หมวด 2
การกําหนดจํานวนตําแหน่ งและอัตราตําแหน่ ง
ข้ อ 11 การกํ า หนดจํ า นวนตํา แหน่ ง และอัต ราตํา แหน่ ง พนัก งานเทศบาลให้ คํา นึง ถึ ง
ลักษณะหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ปริ มาณงาน คุณภาพและความยากของงาน ค่าใช้ จ่ายของเทศบาลหรื อ
ค่าใช้ จ่ายของรั ฐในหมวดเงิ น อุดหนุน โดยการกํ าหนดตํา แหน่งดังกล่าวจะต้ องเที ยบได้ ในมาตรฐาน
เดียวกันกับข้ าราชการพลเรื อนสามัญ ข้ าราชการครูหรื อข้ าราชการอื่นแล้ วแต่กรณี
ข้ อ 12 ตําแหน่งพนักงานเทศบาลมี 3 ประเภท ดังนี ้
(1) ตําแหน่งประเภททัว่ ไป
(2) ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรื อเชี่ยวชาญเฉพาะ
(3) ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรื อบริหารระดับกลาง
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะได้ แก่ ตําแหน่งตังแต่
้ ระดับ 7 ขึ ้นไป ดังต่อไปนี ้
(ก) ตําแหน่งที่มีลกั ษณะงานวิชาชีพซึง่ ต้ องปฏิบตั ิโดยผู้สําเร็ จการศึกษาในระดับ
ปริ ญญาที่ไม่อาจมอบหมายให้ ผ้ มู ีคณ
ุ วุฒิอย่างอื่นปฏิบตั ิงานแทนได้ และเป็ นงานที่มีผลกระทบต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนอย่างเห็นได้ ชดั โดยมีองค์กรตามกฎหมายทําหน้ าที่ตรวจสอบกลัน่ กรองและ
รับรองการประกอบวิชาชีพ รวมทัง้ ลงโทษผู้กระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพดังกล่าว ซึ่ง
ได้ แก่ตําแหน่งที่ปฏิบตั หิ น้ าที่ในวิชาชีพเฉพาะ ดังต่อไปนี ้
(1) วิชาชีพเฉพาะกายภาพบําบัด
(2) วิชาชีพเฉพาะการทันตแพทย์
(3) วิชาชีพเฉพาะการพยาบาล
(4) วิชาชีพเฉพาะการแพทย์
(5) วิชาชีพเฉพาะการสัตวแพทย์
(6) วิชาชีพเฉพาะเภสัชกรรม
(7) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมเครื่ องกล
(8) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมไฟฟ้า
(9) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมโยธา
(10) วิชาชีพเฉพาะสถาปั ตยกรรม
(ข) ตํ า แหน่ ง ที่ มี ลัก ษณะงานวิ ช าชี พ ซึ่ง ต้ อ งปฏิ บัติ โ ดยผู้สํ า เร็ จ การศึก ษาใน
ระดับปริ ญญาที่ไม่อาจมอบหมายให้ ผ้ มู ีคณ
ุ วุฒิอย่างอื่นปฏิบตั ิแทนได้ และเป็ นงานที่มีผลกระทบต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนอย่างเห็นได้ ชดั อีกทังเป็
้ นงานที่ขาดแคลนกําลังคนในภาคราชการ ซึ่งได้ แก่
ตําแหน่งที่ปฏิบตั หิ น้ าที่ในวิชาชีพเฉพาะ ดังต่อไปนี ้

