
 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  

จังหวัดนครราชสีมา 

เร่ือง  หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

ของเทศบาล 

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

  ดว้ยรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยไดบ้ญัญตัิใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน                

มีความเป็นอิสระในการกาํหนดนโยบายการบรหิารงานบคุคลตามความตอ้งการและความเหมาะสม         

ของทอ้งถ่ิน ประกอบกบัพระราชบญัญัตริะเบียบบริหารงานบคุคลสว่นทอ้งถ่ิน  พ.ศ.2542  บญัญตัใิห ้

คณะกรรมการพนกังานเทศบาลมีอาํนาจหนา้ท่ีกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการบรหิาร            

งานบคุคล  สาํหรบัพนกังานเทศบาลและลกูจา้งของเทศบาล ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะการบริหาร และ

อาํนาจหนา้ท่ีของเทศบาล  และจะตอ้งอยูภ่ายใตม้าตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคลสาํหรบั

พนกังานเทศบาลและลกูจา้งของเทศบาล  ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกาํหนด 

  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 13  ประกอบมาตรา  23  แหง่พระราชบญัญัตริะเบียบ

บรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542    ประกอบกบัมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคลของ

เทศบาล ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล กาํหนด คณะกรรมการพนกังานเทศบาล จงัหวดั

นครราชสีมา ในการประชมุครัง้ท่ี 9/2545 เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2545 ไดมี้มตปิระกาศกาํหนดหลกัเกณฑ์

และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคลสาํหรบัพนกังานเทศบาลและลกูจา้งของเทศบาลไวด้งัตอ่ไปนี ้

  ขอ้  1   ประกาศนีเ้รียกวา่ “ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาล  จงัหวดันครราชสีมา 

เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล“ 

  ขอ้  2   ประกาศนีใ้หใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัท่ี  11  พฤศจิกายน 2545 เป็นตน้ไป 

  ขอ้  3   ภายใตบ้ทกาํหนดในมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคลสาํหรบั             

พนกังานเทศบาลและลกูจา้งของเทศบาล ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกาํหนด บรรดา           

พระราชบญัญตัิ  พระราชกฤษฎีกา  กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือคาํสั่งอ่ืนใด ท่ีเก่ียวกบัการ        

บรหิารงานบคุคลของพนกังานเทศบาลและลกูจา้งของเทศบาลในสว่นท่ีมีกาํหนดไวแ้ลว้ในประกาศนี ้          

หรือซึ่งขดัหรือแยง้กบับทกาํหนดตามประกาศนี ้  ใหใ้ชบ้ทกาํหนดในประกาศนีแ้ทน 
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  ขอ้  4   ในประกาศนี ้

  “  ก.ท. “  หมายความว่า  คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล   ตามกฎหมายวา่ดว้ย

ระเบียบบรหิารงานบคุคลส่วนทอ้งถ่ิน 

  “  ก.ท.จ. “  หมายความวา่  คณะกรรมการพนกังานเทศบาลตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบ

บรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถ่ิน 

  “  พนกังานเทศบาล “  หมายความว่า   พนกังานเทศบาลซึ่งไดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้ให้

ปฏิบตัริาชการโดยไดร้บัเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนของเทศบาล  และใหห้มายความรวมถึง

พนกังานครูเทศบาลหรือพนกังานเทศบาลอ่ืนท่ีไดร้บัเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินอดุหนนุของ       

รฐับาลและเทศบาลนาํมาจดัเป็นเงินเดือน   

  " พนกังานสว่นทอ้งถ่ินอ่ืน "  หมายความวา่  ขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

พนกังานสว่นตาํบล   ขา้ราชการกรุงเทพมหานคร พนกังานเมืองพทัยา และขา้ราชการหรือพนกังานของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีไมใ่ชพ่นกังานเทศบาล  โดยมีกฎหมายจดัตัง้ขึน้ ซึ่งไดร้บัการบรรจแุละ 

แตง่ตัง้ใหป้ฏิบตัริาชการโดยไดร้บัเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอดุหนนุของรฐับาลท่ีใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน และองคก์ร        

ปกครองสว่นทอ้งถ่ินนาํมาจดัเป็นเงินเดือนของขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 

  “ ขา้ราชการประเภทอ่ืน ” หมายความวา่  ขา้ราชการพลเรือน ตามกฎหมายวา่ดว้ย

ระเบียบขา้ราชการพลเรือน และขา้ราชการประเภทอ่ืนตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการประเภทนัน้

นอกจากพนกังานเทศบาล และพนกังานสว่นทอ้งถ่ินอ่ืน 

  ขอ้  5   ใหป้ระธานกรรมการพนกังานเทศบาล รกัษาการตามประกาศนี ้และใหมี้อาํนาจ 

ตีความหรือวินิจฉยัปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามประกาศนี ้

หมวด  2 

การกาํหนดจาํนวนตาํแหน่งและอัตราตาํแหน่ง 

  ขอ้  11    การกาํหนดจาํนวนตาํแหนง่และอตัราตาํแหนง่พนกังานเทศบาลใหค้าํนงึถึง

ลกัษณะหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบ ปรมิาณงาน คณุภาพและความยากของงาน  คา่ใชจ้่ายของเทศบาลหรือ

คา่ใชจ้า่ยของรฐัในหมวดเงินอดุหนนุ  โดยการกาํหนดตาํแหนง่ดงักลา่วจะตอ้งเทียบไดใ้นมาตรฐาน         

เดียวกนักบัขา้ราชการพลเรือนสามญั  ขา้ราชการครูหรือขา้ราชการอ่ืนแลว้แตก่รณี 

  ขอ้  12.    ตาํแหนง่พนกังานเทศบาลมี  3  ประเภท  ดงันี ้

(1) ตาํแหนง่ประเภททั่วไป 

(2) ตาํแหนง่ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 

(3) ตาํแหนง่ประเภทบรหิารระดบัสงูหรือบรหิารระดบักลาง 

ตาํแหนง่ประเภทวิชาชีพเฉพาะไดแ้ก่ ตาํแหนง่ตัง้แตร่ะดบั 7 ขึน้ไป ดงัตอ่ไปนี ้
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   (ก) ตาํแหนง่ท่ีมีลกัษณะงานวิชาชีพซึ่งตอ้งปฏิบตัโิดยผูส้าํเรจ็การศกึษาในระดบั

ปรญิญาท่ีไมอ่าจมอบหมายใหผู้มี้คณุวฒุิอยา่งอ่ืนปฏิบตัิงานแทนได ้  และเป็นงานท่ีมีผลกระทบตอ่ชีวิต

และทรพัยส์ินของประชาชนอยา่งเห็นไดช้ดั  โดยมีองคก์รตามกฏหมายทาํหนา้ท่ีตรวจสอบกลั่นกรองและ

รบัรองการประกอบวิชาชีพ รวมทัง้ลงโทษผูก้ระทาํผิดกฎหมายเก่ียวกบัการประกอบอาชีพดงักลา่ว  ซึ่ง

ไดแ้ก่ตาํแหนง่ท่ีปฏิบตัิหนา้ท่ีในวิชาชีพเฉพาะ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) วิชาชีพเฉพาะกายภาพบาํบดั 

(2) วิชาชีพเฉพาะการทนัตแพทย ์

(3) วิชาชีพเฉพาะการพยาบาล 

(4) วิชาชีพเฉพาะการแพทย ์

(5) วิชาชีพเฉพาะการสตัวแพทย ์

(6) วิชาชีพเฉพาะเภสชักรรม 

(7) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมเคร่ืองกล 

(8) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมไฟฟ้า 

(9) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมโยธา 

(10)วิชาชีพเฉพาะสถาปัตยกรรม 

 (ข) ตาํแหนง่ท่ีมีลกัษณะงานวิชาชีพซึ่งตอ้งปฎิบตัิโดยผูส้าํเรจ็การศกึษาใน         

ระดบัปรญิญาท่ีไมอ่าจมอบหมายใหผู้มี้คณุวฒุิอยา่งอ่ืนปฏิบตัแิทนได ้ และเป็นงานท่ีมีผลกระทบตอ่ชีวิต

