้ันกลับ
เข้ารับราชการโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นท่ีสูงกว่าเดิมได้อีกไม่เกินคร่ึงขั้น   

(2) ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหาร มีเวลารับราชการทหารครบ ๑ ปี ให้ผู้มีอํานาจ      
สั่งบรรจุผู้น้ันกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล  โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูง
กว่าเดิมได้ไม่เกินปีละหน่ึงขั้น 

(3) ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารต้ังแต่ ๑ ปี ขึ้นไปเศษของปีที่
ไปรับราชการทหารที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ (๒) แล้วหากมีระยะเวลาเหลือครบ  ๖ เดือน ให้สั่ง
บรรจุผู้น้ันโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นท่ีสูงกว่าเดิม เพ่ิมจากข้อ (๒) ได้อีกไม่เกินคร่ึงขั้นสําหรับ
ระยะเวลาที่คํานวณได้ครบ ๖ เดือน และหากยังมีเศษที่เหลือจากการคํานวณคร้ังสุดท้ายแต่ไม่ครบ ๖ เดือน  
ให้พิจารณาคํานวณตามเกณฑ์ ข้อ  (๑) วรรคสอง 

ทั้งน้ี  การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเดิม  ตามข้อ (๑) ข้อ (๒) และ ข้อ (๓) น้ัน  จะต้องไม่ได้รับ
ประโยชน์มากกว่าผู้ที่มิได้ออกจากราชการไปรับราชการทหารและต้องไม่เกินข้ันสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับ
ตําแหน่งระดับเดิม 

ข้อ ๑๑๔ ในการบรรจุผู้ไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ หากผู้ใดไม่เคยได้รับการบรรจุ 
และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ขึ้นไป ซึ่งต้องใช้วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตํ่า
กว่าน้ีขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งมาก่อน หากจะแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในสายงานดังกล่าว  
ผู้น้ันจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดในหมวด ๖ ว่าด้วยการย้ายพนักงานเทศบาล ด้วย 

ข้อ ๑๑๕ พนักงานเทศบาลที่ออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหาร ก่อนวันที่ประกาศน้ีมีผลใช้บังคับ หากพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหายและประสงค์
จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลในเทศบาลเดิม ภายในกําหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้นจาก
ราชการทหาร  ให้นําความท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๑๑๑  ข้อ ๑๑๒  มาใช้บังคับแก่พนักงานเทศบาล ที่กล่าวถึง 
โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๑๖ พนักงานเทศบาลผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว  และไม่ใช่ เป็นกรณีออกจาก 
ราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้าสมัครเข้ารับราชการและเทศบาลต้องการจะรับผู้น้ันเข้ารับ
ราชการ ให้ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องย่ืนคําขอตามแบบ และเอกสารประกอบ ดังน้ี 

(1) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ออกใบรับรองถึงวันที่ย่ืนขอ 
กลับเข้ารับราชการ 

(2) สําเนาทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล 
(3) หนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ และความประพฤติของผู้บังคับบัญชาเดิม 

ซึ่งมีตําแหน่งต้ังแต่ระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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(4) สําเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรที่เก่ียวข้องกับตําแหน่งที่จะบรรจุ 
(5) สําเนาทะเบียนบ้าน 
(6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(7) สําเนาหนังสือสําคัญการสมรส หลักฐานอนุญาตให้เปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล หรือ

หนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน (ถ้ามี) 
(8) สําเนาคําสั่งอนุญาตให้ออกจากราชการ 

ข้อ ๑๑๗ ให้เทศบาลตรวจสอบเอกสารตามข้อ ๑๑๖ และประวัติการรับราชการและการ
ทํางานทุกแห่งของผู้สมัคร และให้สอบถามไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้ได้รายละเอียด
ข้อเท็จจริงมากที่สุดมาประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๑๑๘ การพิจารณาเพ่ือบรรจุผู้ที่ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ ให้พิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(1) ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือได้รับการ
ยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามสําหรับพนักงานเทศบาล 

(2) ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะบรรจุ และ
แต่งต้ังตามที่  ก.ท. กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง หรือได้รับอนุมัติจาก ก.ท.  

(๓)  กรณีบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่  ก.ท. กําหนดให้เป็นตําแหน่งที่มีระดับควบ 
ในสายงานใด ต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้สอบคัดเลือกได้ในตําแหน่งระดับใดระดับหน่ึงที่เป็นระดับควบ 
ในสายงานนั้น ขึ้นบัญชีรอการบรรจุหรือเลื่อนระดับตําแหน่งอยู่ และกรณีบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่ 
ก.ท. มิได้กําหนดให้เป็นตําแหน่งที่มีระดับควบ ต้องไม่มีผู้สอบคัดเลือกได้ในตําแหน่งน้ัน ขึ้นบัญชี รอการเลื่อน
ระดับตําแหน่งอยู่ เว้นแต่ ผู้ที่จะกลับเข้ารับราชการน้ัน เป็นผู้ที่ออกจากราชการไปดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
หรือสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน หรือ
ลาออกจากราชการเพ่ือติดตามคู่สมรสไปรับราชการ ณ ต่างประเทศ หรือเป็นผู้ที่ออกจากราชการไปเพราะ 
ถูกยุบเลิกตําแหน่ง  

ข้อ  ๑๑๙   การบรรจุ และแ ต่ ง ต้ั งผู้ สมั ค รกลั บ เข้ า รั บราชการตามที่ ป ระกาศ น้ี                 
ให้นายกเทศมนตรี  โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. สั่งบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม  
และให้ได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าขั้นที่เคยได้รับอยู่เดิมก่อนออกจากราชการ 

ข้อ ๑๒๐ การบรรจุและแต่งต้ังจากข้าราชการประเภทอ่ืน หรือพนักงานส่วนท้องถ่ินอ่ืนผู้ขอ
โอนมาเป็นพนักงานเทศบาลให้เป็นไปตามที่กําหนดในหมวด ๘ 

ข้อ ๑๒๑ ผู้ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งพนักงานเทศบาล  ตําแหน่งใดต้องมีคุณวุฒิตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่ ก.ท. กําหนด 

ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิใดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  
ให้หมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิที่ ก.พ. ก.ค. หรือ  ก.ท. รับรอง 

กรณีมีเหตุผลความจําเป็น  ก.ท.  อาจให้ความเห็นชอบในการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งที่แตกต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ก็ได้ 
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ข้อ ๑๒๒73ผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใด 
ในเทศบาล  หากภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้นโดยไม่ได้รับการยกเว้น 
จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้นของพนักงานเทศบาล     
หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ัน โดยไม่ได้รับอนุมัติยกเว้นจากคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลอยู่ก่อนก็ดี หรือมีกรณีต้องหาอยู่ก่อนและภายหลังเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเน่ืองจากกรณีต้องหาน้ันก็ดี  
หรือกรณีบรรจุและแต่ง ต้ังจากบัญชีผู้ สอบแข่ งขันไ ด้ ในตําแหน่ง อ่ืนที่ ไม่ เ ก่ียวข้องเกื้ อ กูลกันก็ ดี                 
ให้นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  สั่งให้ผู้น้ันออกจากราชการโดยพลัน  
แต่ทั้งน้ีไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้ น้ันได้ปฏิบัติไปตามอํานาจและหน้าที่  และการรับเงินเดือนหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการก่อนมีคําสั่งให้ออกน้ัน และถ้าการเข้ารับราชการ
เป็นไปโดยสุจริตแล้ว  ให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ข้อ ๑๒๓ การบรรจุและแต่งต้ังพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งที่  ก.ท.  ยังมิได้กําหนด
ตําแหน่ง จะกระทํามิได้ 

ข้อ ๑๒๔74ผู้ใดได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล  ให้มีการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการพนักงานเทศบาล โดยให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๖  เดือน  แต่ไม่เกิน  ๙  เดือน  กรณีผู้ที่ได้รับ
การบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย ให้ผู้น้ันได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
ในตําแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลาสองปี  ก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งครู  ทั้งน้ี   ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลกําหนด  ในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มต้องดําเนินการในรูปคณะกรรมการ  กรณีที่ไม่ผ่านการประเมินและไม่สมควรให้รับราชการ
ต่อไป ก็ให้นายกเทศมนตรีสั่งให้ผู้น้ันออกจากราชการได้  โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล 

ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหน่ึงให้ถือเสมือนว่า  ผู้น้ันไม่เคยเป็นพนักงานเทศบาล 
แต่ทั้งน้ีไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับ
จากราชการในระหว่างที่ผู้น้ันอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรืออยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม 

ข้อ ๑๒๕ ให้ผู้ได้รับการบรรจุจากผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษ  
ที่ไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขันเข้ารับราชการและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งพนักงานเทศบาลและข้าราชการประเภทอ่ืน 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติงาน ซึ่งโอนมาบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานเทศบาล 
ต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ัง 

                                                           
73

ข้อ ๑๒๒ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
(เพิ่มเติม) ลงวันที่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ 
74

ข้อ ๑๒๔ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม)(ฉบับที่ ๒๘) ลงวันที่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 
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ข้อ ๑๒๖ ภายใต้บังคับข้อ ๑๓๕ (๒)  ให้ผู้ได้รับบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานเทศบาล ตาม
ข้อ ๑๒๕  ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ังเป็นเวลาหกเดือนนับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่
ราชการเป็นต้นไป 

ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการในเรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่าง จริงจังมี
ความเที่ยงธรรมและได้มาตรฐานในอันที่จะให้การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นกระบวนการเลือกสรรบุคคล
เข้ารับราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อ ๑๒๗ ให้เทศบาลกําหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามความ
เหมาะสม  แต่อย่างน้อยต้องประกอบด้วยความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่  ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน  
ความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง  คุณธรรม  การปฏิบัติตนตามกรอบของจรรยาบรรณและการรักษาวินัย   
ความประพฤติ การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนและข้อบังคับของทางราชการ 

วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ให้เป็นไปตามที่เทศบาลกําหนด  แล้วรายงานให้ ก.ท.จ.  ทราบ 

ข้อ ๑๒๘ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 

ให้ผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมอบหมายงานให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการปฏิบัติ  และแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทราบอย่างชัดเจนเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงานการ
ประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 

ข้อ ๑๒๙ ให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทํารายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนเสนอ 
ผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามแบบและวิธีการที่เทศบาลกําหนด 

ข้อ ๑๓๐ ให้นายกเทศมนตรีแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ  ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีกจํานวนสองคน  ซึ่งอย่างน้อยต้องแต่งต้ังจากผู้มี
หน้าที่ดูแล การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหน่ึงคน  พนักงานเทศบาลผู้เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของ        
ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกหน่ึงคน 

ข้อ ๑๓๑ ให้คณะกรรมการทําหน้าที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของ         
ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามรายการประเมิน  วิธีการประเมิน  และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินที่
กําหนดไว้ ในข้อ  ๑๒๗  ทําการประเมินสองคร้ัง  โดยประเมินครั้งแรกเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาแล้ว
เป็นเวลาสามเดือนและประเมินครั้งที่สอง  เมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่หน้าที่ราชการครบหกเดือน  เว้นแต่  
คณะกรรมการไม่อาจประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในแต่ละครั้งได้อย่างชัดแจ้งเน่ืองจากผู้ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ลาคลอดบุตร  ลาป่วยซึ่งจําเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน  ลาป่วยเพราะประสบ
อันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่     
หรือลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล  คณะกรรมการจะประเมินผลรวมเมื่อทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการครบหกเดือนแล้วก็ได้ 

ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามข้อ  ๑๓๕ (๒)  เมื่อครบ
กําหนดระยะเวลาที่ขยายแล้วให้ประเมินอีกครั้งหน่ึง 
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ข้อ ๑๓๒ ผลการประเมินของคณะกรรมการให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก  และในกรณีมี
กรรมการที่ไม่เห็นด้วยอาจทําความเห็นแย้งรวมไว้ก็ได้ 

ข้อ ๑๓๓ เมื่อคณะกรรมการได้ดําเนินการตามข้อ  ๑๓๑  แล้ว  ให้ประธานกรรมการรายงาน
ผลการประเมินต่อนายกเทศมนตรีตามแบบรายงานท้ายประกาศน้ี 

(1) ในกรณีที่ผลการประเมินไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กําหนดไว้ในข้อ๑๒๗  
ให้รายงานเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือนแล้ว   หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ขยายตาม ข้อ ๑๓๕ 
(๒)  แล้ว 

(2) ในกรณีที่ผลการประเมินตํ่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๒๗   
ให้รายงานเมื่อเสร็จสิ้นการประเมินแต่ละครั้ง 

ข้อ ๑๓๔ เมื่อนายกเทศมนตรีได้รับรายงานตามข้อ  ๑๓๓ (๑) แล้ว ให้ประกาศว่าผู้ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการน้ันเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการพร้อมแจ้งให้ผู้น้ันทราบ และรายงานตาม
แบบรายงานท้ายประกาศน้ี  ไปยัง ก.ท.จ. ภายในห้าวันทําการนับแต่วันประกาศ 

ข้อ ๑๓๕ เมื่อนายกเทศมนตรีได้รับรายงานตามข้อ  ๑๓๓ (๒)  ให้ดําเนินการดังน้ี 
(1) ในกรณีที่ เ ห็นควรให้ผู้ ทดลองปฏิ บั ติห น้าที่ ร าชการออกจากราชการ ใ ห้

นายกเทศมนตรีแสดงความเห็นในแบบรายงานตามข้อ ๑๓๓ และมีคําสั่งให้ผู้น้ันออกจากราชการโดยความ
เห็นชอบของ ก.ท.จ.  ภายในห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้รับรายงานพร้อมกับแจ้งให้ผู้น้ันทราบ  และส่งสําเนา
คําสั่งให้ออกไปยัง ก.ท.จ.  ภายในห้าวันทําการนับแต่วันที่มีคําสั่ง 

(2) ในกรณีที่เห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป
จนครบหกเดือน  หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปอีกระยะหนึ่งเป็นเวลาสามเดือน  
แล้วแต่กรณี  ให้แสดงความเห็นในแบบรายงาน  แล้วแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้มีหน้าที่ดูแลการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  และคณะกรรมการทราบ  เพ่ือทําการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป 

ในกรณีที่ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจนสิ้นสุดระยะเวลา 
ที่ขยายแล้ว  และนายกเทศมนตรีได้รับรายงานว่าผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้น้ันยังตํ่ากว่าเกณฑ์
หรือมาตรฐานอีก  ให้นายกเทศมนตรีมีคําสั่งให้ผู้น้ันออกจากราชการ  โดยนําความใน (๑) มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

ข้อ ๑๓๖ การนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นเดือนตามประกาศน้ี ให้นับวันที่ผู้
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ได้มาปฏิบัติงานรวมเป็นเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย  และให้นับวันเข้า
ปฏิบัติหน้าที่ราชการวันแรกเป็นวันเริ่มต้น  และนับวันก่อนหน้าจะถึงวันที่ตรงกับวันเร่ิมต้นน้ันของเดือน
สุดท้ายแห่งระยะเวลาเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาถ้าไม่มีวันตรงกันในเดือนสุดท้าย  ให้ถือเอาวันสุดท้ายของเดือน
น้ันเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลา 

ข้อ ๑๓๗ พนักงานเทศบาลซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ผู้ใดได้รับแต่งต้ัง 
ให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตามวุฒิ  ย้าย  โอน  หรือออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการรับราชการทหารแล้วได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลอีก ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังน้ี 
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(1) กรณีได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับสูงขึ้นในสายงานเดิมตามวุฒิที่ได้รับ
เพ่ิมข้ึนหรือสูงขึ้น  ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเน่ืองไปกับ
ตําแหน่งเดิม  ถ้าได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับสูงขึ้นในต่างสายงานให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
และนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่ 

(2) กรณีย้ายไปดํารงตําแหน่งในสายงานเดิม  ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและ  
นับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับตําแหน่งเดิม  ถ้าย้ายไปดํารงตําแหน่งในต่างสายงานให้เร่ิม
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่ 

(3) กรณีโอนมาดํารงตําแหน่งใหม่  ให้เร่ิมทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลา
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่  เว้นแต่กรณีโอนโดยบทบัญญัติของกฎหมายให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
และนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเน่ืองกับตําแหน่งเดิม 

(4) กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  
เมื่อได้รับบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานเทศบาล ไม่ว่าในสายงานเดิมหรือต่างสายงาน  ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเน่ืองกับตําแหน่งเดิม 

ข้อ ๑๓๘ พนักงานเทศบาลผู้ใดได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใดแล้ว  หากภายหลังปรากฏว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ัน  ให้นายกเทศมนตรีแต่งต้ังผู้น้ันให้กลับไป
ดํารงตําแหน่งเดิม  หรือตําแหน่งอ่ืนในระดับเดียวกับตําแหน่งเดิมที่ผู้น้ันมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งโดยพลัน โดยความเห็นชอบของ  ก.ท.จ. แต่ ทั้งน้ี   ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้น้ันได้
ปฏิบัติไปตามอํานาจหน้าที่  และการรับเงินเดือน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับ หรือมีสิทธิจะได้รับจากทาง
ราชการในระหว่างที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่  ผู้น้ันมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่ง 

ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังให้กลับไปดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งอ่ืนตามวรรคหน่ึง  ให้รับเงินเดือน 
ในข้ันที่พึงจะได้รับตามสถานภาพเดิม และให้ถือว่าผู้น้ันไม่มีสถานภาพอย่างใดในการท่ีได้รับแต่งต้ัง  ให้ดํารง
ตําแหน่งที่ตนมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ัน 

ข้อ ๑๓๙ 75ในกรณีที่เทศบาลมีตําแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาว่างลง  
หรือตําแหน่งว่างเนื่องจากการกําหนดขึ้นใหม่ ให้เทศบาลรายงานตําแหน่งว่างน้ันให้คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่มีตําแหน่งว่างและให้เทศบาลดําเนินการสรรหาบุคคล เพ่ือแต่งต้ัง 
ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ว่างภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ตําแหน่งน้ันว่างลง 

ในการดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารและสายงานผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ว่างตามวรรคหน่ึง ให้เทศบาลพิจารณาดําเนินการวิธีใดวิธีหน่ึง หรือหลายวิธีดังต่อไปนี้ 

(๑) รับโอนพนักงานเทศบาลตําแหน่งและระดับเดียวกับตําแหน่งที่ว่างจากเทศบาลอ่ืนหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืน ที่อยู่ในสายงานนักบริหารในตําแหน่งและระดับเดียวกัน 

๒) สอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนระดับสูงขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่างตามข้อ ๗๖ หรือ 
ข้อ ๙๓ แล้วแต่กรณี 

(๓) คัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืน หรือพนักงานส่วนท้องถ่ินประเภทอ่ืนซึ่งดํารง
ตําแหน่งที่มีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตําแหน่งบริหารที่จะรับโอน โดยมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการ 

                                                           
75

ข้อ ๑๓๙ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ 
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(๔) รายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) หรือรายงานคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล (ก.ท.) แล้วแต่กรณี เพ่ือขอใช้บัญชีในตําแหน่งประเภทและระดับเดียวกันโดยไม่ต้อง 
เรียงตามลําดับที่ 

กรณีที่เทศบาลมีตําแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาว่างลง หรือตําแหน่งว่าง
เน่ืองจากการกําหนดข้ึนใหม่ ว่างลงเกินกว่า ๖๐ วัน โดยที่เทศบาลมิได้ดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่งผู้บริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างตามวรรคสอง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือ
กรณีที่เทศบาลได้ดําเนินการตามวรรคสองแล้ว แต่ยังไม่สามารถสรรหาผู้มาดํารงตําแหน่งได้ ภายใน ๑๕๐ วัน 
นับแต่วันที่ตําแหน่งว่างหรือตําแหน่งว่างเน่ืองจากการกําหนดขึ้นใหม่ ให้ถือว่าการดําเนินการที่แล้วมาเป็น 
อันยกเลิก และให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) 
แล้วแต่กรณี ส่งบัญชีผู้สอบคัดเลือก หรือคัดเลือกได้ของจังหวัดหรือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
โดยให้เทศบาลดําเนินการบรรจุแทนตําแหน่งที่ว่าง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือส่งตัวผู้สอบ
คัดเลือกหรือคัดเลือกได้น้ัน 

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประเมินผลการปฏิบัติงานและความประพฤติในรอบ ๖ เดือน ของ
พนักงานเทศบาลที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) 
ส่งมาบรรจุแทนตําแหน่งที่ว่าง หากผลการประเมินปรากฏว่าการปฏิบัติราชการไม่มีประสิทธิภาพ หรือมีความ
ประพฤติไม่เหมาะสม ให้รายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาดําเนินการตามข้อ ๑๖๙ 

ในกรณีที่พนักงานเทศบาลถูกดําเนินการตามวรรคสี่ต้ังแต่ ๒ ครั้งติดต่อกัน โดยเหตุเกิดจาก
การปฏิบัติราชการไม่มีประสิทธิภาพหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
(ก.ท.จ.) พิจารณาเรียกตัวพนักงานเทศบาลรายดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด 

กรณีนายกเทศมนตรีไม่ดําเนินการบรรจุแต่งต้ังตามวรรคสาม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
ให้ถือว่าละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ให้คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จ.) แจ้งผู้กํากับดูแลพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป 

หมวด  ๖ 
การยา้ย 

 ข้อ 140 76การย้ายพนักงานเทศบาล ผู้ดํารงตําแหน่งหน่ึงไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง          
อีกตําแหน่งหนึ่ง ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในประเภทและระดับเดียวกันโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
                 (1) กรณีการย้ายไปดํารงตําแหน่งประเภทและระดับเดียวกันที่ว่างในแผนอัตรากําลังสามปี   
ผู้น้ันต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ัน  
                  (2) กรณีการย้ายสับเปล่ียนตําแหน่งกันในประเภทและระดับเดียวกัน ผู้น้ันต้องมีคุณสมบัติ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ัน 
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 ข้อ 141 77การย้ายพนักงานเทศบาลให้พิจารณาถึงเหตุผลความจําเป็นเพ่ือประโยชน์              
ของทางราชการ การพัฒนาพนักงานเทศบาลเป็นหลัก และอาจพิจารณาความจําเป็นอ่ืนๆ ที่ต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานของราชการประกอบด้วย 
 ข้อ 14278การย้ายพนักงานเทศบาลผู้ดํารงตําแหน่งหนึ่งไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในสายงาน
และประเภทเดิม ให้สั่งย้ายไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับเดิมและให้ได้รับเงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งน้ี      
ต้องเป็นตําแหน่งว่างในแผนอัตรากําลังสามปี หรือเป็นการย้ายสับเปลี่ยนในตําแหน่งเดียวกัน 
 ข้อ 14379การย้ายพนักงานเทศบาลผู้ดํารงตําแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน หรือ
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในต่างสายงาน ให้กระทําได้ในกรณีเป็นตําแหน่ง
ประเภทและระดับเดียวกัน ให้สั่งย้ายไปดํารงตําแหน่งสายงานอ่ืนน้ันในประเภทและระดับเดียวกัน โดยให้
ได้รับเงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งน้ี พนักงานเทศบาลผู้น้ันต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ัน  
แต่ไม่จําต้องเป็นผู้ได้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานน้ันหรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องมาก่อนและให้ดําเนินการ ดังน้ี 
   (1)  พนักงานเทศบาลผู้จะขอรับการแต่งต้ังเสนอคําร้องขอย้ายไปดํารงตําแหน่งในสายงานอ่ืนน้ัน 
ให้ใช้แบบประเมินตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนด   
   (2) ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการแต่งต้ัง ได้แก่ ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า ปลัดเทศบาล 
และนายกเทศมนตรี ประเมินบุคคลเพ่ือความเหมาะสมกับตําแหน่งของสายงานที่จะแต่งต้ังใหม่ตามแบบ
ประเมิน 
   (3) ผู้ที่จะได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในสายงานอ่ืนจะต้องได้คะแนนจากผลการประเมิน
ของผู้บังคับบัญชาแต่ละคนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 สําหรับตําแหน่งที่ต้องใช้เทคนิคเฉพาะให้ทดสอบความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วย 
 (4) กรณีมีผู้ขอรับการแต่งต้ังเกินกว่าจํานวนตําแหน่งว่างให้นําคะแนนผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชาทุกคนรวมกัน แล้วจัดทําบัญชีเรียงตามลําดับคะแนนรวม เสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล          
ให้ความเห็นชอบ หากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นควรกําหนดรายการประเมินเ พ่ิมเติม               
เช่น การสัมภาษณ์ การทดสอบ ก็อาจพิจารณากําหนดเพ่ิมเติมได้ กรณีมีคะแนนเท่ากันให้จัดเรียงตามลําดับ
อาวุโสในราชการ บัญชีดังกล่าวให้มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นชอบการแต่งต้ัง        
ให้แต่งต้ังเรียงลําดับที่ในบัญชีดังกล่าว 
 ข้อ 144 80กรณีการย้ายพนักงานเทศบาลที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึน และปัจจุบันไม่ได้ดํารง
ตําแหน่งในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการข้ึนไป หากจะย้ายพนักงานเทศบาลผู้น้ันไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง        
ในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไปผู้น้ันจะต้องเป็นผู้ที่สอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกได้ในตําแหน่งซึ่งอยู่
ในสายงานที่จะย้ายและบัญชีการสอบแข่งขันได้หรือสอบคัดเลือกยังไม่ถูกยกเลิกด้วย    
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           กรณีการย้ายได้รับคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งต้ังโดย
ได้รับคุณวุฒิการศึกษาที่ขาดแคลนตามพ้ืนที่ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด โดยได้รับทุน
รัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนของเทศบาล หรือผู้ได้รับคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
กําหนดให้คัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการได้ ตามประกาศมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ  
ที่ไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขันที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด 

 ข้อ 14581การย้ายพนักงานเทศบาลไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในสายงานประเภทท่ัวไป 
ระดับชํานาญงาน หรือระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับ
เช่ียวชาญ พนักงานเทศบาลผู้น้ันต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งต้ังและ  
ตรงตามความรู้ ทักษะ สมรรถนะ รวมถึงระยะเวลาขั้นตํ่าในการดํารงตําแหน่งในตําแหน่งน้ันด้วย โดยต้องผ่าน
การประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานหรือผลงานตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนและแต่งต้ัง
พนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งระดับที่สูงข้ึนด้วย ดังน้ี 
                  (1) กรณีการย้ายมาดํารงตําแหน่งในกลุ่มงานที่เก่ียวข้องเก้ือกูลกันต้องผ่านการประเมิน
บุคคลและการปฏิบัติงาน 
                 (2) กรณีการย้ายมาดํารงตําแหน่งในกลุ่มงานที่ไม่เก่ียวข้องเก้ือกูลกันต้องผ่านการประเมิน
บุคคล การปฏิบัติงาน และผลงาน 
 ข้อ 146 82การย้ายพนักงานเทศบาลผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่นไปดํารง
ตําแหน่งประเภทและระดับเดียวกันแต่ต่างสายงาน ผู้น้ันจะต้องมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งของตําแหน่งนั้น และจะต้องเคยดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะแต่งต้ังมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
           สําหรับผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามวรรคหน่ึงหากมีความประสงค์จะย้ายต่างสายงาน 
ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคความรู้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข)     
และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) โดยไม่มีการข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกแต่อย่างใด  
           การย้ายพนักงานเทศบาลซึ่งดํารงตําแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการไป
ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นในตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่นหรือผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่นไป
ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นในตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ผู้น้ันจะต้องมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งของตําแหน่งนั้น และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกที่กําหนด 
 ข้อ 14783การย้ายพนักงานเทศบาลผู้ดํารงตําแหน่งใดไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในสายงาน 
ประเภทที่แตกต่างจากเดิมและระดับที่ตํ่ากว่าเดิม หรือย้ายพนักงานเทศบาลในตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ท้องถ่ินหรือประเภทบริหารท้องถ่ินหรือสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป
หรือประเภทวิชาการ ให้กระทําได้ต่อเมื่อพนักงานส่วนตําบลผู้น้ันต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งที่จะแต่งต้ังและผู้น้ันต้องสมัครใจ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
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   ในการย้ายพนักงานเทศบาลตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการพนักงานเทศบาล       
ต้องพิจารณาโดยคํานึงถึงเหตุผลความจําเป็นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ โดยให้ได้รับเงินเดือนตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่องการให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน 
 ข้อ 148 84ในการสั่งย้ายพนักงานเทศบาลไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในต่างสายงาน         
ให้คํานึงถึงโอกาสในความก้าวหน้าของพนักงานเทศบาลในการเลื่อนระดับสูงข้ึนด้วย ซึ่งอาจทําให้พนักงาน
เทศบาลผู้น้ันมีระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งในสายงานท่ีแต่งต้ังใหม่ไม่ครบตามหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ
ดังกล่าวได้ 
 ข้อ 149 85 เมื่อมีคําสั่ ง ย้ายพนักงานเทศบาลไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใดแล้วให้
ผู้บังคับบัญชาแจ้งหน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่งดังกล่าวให้พนักงานเทศบาลผู้น้ันทราบในวันที่ไป
รายงานตัว      รับมอบหน้าที่เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งน้ันต่อไป 
 ข้อ 15086การย้ายสับเปลี่ยนพนักงานครูเทศบาลสายงานบริหาร ให้นายกเทศมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป็นผู้ออกคําสั่งแต่งต้ัง โดยจะต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
เดียวกัน สําหรับเลขที่ตําแหน่งให้คงไว้ที่เดิม ส่วนระดับวิทยฐานะและอัตราเงินเดือน ให้ติดตามตัวบุคคลไป
กาํหนดในตําแหน่งใหม่ที่จะแต่งต้ัง ซึ่งกรณีน้ีให้หมายรวมถึงการย้ายให้ดํารงตําแหน่งที่ว่างด้วย 
 ข้อ 151 87การย้ายสับเปลี่ยนพนักงานครูเทศบาลสายงานการสอน ให้นายกเทศมนตรี      
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป็นผู้ออกคําสั่งแต่งต้ัง โดยจะต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
และสาขาวิชาเอกเดียวกัน สําหรับเลขที่ตําแหน่งให้คงไว้ที่เดิม ส่วนระดับวิทยฐานะและอัตราเงินเดือน        
ให้ติดตามตัวบุคคลไปกําหนดในตําแหน่งใหม่ที่จะแต่งต้ัง ซึ่งกรณีน้ีให้หมายรวมถึงการย้ายให้ดํารงตําแหน่ง    
ที่ว่างด้วย 
           ในกรณีที่มีเหตุผลจําเป็นพิเศษที่ไม่อาจดําเนินการตามวรรคหน่ึง ให้นายกเทศมนตรี
เสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบในการพิจารณาย้ายสับเปลี่ยนพนักงานครู
เทศบาลสายงานการสอน โดยไม่จําเป็นต้องดํารงตําแหน่งหรือสาขาวิชาเอกเดียวกันได้เป็นการเฉพาะราย 

หมวด  ๗ 
การโอน 

ข้อ ๑๕๒88การโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลหนึ่งไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลอีกแห่งหนึ่ง ให้โอนและแต่งต้ังจากพนักงานเทศบาล ในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังน้ี 
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(๑) ผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกได้ในตําแหน่งที่จะแต่งต้ังน้ัน หรือผู้ได้รับการคัดเลือก
เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นน้ัน ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) กําหนด 

(๒) ผู้ขอโอนตําแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่
ตําแหน่งว่าง ตามข้อ ๑๕๙ 

(๓) ผู้ขอโอนโดยการโอนสับเปลี่ยนตําแหน่งในตําแหน่งเดียวกันและระดับเดียวกันระหว่าง
เทศบาล หรือผู้ขอโอนมาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลข้อ ๑๖๘ 

(๔) ผู้ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลได้มีมติให้โอนจากเทศบาลหน่ึงไปดํารงตําแหน่ง 
ในอีกเทศบาลหน่ึงในจังหวัดเดียวกัน ตามข้อ ๑๖๘ หรือข้อ ๑๖๙ 

(๕) ผู้ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลได้มีมติให้โอนจากเทศบาลหน่ึงไปดํารงตําแหน่ง
ในอีกเทศบาลหน่ึง ตามข้อ ๑๓๙ วรรคสาม หรือข้อ ๑๖๙ 

ข้อ ๑๕๓ ในการบรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่ไม่
จําเป็นต้องสอบแข่งขันเพ่ือเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล หรือการแต่งต้ังพนักงานเทศบาลผู้สอบ
คัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งใดในเทศบาล  และผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ได้รับคัดเลือกกรณีที่มี
เหตุพิเศษที่ไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขัน  ผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับการคัดเลือกน้ันเป็นพนักงานเทศบาล 
ในสังกัดเทศบาลอ่ืน  ให้เทศบาลที่จะบรรจุหรือแต่งต้ังน้ัน เสนอเรื่องการขอรับโอน  พนักงานเทศบาลผู้น้ัน 
เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ ได้รับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่ไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขันสอบ
คัดเลือกได้ หรือได้รับคัดเลือก แล้วแต่กรณี  ให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

ข้อ ๑๕๔ ในการโอนพนักงานเทศบาลผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ได้รับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่ไม่
จําเป็นต้องสอบแข่งขัน ผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือก  ให้เทศบาลที่จะรับโอนมีหนังสือแจ้ง ความ
ประสงค์จะรับโอนพร้อมความเห็นชอบของ ก.ท.จ.ที่จะรับโอนให้เทศบาลสังกัดเดิมของผู้ที่จะโอนทราบและ 
ให้เทศบาลสังกัดเดิม ของผู้ที่จะโอนเสนอเร่ืองการให้โอนพนักงานผู้ที่จะโอนไปน้ันให้  ก.ท.จ. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

ข้อ ๑๕๕ ในการออกคําสั่งรับโอนพนักงานเทศบาลของเทศบาลท่ีจะรับโอน และการออก
คําสั่งให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตําแหน่งและหน้าที่ของเทศบาลสังกัดเดิมตามมติของ ก.ท.จ. ของแต่ละแห่ง 
ตามข้อ  ๑๕๓  และข้อ ๑๕๔  ให้เทศบาลทั้งสองแห่งประสานกัน เพ่ือออกคําสั่งการรับโอนพนักงานเทศบาล 
และการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตําแหน่งและหน้าที่ โดยกําหนดให้มีผลในวันเดียวกัน   

ข้อ ๑๕๖ ให้พนักงานเทศบาลที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับ
คัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จําเป็นต้องดําเนินการสอบแข่งขัน ได้รับเงินเดือน  ดังนี้ 

(1) กรณีแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับเดิม  และผู้น้ันได้รับเงินเดือนตํ่ากว่าหรือเท่า
คุณวุฒิ ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิ แต่หากผู้น้ันได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ ให้ได้รับเงินเดือนในข้ันที่ได้รับอยู่เดิม 

(2)  กรณีแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงกว่าเดิม  และผู้น้ันได้รับเงินเดือนตํ่ากว่า
หรือเท่าคุณวุฒิ  ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ  แต่หากผู้น้ันได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ  ให้ได้รับเงินเดือน 
ในอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จําเป็นต้อง
ดําเนินการสอบแข่งขันในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม  ตามตารางเทียบข้ันเงินเดือน 
แต่ละอันดับที่พนักงานจะได้รับเมื่อได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งท้ายประกาศน้ี 
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(3) กรณีแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับตํ่ากว่าเดิม  และผู้น้ันได้รับเงินเดือนสูงกว่า
คุณวุฒิ  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุ
พิเศษที่ไม่จําเป็นต้องดําเนินการสอบแข่งขันในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม  ตามตาราง
เทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่พนักงานจะได้รับเมื่อได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งท้ายประกาศนี้และหาก 
ผู้น้ันได้รับเงินเดือนสูงกว่าข้ันสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือกในกรณี
ที่มีเหตุพิเศษ ที่ไม่จําเป็นต้องดําเนินการสอบแข่งขัน  ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับ
ตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จําเป็นต้องดําเนินการสอบแข่งขันน้ัน 