(1) วิชาชีพเฉพาะรังสีการแพทย์
(2) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมชลประทาน
(ค) ตํ า แหน่ ง ที่ มี ลัก ษณะงานวิ ช าชี พ ซึ่ง ต้ อ งปฏิ บัติ โ ดยผู้สํ า เร็ จ การศึก ษาใน
ระดับปริ ญญาที่ไม่อาจมอบหมายให้ ผ้ มู ีคณ
ุ วุฒิอย่างอื่นปฏิบตั ิแทนได้ และเป็ นงานทางวิทยาศาสตร์ และ
้ นงานขาดแคลนกําลังคนในภาคราชการซึ่งได้ แก่
เทคโนโลยี ซึ่งมีลกั ษณะในเชิงวิจยั และพัฒนา อีกทังเป็
ตําแหน่งที่ปฏิบตั หิ น้ าที่ในวิชาชีพเฉพาะ ดังต่อไปนี ้
(1) วิชาชีพเฉพาะวิทยาการคอมพิวเตอร์
(ง) ตําแหน่งในสายนิติกร ซึ่งเป็ นตําแหน่งที่ต้องปฏิบตั ิโดยผู้สําเร็ จการศึกษา
ในระดับปริ ญญาที่ไม่อาจมอบหมายให้ ผ้ ูที่มีคุณวุฒิอย่างอื่นปฏิบตั ิแทนได้ และเป็ นงานที่มีผลกระทบ
ต่อ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชนอย่ า งเห็ น ได้ ชัด อี ก ทัง้ เป็ นงานที่ ข าดแคลนกํ า ลัง คนในเทศบาล
้ ระดับ 7 ขึ ้นไป ซึ่งได้ รับประกาศนียบัตรบัณฑิตไทย
จึงกํ าหนดให้ ผ้ ูที่ดํารงตําแหน่งในสายนิติการตังแต่
เป็ นตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
[ข้ อ 12 (ง) เพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2547]

ตําแหน่งประเภทเชี่ ยวชาญเฉพาะได้ แก่ ตําแหน่งตัง้ แต่ระดับ 9 ขึน้ ไป ซึ่งต้ อง
ปฏิบตั ิงานที่เป็ นงานหลักของหน่วยงาน โดยอาศัยพื ้นฐานของความรู้ ประสบการณ์ การฝึ กฝนทฤษฎีหรื อหลักวิชา
อันเกี่ยวข้ องกับงาน และเป็ นงานเชิงพัฒนาระบบหรื อมาตรฐานของงาน งานอนุรักษ์ ตามภารกิจ หรื อ งานที่
ต้ องปฏิบตั ิโดยผู้มีความรู้ ความสามารถ หรื อประสบการณ์ เป็ นอย่างสูงเฉพาะด้ านอันเป็ นที่ยอมรับใน
วงการวิชาการหรื อวงการด้ านนัน้ ๆ ซึ่งได้ แก่ตําแหน่งที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ที่ต้องใช้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน
ดังต่อไปนี ้
(1) ด้ านการผังเมือง
(2) ด้ านการฝึ กอบรม
(3) ด้ านการสืบสวนสอบสวน
(4) ด้ านตรวจสอบบัญชี
(5) ด้ านนิตกิ าร
(6) ด้ านโบราณคดี
(7) ด้ านวิเคราะห์นโยบายและแผน
(8) ด้ านวิชาการคลัง
(9) ด้ านวิชาการบัญชี
(10) ด้ านวิชาการพัฒนาชุมชน
(11) ด้ านวิชาการวิทยาศาสตร์ การแพทย์