และทรพัยส์ินของประชาชนอยา่งเห็นไดช้ดั อีกทัง้เป็นงานท่ีขาดแคลนกาํลงัคนในภาคราชการ ซึ่งไดแ้ก่   

ตาํแหนง่ท่ีปฏิบตัหินา้ท่ีในวิชาชีพเฉพาะ  ดงัตอ่ไปนี ้

 (1)  วิชาชีพเฉพาะรงัสีการแพทย ์

 (2)  วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมชลประทาน 

(ค) ตาํแหนง่ท่ีมีลกัษณะงานวิชาชีพซึ่งตอ้งปฏิบตัโิดยผูส้าํเรจ็การศกึษาใน       

ระดบัปรญิญาท่ีไมอ่าจมอบหมายใหผู้มี้คณุวฒุิอยา่งอ่ืนปฏิบตัแิทนได ้และเป็นงานทางวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี ซึ่งมีลกัษณะในเชิงวิจยัและพฒันา อีกทัง้เป็นงานขาดแคลนกาํลงัคนในภาคราชการซึ่งไดแ้ก่ 

ตาํแหนง่ท่ีปฏิบตัหินา้ท่ีในวิชาชีพเฉพาะ ดงัตอ่ไปนี ้

      (1)  วิชาชีพเฉพาะวิทยาการคอมพิวเตอร ์

ตาํแหนง่ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะไดแ้ก่ ตาํแหนง่ตัง้แตร่ะดบั 9 ขึน้ไป ซึ่งตอ้งปฏิบตังิานท่ี 

เป็นงานหลกัของหนว่ยงาน โดยอาศยัพืน้ฐานของความรู ้ประสบการณ ์การฝึกฝนทฤษฎีหรือหลกัวิชา      

อนัเก่ียวขอ้งกบังาน และเป็นงานเชิงพฒันาระบบหรือมาตรฐานของงาน งานอนรุกัษต์ามภารกิจ หรือ           

งานท่ีตอ้งปฏิบตัิโดยผูมี้ความรู ้ความสามารถ หรือประสบการณเ์ป็นอยา่งสงูเฉพาะดา้นอนัเป็นท่ี           

ยอมรบัในวงการวิชาการหรือวงการดา้นนัน้ ๆ ซึ่งไดแ้ก่ตาํแหนง่ท่ีปฎิบตัหินา้ท่ีท่ีตอ้งใชค้วามเช่ียวชาญ

เฉพาะดา้น ดงัตอ่ไปนี ้
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      (1)  ดา้นการผงัเมือง 

      (2)  ดา้นการฝึกอบรม 

 (3)  ดา้นการสืบสวนสอบสวน 

 (4)  ดา้นตรวจสอบบญัชี 

 (5)  ดา้นนิติการ 

 (6)  ดา้นโบราณคดี 

 (7)  ดา้นวิเคราะหน์โยบายและแผน 

 (8)  ดา้นวิชาการคลงั 

 (9)  ดา้นวิชาการบญัชี 

      (10) ดา้นวิชาการพฒันาชมุชน 

      (11) ดา้นวิชาการวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

                  (12) ดา้นวิชาการสตัวบาล 

                    (13) ดา้นวิชาการสาธารณสขุ 

                    (14) ดา้นวิชาการสิ่งแวดลอ้ม 

                    (15) ดา้นวิชาการสขุาภิบาล 

         (16) ดา้นวิศวกรรม 

                  (17) ดา้นอ่ืนท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกาํหนดตาํแหนง่ประเภท

บรหิารระดบัสงูหรือบรหิารระดบักลาง 

        (ก)  ตาํแหนง่ประเภทบริหารระดบัสงู ไดแ้ก่ ตาํแหนง่ตัง้แตร่ะดบั 9 ขึน้ไปท่ีมี

ฐานะและหนา้ท่ีในการบรหิารงานเป็น 

(1) ปลดัเทศบาล 

       (2) หวัหนา้สว่นราชการท่ีสงูกวา่กองในเทศบาล 

 (ข)  ตาํแหนง่ประเภทบรหิารระดบักลางไดแ้ก่  ตาํแหนง่ระดบั 8 ท่ีมีฐานะ 

และหนา้ท่ีในการบรหิารงานเป็น 

(1)  ปลดัเทศบาล 

 (2)  รองปลดัเทศบาล 

 (3)  ผูอ้าํนวยการกอง หรือ หวัหนา้สว่นราชการท่ีมีฐานะเป็นกอง 

สาํหรบัตาํแหนง่พนกังานครูเทศบาลใหก้าํหนดประเภทและสายงานได ้ ดงันี ้

  (ก)  ตาํแหนง่พนกังานครูเทศบาล  มี  3  ประเภท  ดงัตอ่ไปนี ้

       (1)  ตาํแหนง่ประเภททั่วไป 

       (2)  ตาํแหนง่ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ  (ชช.)  ไดแ้ก่  ตาํแหนง่ตัง้แตร่ะดบั 9 ขึน้ไป            

ท่ีผา่นการประเมินความเช่ียวชาญและผลงานทางวิชาการเฉพาะตวั  ท่ีตอ้งปฏิบตังิานท่ีเป็นหลกัของ        
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หนว่ยงาน  โดยอาศยัพืน้ฐานของความรู ้ ประสบการณ ์ การฝึกฝนทฤษฎีหรือหลกัวิชาอนัเก่ียวขอ้งกบั

งานและเป็นงานเชิงพฒันาระบบหรือมาตรฐานของงาน  หรืองานท่ีตอ้งปฏิบตัิโดยผูมี้ความรูค้วามสามารถ

หรือประสบการณเ์ป็นอยา่งสงูเฉพาะดา้นอนัเป็นท่ียอมรบัในวงวิชาการหรือวงการดา้นนัน้ ๆ  และตอ้งใช้

ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นดงัตอ่ไปนี ้

            (1.1)  ดา้นนิเทศกก์ารศกึษา 

            (1.2)  ดา้นบรหิารสถานศกึษา 

       (3)  ตาํแหนง่ประเภทบริหารระดบัสงูหรือบรหิารระดบักลาง  ดงันี ้

            (3.1)  ตาํแหนง่บรหิารระดบัสงู  ไดแ้ก่ตาํแหนง่ตัง้แตร่ะดบั 9  ขึน้ไป  ท่ีมีฐานะและ 

หนา้ท่ีในการบริหารงานเป็น  หวัหนา้ส่วนราชการท่ีสงูกวา่กองการศกึษาในเทศบาล 

            (3.2)  ตาํแหนง่บรหิารระดบักลาง  ไดแ้ก่ตาํแหนง่ระดบั 8  ท่ีมีฐานะและหนา้ท่ีใน

การบริหารงาน  ดงัตอ่ไปนี ้

                      (3.2.1)  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน  ผูอ้าํนวยการวิทยาลยั 

                      (3.2.2)  ผูอ้าํนวยการกองการศกึษา 

                      (3.2.3)  ศกึษานิเทศก ์

  (ข)  สายงานของพนกังานครูเทศบาล  มีดงันี ้

       (1)  สายงานพนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษา  ซึ่งไดร้บัเงินเดือนจาก

งบประมาณหมวดเงินอดุหนนุของรฐับาลไดแ้ก่สายงานดงัตอ่ไปนี ้

              (1.1)  สายงานผูบ้ริหารสถานศกึษา  (ครู บ.) 

              (1.2.)  สายงานผูส้นบัสนนุการสอน  (ครู ส.) 

              (1.3)  สายงานผูส้อน  (ครู ป.) 