ข้อ ๑๕๗ ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็น นายกเทศมนตรีจะดําเนินการ  ให้พนักงานเทศบาล 
ที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษท่ีไม่จําเป็นต้อง
ดําเนินการสอบแข่งขัน  ซึ่งได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ  ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิก็ได้ หากมี การระบุ
เง่ือนไขการให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิไว้ในประกาศสอบแข่งขัน หรือคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่
จําเป็นต้องสอบแข่งขันในครั้งน้ัน 

ข้อ ๑๕๘ ให้พนักงานเทศบาลที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ หรือได้รับ
คัดเลือกที่มิใช่กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขัน ได้รับเงินเดือน  ตามท่ีกําหนดในหมวด  ๓  ว่าด้วย
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๕๘/๑89กรณีพนักงานเทศบาลผู้ใดได้รับอนุญาตจากนายกเทศมนตรีให้ไปสอบแข่งขัน 
สอบคัดเลือก  หรือคัดเลือก  ที่เทศบาลอ่ืนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนแล้ว  เมื่อประสงค์จะโอนไป
ดํารงตําแหน่งที่สอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก  หรือคัดเลือกน้ัน  นายกเทศมนตรีต้องเสนอคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลเพ่ือให้ความเห็นชอบให้พ้นจากตําแหน่ง  โดยออกคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่งวันเดียวกันกับ
คําสั่งของเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนที่รับโอน  เว้นแต่ผู้น้ันอยู่ระหว่างถูกดําเนินการทางวินัย
อย่างร้ายแรง หรือกรณีอ่ืนที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นสมควรให้ชะลอการโอน 

กรณีตามวรรคหนึ่ ง   คณะกรรมการพนักงานเทศบาล   สามารถมีมติเห็นชอบให้
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่งและหน้าที่ได้ทันทีเมื่อได้รับแจ้งคําสั่งรับโอนจากเทศบาลหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่จะรับโอน โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
ทุกครั้ง  แล้วรายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลทราบ 

ข้อ ๑๕๙ 90ภายใต้บังคับข้อ ๑๓๙ และข้อ ๑๕๒ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลและให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลเป็นส่วนรวม เมื่อคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล มีมติให้ความเห็นชอบให้รับโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลอ่ืนที่ประสงค์ขอโอนมาเป็นพนักงาน
เทศบาล ในตําแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างของเทศบาลน้ัน โดยนายกเทศมนตรีที่
เ ก่ียวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนน้ันแล้ว และเทศบาลท่ีได้รับโอนได้เสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ตําแหน่งตําแหน่งน้ันว่างลง เมื่อคณะกรรมการ

                                                           
89

ข้อ ๑๕๘/๑ เพิ่มโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๕) 
90

 ข้อ ๑๕๙ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ 
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ข้อ ๑๖๐91กรณีเทศบาลมีตําแหน่งพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารและสายงานผู้บริหาร
สถานศึกษาว่างลง และเทศบาลจะดําเนินการพิจารณาโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลอ่ืนมาแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งสายงานผู้บริหารและสายงานบริหารสถานศึกษาที่ว่างในเทศบาลน้ัน ให้เทศบาลแต่งต้ังคณะกรรมการ
คัดเลือกเพ่ือพิจารณาโอนพนักงานเทศบาลคณะหน่ึง จํานวนไม่น้อยกว่า ๗ คน   

ในการแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาโอนพนักงานเทศบาล ให้เทศบาลพิจารณา
แต่งต้ังบุคคลดังต่อไปน้ี 

(1) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ๑ คน เป็นประธานกรรมการ 
(2) ผู้แทนส่วนราชการ ๑ คน เป็นกรรมการ 
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คน เป็นกรรมการ 
(4) นายกเทศมนตรีที่มีตําแหน่งว่างหรือผู้แทนนายกเทศมนตรี เป็นกรรมการ 
(5) ปลัดเทศบาลท่ีมีตําแหน่งว่าง เป็นกรรมการ 
(6) ท้องถิ่นจังหวัด เป็นกรรมการ 
(7) ผู้แทนพนักงานเทศบาลที่มีตําแหน่งว่างซึ่งนายกเทศมนตรีแต่งต้ัง  เป็นกรรมการ 

โดยให้เทศบาลแต่งต้ังพนักงานเทศบาล ๑ คน เป็นเลขานุการ 

กรณีพิจารณาโอนพนักงานปลัดเทศบาลให้เปลี่ยนกรรมการจากปลัดเทศบาลเป็นหัวหน้าส่วน
ราชการอ่ืนในเทศบาลที่มีตําแหน่งว่าง 

ข้อ ๑๖๑92ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไม่ประสงค์เป็นกรรมการตามข้อ ๑๖๐(๔) การแต่งต้ัง
กรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณาโอน ให้แต่งต้ังรองนายกเทศมนตรีหรือเทศมนตรีผู้ที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย 
เป็นกรรมการ 

ข้อ ๑๖๒93กรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณาโอนที่แต่งต้ังจากผู้แทนหน่วยราชการที่เก่ียวข้อง 
ตามข้อ ๑๖๐ (๒) ให้เทศบาลพิจารณาแต่งต้ังจากหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด ซึ่งเป็นส่วนราชการ 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือข้าราชการพลเรือนต้ังแต่ระดับ ๗ ขึ้นไป 
ในสังกัดส่วนราชการน้ัน 

ข้อ ๑๖๓94กรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณาโอนที่แต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๑๖๐ (๓)  
ให้เทศบาลพิจารณาแต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล หรือผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนที่มีความรู้

                                                           
91

ข้อ ๑๖๐ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๑๘) 
92

ข้อ ๑๖๑ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๑๘) 
93

ข้อ ๑๖๒ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗(ฉบับที่ ๑๘) 
94

ข้อ ๑๖๓ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๑๘) 
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ข้อ ๑๖๔95 เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณาโอนตามข้อ ๑๖๐ วรรคสาม  
ให้เทศบาลพิจารณาแต่งต้ังจากพนักงานเทศบาลตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าผู้อํานวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการ    
ที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี 

ให้เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอน ทําหน้าที่ในงานด้านธุรการต่าง ๆ 
ของคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอนและงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๑๖๕96ยกเลิก 

ข้อ ๑๖๖97ยกเลิก 

ข้อ ๑๖๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๕๒ เพ่ือประโยชน์แก่ราชการ เทศบาล  อาจโอนสับเปลี่ยน
ตําแหน่งพนักงานเทศบาลในตําแหน่งเดียวกันได้ โดยความสมัครใจของพนักงานผู้โอน และนายกเทศมนตรีของ
เทศบาลที่เก่ียวข้องได้ ตกลงยินยอมในการโอนดังกล่าวแล้ว  ให้เทศบาลที่เก่ียวข้องเสนอขอความเห็นชอบต่อ 
ก.ท.จ.  เมื่อ  ก.ท.จ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้นายกเทศมนตรีออกคําสั่ง แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใน
ระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และได้รับเงินเดือนในข้ันที่ไม่สูงกว่าเดิม 

การโอนพนักงานเทศบาลอ่ืน มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานในเทศบาล อาจกระทําได้
โดยความสมัครใจของผู้จะขอโอน  และได้รับความยินยอมจากนายกเทศมนตรีของเทศบาลที่จะรับโอนน้ันเมื่อ 
ก.ท.จ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้นายกเทศมนตรีออกคําสั่งแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่ไม่สูง
กว่าเดิม และได้รับเงินเดือนในข้ันที่ไม่สูงกว่าเดิม 

การโอนพนักงานเทศบาลตามวรรคสองมาดํารงตําแหน่งในระดับตํ่ากว่าเดิมอาจกระทําได้
ต่อเมื่อพนักงานเทศบาลผู้น้ันสมัครใจและได้รับความเห็นชอบจาก  ก.ท.จ.  ในการน้ี  ก.ท.จ. ต้องพิจารณาโดย
คํานึงถึงเหตุผลความจําเป็นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ  โดยกําหนดให้ได้รับเงินเดือนในข้ันที่เทียบได้
ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเปรียบเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่พนักงานเทศบาล        
จะได้รับเมื่อได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งท้าย ประกาศน้ี  แต่หากผู้น้ันได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
เงินเดือนสําหรับตําแหน่งน้ัน ให้ได้รับเงินเดือนในข้ันสูงของอันดับสําหรับตําแหน่งน้ัน 

ข้อ ๑๖๘ 98ภายใต้บังคับข้อ  ๑๕๙  และข้อ  ๑๖๗  ในกรณีมีเหตุผลและความจําเป็นที่
สําคัญเป็นประโยชน์ต่อราชการของเทศบาลโดยส่วนรวม เมื่อได้รับการร้องขอจากเทศบาล คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลอาจประสานการโอนพนักงานเทศบาลหน่ึงมาแต่งต้ังเป็นพนักงานเทศบาลของเทศบาลอีก

                                                           
95

ข้อ ๑๖๔ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๑๘) 
96

ข้อ ๑๖๕ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๑๗) 
97

ข้อ ๑๖๖ แก้ไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม)ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๑๗) 
98

ข้อ ๑๖๘ แก้ไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม)ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๑๗) 
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ข้อ ๑๖๙99กรณีความปรากฏต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ว่า มีเหตุผลความ
จําเป็นเพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาล  และการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ หรือเพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ระหว่างพนักงานเทศบาล  ผู้บริหาร   
ผู้นําชุมชน  และไม่สามารถดําเนินการโอนพนักงานเทศบาลระหว่างเทศบาลภายในจังหวัด  ตามหลักความ
สมัครใจได้ให้ดําเนินการ ดังน้ี 

(1) ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไข 
ปัญหาในการโอนย้าย ประกอบด้วย 
             - รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย              ประธานอนุกรรมการ 
       - ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) จํานวน  ๒  คน                                  
                                                                                                  อนุกรรมการ 
                         - ผู้แทนนายกเทศมนตรี  ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) จํานวน  ๒  คน          
                           อนุกรรมการ 

 - ผู้แทนพนักงานเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) จํานวน  ๒  คน                     
            อนุกรรมการ 

                          - ท้องถิ่นจังหวัด                                                    อนุกรรมการและเลขานุการ 
                        คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง  สอบถามความเห็นของผู้บริหารท้องถิ่น  
และสรุปความเห็นตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)  ภายใน ๔๕ 
วัน นับแต่วันได้รับทราบคําสั่ง 
                          (๒) เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
แล้ว หากปรากฏว่ามีเหตุผลความจําเป็นอันสมควร  ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) มีมติให้ 
พนักงานเทศบาลโอนไปสังกัดเทศบาลอ่ืนได้  เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) มีมติเป็นประการใด 
ให้นายกเทศมนตรีที่เก่ียวข้องดําเนินการให้เป็นไปตามมติน้ัน  ภายใน ๔๕ วัน 
                         (๓) มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ตาม (๒) ให้ถือเป็นที่สุด 

ข้อ ๑๗๐ การโอนพนักงานเทศบาล ตามท่ีกําหนดในหมวดน้ีให้นายกเทศมนตรีมีคําสั่งรับโอน
และแต่งต้ังพนักงานเทศบาล  ดังกล่าวให้ดํารงตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ สอบคัดเลือกได้ หรือได้รับคัดเลือก 
ตามข้อ ๑๕๒ และ ข้อ ๑๕๓ หรือตําแหน่งที่ ก.ท.จ. มีมติให้ความเห็นชอบให้รับโอนและแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งใด ตามข้อ ๑๕๙  ข้อ ๑๖๗  ข้อ  ๑๖๘  และข้อ  ๑๖๙   ให้นายกเทศมนตรีของเทศบาลสังกัดเดิมมี
คําสั่งให้พนักงานเทศบาลผู้น้ันพ้นจากตําแหน่ง  ทั้งน้ี ให้กําหนดวันที่ในคําสั่งรับโอนและคําสั่ง ให้พ้นจาก
ตําแหน่งให้มีผลในวันเดียวกัน 

การส่ังการโอนพนักงานเทศบาล และการสั่งให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตําแหน่งตาม 
วรรคหน่ึง  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก  ก.ท.จ.  

                                                           
99

ข้อ ๑๖๙ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 8 มิถุนายน ๒๕๕3 
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ข้อ ๑๗๐ ทวิ100กรณีการโอนพนักงานหรือข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นประเภทอ่ืนหรือ
ข้าราชการประเภทอ่ืน เมื่อเทศบาลได้รับแจ้งการรับโอนพนักงานเทศบาลผู้น้ันจากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น
ประเภทอ่ืนหรือส่วนราชการอ่ืน ให้นายกเทศมนตรีรายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เพ่ือขอความ
เห็นชอบให้พ้นจากตําแหน่ง โดยกําหนดวันออกคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่งเป็นวันเดียวกันกับคําสั่งการรับโอน
เมื่อมีคําสั่งรับโอนแล้วให้นายกเทศมนตรี รายงานให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลทราบ 

หมวด  ๘ 
การรบัโอน 

ข้อ ๑๗๑101การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนและการรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่
ข้าราชการการเมือง หรือข้าราชการวิสามัญ มาบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานเทศบาลให้รับโอนและแต่งต้ังเป็น
พนักงานเทศบาลจากผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งที่จะแต่งต้ังโดยกรณีพิเศษตามข้อ๑๐๙ 
(๒) โดยให้ดํารงตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับการคัดเลือกน้ัน และให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิสําหรับ
ตําแหน่งน้ัน เว้นแต่ ผู้น้ันได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ ให้ได้รับเงินเดือนเท่ากับเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม แต่ถ้า 
ไม่มีขั้นเงินเดือนเท่ากับเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม ให้ได้รับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้หรือได้รับการ
คัดเลือกในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม ตามหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลได้รับ
เงินเดือน แต่ถ้าเทียบแล้วผู้น้ันได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้
หรือได้รับการคัดเลือก ให้ได้รับเงินเดือนในข้ันที่สูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งน้ัน 

การรับโอนข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง หรือราชการวิสามัญ มาบรรจุ 
และแต่งต้ังเป็นพนักงานเทศบาลในตําแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ให้รับโอนและแต่งต้ัง 
เป็นพนักงานเทศบาลจากผู้ได้รับการคัดเลือก โดยให้มาดํารงตําแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และให้ได้รับ
เงินเดือนในข้ันที่ไม่สูงกว่าเดิม 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก และวิธีการคัดเลือกเพ่ือรับโอน ให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนด
ไว้สําหรับการคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งบริหารเพ่ือแต่งต้ังให้มีระดับสูงขึ้นตามที่กําหนดในหมวด ๔ ว่าด้วยการ
คัดเลือกมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๗๒ ในกรณีเทศบาลมีเหตุผลและความจําเป็นอย่างย่ิงเพ่ือประโยชน์แก่ราชการ  
เทศบาลอาจขอรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือข้าราชการประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองหรือ
ข้าราชการวิสามัญ ที่มีความประสงค์จะขอโอนมาแต่งต้ังเป็นพนักงานเทศบาลในตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้
เทศบาลเสนอ ก.ท.จ.  โดยให้ช้ีแจงเหตุผลความจําเป็น ความรู้ ความสามารถ  ประสบการณ์การทํางาน และ
ความชํานาญการของผู้ที่จะขอโอนและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ เมื่อ  ก.ท.จ. ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้วให้นายกเทศมนตรีสั่งรับโอน  และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเป็นพนักงาน  เทศบาลส่วนจะบรรจุ
และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งระดับใด และจะให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด  ให้  ก.ท.จ. เป็นผู้กําหนด  แต่จะต้องไม่
สูงกว่าพนักงานเทศบาลที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชํานาญในระดับเดียวกัน 

                                                           
100

ข้อ ๑๗๐ ทวิ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล (เพิ่มเติม) (ฉบับที่ ๑๑) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 
101

ข้อ ๑๗๑ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ 
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ข้อ ๑๗๓ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถ่ินอ่ืนหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนมาบรรจุ
และแต่งต้ังเป็นพนักงานเทศบาลตามข้อ  ๑๗๑  และข้อ  ๑๗๒  ให้นายกเทศมนตรีมีคําสั่งให้รับโอนและ
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งพนักงานเทศบาลแล้ว ให้มีหนังสือแจ้งการรับโอนให้ส่วนราชการสังกัดเดิมของผู้ที่จะ
โอนออกคําสั่งให้ผู้น้ันพ้นจากตําแหน่งและหน้าที่  ทั้งน้ี    ให้กําหนดวันที่ในคําสั่งรับโอนและคําสั่งให้พ้นจาก
ตําแหน่งเป็นวันเดียวกัน 

การออกคําสั่งรับโอนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในเทศบาลตามวรรคหนึ่งให้  ก.ท.จ. ให้
ความเห็นชอบก่อน 

ข้อ ๑๗๔ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถ่ินอ่ืนหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนมาบรรจุ
และแต่งต้ังเป็นพนักงานเทศบาล ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังน้ี 

(1) ตําแหน่งที่จะนํามาใช้ในการรับโอน ต้องเป็นตําแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน  
(2) ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติตรงตาม คุณสมบัติ

เฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งน้ัน 
(3) ผู้ใดที่ดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าระดับ ๓ หากไม่เคยได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารง

ตําแหน่งที่ใช้วุฒิต้ังแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ีขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งมา
ก่อน หรือไม่เคยได้รับแต่งต้ังโดยผลการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จําเป็นต้อง
สอบแข่งขันให้ดํารงตําแหน่งที่ต้องใช้วุฒิต้ังแต่ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งมาก่อน  หากจะแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓  ขึ้นไป  ผู้น้ันจะต้องเป็น 
ผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งสายงานที่จะรับโอน และบัญชีสอบแข่งขันน้ันยังไม่ยกเลิก 

(4) การรับโอนเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่ต้องดําเนินการคัดเลือกหรือต้องประเมิน
บุคคล ผู้ขอโอนจะต้องผ่านการคัดเลือกหรือผ่านการประเมินบุคคลก่อน 

(5) การรับโอนเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในสายงานใด ของเทศบาลใดต้องไม่มีผู้สอบ
แข่งขันได้ในตําแหน่งสายงานน้ันของเทศบาลน้ัน หรือของ ก.ท.จ.น้ัน  ขึ้นบัญชีรอการบรรจุอยู่ หรือไม่มีผู้สอบ
คัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกในตําแหน่งสายงานน้ันของเทศบาลนั้น หรือของ ก.ท.จ.น้ัน ขึ้นบัญชีรอการแต่งต้ังอยู่ 

ข้อ ๑๗๕ เพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ถือว่าเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผู้ที่
โอนมาตามที่กําหนดในหมวดน้ี  ในขณะที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือข้าราชการประเภทอ่ืนนั้นเป็นเวลา
ราชการของพนักงานเทศบาล 

หมวด  ๙ 
การเลื่อนระดบัพนกังานเทศบาล 

(รวมพนกังานครูเทศบาลที่ไม่สังกดัสถานศึกษา) 

ข้อ ๑๗๖ การเลื่อนพนักงานเทศบาลข้ึนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ให้เลื่อนและ
แต่งต้ังจากผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหน่งน้ันได้ หรือจากผู้ได้รับคัดเลือกเพ่ือดํารง
ตําแหน่งน้ัน  

ข้อ ๑๗๗ การเลื่อนและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้  ผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
ให้เลื่อนและแต่งต้ังตามลําดับที่ในบัญชีสอบแข่งขันหรือบัญชีสอบคัดเลือกหรือบัญชีผู้ได้รับการ คัดเลือกน้ัน 
แล้วแต่กรณี  สําหรับการเลื่อนและแต่งต้ังจากผู้ได้รับคัดเลือกให้เลื่อนและแต่งต้ังตามความเหมาะสมโดย
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ข้อ ๑๗๘ การเลื่อนและแต่งต้ังพนักงานเทศบาล ให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงข้ึนจาก 
ผู้สอบแข่งขันได้ ให้ได้รับแต่งต้ังได้  ดังนี้ 

(1) เลื่อนผู้ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือปริญญาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งในระดับ ๒ ระดับ ๓ หรือระดับ ๔  และสอบแข่งขันเพ่ือดํารงตําแหน่งน้ันได้ ขึ้นแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งน้ัน 

(2) การเลื่อนกรณีดังกล่าว จะเลื่อนขึ้นแต่งต้ังได้ต่อเมื่อถึงลําดับที่ที่ผู้น้ันสอบแข่งขันได้
ตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สําหรับเงินเดือนที่ได้รับให้เป็นไปตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร 

(3) หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน  ให้ดําเนินการตามหมวด ๔ ว่าด้วยการคัดเลือก   
แห่งประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการสอบแข่งขันสําหรับพนักงานเทศบาลที่ ก.ท. กําหนด  

(4) ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งต้ังตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
โดยความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. 

ข้อ ๑๗๙ การเลื่อนและแต่งต้ังพนักงานเทศบาล ให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นจากผู้สอบ
คัดเลือกได้ ให้เลื่อนและแต่งต้ังได้  ดังนี้ 

(1) เลื่อนและแต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่งในสายงานผู้ปฏิบัติงานให้ดํารงตําแหน่งในสายงาน
ผู้บริหารของเทศบาล 

(2) เลื่อนและแต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่งสายงานท่ีเริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือระดับ ๒ ให้ดํารง
ตําแหน่งในสายงานที่เร่ิมต้นจากระดับ ๓   

(3) เลื่อนและแต่งต้ังพนักงานครูเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งสายงานศึกษานิเทศก์ 
(4) เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่  ก.ท.กําหนดไว้        

ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งในระดับที่จะแต่งต้ัง และต้องเป็นผู้ได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าขั้นตํ่าของอันดับ
เงินเดือนสําหรับตําแหน่งน้ัน 

(5) หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก ให้ดําเนินการตามหมวด ๔ ว่าด้วยการคัดเลือก 
แห่งประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาลท่ี ก.ท. กําหนด 

(6) ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งต้ังตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. 

ข้อ ๑๘๐ การเลื่อนและแต่งต้ังพนักงานเทศบาล ให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสําหรับ
ตําแหน่งที่กําหนดเป็นตําแหน่งระดับควบจากผู้ได้รับการคัดเลือกจากผู้ที่ได้รับการคัดเลือก   

(1) เลื่อนและแต่งต้ังในระดับควบขั้นต้น  ได้แก่ เลื่อนและแต่งต้ังผู้ที่ได้รับเงินเดือน 
ยังไม่ถึงขั้นตํ่าและผู้ที่ได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าขั้นตํ่าของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งที่จะเล่ือนข้ึนแต่งต้ัง 
ให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงข้ึนโดยไม่เปลี่ยนสายงาน ดังต่อไปนี้ 

(ก) เลื่อนผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๑  ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ ขึ้นดํารง
ตําแหน่งระดับ ๒ ของสายงานน้ัน 

(ข) เลื่อนผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๒  ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ ขึ้นดํารง
ตําแหน่งระดับ ๓ ของสายงานน้ัน  
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(ค) เลื่อนผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๓  ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ขึ้นดํารง
ตําแหน่งระดับ ๔ ของสายงานน้ัน 

(ง) เลื่อนผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๔  ของสายงานแพทย์  สายงานทันตแพทย์   
และสายงานวิชาการสัตวแพทย์  ขึ้นดํารงตําแหน่งระดับ ๕ ของสายงานน้ัน 

(2) เลื่อนและแต่งต้ังในระดับควบขั้นสูง ได้แก่ เลื่อนและแต่งต้ังผู้ที่ได้รับเงินเดือน 
ไม่ตํ่ากว่าขั้นตํ่าของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
โดยไม่เปลี่ยนสายงาน ดังต่อไปนี้ 

(ก) เลื่อนผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๒  ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ ขึ้นดํารง
ตําแหน่งระดับ ๓ ของสายงานน้ัน  

(ข) เลื่อนผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๓  ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ ขึ้นดํารง
ตําแหน่งระดับ ๔ ของสายงานน้ัน  

(ค) เลื่อนผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๔  ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ขึ้นดํารง
ตําแหน่งระดับ ๕  ของสายงานน้ัน  

(ง) เลื่อนผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๕ ของสายงานแพทย์ สายงานทันตแพทย์ และ 
สายงานวิชาการสัตวแพทย์  ขึ้นดํารงตําแหน่งระดับ ๖ ของสายงานน้ัน 

(3) เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ ก.ท. กําหนดไว้        
ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งในระดับที่จะแต่งต้ัง  

(4) ให้ดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานตามวิธีการและ 
แบบประเมินท้ายประกาศกําหนดน้ี 

(5) ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งต้ังโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.และให้มี
ผลไม่ก่อนวันที่ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นบันทึกความเห็นว่าควรเลื่อนระดับได้ 

ข้อ ๑๘๑ การเลื่อนผู้ที่ดํารงตําแหน่งระดับ ๑ ระดับ  ๒  ระดับ ๓  หรือระดับ ๔  ซึ่งเป็นผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขันให้แต่งต้ังดํารงตําแหน่งในระดับสูงข้ึน 

(1) ได้รับวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยได้รับทุน
รัฐบาล  ทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนของเทศบาล  ตามข้อ ๑๐๙  

(2) ได้รับวุฒิที่ ก.ท.กําหนดให้คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ 
ตามข้อ ๑๐๙  

(3) หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกให้ดําเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขันสําหรับพนักงานเทศบาลที่ ก.ท. กําหนด  

(4) ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งต้ังโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. 

ข้อ ๑๘๒ การเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับสูงขึ้นสําหรับตําแหน่งที่กําหนด 
เป็นตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ในตําแหน่งสายงานที่เร่ิมต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ 

(1) ตําแหน่งในกลุ่มงานธุรการหรือบริการทั่วไป และกลุ่มงานที่ปฏิบัติภารกิจหลัก 
ของส่วนราชการ ตามบัญชีรายการจําแนกกลุ่มงานตําแหน่งฯ (บัญชีหมายเลข ๑ ท้ายประกาศน้ี) ให้กําหนด
ตําแหน่งได้ถึงระดับ ๕ หรือ ๖ ดังน้ี 

(ก) ตําแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ กําหนดเป็นตําแหน่งระดับ ๑ – ๓ หรือ 
๔ สําหรับระดับ ๕  ให้มีการประเมินเพ่ือปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง  



 66 

(ข) ตําแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ อาจปรับเป็นตําแหน่งระดับ ๒ – ๔   
หรือ ๕ สําหรับระดับ ๖  ให้มีการประเมินเพ่ือปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง  

(2) ตําแหน่งในกลุ่มงานเทคนิคเฉพาะด้าน และกลุ่มงานที่ใช้ทักษะและความชํานาญ
เฉพาะตัวตามบัญชีจําแนกกลุ่มงานตําแหน่งฯ (บัญชีหมายเลข ๑ท้ายประกาศน้ี) ให้กําหนดตําแหน่งได้ถึงระดับ 
๕ หรือ ๖ ดังน้ี 

(ก) ตําแหน่งในสายงานท่ีเริ่มต้นจากระดับ ๑ กําหนดเป็นตําแหน่งระดับ ๑ – ๓    
หรือ ๔ หรือ ๕  

(ข) ตําแหน่งในสายงานท่ีเริ่มต้นจากระดับ ๒ กําหนดเป็นตําแหน่งระดับ ๒ – ๔    
หรือ ๕ หรือ ๖ 

ทั้งน้ี  การกําหนดตําแหน่งตามข้อ (๑) และ (๒) ระดับตําแหน่งที่จะปรับปรุงต้องไม่สูงกว่า
ระดับของตําแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าที่ตําแหน่งน้ันสังกัด 

(3) ก.ท.จ.เห็นชอบกําหนดตําแหน่งและระดับตําแหน่งตามข้อ (๑) และ (๒) ตามกรอบ
และแผนอัตรากําลังของพนักงานเทศบาลยกเว้นการจะปรับตําแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ ให้เป็น
ระดับ ๕ และตําแหน่งในสายงานที่เร่ิมต้นจากระดับ ๒ ให้เป็นระดับ ๖ ตามข้อ (๑) ให้ดําเนินการได้เมื่อผู้ดํารง
ตําแหน่งน้ันเป็นผู้มีผลงานและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงข้ึนดังกล่าว และลักษณะ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหน่งน้ันเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญถึงขนาดที่
จะต้องปรับระดับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนด  

(4) การปรับระดับตําแหน่งให้สูงขึ้นให้ดําเนินการได้ครั้งละไม่เกิน ๑ ระดับ การจะพิจารณา
ปรับระดับตําแหน่งใดให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งเพ่ือ
เ สนอ  ก .ท .จ .พิ จ า รณา โ ดย ใ ช้ แบบประ เ มิ น ตํ า แห น่ ง สํ า ห รั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า นที่ มี ป ร ะ สบก า ร ณ์ 
(สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒) ซึ่งใช้สําหรับการปรับระดับตําแหน่งของสายงานที่เริ่มต้นจาก
ระดับ ๑ ขึ้นเป็นระดับ ๕ และตําแหน่งของสายงานท่ีเร่ิมต้นจากระดับ ๒ ขึ้นเป็นระดับ ๖ เท่าน้ัน 

(5)  ในการดําเนินการเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าว ในช้ันแรกต้องมีคําบรรยายลักษณะงาน
ของตําแหน่ง (Job  Description) ที่กําหนดไว้เดิมและที่กําหนดใหม่ และหากรายละเอียดของข้อมูลไม่ชัดเจน   
อาจต้องศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม โดยการสัมภาษณ์ตัวพนักงานหรือผู้บังคับบัญชา โดยตรงการสังเกตการทํางาน
จริงในพ้ืนที่ การศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานที่ข้าราชการผู้น้ันรับผิดชอบ หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ    

(6) หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งต้ัง ให้สามารถดําเนินการได้ ดังน้ี  
(ก) เลื่อนผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๓ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑  ขึ้นดํารง

ตําแหน่งระดับ ๔ ของสายงานน้ัน 
(ข) เลื่อนผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๔ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑   ขึ้นดํารง

ตําแหน่งระดับ ๕ ของสายงานน้ัน 
(ค) เลื่อนผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๔ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒   ขึ้นดํารง

ตําแหน่งระดับ ๕ ของสายงานน้ัน 
(ง) เลื่อนผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๕ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒  ขึ้นดํารง

ตําแหน่งระดับ ๖ ของสายงานน้ัน 
(7) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวันย่ืนแบบประเมิน ดังน้ี 

(ก) เป็นผู้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ ก.ท. 
กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งในระดับที่จะแต่งต้ัง และ  
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(ข) 102 เป็นผู้ดํารงตําแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งสายงานที่จะเลื่อนขึ้นแต่งต้ัง   
ในระดับที่ตํ่ากว่าระดับของตําแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งต้ัง ๑ ระดับ ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี  โดยไม่
อาจนําระยะเวลาดํารงตําแหน่งในสายงานอื่นมานับเก้ือกูลได้ เช่น จะเลื่อนเป็นนายช่างโยธา ๖ ต้องเป็นนาย
ช่างโยธา ๕ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี เป็นต้น เว้นแต่ดํารงตําแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ 
๒ ที่มีลักษณะงานด้านเดียวกันกับตําแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งต้ัง ตามบัญชีจัดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน  
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด ในกรณีที่ระยะเวลาติดต่อกันไม่ครบ ๒ ปี แต่นับรวมหลายๆ  
ช่วงเวลาแล้วครบ ๒ ปี ก.ท.อนุโลมให้นับเวลาการดํารงตําแหน่งดังกล่าวได้ และ 

(ค)  มีระยะเวลาขั้นตํ่าในการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานที่แต่งต้ัง
ตามคุณวุฒิของบุคคล และระดับตําแหน่งที่จะเลื่อนข้ึนแต่งต้ัง ดังน้ี 

เลื่อนข้ึนดํารงตําแหน่ง 
คุณวุฒิ 

ระดับ ๔ ระดับ ๕ ระดับ ๖ 
ตําแหน่งในสายที่เร่ิมต้นจากระดับ ๑ หรือระดับ ๒ 
- ม.๓ / ม.ศ.๓ / ม.๖  หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี 
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ ๑) 
   หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี 
- ปวช.หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ ๒) 
  หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี 

 
๙ ปี 
๘ ปี 
 
๖ ปี 
 

 
๑๑ ปี 
๑๐ ปี 
 
๘ ปี 
 

 
๑๓ ปี 
๑๒ ปี 
 
๑๐ ปี 

ตําแหน่งในสายงานที่เร่ิมต้นจากระดับ ๒ 
- ปวท.หรืออนุปริญญา ๒ ปี หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี 
- ปวส.หรืออนุปริญญา ๓ ปีหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี 

๗ ปี 
๖ ปี 

๙ ปี 
๘ ปี 

 
- การนับระยะเวลาตามข้อ (ค) อาจนําระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารง

ตําแหน่งในสายงานอ่ืน ซึ่งเป็นงานที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวข้องและเก้ือกูลกันตามที่ ก.ท.
กําหนดมานับรวมเป็นระยะเวลาข้ันตํ่าดังกล่าวได้ตามบัญชีกําหนดกลุ่มตําแหน่งพนักงานเทศบาลที่มีลักษณะ
หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเก้ือกูลกัน  (ตามบัญชีหมายเลข ๒ ท้ายประกาศน้ี) 

- การพิจารณาคุณวุฒิตามข้อ (ค) ต้องเป็นคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรงตาม       
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งต้ังตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งน้ันเท่าน้ัน และให้พิจารณาจากวุฒิ
ทางการศึกษาที่ระบุไว้ในบัตรประวัติพนักงานเทศบาล เป็นหลักในกรณีผู้ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมเติม  ภายหลังจาก
การบรรจุเข้ารับราชการจะต้องย่ืนขอบันทึกเพ่ิมลงในบัตรประวัติพนักงานเทศบาลก่อนจึงจะนําคุณวุฒิน้ันมาใช้
ในการพิจารณาได้  

(ง) 103ได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าอัตราเงินเดือนดังต่อไปน้ี 
- เลื่อนระดับ ๔ ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันไม่ตํ่ากว่า อันดับ ท ๓  

ขั้น ๓ และต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ตํ่ากว่า  อันดับ ท ๓  ขั้น ๒ 

                                                           
102

ข้อ ๑๘๒(๗)(ข) แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๑) 
103

ข้อ ๑๘๒(๗)(ง) แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕5 
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- เลื่อนระดับ ๕ ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันไม่ตํ่ากว่า อันดับ ท ๔   
ขั้น ๓  และต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ตํ่ากว่า  อันดับ ท ๔  ขั้น ๒ 

- เลื่อนระดับ ๖ ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ตํ่ากว่า อันดับ ท ๕  
ขั้น ๓   

- เลื่อนระดับ ๗ ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ตํ่ากว่า อันดับ ท ๖  
ขั้น ๓ 

(8) วิธีการเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงข้ึน   
(ก) ตําแหน่งที่ต้องมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งให้เสนอ ก.ท.จ.เพ่ือพิจารณา

อนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งเมื่อผู้ดํารงตําแหน่งน้ันเป็นผู้มีผลงานและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งต้ัง
ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นดังกล่าวและลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของ
ตําแหน่งน้ันเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญถึงขนาดที่จะต้องปรับระดับตําแหน่ง ตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนด 

(ข) 104ให้ เทศบาลแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน
ประกอบด้วย 

(1) ประธาน ให้แต่งต้ังจากข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล  หรือผู้ที่เคยเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะประเมินสูงกว่าผู้ขอประเมินอย่างน้อย 
๑ ระดับ  หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มีความชํานาญในสายงานน้ัน ๆ  ซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการมาก่อน 

(2) กรรมการที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล  หรือเคยเป็นข้าราชการหรือ
พนักงานเทศบาลท่ีเคยดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะประเมินอย่างน้อยเท่ากับระดับตําแหน่งที่ขอประเมิน 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มีความชํานาญในสายงานน้ัน ๆ  ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ
จํานวนไม่น้อยกว่า  ๒  คน  แต่ไม่เกิน  ๕  คน 

(3) เลขานุการให้เทศบาล แต่งต้ังเลขานุการ  จํานวน  ๑  คน  
(4) การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงานให้เป็นไปตาม

วิธีการและแบบประเมินแนบท้ายหลักเกณฑ์น้ี  
(9) ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งต้ังโดยผ่านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.   

และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

ข้อ ๑๘๓105การเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับสูงข้ึนสําหรับตําแหน่งที่กําหนด 
เป็นตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ในสายงานที่เร่ิมต้นจากระดับ ๓ 

(1) ตําแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓  กําหนดเป็นตําแหน่งระดับ ๓ – ๕  หรือ 
๖ ว  หรือ ๗ ว  ดังนี้ 

(ก) ตําแหน่งในกลุ่มงานวิชาการท่ัวไป  กําหนดระดับของตําแหน่ง ๓ – ๕ หรือ ๖ ว 
หรือ ๗ ว ได้  สําหรับ ระดับ ๗ว  ให้มีการประเมินเพ่ือปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง 

                                                           
104

ข้อ ๑๘๒(๘)(ข) แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๑๓) 
105

ข้อ ๑๘๓ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๖ 
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(ข) ตําแหน่งในกลุ่มงานวิชาชีพและกลุ่มงานทักษะและความชํานาญเฉพาะตัว   
อาจกําหนดระดับตําแหน่ง ๓ – ๕ หรือ ๖ ว หรือ ๗ ว โดยสําหรับ ระดับ ๗ ว ให้มีการประเมินเพ่ือปรับปรุง
การกําหนดตําแหน่ง 

ทั้งน้ี  การกําหนดระดับตําแหน่งที่จะปรับปรุงต้องไม่สูงกว่าระดับตําแหน่งของหัวหน้า
หน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าที่ตําแหน่งน้ันสังกัด 

(2) ก.ท.จ.เห็นชอบกําหนดตําแหน่งและระดับตําแหน่งตามข้อ  (๑)  ตามกรอบและแผน
อัตรากําลังของพนักงานเทศบาล  ยกเว้นการจะปรับตําแหน่งใดให้เป็นระดับ ๗ว ตามข้อ (ก) และ (ข) ให้
ดําเนินการได้เมื่อผู้ดํารงตําแหน่งน้ันเป็นผู้มีผลงานและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
ดังกล่าว และลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหน่งน้ันเปลี่ยนไปจากเดิม 
ในสาระสําคัญถึงขนาดที่จะต้องปรับระดับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่   ก.ท.กําหนด   

(3) การปรับระดับตําแหน่งให้สูงข้ึนให้ดําเนินการได้คร้ังละไม่เกิน ๑ ระดับ การจะ
พิจารณาปรับระดับตําแหน่งใด ให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของตําแหน่ง เพ่ือเสนอ ก.ท.จ. พิจารณาโดยใช้แบบประเมินตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ 
(สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓) ซึ่งใช้สําหรับการปรับระดับตําแหน่งของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓  
ขึ้นเป็นระดับ ๗ ว เท่าน้ัน 

(4) ในการดําเนินการเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าว ในช้ันแรกต้องมีคําบรรยายลักษณะงาน
ของตําแหน่ง (Job  Description)  ที่กําหนดไว้เดิมและที่กําหนดใหม่ และหากรายละเอียดของข้อมูลไม่ชัดเจน 
อาจต้องศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม โดยการสัมภาษณ์ตัวข้าราชการหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรงการสังเกตการทํางานจริง
ในพ้ืนที่ การศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานที่ข้าราชการผู้น้ันรับผิดชอบหรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ  

(5) กรณีเทศบาลใดเห็นว่าผู้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติของสายงานท่ีเริ่มต้นจาก
ระดับ ๓ และดํารงตําแหน่งในระดับ ๖ว ผู้ใดเป็นผู้มีผลงานและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งสูงขึ้นเป็นระดับ ๗ว แต่ไม่อาจเสนอขอปรับปรุงให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นได้ เน่ืองจากเมื่อปรับปรุง
ระดับตําแหน่งแล้วจะมีระดับตําแหน่งที่สูงกว่าหัวหน้าส่วนราชการซึ่งดํารงตําแหน่งในระดับ ๖ กรณีเทศบาล
ขนาดเล็กให้เทศบาลเสนอขอปรับปรุงระดับตําแหน่งดังกล่าวต่อ ก.ท.จ. เพ่ือพิจารณาเหตุผลความจําเป็น   
เป็นการเฉพาะรายได้โดยมีเง่ือนไขตามข้อ(๒) (๓)  

(6) หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งต้ัง ให้สามารถดําเนินการได้ ดังน้ี 
(ก) เลื่อนผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๕  ของสายงานใดท่ีเริ่มต้นจากระดับ ๓ ขึ้นดํารง

ตําแหน่งระดับ ๖ (ว) ของสายงานน้ัน 
(ข) เลื่อนผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๖ ของสายงานใดท่ีเริ่มต้นจากระดับ ๓ ขึ้นดํารง

ตําแหน่งระดับ ๗ (ว) ของสายงานน้ัน  
(7) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวันย่ืนแบบประเมิน ดังน้ี 

(ก) เป็นผู้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.ท.
กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง และ 

(ข) มีระยะเวลาขั้นตํ่าในการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะ
แต่งต้ังตามคุณวุฒิและระดับตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง  ดังนี้ 
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เลื่อนข้ันดํารงตําแหน่ง 
คุณวุฒิ 

ระดับ ๖ ระดับ ๗ 
     - คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
     - คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
     - คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

๖ ปี 
๔ ปี 
๒ ปี 

๗ ปี 
๕ ปี 
๓ ปี 

- การนับระยะเวลาตามข้อ (ข) อาจนําระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง หรือเคย
ดํารงตําแหน่งในสายงานอ่ืน ซึ่งเป็นงานที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวข้องและเกื้อกูลกันตามที่ ก.ท.
กําหนดมานับรวมเป็นระยะเวลาข้ันตํ่าดังกล่าวได้ตามบัญชีกําหนดกลุ่มตําแหน่งพนักงานเทศบาลที่มีลักษณะ
หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเก้ือกูลกัน  (บัญชีหมายเลข ๔ ท้ายประกาศ)  

- การพิจารณาคุณวุฒิตามข้อ (ข) ต้องเป็นคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งต้ังตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งน้ันเท่าน้ันและให้พิจารณาจากวุฒิ
ทางการศึกษาที่ระบุไว้ในบัตรประวัติพนักงานเทศบาล เป็นหลักในกรณีผู้ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมเติมภายหลังจากการ
บรรจุเข้ารับราชการจะต้องย่ืนขอบันทึกเพ่ิมลงในบัตรประวัติพนักงานเทศบาลก่อนจึงจะนําวุฒิน้ันมาใช้ 
ในการพิจารณาได้  

(ค) 106ได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าอัตราเงินเดือนดังต่อไปน้ี 
- เลื่อนระดับ ๖ ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ตํ่ากว่า อันดับ  

ท ๕  ขั้น ๓   
- เลื่อนระดับ ๗ ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ตํ่ากว่า อันดับ  

ท ๖  ขั้น ๓   
- เลื่อนระดับ ๘ ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ตํ่ากว่า อันดับ  

ท ๗  ขั้น ๓   
- เลื่อนระดับ ๙ ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ตํ่ากว่า อันดับ  

ท ๘  ขั้น ๓  
(8) วิธีการเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงข้ึน   

(ก) ตําแหน่งที่ต้องมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งให้เสนอ ก.ท.จ.เพ่ือพิจารณา
อนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งเมื่อผู้ดํารงตําแหน่งน้ันเป็นผู้มีผลงานและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งต้ัง
ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นดังกล่าวและลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของ
ตําแหน่งน้ันเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญถึงขนาดที่จะต้องปรับระดับตําแหน่ง ตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนด 

(ข) 107ให้เทศบาลแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน
ประกอบด้วย 

                                                           
106

ข้อ ๑๘๓(๗)(ค) แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
107

ข้อ ๑๘๓(๘)(ข) แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 
 



 71 

(1) ประธาน  ให้แต่งต้ังจากข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล  หรือผู้ที่เคยเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะประเมินสูงกว่าผู้ขอประเมินอย่างน้อย  
๑ ระดับ  หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มีความชํานาญในสายงานน้ัน ๆ  ซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการมาก่อน 

(2) กรรมการที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล  หรือเคยเป็นข้าราชการหรือ
พนักงานเทศบาลที่เคยดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะประเมินอย่างน้อยเท่ากับระดับตําแหน่งที่ขอประเมินหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มีความชํานาญในสายงานนั้น ๆ  ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ  จํานวน
ไม่น้อยกว่า  ๒  คน  แต่ไม่เกิน  ๕  คน 

(3) เลขานุการให้เทศบาลแต่งต้ังเลขานุการ จํานวน  ๑  คน 
(4) การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงานให้เป็นไปตาม

วิธีการและแบบประเมินแนบท้ายประกาศน้ี 
(9) ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งต้ังโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. และให้มี

ผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

ข้อ ๑๘๔ การเลื่อนและแต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่งบริหารให้ดํารงตําแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น 
ในเทศบาลให้เลื่อนและแต่งต้ังได้เมื่อมีตําแหน่งในระดับน้ันว่าง  โดยวิธีการคัดเลือกตามท่ีกําหนดในหมวด ๔ 
ว่าด้วยการคัดเลือก 

ข้อ ๑๘๕ การเลื่อนและแต่งต้ังในตําแหน่งสายผู้บริหารต้ังแต่ระดับ ๗  ให้เลื่อนและแต่งต้ัง 
ได้ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้  

(1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งต้ังตามที่กําหนดไว้   
ในมาตรฐานกําหนตําแหน่ง 

(2) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าขั้นตํ่าของอันดับเงินเดือนในระดับ ๗ 
(3) สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ ก.ท.จ.ประกาศกําหนด 
(4) ในรอบปีที่แล้วจนถึงวันแต่งต้ังต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ 

หรืออยู่ระหว่างถูกต้ังกรรมการสอบสวน 
(5) ผ่านการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกที่ ก.ท. กําหนด 

ข้อ ๑๘๖ การเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งบริหารระดับ ๘ ให้เลื่อนและแต่งต้ังได้ตาม
หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งต้ังตามที่กําหนดไว้   
ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

(2) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าขั้นตํ่าของอันดับเงินเดือนในระดับ ๘ 
(3) ในรอบปีที่แล้วจนถึงวันที่แต่งต้ังต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษ

ภาคทัณฑ์ หรืออยู่ระหว่างถูกต้ังกรรมการสอบสวน 
(4) ได้ผ่านการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการสอบคัดเลือก

หรือคัดเลือกที่ ก.ท. กําหนด 

ข้อ ๑๘๗ การเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งบริหารระดับ ๙ ให้เลื่อนและแต่งต้ังได้ตาม
หลักเกณฑ์  ดังนี้   

(1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งต้ังตามที่กําหนดไว้   
ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 



 72 

(2) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าขั้นตํ่าของอันดับเงินเดือนในระดับ ๙ 
(3) ในรอบปีที่แล้วจนถึงวันแต่งต้ังต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกต้ังกรรมการ

สอบสวนทางวินัย 
(4) ได้ผ่านการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการสอบคัดเลือก

หรือคัดเลือกที่ ก.ท. กําหนด 

ข้อ ๑๘๘ หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  ตามข้อ  ๑๘๔  ให้ดําเนินการตามประกาศ
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาลที่กําหนดในหมวด ๔  สําหรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้ใช้แบบประเมินฯ  ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลที่กําหนดในหมวด  ๑๔  ส่วนที่ ๕  

ข้อ ๑๘๙ การแต่งต้ังผู้ได้รับการคัดเลือก  ตามข้อ  ๑๘๔  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้เลื่อน 
และแต่งต้ังโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการคัดเลือก 

ข้อ ๑๙๐ การเลื่อนระดับของพนักงานครูเทศบาลสายงานศึกษานิเทศก์เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นที่จะต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานและหรือผลงานทางวิชาการตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด  ได้แก่ตําแหน่งดังต่อไปนี้ 

(1) การเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ ๕ 
(2) การเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ ๖ 
(3) การเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ ๗ 
(4) การเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ ๘ 
(5) การเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ ๙ 

ข้อ ๑๙๑ การเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ ๕  ให้เลื่อนและแต่งต้ังได้ตาม
หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(ก) หลักเกณฑ์ 
(1) ผู้ดํารงตําแหน่งน้ัน  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งศึกษานิเทศก์ ๕ 
(2) ผู้ดํารงตําแหน่งน้ัน  ได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าขั้นตํ่าของระดับ ๕ 
(3) ผู้ดํารงตําแหน่งน้ัน  ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน 

ที่ปฏิบัติเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะเล่ือนขึ้นแต่งต้ัง  และมีผลการปฏิบัติงาน  ๒  ปี  การศึกษาย้อนหลังตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.ท. กําหนด 

(4) ผู้ดํารงตําแหน่งน้ัน มีผลการปฏิบัติงานตามข้อ (๓) ได้ผลดี  โดยผ่านการ
ประเมินได้คะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  ๖๕ 

(ข) วิธีการ 
(1) ให้พนักงานครูเทศบาลผู้ประสงค์จะขอกําหนดให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น  

เป็นผู้จัดทําคําขอตามแบบท้ายหลักเกณฑ์น้ี  โดยจะต้องช้ีแจงผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับข้ัน 
(2) ให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น  ได้แก่  ผู้อํานวยการ / หัวหน้ากองการศึกษาและ

ปลัดเทศบาลตามลําดับ  เป็นผู้รับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้ว
เสนอ ก.ท.จ.พิจารณา 

(3) ให้ ก.ท.จ.แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานจํานวนไม่น้อยกว่า 
๕  คน  ประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.เป็นประธานกรรมการ  และผู้แทนส่วนราชการที่เก่ียวข้อง
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(ค) การแต่งต้ัง 
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งและแต่งต้ัง  โดยผ่านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. และให้มีผล

ไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

ข้อ ๑๙๒ การเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ ๖  ให้เลื่อนและแต่งต้ังได้ตาม
หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(ก) หลักเกณฑ์ 
(1) ผู้ดํารงตําแหน่งน้ัน  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งศึกษานิเทศก์ ๖ 
(2) ผู้ดํารงตําแหน่งน้ัน  ได้รับเงินเดือนก่อนวันเร่ิมต้นปีงบประมาณที่ขอเลื่อนฯ    

ไม่ตํ่ากว่าขั้น  ๑๐,๐๘๐  บาท 
(3) ผู้ดํารงตําแหน่งน้ัน  ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ี

ปฏิบัติเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งต้ัง  และมีผลการปฏิบัติงาน  ๒  ปีการศึกษาย้อนหลังตามเกณฑ์
ที่ ก.ท. กําหนด 

(4) ผู้ดํารงตําแหน่งน้ัน  มีผลการปฏิบัติงานตามข้อ (๓) ได้ผลดี  โดยผ่านการ
ประเมินได้คะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 

(ข) วิธีการ 
(1) ให้พนักงานครูเทศบาลผู้ประสงค์จะขอกําหนดให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น

เป็นผู้จัดทําคําขอตามแบบท้ายหลักเกณฑ์น้ี  โดยจะต้องช้ีแจงผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับข้ัน 
(2) ให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น  ได้แก่  ผู้อํานวยการ / หัวหน้ากองการศึกษาและ

ปลัดเทศบาลตามลําดับ  เป็นผู้รับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้ว
เทศบาลส่งเร่ืองให้ ก.ท.จ.พิจารณา 

(3) ให้ ก.ท.จ.แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานจํานวนไม่น้อยกว่า  
๕ คน  ประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ. เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาเป็นกรรมการ  โดยให้ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานตามแบบประเมินท้ายหลักเกณฑ์  โดยแยกกันประเมินแล้วสรุปผลการพิจารณาเสนอเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ต่อไป 

(ค) การแต่งต้ัง 
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแต่งต้ังฯ  โดยผ่านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.และ

ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการเป็นผลงานฯ 

ข้อ ๑๙๓ การเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ ๗  ให้เลื่อนและแต่งต้ัง 
ได้ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(ก)  หลักเกณฑ์ 
(1) ผู้ดํารงตําแหน่งน้ัน มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งศึกษานิเทศก์ ๗ 
(2) ผู้ดํารงตําแหน่งน้ัน  ได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าขั้นตํ่าของระดับ ๗ 
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(3) ผู้ดํารงตําแหน่งน้ัน  ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะเล่ือนขึ้นแต่งต้ัง  และมีผลการปฏิบัติงาน  ๓  ปี  การศึกษาย้อนหลังตาม
เกณฑ์ที่ ก.ท. กําหนด 

(4) ผู้ดํารงตําแหน่งน้ัน  มีผลการปฏิบัติงานตามข้อ (๓)  ให้ผลดี  โดยผ่านการ
ประเมินได้คะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  ๗๐ 

(5) ผู้ดํารงตําแหน่งน้ัน  มีความชํานาญการพิเศษตามเกณฑ์ที่ ก.ท. กําหนด  
๓ รายการ  ดังนี้ 

รายการที่ ๑  การพิจารณาความชํานาญการพิเศษในการนิเทศการศึกษา 
โดยพิจารณารายการดังต่อไปน้ี 
1 งานนิเทศการเรียนการสอน 
2 งานพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
3 งานพัฒนาเทคนิคนิเทศการศึกษา 

                                    หากงานนิเทศการศึกษาเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือทั้ง  ๓  เรื่อง  ดังกล่าวได้ปฏิบัติ 
ในลักษณะผู้มีความสามารถริเร่ิมสร้างสรรค์  หรือพัฒนาการทํางานได้ผลงาน  ซึ่งมีประโยชน์ปรากฏเป็นที่
ยอมรับและนําไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน  จึงจะถือว่าเป็นการปฏิบัติงานเข้าลักษณะผู้ชํานาญการ
พิเศษในการนิเทศการศึกษา 

รายการที่ ๒  การพิจารณาผลงานที่ปรากฏในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อครู  อาจารย์  
ผู้ร่วมงานอ่ืน ๆ  และสถานศึกษา 

โดยพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏดังต่อไปน้ี 
1. ผลที่ปรากฏต่อครู  อาจารย์  โดยพิจารณาจาก 

1.1. พฤติกรรมการเรียนการสอนของครู  ทําการสอนดีขึ้น 
1.2. ครูกระตือรือร้น  ต่ืนตัว  ในการท่ีจะปรับปรุงการเรียนการ

สอนอยู่เสมอ 
1.3. ครู – อาจารย์  มีความเลื่อมใสศรัทธา 

2. ผลที่ปรากฏต่อผู้ร่วมงานอ่ืน 
โดยพิจารณาจากการยอมรับนับถือจากผู้บริหารสถานศึกษา  

ศึกษานิเทศก์  และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
3. ผลที่ปรากฏต่อสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา 

โดยพิจารณาว่า  ช่วยให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา
สามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  และมีผลต่อการศึกษาโดยส่วนรวมได้ตาม
เป้าหมาย 

รายการที่ ๓  การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผู้ชํานาญการพิเศษ 
โดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วมและการยอมรับในวงวิชาการหรือ

วิชาชีพที่เก่ียวข้อง  โดยพิจารณาว่าผลการปฏิบัติงานที่แสดงความชํานาญการพิเศษน้ัน  สามารถประยุกต์ใช้
ประโยชน์ในการศึกษาได้ 

(6) ผู้ดํารงตําแหน่งน้ัน  มีผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ท. กําหนด  คือ  จะต้องมี
ผลงานทางวิชาการเป็นเอกสารเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา  ซึ่งแสดงความเช่ียวชาญในด้านน้ัน  ๆ  หรือ
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รายการที่ ๑  คุณภาพของผลงานทางวิชาการ  โดยพิจารณาจาก 
1. ความสมบูรณ์ของเน้ือหาสาระ 

โดยพิจารณาถึงความถึงความถูกต้องของเน้ือหาความสมบูรณ์
ครบถ้วนอย่างเหมาะสมกับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทน้ัน  ๆ  รวมทั้งการค้นคว้าอ้างอิงที่เป็น 
ที่เช่ือถือได้ 

2. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
โดยพิจารณาว่า  ผู้จัดทําได้มีความริเริ่มสร้างสรรค์จากของเดิม ที่มี

อยู่และนํามาใช้ประโยชน์ได้ดีย่ิงขึ้น  หรือจัดทําข้ึนใหม่โดยไม่มีผู้ใดริเริ่มจัดทําข้ึน   อน่ึง  ผลงานทางวิชาการ
น้ันจะต้องจัดทําด้วยตนเองหรือเป็นผู้นํา  โดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบและมีหลักฐานแสดงได้ 

รายการที่ ๒  ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ  โดยพิจารณาจาก 
1. ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 

โดยพิจารณาว่า  ผลงานนี้จะมีประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการท่ีสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหรือเป็นแนวปฏิบัติได้ 

2. ประโยชน์ต่อศึกษานิเทศก์  ครู  อาจารย์  และนักเรียน 
โดยพิจารณาว่า  ผลงานน้ีทําให้ศึกษานิเทศก์  ครู  อาจารย์   

และนักเรียนได้รับความรู้และพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานและการเรียนรู้วิชาการดังกล่าวอย่างได้ผลดีย่ิง  
และทําให้เกิดประโยชน์ต่อศึกษานิเทศก์  ครู  อาจารย์  และนักเรียน  ในอันที่จะนําความรู้ดังกล่าวไปใช้ใน
การศึกษาเพ่ิมเติมหรือการประกอบอาชีพ  หรือการดํารงชีพได้ 

(7)  เกณฑ์การตัดสิน 
รายการประเมิน คะแนน 

เต็ม 
เกณฑ์การตัดสิน 

๑.  การประเมินความชํานาญ 
1.1 ความชํานาญการพิเศษในการนิเทศการศึกษา 
1.2 ผลงานที่ปรากฏในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ  

นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ร่วมงานอ่ืน ฯลฯ 
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผู้ชํานาญการพิเศษ 

๒.  การประเมินผลงานทางวิชาการ 
     ๒.๑  คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
            ๒.๑.๑  ความสมบูรณ์ของเน้ือหาสาระ 
            ๒.๑.๒  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
     ๒.๒  ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
            ๒.๒.๑  ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
            ๒.๒.๒  ประโยชน์ต่อศึกษานิเทศก์  ครู  อาจารย์ 
                       และนักศึกษา 

๗๐ 
(๓๐) 
(๓๐) 
 
(๑๐) 
๓๐ 
(๑๕) 
 
 
(๑๕) 
 
 
 

เกณฑ์ผ่านร้อยละ ๖๕  ของคะแนน 
เต็ม ๗๐ คะแนน คือ ๔๕.๕ คะแนน 
 
 
 
เกณฑ์ผ่านร้อยละ ๖๕ ของคะแนน 
เต็ม ๓๐ คะแนน คือ ๑๙.๕ คะแนน 

รวม ๑๐๐ เกณฑ์ผ่านร้อยละ ๗๐ 
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                              (ข) วิธีการ 
(1) ให้พนักงานครูเทศบาลผู้ประสงค์จะขอกําหนดให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่ 

สูงขึ้นเป็นผู้จัดทําคําขอตามแบบท้ายหลักเกณฑ์น้ี  โดยจะต้องช้ีแจงผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน  และ
ผลงานทางวิชาการ 

(2) ให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น  ได้แก่  ผู้อํานวยการ / หัวหน้ากองศึกษา  และ
ปลัดเทศบาล  ตามลําดับ  เป็นผู้รับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้ว
เสนอ ก.ท.จ.พิจารณา 

(3) ให้ ก.ท.จ.แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานความชํานาญการและ
ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า  ๕  คน  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ
และผู้แทนส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ตามที่ ก.ท.กําหนดเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ความชํานาญการและ
ผลงานทางวิชาการตามแบบท้ายหลักเกณฑ์น้ีตามเกณฑ์ที่ ก.ท.กําหนด  โดยแยกกันประเมินแล้วสรุปผลการ
พิจารณาเสนอให้ ก.ท.จ.พิจารณาต่อไป   

ในการน้ี ก.ท. อาจแต่งต้ังคณะกรรมการตาม  (๓)  ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก
สัมภาษณ์ผู้ขอฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ด้วย 

(ข) การแต่งต้ัง 
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแต่งต้ังฯ  โดยผ่านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. 

และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

ข้อ ๑๙๔ การเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ ๘  ให้เลื่อนและแต่งต้ังได้ตาม
หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(ก)  หลักเกณฑ์ 
(1) ผู้ดํารงตําแหน่งน้ัน  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งศึกษานิเทศก์ ๘ 
(2) ผู้ดํารงตําแหน่งน้ัน  ได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าขั้นตํ่าของระดับ ๘ 
(3) ผู้ดํารงตําแหน่งน้ัน  ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ี

ปฏิบัติเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะเลื่อนขั้นแต่งต้ัง  และมีผลการปฏิบัติงาน  ๓  ปีการศึกษาย้อนหลังตามเกณฑ์
ที่กําหนด 

(4) ผู้ดํารงตําแหน่งน้ัน  มีผลการปฏิบัติงานตามข้อ  (๓)  ได้ผลดี  โดยผ่านการ
ประเมินได้คะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  ๗๐ 

(5) ผู้ดํารงตําแหน่งน้ัน  มีความเช่ียวชาญตามเกณฑ์ที่ ก.ท. กําหนด  ๓  รายการ  
ดังน้ี 

รายการที่ ๑  การพิจารณาความเช่ียวชาญในการนิเทศการศึกษา  โดยพิจารณา
รายการดังต่อไปน้ี 

1. งานนิเทศการเรียนการสอน 
2. งานพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
3. งานพัฒนาเทคนิคนิเทศการศึกษา 
หากงานนิเทศการศึกษาเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือทั้ง  ๓  เรื่อง ดังกล่าวได้

ปฏิบัติในลักษณะผู้มีความสามารถริเร่ิมสร้างสรรค์  หรือพัฒนาการทํางานได้ผลงาน  ซึ่งมีประโยชน์ปรากฏเป็น
ที่ยอมรับในสถาบันวิชาชีพ  และผลงานเป็นที่ยอมรับเพ่ือนําไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานในวงวิชาการ
หรือวิชาชีพที่เก่ียวข้อง  จึงจะถือว่าเป็นการปฏิบัติงานเข้าลักษณะผู้เช่ียวชาญในการนิเทศก์การศึกษา 
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รายการที่ ๒  การพิจารณาผลงานที่ปรากฏในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อครู   
อาจารย์  ผู้ร่วมงานอ่ืน ๆ  และสถานศึกษา 

โดยพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏดังต่อไปนี้ 
1. ผลที่ปรากฏต่อครู  อาจารย์  โดยพิจารณาจาก 

1.1 พฤติกรรมการเรียนการสอนของครู  ทําการสอนดีขึ้น 
1.2 ครูกระตือรือร้น  ต่ืนตัวในการที่จะปรับปรุงการเรียนการสอน

อยู่เสมอ 
1.3 ครู – อาจารย์ มีความเลื่อนใสศรัทธา 

2. ผลที่ปรากฏต่อผู้ร่วมงานอ่ืน 
โดยพิจารณาจากการยอมรับนับถือจากผู้บ ริหารสถานศึกษา 

ศึกษานิเทศก์  และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
3. ผลที่ปรากฏต่อสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา   
โดยพิจารณาว่า  ช่วยให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา

สามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  และมีผลต่อการศึกษาโดยส่วนรวมได้ 
รายการที่ ๓  การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผู้เช่ียวชาญ 

โดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วม  และการยอมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพที่เก่ียวข้อง  โดยพิจารณาว่า  ผลการปฏิบัติงานที่แสดงความเช่ียวชาญน้ัน  สามารถประยุกต์ใช้
ประโยชน์ในการศึกษาได้ 

(6) ผู้ดํารงตําแหน่งน้ัน  มีผลงานทางวิชาการตามท่ี ก.ท. กําหนด คือ  จะต้องมี
ผลงานทางวิชาการเป็นเอกสารเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา  ซึ่งแสดงความเช่ียวชาญในด้านน้ัน  หรือผลงาน
ทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  ซึ่ง ก.ท. เห็นว่าใช้ประโยชน์ในการนิเทศการศึกษาหรือการศึกษาได้เป็นอย่างดี  
โดยมีรายการพิจารณา  ดังนี้ 

รายการที่ ๑  คุณภาพของผลงานทางวิชาการ  โดยพิจารณาจาก 
1 ความสมบูรณ์ของเน่ืองหาสาระ 

โดยพิจารณาถึงความถึงความถูกต้องของเน้ือหาความสมบูรณ์ 
ครบถ้วนอย่างเหมาะสมกับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทน้ัน ๆ  รวมท้ังการค้นคว้าอ้างอิงที่เป็น 
ที่เช่ือถือได้ 

2 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
โดยพิจารณาว่า  ผู้จัดทําได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากของเดิม

ที่มีอยู่และนํามาใช้ประโยชน์ได้ดีย่ิงขึ้น  หรือจัดทําขึ้นใหม่โดยมิมีผู้ใดริเริ่มจัดทําขึ้น  อน่ึง  ผลงานทางวิชาการ
น้ันจะต้องจัดทําด้วยตนเองหรือเป็นผู้นํา  โดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบและมีหลักฐานแสดงได้ 

รายการที่ ๒  ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ  โดยพิจารณาจาก 
1 ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ  โดยพิจารณาว่าผลงานนี้

จะมีประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการท่ีสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหรือเป็นแนวปฏิบัติ อย่างได้มีผลดี 
2 ประโยชน์ต่อศึกษานิเทศก์  ครู  อาจารย์  และนักเรียน  โดย

พิจารณาว่า  ผลงานน้ีทําให้ศึกษานิเทศก์  ครู  อาจารย์  และนักเรียน  ได้รับความรู้และพัฒนาตนเองในการ
ปฏิบัติงานและการเรียนรู้วิชาการดังกล่าวอย่างได้ผลดีย่ิง  และทําให้เกิดประโยชน์ต่อศึกษานิเทศก์  ครู  
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(7) เกณฑ์การตัดสิน 

รายการประเมิน 
คะแนน 
เต็ม 

เกณฑ์การตัดสิน 

๑.  การประเมินความเช่ียวชาญ 
1.1 ความเช่ียวชาญในการนิเทศการศึกษา 
1.2 ผลงานที่ปรากฏในหน้าที่ความรับผิด   
       ชอบต่อนักเรียน  นักศึกษา  ครู  อาจารย์   
       ผู้ร่วมงานอ่ืน ฯลฯ   
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผู้เช่ียวชาญ 

๒.  การประเมินผลงานทางวิชาการ 
     ๒.๑  คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
            ๒.๑.๑  ความสมบูรณ์ของเน้ือหาสาระ 
            ๒.๑.๒  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
๒.๒  ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
            ๒.๒.๑  ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทาง   
                       วิชาการ 

๗๐ 
(๓๐) 
(๓๐) 
 
 
(๑๐) 
๓๐ 
(๑๕) 
 
 
(๑๕) 

เกณฑ์ผ่านร้อยละ ๖๕  ของคะแนน 
เต็ม  ๗๐ คะแนน คือ ๔๕.๕ คะแนน 
 
 
 
  
เกณฑ์ผ่านร้อยละ  ๖๕ ของคะแนน 
เต็ม  ๓๐  คะแนน คือ ๑๙.๕ คะแนน 

๒.๒.๒  ประโยชน์ต่อศึกษานิเทศก์  ครู 
                       อาจารย์  และนักศึกษา 

   

รวม ๑๐๐ เกณฑ์ผ่านร้อยละ  ๗๕ 
 

(ข)  วิธีการ 
(1) ให้พนักงานครูเทศบาลผู้ประสงค์จะขอกําหนดให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น  

เป็นผู้จัดทําคําขอตามแบบท้ายหลักเกณฑ์น้ี  โดยจะต้องช้ีแจงผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันและผลงานทาง
วิชาการ 

(2) ให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น  ได้แก่  ผู้อํานวยการ / หัวหน้ากองการศึกษาและ
ปลัดเทศบาลตามลําดับ  เป็นผู้รับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้ว
เสนอ ก.ท.จ.พิจารณา 

(3) ให้ ก.ท.จ.แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานความเช่ียวชาญและ
ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า  ๕  คน  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ
และผู้แทนส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  ตามท่ี ก.ท. กําหนด  เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ความเช่ียวชาญและ
ผลงานทางวิชาการ  ตามแบบท้ายหลักเกณฑ์น้ี  ตามเกณฑ์ที่ ก.ท. กําหนด  โดยแยกกันประเมินแล้วสรุปผล
การพิจารณาเสนอให้ ก.ท.จ. พิจารณาต่อไป   

(ค) การแต่งต้ัง 
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งและแต่งต้ังฯ  โดยผ่านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.และ 

ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 
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ข้อ ๑๙๕ การเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ ๙  ให้เลื่อนและแต่งต้ัง 
ได้ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(ก)  หลักเกณฑ์ 
(1) ผู้ดํารงตําแหน่งน้ัน  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งศึกษานิเทศก์ ๙ 
(2) ผู้ดํารงตําแหน่งน้ัน  ได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าขั้นตํ่าของระดับ ๙ 
(3) ผู้ดํารงตําแหน่งน้ัน  ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ี

ปฏิบัติเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งต้ัง  และมีผลการปฏิบัติงาน  ๓  ปีการศึกษาย้อนหลังตามเกณฑ์
ที่ ก.ท. กําหนด 

(4) ผู้ดํารงตําแหน่งน้ัน  มีผลการปฏิบัติงานตามข้อ (๓) ได้ผลดี  โดยผ่านการ
ประเมินได้คะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  ๗๐ 

(5) ผู้ ดํารงตําแหน่งน้ัน  มีความเชี่ยวชาญพิเศษตามเกณฑ์ที่ ก.ท .  กําหนด   
๓  รายการ  ดังนี้ 

รายการที่ ๑  การพิจารณาความเช่ียวชาญพิเศษในการนิเทศการศึกษา                 
โดยพิจารณารายการดังต่อไปน้ี  
1. งานนิเทศการเรียนการสอน 
2. งานพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
3. งานพัฒนาเทคนิคนิเทศการศึกษา 
หากงานนิเทศการศึกษาเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือทั้ง  ๓  เร่ืองดังกล่าวได้

ปฏิบัติในลักษณะผู้มีความสามารถริเร่ิมสร้างสรรค์  สังเคราะห์หรือพัฒนาการทํางานได้ผลงาน  ซึ่งมีประโยชน์
และมีคุณค่าดีเด่นปรากฏเป็นที่ยอมรับในสถาบันวิชาชีพ  และผลงานเป็นที่ยอมรับเพ่ือนําไปเป็นแบบอย่าง 
ในการปฏิบัติงานในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้อง  จึงจะถือว่าเป็นการปฏิบัติงานเข้าลักษณะผู้เช่ียวชาญ
พิเศษในการนิเทศการศึกษา 

รายการที่ ๒  การพิจารณาผลงานที่ปรากฏในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อครู  อาจารย์  
ผู้ร่วมงานอ่ืน ๆ  และสถานศึกษา 

โดยพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏดังต่อไปนี้ 
1. ผลที่ปรากฏต่อครู  อาจารย์  โดยพิจารณาจาก 

1.1 พฤติกรรมการเรียนการสอนของครู  ทําการสอนดีขึ้น 
1.2 ครูกระตือรือร้น  ต่ืนตัวในการที่จะปรับปรุงการเรียนการสอน 