(12) ด้ านวิชาการสัตวบาล
(13) ด้ านวิชาการสาธารณสุข
(14) ด้ านวิชาการสิง่ แวดล้ อม
(15) ด้ านวิชาการสุขาภิบาล
(16) ด้ านวิศวกรรม
(17) ด้ านอื่นที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
ตําแหน่งประเภทบริ หารระดับสูงหรื อบริหารระดับกลาง
้ ระดับ 9 ขึ ้นไปที่มี
(ก) ตําแหน่งประเภทบริ หารระดับสูง ได้ แก่ ตําแหน่งตังแต่
ฐานะและหน้ าที่ในการบริหารงานเป็ น
(1) ปลัดเทศบาล
(2) หัวหน้ าส่วนราชการที่สงู กว่ากองในเทศบาล
(ข) ตําแหน่งประเภทบริ หารระดับกลางได้ แก่ ตําแหน่งระดับ 8
ที่มีฐานะ
และหน้ าที่ในการบริหารงานเป็ น
(1) ปลัดเทศบาล
(2) รองปลัดเทศบาล
(3) ผู้อํานวยการกอง หรื อ หัวหน้ าส่วนราชการที่มีฐานะเป็ นกอง
การกําหนดตําแหน่งและวิทยฐานะ ตลอดจนมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
ของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล
1. ตําแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล มีดงั นี ้
(ก) ประเภทพนักงานครูเทศบาล ได้ แก่
(1) สายงานการสอน ประกอบด้ วย
- ครูผ้ ชู ่วย
- ครู
- หัวหน้ าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
- ครูผ้ ดู แู ลเด็ก
ั นาเด็กเล็ก และครู
สําหรับมาตรฐานตําแหน่งหัวหน้ าศูนย์พฒ
ผู้ดแู ลเด็กให้ เป็ นไปตามรายละเอียดแนบท้ ายประกาศนี ้
(2) สายงานบริ หารสถานศึกษา ประกอบด้ วย
- รองผู้อํานวยการสถานศึกษา
- ผู้อํานวยการสถานศึกษา
(ข) ประเภทบุคลากรทางการศึกษา ได้ แก่

(1) สายงานบริหารการศึกษา ประกอบด้ วย
- นักบริหารการศึกษา 6
- หัวหน้ าฝ่ าย 7 (นักบริหารการศึกษา 7)
- ผู้อํานวยการกองการศึกษา 7 (นักบริหารการศึกษา 7)
- ผู้อํานวยการกองการศึกษา 8 / รองผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 8
(นักบริหารการศึกษา 8)
- ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 9 (นักบริหารการศึกษา 9)
(2) สายงานนิเทศการศึกษา ประกอบด้ วย
- ศึกษานิเทศก์
(3) สายงานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมการศึกษา ประกอบด้ วย
- สันทนาการ 3 – 7
- นักวิชาการศึกษา 3 – 7
- นักวิชาการวัฒนธรรม 3 – 7
- บรรณารักษ์ 3 – 7
- เจ้ าพนักงานห้ องสมุด 2 – 6
- เจ้ าพนักงานศูนย์เยาวชน 2 – 6
- เจ้ าหน้ าที่ห้องสมุด 1 – 5
- เจ้ าหน้ าที่ศนู ย์เยาวชน 1 – 5
2. วิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล ได้ แก่
(ก) ครู มีวทิ ยฐานะดังนี ้
- ครูชํานาญการ
- ครูชํานาญการพิเศษ
- ครูเชี่ยวชาญ
- ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
(ข) ผู้บริ หารสถานศึกษา มีวทิ ยฐานะดังนี ้
- รองผู้อํานวยการชํานาญการ
- รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ
- รองผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ
- ผู้อํานวยการชํานาญการ
- ผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ
- ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ

- ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ
(ง) ศึกษานิเทศก์ มีวทิ ยฐานะดังนี ้
- ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ
- ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
- ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
- ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ
3. การได้ รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจําตําแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ให้ พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถานศึกษารองผู้อํานวยการสถานศึกษา ครู ครูผ้ ชู ่วย และศึกษานิเทศก์ ได้ รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ
เงินประจําตําแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัตเิ งินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้ าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
[ข้ อ 12 วรรคห้ า แก้ ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เรื่ อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550]
[ข้ อ 12 วรรคห้ า ข้ อ1.(ก) (1) แก้ ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เรื่ อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553]
[ข้ อ 12 วรรคห้ า ข้ อ 4 เพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เรื่ อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553]