       (2)  สายงานพนกังานครูเทศบาลท่ีไมส่งักดัสถานศกึษา ซึ่งไดร้บัเงินเดือนจาก

งบประมาณหมวดเงินเดือนของเทศบาล  ไดแ้ก่สายงานดงัตอ่ไปนี ้

              (2.1)  สายงานนกับรหิารการศกึษา 

              (2.2)  สายงานศกึษานิเทศก ์

              (2.3)  สายงานสารวตัรนกัเรียน 

              (2.4)  สายงานเจา้หนา้ท่ีสนัทนาการ 

              (2.5)  สายงานบรรณารกัษ ์

   (2.6)  สายงานนกัวิชาการศกึษา 

              (2.7)  สายงานเจา้พนกังานหอ้งสมดุ 

              (2.8)  สายงานเจา้พนกังานศนูยเ์ยาวชน 

              (2.9)  สายงานเจา้หนา้ท่ีหอ้งสมดุ 

 (2.10)  สายงานเจา้หนา้ท่ีศนูยเ์ยาวชน 
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  ขอ้  13    ระดบัตาํแหนง่พนกังานเทศบาลอาจมีได ้9  ระดบั  คือ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 

3ระดบั 4  ระดบั 5  ระดบั 6  ระดบั 7  ระดบั 8  และระดบั 9  โดยตาํแหนง่ระดบั 1  เป็นระดบัตํ่าสดุเรียง

สงูขึน้ไปเป็นลาํดบัตามความยากและคณุภาพของงานจนถึงตาํแหนง่ระดบั 9  เป็นระดบัสงูสดุ 

  ขอ้  14    การกาํหนดตาํแหน่งพนกังานเทศบาลในสว่นราชการวา่จะมีตาํแหนง่ใด ระดบั

ใด อยู่ในส่วนราชการใด จาํนวนเท่าใด โดยใหเ้ทศบาลจดัทาํเป็นแผนอตัรากาํลงัของเทศบาล เพ่ือเป็นกรอบ

ในการกาํหนดตาํแหนง่ และการใชต้าํแหนง่พนกังานเทศบาล โดยเสนอให ้ ก.ท.จ. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  

  ในการจดัทาํแผนอตัรากาํลงัของเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ทศบาลคาํนงึถึงภารกิจ 

อาํนาจหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบ ลกัษณะงานท่ีตอ้งปฏิบตั ิความยากและคณุภาพของงานและปรมิาณงาน 

ตลอดทัง้ภาระคา่ใชจ้า่ยของเทศบาลและของรฐัในหมวดเงินอดุหนนุท่ีจะตอ้งจา่ยในดา้นบคุคล  

  ขอ้  15    การกาํหนดตาํแหน่งพนกังานเทศบาลตาํแหนง่ใดเป็นตาํแหนง่ระดบัใด ให้

ประเมินความยากและคณุภาพของงานในตาํแหนง่นัน้แลว้ปรบัเทียบกบับรรทดัฐาน  ในมาตรฐานกาํหนด

ตาํแหนง่ท่ี  ก.ท. จดัทาํไวต้ามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัอตัราตาํแหนง่และมาตรฐานของตาํแหนง่  การปรบั

ตาํแหนง่เทียบกบับรรทดัฐานในมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง่  ใหจ้ดัตาํแหนง่ท่ีมีลกัษณะงานอยา่งเดียวกนั

เขา้ประเภทและสายงานเดียวกนั  และจดัตาํแหนง่ในสายงานเดียวกนัท่ีมีความยากและคณุภาพของงาน

อยูใ่นระดบัเดียวกนัโดยประมาณเขา้กลุม่ตาํแหนง่เดียวกนัและระดบัเดียวกนั 

  ขอ้  16    ในการจดัทาํแผนอตัรากาํลงัของเทศบาล ใหเ้ทศบาลแตง่ตัง้คณะกรรมการ

จดัทาํแผนอตัรากาํลงัของเทศบาล  ประกอบดว้ย 

      (1)  นายกเทศมนตรี                เป็นประธาน   

(2) ปลดัเทศบาล                 เป็นกรรมการ 

(3) ผูอ้าํนวยการสาํนกัผูอ้าํนวยการกองหรือหวัหนา้สว่นราชการ      เป็นกรรมการ 

(4) พนกังานเทศบาลคนหนึ่งท่ีไดร้บัมอบหมาย        เป็นกรรมการและ 

     เลขานกุาร 

  ขอ้  17    ใหค้ณะกรรมการจดัทาํแผนอตัรากาํลงัของเทศบาล จดัทาํแผนอตัรากาํลงั  โดย

ใหค้าํนงึถึงภารกิจ อาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมายว่ากาํหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ตามกฎหมายว่าดว้ยเทศบาล ลกัษณะงานท่ีตอ้งปฏิบตั ิความยากและคณุภาพของงาน 

และปรมิาณงานของสว่นราชการตา่ง ๆ  ในเทศบาล  ตลอดทัง้ภาระคา่ใชจ้่ายของเทศบาลและของรฐัใน

หมวดเงินอดุหนนุท่ีจะตอ้งจา่ยในดา้นบคุคลและการจดัสรรเงินงบประมาณของเทศบาล โดยกาํหนดเป็น

แผนอตัรากาํลงัของเทศบาล ในระยะเวลา 3 ปี และแผนอตัรากาํลงัดงักลา่วอย่างนอ้ยจะตอ้งประกอบดว้ย

สาระสาํคญั  ดงันี ้
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(1) บทศกึษาวิเคราะหอ์าํนาจหนา้ท่ีและภารกิจความรบัผิดชอบของเทศบาลในชว่ง

ระยะเวลา 3  ปี 

(2) บทศกึษาวิเคราะหค์วามตอ้งการกาํลงัคนทัง้หมดของเทศบาล ในชว่งระยะเวลา 3 ปี  

วา่ตอ้งการกาํลงัคนประเภทใด  ระดบัใด  จาํนวนเท่าใด  จงึจะสามารถปฏิบตังิาน  ตามภารกิจท่ีอยูใ่น

อาํนาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(3) บทศกึษาวิเคราะหป์ระเมินความตอ้งการกาํลงัคนท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัและกาํลงัคนท่ีขาด

อยูแ่ละตอ้งการเพิ่มขึน้  อตัราความตอ้งการกาํลงัคนเพิ่มขึน้  เน่ืองจากการขยายงานหรือไดร้บัมอบหมาย

เพิ่มขึน้  อตัราการสญูเสียกาํลงัคนในแตล่ะปี 

(4) บทศกึษาวิเคราะหก์ารวางแผนการใชก้าํลงัคน  เป็นการวางแผนเพ่ือใหมี้การใช ้   

กาํลงัคนท่ีมีอยูใ่นเทศบาลใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ โดยสาํรวจและประเมินความรูค้วามสามารถของกาํลงัคน

ท่ีมีอยู ่การพฒันาหรือฝึกอบรมกาํลงัคนท่ีมีอยูใ่นมีประสิทธิภาพสงูขึน้ และใชก้าํลงัคนท่ีมีอยูใ่หเ้หมาะสม

กบัความรูค้วามสามารถของแตล่ะคน 

(5) การจดัโครงสรา้งการแบง่สว่นราชการ  การกาํหนดหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของแตล่ะ

สว่นราชการ  การแบง่งานภายในสว่นราชการการกาํหนดตาํแหนง่และระดบัตาํแหน่งตา่ง ๆ  โดยมีเกณฑ์

เบือ้งตน้  ดงันี ้

              ก โครงสรา้งการแบง่สว่นราชการ  เทศบาลใดจะจดัโครงสรา้ง  การแบง่สว่นราชการ 

ใดบา้ง  ใหเ้ป็นไปตามกรอบของหลกัเกณฑก์ารกาํหนดขนาดของเทศบาล 

       ข  การกาํหนดตาํแหนง่และระดบัตาํแหนง่ เทศบาลใดจะมีตาํแหนง่ใดอยูใ่นส่วน

ราชการใด  มีระดบัตาํแหนง่ใดใหเ้ป็นไปตามแผนอตัรากาํลงั 3 ปี  ท่ีเทศบาลจดัทาํขึน้  โดยไดร้บัความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานเทศบาล 