อยู่เสมอ 
1.3 ครู – อาจารย์  มีความเลื่อมใสศรัทธา 

2. ผลที่ปรากฏต่อผู้ร่วมงานอ่ืน 
โดยพิจารณาจากการยอมรับนับถือจากผู้บริหารสถานศึกษา  

ศึกษานิเทศก์  และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
3. ผลที่ปรากฏต่อสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา 

โดยพิจารณาว่า  ช่วยให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา
สามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  และมีผลต่อการศึกษา  โดยส่วนรวมได้ตาม
เป้าหมาย 
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รายการที่ ๓  การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผู้เช่ียวชาญพิเศษ 
โดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วม  และการยอมรับในวงวิชาการหรือ 

วิชาชีพที่เก่ียวข้อง  โดยพิจารณาว่า  ผลการปฏิบัติงานที่แสดงความเช่ียวชาญพิเศษน้ัน  สามารถประยุกต์ใช้
ประโยชน์ในการศึกษาได้เป็นอย่างดี 

(6) ผู้ดํารงตําแหน่งน้ัน  มีผลงานทางวิชาการตามท่ี ก.ท. กําหนด  คือ  จะต้องมี
ผลงานทางวิชาการเป็นเอกสารเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา  ซึ่งแสดงความเช่ียวชาญพิเศษในด้านน้ัน ๆหรือ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  ซึ่ง ก.ท. เห็นว่าสามารถใช้ประโยชน์ในการนิเทศการศึกษาหรือการศึกษา 
ได้เป็นอย่างดี  โดยมีรายการพิจารณา  ดังนี้ 

รายการที่ ๑  คุณภาพของผลงานทางวิชาการ  โดยพิจารณาจาก 
1. ความสมบูรณ์ของเน้ือสาระ 

โดยพิจารณาถึงความถึงความถูกต้องของเน้ือหาความสมบูรณ์
ครบถ้วนอย่างเหมาะสมกับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทน้ัน ๆ  รวมท้ังการค้นคว้าอ้างอิงที่เป็น 
ที่เช่ือถือได้ 

2. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
โดยพิจารณาว่า  ผู้จัดทําได้มีความริเริ่มสร้างสรรค์จากของเดิม ที่มี

อยู่และนํามาใช้ประโยชน์ได้ดีย่ิงขึ้น  หรือจัดทําขึ้นใหม่โดยมิมีผู้ใดริเริ่มจัดทําขึ้น  อน่ึง  ผลงานทางวิชาการน้ัน  
จะต้องจัดทําด้วยตนเองหรือเป็นผู้นําในการจัดทําโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบและมีหลักฐานแสดงได้ 

รายการที่ ๒  ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ  โดยพิจารณาจาก 
1. ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 

โดยพิจารณาว่า  ผลงานนี้จะมีประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการท่ีสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหรือเป็นแนวปฏิบัติอย่างได้ผลดีย่ิง 

2. ประโยชน์ต่อศึกษานิเทศก์  ครู  อาจารย์  และนักเรียน 
โดยพิจารณาว่า  ผลงานนี้ทําให้ศึกษานิเทศก์  ครู  อาจารย์  และ

นักเรียนได้รับความรู้และพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานและการเรียนรู้วิชาการดังกล่าว  อย่างได้ผลดีย่ิงและทํา
ให้เกิดประโยชน์ต่อศึกษานิเทศก์  ครู  อาจารย์  และนักเรียน  ในอันที่จะนําความรู้  ดังกล่าวไปใช้ในการศึกษา
เพ่ิมเติมหรือการประกอบอาชีพ  หรือการดํารงชีพได้เป็นอย่างดีย่ิง 

(7) เกณฑ์การตัดสิน 
รายการประเมิน คะแนน 

เต็ม 
เกณฑ์การตัดสิน 

๑.  การประเมินความเช่ียวชาญพิเศษ 
1.1 ความเช่ียวชาญในการนิเทศการศึกษา 
1.2 ผลงานที่ปรากฏในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ

นักเรียน  นักศึกษา  ครู  อาจารย์  ผู้ร่วมงาน
อ่ืน ฯลฯ 

1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผู้เช่ียวชาญพิเศษ 
๒.  การประเมินผลงานทางวิชาการ 
     ๒.๑  คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
            ๒.๑.๑  ความสมบูรณ์ของเน้ือหาสาระ 

๗๐ 
(๓๐) 
(๓๐) 
 
 
(๑๐) 
๓๐ 
(๑๕) 
 

เกณฑ์ผ่านร้อยละ  ๗๐  ของคะแนน 
เต็ม  ๗๐  คะแนน  คือ  ๔๙  คะแนน 
 
 
 
 
เกณฑ์ผ่านร้อยละ  ๗๐  ของคะแนน 
เต็ม  ๓๐  คะแนน  คือ  ๒๑  คะแนน 
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            ๒.๑.๒  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
     ๒.๒  ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
            ๒.๒.๑  ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทาง       
                       วิชาการ 
            ๒.๒.๒  ประโยชน์ต่อศึกษานิเทศก์  ครู   
                       อาจารย์  และนักศึกษา 

 
(๑๕) 
 

รวม ๑๐๐ เกณฑ์ผ่านร้อยละ  ๗๕ 
 
(ข) วิธีการ 

(1) ให้พนักงานครูเทศบาลผู้ประสงค์จะขอกําหนดให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
เป็นผู้จัดทําคําขอ  ตามแบบท้ายหลักเกณฑ์น้ี  โดยจะต้องช้ีแจงผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน 

(2) ให้ผู้ บังคับบัญชาชั้นต้น  ได้แก่  ผู้ อํานวย / หัวหน้ากองการศึกษาและ
ปลัดเทศบาลตามลําดับ  เป็นผู้รับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้วส่ง
เร่ืองให้ ก.ท.จ.พิจารณา 

(3) ให้ ก.ท.จ.แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ความเช่ียวชาญ
พิเศษและผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า  ๕  คน  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยของรัฐและผู้แทนส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  ตามที่ ก.ท. กําหนดเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ความเช่ียวชาญพิเศษและผลงานทางวิชาการ  ตามแบบท้ายหลักเกณฑ์  ตามเกณฑ์ที่ ก.ท. โดยแยกกัน
ประเมิน  แล้วสรุปผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาต่อไป 

ในการนี้  ก.ท. อาจแต่งต้ังคณะกรรมการตาม (๓)  ออกไปตรวจสอบหรืออาจเรียก
สัมภาษณ์ผู้ขอ ฯ  เพ่ือประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ด้วยก็ได้ 

(ค) การแต่งต้ัง 
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งเลื่อนและแต่งต้ัง  โดยผ่านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.   

และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 
ข้อ ๑๙๖108ยกเลิก 

ข้อ  ๑๙๗  ให้ เทศบาลพิจารณาต้ังงบประมาณค่าใ ช้จ่ ายเป็นค่ าตรวจผลงานของ             
คณะกรรมการฯ  โดยประสานงานกับ ก.ท.จ. 

ข้อ ๑๙๘ การประเมินบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่สูงข้ึน ในตําแหน่งสําหรับ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์และในตําแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และสายงานศึกษานิเทศก์
หากเทศบาลเจ้าสังกัดตรวจสอบ  พบว่าพนักงานเทศบาลรายใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล
เรื่องสัดส่วนการจัดทําผลงาน  หรือเร่ืองอ่ืน ๆ  เก่ียวกับการจัดทําผลงานเป็นเท็จ  หรือมีการลอกเลียนผลงาน
หรือนําผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน  หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนทําผลงานให้โดยผลงานที่นํามาจัดทํา
น้ันไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตนให้นายกเทศมนตรีสั่งระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของ
พนักงานเทศบาลแล้วดําเนินการทางวินัยแก่พนักงานฯดังกล่าว รวมท้ังผู้ที่เก่ียวข้องตามควรแก่กรณีต่อไป 

                                                           
108

ข้อ ๑๙๖ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การเล่ือนและแต่งต้ังพนักงานเทศบาล
ให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น นอกระดับควบขัน้สูง ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิตกิาร พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 14 ตุลาคม ๒๕๕7  
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ข้อ ๑๙๙ ห้ามมิให้ผู้ขอรับการประเมินบุคคลซึ่งถูกระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอตาม
ข้อ  ๑๙๖  และข้อ  ๑๙๘  เสนอขอรับการประเมินบุคคล  เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานท่ีมี
ประสบการณ์และในตําแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น มีกําหนดเวลาไม่น้อยกว่า  ๒ ปี
นับแต่วันถูกระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ 

ข้อ ๒๐๐ ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการส่งคําขอ
ประเมินบุคคลที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลประกอบคําขอประเมินบุคคลให้ถูกต้อง  และในกรณีที่ผู้ขอรับการ
ประเมินหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีกรณีสมควรถูกดําเนินการทางวินัยตามที่กําหนดในข้อ  ๑๙๔  และ  ข้อ  ๑๙๕  
หากผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลย  ไม่ดําเนินการทางวินัย  ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาน้ันกระทําผิดวินัยตามข้อ ๒๐  
แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย  
และการดําเนินการทางวินัย 

ข้อ ๒๐๑ การกําหนดให้ได้รับเงินเดือนสําหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน 
ที่กําหนดในหมวด ๓ 

ข้อ ๒๐๒ การเลื่อนพนักงานเทศบาลท่ีมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนว่ากระทําผิด
วินัยอย่างร้ายแรงหรือมีคําสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกฟ้องร้องคดีอาญาข้ึนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่สูงข้ึนให้
เลื่อนและแต่งต้ังได้ต้ังแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาอาจเลื่อนข้ันเงินเดือนให้แก่พนักงานผู้น้ันได้เป็นต้นไป 

หมวด ๑๐ 
การเลื่อนระดบัพนกังานครูเทศบาลทีส่ังกดัสถานศกึษา 

ข้อ ๒๐๓ การเลื่อนและแต่งต้ังพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาให้ดํารงตําแหน่งและ
ระดับที่สูงข้ึนให้ดําเนินการได้ดังต่อไปนี้  

(ก) เลื่อนและแต่งต้ังจากผู้สอบแข่งขันได้ 
(ข) เลื่อนและแต่งต้ังจากผู้สอบคัดเลือกได้ 
(ค) เลื่อนและแต่งต้ังจากผู้ได้รับคัดเลือก 

ข้อ ๒๐๔109ยกเลิก 

ข้อ ๒๐๕110ยกเลิก 

ข้อ ๒๐๖111ยกเลิก 

                                                           
109

ข้อ ๒๐๔ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ (ให้ใช้ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการ
ประเมนิผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ แทน) 
110

ข้อ ๒๐๕ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ (ให้ใช้ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการ
ประเมนิผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ แทน) 
111

ข้อ ๒๐๖ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ (ให้ใช้ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการ
ประเมนิผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ แทน) 
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ข้อ ๒๐๗112ยกเลิก 

ข้อ ๒๐๘113ยกเลิก 

ข้อ ๒๐๙114ยกเลิก 

ข้อ ๒๑๐115ยกเลิก 

ข้อ ๒๑๑116ยกเลิก 

ข้อ ๒๑๒117ยกเลิก 

ข้อ ๒๑๓118ยกเลิก 

ข้อ ๒๑๔119ยกเลิก 

ข้อ ๒๑๕120ยกเลิก 

ข้อ ๒๑๖121ยกเลิก 
                                                           
112

ข้อ ๒๐๗ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ (ให้ใช้ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการ
ประเมนิผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ แทน) 
113

ข้อ ๒๐๘ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ (ให้ใช้ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการ
ประเมนิผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ แทน) 
114

ข้อ ๒๐๙ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ (ให้ใช้ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการ
ประเมนิผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ แทน) 
115

ข้อ ๒๑๐ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ (ให้ใช้ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการ
ประเมนิผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ แทน) 
116

ข้อ ๒๑๑ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ (ให้ใช้ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการ
ประเมนิผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ แทน) 
117

ข้อ ๒๑๒ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ (ให้ใช้ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการ
ประเมนิผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ แทน) 
118

ข้อ ๒๑๓ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ (ให้ใช้ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการ
ประเมนิผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ แทน) 
119

ข้อ ๒๑๔ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ (ให้ใช้ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการ
ประเมนิผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ แทน) 
120

ข้อ ๒๑๕ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ (ให้ใช้ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการ
ประเมนิผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ แทน) 
121

ข้อ ๒๑๖ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ (ให้ใช้ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการ
ประเมนิผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ แทน) 
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ข้อ ๒๑๗122ยกเลิก 

ข้อ ๒๑๘123ยกเลิก 

ข้อ ๒๑๙124ยกเลิก 

ข้อ ๒๒๐125ยกเลิก 

ข้อ ๒๒๑126ยกเลิก 

ข้อ ๒๒๒127ยกเลิก 

หมวด  ๑๑ 
การเลื่อนขัน้เงินเดือน 

ข้อ ๒๒๓ พนักงานเทศบาลผู้ใดปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และปฏิบัติราชการ 
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ถือว่าผู้น้ันมีความชอบ จะได้รับ
บําเหน็จความชอบซึ่งอาจเป็นคําชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ รางวัล หรือการได้เลื่อนขั้นเงินเดือน ตามควรแก่
กรณี 

ข้อ ๒๒๔ การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโดยคํานึงถึง
คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะ
ในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนการรักษาวินัย และการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการ
เป็นพนักงานเทศบาล    

ข้อ ๒๒๕ การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาล ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามท่ีกําหนดในหมวดน้ี  
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณา 

                                                           
122

ข้อ ๒๑๗ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ (ให้ใช้ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการ
ประเมนิผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ แทน) 
123

ข้อ ๒๑๘ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ (ให้ใช้ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการ
ประเมนิผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ แทน) 
124

ข้อ ๒๑๙ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ (ให้ใช้ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการ
ประเมนิผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ แทน) 
125

ข้อ ๒๒๐ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ (ให้ใช้ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการ
ประเมนิผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ แทน) 
126

ข้อ ๒๒๑ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ (ให้ใช้ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการ
ประเมนิผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ แทน) 
127

ข้อ ๒๒๒ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม)ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ (ให้ใช้ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการ
ประเมนิผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ แทน) 
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ในกรณีที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลผู้ใด ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ผู้น้ันทราบ
พร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่เลื่อนข้ันเงินเดือนให้ 

ข้อ 226128ในประกาศหลักเกณฑ์น้ี 
  “ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ 
  “ครึ่งปีแรก” หมายความว่า ระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึงวันที่ 31 มีนาคม 
  “ครึ่งปีหลัง” หมายความว่า ระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 
  “ครึ่งปีที่แล้วมา” หมายความว่า ระยะเวลาคร่ึงปีแรกหรือคร่ึงปีหลังที่ผ่านมาแล้วแต่กรณี 

 ข้อ 227129ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลปีละสองครั้ง      
ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ข้อ 228130การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาลให้เลื่อนปีละสองคร้ัง ดังน้ี 
  (1) ครั้งที่ 1เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก โดยให้
เลื่อนในวันที่ 1 เมษายนของปีที่ได้เลื่อน 
  (2) ครั้งที่ 2เป็นการเลื่อนข้ันเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในคร่ึงปีหลังโดยให้
เลื่อนในวันที่ 1 ตุลาคมของปีถัดไป 

 ข้อ 229131การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับหรือ
ระดับเงินเดือนสําหรับประเภทตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ังน้ัน 

 ข้อ 230132พนักงานเทศบาลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนคร่ึงขั้นในแต่ละครั้ง
ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความ
อุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ 227  แล้ว
เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนข้ันเงินเดือนคร่ึงขั้น 
  (2) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูก
ศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทําให้     
เสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ 
  (3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
  (4) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

                                                           
128

ข้อ ๒26 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๕8 
129

ข้อ ๒27 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๕8 
130

ข้อ ๒28 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๕8 
131

ข้อ ๒29 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๕8 
132

ข้อ ๒30 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๕8 
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  (5) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 
  (6) ในคร่ึงปีที่แล้วมาสําหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
  (7) ในครึ่งปีที่แล้วมาสําหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
  (8) ในคร่ึงปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่นายกเทศมนตรี
กําหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว  โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ต้ังของแต่ละส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
  (9) ในคร่ึงปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไม่เกินย่ีสิบสามวัน 
แต่ไม่รวมถึงวันลาตาม (6) หรือ (7) และวันลาดังต่อไปนี้ 
   (ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
   (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน  
   (ค) ลาป่วยซึ่งจําเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว
รวมกันไม่เกินหกสิบวันทําการ  
   (ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะ
เดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
   (จ) ลาพักผ่อน  
   (ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล  
   (ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
   (ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรเฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา
ตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
   (ฌ) ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 

การนับจํานวนวันลาไม่เกินย่ีสิบสามวันสําหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วยให้นับเฉพาะวัน
ทําการ   

 ข้อ 231133พนักงานเทศบาลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหน่ึงขั้นในแต่ละคร้ัง
ต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 230 และอยู่ในหลักเกณฑ์
ประการใดประการหน่ึงหรือหลายประการดังต่อไปน้ีด้วย 
 (1) ปฏิบัติงานตามหน้าที่และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีย่ิงต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้ 
 (2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเร่ิมในเร่ืองใดเรื่องหน่ึง หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์สิ่งใด      
สิ่งหน่ึงซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ และทางราชการได้ดําเนินการตามความคิดริเริ่ม หรือได้
รับรองให้ใช้การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์น้ัน 
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 (3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตรําเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการต่อสู้เสี่ยงต่อ
ความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 
 (4) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับตําแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ     
เป็นพิเศษ และปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย 
 (5) ปฏิบัติงานตําแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตรําเหน็ดเหน่ือย ยากลําบากเป็นพิเศษ      
และงานน้ันได้ผลดีย่ิงเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 
 (6) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงจนสําเร็จเป็นผลดีย่ิงแก่
ประเทศชาติ 

  ข้อ 232134การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามข้อ 230 และข้อ 231   
ให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ดําเนินการตามข้อ 227 มาเป็นหลักในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หน่ึงและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมา
ทํางานการรักษาวินัยการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและข้อควรพิจารณาอ่ืนๆ ของผู้น้ันแล้ว
รายงานผลการพิจารณานั้น  พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไปตามลําดับจนถึง
นายกเทศมนตรี 
  ในการพิจารณารายงานตามวรรคหน่ึง ให้ผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไปแต่ละระดับที่ได้รับ
รายงานเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของนายกเทศมนตรีด้วย 

 ข้อ 233135การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธ์ิของงานให้นับช่วงเวลาการปฏิบัติ
ราชการและการปฏิบัติงานตามข้อ 230 (9) ในคร่ึงปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์  เว้นแต่ผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ตาม      
ข้อ 230 (5) หรือ (6) หรือ (7)  ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือนเป็นเกณฑ์พิจารณา 
  ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผู้ใดโอน เลื่อนตําแหน่ง ย้าย สับเปลี่ยนหน้าที่ไปช่วยราชการ     
ในหน่วยราชการอ่ืน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอ่ืนใด หรือลาไปปฏิบัติงาน 
ในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 230 (9) (ช) ในครึ่งปีที่แล้วมาให้นําผลการปฏิบัติราชการ และการ
ปฏิบัติงานของผู้น้ันทุกตําแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย 

  ข้อ 234136ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง นายกเทศมนตรีพิจารณารายงาน
ผลจากผู้บังคับบัญชาตามข้อ 232 ประกอบกับข้อ 236 ถ้าเห็นว่าพนักงานเทศบาลผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะ
ได้รับการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนคร่ึงข้ันตามข้อ 230 และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการให้
เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้น้ันคร่ึงขั้น ถ้าเห็นว่าพนักงานเทศบาลผู้น้ันอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 231 ให้เลื่อนขั้น
เงินเดือนให้แก่ผู้น้ันหน่ึงขั้น 
  ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ควรจะได้รับการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งขั้นแต่ไม่อาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหน่ึงขั้นให้ได้เพราะมีข้อจํากัดเก่ียวกับโควตา
ที่จะใช้เลื่อนข้ันเงินเดือนของส่วนราชการน้ันถ้าในการเล่ือนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลังพนักงานเทศบาลผู้น้ันมีผล
การปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการเลื่อนข้ันเงินเดือนหน่ึงข้ันอีก และไม่มีข้อจํากัดเก่ียวกับจํานวนเงิน
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 ข้อ 235137การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนคร่ึงปีให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งในคร่ึงปีที่แล้วมา
ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 230 (9) (ช) หรือลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ด้านอาชีพตามข้อ 230 (9) (ฌ) ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาสั่งเลื่อนได้คร้ังละไม่เกินครึ่งข้ัน ทั้งน้ี ให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ข้อ 236138นายกเทศมนตรีจะนําเอาเหตุที่พนักงานเทศบาลผู้ใดถูกแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญา  มาเป็นเหตุในการไม่พิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลผู้น้ันไม่ได้ 

 ข้อ 237139ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์
และถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือความผิดที่ทําให้
เสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ และเป็นการถูกลงโทษจากการกระทําความผิดเดียวกัน ถ้าถูกสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนมาแล้วเพราะเหตุ
ที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษ จะสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนซ้ําอีกครั้งหน่ึงเพราะ
เหตุจากการกระทําความผิดเดียวกันน้ันไม่ได้ 

 ข้อ 238140ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาท่ีถึงที่สุดแล้วมีผลทํา
ให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศน้ีให้
นายกเทศมนตรีพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลผู้น้ันเสียใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ไว้ในประกาศกําหนดน้ี 

 ข้อ 239141ในคร่ึงปีที่แล้วมาถ้าพนักงานเทศบาลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือน
แต่ผู้น้ันจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นให้นายกเทศมนตรีสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ น้ันเพ่ือประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ            
ในวันที่ 30 กันยายนของปีที่จะพ้นจากราชการ 

                                                           
137

ข้อ ๒35 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๕8 
138

ข้อ ๒36 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๕8 
139

ข้อ ๒37 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๕8 
140

ข้อ ๒38 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๕8 
141

ข้อ ๒39 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๕8 



 89 

 ข้อ 240142ในคร่ึงปีที่แล้วมาถ้าพนักงานเทศบาลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือน
แต่ผู้น้ันถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ให้นายกเทศมนตรีสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้    
ผู้น้ันเพ่ือประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญโดยให้มีผลในวันที่ผู้น้ันถึงแก่ความตาย 
 ข้อ 241143พนักงานเทศบาลผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนคร่ึงข้ัน
ตามข้อ 230 เพราะเหตุเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา การมาทํางานสายตามท่ีกําหนดหรือเหตุ
จําเป็นนอกจากกรณีดังกล่าวแต่นายกเทศมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษที่ต้องเล่ือนขั้นเงินเดือนให้
พนักงานเทศบาลผู้นั้นให้นายกเทศมนตรีนําเสนอ ก.ท.จ. พร้อมด้วยเหตุผลเพ่ือพิจารณาเป็นการเฉพาะราย  
ถ้า ก.ท.จ. เห็นชอบด้วยจึงจะสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนได้ 
 ข้อ 242144ให้นายกเทศมนตรีแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลเพ่ือทําหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล        
ทุกประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศน้ี ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ ในกรณีที่เทศบาลมีสถานศึกษาในสังกัด   
ให้แต่งต้ังผู้บริหารสถานศึกษาร่วมเป็นกรรมการด้วย และให้พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลเป็นเลขานุการ 

ข้อ ๒๔๓145ในการกําหนดโควตาการเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษ กําหนดวงเงินที่ใช้ในการ 
เลื่อนข้ันเงินเดือน และการกําหนดเงินตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานเทศบาล ให้เป็นไปตามที่  ก.ท. กําหนด  

ข้อ ๒๔๔ 146พนักงานเทศบาลผู้ใดถึงแก่ความตาย เน่ืองจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ        
ให้เทศบาลพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้น้ันเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ 
ทั้งน้ี ให้นํากฎหมายหรือระเบียบที่กําหนดไว้สําหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม  

ข้อ ๒๔๕ 147ให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นของพนักงานเทศบาลผู้ถึงแก่ความตายเนื่องจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นผู้มีหน้าที่รายงาน และเสนอขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ โดย
รวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้อง  แล้วเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกเทศมนตรี 

ในการรายงานและการเสนอขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ตามวรรคหน่ึง 
ให้กําหนดรายละเอียด ดังน้ี 

(1) ช่ือพนักงานเทศบาลผู้ถึงแก่ความตาย และประวัติการรับราชการของพนักงาน 
เทศบาลผู้ถึงแก่ความตาย 
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(2) รายงานเหตุที่พนักงานเทศบาลผู้ น้ันถึงแก่ความตายเน่ืองจากการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 

(3) ความเห็นในการเสนอขอให้พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเพ่ือประโยชน์ 
ในการคํานวณบําเหน็จ 

(4) สําเนาเอกสารของทางราชการที่ออกเก่ียวกับการตาย และสาเหตุการตาย 
(5) เอกสารอ่ืน ๆ ที่มีความจําเป็นเพ่ือประกอบการพิจารณา  

ข้อ ๒๔๖ 148 เมื่อนายกเทศมนตรีได้รับรายงานดังกล่าวแล้ว  ให้นายกเทศมนตรีแต่งต้ัง 
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานเทศบาลผู้ถึงแก่ความตายเป็นกรณีพิเศษเพ่ือ
ประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษข้ึนคณะหน่ึง จํานวนไม่เกิน ๓  คน  ประกอบด้วย 
ปลัดเทศบาล  และผู้อํานวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ   เพ่ือพิจารณารายงานการขอเลื่อนขั้นเงินเดือน
กรณีพิเศษของพนักงานผู้ถึงแก่ความตายเพ่ือประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ 

ข้อ ๒๔๗149ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ให้พิจารณารายงานการขอเลื่อนขั้นเงินเดือน 
กรณีพิเศษตามข้อ  ๒๔๕ โดยให้พิจารณา ดังน้ี 

(1) พนักงานเทศบาลผู้น้ันถึงแก่ความตาย เน่ืองจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ 
(2) เหตุที่ทําให้ถึงแก่ความตายเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ตาย  

หรือจากความผิดของผู้ตายหรือไม่ 
(3) ความเห็นสมควรเลื่อนข้ันเงินเดือนให้เป็นกรณีพิเศษ เพ่ือประโยชน์ในการคํานวณ

บําเหน็จหรือไม่ 

ข้อ ๒๔๘150 เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาตามข้อ ๒๔๗  แล้ว ให้ประชุมพิจารณาและมี
ความเห็นว่าสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลผู้ถึงแก่ความตายเป็นกรณีพิเศษเพ่ือประโยชน์ในการ
คํานวณบําเหน็จ หรือไม่หากเห็นว่าควรเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษได้จะสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนจํานวน
กี่ขั้น ทั้งน้ี ให้นํากฎหมายหรือระเบียบที่กําหนดไว้สําหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลมและเสนอ
ความเห็นในการพิจารณาต่อนายกเทศมนตรีพิจารณาต่อไป   

ให้นายกเทศมนตรี เสนอเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษและความเห็น 
ตามวรรคหน่ึง ให้  ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๒๔๙151การสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงานเทศบาลผู้ถึงแก่ความ
ตายเน่ืองจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการดังกล่าว  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้มีอํานาจสั่งตามมติของ  ก.ท.จ. ตาม
ข้อ  ๒๔๘ โดยให้มีผลเพ่ือประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จเท่าน้ัน 
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ข้อ ๒๕๐ 152การเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงานครูเทศบาลที่สังกัด
สถานศึกษาผู้ถึงแก่ความตาย  เน่ืองจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการดังกล่าวให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้มีอํานาจสั่ง
ตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ  โดยให้มีผลเพ่ือประโยชน์ใน
การคํานวณบําเหน็จ  ความชอบกรณีพิเศษแล้วรายงานให้ ก.ท. ทราบ  เพ่ือแจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร
อัตราเงินเดือนของตําแหน่งจากสํานักงบประมาณทําความตกลงกับสํานักงบประมาณต่อไป 

หมวด  ๑๒ 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

ข้อ ๒๕๑ การกําหนดและการเปลี่ยนแปลงขนาดของเทศบาล  กรอบระดับตําแหน่งผู้บริหาร
ของเทศบาล  ให้ดําเนินการได้  ดังนี้ 

(1) ให้กําหนดขนาดของเทศบาลออกเป็น  ๓  ขนาด  ได้แก่  ขนาดใหญ่ขนาดกลาง  
และขนาดเล็ก  เทศบาลใดจะเป็นขนาดใดให้กําหนด  ดังนี้ 

(ก)  เทศบาลช้ัน ๑  เดิม จัดให้เป็นเทศบาลขนาดใหญ่ 
(ข)  เทศบาลช้ัน ๒ – ๖ เดิม จัดให้เป็นเทศบาลขนาดกลาง 
(ค)  เทศบาลช้ัน ๗ เดิม จัดให้เป็นเทศบาลขนาดเล็ก 

(2) เทศบาลสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดได้ตามความจําเป็นและความเหมาะสม 
โดยจะต้องผ่านเกณฑ์เบ้ืองต้นตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด 

(3) คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบการกําหนดขนาดของ
เทศบาลเป็นขนาดใหญ่  ขนาดกลาง  และขนาดเล็กตามที่เทศบาลเสนอ 

(4) ให้นําการกําหนดขนาดของเทศบาลมาใช้ในการกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงระดับ
ตําแหน่งผู้บริหารของเทศบาล  ตามกรอบระดับตําแหน่งฯ  แนบท้ายหลักเกณฑ์น้ี 

การกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงระดับตําแหน่งตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด 

(5) การเปลี่ยนแปลงขนาดเทศบาลหรือระดับตําแหน่งตามข้อ ๒  และข้อ  ๔   
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก่อน 

ข้อ ๒๕๒153ให้เทศบาลกําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเพ่ือรองรับอํานาจหน้าที่ตามที่
กําหนดในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกฎหมายอ่ืนที่กําหนดหน้าที่ให้แก่เทศบาล 

ในการกําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามวรรคหน่ึง ให้คํานึงถึงความต้องการ  
และความเหมาะสมของเทศบาล  โดยให้มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการดังต่อไปน้ี 

(1) สํานักปลัดเทศบาล 
(2) กองหรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน 

ให้ส่วนราชการตาม (๑)  มีฐานะเป็นกองหรือสํานัก 

                                                           
152

ข้อ ๒50 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๕8 
153

แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
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ข้อ ๒๕๓ ให้เทศบาลประกาศกําหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนตามข้อ ๒๕๒   
วรรคสอง (๒) ซึ่งถือว่าเป็นส่วนราชการที่มีความจําเป็นในการบริหารราชการของเทศบาล ดังน้ี 

(ก) ส่วนราชการที่เป็นสํานักหรือกอง 
(1) การคลัง 
(2) การช่าง 
(3) การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(4) การการศึกษา 
(5) วิชาการและแผนงาน 
(6) การประปา 
(7) การแพทย์ 
(8) การช่างสุขาภิบาล 
(9) การสวัสดิการสังคม 
(๑๐)154บริหารกลาง เป็นส่วนราชการระดับสํานัก 

ข. หน่วยตรวจสอบภายในและแขวง 

ข้อ ๒๕๔ ภายใต้บังคับข้อ ๒๕๒  เทศบาลอาจประกาศกําหนดกอง  หรือส่วนราชการอ่ืน 
ได้ตามความเหมาะสม และความจําเป็นของเทศบาล  โดยความเห็นชอบของ  ก.ท.จ.  