ข้ อ 13 ระดับตําแหน่งพนักงานเทศบาลอาจมีได้ 9 ระดับ คือ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ
4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8 และระดับ 9 โดยตําแหน่งระดับ 1 เป็ นระดับตํ่าสุดเรี ยงสูงขึ ้นไป
เป็ นลําดับตามความยากและคุณภาพของงานจนถึงตําแหน่งระดับ 9 เป็ นระดับสูงสุด
ข้ อ 14 การกําหนดตําแหน่งพนักงานเทศบาลในส่วนราชการว่าจะมีตําแหน่งใด ระดับใด
อยู่ในส่วนราชการใด จํานวนเท่าใด โดยให้ เทศบาลจัดทําเป็ นแผนอัตรากําลังของเทศบาล เพื่อเป็ นกรอบ
ในการกําหนดตําแหน่ง และการใช้ ตําแหน่งพนักงานเทศบาล โดยเสนอให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้ ความเห็นชอบ
ในการจัด ทํ า แผนอัต รากํ า ลัง ของเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให้ เ ทศบาลคํ า นึง ถึ ง ภารกิ จ
อํานาจหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบตั ิ ความยากและคุณภาพของงานและปริ มาณงาน
ตลอดทังภาระค่
้
าใช้ จ่ายของเทศบาลและของรัฐในหมวดเงินอุดหนุนที่จะต้ องจ่ายในด้ านบุคคล
ข้ อ 15 การกําหนดตําแหน่งพนักงานเทศบาลตําแหน่งใดเป็ นตําแหน่งระดับใด ให้
ประเมินความยากและคุณภาพของงานในตําแหน่งนันแล้
้ วปรับเทียบกับบรรทัดฐาน ในมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งที่ ก.ท. จัดทําไว้ ตามมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับอัตราตําแหน่งและมาตรฐานของตําแหน่ง การปรับ
ตําแหน่งเทียบกับบรรทัดฐานในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ให้ จดั ตําแหน่งที่มีลกั ษณะงานอย่างเดียวกัน

เข้ าประเภทและสายงานเดียวกัน และจัดตําแหน่งในสายงานเดียวกันที่มีความยากและคุณภาพของงาน
อยูใ่ นระดับเดียวกันโดยประมาณเข้ ากลุม่ ตําแหน่งเดียวกันและระดับเดียวกัน
้
ดทํา
ข้ อ 16 ในการจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาล ให้ เทศบาลแต่งตังคณะกรรมการจั
แผนอัตรากําลังของเทศบาล ประกอบด้ วย
(1) นายกเทศมนตรี
เป็ นประธาน
เป็ นกรรมการ
(2) ปลัดเทศบาล
(3) ผู้อํานวยการสํานักผู้อํานวยการกองหรื อหัวหน้ าส่วนราชการ เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการและเลขานุการ
(4) พนักงานเทศบาลคนหนึง่ ที่ได้ รับมอบหมาย
ข้ อ 17 ให้ คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาล จัดทําแผนอัตรากําลัง โดยให้ คํานึงถึง
ภารกิจ อํ านาจหน้ าที่ ตามกฎหมายว่ากํ าหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอํานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้ วยเทศบาล ลักษณะงานที่ต้องปฏิบตั ิ ความยากและคุณภาพของงาน และปริ มาณ
งานของส่วนราชการต่าง ๆ ในเทศบาล ตลอดทังภาระค่
้
าใช้ จ่ายของเทศบาลและของรัฐ ในหมวดเงินอุดหนุนที่
จะต้ องจ่ายในด้ านบุคคลและการจัดสรรเงินงบประมาณของเทศบาล โดยกําหนดเป็ นแผนอัตรากําลังของ
เทศบาล ในระยะเวลา 3 ปี และแผนอัตรากําลังดังกล่าวอย่างน้ อยจะต้ องประกอบด้ วยสาระสําคัญ ดังนี ้
(1) บทศึกษาวิเคราะห์อํานาจหน้ าที่และภารกิจความรับผิดชอบของเทศบาล ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี
(2) บทศึกษาวิเคราะห์ความต้ องการกําลังคนทังหมดของเทศบาล
้
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี
ว่าต้ องการกําลังคนประเภทใด ระดับใด จํานวนเท่าใด จึงจะสามารถปฏิบตั งิ านตามภารกิจที่อยูใ่ นอํานาจหน้ าที่
และความรับผิดชอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) บทศึกษาวิเคราะห์ประเมินความต้ องการกําลังคนที่มีอยู่ในปั จจุบนั และกําลังคนที่ขาด
อยู่และต้ องการเพิ่มขึน้ อัตราความต้ องการกําลังคนเพิ่มขึน้ เนื่องจากการขยายงานหรื อได้ รับมอบหมาย
เพิ่มขึ ้น อัตราการสูญเสียกําลังคนในแต่ละปี
(4) บทศึกษาวิเคราะห์การวางแผนการใช้ กําลังคน เป็ นการวางแผนเพื่อให้ มีการใช้ กําลังคน
ที่มีอยู่ในเทศบาลให้ เกิดประโยชน์สงู สุด โดยสํารวจและประเมินความรู้ความสามารถของกําลังคนที่มีอยู่
การพัฒนาหรื อฝึ กอบรมกําลังคนที่มีอยู่ในมีประสิทธิภาพสูงขึ ้น และใช้ กําลังคนที่มีอยู่ให้ เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของแต่ละคน
(5) การจัดโครงสร้ างการแบ่งส่วนราชการ การกําหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ
การแบ่งงานภายในส่วนราชการการกําหนดตําแหน่งและระดับตําแหน่งต่าง ๆ โดยมีเกณฑ์เบื ้องต้ น ดังนี ้
ก โครงสร้ างการแบ่งส่วนราชการ เทศบาลใดจะจัดโครงสร้ าง การแบ่งส่วนราชการ ใดบ้ าง
ให้ เป็ นไปตามกรอบของหลักเกณฑ์การกําหนดขนาดของเทศบาล