(6) การกาํหนดตาํแหนง่เพิ่มใหม ่

ก  เกณฑเ์บือ้งตน้สาํหรบัการกาํหนดจาํนวนตาํแหนง่เพิ่มขึน้ใหม ่ ใหเ้ทศบาลคาํนงึ 

ถึงอาํนาจหนา้ท่ีปรมิาณงานของตาํแหนง่นัน้ ๆ  ดว้ย 

        ข  การกาํหนดตาํแหนง่เพิ่มขึน้ใหมใ่หเ้ทศบาลขอกาํหนดเทา่ท่ีจาํเป็นจรงิ ๆ  โดย

จะตอ้งจดัสรรงบประมาณตัง้เป็นอตัราเงินเดือนสาํหรบัตาํแหนง่ท่ีเพิ่มขึน้ใหมด่ว้ย 

        ค  ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลเป็นผูพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบการกาํหนด

ตาํแหนง่เพิ่มขึน้ใหม ่ เวน้แตก่รณีการกาํหนดตาํแหนง่ในสายงานใหมท่ี่ยงัไมไ่ดจ้ดัทาํมาตรฐานกาํหนด

ตาํแหนง่ของตาํแหนง่สายงานนัน้  ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาล  เสนอใหค้ณะกรรมการกลาง

พนกังานเทศบาลพิจารณาใหค้วามเห็นชอบและจดัทาํมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง่ก่อน 

        ง  การขออนมุตักิาํหนดตาํแหนง่ใหม่  นอกจากจะพิจารณาเหตผุลดา้นปรมิาณงาน

และคณุภาพของงานแลว้ใหค้าํนงึถึงจาํนวนลกูจา้งทัง้ประจาํและชั่วคราวท่ีปฏิบตังิานในงานนัน้ดว้ย  ทัง้นี ้ 
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เพ่ือมิใหเ้กิดปัญหาคนลน้งาน  และเป็นการประหยดังบประมาณรายจา่ยดา้นบคุคลของเทศบาลและของ

รฐัในหมวดเงินอดุหนนุดว้ย 

        จ  การขออนมุตักิาํหนดตาํแหนง่ใหมใ่หพ้ิจารณาถึงความสาํคญั  ความเหมาะสมและ

ความถกูตอ้งของกรอบตาํแหนง่ในงานนัน้ดว้ย  โดยเฉพาะอยา่งย่ิง  ควรจะใหต้าํแหน่งในงานนัน้สามารถ

รองรบัความกา้วหนา้ของบคุลากรในงานนัน้ได ้

        ฉ  ก่อนท่ีเทศบาลจะขออนมุตักิาํหนดตาํแหนง่ขึน้ใหม่  ใหเ้ทศบาลพิจารณา

ดาํเนินการกบัตาํแหนง่ท่ีว่างและมีความจาํเป็นนอ้ยเสียก่อน  โดยการตดัโอนหรือปรบัปรุงและตดัโอน 

(เกล่ียตาํแหนง่)  ไปไวใ้นงานท่ีมีความสาํคญัและจาํเป็นเรง่ดว่นมากกวา่ 

        ช  การกาํหนดตาํแหนง่ใหม ่ คณะกรรมการพนกังานเทศบาลตอ้งทาํการวิเคราะห์

ตาํแหนง่และจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มลูเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดงันัน้  จงึขอใหเ้ทศบาลไดใ้หค้วามสาํคญั      

กบัการเสนอขอ้มลู  โดยกรอกเอกสารตามแบบใหถ้กูตอ้ง  กลา่วคือ  จะตอ้งเป็นขอ้มลูท่ีตรวจสอบจาก   

เจา้หนา้ท่ีสาํนกังาน ก.ท.จ.และเอกสารตอ้งครบถว้นกล่าวคือจะตอ้งรายงานขอ้มลูตามแบบ  1 – 5  อยา่ง

ครบถว้น  รายละเอียดตามแบบแนบทา้ย 

  (6)  กรณีเทศบาลมีความจาํเป็นตอ้งปรบัปรุงแผนอตัรากาํลงั  3  ปี  ในระหว่างท่ียงัไม่

ครบกาํหนดระยะเวลาของแผนใหท้าํได ้ โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. 

  ขอ้  18    เม่ือ ก.ท.จ.พิจารณาใหค้วามเห็นชอบใหมี้ตาํแหนง่พนกังานเทศบาลตาํแหน่งใด  

ระดบัใด  ในสว่นราชการใด  จาํนวนเทา่ใด  ตามขอ้  14  แลว้ใหเ้ทศบาลพิจารณาจดัสรรเงินงบประมาณ

เพิ่มในแตล่ะปีสาํหรบัตัง้เป็นอตัราเงินเดือนของตาํแหนง่ดงักลา่วใหส้อดคลอ้งกนั 

  การดาํเนินการตามวรรคหนึ่ง  ถา้ใชง้บประมาณในหมวดเงินอดุหนนุใหเ้ทศบาลรายงาน 

ก.ท.จ.  เพ่ือจะไดร้ายงาน ก.ท. เพ่ือแจง้หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งประสานกบัสาํนกังบประมาณในการจดัสรร

เงินงบประมาณในแตล่ะปี  สาํหรบัตัง้เป็นอตัราเงินเดือนของตาํแหนง่ดงักล่าวใหส้อดคลอ้งกนั  และเม่ือ       

ไดร้บัจดัสรรงบประมาณสาํหรบัอตัราเงินเดือนของตาํแหน่งดงักลา่วแลว้ใหห้นว่ยงานท่ีไดร้บัการจดัสรร

อตัราเงินเดือนของตาํแหนง่จากสาํนกังบประมาณ  เป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรอตัราเงินเดือนของตาํแหนง่       

ตามหลกัเกณฑท่ี์ ก.ท. กาํหนด 

  ขอ้  19    หลกัเกณฑก์ารกาํหนดตาํแหนง่และจาํนวนตาํแหนง่พนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดั

สถานศกึษา  ใหด้าํเนินการ  ดงันี ้  

(1)  โรงเรียนมีการจดัการศกึษาระดบัใดระดบัหนึ่งหรือหลายระดบั ดงันี ้

       -  ระดบัก่อนประถมศกึษา   -  ระดบัมธัยมศกึษา 

       -  ระดบัประถมศกึษา    -  ระดบัอาชีวศกึษา 

  (2)  หอ้งเรียนกาํหนดใหมี้นกัเรียนหอ้งละ 40  คน  เศษท่ีเหลือถา้เกิน  10  คนขึน้ไปให ้         

จดัเพิ่ม  1  หอ้งเรียน  (ยกเวน้ระดบัก่อนประถมศกึษา  ใหมี้นกัเรียนหอ้งละ  30  คน) 
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  (3)  บคุลากรในโรงเรียนมี  3  สายงาน  คือ 

       -  สายงานผูบ้ริหารสถานศกึษาไดแ้ก่  ผูบ้ริหารโรงเรียนและผูช้ว่ยผูบ้ริหารโรงเรียน   

         (ครู บ.) 

       -  สายงานผูส้นบัสนนุการสอน  (ครู ส.) 

       -  สายงานผูส้อน  (ครู ป.) 