ข้อ ๒๕๕ ในการประกาศกําหนดกองหรือส่วนราชการตามข้อ ๒๕๔ ให้เทศบาลจัดทําเป็น
ประกาศเทศบาล โดยให้กําหนดอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน 
โดยมีแนวทางการกําหนด ดังน้ี 

(1) สํานักปลัดเทศบาล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการท่ัวไปของ 
เทศบาล และราชการท่ีมิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมท้ัง
กํากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล 

(2) กองวิชาการและแผนงาน  มีหน้าที่เก่ียวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน    
ซึ่งมีลักษณะเพ่ือประกอบการกําหนดนโยบายจัดทําแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนและโครงการต่าง ๆ  ซึ่ง อาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร
หรือความมั่นคงของประเทศ  ทั้งน้ี  อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยาและโครงการ
ระดับชาติ  ระดับกระทรวง  ระดับกรม  หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

(3) กองคลัง สํานักการคลังมีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการจ่าย การรับ 
การนําส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเก่ียวกับเงินเดือน  
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ เงินอ่ืน ๆ งานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณฐานะทางการเงิน  
การจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการ
เบิกจ่าย งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําปี งานเก่ียวกับการพัสดุของเทศบาลและ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และที่ได้รับมอบหมาย 

                                                           
154

เพิ่มโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
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(4) กองช่าง สํานักการช่างมีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ ออกแบบ 
การจัดทําข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการ
ตรวจสอบ  การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและ
ซ่อมบํารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบํารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเคร่ืองจักรกล  การรวบรวม
ประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
งานเก่ียวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ นํ้ามันเช้ือเพลิง และงานอ่ืน ๆ     
ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

(5) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม         
มีหน้าที่เก่ียวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  กองป้องกันโรคติดต่อ  งานสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและงานอ่ืน ๆ  เก่ียวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข  งานสัตวแพทย์  ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดต้ังกอง
แพทย์     จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบ้ืองต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข 

(6) กองการศึกษา  สํานักการศึกษามีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร
ศึกษาและพัฒนาการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  เช่น  การจัดการศึกษาปฐมวัย  อนุบาลศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาโดยให้มี
งานธุรการ  งานการเจ้าหน้าที่  งานบริหารวิชาการ  งานโรงเรียน  งานศึกษานิเทศก์  งานกิจการนักเรียน    
งานการศึกษาปฐมวัย  งานขยายโอกาสทางการศึกษา  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ 
และเครือข่ายทางการศึกษา  งานกิจการศาสนา  ส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  งานกีฬาและนันทนาการ 
งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน  และงานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

(7) กองสวัสดิการและสังคม  สํานักสวัสดิการสังคมมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
เก่ียวกับการสังคมสงเคราะห์  การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน   การพัฒนาชุมชน  การจัดระเบียบ 
ชุมชนหนาแน่น  และชุมชนแออัด  การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน  การส่งเสริมงานประเพณี
ท้องถิ่น  และงานสาธารณะ  การให้คําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ
ปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

(8)  กองการประปา  สํานักการประปามีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุม
การผลิตและการจําหน่ายนํ้าประปา  การติดต้ังประปา  การควบคุมการดําเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณรายได้  
รายจ่าย  การบัญชี  พัสดุ  การวางแผนปรับปรุงในข้อบกพร่องต่าง ๆ  ของการประปา  รวมทั้งการปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

(9) กองการแพทย์  สํานักการแพทย์มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพยาบาล
และการบริการทางการแพทย์  งานวิชาการและแผนงานทางด้านการแพทย์พยาบาลและบริการสาธารณสุข  
งานเภสัชกรรม  ทันตสาธารณสุข  งานชันสูตรและรังษีวิทยา  งานเวชกรรม  งานผู้ป่วยนอก  งานผู้ป่วยในและ
ห้องคลอด  งานห้องผ่าตัด  และวิสัญญี  รวมท้ังงานอ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

(10) กองช่างสุขาภิบาล  สํานักการช่างสุขาภิบาลมีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับ
การจัดการสิ่งแวดล้อม  ด้านวัสดุที่ใช้แล้ว (ขยะ)  การจัดการคุณภาพน้ํา  การควบคุมออกแบบและก่อสร้าง
อาคารโรงงาน  ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  การควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบบําบัดนํ้าเสียและมลพิษ 
ในด้านอ่ืน ๆ  รวมท้ังการปฏิบัติงานต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

(11) หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการตรวจสอบ
บัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งาน
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(12) แขวงมีหน้าที่ความรับผิดชอบกิจการภายในแขวงในส่วนที่เป็นอํานาจหน้าที่
ของปลัดเทศบาล  โดยให้มีสํานักงานแขวง  งานการศึกษา  งานคลัง  งานสวัสดิการสังคม  งานการประปา  
งานสาธารณสุข  งานช่าง  อยู่ในแขวง  หรืออาจจะให้มีการแบ่งส่วนงานอ่ืน ๆ  ที่จําเป็นมาปฏิบัติหน้าที่      
ในแขวงน้ัน  รวมท้ังปฏิบัติงานในหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๒๕๖ สํานักปลัดเทศบาลมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและ
ราชการที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าท่ีของสํานัก  กอง  หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมท้ังกํากับและ
เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและแผนการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล  โดยมีหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง   
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักปลัดเทศบาล 

ข้อ ๒๕๗ สํานัก  กอง หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนตามข้อ  ๒๕๒  วรรคสอง  (๒)   
ให้มีหน้าที่รับผิดชอบตามที่กําหนดในประกาศเทศบาล  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน 
เทศบาล 

ข้อ ๒๕๘ การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักปลัดเทศบาล  สํานัก  กอง  หรือส่วนราชการท่ี
เรียกช่ืออย่างอ่ืนตามข้อ  ๒๕๒  ให้กําหนดเป็นประกาศเทศบาลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล  ทั้งน้ี  ให้กําหนดอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบภายในส่วนราชการภายในไว้ในประกาศเทศบาล  
ดังกล่าวด้วย 

การกําหนดหน้าที่รับผิดชอบของส่วนราชการที่จัดแบ่งภายในตามวรรคหน่ึง  ต้องเป็นหน้าที่
ความรับผิดชอบที่อยู่ในขอบเขตของหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการน้ัน 

ข้อ ๒๕๙ การจัดต้ัง  การปรับปรุง  การรวมหรือการยุบเลิกการแบ่งส่วนราชการตาม       
ข้อ ๒๕๓  ให้เทศบาลพิจารณาเสนอความเห็นและพิจารณาอัตรากําลัง  การจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้อง
กันแล้วเสนอต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ในการพิจารณาขอจัดต้ัง  ปรับปรุง  การรวมหรือการยุบเลิกการแบ่งส่วนราชการตาม วรรค
หน่ึง  ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล  พิจารณาโดยคํานึงถึงภารกิจอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
เทศบาล  ตามที่กฎหมายกําหนด  ลักษณะงาน  คุณภาพของงาน  ปริมาณงาน  และความจําเป็นความ
เหมาะสม  ตลอดทั้งอัตรากําลังของพนักงานของส่วนราชการ  และงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ของเทศบาล
ประกอบด้วย   

ข้อ ๒๕๙/๑155 เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) มีมติเห็นชอบการจัดต้ังหรือ
ปรับปรุงการกําหนดส่วนราชการใหม่ ตามข้อ ๒๕๙ แล้ว ให้เสนอการขอจัดต้ังหรือกําหนดปรับปรุงกําหนด 
ส่วนราชการและกําหนดตําแหน่งใหม่ให้คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบโดยให้มีรายการ ดังน้ี 

(1) เหตุผลความจําเป็นที่จัดต้ังหรือปรับปรุงการกําหนดส่วนราชการใหม่ 
(2) ภารกิจ อํานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนราชการเดิม 

                                                           
155

ข้อ ๒๕๙/๑ เพิ่มโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๔) 
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(3) อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการที่จะขอจัดต้ัง 
(4) ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ คุณภาพ และปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิมถึงขนาดต้องจัดต้ัง

หรือต้องมีการปรับปรุง 
(5) กรอบโครงสร้างอัตรากําลังพนักงานเทศบาลใหม่ ส่วนราชการเดิมและที่จัดต้ังใหม่ 
(6) ร่างประกาศเทศบาล กําหนดส่วนราชการที่ปรับปรุงใหม่ โดยกําหนดอํานาจหน้าที่

ความรับผิดชอบและการจัดแบ่งส่วนราชการภายในด้วย 

ข้อ ๒๖๐ การจัดต้ังกองหรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนข้ึนใหม่ เพ่ือรองรับภารกิจหน้าที่
ของเทศบาล หรือการปรับปรุงการกําหนดส่วนราชการของเทศบาล  ซึ่งมีการจัดต้ังกอง หรือส่วนราชการขึ้นใหม่ 
ให้เทศบาล เสนอเหตุผลความจําเป็น และร่างประกาศเทศบาล กําหนดกองหรือส่วนราชการขึ้นใหม่ เพ่ือให้  
ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้มีรายการ ดังน้ี 

(1) เหตุผล ความจําเป็นที่ต้องจัดต้ังกองหรือส่วนราชการขึ้นใหม่ 
(2) ช่ือกองหรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน 
(3) อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการ น้ัน 
(4) ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามข้อ (๓) คุณภาพและปริมาณงานถึงขนาดต้องจัดต้ัง 

เป็นหน่วยงานระดับ กองและกําหนดอัตรากําลังพนักงานเทศบาลในส่วนราชการน้ัน 
(5) ร่างประกาศเทศบาล กําหนดส่วนราชการที่ปรับปรุงใหม่ โดยกําหนดอํานาจหน้าที่

ความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนและการจัดแบ่งส่วนราชการภายในตามข้อ ๒๕๘ 
ในการพิจารณาของ  ก.ท.จ.  ให้คํานึงถึงภารกิจอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาล

ตามที่กฎหมายกําหนดลักษณะงานคุณภาพของงาน ปริมาณงาน และความจําเป็นความเหมาะสม ตลอดทั้ง
อัตรากําลังของพนักงานเทศบาล และงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของเทศบาล 

ข้อ ๒๖๑ เมื่อ ก.ท.จ. ได้พิจารณาการขอจัดต้ังหรือปรับปรุงการกําหนดส่วนราชการตาม   
ข้อ  ๒๕๙ แล้ว 

(1) มีมติเห็นชอบการจัดต้ังหรือปรับปรุงการกําหนดส่วนราชการใหม่ และอัตรากําลัง
พนักงานเทศบาล ที่กําหนดในกองหรือส่วนราชการที่จัดต้ังขึ้นใหม่ เป็นการปรับเกลี่ยมาจากกองหรือส่วน
ราชการอ่ืนภายในเทศบาล โดยไม่เพ่ิมอัตรากําลัง ให้นายกเทศบาลลงนามในประกาศใช้บังคับ และดําเนินการ
ตามมติ  ก.ท.จ.  

(2) มีมติเห็นชอบการจัดต้ังหรือปรับปรุงการกําหนดส่วนราชการใหม่  และอัตรากําลัง
พนักงานเทศบาล ที่กําหนดในกองหรือส่วนราชการที่จัดต้ังขึ้นใหม่ เป็นการกําหนดตําแหน่งเพ่ิมใหม่ ให้เสนอ
เร่ืองการกําหนดตําแหน่งเพ่ิมใหม่ให้  ก.ท. ให้ความเห็นชอบก่อน 

(3) มีมติเป็นประการอ่ืนใด ให้เทศบาลดําเนินการตามมติของ ก.ท.จ. น้ัน 

หมวด  ๑๓ 
วิธีการบรหิารและการปฏบิตัิงานของพนักงานเทศบาล 

ข้อ ๒๖๒ ในการบริหารกิจการของเทศบาล  คณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีในรูปแบบ 
คณะเทศมนตรี  อาจมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้นายกเทศมนตรี  เทศมนตรี  ปลัดเทศบาลหรือ        
รองปลัดเทศบาลทําการแทนคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีแล้วแต่กรณีได้  ทั้งน้ี  ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยเทศบาล 
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เทศบาลที่มีการบริหารในรูปแบบเลือกต้ังนายกเทศมนตรีโดยตรง  การรักษาราชการแทน  
หรือการปฏิบัติราชการแทนของนายกเทศมนตรีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล 

ข้อ ๒๖๓  ในสํานักกองหรือส่วนราชการที่ เรียกช่ืออย่างอ่ืน  มีผู้ อํานวยการสํานัก 
ผู้อํานวยการกอง  หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน  คนหน่ึงเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ  
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานัก  กอง  หรือส่วนราชการน้ัน 

ข้อ ๒๖๔ ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาและสั่งการ 
ให้ใช้หลักการแบ่งอํานาจและหน้าที่ตามลักษณะของเรื่องดังต่อไปนี้ 

ปลัดเทศบาล 
(1) เร่ืองที่นายกเทศมนตรีสั่งการเก่ียวกับนโยบายของเทศบาล 
(2) เร่ืองที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระบุให้เป็นอํานาจหน้าที่ของปลัดเทศบาล 
(3) เร่ืองซึ่งตกลงกันไม่ได้ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  ภายใต้บังคับบัญชา 
(4) เร่ืองในหน้าที่สํานักงานเทศบาล 
(5) เร่ืองที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นเป็นปัญหาและเสนอมาเพ่ือรับคําวินิจฉัยหรือในกรณี 
(6) พิเศษอ่ืนใด 
(7) เร่ืองที่ปลัดเทศบาลส่ังการโดยเฉพาะ 
(8) เร่ืองที่หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ  เห็นสมควรเสนอเพ่ือทราบ 
รองปลัดเทศบาล 
เรื่องใดที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ระบุให้เป็นอํานาจหน้าที่ปลัดเทศบาล  หาก   

กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับน้ันมิได้กําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอ่ืน ปลัดเทศบาลจะมอบ
อํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนในนามของปลัดเทศบาลก็ได้ 

หัวหน้าส่วนราชการ 
(1) เร่ืองใดที่เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดอยู่แล้ว  หรือซึ่งจะได้มอบหมายกิจการใหม่ให้

หัวหน้าส่วนราชการน้ันเป็นผู้สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง 
(2) เรื่องเข้าลักษณะที่จะต้องเสนอนายกเทศมนตรี  หรือปลัดเทศบาลให้เสนอปลัดเทศบาล

ตามลําดับ  เมื่อนายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาลพิจารณาวินิจฉัยสั่งการประการใดแล้วให้หัวหน้าส่วนราชการ
พึงปฏิบัติตามคําสั่งน้ัน 

(3) การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการนั้น  หัวหน้าส่วนราชการพึงอนุโลมตามหลักดังกล่าว
ข้างต้นตามลําดับช้ัน 

ข้อ ๒๖๕ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  การกําหนดให้พนักงานเทศบาลตําแหน่ง 
ที่มิได้กําหนดไว้ในประกาศนี้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลในส่วนราชการใด  ฐานะใด  ให้เป็นไปตามที่
นายกเทศมนตรีมอบหมาย  โดยทําเป็นหนังสือ  ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนด 

ข้อ ๒๖๖ อํานาจในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติการปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอ่ืน 
ที่ผู้ดํารงตําแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคําสั่งใด  หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องใด  ถ้ากฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคําสั่งใด  หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องน้ันมิได้
กําหนดเร่ืองการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอ่ืน  หรือมิได้ห้ามเร่ืองการมอบอํานาจไว้ผู้ดํารงตําแหน่งน้ันอาจมอบ
อํานาจให้ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทนได้  ดังนี้ 
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(1) ปลัดเทศบาลอาจมอบให้รองปลัดเทศบาล  ผู้อํานวยการสํานัก  ผู้อํานวยการกอง  หรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน 

(2) ผู้อํานวยการสํานัก  ผู้อํานวยการกอง  หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนอาจ
มอบให้พนักงานเทศบาลในกองหรือส่วนราชการน้ัน 

การมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนตาม  วรรคหน่ึง (๑)  และ (๒)  ให้ทําเป็นหนังสือ 

ข้อ ๒๖๗ เมื่อมีการมอบอํานาจตามข้อ  ๒๖๖  โดยชอบแล้ว  ผู้รับมอบอํานาจมีหน้าที่ต้อง 
รับมอบอํานาจน้ัน  และจะมอบอํานาจน้ันให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนต่อไปไม่ได้ 

ข้อ ๒๖๘ ในการมอบอํานาจตามข้อ  ๒๖๖ (๑)  และ (๒)  ให้ผู้มอบอํานาจพิจารณาถึงการ
อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน  ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ  การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพ
ของตําแหน่งของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบอํานาจตามวัตถุประสงค์ 
ของการมอบอํานาจดังกล่าว 

เมื่อได้มอบอํานาจแล้ว  ผู้มอบอํานาจมีหน้าที่กํากับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับ
มอบอํานาจ  และให้มีอํานาจแนะนําและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอํานาจได้ 

ข้อ ๒๖๙ ในกรณีที่ไม่มีปลัดเทศบาล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้รองปลัดเทศบาล
เป็นผู้รักษาราชการแทน  ถ้ามีรองปลัดเทศบาลหลายคน  ให้นายกเทศมนตรีแต่งต้ังรองปลัดเทศบาลคนหน่ึง
เป็นผู้รักษาราชการแทน  ถ้าไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรองปลัดเทศบาล  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้      
ให้นายกเทศมนตรีแต่งต้ังพนักงานเทศบาลในเทศบาลซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าผู้อํานวยการกองหรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนเป็นผู้รักษาราชการแทน 

156ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไม่ได้แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทน หรือกรณีที่ไม่มีนายกเทศมนตรี 
และไม่มีการแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนตามวรรคหน่ึง ให้รองปลัดเทศบาลหรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีอาวุโส 
ตามแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน 

ข้อ ๒๗๐157ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานัก  ผู้อํานวยการกอง  หรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  ให้นายกเทศมนตรีแต่งต้ังพนักงาน
เทศบาลในสํานัก  กองหรือส่วนราชการน้ันคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควร  ให้เป็นผู้รักษาราชการแทนได้  แต่เพ่ือ
ความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในสํานัก  กองหรือส่วนราชการน้ัน นายกเทศมนตรีอาจจะ
แต่งต้ังพนักงานเทศบาลคนใดคนหนึ่งซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่า  ผู้อํานวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่
เรียกช่ืออย่างอ่ืนเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ 

ข้อ ๒๗๑ ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน 
ในกรณีที่มีผู้ดํารงตําแหน่งใด  หรือผู้รักษาราชการแทนผู้ดํารงตําแหน่งน้ันมอบหมายหรือ 

มอบอํานาจให้ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับ 
ผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอํานาจ 

                                                           
156

ข้อ 269 วรรคสอง แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน ๒๕๕8 
157

 ข้อ ๒๗๐ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๖ 
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ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืนแต่งต้ังให้ผู้ดํารงตําแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอํานาจหน้าที่ 
อย่างใด  ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน  มีอํานาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอํานาจหน้าที่
เช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งน้ันในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วย  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๗๒ การเป็นผู้รักษาราชการแทนตามท่ีกําหนดในมาตรฐานทั่วไปน้ี  ไม่กระทบกระเทือน
อํานาจนายกเทศมนตรีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่จะแต่งต้ังพนักงานเทศบาลอ่ืนเป็นผู้รักษาราชการแทนตาม
อํานาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมาย 

ในกรณีที่มีการแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนตามวรรคหน่ึง  ให้ผู้ดํารงตําแหน่งรอง  พ้นจาก
ความเป็นผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับการแต่งต้ังตามวรรคหน่ึงเข้ารับหน้าที่ 

ข้อ ๒๗๓ ในกรณีที่ตําแหน่งพนักงานเทศบาลตําแหน่งอ่ืนว่างลง  หรือผู้ดํารงตําแหน่ง       
ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  และเป็นกรณีที่มิได้มีการกําหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทนและการรักษา
ราชการแทน  ให้นายกเทศมนตรีมีอํานาจสั่งให้พนักงานเทศบาลที่เห็นสมควรให้รักษาการในตําแหน่งน้ันได้  
โดยให้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ  ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด  สําหรับกรณี
ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่างลงหรือผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
และมีการแต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยไว้  ให้ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเป็นผู้รักษาการในตําแหน่ง  ถ้ามีผู้ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยหลายคน  ให้นายกเทศมนตรีมีอํานาจแต่งต้ังให้ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย  คนหน่ึงหรือหลายคน
รักษาการในตําแหน่งตามลําดับไว้เป็นการล่วงหน้าได้ 

ผู้รักษาการในตําแหน่งตามวรรคหน่ึง  ให้มีอํานาจหน้าที่ตามตําแหน่งที่รักษาการนั้น ในกรณี 
ที่มีกฎหมายอ่ืน  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  มติคณะกรรมการตามกฎหมาย  หรือ  คําสั่ง
ผู้บังคับบัญชาแต่งต้ังให้ผู้ดํารงตําแหน่งน้ัน  เป็นกรรมการหรือให้มีอํานาจหน้าท่ีใด  ก็ให้ผู้รักษาการในตําแหน่ง
ทําหน้าที่กรรมการหรือมีอํานาจหน้าที่อย่างน้ัน  ในระหว่างที่รักษาการในตําแหน่ง  แล้วแต่กรณี 

หมวด ๑๔ 
กิจการอันเกี่ยวกบัการบรหิารงานบคุคล 

ส่วนที่ ๑ 
การสั่งพนกังานประจําเทศบาล 

ข้อ ๒๗๔ ให้นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.   มีอํานาจสั่งพนักงานเทศบาลให้
ประจําเทศบาลเป็นการช่ัวคราว  โดยให้พ้นจากตําแหน่งหน้าที่เดิมได้  ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็น
ดังต่อไปนี้ 

(1) เมื่อพนักงานเทศบาลมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ากระทําผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา  เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ  หรือกรณีที่ถูกฟ้องน้ัน  พนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้และถ้า ให้ผู้น้ัน 
คงอยู่ในตําแหน่งหน้าที่เดิมต่อไปจะเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวนสอบสวน  หรืออาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ 

(2)  เมื่อพนักงานเทศบาลกระทําหรือละเว้นกระทําการใดจนต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่า
เป็นผู้กระทําความผิดอาญา  และผู้มีอํานาจดังกล่าวพิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาถึง
ที่สุดน้ันได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการกระทําหรือละเว้นกระทําการน้ันเป็นความผิดวินัยร้ายแรง 
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(3) เมื่อพนักงานเทศบาลละท้ิงหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ  และผู้บังคับบัญชาได้
ดําเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร  และการละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการน้ันเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

(4) เมื่อพนักงานเทศบาลกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อ
ผู้บังคับบัญชา  หรือให้ถ้อยคํารับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไป
เก่ียวกับวินัย  การรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัยและได้มีการบันทึกถ้อยคํารับสารภาพเป็นหนังสือ 

(5) เมื่อพนักงานเทศบาลมีกรณีถูกแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้น  ทําการสอบสวนในกรณีถูก
กล่าวหา  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะต้องห้ามสําหรับพนักงานเทศบาล 

(6) เมื่อพนักงานเทศบาลมีกรณีถูกแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวน  หรือมีการ
ใช้สํานวนการสอบสวนพิจารณาดําเนินการในกรณีถูกกล่าวหา  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถ
ในอันที่จะปฏิบัติราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตน  ไม่เหมาะสมกับตําแหน่ง หน้าที่ราชการ
หรือมีกรณีที่ปรากฏชัดแจ้งตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย  และการดําเนินการทางวินัย 

(7)  เมื่อพนักงานเทศบาลผู้ดํารงตําแหน่งใดมีกรณีถูกกล่าวหา  หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่า
มีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการในตําแหน่งน้ันซึ่งผู้บังคับบัญชาได้สืบสวนแล้วเห็นว่ากรณี 
มีมูล  และถ้าให้ผู้น้ันคงอยู่ในตําแหน่งเดิมต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ 

(8) เมื่อพนักงานเทศบาลได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
(9) เมื่อพนักงานเทศบาลได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรส  ซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

หรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ 
(10) เมื่อพนักงานเทศบาลได้รับทุนรัฐบาลหรือทุนของเทศบาลให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรม

ในประเทศ  หรือต่างประเทศ 
(11) กรณีอ่ืนที่มีเหตุผลความจําเป็นพิเศษเพ่ือประโยชน์แก่ราชการ โดยได้รับความ 

เห็นชอบจาก  ก.ท.จ. 

ข้อ ๒๗๕ ในการเสนอขอให้  ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบการส่ังพนักงานเทศบาลให้
ประจําเทศบาล  ให้แสดงรายละเอียดในคําเสนอขอ  ดังต่อไปนี้ 

(1) คําช้ีแจง  เหตุผลความจําเป็นและประโยชน์แก่ราชการ  และระยะเวลาที่จะสั่ง
พนักงานเทศบาลให้ประจําเทศบาล  ทั้งน้ี  ต้องไม่เกินหกเดือน เว้นแต่การส่ังประจําเทศบาลตามข้อ  ๒๗๔ 
(๘) (๙) และ(๑๐)  ให้สั่งได้ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้น้ันได้รับอนุญาตให้ลา 

(2) หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการที่จะมอบหมายแก่ผู้ถูกสั่งให้ประจํา
เทศบาล  ยกเว้นกรณีตามข้อ  ๒๗๔ (๘) (๙) และ (๑๐) 

ข้อ ๒๗๖ การสั่งพนักงานเทศบาลให้ประจําเทศบาล   ให้นายกเทศมนตรีสั่งได้ตามมติของ 
ก.ท.จ.  เป็นเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ถูกสั่งให้ประจํา  เว้นแต่ กรณีสั่งประจําเทศบาลตามข้อ ๒๗๔ (๘) 
(๙) และ (๑๐)  ให้สั่งได้ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้น้ันได้รับอนุญาตให้ลา 

เมื่อมีการสั่งพนักงานเทศบาลผู้ใดให้ประจําเทศบาลแล้ว  และถ้านายกเทศมนตรี เห็นว่ายังมี
เหตุผลความจําเป็นพิเศษที่จะต้องสั่งให้ผู้น้ันประจําต่อไปอีกเกินกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ให้ขอความ
เห็นชอบขยายเวลาต่อ  ก.ท.จ. ได้อีกไม่เกินหน่ึงปี  โดยเมื่อรวมกันแล้วให้ขยายเวลาสั่งประจําเทศบาล ได้ไม่เกิน
หน่ึงปีหกเดือน  ทั้งน้ี ให้ขอขยายเวลาก่อนวันครบกําหนดเวลาเดิมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  เว้นแต่กรณีที่มี
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การขอความเห็นชอบขยายเวลาตามวรรคสองให้นําความข้อ ๒๗๕ (๑) และ (๒) มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๗๗ ในการเสนอขอให้  ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบการส่ังพนักงานเทศบาลให้
ประจําเทศบาลสําหรับกรณีมีเหตุผลความจําเป็นตามข้อ ๒๗๔ (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) หากเทศบาลเห็นว่า  
เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารราชการของเทศบาล และให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทดแทนในตําแหน่ง  ผู้ที่ถูกสั่ง 
ให้ประจําเทศบาล  ให้เทศบาลดําเนินการตามข้อ ๒๗๕ (๑) และ (๒)  และให้เสนอขอกําหนดตําแหน่งประจํา
เทศบาลเพ่ิมใหม่  เพ่ือรองรับพนักงานเทศบาล ผู้ถูกสั่งให้ประจําดังกล่าวเป็นการเฉพาะตัว โดยให้กําหนด 
เป็นเง่ือนไขว่า หากตําแหน่งประจําเทศบาลว่างลงให้ยุบเลิกตําแหน่งได้   

สําหรับการสั่งประจําเทศบาลตามวรรคหน่ึง  เมื่อ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว     
ให้ ก.ท.จ. เสนอเรื่องการขอกําหนดตําแหน่งประจําเทศบาล  พร้อมด้วยเหตุผลความจําเป็นในการสั่งพนักงาน
เทศบาลผู้น้ันประจําเทศบาล  ให้ ก.ท.ให้ความเห็นชอบก่อน   

เมื่อ  ก.ท.จ. และ ก.ท. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามวรรคสองแล้ว ให้นายกเทศมนตรี 
สั่งพนักงานเทศบาลผู้น้ันให้ประจําเทศบาล ตามความเห็นชอบของ ก.ท.จ. และให้นําความท่ีกําหนด 
ในข้อ ๒๗๖  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๗๘ เมื่อนายกเทศมนตรีสั่งพนักงานเทศบาลผู้ใดให้ประจําเทศบาล  โดยมีเหตุผลความ
จําเป็นในกรณีใดแล้ว เมื่อหมดความจําเป็นหรือครบกําหนดเวลาตามข้อ ๒๗๖  ให้นายกเทศมนตรีโดยความ
เห็นชอบของ  ก.ท.จ. สั่งให้ผู้น้ันดํารงตําแหน่งเดิม หรือแต่งต้ัง ให้ดํารงตําแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้น้ัน 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ัน 

ข้อ ๒๗๙ หากเป็นการสั่งพนักงานเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา  ให้สั่งประจําสถานศึกษา
เท่าน้ัน 

ข้อ ๒๘๐ การให้พ้นจากตําแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน การแต่งต้ัง การเลื่อนข้ันเงินเดือน
การดําเนินการทางวินัย  และการออกจากราชการของพนักงานเทศบาลที่ถูกสั่งให้  ประจําเทศบาลให้ถือ
เสมือนว่าผู้ถูกสั่งน้ันดํารงตําแหน่งเดิม 

ส่วนที่ ๒ 
การสั่งพนกังานเทศบาลไปช่วยปฏบิตัริาชการ 

ข้อ ๒๘๑ ในประกาศน้ี 
“การส่ังพนักงานเทศบาลไปช่วยปฏิบัติราชการเป็นการช่ัวคราว”  หมายความว่า  การให้

พนักงานเทศบาลไปช่วยปฏิบัติราชการในส่วนราชการอ่ืนภายในเทศบาลเดียวกันหรือต่างเทศบาลหรือส่วน
ราชการอ่ืน  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

ข้อ ๒๘๒ นายกเทศมนตรีมีอํานาจสั่งให้พนักงานเทศบาลในส่วนราชการหรือสถานศึกษาหน่ึง
ไปช่วยปฏิบัติราชการในอีกส่วนราชการหรือสถานศึกษาหน่ึงในเทศบาลเดียวกันเป็นการช่ัวคราวได้ทุกตําแหน่ง 
โดยไม่ขาดจากหน้าที่ในตําแหน่งเดิม 
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การสั่งให้พนักงานเทศบาลให้ไปช่วยปฏิบัติราชการตามวรรคหน่ึง  ให้คํานึงถึงภารกิจ หน้าที่ 
ที่ต้องไปปฏิบัติมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของ
พนักงานเทศบาลผู้น้ันด้วย 

ข้อ ๒๘๓ ห้ามมิให้สั่งพนักงานเทศบาลไปช่วยปฏิบัติราชการในเทศบาลอ่ืน  ส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืน  เว้นแต่กรณีมีความจําเป็นและสําคัญอย่างย่ิง  
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการโดยรวม  นายกเทศมนตรีอาจสั่งให้พนักงานเทศบาลไปช่วยปฏิบัติราชการ 
ในเทศบาลอ่ืน  ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนได้ โดยให้พิจารณา 
ถึงผลกระทบที่อาจเกิดความเสียหายกับเทศบาลต้นสังกัดเป็นหลัก และต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขดังน้ี 

(1) ให้ผู้มีอํานาจของหน่วยงานอื่นที่ประสงค์ขอตัวพนักงานเทศบาลไปช่วยปฏิบัติ 
ราชการกับนายกเทศมนตรีของเทศบาลต้นสังกัด  ทําความตกลงกัน  โดยมีหนังสือยินยอม 

(2) พนักงานเทศบาลผู้ที่จะถูกสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการจะต้องสมัครใจที่จะไปช่วย
ปฏิบัติราชการในหน่วยราชการอ่ืนน้ัน และต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในงานตามภารกิจที่ไปช่วยปฏิบัติ
ราชการน้ัน  และตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของพนักงานผู้น้ันด้วย 

(3) การส่ังพนักงานให้ช่วยปฏิบัติราชการ  ให้สั่งได้เป็นการช่ัวคราวครั้งละไม่เกิน  
๖  เดือน และในกรณีเดียวกันให้สั่งช่วยปฏิบัติราชการได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง  

(4) หากมีเหตุผลความจําเป็นต้องรีบให้ช่วยปฏิบัติราชการในกรณีเดียวกันตาม (๓)  
เกินกว่า  ๒  ครั้ง  ให้เทศบาลเสนอเหตุผลความจําเป็นต่อ ก.ท.จ.เพ่ือพิจารณาเมื่อ ก.ท.จ.มีมติเป็นประการใด
แล้วให้เทศบาลปฏิบัติตามน้ัน 

(5) การสั่งให้พนักงานเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาไปช่วยปฏิบัติราชการตามข้อ  ๒๘๒  
และข้อ  ๒๘๓  ให้กระทําได้  เพ่ือช่วยปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการเรียนการสอนในสถานศึกษาเท่าน้ัน 

ส่วนที่ ๓ 
การขอยืมตัวข้าราชการ  พนักงานหรือลกูจ้างหน่วยงานอ่ืนมาช่วยปฏบิตัิงาน 

ข้อ ๒๘๔ ในหลักเกณฑ์น้ี 
“การขอยืมตัวข้าราชการ”  หมายความว่า  การท่ีเทศบาลขอยืมตัว  ข้าราชการพนักงานหรือ

ลูกจ้างของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนที่มิใช่พนักงานหรือ
ลูกจ้างเทศบาลมาปฏิบัติงานในเทศบาลเป็นการช่ัวคราว” 

ข้อ ๒๘๕ เพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ  เทศบาลอาจขอยืมตัวข้าราชการ  พนักงานหรือ
ลูกจ้างของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มิใช่พนักงานหรือลูกจ้าง
เทศบาลมาช่วยปฏิบัติงานช่ัวคราวได้  โดยต้องพิจารณาตกลงกับหน่วยราชการ  หน่วยงานรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มิใช่เทศบาลน้ันก่อน   โดยเจ้าตัวต้องสมัครใจและผู้มีอํานาจของสังกัดเดิมได้
เห็นชอบแล้ว 

การขอยืมตัวข้าราชการ  พนักงานหรือลูกจ้าง  ตามวรรคหน่ึง  ให้คํานึงถึงภารกิจหน้าที่ที่จะ 
ขอยืมตัวมาช่วยปฏิบัติต้องมีความเหมาะสม  สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของผู้น้ันด้วย 

ข้อ ๒๘๖ ระยะเวลาการขอยืมตัวราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  หน่วยงาน
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนมาช่วยปฏิบัติงานช่ัวคราว  ให้เป็นไปตามที่ผู้มีอํานาจของต้น
สังกัดเดิมกําหนด 
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ข้อ ๒๘๗ ค่าตอบแทนข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  ที่เทศบาลขอยืมตัวมาให้เป็นตามที่ 
ก.ท. กําหนด 

ส่วนที่ ๔ 
การพฒันาพนกังานเทศบาล 

ข้อ ๒๘๘ ให้เทศบาลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ   เป็นพนักงานเทศบาลก่อน
มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของ    ทางราชการ    หลักและวิธีปฏิบัติราชการบทบาท 
และหน้าที่ของข้าราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและแนวทางปฏิบัติตน
เพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดี  

ข้อ ๒๘๙ การพัฒนาพนักงานเทศบาล  ตามข้อ ๒๘๘ ต้องกําหนดให้ผู้ได้รับการบรรจุ เข้ารับ
ราชการเป็นพนักงานเทศบาลทุกคนให้ได้รับการพัฒนาและต้องดําเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตร 
ที่  ก.ท. กําหนด  ดังนี้ 

1) หลักและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ 
2) บทบาทและหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 
3) แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือเป็นพนักงานทั่วไป 
4) ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการสําหรับพนักงานบรรจุใหม่  และการพัฒนาเก่ียวกับ

งานในหน้าที่ความรับผิดชอบ  
หากเทศบาลมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความจําเป็นในการพัฒนา  

ของแต่ละเทศบาลก็ให้กระทําได้  ทั้งน้ี  เทศบาลที่จะดําเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่  ก.ท. กําหนดเป็น
หลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจําเป็นที่เทศบาลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป 

ข้อ ๒๙๐ การพัฒนาเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่  ให้เทศบาลสามารถเลือกใช้วิธีการ
พัฒนาอื่น ๆ  ได้  เช่น  การพัฒนาโดยการปฐมนิเทศ  การพัฒนาในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การ
พัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา  การฝึกภาคสนาม  การพัฒนาเฉพาะด้าน 

ข้อ ๒๙๑ การพัฒนาน้ี  อาจกระทําได้โดยสํานักงาน ก.ท.จ. เทศบาลต้นสังกัด หรือสํานักงาน 
ก.ท. ร่วมกับเทศบาลต้นสังกัด   หรือเทศบาลต้นสังกัดร่วมกับสํานักงาน ก.ท.จ. หรือเทศบาลต้นสังกัดร่วมกับ
ส่วนราชการอ่ืนก็ได้ 

ข้อ ๒๙๒ การพัฒนาพนักงานเทศบาลบรรจุใหม่ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
(1) การปฐมนิเทศ  ให้กระทําก่อนมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติก่อนการบรรจุเข้ารับราชการ 
(2) หลักสูตรการพัฒนา  ที่ให้เป็นไปตามหลักสูตรที่กําหนดตามข้อ  ๒๘๙       
(3) การเลือกวิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ให้เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือ      

หลายวิธีการควบคู่กันไป  แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละเทศบาล เช่น การงบประมาณ   สื่อการฝึกอบรม  
วิทยากร  ระยะเวลา  กําลังคนที่รับผิดชอบการฝึกอบรม  และกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการอบรม 

(4) ประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา    โดยประเมินความรู้และทักษะตลอดจน
ทัศนคติของผู้เข้ารับการพัฒนา  และติดตามการนําผลไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ข้อ ๒๙๓ การดําเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาลบรรจุใหม่น้ี  ควรกระทําภายในระยะเวลา 
ที่พนักงานเทศบาลผู้น้ันยังอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
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ข้อ ๒๙๔ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ
ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม  และจริยธรรม  อันจะทําให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

ข้อ ๒๙๕ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง  รวมท้ังผู้ใต้บังคับบัญชาที่เพ่ิงย้ายหรือโอนมาดํารง
ตําแหน่ง  ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 

ข้อ ๒๙๖ การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาน้ัน  ผู้บังคับบัญชาอาจเป็นผู้ดําเนินการเองหรือ
มอบหมายให้ผู้ที่เหมาะสมดําเนินการ โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนา  ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล
หรือเป็นกลุ่ม ซึ่งอาจใช้วิธีการฝึกอบรมหรือวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ   โดยพิจารณาดําเนินการหาความจําเป็นในการ
พัฒนาจากการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงาน  การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลหรือข้อเสนอของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเอง 

ข้อ ๒๙๗ การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น  ต้องพัฒนาทั้ง  ๕  ด้าน  ได้แก่ 
(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ได้แก่  ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน

โดยทั่วไป  เช่น  สถานที่  โครงสร้างของงาน  นโยบายต่าง ๆ  
(2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง  ได้แก่  ความรู้ความสามารถ

ในการปฏิบัติงานของตําแหน่งหน่ึงตําแหน่งใดโดยเฉพาะ  เช่น  งานฝึกอบรม  งานพิมพ์ดีดงานด้านช่าง   
(3) ด้านการบริหาร  ได้แก่  รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการบริหารคน

เช่น  ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน 
(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ได้แก่  การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี  ส่งเสริมให้สามารถ

ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การทํางาน การสื่อ
ความหมาย  การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย 

(5) ด้านคุณธรรม  และจริยธรรม  ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

ข้อ ๒๙๘ ขั้นตอนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  แบ่งได้ดังน้ี 
(1) การเตรียมการและการวางแผน  ให้กระทําดังน้ี 

(ก) การหาความจําเป็นในการพัฒนา 
การหาความจําเป็นในการพัฒนาผู้ ใ ต้บังคับบัญชาแต่ละคน  หมายถึง  

การศึกษาวิเคราะห์ดูว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้
สําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ 