ข การกําหนดตําแหน่งและระดับตําแหน่ง เทศบาลใดจะมีตําแหน่งใดอยู่ในส่วนราชการใด
มีระดับตําแหน่งใดให้ เป็ นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ที่เทศบาลจัดทําขึ ้น โดยได้ รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
(6) การกําหนดตําแหน่งเพิ่มใหม่
ก. เกณฑ์ เ บื อ้ งต้ น สํ า หรั บ การกํ า หนดจํ า นวนตํ า แหน่ ง เพิ่ ม ขึ น้ ใหม่ ให้ เทศบาล
คํานึงถึงอํานาจหน้ าที่ปริ มาณงานของตําแหน่งนัน้ ๆ ด้ วย
ข. การกํ า หนดตํ า แหน่ ง เพิ่ ม ขึ น้ ใหม่ ใ ห้ เทศบาลขอกํ า หนดเท่ า ที่ จํ า เป็ นจริ ง ๆ
โดยจะต้ องจัดสรรงบประมาณตังเป็
้ นอัตราเงินเดือนสําหรับตําแหน่งที่เพิ่มขึ ้นใหม่ด้วย
ค. ให้ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป็ นผู้พิจารณาให้ ความเห็นชอบการกําหนด
ตําแหน่งเพิ่มขึ ้นใหม่ เว้ นแต่กรณีการกําหนดตําแหน่งในสายงานใหม่ที่ยงั ไม่ได้ จดั ทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ของตําแหน่งสายงานนัน้ ให้ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล เสนอให้ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
พิจารณาให้ ความเห็นชอบและจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งก่อน
ง. การขออนุมัติ กํ าหนดตํ าแหน่ งใหม่ นอกจากจะพิจารณาเหตุผลด้ านปริ มาณงานและ
คุณภาพของงานแล้ วให้ คํานึงถึงจํานวนลูกจ้ างทังประจํ
้
าและชัว่ คราวที่ปฏิบตั งิ านในงานนันด้
้ วย ทังนี
้ ้ เพื่อมิให้ เกิด
ปั ญหาคนล้ นงาน และเป็ นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้ านบุคคลของเทศบาลและของรัฐในหมวดเงิน
อุดหนุนด้ วย
จ. การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งใหม่ให้ พิจารณาถึงความสําคัญ ความเหมาะสม
และความถูกต้ องของกรอบตําแหน่งในงานนัน้ ด้ วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรจะให้ ตําแหน่งในงานนัน้
สามารถรองรับความก้ าวหน้ าของบุคลากรในงานนันได้
้
ฉ. ก่ อ นที่ เ ทศบาลจะขออนุ มั ติ กํ า หนดตํ า แหน่ ง ขึ น้ ใหม่ ให้ เทศบาลพิ จ ารณา
ดําเนินการกับตําแหน่งที่ว่างและมีความจําเป็ นน้ อยเสียก่อน โดยการตัดโอนหรื อปรับปรุ งและตัดโอน
(เกลี่ยตําแหน่ง) ไปไว้ ในงานที่มีความสําคัญและจําเป็ นเร่งด่วนมากกว่า
ช. การกําหนดตําแหน่งใหม่ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลต้ องทําการวิเคราะห์ตําแหน่ง
และจําเป็ นต้ องใช้ ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนัน้ จึงขอให้ เทศบาลได้ ให้ ความสําคัญ กับการเสนอข้ อมูล
โดยกรอกเอกสารตามแบบให้ ถูกต้ อง กล่าวคือ จะต้ องเป็ นข้ อมูลที่ตรวจสอบจากเจ้ าหน้ าที่สํานักงาน ก.ท.จ. และ
เอกสารต้ องครบถ้ วนกล่าวคือจะต้ องรายงานข้ อมูลตามแบบ 1 - 5 อย่างครบถ้ วน รายละเอียดตามแบบ
แนบท้ าย
(7) กรณีเทศบาลมีความจําเป็ นต้ องปรับปรุ งแผนอัตรากําลัง 3 ปี ในระหว่างที่ยงั ไม่ครบกําหนด
ระยะเวลาของแผนให้ ทําได้ โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.