(4)  เกณฑก์ารกาํหนดตาํแหนง่และมาตรฐานอตัรากาํลงั 

       (4.1)  ผูบ้รหิารโรงเรียน 

    -  กาํหนดใหมี้ผูบ้รหิารโรงเรียน ๆ ละ 1  คน 

    -  ผูบ้รหิารโรงเรียนทกุคนตอ้งมีชั่วโมงปฏิบตักิารสอนอย่างนอ้ยสปัดาหล์ะ              

5  ชั่วโมง   ยกเวน้ผูบ้รหิารโรงเรียน  ซึ่งมีจาํนวนหอ้งเรียนรวม  24  หอ้งขึน้ไป  ผูบ้รหิารโรงเรียนไมต่อ้งมี 

ชั่วโมงทาํการสอน 

(4.2)  ผูช้ว่ยผูบ้ริหารโรงเรียน 

  (4.2.1)  กาํหนดใหมี้จาํนวนผูช้ว่ยผูบ้ริหาร  ดงันี ้

  -  โรงเรียนท่ีมีหอ้งเรียนรวม  11  หอ้งเรียนลงมา  ไมมี่ผูช้่วยผูบ้รหิาร 

  -  โรงเรียนท่ีมีหอ้งเรียนรวมตัง้แต ่12 – 23 หอ้งเรียน มีผูช้่วยฯ  ได ้ 1  คน 

  -  โรงเรียนท่ีมีหอ้งเรียนรวมตัง้แต ่24 – 35  หอ้งเรียน มีผูช้ว่ยฯ ได ้ 2  คน 

  -  โรงเรียนท่ีมีหอ้งเรียนรวมตัง้แต ่36 – 47  หอ้งเรียน มีผูช้ว่ยฯ ได ้ 3  คน 

  -  โรงเรียนท่ีมีหอ้งเรียนรวมตัง้แต ่48 หอ้งเรียนขึน้ไป มีผูช้่วยฯ ได ้ 4  คน 

     (4.2.2)  กาํหนดใหป้ฏิบตังิานดา้นบรหิาร  ดงันี ้

    -  โรงเรียนท่ีมีผูช้ว่ยฯ  1  คน  ผูช้ว่ยฯ  ตอ้งทาํหนา้ท่ีทกุอย่างในโรงเรียน

ทัง้ดา้นวิชาการ  บริหาร  ปกครอง  และบรกิาร 

    -  โรงเรียนท่ีมีผูช้ว่ยฯ  2  คน  ก็จะแบง่งานเป็น  2  ฝ่าย  คือ ฝ่ายวิชาการ           

กบัฝ่ายบรหิาร  ปกครองและบรกิาร 

    -  โรงเรียนท่ีมีผูช้ว่ยฯ  3  คน  ก็จะแบง่งานเป็น  3  ฝ่าย  คือ ฝ่ายวิชาการ         

ฝ่ายบรหิารกบัฝ่ายปกครองและบรกิาร 

    -  โรงเรียนท่ีมีผูช้ว่ยฯ  4  คน  ก็จะแบง่งานเป็น  4  ฝ่าย  คือ ฝ่ายวิชาการ         

ฝ่ายบรหิาร  ฝ่ายปกครองและฝ่ายบรกิาร 

     (4.2.3)  ผูช้ว่ยผูบ้รหิารทกุคนตอ้งมีชั่วโมงปฏิบตัิการสอนอยา่งนอ้ยสปัดาหล์ะ        

5 ชั่วโมง 

         (4.3)  ครูสนบัสนนุการสอน 

     (4.3.1)  กาํหนดใหมี้ตาํแหนง่ครูสนบัสนนุการสอน  9  ตาํแหนง่  ดงันี ้

    -  ครูบรรณารกัษ ์
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    -  ครูธุรการ 

    -  ครูอนามยัโรงเรียน 

    -  ครูโภชนาการ 

    -  ครูการเงิน 

    -  ครูโสตทศันศกึษา 

    -  ครูแนะแนว 

    -  ครูพสัด ุ

    -  ครูทะเบียนและวดัผล 

     (4.3.2)  กาํหนดใหมี้จาํนวนครูสนบัสนนุการสอน  ดงันี ้

    -  โรงเรียนท่ีมีหอ้งเรียน รวม 6 – 11 หอ้ง มีครูสนบัสนนุการสอนได ้1 คน 

    - “     12 – 17   “                     2 คน 

    - “     18 – 23  “            3  คน 

    - “      24 – 29  “           4  คน 

    - “      30 – 35  “           5  คน 

    - “      36 – 41  “                     6  คน 

    - “      42 – 47  “           7  คน 

    - “      48 – 53  “           8  คน 

    - “      54 – 59  “           9  คน 

    - “      60 – 65  “         10  คน 

     (4.3.3)  ครูสนบัสนนุการสอนทกุคนตอ้งมีชั่วโมงปฏิบตัิการสอนอย่างนอ้ย

สปัดาหล์ะ 5  ชั่วโมง   

     (4.3.4)  การท่ีจะใหมี้ครูสนบัสนนุการสอนตาํแหนง่ใดในโรงเรียนใหข้ึน้อยูก่บั 

ความจาํเป็นและความเหมาะสมของแตล่ะโรงเรียน 

    ในกรณีท่ีโรงเรียนกาํหนดใหมี้ครูสนบัสนนุการสอนมากกวา่  9  คน  ให้

โรงเรียนพิจารณาขอแตง่ตัง้ซ ํา้กบัตาํแหนง่ครูสนบัสนนุการสอนทัง้  9  ตาํแหนง่ขา้งตน้ได ้ เชน่  โรงเรียน ก. 

กาํหนดใหมี้ครู สนบัสนนุการสอนได ้ 10  คน  เม่ือบรรจ ุ 9  ตาํแหนง่  แลว้ยงัเหลืออีก  1  คน  ถา้โรงเรียน

เห็นวา่ครูโภชนาการท่ีมีอยูต่อ้งรบัผิดชอบปรมิาณงานมากก็อาจพิจารณาขอรบัการบรรจแุตง่ตัง้ครูท่ีเหลือ  

1  คน  เป็นครูโภชนาการอีก  1  ตาํแหนง่ก็ได ้

  (4.4) ครูปฏิบตัิการสอน  (ผูส้อน) 

    กาํหนดใหมี้ครูปฏิบตัิการสอน (ผูส้อน)  ไดจ้ากการคาํนวณ  ดงันี ้

 -  ครูระดบัก่อนประถมศกึษา  อตัราส่วนครู  1  คนตอ่นกัเรียน  23  คน 

 -  ครูระดบัประถมศกึษา         อตัราสว่นครู  1  คนตอ่นกัเรียน  25  คน 
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 -  ครูระดบัมธัยมศกึษา        อตัราส่วนครู  1  คนตอ่นกัเรียน  25  คน 

 -  ครูระดบัอาชีวศกึษา         อตัราสว่นครู 1 คนตอ่นกัเรียน  23  คน 

  (5)  การคาํนวณอตัรากาํลงัพนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาตามหลกัเกณฑ์

ขา้งตน้ใหเ้ทศบาลใชแ้บบรายงานการจดัอตัรากาํลงัพนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาตามแบบทา้ย

หลกัเกณฑนี์ ้ โดยจดัทาํเป็นแผนอตัรากาํลงั  3  ปี 

  ขอ้  20    ให ้ ก.ท.จ.  ตรวจสอบการกาํหนดตาํแหนง่และการใชต้าํแหนง่พนกังานเทศบาล               

ใหเ้หมาะสม  ในกรณีท่ีปรากฏวา่การกาํหนดตาํแหนง่ใดไมเ่หมาะสมก็ดี  การใชต้าํแหนง่ใดไมเ่หมาะสม

ตามท่ี  ก.ท.จ.  กาํหนดก็ดี  หรือลกัษณะหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบ ปรมิาณและคณุภาพของงานของตาํแหนง่

ใดท่ี  ก.ท.จ.  กาํหนดเปล่ียนแปลงไปก็ดี  ก.ท.จ.  อาจพิจารณาปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่นัน้เสียใหมใ่ห้