(ข) ประเภทของความจําเป็น  ได้แก่  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงานด้านความรู้
และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

(2) การดําเนินการพัฒนา  ให้กระทําดังน้ี 
(ก) การเลือกวิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่

เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาจากการหาความ จําเป็นในการพัฒนาแล้ว  ผู้บังคับบัญชาควรนํา
ข้อมูลเหล่าน้ันมาพิจารณากําหนดกลุ่มเป้าหมาย  และเรื่องที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจําเป็นต้อง  ได้รับการพัฒนา  
ได้แก่  ผู้ใต้บังคับบัญชาที่สมควรจะได้รับการพัฒนามีใครบ้าง และแต่ละคนสมควรจะได้รบัการพัฒนาในเร่ืองอะไร  
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(ข) วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
โดยเลือกใช้วิธีการพัฒนาได้หลายวิธีด้วยกัน เช่น การสอนงาน การมอบหมายงาน การสับเปลี่ยนโยกย้าย
หน้าที่  การรักษาราชการแทนหรือรักษาการในตําแหน่ง การส่งไปศึกษาดูงาน การฝึกอบรม ประชุม         
เชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา  เป็นต้น 

(3) ขั้นการทดลองปฏิบัติ  ให้กระทําดังน้ี 
(ก) ให้ทดลองปฏิบัติ โดยเร่ิมต้นจากงานที่ง่าย ๆ  ก่อน  แล้วค่อยให้ทํางานที่ยากข้ึน

ตามลําดับ 
(ข) ให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนถึงเหตุผลและขั้นตอนวิธีการทํางาน เพ่ือตรวจสอบดูว่า

ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจและเรียนรู้วิธีการทํางานมากน้อยเพียงใด 
(ค) ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดต่าง ๆ  ที่อาจเกิดขึ้น  โดยควรคํานึงถึง 

สิ่งเหล่าน้ีด้วยคือ  หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ให้ยกย่องชมเชยก่อนที่จะแก้ข้อผิดพลาด  ให้ผู้เข้ารับการสอน
แก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเอง  อย่าแก้ไขข้อผิดพลาดให้เกินขอบเขต  อย่าแก้ไขข้อผิดพลาดต่อหน้า ผู้อ่ืน    
และอย่าด่วนตําหนิผู้เข้ารับการสอนเร็วเกินไป 

(ง) กระตุ้นและให้กําลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  เพ่ือให้มีกําลังใจและมีความเช่ือมั่น
ในตัวเองที่จะเรียนรู้งานต่อไป 

(จ) ให้ดําเนินการสอนต่อไปเรื่อย ๆ  จนแน่ใจได้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาได้เรียนรู้    
และสามารถปฏิบัติงานน้ันได้ถูกต้องจึงยุติการสอน 

 
(4) ขั้นตอนติดตามผลให้กระทําดังน้ี 

(ก) มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง  
(ข) เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้  ในกรณีที่มีปัญหา 
(ค) ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเร่ิมแรก และค่อย ๆ ลดการตรวจสอบลง  

เมื่อผู้บังคับบัญชาแน่ใจว่า  ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง 
(ง) แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชา

ปฏิบัติได้ดี  และส่วนที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมสร้างความเช่ือมั่นในตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่อง
เพ่ือให้การปฏิบัติงานสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

ข้อ ๒๙๙ ให้เทศบาล จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ
ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทําให้ปฏิบัติ หน้าที่ราชการในตําแหน่งน้ันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ต้องกําหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ
พัฒนาพนักงานเทศบาลที่  ก.ท. กําหนด โดยให้กําหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลมีระยะเวลา ๓ ปี 
ตามรอบของแผนอัตรากําลังของพนักงานเทศบาลน้ัน 

ข้อ ๓๐๐ ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ให้เทศบาลแต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประกอบด้วย 
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(1) นายกเทศมนตรี      เป็นประธานกรรมการ 
(2) ปลัดเทศบาล      เป็นกรรมการ 
(3) ผู้อํานวยการสํานัก  ผู้อํานวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการอ่ืน   เป็นกรรมการ 
(4) หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย   เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ข้อ ๓๐๑ แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(1) หลักการและเหตุผล 
(2) เป้าหมายการพัฒนา 
(3) หลักสูตรการพัฒนา 
(4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา 
(5) งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา 
(6) การติดตามและประเมินผล 

ข้อ ๓๐๒ หลักการและเหตุผลในการจัดทําแผนการพัฒนา เป็นการหาความจําเป็นในการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล   การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาพนักงานเทศบาลตําแหน่งต่างๆ   
ทั้งในฐานะตัวบุคคล  และฐานะตําแหน่งตามที่กําหนดในส่วนราชการตามแผนอัตรากําลังของเทศบาล ตลอด
ทั้งความจําเป็นในด้านความรู้ความสามารถท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะ
ของงานในแต่ละตําแหน่ง ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

ข้อ ๓๐๓ เป้าหมายในการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ต้องกําหนดให้มีความชัดเจน และ
ครอบคลุมพนักงานเทศบาลทุกคน และตําแหน่งตามแผนอัตรากําลังของเทศบาลทุกตําแหน่ง โดยกําหนด 
ให้พนักงานเทศบาลต้องได้รับการพัฒนาทุกตําแหน่งภายในรอบระยะเวลา ๓ ปีของแผนการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล 

ข้อ ๓๐๔ หลักสูตรการพัฒนา สําหรับพนักงานเทศบาลแต่ละตําแหน่งต้องได้รับการพัฒนา
อย่างน้อยในหลักสูตรหน่ึงหรือหลายหลักสูตร  ดังนี้ 

(1) หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
(2) หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
(3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง 
(4) หลักสูตรด้านการบริหาร 
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ข้อ ๓๐๕ วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล ให้เทศบาลดําเนินการเอง หรืออาจมอบหมาย
สํานักงาน ก.ท.จ. หรือผู้ที่เหมาะสมดําเนินการ  หรือดําเนินการร่วมกับสํานักงาน ก.ท.จ. ส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานอ่ืน  โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหน่ึง หรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจําเป็น ความเหมาะสม ดังน้ี 

(1) การปฐมนิเทศ 
(2) การฝึกอบรม  
(3) การศึกษา หรือดูงาน 
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
(5) การสอนงาน การให้คําปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 
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ระยะเวลาดําเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องกําหนดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย     
ที่เข้ารับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร 

ข้อ ๓๐๖ งบประมาณในการดําเนินการพัฒนาเทศบาลต้องจัดสรรงบประมาณสําหรับการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล ตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลอย่างชัดเจน แน่นอน เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อ ๓๐๗ การติดตามและประเมินผลการพัฒนาเทศบาลต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล  เพ่ือให้ทราบถึงความสําเร็จของการพัฒนา ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา  

ข้อ ๓๐๘ ให้เทศบาลจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามข้อ  ๒๙๙  แล้วเสนอให้ 
ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

ในการพิจารณาของ  ก.ท.จ. ตามวรรคหน่ึง  ให้ ก.ท.จ. พิจารณาถึงความจําเป็นในการพัฒนา 
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนางบประมาณท่ี
เทศบาลจัดสรรสําหรับการพัฒนา เมื่อ ก.ท.จ. พิจารณามีมติเห็นชอบแล้วให้เทศบาลประกาศใช้บังคับเป็น
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลต่อไป 

เมื่อครบกําหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ๓ ปี แล้ว ให้เทศบาล
ดําเนินการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามข้อ  ๒๙๙  เป็นระยะเวลา ๓ ปี ในรอบถัดไปทั้งน้ี      
ให้เป็นไปตามระยะเวลาของแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาลด้วย 

ข้อ ๓๐๙ ในการพิจารณาของ  ก.ท.จ. ตามข้อ  ๓๐๘ หาก  ก.ท.จ.  เห็นว่าแผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาลยังไม่เหมาะสม ให้เทศบาลดําเนินการปรับปรุง แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลดังกล่าว  
ตามความเห็นของ  ก.ท.จ.   

ข้อ ๓๑๐ ให้  ก.ท.จ. ตรวจสอบและกํากับดูแลให้เทศบาลดําเนินการพัฒนาพนักงาน 
เทศบาล ตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลที่ได้ประกาศใช้บังคับ ทั้งน้ี  เทศบาลต้องจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือให้สามารถดําเนินการตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อ ๓๑๑ การพัฒนาพนักงานเทศบาลโดยการให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ หมายถึง การ
เพ่ิมพูนความรู้ ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาในประเทศโดยใช้เวลาในการ
ปฏิบัติราชการ เพ่ือให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ข้อ ๓๑๒ ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจอนุมัติให้พนักงานเทศบาลไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ  
ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ 

การให้พนักงานเทศบาลไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ตามวรรคหน่ึง  ให้นายกเทศมนตรี
พิจารณาถึงอัตรากําลังพนักงานเทศบาลที่มีอยู่   โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอ ไม่ให้เสียหายแก่ราชการ 
และไม่ต้องต้ังอัตรากําลังเพ่ิม 

ข้อ ๓๑๓ พนักงานเทศบาลที่จะไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
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(1) เป็นผู้ที่พ้นกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว 
(2) ผู้ไปศึกษาขั้นตํ่ากว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ผู้ไปศึกษาขั้นปริญญาตรี

ต้องมีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี ผู้ไปศึกษาขั้นที่สูงกว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน๔๕ ปีนับถึงวันเร่ิมต้นเปิดภาค
การศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก ก.ท.จ. เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

(3) เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชาต้ังแต่ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่าข้ึนไปรับรองว่าเป็นผู้ที่มี
ความประพฤติดี และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

(4) เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างถูกต้ังกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟ้องคดีอาญา     
เว้นแต่กรณีถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดที่ไม่อยู่ในข่ายต้องรอการเล่ือนข้ันเงินเดือนตามประกาศกําหนดการ
เลื่อนข้ันเงินเดือนสําหรับพนักงานเทศบาล 

(5) สําหรับผู้ที่เคยได้รับอนุมัติไปศึกษาตามประกาศน้ี หรือระเบียบอ่ืนมาแล้วจะต้อง
กลับมาปฏิบัติราชการภายหลังจากสําเร็จการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

ข้อ ๓๑๔ การให้พนักงานเทศบาลไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ให้พิจารณาตามแนวทาง
ดังต่อไปนี้ 

(1) สาขาวิชาและระดับการศึกษา โดยปกติจะต้องสอดคล้องหรือเป็นประโยชน์กับ
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่ดํารงอยู่ตามท่ี ก.ท. กําหนด  เว้นแต่พนักงานเทศบาลต้องการไปศึกษาเพ่ือพัฒนา
ตนเองและนายกเทศมนตรีเห็นชอบด้วย 

(2) จะต้องไปศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยหรือกระทรวงศึกษาธิการ
ให้การรับรองมาตรฐานหลักสูตรแล้ว 

ข้อ ๓๑๕ พนักงานเทศบาลที่จะไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ จะต้องย่ืนเอกสารดังต่อไปน้ี
ประกอบการพิจารณาด้วย ค 

(1) บันทึกแสดงเหตุผลและความจําเป็นที่จะไปศึกษาเพ่ิมเติม 
(2) หลักสูตรหรือแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา พร้อมหนังสือตอบรับ

จากสถาบันการศึกษานั้น ๆ  
(3) หลักฐานการศึกษาของผู้ที่จะไปศึกษา 
(4) คํารับรองของผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๓๑๓ (๓) 

ข้อ ๓๑๖ พนักงานเทศบาลที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศจะต้องศึกษาให้สําเร็จ
ภายในระยะเวลาที่สถาบันการศึกษานั้น ๆ กําหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรการศึกษา 

หากศึกษาไม่สําเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหน่ึง นายกเทศมนตรีอาจพิจารณาขยายเวลา
การศึกษาได้ตามเหตุผลความจําเป็นเฉพาะกรณีคร้ังละ ๑ ภาคการศึกษา รวมแล้วไม่เกิน ๒ คร้ังหรือไม่เกิน ๑ 
ปีการศึกษา และเมื่อครบกําหนดเวลาที่ขยายดังกล่าวแล้วหากมีเหตุผลความจําเป็น อาจขยายเวลาการศึกษา
ได้อีกโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. 

ข้อ ๓๑๗ พนักงานเทศบาลที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศจะต้องรายงานผล
การศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปทราบทุกภาคการศึกษา หากพนักงาน
เทศบาลไม่รายงานผลการศึกษาโดยไม่มีเหตุอันสมควร นายกเทศมนตรีอาจพิจารณาให้ยุติการศึกษา  
หรือดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง  ตามควรแก่กรณีก็ได้ 
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ข้อ ๓๑๘ ให้เทศบาล ทําสัญญาให้พนักงานเทศบาลที่ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศกลับมา
ปฏิบัติราชการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 

พนักงานเทศบาลผู้ใดไม่กลับมาปฏิบัติราชการตามสัญญา ต้องชดใช้เงินเดือน ทุนที่ได้รับ
ระหว่างศึกษาและเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ กับให้ใช้เงินอีกจํานวนหน่ึงเท่ากับจํานวนเงินเดือน  ทุนและ
เงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบ้ียปรับแก่ทางราชการอีกด้วย 

ในกรณีที่ผู้ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการไม่ครบกําหนดตามสัญญา ก็ให้
ลดจํานวนเงินที่จะต้องชดใช้ลงตามส่วน 

การทําสัญญาให้เป็นไปตามแบบและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  ตามระเบียบ ว่าด้วย
การให้พนักงานเทศบาลไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ โดยอนุโลม 

ข้อ ๓๑๙ พนักงานเทศบาลที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ เมื่อครบกําหนดเวลา
ที่ได้รับอนุมัติหรือเสร็จจากการศึกษาแล้ว จะต้องรีบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการโดยเร็วทั้งน้ี  ต้องไม่เกิน 
๗ วัน นับต้ังแต่วันถัดจากวันที่สําเร็จการศึกษา หรือวันที่ครบกําหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ แล้วแต่กรณี 

สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาในขั้นที่สูงกว่าปริญญาตรี จะต้องมอบวิทยานิพนธ์หรือผลงานวิจัย
ให้เทศบาลต้นสังกัดด้วย 

ข้อ ๓๒๐ เมื่อเทศบาลต้นสังกัดมีความจําเป็นที่จะต้องให้พนักงานเทศบาล ที่ไปศึกษาเพ่ิมเติม
ในประเทศกลับเข้าปฏิบัติราชการก่อนครบกําหนดเวลาท่ีได้รับอนุมัติไม่ว่าในกรณีใด ๆ ให้พนักงานเทศบาล 
ผู้น้ันกลับเข้าปฏิบัติราชการตามคําสั่งทันที 

ข้อ ๓๒๑ การรับเงินเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับอนุมัติไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีกําหนดไว้สําหรับพนักงานเทศบาลพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๓๒๒ เทศบาลอาจกําหนดแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์เก่ียวกับการศึกษาเพ่ิมเติม 
ในประเทศเพ่ิมเติมจากประกาศน้ีเพ่ือให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของเทศบาลนั้น ๆ  ก็ได้  ทั้งน้ี  เท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับประกาศหลักเกณฑ์น้ี 

ข้อ ๓๒๓ พนักงานเทศบาลผู้ใดได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศก่อนวันใช้บังคับ
ตามประกาศน้ี ให้เป็นอันใช้ได้และให้ถือว่าพนักงานเทศบาลผู้น้ันได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมตามประกาศน้ี 

ข้อ ๓๒๔ การพัฒนาพนักงานเทศบาลโดยให้ไปศึกษา ฝึกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย 
ในต่างประเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้พนักงานเทศบาลไปศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน  
ณ ต่างประเทศ ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยกําหนดให้ส่วนราชการที่เป็นกรมที่กําหนดไว้  ในระเบียบดังกล่าว 
ให้หมายความถึงเทศบาลด้วย  

ข้อ ๓๒๕ ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจการอนุมัติให้พนักงานเทศบาล  ไปศึกษา ฝึกอบรมดูงาน 
หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ ให้เป็นอํานาจของนายกเทศมนตรีเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ 

ข้อ ๓๒๖ การอนุมัติให้พนักงานเทศบาลผู้ใดไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ณ  ต่างประเทศ 
ก่อนวันประกาศน้ีใช้บังคับ หากเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบวิธีการท่ีใช้อยู่ในขณะน้ัน ก็ให้เป็นอันใช้ได้  
และให้ดําเนินการเร่ืองการอยู่ศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานต่อพนักงานเทศบาลผู้น้ันตามระเบียบวิธีการน้ันต่อไป 
แต่ทั้งน้ี สําหรับกรณีศึกษาและฝึกอบรม ต้องอยู่ในจํานวนอัตราร้อยละตามท่ีกําหนดในระเบียบว่าด้วยการให้
พนักงานเทศบาลไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  
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ส่วนที่ ๕ 
การประเมินประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิาน 

 ข้อ 327158ในประกาศน้ี 
“ระบบการบริหารผลงาน (Performance Management)” หมายความว่า กระบวนการ

ดําเนินการอย่างเป็นระบบเพ่ือผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย โดยการเช่ือมโยง 
เป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับบุคคลเข้าด้วยกัน 
  ข้อ 328 159การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการพิจารณาในเร่ืองต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการ
น้ัน ได้แก่ การเลื่อนข้ันเงินเดือน และค่าตอบแทนอ่ืนๆ การให้เงินรางวัลประจําปี การพัฒนาและการแก้ไขการ
ปฏิบัติงาน การแต่งต้ังข้าราชการ การให้ออกจากราชการ การให้รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืนๆ 
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และปฏิบัติ
ราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
        การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้คํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance 
Management) ที่ เช่ือมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสู่ผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร คุณภาพและ         
ปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน 
ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ โดยจัดทําการ
ประเมิน อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินช้ีแจง หรือขอคําปรึกษาด้วย 
 ข้อ 329160การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐาน และให้เป็นไปตาม
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ ก.ท. กําหนด 
 ในกรณีที่เทศบาลเห็นควรจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างอ่ืน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ลักษณะงานของเทศบาลก็ให้กระทําได้ โดยความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. แต่ทั้งน้ี ต้องมีสาระไม่น้อยกว่า        
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ ก.ท. กําหนด 
 ข้อ 330 161การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ประเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบ ได้แก่ 
ผลสัมฤทธ์ิของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยผลสัมฤทธ์ิของงานจะต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
      ผลสัมฤทธ์ิของงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือ          
ตรงตามเวลา ที่กําหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 
     พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่ ก.ท. กําหนด และสมรรถนะ   
ตามสายงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่ ก.ท. กําหนด อย่างน้อย 3 สมรรถนะ 
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ข้อ 327 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๕8 
159

ข้อ 328 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๕8 
160

ข้อ 329 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๕8 
161

ข้อ 330 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๕8 
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      ในกรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมินให้ประเมินผลสัมฤทธ์ิ      
ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50 
 ข้อ 331 162ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลปีละ ๒ ครั้ง ตามรอบ
ปีงบประมาณ คือ 
  (1) ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป 
  (2) ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ของปีเดียวกัน 
 ข้อ 332163ในแต่ละรอบการประเมิน ให้เทศบาลนําผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น  ดีมาก ดี  พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีช่วงคะแนนประเมิน          
ของแต่ละระดับ ดังน้ี 
  (1) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต้ังแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป  
  (2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต้ังแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
  (3) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต้ังแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80  
  (4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต้ังแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
  (5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตํ่ากว่าร้อยละ 60”  
 ข้อ 333164ผู้บังคับบัญชาตามข้อ 328 เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล 
ได้แก่ 
  (1) นายกเทศมนตรี สําหรับปลัดเทศบาล 
  (2) ปลัดเทศบาล สําหรับรองปลัดเทศบาล ผู้อํานวยการสํานัก กอง หรือส่วนราชการ     
ที่เรียกช่ือ อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสํานักหรือกอง  

  (3) ผู้อํานวยการสํานัก กอง หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
สํานัก  หรือกอง สําหรับพนักงานเทศบาลที่อยู่ในบังคับบัญชา  
      ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานเทศบาลผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติ
ราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานท่ีผู้รับการประเมินไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ แล้วแต่กรณี 
เป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นเพ่ือประกอบการประเมินของผู้มีอํานาจหน้าที่ประเมิน 
       ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานเทศบาลผู้ได้โอนหรือย้าย หลังวันที่ 1 มีนาคม หรือวันที่   
1 กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานในเทศบาลเดิมก่อนการโอน  
หรือย้าย เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้น้ันแล้วจัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนต้นสังกัดใหม่ เพ่ือประกอบการพิจารณาตามข้อ 328  
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ข้อ 331 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๕8 
163

ข้อ 332 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๕8 
164

ข้อ 333 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๕8 
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 ข้อ 334165การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ให้ดําเนินการตามวิธีการ 
ดังต่อไปนี้ 
    (1) ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเร่ิมรอบการประเมินให้เทศบาลประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 
     (2) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ประเมินตามข้อ 333 และผู้รับการ
ประเมินกําหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานกําหนดตัวช้ีวัด 
หรือหลักฐานบ่งช้ีความสําเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  
    สําหรับการกําหนดตัวช้ีวัด ให้พิจารณาวิธีการถ่ายถอดจากบนลงล่างเป็นหลักก่อน ในกรณีที่       
ไม่อาจดําเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการกําหนดตัวช้ีวัดวิธีใดวิธีหน่ึง หรือหลายวิธีที่เหมาะสมแทน
หรือเพ่ิมเติม รวมท้ังระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ทั้งน้ี ตามแบบที่ ก.ท. กําหนด 
    (3) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ประเมินตามข้อ 333 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ทําไว้กับผู้รับการประเมิน 
     กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปลี่ยนตําแหน่ง 
หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปล่ียนข้อตกลง            
ผลการปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอํานาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 
    (4) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ประเมินตามข้อ 333 ให้คําปรึกษา
แนะนํา ผู้รับการประเมินเพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพ่ือนําไปสู่ผลสัมฤทธ์ิของงาน และพฤติกรรมหรือ
สมรรถนะในการปฏิบัติราชการ และเมื่อสิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินดังกล่าวกับผู้รับการประเมินควรร่วมกัน
ทําการวิเคราะห์ผลสําเร็จของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพ่ือหาความจําเป็นในการพัฒนา     
เป็นรายบุคคลด้วย 
 (5) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ประเมินตามข้อ 333    
แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือช่ือรับทราบผล
การประเมิน กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานเทศบาล 
อย่างน้อยหน่ึงคน ลงลายมือช่ือเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 
 (6) ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ประเมินตามข้อ 333 โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
อีกช้ันหน่ึง (ถ้ามี) จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในหน่วยงานของตนเสนอต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลก่อนนําเสนอต่อนายกเทศมนตรี 
 (7) ให้นายกเทศมนตรี หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายประกาศรายช่ือพนักงานเทศบาล
ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจ 
ให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดีย่ิงขึ้น 
 ข้อ 335166การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ ๑ ตามข้อ 331 ให้เทศบาลจัดลําดับผลการ
ประเมินเรียงลําดับจากผู้ที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ และระดับ          
ต้องปรับปรุงไว้ให้ชัดเจนเพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และให้จัดทําบัญชีรายช่ือผู้มีผลการประเมินระดับดีเด่น 
ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ไว้เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนคร้ังที่ ๒ 
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ข้อ 334 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๕8 
166

ข้อ 335 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๕8 
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 ข้อ 336 167ให้นายกเทศมนตรีแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน   ของพนักงานเทศบาล เพื่อทําหน้าที ่ให้คําปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
มาตรฐานและ               ความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลทุกประเภท
ตําแหน่งและระดับตําแหน่ง ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อย
กว่า 2 คน เป็นกรรมการ   และให้พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของเทศบาล เป็นเลขานุการ 
     ทั้งน้ี เทศบาลอาจกําหนดให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณากลั่นกรองเพ่ือให้เกิดความ       
เป็นธรรมในระดับกอง หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนในเทศบาลด้วยก็ได้  
 ข้อ 337 168ให้เทศบาลจัดให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดง
ความสําเร็จของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมิน เพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาการบริหารงานบุคคลในเรื่องต่างๆ ตามข้อ 328 

 สําหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้ บังคับบัญชาเก็บสําเนาไว้ที่สํานักกอง หรือ         
ส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสํานักหรือกองที่ผู้น้ันสังกัดเป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการ
ประเมิน และให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของเทศบาลจัดเก็บต้นฉบับไว้ในแฟ้มประวัติ
ข้าราชการ หรือจัดเก็บในรูปแบบอ่ืนตามความเหมาะสมก็ได้ 

 ข้อ 338 169หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานน้ีให้ใช้กับการประเมินผล           
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลทุกประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง  

 ข้อ 339 170ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล    
ตามประกาศน้ี ต้ังแต่การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 1 
เมษายน ถึง 30 กันยายน 2559 เป็นต้นไป 

          ข้อ 340171ยกเลิก 
 

ส่วนที่ ๖ 
การลา 

ข้อ  ๓๔๑172ในส่วนน้ี 
      " เข้ารับการตรวจเลือก "   หมายความว่า เข้ารับการตรวจเลือกเพ่ือรับราชการเป็นทหาร 
กองประจําการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
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ข้อ 336 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๕8 
168

ข้อ 337 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๕8 
169

 ข้อ 338 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๕8 
170

ข้อ 339 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๕8 
171

ข้อ 340 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๕8 
172

ข้อ ๓๔๑ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
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      " เข้ารับการเตรียมพล "   หมายความว่า เข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบพล             
เข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพร่ังพร้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
      " ลาติดตามคู่สมรส "  หมายความว่า ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่
เป็นพนักงานเทศบาลหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ 
หรือทางราชการสั่งให้ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศต้ังแต่ ๑ ปีขึ้นไปตามความต้องการของทางราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ไปทําการซึ่งให้นับเวลาระหว่างน้ันเหมือนเต็มเวลาราชการหรือ
เต็มเวลาราชการ   แต่ไม่รวมถึงกรณีที่คู่สมรสไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ 
  ข้อ  ๓๔๒ 173การลาทุกประเภทตามที่กําหนดในส่วนน้ี ถ้ามีกฎหมาย ระเบียบ หรือมติ   
คณะรัฐมนตรีกําหนดเก่ียวกับการลาประเภทใดไว้เป็นพิเศษ ผู้ลาและผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา 
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการลาประเภทน้ันด้วย 
  ข้อ  ๓๔๓174ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา  และการใช้อํานาจพิจารณาหรือ
อนุญาต การลาสําหรับพนักงานเทศบาล ให้เป็นไปตามตารางที่กําหนดไว้ท้ายประกาศน้ี 

ในกรณีที่ผู้มีอํานาจอนุญาตการลาตามประกาศน้ีไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  
และมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนไม่อาจรอขออนุญาตจากผู้มีอํานาจได้ ให้ผู้ลาเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้มีอํานาจ
อนุญาตการลาช้ันเหนือขึ้นไปเพ่ือพิจารณา และเมื่ออนุญาตแล้วให้แจ้งผู้มีอํานาจอนุญาตตามประกาศน้ีทราบด้วย 
  ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือ               
ให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนเป็นผู้พิจารณาอนุญาตแทนก็ได้ โดยให้คํานึงถึงระดับตําแหน่งและความรับผิดชอบ     
ของผู้รับมอบอํานาจเป็นสําคัญ 
  การลาของพนักงานเทศบาลในช่วงก่อนและหลังวันหยุดราชการประจําสัปดาห์หรือ
วันหยุดราชการประจําปีเพ่ือให้มีวันหยุดราชการต่อเน่ืองกัน ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตใช้ดุลพินิจ
พิจารณาตามความเหมาะสมและจําเป็นที่อนุญาตให้ลาได้ โดยมิให้เสียหายแก่การปฏิบัติราชการ 
  ข้อ ๓๔๔175พนักงานเทศบาลผู้ใดได้รับคําสั่งให้ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอ่ืนใดของทาง
ราชการหากประสงค์จะลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน หรือลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับ
การเตรียมพล ในระหว่างเวลาที่ไปช่วยราชการ ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ไป  
ช่วยราชการ แล้วให้หน่วยงานน้ันรายงานจํานวนวันลาให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้น้ันทราบ อย่างน้อยปีละครั้ง 
  การลาประเภทอ่ืนนอกจากที่ระบุไว้ในวรรคหน่ึง  ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้มีอํานาจ
พิจารณา หรืออนุญาตการลาของส่วนราชการเจ้าสังกัดตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดสําหรับการลาประเภทน้ัน 
  ข้อ ๓๔๕176การนับวันลาตามประกาศน้ีให้นับตามปีงบประมาณ 
  การนับวันลาเพ่ือประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา อนุญาตให้ลา และคํานวณวันลา    
ให้นับต่อเน่ืองกัน โดยนับวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกัน รวมเป็นวันลาด้วย เว้นแต่การนับ     
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ข้อ ๓๔๒ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
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174

ข้อ ๓๔๓ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
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175

 ข้อ ๓๔๔ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
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ข้อ ๓๔๕ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
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  การลาป่วยหรือลากิจส่วนตัวซึ่งมีระยะเวลาต่อเน่ืองกัน จะเป็นในปีเดียวกันหรือไม่ก็ตาม    
ให้นับเป็นการลาคร้ังหน่ึง ถ้าจํานวนวันลาครั้งหน่ึงรวมกันเกินอํานาจของผู้มีอํานาจอนุญาตระดับใด ให้นํา
ใบลา เสนอขึ้นไปตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต 
  พนักงานเทศบาลที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ลากิจส่วนตัวซึ่งมิใช่ลา
กิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตามข้อ ๓๕๔ หรือลาพักผ่อนซึ่งได้หยุดราชการไปยังไม่ครบกําหนด ถ้ามีราชการ        
ความจําเป็นเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการระหว่างลาก็ได้ 
  การลาของพนักงานเทศบาลที่ถูกเรียกเข้ามาปฏิบัติราชการระหว่างการลา ให้ถือว่าสิ้นสุด
ก่อนวันมาปฏิบัติราชการ เว้นแต่ผู้มีอํานาจอนุญาตเห็นว่าการเดินทางต้องใช้เวลา ให้ถือว่าสิ้นสุดก่อนวัน
เดินทางกลับ 
  การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่าย ให้นับเป็นการลาครึ่งวันตามประเภทของการลาน้ัน ๆ 
  พนักงานเทศบาลซึ่งได้รับอนุญาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ได้หยุดราชการ      
ให้เสนอขอยกเลิกวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตให้ลา และให้ถือว่าการลาเป็นอัน
สิ้นสุดก่อนวันมาปฏิบัติราชการ 
  ข้อ ๓๔๖177 เพ่ือควบคุมให้เป็นไปตามประกาศน้ี ให้เทศบาลจัดทําบัญชีลงเวลาการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานเทศบาลในสังกัด โดยมีสาระสําคัญตามตัวอย่างท้ายประกาศน้ี หรือจะใช้เครื่องบันทึก
เวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 
  ในกรณีจําเป็นนายกเทศมนตรีจะกําหนดวิธีลงเวลาปฏิบัติราชการ หรือวิธีควบคุมการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานเทศบาลที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษเป็นอย่างอ่ืนตามเห็นสมควรก็ได้         
แต่จะต้องมีหลักฐานให้สามารถตรวจสอบวันลา เวลาการปฏิบัติราชการได้ด้วย 
  ข้อ ๓๔๗178การลาให้ใช้ใบลาตามแบบท้ายประกาศน้ี  เว้นแต่ในกรณีจําเป็นหรือรีบด่วน  
จะใช้ใบลาที่มีข้อความไม่ครบถ้วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอย่างอ่ืนก็ได้ แต่ทั้งน้ี ต้องส่งใบลาตามแบบ  
ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ 
  เทศบาลอาจนําระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการเสนอใบลา อนุญาตให้ลา และ
ยกเลิกวันลา สําหรับการลาป่วย ลาพักผ่อน หรือลากิจส่วนตัว ซึ่งมิใช่ลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตามข้อ ๓๕๔ 
ก็ได้ ทั้งน้ี  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องเป็นระบบที่มีความปลอดภัย รัดกุม สามารถตรวจสอบตัวบุคคล
และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลาเป็นหลักฐานในราชการได้ 
  ข้อ ๓๔๘179พนักงานเทศบาลซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตามประกาศน้ี  
หรือในระหว่างวันหยุดราชการให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 
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ข้อ ๓๔๖ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
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ข้อ ๓๔๗ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
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ข้อ ๓๔๘ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
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  การอนุญาตของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่ง เมื่ออนุญาตแล้วให้รายงานปลัดกระทรวง 
มหาดไทยทราบด้วย 
  ข้อ ๓๔๙180พนักงานเทศบาลผู้ใดไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ อันเน่ืองมาจากพฤติการณ์
พิเศษ ซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลท่ัวไปในท้องที่น้ัน หรือพฤติการณ์พิเศษซึ่งเกิดข้ึนกับพนักงานเทศบาลผู้น้ันและมิได้
เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือความผิดของพนักงานเทศบาลผู้น้ันเอง โดยพฤติการณ์พิเศษดังกล่าวร้ายแรง
จนเป็นเหตุขัดขวางทําให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ต้ังปกติ ให้พนักงานเทศบาลผู้น้ันรีบรายงาน
พฤติการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ทําให้มาปฏิบัติราชการไม่ได้ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึง
นายกเทศมนตรีทันทีในวันแรกที่สามารถมาปฏิบัติราชการ 
  ในกรณีที่นายกเทศมนตรีเห็นว่าการที่พนักงานเทศบาลผู้น้ันไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้      
เป็นเพราะพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหน่ึง ให้สั่งให้การหยุดราชการของพนักงานเทศบาลผู้น้ันไม่นับเป็นวันลา  
ตามจํานวนวันที่ไม่มาปฏิบัติราชการได้อันเน่ืองมาจากพฤติการณ์พิเศษดังกล่าว  ถ้าเห็นว่าไม่เป็นพฤติการณ์
พิเศษ ให้ถือว่าวันที่พนักงานเทศบาลผู้น้ันไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวันลากิจส่วนตัว 
  ข้อ ๓๔๙/๑ 181การให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหมวด ๓ อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน ตามประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช           
เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลชองเทศบาล ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 

ประเภทการลา 
  ข้อ ๓๕๐182การลาแบ่งออกเป็น ๑๑ ประเภท คือ 

(1) การลาป่วย 
(2) การลาคลอดบุตร 
(3) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
(4) การลากิจส่วนตัว 
(5) การลาพักผ่อน 
(6) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
(7) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(8) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 
(9) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
(10) การลาติดตามคู่สมรส 
(11) การลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
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ข้อ ๓๔๙ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
181

ข้อ ๓๔๙/๑ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
182

ข้อ ๓๕๐ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
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การลาป่วย 
  ข้อ ๓๕๑183พนักงานเทศบาลซึ่งประสงค์จะลาป่วยเพ่ือรักษาตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา     
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ในกรณีจําเป็น จะเสนอหรือ
จัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ 
  ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงช่ือในใบลาได้ จะให้ผู้อ่ืน  
ลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว 
  การลาป่วยต้ังแต่ ๓๐ วันข้ึนไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีจําเป็นหรือเห็นสมควรผู้มีอํานาจ
อนุญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรองแพทย์ซึ่งผู้มีอํานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้ 

การลาป่วยไม่ถึง ๓๐ วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังติดต่อกัน ถ้าผู้มีอํานาจ 
อนุญาตเห็นสมควร จะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจจาก
แพทย์ของทางราชการเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้ 
 