ข้ อ 18 เมื่อ ก.ท.จ. พิจารณาให้ ความเห็นชอบให้ มีตําแหน่งพนักงานเทศบาลตําแหน่งใด
ระดับใด ในส่วนราชการใด จํานวนเท่าใด ตามข้ อ 14 แล้ วให้ เทศบาลพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่ม
ในแต่ละปี สําหรับตังเป็
้ นอัตราเงินเดือนของตําแหน่งดังกล่าวให้ สอดคล้ องกัน
การดําเนินการตามวรรคหนึง่ ถ้ าใช้ งบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนให้ เทศบาลรายงาน ก.ท.จ.
เพื่อจะได้ รายงาน ก.ท. เพื่อแจ้ งหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องประสานกับสํานักงบประมาณในการจัดสรรเงินงบประมาณ
ในแต่ละปี สําหรับตังเป็
้ นอัตราเงินเดือนของตําแหน่งดังกล่าวให้ สอดคล้ องกัน และเมื่อได้ รับจัดสรรงบประมาณ
สําหรับอัตราเงินเดือนของตําแหน่งดังกล่าวแล้ วให้ หน่วยงานที่ได้ รับการจัดสรรอัตราเงินเดือนของตําแหน่ง
จากสํานักงบประมาณ เป็ นผู้พิจารณาจัดสรรอัตราเงินเดือนของตําแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ท. กําหนด
ข้ อ 19 หลัก เกณฑ์ ก ารกํ า หนดตํ า แหน่ ง และจํ า นวนตํ า แหน่ ง พนัก งานครู เ ทศบาล
และบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้ างตามภารกิจ) ที่สงั กัดสถานศึกษา
(1) สถานศึกษา กําหนดให้ มีการจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึง่ หรื อหลายระดับ ดังนี ้
- ระดับก่อนประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษา
- ระดับอาชีวศึกษา
- ระดับประถมศึกษา
(2) ห้ องเรี ยน กําหนดให้ มีนกั เรี ยนห้ องละ 40 คน เศษที่เหลือถ้ าเกิน 10 คนขึ ้นไป
ให้ จดั เพิ่ม 1 ห้ องเรี ยน (ยกเว้ นระดับก่อนประถมศึกษา ให้ มีนกั เรี ยนห้ องละ 30 คน)
(3) บุคลากรในสถานศึกษา กําหนดให้มีพนักงานครูเทศบาล บุคลากรสนับสนุนการ
สอนและบุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา ดังนี้
3.1 สายงานบริ ห ารสถานศึก ษา ได้ แ ก่ ผู้อํา นวยการสถานศึก ษา และรอง
ผู้อํานวยการสถานศึกษา
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”
(4) เกณฑ์การกําหนดจํานวนตําแหน่ง
4.1 กรณีที่ 1 สถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่ 120 คน ลงมา
ตําแหน่ง
1. สายงานบริหารสถานศึกษา
2. สายงานการสอน
3. บุคลากรสนับสนุนการสอน
4. บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา

นักเรีย
20น
1
1
-

นักเรีย
21-น
140
2
-

นักเรีย
41-น
160
3
-

นักเรีย
61-น
180
4
1
1

นักเรีย
81-น
110
50
1

นักเรียน
101120
6
1

ทั้งนี้ ให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาและรองผู้อํานวยการสถานศึกษา ปฏิบัติการสอน
ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง
4.2 กรณีที่ 2 สถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่ 121 คนขึ้นไป
4.2.1 สายงานบริหารสถานศึกษา
(1) นักเรียน 121-359 คน มีผู้อํานวยการสถานศึกษา 1 คน
(2) นัก เรีย น 360-719 คน มีผู้อํา นวยการสถานศึก ษา 1 คน
และรองผู้อํานวยการสถานศึกษา 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
ทั้งนี้ ให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาและรองผู้อํานวยการสถานศึกษา ปฏิบัติการ
สอนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง และให้รองผู้อํานวยการสถานศึกษาปฏิบัติงานบริหาร ดังนี้
(1) สถานศึกษาที่มีรองผู้อํานวยการสถานศึกษา 1 คน ต้องทําหน้าที่ทั้งด้าน
วิชาการ ด้านบริหาร ด้านปกครอง และด้านบริการ
(2) สถานศึกษาที่มีรองผู้อํานวยการสถานศึกษา 2 คน แบ่งงานเป็น 2 ฝ่าย
คือ ฝ่ายวิชาการ กับฝ่ายบริหาร ปกครองและบริการ
(3) สถานศึกษาที่มีรองผู้อํานวยการสถานศึกษา 3 คน แบ่งงานเป็น 3 ฝ่าย
คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร กับฝ่ายปกครองและบริการ
(4) สถานศึกษาที่มีรองผู้อํานวยการสถานศึกษา 4 คน แบ่งงานเป็น 4 ฝ่าย
คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปกครอง และฝ่ายบริการ
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 บุ ค ลากรสนับสนุ นการสอน ให้มีจํ านวนประมาณร้อ ยละ 10 ของ
จํานวนพนั กงานครู เทศบาล สายงานการสอน ทั้ งในระดับก่อนประถมศึกษา ระดั บประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ดังนี้

จํานวนนักเรียน
101-200
201-400
401-600
601-800
801-1,000
1,001-1,200
1,201-1,400
1,401-1,600
1,601-1,800
1,801-2,000
2,001-2,200
2,201-2,400
2,401-2,600
2,601-2,800
2,801-3,000
3,001-4,000