เหมาะสม  ทัง้นี ้ ก.ท.จ. จะมอบหมายใหเ้ทศบาลดาํเนินการแทน ก็ได ้

  ในการปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่ตามวรรคหนึ่ง ก.ท.จ.หรือเทศบาลท่ี ก.ท.จ.มอบหมาย 

มีอาํนาจยบุเลิกตาํแหนง่หรือเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตาํแหน่งพนกังานเทศบาล  โดยใหเ้ทศบาลดาํเนินการให้

เป็นไปตามมตหิรือคาํสั่งนัน้        

  กรณีตาํแหนง่ใดใชง้บประมาณในหมวดเงินอดุหนนุให ้ก.ท.จ.มีอาํนาจยบุเลิกตาํแหนง่

หรือตดัโอนตาํแหนง่หรือตดัโอนพนกังานเทศบาล  หรือตดัโอนตาํแหนง่และตดัโอนพนกังานเทศบาลท่ีเกิน

อยูใ่นสถานศกึษาหนึ่งไปกาํหนดในอีกสถานศกึษาหนึ่งของเทศบาลเดียวกนั  หรือท่ีเกินอยูใ่นเทศบาลใด  

ไปกาํหนดในเทศบาลอ่ืน  ไดต้ามความจาํเป็น  เม่ือยบุเลิกตาํแหนง่หรือตดัโอนตาํแหนง่แลว้  ใหเ้ทศบาล

รายงาน ก.ท.จ.เพ่ือรายงาน ก.ท. ทราบตอ่ไป 

  การปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่ของ  ก.ท.จ.  ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองตอ้งไดร้บัความ

เห็นชอบจาก ก.ท. ก่อน 

  ขอ้  21   การปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่พนกังานเทศบาลตามขอ้  20  ก.ท.จ. หรือ     

เทศบาลผูไ้ดร้บัมอบหมายมีอาํนาจเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตาํแหนง่พนกังานเทศบาลได ้ 

  ขอ้  22    การยบุเลิกตาํแหน่งและการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตาํแหนง่ของพนกังานเทศบาล

ตามขอ้  20  ใหด้าํเนินการ  ดงันี ้

1) การยบุเลิกตาํแหนง่ หมายถึง การยบุเลิกตาํแหนง่ท่ีว่างและไมมี่ความจาํเป็นตอ่ 

เทศบาล 

  2)   การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตาํแหนง่ จะตอ้งดาํเนินการเฉพาะตาํแหนง่ว่างท่ีไมมี่คน 

ครองตาํแหนง่เท่านัน้เวน้แตใ่นประกาศนีจ้ะกาํหนดเป็นอยา่งอ่ืน  ไดแ้ก่ 

   (ก) ปรบัปรุงตาํแหนง่ หมายถึง การปรบัปรุงสายงานของตาํแหนง่ แตอ่ยูใ่น               

งานเดมิ สว่นราชการเดมิ เช่น ปรบัปรุงตาํแหนง่ เจา้หนา้ท่ีธุรการ 1-3 (05-1-002) เป็น เจา้พนกังานธุรการ 

2-4 เลขท่ีตาํแหนง่เดมิ และงานเดมิ สว่นราชการเดมิ เป็นตน้ 
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   (ข) ปรบัขยายระดบัตาํแหนง่  หมายถึง  การปรบัขยายระดบัตาํแหนง่ในสาย

งานเดมิ สงักดังานและสว่นราชการเดมิ เชน่ ปรบัขยายระดบั เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี 1-3 (03-4-003)  

เป็น  เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี 4 เลขท่ีตาํแหนง่ งานและสว่นราชการเดมิ เป็นตน้ 

   (ค) ปรบัลดระดบัตาํแหนง่  หมายถึง การปรบัลดระดบัตาํแหนง่ในสายงานเดมิ 

สงักดังานและสว่นราชการเดิม เชน่ ปรบัลดระดบั พยาบาลวิชาชีพ 6 (05-6-002) เป็นพยาบาลวิชาชีพ 3-5 

เลขท่ีตาํแหนง่งานและสว่นราชการเดมิ เป็นตน้ 

   (ง)  ตดัโอนตาํแหนง่ หมายถึง การตดัโอนตาํแหนง่ในสายงานและระดบัเดมิ   

จากงานหนึ่งไปไวอี้กงานหนึ่ง เชน่  ตดัโอนตาํแหนง่ ช่างโยธา 1-3 (04-2-002) งานวิศวกรรม กองชา่ง ไปไว้

ในงานแผนท่ีภาษี กองคลงั (03-2-02) เป็นตน้ 

   (จ) เปล่ียนแปลงเลขท่ีตาํแหนง่ หมายถึง การเปล่ียนแปลงเลขท่ีตาํแหนง่ของ

ตาํแหนง่เดมิ ในงานเดียวกนั เชน่เปล่ียนเลขท่ีตาํแหนง่ของ เจา้หนา้ท่ีบรหิารงานทะเบียนและบตัร 3-5                 

จาก 01-5-002  เป็น 01-5-001 เป็นตน้ 

   (ฉ) ปรบัปรุงและตดัโอนตาํแหนง่ หมายถึง การเกล่ียตาํแหนง่ท่ีวา่งจากงาน 

หนึ่ง ไปไวอี้กงานหนึ่ง (สว่นราชการเดียวกนัหรือไมก็่ได)้ ซึ่งจะเป็นการปรบัปรุง ทัง้ช่ือตาํแหนง่และเลขท่ี

ตาํแหนง่ เชน่ เกล่ียตาํแหนง่นกัวิชาการสขุาภิบาล 3-5 (05-2-002) งานสขุาภิบาลและอนามยัสิ่งแวดลอ้ม                        

กองสาธารณสขุ และสิ่งแวดลอ้มไปเป็นนกัวิชาการคลงั 3-5 (03-2-003) งานแผนท่ีภาษี กองคลงั เป็นตน้ 

3)   ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลเป็นผูพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบการยบุเลิก 

ตาํแหนง่และเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตาํแหนง่ตามขอ้เสนอของเทศบาลหากคณะกรรมการพนกังานเทศบาล

เห็นชอบตามขอ้เสนอของเทศบาลถือไดว้า่คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลเห็นชอบแลว้   หาก         

คณะกรรมการพนกังานเทศบาลไมเ่ห็นดว้ยกบัขอ้เสนอของเทศบาล  และเทศบาลยืนยนัขอ้เสนอนัน้ให้

เสนอผา่นคณะกรรมการพนกังานเทศบาลใหค้ณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลเห็นชอบตอ่ไป 

4)   การพิจารณาขออนมุตัยิบุเลิกตาํแหนง่ และเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตาํแหนง่พนกังาน 

ประจาํปี ใหด้าํเนินการโดยยึดกรอบอตัรากาํลงัตามแผนอตัรากาํลงั 3 ปี ของเทศบาลเป็นเกณฑ ์หากมี           

เหตผุลและความจาํเป็นท่ีจะขออนมุตันิอกเหนือจากกรอบฯ ก็ใหข้ออนมุตัเิป็นกรณีพิเศษ 

  5)   การขออนมุตัิยบุเลิกตาํแหนง่และเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตาํแหนง่ใหพ้ิจารณาถึงเหตผุล

และความจาํเป็นในดา้นปรมิาณงานและ คณุภาพของงานเป็นสาํคญั  

6)   การขออนมุตัิยบุเลิกตาํแหนง่และเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตาํแหนง่  นอกจากจะ 

พิจารณาเหตผุลดา้นปรมิาณงานและคณุภาพของงานแลว้ ใหค้าํนงึถึงจาํนวนของลกูจา้งทัง้ประจาํ และ

ชั่วคราวท่ีปฏิบตังิานในงานนัน้ดว้ย  ทัง้นี ้เพ่ือมิใหเ้กิดปัญหางานลน้มือ   หรือปัญหาอ่ืนตามมา 