การลาคลอดบตุร 
  ข้อ ๓๕๒ 184พนักงานเทศบาลซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตรให้เสนอหรือจัดส่งใบลา               
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงช่ือในใบลาได้     
จะให้ผู้อ่ืนลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ 
  การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่ลาคลอดก่อนหรือหลังวันที่ลาคลอดบุตรก็ได้  แต่เมื่อรวมวันลา
แล้วต้องไม่เกิน  ๙๐  วัน 
  พนักงานเทศบาลที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดราชการไปแล้วแต่ไม่ได้คลอด
บุตรตามกําหนด  หากประสงค์จะขอถอนวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป  ให้ผู้มีอํานาจอนุญาตให้ยกเลิกวันลาคลอด
บุตรได้  โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว 
  การลาคลอดบุตรคาบเก่ียวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไม่ครบกําหนดวันลาของการลาประเภท
น้ัน ให้ถือว่าการลาประเภทน้ันสิ้นสุดลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรต้ังแต่วันเริ่มวันลาคลอดบุตร 

การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบตุร 
   ข้อ ๓๕๒/๑185พนักงานเทศบาลซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย      
ที่คลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา
ภายใน ๙๐ วัน    นับแต่วันที่คลอดบุตร และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหน่ึงติดต่อกันได้  
ไม่เกิน ๑๕ วันทําการ 
  ผู้มีอํานาจตามวรรคหน่ึงอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้ 
 
 

                                                           
183

ข้อ ๓๕๑ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
184

ข้อ ๓๕๒ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
185

ข้อ ๓๕๒/๑แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
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การลากิจส่วนตัว 

  ข้อ ๓๕๓ 186พนักงานเทศบาลซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา                
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มี
เหตุจําเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทัน จะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมด้วยเหตุจําเป็นไว้ แล้วหยุดราชการ  
ไปก่อนได้ แต่จะต้องช้ีแจงเหตุผลให้ผู้มีอํานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว 
  ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหน่ึงได้ ให้เสนอหรือจัดส่ง              
ใบลาพร้อมทั้งเหตุผลความจําเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติ
ราชการ 
  ข้อ ๓๕๔187พนักงานเทศบาลที่ลาคลอดบุตรตามข้อ  ๓๕๒ แล้ว หากประสงค์จะลากิจ
ส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร ให้มีสิทธิลาต่อเน่ืองจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน ๑๕๐ วันทําการ 

ข้อ ๓๕๕188  ยกเลิก  
  ข้อ ๓๕๖189  ยกเลิก 
  ข้อ ๓๕๗190  ยกเลิก  

การลาพกัผ่อน 
  ข้อ  ๓๕๘191พนักงานเทศบาลมีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีหน่ึงได้ ๑๐ วันทําการ เว้นแต่           
พนักงานเทศบาล ดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง ๖ เดือน 

(1) ผู้ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลคร้ังแรก 
(2) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว แล้วต่อมาได้บรรจุเข้ารับราชการอีก 
(3) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพ่ือดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือเพ่ือสมัครรับ

เลือกต้ัง แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง ๖ เดือน นับแต่วันออกจากราชการ 
(4) ผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอ่ืน นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตาม

กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และในกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการแล้ว 
ต่อมาได้รับ  การบรรจุเข้ารับราชการอีก 

                                                           
186

ข้อ ๓๕๓ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
187

ข้อ ๓๕๔ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
188

ข้อ ๓๕๕ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
189

ข้อ ๓๕๖ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
190

ข้อ ๓๕๗ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
191

ข้อ ๓๕๘ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
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  ข้อ  ๓๕๙192ถ้าในปีใดพนักงานเทศบาลผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจําปี หรือลาพักผ่อน
ประจําปีแล้วแต่ไม่ครบ ๑๐ วันทําการ ให้สะสมวันที่มิได้ลาในปีน้ันรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ แต่วันลาพักผ่อน
สะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน ๒๐ วันทําการ 
  สําหรับผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ให้มีสิทธินําวันลาพักผ่อนสะสม
รวมกับวันลาพักผ่อนประจําปีในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน ๓๐ วันทําการ 
  ข้อ  ๓๖๐193พนักงานเทศบาลซึ่งประสงค์จะลาพักผ่อน ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ 
  ข้อ  ๓๖๑194การอนุญาตให้ลาพักผ่อน ผู้มีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาคร้ังเดียวหรือ     
หลายคร้ังก็ได้ โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ 
  ข้อ  ๓๖๒195ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักผ่อนซึ่งหยุดราชการไปยังไม่ครบกําหนด ถ้ามีราชการ
จําเป็นเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได้ 

ข้อ  ๓๖๓ 196พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุดภาคการศึกษา    
หากได้หยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษา  เกินกว่าวันลาพักผ่อนตามประกาศน้ีแล้ว ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน
ตามท่ีกําหนดไว้ในส่วนน้ี 

 
การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพธิฮีัจย์ 

  ข้อ  ๓๖๔197พนักงานเทศบาลซึ่งประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือพนักงาน
เทศบาลที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย  
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตก่อนวันอุปสมบท  
หรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน 
  ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหน่ึง ให้ช้ีแจงเหตุผลความ
จําเป็นประกอบการลา และให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอํานาจที่จะพิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได้ 
  ข้อ  ๓๖๕198พนักงานเทศบาลที่ได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้ลาไป
ประกอบพิธีฮัจย์ตามข้อ  ๓๖๔  แล้ว จะต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์  ภายใน ๑๐ วัน  
นับแต่วันเริ่มลา และจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ลาสิกขา หรือ วันที่
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 ข้อ ๓๕๙ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
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 ข้อ ๓๖๐ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
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ข้อ ๓๖๑ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
195

ข้อ ๓๖๒ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
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ข้อ ๓๖๓ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
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ข้อ ๓๖๔ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
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ข้อ ๓๖๕ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
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  พนักงานเทศบาลที่ได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์  
และได้หยุดราชการไปแล้ว หากปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคทําให้ไม่สามารถอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์
ตามที่ขอลาไว้ เมื่อได้รับรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติและขอยกเลิกวันลา ให้ผู้มีอํานาจตาม    
ข้อ ๓๖๔ พิจารณาหรืออนุญาตให้ยกเลิกวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุด
ราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว 

การลาเขา้รบัการตรวจเลือกหรือเข้ารบัการเตรยีมพล 
  ข้อ ๓๖๖199พนักงานเทศบาลที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า ๔๘ ช่ัวโมง   ส่วนพนักงานเทศบาลที่ได้รับหมายเรียกเข้า
รับการเตรียมพลให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๔๘ ช่ัวโมง นับแต่เวลารับหมายเรียกเป็นต้นไป และให้ไป
เข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกน้ันโดยไม่ต้องรอรับคําสั่งอนุญาต  
และให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลําดับจนถึงนายกเทศมนตรี 
  ข้อ ๓๖๗200 เมื่อพนักงานเทศบาลที่ลาน้ันพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการ 
เตรียมพลแล้ว  ให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๗ วัน  เว้นแต่กรณีที่
มีเหตุจําเป็น  นายกเทศมนตรีอาจขยายเวลาให้ได้รวมแล้วไม่เกิน ๑๕ วัน 

การลาไปศกึษา ฝึกอบรม ปฏบิตัิงานวิจัย หรือดงูาน 
  ข้อ  ๓๖๘201พนักงานเทศบาลซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย  
ณ ต่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกเทศมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุญาต 
  การอนุญาตของนายกเทศมนตรีตามวรรคหน่ึงเมื่ออนุญาตแล้วให้รายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย 
  ข้อ ๓๖๙202พนักงานเทศบาลซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ   ให้
เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณา โดยถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ ที่กําหนดไว้ในส่วนน้ี 
  ข้อ ๓๗๐203  ยกเลิก     

ข้อ ๓๗๑204  ยกเลิก     
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ข้อ ๓๖๖ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
200

ข้อ ๓๖๗ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
201

ข้อ ๓๖๘ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
202

 ข้อ ๓๖๙ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
203

ข้อ ๓๗๐ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
204

ข้อ ๓๗๑ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
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  ข้อ ๓๗๒205  ยกเลิก     
ข้อ ๓๗๓206  ยกเลิก     
ข้อ ๓๗๔207  ยกเลิก     
ข้อ ๓๗๕208  ยกเลิก    

  ข้อ ๓๗๖209 พนักงานเทศบาลที่ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่มีระยะไม่เกิน 
๑ ปี เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันครบกําหนดเวลาและให้
รายงานผลเก่ียวกับการลาไปปฏิบัติงานให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่กลับมา
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  การรายงานผลเก่ียวกับการลาไปปฏิบัติงานตามวรรคหน่ึง ให้ใช้แบบรายงาน ตามท่ีกําหนดไว้
ท้ายประกาศน้ี 
  

การลาตดิตามคู่สมรส 
  ข้อ ๓๗๗210พนักงานเทศบาลซึ่งประสงค์จะลาติดตามคู่สมรส ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา         
ต่อ ผู้บังคับบัญชาตามลําดับเพ่ือพิจารณาอนุญาตให้ลาได้ไม่เกิน ๒ ปี และในกรณีจําเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีก 
๒ ปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน ๔ ปี ถ้าเกิน ๔ ปีให้ลาออกจากราชการ 
  ข้อ ๓๗๘211การพิจารณาอนุญาตให้พนักงานเทศบาลลาติดตามคู่สมรส ผู้มีอํานาจอนุญาต  
จะอนุญาตให้ลาคร้ังเดียวหรือหลายครั้งก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ แต่เมื่อรวมแล้วจะต้องไม่เกิน
ระยะเวลาตามที่กําหนดในข้อ  ๓๗๗  และจะต้องเป็นกรณีที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงาน  
ในต่างประเทศเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่ว่าจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในประเทศเดียวกัน
หรือไม่ 
  ข้อ ๓๗๙212พนักงานเทศบาลที่ได้ลาติดตามคู่สมรสครบกําหนดระยะเวลาตามข้อ  ๓๗๗   
ในระหว่างเวลาที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศติดต่อกันคราวหนึ่งแล้ว ไม่มีสิทธิ
ขอลาติดตามคู่สมรสอีก เว้นแต่คู่สมรสจะได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานประจําในประเทศไทย
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 ข้อ ๓๗๒ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
206

ข้อ ๓๗๓ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
207

ข้อ ๓๗๔ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
208

ข้อ ๓๗๕ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
209

ข้อ ๓๗๖ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
210

ข้อ ๓๗๗ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
211

ข้อ ๓๗๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
212

ข้อ ๓๗๙ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
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การลาไปพืน้ฟสูมรรถภาพด้านอาชพี 

  ข้อ ๓๗๙/๑ 213พนักงานเทศบาลผู้ใดได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการ  ในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่ จนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ 
หากพนักงานเทศบาลผู้น้ันประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จําเป็น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณี มีสิทธิลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพ      
ด้านอาชีพคร้ังหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน 
  พนักงานเทศบาลที่ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บจนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ  
เพราะเหตุอ่ืนนอกจากที่กําหนดในวรรคหน่ึง และผู้มีอํานาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้วเห็นว่ายังสามารถรับราชการ
ต่อไปได้ หากพนักงานเทศบาลผู้น้ันประสงค์จะลาเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่
จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตพิจารณาให้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพ       
ด้านอาชีพดังกล่าวคร้ังหน่ึงได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน 
  หลักสูตรตามวรรคหน่ึงและวรรคสองต้องเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
องค์กรการกุศลอันเป็นสาธารณะหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของทางราชการ เป็นผู้จัดหรือ
ร่วมจัด 
  ข้อ ๓๗๙/๒ 214พนักงานเทศบาลซึ่งประสงค์จะลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตามข้อ 
๓๗๙/๑  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตพร้อมแสดง
หลักฐาน เก่ียวกับหลักสูตรที่ประสงค์จะลา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพ่ือพิจารณาอนุญาต และเมื่อได้รับ
อนุญาตแล้ว จึงจะหยุดราชการเพ่ือไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้ 
  ข้อ ๓๘๐215กรณีมีเหตุพิเศษ สมควรยกเว้นการปฏิบัติตามที่กําหนดในส่วนน้ีให้นําเสนอ  
ก.ท.จ.  เพ่ือพิจารณาเป็น ราย ๆ ไป 

ส่วนที่ ๗ 
เบด็เตลด็ 

ข้อ ๓๘๑ วัน เวลาทํางาน  วันหยุดตามประเพณี  วันหยุดประจําปีของพนักงานเทศบาล 
ให้เทศบาลประกาศกําหนดโดยให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดสําหรับข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

ข้อ ๓๘๒ เครื่องแบบและระเบียบการแต่งเครื่องแบบของพนักงานเทศบาลให้เป็นไปตาม
กฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการน้ัน 

                                                           
213

ข้อ ๓๗๙/๑ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
214

ข้อ ๓๗๙/๒ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
215

ข้อ ๓๘๐ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
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ข้อ ๓๘๓ ให้เทศบาลจัดให้มีประกาศกําหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับ
พนักงานเทศบาล เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติตนของพนักงานเทศบาล โดยให้ติดประกาศ
ไว้อย่างเปิดเผยในสํานักงานของเทศบาล 

ข้อ ๓๘๔ ในการจัดทํามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมตามข้อ  ๓๘๓ ให้เทศบาลแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมข้ึน ประกอบด้วยผู้แทนทุกฝ่ายของเทศบาล  

ข้อ ๓๘๕ ให้เทศบาลรายงานเก่ียวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งต้ัง การย้าย การโอน
การรับโอน  การเลื่อนระดับ การเลื่อนข้ันเงินเดือน ตลอดจนการรายงานเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งและส่วนราชการ การเปลี่ยนแปลงการใช้ตําแหน่ง การทะเบียนประวัติของ
พนักงานเทศบาล  และอัตรากําลังของพนักงานเทศบาล  และการปฏิบัติการอ่ืน ไปยัง ก.ท.จ. และ  ก.ท.      

ข้อ ๓๘๖ เมื่อเทศบาลได้มีคําสั่ง หรือประกาศเกี่ยวกับพนักงานเทศบาล หรือตามที่กําหนด 
ในประกาศน้ี มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  และตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  ดังต่อไปนี้ 

(1) การสั่งบรรจุและแต่งต้ัง  ซึ่งหมายถึง  การสั่งบรรจุเข้ารับราชการและแต่งต้ัง ให้ดํารง
ตําแหน่งพนักงานเทศบาล  ตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการคัดเลือก  การบรรจุและ
แต่งต้ัง  การย้าย  การโอน  การรับโอน  การเลื่อนระดับและการเลื่อนข้ันเงินเดือน  สําหรับพนักงานเทศบาล   

(2) การส่ังแต่งต้ัง  ซึ่งหมายถึง  การส่ังย้าย โอน รับโอน เลื่อนระดับ  ตามมาตรฐาน 
ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการคัดเลือก  การบรรจุและแต่งต้ัง  การย้าย  การโอน  การรับโอน การ
เลื่อนระดับและการเลื่อนข้ันเงินเดือน  สําหรับพนักงานเทศบาล 

(3) การส่ังให้ได้รับเงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  การให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ   
การได้รับประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน  ตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

(4) การสั่งประจําเทศบาล  การสั่งผู้ประจําเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งอ่ืน 
และการสั่งให้ช่วยปฏิบัติราชการ  ตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  วิธีการบริหาร
และการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล  

(5) การสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ   
(6) การประกาศการพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญพนักงานส่วน

ท้องถิ่น 
(7) การประกาศกําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  การกําหนดอํานาจหน้าที่    

การแบ่งส่วนราชการภายใน  การจัดต้ัง  การปรับปรุง  การรวมหรือการยุบเลิกการจัดแบ่งส่วนราชการของ
เทศบาล  ตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล 

(8) การประกาศกําหนดตําแหน่งพนักงานเทศบาล  ตามแผนอัตรากําลังของเทศบาล 
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตําแหน่ง  แผนอัตรากําลังของเทศบาล  ตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตรา
ตําแหน่งและมาตรฐานของตําแหน่งสําหรับพนักงานเทศบาล 

ให้เทศบาลที่ออกคําสั่งหรือประกาศดังกล่าว  รายงานไปยัง   ก.ท. โดยส่งสําเนาคําสั่ง  หรือ
ประกาศน้ันอย่างละ  ๓  ฉบับ  ไปให้ภายในห้าวันทําการนับแต่วันที่ออกคําสั่งหรือประกาศ  และสําหรับกรณี
การบรรจุและแต่งต้ังตาม (๑)  ให้ส่งทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล  ตามข้อ ๓๘๘ ของผู้ได้รับการบรรจุและ
แต่งต้ังที่ได้กรอกรายการและตรวจสอบถูกต้องแล้วไปพร้อมกันด้วย 
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ข้อ ๓๘๗ เมื่อ  ก.ท.จ. หรือเทศบาล กําหนดให้มีการประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือก ตามที่
กําหนดในประกาศน้ี  ดังต่อไปนี้ 

(1) การสอบแข่งขัน  เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
(2) การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขัน 
(3) การสอบคัดเลือก  เพ่ือแต่งต้ังพนักงานเทศบาล  ให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงข้ึน 
(4) การคัดเลือก  เพ่ือแต่งต้ังพนักงานเทศบาลตําแหน่งบริหารให้ดํารงตําแหน่งในระดับ 

ที่สูงข้ึน 
ให้เลขานุการ  ก.ท.จ.   รายงานไปยัง  ก.ท. โดยส่งสําเนาประกาศเก่ียวกับการคัดเลือกน้ัน

อย่างละ  ๓  ฉบับ  ไปให้ภายใน ห้าวันทําการนับแต่วันที่ประกาศ 

ข้อ ๓๘๘ ให้เทศบาลจัดให้มีทะเบียนประวัติของพนักงานเทศบาลทุกคน โดยจัดเก็บไว้ที่
เทศบาล ๑ ฉบับ  ก.ท.จ.  ๑  ฉบับ  และส่งให้  ก.ท. เก็บไว้ ๑ ฉบับ 

การจัดทําทะเบียนประวัติของพนักงานเทศบาล  ลักษณะ รูปแบบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทะเบียน
ประวัติ  วิธีการบันทึกรายการในทะเบียนประวัติ   และการจัดทําแฟ้มประวัติพนักงานเทศบาล  ให้นํา
กฎหมายหรือระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดไว้สําหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๓๘๙ พนักงานเทศบาล  ผู้ใดได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาฝึกอบรมดูงาน  หรือปฏิบัติการ
วิจัยในประเทศ  หรือต่างประเทศ  ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  หรือลาติดตาม 
คู่สมรสตามระเบียบว่าด้วยการลาของพนักงานเทศบาล  ได้รับวุฒิเพ่ิมข้ึนหรือสูงขึ้น  สมรส  หย่า  เปลี่ยนช่ือ
ตัวหรือช่ือสกุล หรือตาย ให้เทศบาลที่อนุญาตหรือได้รับแจ้ง รายงานไปยัง ก.ท.จ. และ ก.ท. ภายในห้าวันทําการ
นับแต่วันอนุญาตหรือวันได้รับแจ้ง แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๙๐ ให้เทศบาลคํานวณอัตรากําลังพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาตามเกณฑ์ 
ที่ ก.ท. กําหนด  แล้วรายงาน ก.ท. ทราบตามแบบท่ีรายงานให้ ก.ท.จ.ทราบในข้อ ๒๓ (๘) ภายในเดือนมิถุนายน  
ของทุกปี 

 
หมวด  ๑๕ 

การบรหิารงานบุคคลของลกูจ้าง 

ข้อ ๓๙๑ ในหมวดน้ี 
“ส่วนราชการ”   หมายความว่า  ส่วนราชการที่เทศบาลประกาศจัดต้ังขึ้น ตามมาตรฐาน

ทั่วไปเก่ียวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาล และให้รวมถึงโรงเรียนหรือหน่วยงานอ่ืนที่อยู่สังกัด
ในเทศบาลด้วย 

“ลูกจ้าง”   หมายความว่า  ลูกจ้างประจํา  ลูกจ้างช่ัวคราว  และลูกจ้างลักษณะ ผู้ชํานาญงาน
ของเทศบาล  โดยไม่รวมถึงลูกจ้างของสถานธนานุบาลของเทศบาล 

“ลูกจ้างประจํา” หมายความว่า  ลูกจ้างรายเดือน  รายวัน  และรายช่ัวโมงที่จ้างไว้ปฏิบัติงาน
ที่มีลักษณะประจําโดยไม่มีกําหนดเวลาการจ้างตามอัตราและจํานวนที่กําหนดไว้และรับเงินค่าจ้างจาก
งบประมาณหมวดค่าจ้างประจําของเทศบาล หรือหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลด้วย 
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“ลูกจ้างช่ัวคราว” หมายความว่า  ลูกจ้างรายเดือน  รายวัน  และรายช่ัวโมงที่จ้างไว้  
ปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะช่ัวคราว   และหรือมีกําหนดเวลาจ้าง   แต่ทั้งน้ี ระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกิน
ปีงบประมาณและรับเงินค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างช่ัวคราวหรือจากยอดเงินอ่ืนใด 

“ลูกจ้างลักษณะผู้ชํานาญงาน” หมายความว่า   ลูกจ้างซึ่งมีความรู้ความชํานาญในงานเฉพาะ
อย่าง ที่จะต้องปฏิบัติเป็นอย่างดี  ทั้งเคยปฏิบัติงานชนิดน้ันมานานไม่น้อยกว่า ๕ ปี  โดยมีใบรับรองความรู้
ความชํานาญและความสามารถในการทํางานจากสถานที่ทํางานเดิมที่ผู้น้ันเคยปฏิบัติงานมาแล้ว 

“เวลาทํางานปกติ” หมายความว่า  เวลาทํางานของทางราชการ  หรือเวลาอ่ืนใดที่
นายกเทศมนตรีกําหนดตามลักษณะงานให้เป็นเวลาทํางานปกติ 

“วันหยุดประจําสัปดาห์” หมายความว่า  วันอาทิตย์ หรือวันอ่ืนใดท่ีนายกเทศมนตรีกําหนด
ขึ้นเพ่ือความเหมาะสมตามลักษณะงานของเทศบาล โดยอาจกําหนดวันหยุดประจําสัปดาห์ เป็นสองวันก็ได้ 

“วันหยุดพิเศษ”  หมายความว่า  วันหยุดที่ทางราชการประกาศเป็นวันหยุดราชการ  
นอกจากวันหยุดประจําสัปดาห์ 

“ค่าจ้างอัตราปกติ” หมายความว่า  ค่าจ้างรายเดือน รายวัน และรายช่ัวโมง รวมถึงเงินเพ่ิม
พิเศษสําหรับการสู้รบตามอัตราที่กําหนดจ่ายให้ลูกจ้างสําหรับการปฏิบัติงานปกติ 

“ค่าจ้างรายเดือน” หมายความว่า  ค่าจ้างที่กําหนดอัตราจ่ายเป็นรายเดือน รวมถึงเงินเพ่ิม
พิเศษสําหรับการสู้รบ 

“ค่าจ้างรายวัน” หมายความว่า  ค่าจ้างที่กําหนดอัตราจ่ายเป็นรายวันในวันทํางานปกติ  
รวมถึงเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสู้รบ 

“ค่าจ้างรายช่ัวโมง” หมายความว่า  ค่าจ้างที่กําหนดอัตราจ่ายเป็นรายช่ัวโมงในวันทํางาน
ปกติ  รวมถึงเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสู้รบ 

“ค่าจ้างนอกเวลา” หมายความว่า ค่าจ้างที่กําหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้างรายวันและรายช่ัวโมง
เน่ืองจากต้องปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติ 

“ค่าจ้างในวันหยุด” หมายความว่า ค่าจ้างที่กําหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้างรายวันและรายช่ัวโมง  
กรณีสั่งให้ปฏิบัติราชการในวันหยุดประจําสัปดาห์หรือวันหยุดพิเศษ 

“ค่าอาหารทําการนอกเวลา” หมายความว่า  ค่าอาหารที่กําหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้างรายเดือน  
เน่ืองในการปฏิบัติราชการนอกเวลาทําการปกติหรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจําสัปดาห์ หรือวันหยุดพิเศษ 

“เงินช่วยพิเศษ” หมายความว่า  เงินช่วยเหลือค่าทําศพของลูกจ้างที่จ่ายในกรณีลูกจ้างถึงแก่
ความตายในระหว่างรับราชการ 

“ท้องถิ่นอ่ืน” หมายความว่า ท้องถิ่นที่ลูกจ้างต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกเขตเทศบาล 
ที่ตนสังกัด 

“ฝึกอบรม” หมายความว่า   การเพ่ิมพูนความรู้ความชํานาญ หรือประสบการณ์ด้วยการเรียน  
การวิจัย  การอบรม  การสัมมนา  หรือการปฏิบัติงานโดยไม่มีการรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการน้ัน   และหมายความรวมตลอดถึงการฝึกฝนภาษา และการรับคําแนะนําก่อนเข้า
ฝึกอบรมหรือการดูงานที่เป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรม หรือต่อจากการฝึกอบรมน้ันด้วย 

“ดูงาน” หมายความว่า การเพ่ิมพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ 
“ปี” หมายความว่า  ปีงบประมาณ 
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ส่วนที ่๑ 
คณุสมบตัิของลูกจ้าง 

ข้อ ๓๙๒ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้าง อย่างน้อยจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามเบ้ืองต้น  ดังนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) 216มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
(4) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง 
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน

ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด  ดังนี้ 
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
มาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด

ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ   
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐาน             

ทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน   

(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์   
และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน  

(14) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

ข้อ ๓๙๓ 217คณะกรรมการพนักงานเทศบาล มีอํานาจพิจารณายกเว้นการจ้างลูกจ้าง 
ลักษณะผู้ชํานาญงานสําหรับลูกจ้างผู้ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ ๓๙๒ (๑๐)  เป็นรายบุคคลได้    
                                                           
216

ข้อ ๓๙๒(๒) แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
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ผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓๙๒ (๗)  (๙)  (๑๐)  หรือ(๑๔)  ก.ท.จ. 
อาจพิจารณายกเว้น ให้เข้ารับราชการได้ หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓๙๒ (๑๑)หรือ 
(๑๒)  ถ้าผู้น้ันได้ออกจากงานหรือราชการไปเกินสองปีแล้ว   หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม
ข้อ ๓๙๒ (๑๓)  ถ้าผู้น้ันได้ออกจากงานหรือราชการไปเกินสามปีแล้ว และมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือ
ราชการเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่  ก.ท.จ.  อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้สําหรับการ
ขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  ให้นําขั้นตอนและวิธีการท่ี
กําหนดสําหรับพนักงานเทศบาลมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ส่วนที ่ ๒ 
การกาํหนดตาํแหนง่ การจ้าง อัตราคา่จ้าง และการแตง่ตั้ง 

ข้อ ๓๙๔ มาตรฐานตําแหน่งลูกจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของลูกจ้างให้
เป็นไปตามที่  ก.ท. กําหนด  ท้ายประกาศน้ี 

ข้อ ๓๙๕ ตําแหน่งลูกจ้างของเทศบาลท่ีมีอยู่ในปัจจุบันซึ่งกําหนด ตําแหน่งนอกเหนือจาก
ตําแหน่ง ที่ ก.ท. กําหนดตามข้อ ๓๙๔ หากตําแหน่งว่างลงให้ยุบเลิก หรือปรับแก้ไขให้สอดคล้องตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง ตามข้อ ๓๙๔ 

ข้อ ๓๙๖ ลูกจ้างช่ัวคราวซึ่งมีลักษณะงานในหน้าที่ เหมือนกับพนักงานเทศบาลหรือ
ข้าราชการพลเรือนในสายผู้ปฏิบัติงานให้กําหนดตําแหน่ง ดังน้ี 

(1) กําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเหมือนตําแหน่งพนักงานเทศบาลหรือ
ข้าราชการพลเรือนตําแหน่งน้ัน  และกําหนดคุณวุฒิที่ไม่สูงเกินความจําเป็นต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ 

(2) กําหนดช่ือตําแหน่งตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และไม่ให้ซ้ําหรือเหมือนกับช่ือตําแหน่ง
พนักงานเทศบาล  

ข้อ ๓๙๗ ลูกจ้างช่ัวคราวซึ่ งมีลักษณะงานในหน้าที่ เหมือนกับลูกจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลังให้กําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและช่ือตําแหน่งเหมือนตําแหน่งลูกจ้างตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังตําแหน่งนั้น 

ข้อ ๓๙๘ การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวให้กําหนดระยะเวลาการจ้างให้สอดคล้องกับระยะเวลา  
ที่จําเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานและให้มีภารกิจปริมาณงานท่ีต้องปฏิบัติต่อเน่ือง  แต่ทั้งน้ีระยะเวลาการจ้าง 
ต้องไม่เกินปีงบประมาณ 

ข้อ ๓๙๙ การกําหนดจํานวนตําแหน่งลูกจ้างของเทศบาล  ยกเว้นลูกจ้างที่รับค่าจ้างจากเงิน
อุดหนุนของรัฐบาล ให้  ก.ท.จ. กําหนดว่าจะมีตําแหน่งใดในหน่วยงานหรือส่วนราชการใด  จํานวน  เท่าใด   
โดยให้เทศบาลจัดทําแผนอัตรากําลังของลูกจ้าง เพ่ือใช้ในการกําหนดตําแหน่งโดยความเห็นชอบของ  ก.ท.จ.  

                                                                                                                                                                                     
217

ข้อ ๓๙๓ วรรคแรก แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒ 
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ข้อ ๔๐๐ กําหนดให้  ก.ท.จ. มีอํานาจกําหนดตําแหน่งลูกจ้างเทศบาลในส่วนราชการต่าง ๆ 
ของเทศบาล โดยให้คํานึงถึงภารกิจ อํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ ความยากและ
คุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลท่ีต้องจ่ายในด้านบุคคล 

ข้อ ๔๐๑ การกําหนดตําแหน่งลูกจ้างเทศบาลในส่วนราชการต่าง ๆ  ของเทศบาล           
ให้ เทศบาลจัดทําเป็นแผนอัตรากําลังของเทศบาล เพ่ือเป็นกรอบในการกําหนดตําแหน่ง และการใช้ตําแหน่ง
ลูกจ้างเทศบาลแล้วเสนอให้  ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้จัดทําและกําหนดรวมไว้ในแผน
อัตรากําลังพนักงานเทศบาล 

ข้อ ๔๐๒ ในการจัดทําแผนอัตรากําลังลูกจ้างเทศบาล การกําหนดตําแหน่งลูกจ้าง          
การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งลูกจ้าง  ให้นําแนวทางและวิธีการที่กําหนดไว้สําหรับพนักงานเทศบาลมาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๔๐๓ เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณของท้องถิ่นและไม่ให้มีภาระผูกพันด้านสวัสดิการ
ของลูกจ้างมากเกินไป โดยให้พิจารณาปรับใช้อัตรากําลังลูกจ้างประจําที่มีอยู่เดิมก่อน หากมีความจําเป็นต้อง
จ้างลูกจ้างให้พิจารณาจ้างลูกจ้างช่ัวคราวก่อน  หรือพิจารณาจ้างเหมาบริการ และควรจ้างลูกจ้างประจําให้
น้อยที่สุด โดยให้คํานึงถึงการควบคุมงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และค่าจ้าง
ของพนักงานเทศบาล ไม่ให้สูงกว่าร้อยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามมาตรา ๓๕         
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ข้อ ๔๐๔ ตําแหน่งลูกจ้างที่รับค่าจ้างจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลจะมีตําแหน่งใด ในหน่วยงาน
หรือส่วนราชการใดของเทศบาล และมีจํานวนเท่าใด  ให้เป็นไปตามความตกลงกับสํานักงบประมาณ 

ข้อ ๔๐๕ การจ้างลูกจ้าง ให้เทศบาลดําเนินการโดยวิธีการคัดเลือกโดยให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการคัดเลือกไม่น้อยกว่า  ๓  คน  เพ่ือดําเนินการคัดเลือก 

การคัดเลือกตามวรรคหน่ึง  อาจดําเนินการโดยวิธีสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ วิธีใด
วิธีหน่ึง  หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม 

ข้อ ๔๐๖ อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจําให้เป็นไปตามบัญชีกําหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างของ
เทศบาลท้ายประกาศน้ี 

นายกเทศมนตรีเป็นผู้มีอํานาจสั่งจ้างลูกจ้าง  ในอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าสุดของตําแหน่ง 

ข้อ ๔๐๗ การให้ลูกจ้างประจําได้รับค่าจ้างให้เป็นไปตามบัญชีกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าและ
ขั้นสูงของลูกจ้างประจําของเทศบาลท้ายประกาศน้ี 

ข้อ ๔๐๘ การเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจําของเทศบาล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการ
เลื่อนข้ันเงินเดือนสําหรับพนักงานเทศบาล   

ข้อ ๔๐๙ การให้ลูกจ้างประจําได้รับค่าจ้างเพ่ือการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงข้ึนให้เป็นไป 
ตามบัญชีเปรียบเทียบขั้นค่าจ้างแต่ละกลุ่ม กรณีลูกจ้างประจําได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นท้าย
ประกาศน้ี 

ข้อ ๔๑๐ อัตราค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 
(1) ลูกจ้างช่ัวคราวซึ่งมีลักษณะงานในหน้าที่เหมือนกับตําแหน่งลูกจ้างให้ได้รับอัตรา

ค่าจ้างในอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าของลูกจ้างน้ัน   
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(2) ลูกจ้างช่ัวคราวซึ่งมีลักษณะงานในหน้าที่เหมือนกับตําแหน่งข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการพลเรือนให้ได้รับอัตราค่าจ้างในอัตราเงินเดือนขั้นตํ่าของตําแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการพลเรือนตําแหน่งน้ัน 

(3) ผู้ชํานาญงานให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามบัญชีกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าและขั้นสูง
ลูกจ้างของเทศบาล ตามลําดับและอัตราที่ ก.ท.จ.เห็นสมควร 

ข้อ ๔๑๑ การจ้างลูกจ้างที่มีเง่ือนไขให้จ้างจากผู้มีคุณวุฒิ  ให้จ้างในอัตราค่าจ้างตามวุฒิและ
เง่ือนไขที่กําหนดไว้ในกรณีจ้างผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ถืออัตราค่าจ้างตามอัตราเงินเดือนที่  
ก.ท.จ. กําหนด 

ข้อ ๔๑๒ การจ้างลูกจ้าง ให้ดําเนินการจ้างจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตามลําดับที่ของ     
ผู้ได้รับการคัดเลือก ตามข้อ  ๔๐๕  

ข้อ ๔๑๓ การจ้างลูกจ้างลักษณะผู้ชํานาญงาน  ให้ ก.ท.จ. กําหนดอัตราค่าจ้างตามที่
เห็นสมควรตามบัญชีกําหนดอัตราค่าจ้างตามข้อ  ๔๑๐ (๓)   

ข้อ ๔๑๔ การจ้างและแต่งต้ังลูกจ้างให้ดํารงตําแหน่งใด  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้แต่งต้ัง  
โดยความเห็นชอบของ  ก.ท.จ.  