  7)   การขออนมุตัิยบุเลิกตาํแหนง่และเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตาํแหนง่ ใหพ้ิจารณาถึง

ความสาํคญักบัความเหมาะสมและถกูตอ้งของกรอบตาํแหนง่ในงานนัน้ดว้ย  
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8)  การขออนมุตัยิบุเลิกตาํแหนง่และเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตาํแหนง่  คณะกรรมการ 

พนกังานเทศบาล  ตอ้งทาํการวิเคราะหต์าํแหนง่ และจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มลูเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดงันัน้ 

จงึขอใหเ้ทศบาลไดใ้หค้วามสาํคญักบัการเสนอขอ้มลู โดยกรอกเอกสารตามแบบใหถ้กูตอ้ง กลา่วคือ 

จะตอ้งเป็นขอ้มลูท่ีตรวจสอบจากเจา้หนา้ท่ีสาํนกังาน ก.ท.จ.และเอกสารตอ้งครบถว้น  กลา่วคือ จะตอ้ง

รายงาน ขอ้มลูตามแบบ 1-6 อยา่งครบถว้น รายละเอียดตามแบบแนบทา้ย 

  9)  การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตาํแหนง่ในสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 1 หรือ ระดบั 2  ใน

กรณีท่ีตาํแหนง่นัน้มีผูด้าํรงตาํแหนง่อยู่และผูค้รองตาํแหน่งดงักลา่วมีคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะ

สาํหรบัตาํแหนง่ท่ีจะเล่ือนและแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ท่ีสงูขึน้ในสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 2  ก็ให้

สามารถปรบัปรุงตาํแหนง่นัน้ได ้  

  ขอ้  23    การยบุเลิกตาํแหน่งและการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตาํแหนง่  ตดัโอนตาํแหนง่   

ตดัโอนพนกังานครูเทศบาล  ตดัโอนตาํแหนง่และตดัโอนพนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาให ้      

ดาํเนินการ  ดงันี ้

1) การยบุเลิกตาํแหนง่  หมายถึง  การยบุเลิกตาํแหนง่ท่ีวา่งและไมมี่ความจาํเป็นตอ่        

เทศบาล 

2)   การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตาํแหนง่จะตอ้งดาํเนินการเฉพาะตาํแหนง่วา่งท่ีไมมี่       

ผูค้รองตาํแหนง่เท่านัน้  เวน้แตใ่นประกาศท่ีจะกาํหนดเป็นอยา่งอ่ืน  ไดแ้ก่ 

       (ก)  การปรบัปรุงตาํแหน่งและระดบั  หมายถึง  การปรบัปรุงตาํแหนง่และระดบัให ้    

สงูขึน้หรือตํ่าลงในสายงานเดียวกนั  โรงเรียนเดมิ  เชน่  ปรบัตาํแหนง่ผูช้ว่ยอาจารยใ์หญ่  ระดบั 6  เป็น

ตาํแหนง่ผูช้ว่ย  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน ระดบั 7  หรือปรบัปรุงตาํแหนง่อาจารย ์2 ระดบั 7 เป็นตาํแหนง่

อาจารย ์1 ระดบั 3 ตาํแหนง่เลขท่ีและโรงเรียนเดมิ  เป็นตน้ 

       (ข)  การปรบัขยายระดบัตาํแหนง่  หมายถึง  การปรบัขยายระดบัควบของตาํแหนง่ให้

สงูขึน้ ในสายงานเดมิ  โรงเรียนเดมิ   เชน่   ปรบัขยายระดบัตาํแหนง่ผูช้ว่ยอาจารยใ์หญ่  ระดบั  5  เป็น

ตาํแหนง่ผูช้ว่ยอาจารยใ์หญ่ ระดบั 6 ตาํแหนง่เลขท่ีและโรงเรียนเดมิ  เป็นตน้  รวมทัง้การปรบัขยายใน

ระดบัควบเป็นนอกระดบัควบดว้ย  เชน่  ปรบัขยายระดบัตาํแหนง่ผูช้ว่ยอาํนวยการโรงเรียน ระดบั 6-7        

เป็นตาํแหนง่ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการโรงเรียน ระดบั 8 ตาํแหนง่เลขท่ีและโรงเรียนเดมิ  เป็นตน้ 

       (ค)  การปรบัลดระดบัตาํแหนง่  หมายถึง  การปรบัลดระดบัควบของตาํแหนง่ใหต้ ํ่าลง

ในสายงานเดมิ  โรงเรียนเดมิ  เชน่  ปรบัลดระดบัตาํแหนง่อาจารย ์2 ระดบั 7 เป็นตาํแหนง่ อาจารย ์2 

ระดบั 6  ตาํแหนง่เลขท่ีและโรงเรียนเดมิ  เป็นตน้  รวมทัง้การปรบัลดนอกระดบัควบเป็นตาํแหนง่ในระดบั

ควบดว้ย  เชน่  ปรบัลดระดบัตาํแหนง่อาจารย ์1 ระดบั 6 เป็นตาํแหนง่อาจารย ์1 ระดบั 3-5  ตาํแหนง่เลขท่ี

และโรงเรียนเดมิ  เป็นตน้ 
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       (ง)  การปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่และการเปล่ียนแปลงเลขท่ีตาํแหนง่  หมายถึง          

การปรบัปรุงตาํแหนง่จากสายงานหนึ่ง โรงเรียนเดมิ โดยเปล่ียนแปลงเลขท่ีตาํแหนง่ดว้ย เชน่ ปรบัปรุงการ

กาํหนดตาํแหนง่ อาจารย ์2 ระดบั 7 ตาํแหนง่เลขท่ี 0000-2 โรงเรียน ก. เป็นตาํแหนง่ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการ

โรงเรียน ระดบั 7ตาํแหนง่เลขท่ี 00002-1 โรงเรียน ก. เป็นตน้  และหมายความรวมทัง้การปรบัปรุงการ

กาํหนดตาํแหนง่ท่ีมีคนครองตาํแหนง่ดว้ย 

  3)    การตดัโอนตาํแหนง่  หมายถึง  การตดัโอนอตัราวา่งจากท่ีหนึ่งไปยงัอีกท่ีหนึ่งภายใน         

เทศบาลหรือระหวา่งเทศบาลในจงัหวดั  หรือระหวา่งเทศบาลตา่งจงัหวดัและรวมทัง้การตดัโอนตาํแหนง่

ตา่งประเภทระหว่างพนกังานครูเทศบาลสายงาน ผูส้อนระดบัก่อนประถมศกึษา  ประถมศกึษา  

มธัยมศกึษาและอาชีวศกึษาดว้ย 

  4)    การตดัโอนพนกังานครูเทศบาล  หมายถึง  การยา้ยพนกังานครูเทศบาลจากตาํแหนง่

หนึ่งไปอีกตาํแหนง่หนึ่ง  ภายในเทศบาลหรือการโอน  (ยา้ย)  จากเทศบาลหนึ่งไปยงัอีกเทศบาลหนึ่งใน

จงัหวดัเดียวกนั 

  5)    การตดัโอนตาํแหนง่และตดัโอนพนกังานครูเทศบาล  หมายถึง  การตดัโอนตาํแหนง่

พรอ้มตวัผูค้รองตาํแหนง่จากท่ีหนึ่งไปยงัอีกท่ีหนึ่ง ภายในเทศบาล หรือระหวา่งเทศบาลภายในจงัหวดั

รวมทัง้การตดัโอนตาํแหนง่พรอ้มตวัผูค้รองตา่งประเภทระหวา่งพนกังานครูเทศบาลสายผูส้อนระดบัก่อน

ประถมศกึษา ประถมศกึษาและมธัยมศกึษาและระดบัอาชีวศกึษาดว้ย 

  6)    อตัรากาํลงัเกินเกณฑ ์ หมายถึง  อตัรากาํลงัพนกังานครูเทศบาลท่ีมีอยูจ่รงิใน

ปัจจบุนัมากกวา่อตัรากาํลงัตามเกณฑม์าตรฐานการกาํหนดตาํแหนง่ของคณะกรรมการกลางพนกังาน 

เทศบาล 

  7)    อตัรากาํลงัตํ่ากวา่เกณฑ ์ หมายถึง  อตัรากาํลงัพนกังานครูเทศบาลท่ีมีอยูจ่รงิ       

ในปัจจบุนันอ้ยกวา่อตัรากาํลงัตามเกณฑม์าตรฐานกาํหนดตาํแหนง่ของคณะกรรมการกลางพนกังาน         

เทศบาล 

  8)    ใหเ้ทศบาลรายงานและคาํนวณอตัรากาํลงัพนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษา

ตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้ ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลทราบภายในเดือนมิถนุายนของทกุปี  ทัง้นี ้

หากคาํนวณแลว้  เทศบาลใดมีอตัรากาํลงัเกินเกณฑแ์ละเป็นอตัราว่าง  หา้มมิใหเ้ทศบาลบรรจแุละแตง่ตัง้

ตวับคุคลใหด้าํรงตาํแหนง่ท่ีว่างนัน้ 

  9)    ใหเ้ทศบาลขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตาํแหนง่ตอ่คณะกรรมการ

พนกังานเทศบาล  ตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้ หากคณะกรรมการพนกังานเทศบาลเห็นชอบตามขอ้เสนอ

ของเทศบาล  ถือไดว้า่คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลเห็นชอบแลว้  หากคณะกรรมการพนกังาน  

เทศบาลไม่เห็นดว้ยกบัขอ้เสนอของเทศบาล  และเทศบาลยืนยนัตามขอ้เสนอเดมิ  ใหเ้สนอผา่นคณะกรรมการ

พนกังานเทศบาลใหค้ณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลเห็นชอบตอ่ไป 
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  10)    ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลเป็นผูพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบการตดัโอน

ตาํแหนง่ตดัโอนพนกังานครูเทศบาล  ตดัโอนตาํแหนง่และตดัโอนพนกังานครูเทศบาล  ท่ีเกินอยูใ่น

สถานศกึษาหนึ่งไปกาํหนดในอีกสถานศกึษาหนึ่งของเทศบาลเดียวกนัหรือท่ีเกินอยู่ในเทศบาลใดไป

กาํหนดในเทศบาลอ่ืนในจงัหวดัเดียวกนัไดต้ามความจาํเป็นตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้

  11)    ใหห้นว่ยงานท่ีไดร้บัการจดัสรรอตัราเงินเดือนของตาํแหนง่จากสาํนกังบประมาณ

พิจารณา ตดัโอนอตัราวา่งจากเทศบาลท่ีมีอตัรากาํลงัเกินเกณฑไ์ปยงัเทศบาลท่ีมีอตัรากาํลงัตํ่ากวา่เกณฑ์

ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกาํหนดได ้

  ขอ้  24    ในระหวา่งการประกาศใชบ้งัคบัแผนอตัรากาํลงัของเทศบาล  หากเทศบาล           

มีเหตผุลความจาํเป็นตอ้งปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่ เพ่ือรองรบัภารกิจ  หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ  

ลกัษณะงาน หรือปรมิาณงานท่ีเพิ่มมากขึน้  ใหเ้ทศบาลเสนอขอปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่ตอ่  ก.ท.จ. 

เพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

  ขอ้  25    กรณีการขอปรบัปรุงกาํหนดตาํแหนง่ของเทศบาลตามขอ้ 22  และขอ้  23      

เป็นการกาํหนดตาํแหนง่สายงานใหม ่ซึ่งเป็นสายงานท่ี  ก.ท. ยงัไมไ่ดจ้ดัทาํมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง่      

ของตาํแหนง่สายงานนัน้  ในการขอปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่ดงักลา่ว ใหเ้ทศบาล จดัทาํรา่งมาตรฐาน

กาํหนดตาํแหนง่ของตาํแหน่งสายงานนัน้ เสนอไปพรอ้มกนัดว้ย  ทัง้นี ้เพ่ือแสดงใหท้ราบถึงประเภท

ตาํแหนง่ช่ือตาํแหนง่สายงาน ลกัษณะงาน โดยทั่วไป หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของตาํแหนง่ ลกัษณะงาน

ท่ีตอ้งปฏิบตัิ คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่ และระดบัตาํแหนง่   

  ในการพิจารณาของ  ก.ท.จ.  หากมีความเห็นชอบตามท่ีเทศบาลเสนอ  ใหเ้สนอเร่ืองขอ

ปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่เพิ่มใหม ่รา่งมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง่ พรอ้มความเห็นให ้ก.ท. พิจารณาให้

ความเห็นชอบ    

  หาก  ก.ท.จ. มีมตไิมเ่ห็นชอบตามท่ีเทศบาลเสนอขอปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่เพิ่มใหม ่

ใหน้าํความท่ีกาํหนดในขอ้ 20 มาใชบ้งัคบัโดยอนโุลม 

  ขอ้  26   เม่ือเทศบาลไดร้บัความเห็นชอบในการปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่ตามขอ้ 22  

หรือขอ้ 23  แลว้แตก่รณี  ใหถื้อวา่เป็นการปรบัปรุงแผนอตัรากาํลงัของเทศบาลนัน้ โดยใหเ้ทศบาล

ดาํเนินการแกไ้ขปรบัปรุงรายละเอียดในแผนอตัรากาํลงัของเทศบาลตอ่ไป 
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บทเฉพาะกาล 

  ขอ้  452   ผูใ้ดเป็นพนกังานเทศบาล และไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในสายงานใดอยู่

ก่อนวนัท่ีประกาศนีมี้ผลใชบ้งัคบั ใหผู้น้ัน้เป็นพนกังานเทศบาลและดาํรงตาํแหนง่ในสายงานนัน้ตาม

ประกาศนีต้อ่ไป  โดยใหไ้ดร้บัเงินเดือนและสิทธิประโยชนเ์ชน่เดมิ      

  ขอ้  453    ผูใ้ดเป็นลกูจา้งของเทศบาล และไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ใดอยูก่่อนวนัท่ี

ประกาศนีมี้ผลใชบ้งัคบั ใหผู้น้ัน้เป็นลกูจา้งของเทศบาลและดาํรงตาํแหนง่นัน้ตามประกาศนีต้อ่ไป  โดย   

ใหไ้ดร้บัคา่จา้ง และสิทธิประโยชน ์ตลอดจนระยะเวลาการจา้งเชน่เดมิ 

  ขอ้  454    การใดท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของเทศบาลท่ีอยู่ระหวา่งการดาํเนินการ

ตามพระราชกฤษฎีการะเบียบพนกังานเทศบาล พ.ศ. 2519 ซึ่งใชบ้งัคบัอยู่ก่อนท่ีประกาศนีมี้ผลใชบ้งัคบั  

ใหด้าํเนินการตอ่ไปตามท่ี ก.ท.จ. กาํหนด  ทัง้นี ้ ตอ้งไมข่ดัหรือแยง้กบัมาตรฐานทั่วไปท่ี  ก.ท. กาํหนด 

  ขอ้  455    การใดท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของลกูจา้งของเทศบาลท่ีมิไดก้าํหนดไว้

ในประกาศนี ้  ใหน้าํแนวทาง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข หรือวิธีการท่ีกาํหนดสาํหรบัพนกังานเทศบาลมาใช้

บงัคบัโดยอนโุลม 

    ประกาศ     ณ      วนัท่ี    11   เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2545 
 

            สนุทร  ริว้เหลือง  

       (นายสนุทร   ริว้เหลือง) 

       ผูว้า่ราชการจงัหวดันครราชสีมา 

                      ประธานกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดันครราชสมีา 

 

 