ข้อ ๔๑๕ การโอนลูกจ้างประจําระหว่างเทศบาล หรือกับหน่วยราชการอ่ืนอาจกระทําได้    
ในกรณีเจ้าตัวสมัครใจและผู้มีอํานาจจ้างทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอม  ทั้งน้ี  ในการแต่งต้ังหรือให้พ้นจากตําแหน่ง
แล้วแต่กรณี ต้องได้รับความเห็นชอบจาก  ก.ท.จ.  โดยแต่งต้ังให้  ดํารงตําแหน่งและได้รับค่าจ้างในอัตราที่ไม่
สูงกว่าเดิม และให้นับเวลาการทํางานต่อเน่ืองกัน 

ข้อ ๔๑๖ ลูกจ้างประจําผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว ประสงค์จะกลับเข้ารับราชการ       
หากเทศบาลต้องการจะรับผู้น้ันเข้ารับราชการ  ให้นายกเทศมนตรีสั่งจ้างและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง และรับ
ค่าจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้สําหรับพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม 

ข้อ ๔๑๗ ลูกจ้างประจําผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
และพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย  ถ้าประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจําในเทศบาลเดิม
ภายในกําหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร ให้นายกเทศมนตรีสั่งจ้างและแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งและรับค่าจ้าง  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้สําหรับพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม 

ข้อ ๔๑๘ การแต่งต้ังลูกจ้างประจําผู้ดํารงตําแหน่งใดไปดํารงตําแหน่งใหม่ ผู้ น้ันต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งใหม่ที่กําหนดในข้อ  ๓๙๔ 

ส่วนที ่๓ 
วินัยและการรักษาวินัย 

ข้อ ๔๑๙ ลูกจ้างต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือว่าผู้น้ัน
กระทําผิดวินัย  จักต้องได้รับโทษตามที่กําหนดไว้ 

ข้อ ๔๒๐ วินัยของลูกจ้าง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษา
วินัยและการดําเนินการทางวินัยของพนักงานเทศบาลซึ่งนํามาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ส่วนที ่๔ 
       การออกจากราชการ 

ข้อ ๔๒๑ ลูกจ้างออกจากราชการ  เมื่อ 
(1) ตาย 
(2) พ้นจากราชการตามระเบียบว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น 
(3) ได้รับอนุญาตให้ลาออก 
(4) ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ  ๔๒๔ (๓) (๔) 
(5) ครบกําหนดการจ้าง 
(6) ถูกสั่งลงโทษปลดออก  หรือไล่ออก 
(7) ขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๓๙๒ 

วันออกจากราชการตาม (๖) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการให้ออกจาก
ราชการของพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม 

ข้อ ๔๒๒ การลาออกของลูกจ้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการให้ออก
จากราชการของพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม  

ข้อ ๔๒๓ ลูกจ้างผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารให้
นายกเทศมนตรีสั่งให้ผู้น้ันออกจากราชการ 

วันออกจากราชการตามข้อน้ี  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนดไว้สําหรับ      
พนักงานเทศบาลโดยอนุโลม 

ข้อ ๔๒๔ นายกเทศมนตรีมีอํานาจสั่งให้ลูกจ้างออกจากราชการโดยความเห็นชอบของ 
ก.ท.จ. เมื่อปรากฏว่า 

(1) ลูกจ้างผู้ใดขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๓๙๒ 
(2) ลูกจ้างผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติราชการในหน้าที่ของตนได้โดยสม่ําเสมอ หรือไม่อาจ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้อันเป็นผลเน่ืองมาจากต้องตกอยู่ในภยันตรายใด ๆ และเวลาได้ล่วงพ้นไปเกิน 
หกสิบวัน ยังไม่มีผู้ใดพบเห็น 

(3) ลูกจ้างผู้ใดหย่อนความสามารถด้วยเหตุใดในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตน หรือ
ประพฤติหน้าที่ของตน หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่หรือบกพร่องในหน้าที่ด้วยเหตุอันใด
และนายกเทศมนตรีเห็นว่า  ถ้าให้ผู้น้ันรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้นายกเทศมนตรี
แต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนโดยไม่ชักช้า สําหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัยของพนักงานเทศบาลโดย
อนุโลม 

(4) ลูกจ้างผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้มีการสอบสวนตาม   
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัยของพนักงานเทศบาลแล้ว  
การสอบสวนไม่ได้ความว่ากระทําผิดที่จะถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออก แต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูก
สอบสวน ซึ่งจะให้ปฏิบัติราชการต่อไปอาจจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 

(5) ลูกจ้างผู้ใดต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด  ให้จําคุกในความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ  ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
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(6) ลูกจ้างผู้ใดขาดราชการบ่อยคร้ัง ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก 
(7) ยุบเลิกตําแหน่ง 

วันออกจากราชการตามข้อน้ี  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการให้ออกจาก
ราชการของพนักงานเทศบาลมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การให้ออกจากราชการตามข้อน้ีไม่ถือเป็นโทษทางวินัย 

ส่วนที่  ๕ 
การอุทธรณ ์ การพจิารณาอุทธรณ์  และการร้องทกุข ์

ข้อ ๔๒๕ ลูกจ้างผู้ใดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ  ๔๒๔  ตามประกาศ
น้ีด้วยเหตุใด ๆ  ให้ผู้น้ันมีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งหรือมีสิทธิร้องทุกข์  ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับสิทธิการ
อุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม 

ส่วนที ่ ๖ 
การลา 

ข้อ ๔๒๖ การลาป่วยของลูกจ้างกําหนดไว้ดังน้ี 
(1) การลาป่วยกรณีปกติ 

(ก) ในปีหน่ึงลูกจ้างประจํามีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาได้ไม่เกิน
หกสิบวัน  แต่ถ้านายกเทศมนตรีเห็นสมควรจะให้ลาโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาต่อไปอีก ก็ได้แต่    
ไม่เกินหกสิบวัน 

(ข) ลูกจ้างช่ัวคราวที่มีระยะเวลาการจ้างหน่ึงปี  มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตรา
ปกติระหว่างลา  ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินสิบห้าวันทําการ  ในกรณีที่มีระยะเวลาการจ้างต้ังแต่เก้าเดือน
ขึ้นไปแต่ไม่ถึงหน่ึงปีมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินแปดวัน
ทําการ  ในกรณีมีระยะเวลาการจ้างต้ังแต่หกเดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึงเก้าเดือน  มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตรา
ปกติระหว่างลา  ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินหกวันทําการ  ในกรณีที่มีระยะเวลาการจ้างตํ่ากว่าหกเดือน  
มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลา  ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินสี่วันทําการ 

(2) การลาป่วยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่ 
(ก) ลูกจ้างประจําป่วย  เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือเน่ืองจากการปฏิบัติ

ราชการในหน้าที่  หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําตามหน้าที่   ถ้าลาป่วยครบตาม (๑) (ก)  แล้วยังไม่หาย 
และแพทย์ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายและสามารถทํางานได้ก็ให้ลาป่วย
เพ่ือรักษาพยาบาล  เท่าที่นายกเทศมนตรีเห็นสมควรอนุญาตให้ลาโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติ  ทั้งน้ี  ถ้าเป็น
ลูกจ้างประจํารายวันและรายช่ัวโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจําสัปดาห์  แต่ถ้าแพทย์ลงความเห็นว่า
ไม่มีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายได้  ก็ให้พิจารณาสั่งให้ออกจาก    ราชการเพ่ือรับบําเหน็จต่อไป 

(ข) ถ้าอันตรายหรือการเจ็บป่วย  หรือการถูกประทุษร้ายอันเกิดจากกรณีดังกล่าว    
ใน (ก) ทําให้ลูกจ้างประจําผู้ใดตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ อันเป็นเหตุจะต้องสั่งให้ออกจากราชการตาม
มาตรฐานท่ัวไปน้ี  หากผู้บังคับบัญชาเจ้าสังกัดของลูกจ้างประจําผู้น้ันพิจารณา  เห็นว่าลูกจ้างประจําผู้น้ันยัง
อาจปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดที่เหมาะสมได้  และเมื่อลูกจ้างประจําผู้น้ันสมัครใจจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ให้ย้าย
ลูกจ้างประจําผู้น้ันไปปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งอ่ืนที่เหมาะสมโดยไม่ต้องสั่งให้ออกจากราชการก็ได้  โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของนายกเทศมนตรี 
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(ค) ลูกจ้างช่ัวคราวป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือเน่ืองจากการปฏิบัติงาน   
ในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําตามหน้าที่ ถ้าลาป่วยครบตาม (๑) (ข) แล้วยังไม่หายและแพทย์
ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายและสามารถทํางานได้  ให้นายกเทศมนตรี     
มีอํานาจอนุญาตให้ลาป่วยเพ่ือรักษาพยาบาล  โดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติได้ตามที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกิน 
หกสิบวัน  ทั้งน้ี  ถ้าเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายวันและรายช่ัวโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจําสัปดาห์  
และถ้าแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีทางที่จะรักษาให้หายได้  ให้พิจารณาสั่งให้ออกจากราชการ 

ลูกจ้างผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติงานได้  ให้ย่ืนใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนหรือในวันที่ลา
เว้นแต่กรณีจําเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ 

การลาป่วยเกินสามวัน  ต้องมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันช้ันหน่ึงส่งพร้อมกับใบลาด้วย  
เว้นแต่ผู้มีอํานาจอนุญาตให้ลาจะเห็นสมควรเป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ ๔๒๗ ในปีหน่ึงลูกจ้างประจํามีสิทธิลากิจส่วนตัว  รวมทั้งลาไปต่างประเทศ  โดยได้รับ
ค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาไม่เกินสี่สิบห้าวันทําการ แต่ในปีแรกที่ได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างประจําให้ได้รับ
ค่าจ้างระหว่างลาไม่เกินสิบห้าวัน ลูกจ้างประจํารายวันและรายช่ัวโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจํา
สัปดาห์  แต่ถ้านายกเทศมนตรีเห็นสมควรจะให้ลาโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาต่อไปอีกก็ได้ 

ลูกจ้างประจําผู้ใดประสงค์จะลากิจส่วนตัว  ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันและ
เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้  เว้นแต่มีเหตุจําเป็นไม่สามารถขอรับอนุญาตได้ทันจะเสนอใบลา 
พร้อมระบุเหตุจําเป็นไว้แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้  แต่จะต้องช้ีแจงเหตุผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

ข้อ ๔๒๘ การลาพักผ่อนประจําปีของลูกจ้างประจํา ให้เป็นไปตามที่กําหนดสําหรับพนักงาน
เทศบาลโดยอนุโลม 

ข้อ ๔๒๙ ลูกจ้างประจํามีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้างนับรวมวันหยุดประจําสัปดาห์ 
และวันหยุดพิเศษในระหว่างลาไม่เกินเก้าสิบวัน  ลูกจ้างประจํารายวันและรายช่ัวโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง 
ในวันหยุดประจําสัปดาห์ 

ลูกจ้างประจําที่ลาคลอดบุตรตามวรรคแรก หากประสงค์จะลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตรเพ่ิมอีก ให้มี
สิทธิลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต่อเน่ืองจากการลาคลอดบุตร โดยได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้อีกไม่เกิน สามสิบวัน
ทําการ และให้นับรวมในวันลากิจส่วนตัวสี่สิบห้าวันทําการด้วย 

ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนที่จ้างไว้ปฏิบัติงานต่อเน่ือง มีสิทธิลาเน่ืองจากการคลอดบุตรปีหน่ึง 
ไม่เกินเก้าสิบวัน โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลาจากส่วนราชการไม่เกินสี่สิบห้าวัน เว้นแต่ กรณีที่เร่ิมเข้า
ปฏิบัติงานในปีแรกไม่ครบเจ็ดเดือน ไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิดังกล่าว 

ข้อ ๔๓๐ ลูกจ้างประจําที่ยังไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือยังไม่เคยไปประกอบพิธี
ฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ประสงค์จะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์แล้วแต่
กรณี  มีสิทธิลาโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาไม่เกินหน่ึงร้อยย่ีสิบวัน  ในปีแรกที่  เร่ิมเข้าปฏิบัติงานเป็น
ลูกจ้างประจําจะไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างลา  ลูกจ้างประจํารายวันและรายช่ัวโมง ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง 
ในวันหยุดประจําสัปดาห์ 
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ผู้ประสงค์จะลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับช้ันก่อนอุปสมบท  หรือวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน  เว้นแต่มีเหตุผล 
อันสมควรจะเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาน้อยกว่าหกสิบวันก็ได้ 

อํานาจการอนุญาตให้ลาเป็นของนายกเทศมนตรี 

ข้อ ๔๓๑ การลาเพ่ือตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพล เข้ารับการฝึก
วิชาการทหาร เข้ารับการทดลองความพร่ังพร้อมให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

(1) ลูกจ้างมีสิทธิลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหารโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติในระหว่างนั้น  การลาดังกล่าวจะต้องให้ผู้ลาแสดงจํานวนวันที่
ต้องเดินทางไปกลับ  และวันที่ต้องอยู่เพ่ือตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหารเท่าที่จําเป็นเพ่ือประกอบการ
พิจารณา  ลูกจ้างประจํารายวันและรายช่ัวโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจําสัปดาห์ 

(2) ลูกจ้างประจํามีสิทธิลาเข้ารับการระดมพล  หรือเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร  หรือ 
เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม  โดยให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติในระหว่างการระดมพลหรือเข้ารับการฝึก
วิชาการทหาร  หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมน้ัน  แต่ถ้าพ้นระยะเวลาของการดังกล่าวแล้ว  ไม่มา
รายงานตัวเพ่ือเข้าปฏิบัติงานภายในเจ็ดวัน  ให้งดจ่ายค่าจ้างหลังจากน้ันไว้จนถึงวันเข้าปฏิบัติงานเว้นแต่ 
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็น นายกเทศมนตรีจะให้จ่ายค่าจ้างระหว่างน้ันต่อไปอีกก็ได้แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวัน  
ลูกจ้างประจํารายวันและรายช่ัวโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจําสัปดาห์ 

(3) ในกรณีลูกจ้างช่ัวคราว  ลาเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร  ให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติ 
ไม่เกินหกสิบวัน  ส่วนการลาเพ่ือเข้ารับการระดมพล หรือเข้ารับการทดลองความพร่ังพร้อมแล้วแต่กรณี 
ให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติไม่เกินสามสิบวัน  ลูกจ้างช่ัวคราวรายวันและรายวันช่ัวโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง 
ในวันหยุดประจําสัปดาห์ 

ในกรณีการลาตาม  (๒)  และ  (๓)  หากลูกจ้างได้รับเงินเดือนตามช้ันยศของตนทาง
กระทรวงกลาโหมแล้ว  ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างของเทศบาล 

อํานาจการอนุญาตให้ลาเป็นของนายกเทศมนตรี 

ข้อ ๔๓๒ การลาคร่ึงวันในตอนเช้าหรือตอนบ่ายของลูกจ้าง  ให้นับเป็นการลาครึ่งวันตาม
ประเภทการลานั้น ๆ 

ข้อ ๔๓๓ การลาและการจ่ายค่าจ้างระหว่างลานอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศน้ี ให้อยู่ 
ในดุลยพินิจของนายกเทศมนตรี   

อํานาจการอนุญาตในการลาตามข้อ ๔๒๖  ข้อ ๔๒๗  ข้อ ๔๒๘  และข้อ ๔๒๙  ให้เป็นไป
ตามท่ี ก.ท. กําหนด  ตามตารางแนบท้าย 

ส่วนที ่ ๗ 
การจ่ายคา่จ้างและทะเบียนลูกจ้าง 

ข้อ ๔๓๔ ห้ามสั่งลูกจ้างไปปฏิบัติราชการในท้องถิ่นอ่ืน  เว้นแต่ในกรณีจําเป็นแท้จริงที่ต้องใช้
ความรู้ความชํานาญพิเศษ  หรือความไว้วางใจในลูกจ้างน้ัน  และไม่อาจหาจ้างได้ในท้องถิ่นน้ัน 

ข้อ ๔๓๕ การปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติ  หรือการปฏิบัติราชการในวันหยุดประจํา
สัปดาห์  หรือในวันหยุดพิเศษซึ่งจะต้องจ่ายค่าจ้างนอกเวลาหรือค่าจ้างในวันหยุด  หรือค่าอาหารทําการ   
นอกเวลาให้กระทําได้ในกรณีที่จําเป็นหรือรีบด่วน  โดยมีคําสั่งของผู้บังคับบัญชาที่มีอํานาจเป็นหลักฐาน 
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ข้อ ๔๓๖ การจ่ายค่าจ้างในวันทํางานปกติ  ค่าอาหารทําการนอกเวลา  ค่าจ้างลูกจ้างรายวัน 
และรายช่ัวโมง  ค่าจ้างนอกเวลา  และกําหนดเวลาทํางานให้เป็นไปดังต่อไปน้ี 

(1) ลูกจ้างรายเดือน 
(ก) กําหนดให้จ่ายค่าจ้างเดือนละครั้งตามเดือนปฏิทิน  โดยปกติให้จ่ายในวันสิ้นเดือน  

ถ้าวันสิ้นเดือนตรงกับวันหยุดราชการก็ให้จ่ายได้ในวันเปิดทําการก่อนวันสิ้นเดือน ในกรณีที่มีความจําเป็น 
ที่จะกําหนดวันจ่ายค่าจ้างเป็นวันอ่ืนของเดือนถัดไป  จะต้องได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรี 

(ข) กําหนดเวลาทํางานปกติ  ให้เป็นไปตามเวลาทํางานของทางราชการ  เว้นแต่ถ้ามี
งานเป็นลักษณะพิเศษที่จะเข้าทํางานและเลิกงานตามปกติไม่ได้  ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้กําหนดโดย
จะต้องมีเวลาทํางานไม่น้อยกว่าวันละเจ็ดช่ัวโมง  แต่สัปดาห์ละไม่เกินสี่สิบแปดช่ัวโมง  ไม่รวมเวลาหยุดพัก 

(ค) การปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติ  หรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจํา
สัปดาห์  หรือวันหยุดพิเศษแล้วแต่กรณี  ให้เป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าอาหารทํา
การนอกเวลา 

(2) ลูกจ้างรายวันและรายช่ัวโมง 
(ก) กําหนดให้จ่ายค่าจ้างเดือนละคร้ัง  ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายค่าจ้าง

มากกว่าเดือนละคร้ัง  จะต้องได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรี 
ในกรณีจ่ายค่าจ้างเดือนละคร้ัง  โดยปกติให้จ่ายในวันถัดจากวันสุดท้ายของเดือน  

หน่วยงานใดมีความจําเป็นที่จะกําหนดวันเร่ิมจ่ายเป็นวันอ่ืนของเดือนถัดไป  จะต้องได้รับอนุมัติจาก
นายกเทศมนตรี 

ในกรณีจ่ายค่าจ้างมากกว่าเดือนละคร้ัง  ให้หน่วยงานกําหนดวันจ่ายเงินค่าจ้าง
ตามความเหมาะสมได้โดยขออนุมัติจากนายกเทศมนตรี 

(ข) กําหนดเวลาทํางานปกติ  ให้เป็นไปตามเวลาทํางานของทางราชการ  เว้นแต่ ถ้ามี
งานเป็นลักษณะพิเศษที่จะเข้าทํางานและเลิกงานตามปกติไม่ได้  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้กําหนดโดยจะต้องมี
เวลาทํางานวันละไม่น้อยกว่าเจ็ดช่ัวโมง  แต่สัปดาห์ละไม่เกินสี่สิบแปดช่ัวโมง  ไม่รวมเวลาหยุดพัก 

(ค) การปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติติดต่อกันเกินสามช่ัวโมงขึ้นไป ให้จ่าย
ค่าจ้างได้ในอัตราหน่ึงเท่าครึ่งของค่าจ้างอัตราปกติ 

ข้อ ๔๓๗ การจ่ายค่าจ้างในกรณีวันหยุดประจําสัปดาห์  สําหรับลูกจ้างรายเดือนไม่หัก     
ค่าจ้าง  ลูกจ้างรายวันและรายช่ัวโมงไม่จ่ายค่าจ้าง 

สําหรับการจ่ายค่าจ้างในกรณีสั่งให้มาปฏิบัติงานในวันหยุดประจําสัปดาห์ ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
(1) ลูกจ้างรายเดือน  จ่ายตามข้อ  ๔๓๖  (๑) (ค) 
(2) ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง  จ่ายค่าจ้างให้สองเท่าของค่าจ้างอัตราปกติ          

ตามระยะเวลาทํางาน 

ข้อ ๔๓๘ การจ่ายค่าจ้างในกรณีในวันหยุดพิเศษ  สําหรับลูกจ้างรายเดือนไม่หักค่าจ้าง 
ลูกจ้างรายวันและรายช่ัวโมงจ่ายค่าจ้างอัตราปกติ 

สําหรับการจ่ายค่าจ้างในกรณีสั่งให้มาทํางานในวันหยุดพิเศษ  ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
(1) ลูกจ้างรายเดือน  จ่ายตามข้อ  ๔๓๖  (๑)  (ค) 
(2) ลูกจ้างรายวันและรายช่ัวโมง  จ่ายค่าจ้างเพ่ิมให้อีกหน่ึงเท่าของค่าจ้างอัตราปกติ 

ตามระยะเวลาทํางาน 
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ข้อ ๔๓๙ การจ่ายค่าจ้างในกรณีลูกจ้างถูกสั่งให้ไปปฏิบัติงานในท้องถิ่นอ่ืนตามข้อ ๔๓๔  
ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

(1) ลูกจ้างรายเดือนให้จ่ายค่าจ้างรายเดือนตามปกติตลอดระยะเวลาที่ไปราชการ โดยไม่มี
สิทธิได้รับค่าอาหารทําการนอกเวลา 

(2) ลูกจ้างรายวันและรายช่ัวโมงให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
(ก) ในระยะเวลาระหว่างเดินทางไปปฏิบัติงาน  หรือเดินทางกลับสํานักงานท่ีต้ังปกติ

หรือสถานที่อยู่  ไม่ว่าจะเป็นวันทํางานปกติหรือนอกเวลาหรือวันหยุดประจําสัปดาห์หรือวันหยุดพิเศษให้จ่าย
ค่าจ้างอัตราปกติ  ไม่มีการจ่ายค่าจ้างนอกเวลาหรือค่าจ้างในวันหยุดตามข้อ ๔๓๖ และข้อ  ๔๓๗ 

(ข)  ลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่คนรถหรือคนเรือ  ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในขณะเดินทางครบ
กําหนดเวลาทํางานปกติประจําวันแล้ว  หากยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวต่อไปอีกสําหรับวันน้ันให้จ่ายค่าจ้าง
นอกเวลาได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ  ๔๓๖  (๑)  (ค) 

การปฏิบัติงานในวันทํางานปกติ  การปฏิบัติงานนอกเวลา  การปฏิบัติงานในวันหยุด หรือ  
ในกรณีในวันหยุดพิเศษ  ให้จ่ายค่าจ้างได้ตามเกณฑ์ที่เคยจ่าย  เสมือนปฏิบัติงานในสํานักงานที่ต้ังปกติ  เว้นแต่
ในกรณีวันหยุดประจําสัปดาห์ซึ่งปกติไม่จ่ายค่าจ้างให้  ให้จ่ายค่าจ้างอัตราปกติ 

ข้อ ๔๔๐ ลูกจ้างผู้ใดตายในระหว่างรับราชการ ให้จ่ายค่าจ้างจนถึงวันที่ถึงแก่ความตายหรือ
เพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนวันถึงแก่ความตาย  และให้จ่ายเงินช่วยพิเศษจํานวนสามเท่าของอัตราค่าจ้าง
ปกติทั้งเดือนในเดือนสุดท้ายก่อนวันถึงแก่ความตาย  ในกรณีลูกจ้างรายวันและรายช่ัวโมง  ให้ถือเสมือนว่า
ลูกจ้างผู้น้ันมาปฏิบัติงานเต็มเดือนเป็นเกณฑ์คํานวณเงินช่วยพิเศษ 

ข้อ ๔๔๑ ลูกจ้างประจําซึ่งถูกสั่งพักราชการผู้ใดถึงแก่ความตาย  ผู้มีอํานาจได้วินิจฉัยตาม  
ข้อ  ๔๔๕  แล้วสั่งจ่ายค่าจ้างเป็นจํานวนเท่าใด  ให้จ่ายค่าจ้างตามจํานวนที่วินิจฉัยให้จนถึงวันที่ถึงแก่ความ
ตายหรือเพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนวันถึงแก่ความตาย  นอกจากน้ีให้จ่ายเงินช่วยพิเศษอีกจํานวนหน่ึง
เป็นจํานวนสามเท่าของจํานวนค่าจ้างน้ัน 

ถ้าผู้มีอํานาจวินิจฉัยแล้วสั่งไม่จ่ายค่าจ้าง  ให้จ่ายค่าจ้างให้เพียงวันสุดท้ายที่ผู้ น้ันมา
ปฏิบัติงานและไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ 

ข้อ ๔๔๒ ลูกจ้างที่ขาดหรือหนีราชการ  ห้ามมิให้จ่ายค่าจ้างสําหรับวันที่ขาดหรือหนีราชการนั้น 
ลูกจ้างผู้ใดตายในระหว่างขาดราชการ  ให้จ่ายค่าจ้างให้เพียงวันสุดท้ายที่ผู้น้ันมาปฏิบัติงาน

และไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ 

ข้อ ๔๔๓ ค่าจ้างที่จ่ายตามข้อ  ๔๔๐  ถึงข้อ  ๔๔๒ เป็นทรัพย์สินของผู้ตายในขณะตาย และ
ให้จ่ายแก่ผู้มีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก 

เงินช่วยพิเศษตามข้อ  ๔๔๐  หรือข้อ  ๔๔๑  ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งลูกจ้างได้แสดงเจตนาระบุไว้
เป็นหนังสือตามแบบที่แนบท้ายประกาศน้ี 

ถ้าลูกจ้างผู้ตายมิได้แสดงเจตนาระบุไว้ตามวรรคสอง  หรือบุคคลซึ่งลูกจ้างผู้ตายได้แสดง
เจตนาระบุไว้ได้ตายไปเสียก่อน  ให้จ่ายแก่บุคคลตามลําดับก่อนหลัง  ดังต่อไปนี้ 

(1) คู่สมรส 
(2) บุตร 
(3) บิดามารดา 
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(4) ผู้ที่ได้อยู่ในอุปการะของผู้ตายตลอดมา  โดยจําเป็นต้องมีผู้อุปการะและความตาย
ของผู้น้ันทําให้ได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดความอุปการะ  ซึ่งนายกเทศมนตรีเห็นว่ามีหลักฐานแสดงได้ว่า 
เป็นผู้อยู่ในอุปการะของผู้ตาย 

(5) ผู้ที่ อุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาผู้ตายมาแต่เยาว์  ซึ่งนายกเทศมนตรีเห็นว่ามี
หลักฐานแสดงได้ว่าเป็นผู้อุปการะผู้ตาย 

เมื่อปรากฏว่า  มีบุคคลในลําดับก่อนดังกล่าวในวรรคสามบุคคลนั้นมีสิทธิรับเงินช่วยพิเศษ  
แต่ในลําดับเดียว  ผู้ที่อยู่ในลําดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ 

ถ้าบุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่มีตัวมาขอรับภายในระยะเวลา  ๑  ปี  นับแต่วันที่ลูกจ้างผู้น้ันถึง
แก่ความตาย  การจ่ายเงินช่วยพิเศษก็เป็นอันไม่ต้องจ่าย 

ในกรณีที่เทศบาลมีความจําเป็นต้องเข้าเป็นผู้จัดการศพลูกจ้างผู้ถึงแก่ความตาย เพราะไม่มี
ผู้ใดเข้าจัดการศพในเวลาอันควร  ก็ให้เทศบาลหักค่าใช้จ่ายจากเงินช่วยพิเศษที่ต้องจ่ายตามมาตรฐานน้ีได้
เท่าที่จ่ายจริง  และมอบส่วนที่เหลือให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ 

ข้อ ๔๔๔ เทศบาลใดมีความจําเป็นที่จะต้องสั่งให้ลูกจ้างประจําไปฝึกอบรม  หรือดูงาน 
เก่ียวกับหน้าที่ที่ลูกจ้างประจําน้ันปฏิบัติอยู่  ณ  ต่างประเทศ  หรือภายในประเทศโดยให้ได้รับค่าจ้างอัตรา
ปกติตลอดระยะเวลาที่ไปฝึกอบรมหรือดูงานน้ัน  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้อนุมัติลูกจ้างประจํารายวันและราย
ช่ัวโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจําสัปดาห์ 

ข้อ ๔๔๕ ลูกจ้างประจําที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกต้ังกรรมการ
สอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา  และถูกสั่งพักราชการไว้ก่อนจนกว่าคดี
หรือกรณีถึงที่สุด  การจ่ายค่าจ้างระหว่างพักราชการ  ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

(1) ลูกจ้างประจําผู้ใดถูกสั่งพักราชการ  ให้งดการเบิกจ่ายค่าจ้างต้ังแต่วันที่ถูกสั่งพัก   
ราชการไว้ก่อน  เว้นแต่ลูกจ้างผู้น้ันได้ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ล่วงเลยวันให้พักราชการ  เพราะมิได้ทราบคําสั่ง  
ให้เบิกจ่ายค่าจ้างให้ถึงวันที่ทราบ  หรือควรได้รับทราบคําสั่งน้ัน 

(2) ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจําผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน  มิได้กระทําความผิดและ ไม่มี
มลทินหรือมัวหมอง  ให้จ่ายค่าจ้างให้เต็มอัตราปกติ 

(3) ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจําผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน  มิได้กระทําความผิดแต่มี
มลทินหรือมัวหมอง  หรือกระทําความผิด  แต่ถูกลงโทษไม่ถึงปลดออก  หรือไล่ออก  ให้จ่ายค่าจ้างได้ครึ่งหน่ึง
ของค่าจ้างอัตราปกติ 

(4) ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจําผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน  ได้กระทําความผิดและ       
ถูกลงโทษถึงปลดออก  หรือไล่ออก  ห้ามจ่ายค่าจ้าง 

(5) ในกรณีลูกจ้างประจําซึ่งถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน  ผู้ใดถึงแก่ความตายก่อนคดีหรือ
กรณีถึงที่สุด  ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาวินิจฉัยต่อไปด้วยว่าควรจะจ่ายค่าจ้างระหว่างเวลาน้ันหรือไม่เพียงใด  
โดยอนุโลม  (๒) (๓) และ (๔)  ทั้งน้ีให้จ่ายค่าจ้างตามจํานวนที่วินิจฉัยให้จนถึงวันที่ถึงแก่ความตายหรือเพียง
วันที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนถึงแก่ความตาย 

กรณีให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ให้ถือปฏิบัติทํานองเดียวกับการจ่ายค่าจ้างระหว่างพักราชการ 
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ลูกจ้างช่ัวคราวไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน  เว้นแต่ลูกจ้างผู้น้ันได้ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ล่วงเลยวันให้พักราชการไว้ก่อน  เพราะมิได้
ทราบคําสั่ง  ให้เบิกจ่ายค่าจ้างให้ถึงวันที่ทราบหรือควรได้รับทราบคําสั่งน้ัน 

อัตราลูกจ้างระหว่างพักราชการ  ไม่ถือเป็นอัตราว่าง 

ข้อ ๔๔๖ มาใช้บังคับแก่การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจําระหว่างอุทธรณ์หรือร้องทุกข์คําสั่ง
ลงโทษปลดออก  หรือถูกควบคุมตัวตามคําพิพากษาของศาลโดยอนุโลม 

ข้อ ๔๔๗ การจ่ายค่าจ้างของผู้ซึ่งถูกลงโทษตัดค่าจ้าง  ถ้าภายหลังผู้น้ันได้รับการแต่งต้ังหรือ
ปรับค่าจ้าง  โดยได้รับค่าจ้างต่างจากเดิมและยังไม่พ้นโทษตัดค่าจ้าง  ให้คงตัดค่าจ้างต่อไป ตามจํานวนเดิม 

การจ่ายค่าจ้างในกรณี 
(1) ลาออก  ให้จ่ายให้ถึงวันก่อนถึงกําหนดลาออก แต่ถ้าถึงกําหนดลาออกแล้วยังไม่ได้

รับทราบคําสั่งอนุญาตให้ลาออก  และลูกจ้างผู้น้ันยังคงปฏิบัติราชการต่อมา ให้จ่ายได้ถึงวันทราบคําสั่งหรือ
ควรได้รับทราบคําสั่ง 

(2) ปลดออก  หรือไล่ออก  ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนระบุในคําสั่ง  แต่ถ้ายังไม่รับทราบคําสั่ง
และลูกจ้างผู้น้ันยังคงปฏิบัติราชการต่อมา  ให้จ่ายได้ถึงวันทราบคําสั่งหรือควรได้รับทราบคําสั่ง 

(3) พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ  ให้จ่ายได้ถึงวันสิ้นปี 
การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างผู้ที่มิได้มาปฏิบัติราชการนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศน้ีและ

เป็นกรณีเดียวกับที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นบัญญัติสิทธิไว้สําหรับข้าราชการ หรือคณะรัฐมนตรีกําหนดสิทธิให้
จ่ายเงินเดือนข้าราชการไว้แล้ว  ให้  ก.ท.จ. กําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างให้สอดคล้องกับกฎหมาย  
หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศน้ี 

ข้อ ๔๔๘ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินทําขวัญตามระเบียบหรือกฎหมายเก่ียวกับการจ่ายเงิน      
ทําขวัญข้าราชการและลูกจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ข้อ ๔๔๙ ให้สํานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  เป็นหน่วยงานกลางทะเบียน
ลูกจ้างประจําของเทศบาล  ดําเนินการจัดทําทะเบียนลูกจ้างประจําของเทศบาลแก้ไขและเปลี่ยนแปลง 
รายการต่าง ๆ  ให้เป็นปัจจุบันเสมอ  และเก็บรักษาไว้  ณ  สํานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล   

เมื่อมีคําสั่งแต่งต้ังลูกจ้างประจําผู้ ใดไปต่างสังกัด ให้ส่วนราชการเดิมมอบทะเบียน
ลูกจ้างประจําให้ลูกจ้างผู้น้ันนําไปมอบแก่ส่วนราชการที่สังกัดใหม่ทุกครั้ง 

ทะเบียนลูกจ้างประจําของเทศบาล  ถือเป็นเอกสารลับของทางราชการไม่พึงเปิดเผยต่อผู้อ่ืน  
การขอคัดทะเบียนลูกจ้างประจําของเทศบาล  หรือตรวจสอบรายการให้ดําเนินการขออนุมัติตามระเบียบของ
ทางราชการ 

ข้อ ๔๕๐ การเปลี่ยนอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจํารายวันเป็นอัตราค่าจ้างรายเดือนให้เอาย่ีสิบหก
วันทําการคูณด้วยอัตราค่าจ้างรายวันที่ลูกจ้างผู้น้ันได้รับในปัจจุบัน  โดยปัดเศษข้ึนเป็น เกณฑ์พิจารณาแต่ต้อง
ไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตําแหน่งน้ัน 

ข้อ ๔๕๑ ให้ลูกจ้างของเทศบาลปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติตน
ตามประกาศกําหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่กําหนดไว้สําหรับพนักงานเทศบาล ตามที่เทศบาล
กําหนด 
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บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๔๕๒ ผู้ใดเป็นพนักงานเทศบาล และได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในสายงานใดอยู่ก่อน
วันที่ประกาศน้ีมีผลใช้บังคับ ให้ผู้น้ันเป็นพนักงานเทศบาลและดํารงตําแหน่งในสายงานน้ันตามประกาศนี้ต่อไป  
โดยให้ได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์เช่นเดิม      

ข้อ ๔๕๓ ผู้ใดเป็นลูกจ้างของเทศบาล และได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใดอยู่ก่อนวันที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้ น้ันเป็นลูกจ้างของเทศบาลและดํารงตําแหน่งน้ันตามประกาศนี้ ต่อไป   
โดยให้ได้รับค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์ ตลอดจนระยะเวลาการจ้างเช่นเดิม 

ข้อ ๔๕๔ การใดที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ 
ตามพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนที่ประกาศน้ีมีผลใช้บังคับ   
ให้ดําเนินการต่อไปตามที่ ก.ท.จ. กําหนด  ทั้งน้ี  ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรฐานทั่วไปที่  ก.ท. กําหนด 

ข้อ ๔๕๕ การใดที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างของเทศบาลท่ีมิได้กําหนดไว้      
ในประกาศน้ี ให้นําแนวทาง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข หรือวิธีการที่กําหนดสําหรับพนักงานเทศบาลมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
สวัสด์ิ  แกล้วทนงค์ 

(นายสวัสด์ิ  แกล้วทนงค์) 
ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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