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

บุคลากร
สนับสนุนการสอน
1
1
2
3
4
4
5
6
7
8
8
9
10
11
12
14

ความรู้ความสามารถ
พิจารณาตามความจําเป็นดังนี้
1. การเงิน / บัญชี / พัสดุ
2. ธุรการ / บันทึกข้อมูล
3. โภชนาการ / อนามัยโรงเรียน
4. คอมพิวเตอร์ / โสตทัศนศึกษา

4.3.2 สําหรับสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังพนักงานครูเทศบาล สายงานการ
สอนเกินเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด จะมีบุคลากรสนับสนุนการสอนได้จํานวนเท่าใด
ให้เสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป

4.4 บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา ตําแหน่งภารโรง ให้มีจํานวนตามอัตราส่วน ดังนี้
(1) สถานศึกษาที่มีจํานวนห้องไม่เกิน 12 ห้อง
มีภารโรงได้ 1 คน
(2) สถานศึกษาที่มีจํานวนห้องตั้งแต่ 13 – 24 ห้อง มีภารโรงได้ 2 คน
(3) สถานศึกษาที่มีจํานวนห้องตั้งแต่ 25 – 36 ห้อง มีภารโรงได้ 3 คน
(4) สถานศึกษาที่มีจํานวนห้องตั้งแต่ 37 – 48 ห้อง มีภารโรงได้ 4 คน
(5) สถานศึกษาที่มีจํานวนห้องตั้งแต่ 49 ห้องขึ้นไป มีภารโรงได้ 5 คน”
[ข้ อ 19 แก้ ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เรื่ อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 21) ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2549]
[ข้ อ 19(3) (4) แก้ ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เรื่ อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของเทศบาล(แก้ ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนตําแหน่งพนักงานครูเทศบาล และ
บุคลากรสนับสนุนการสอนที่สงั กัดสถานศึกษา) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558]

ข้ อ 20 ให้ ก.ท.จ. ตรวจสอบการกําหนดตําแหน่งและการใช้ ตําแหน่งพนักงานเทศบาล
ให้ เหมาะสม ในกรณีที่ปรากฏว่าการกําหนดตําแหน่งใดไม่เหมาะสมก็ดี การใช้ ตําแหน่งใดไม่เหมาะสม
ตามที่ ก.ท.จ. กําหนดก็ดี หรื อลักษณะหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ปริ มาณและคุณภาพของงานของ
ตําแหน่งใดที่ ก.ท.จ. กําหนดเปลี่ยนแปลงไปก็ดี ก.ท.จ. อาจพิจารณาปรับปรุ งการกําหนดตําแหน่งนัน้
เสียใหม่ ให้ เหมาะสม ทังนี
้ ้ ก.ท.จ. จะมอบหมายให้ เทศบาลดําเนินการแทน ก็ได้
ในการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งตามวรรคหนึง่ ก.ท.จ.หรื อเทศบาลที่ ก.ท.จ.มอบหมาย
มีอํานาจยุบเลิกตําแหน่งหรื อเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหน่งพนักงานเทศบาล โดยให้ เทศบาลดําเนินการ
ให้ เป็ นไปตามมติหรื อคําสัง่ นัน้
กรณีตําแหน่งใดใช้ งบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนให้ ก.ท.จ.มีอํานาจยุบเลิกตําแหน่ง
หรื อตัดโอนตําแหน่งหรื อตัดโอนพนักงานเทศบาล หรื อตัดโอนตําแหน่งและตัดโอนพนักงานเทศบาล
ที่เกินอยูใ่ นสถานศึกษาหนึง่ ไปกําหนดในอีกสถานศึกษาหนึง่ ของเทศบาลเดียวกัน หรื อที่เกินอยูใ่ นเทศบาลใด
ไปกําหนดในเทศบาลอื่น ได้ ตามความจําเป็ น เมื่อยุบเลิกตําแหน่งหรื อตัดโอนตําแหน่งแล้ ว ให้ เทศบาล
รายงาน ก.ท.จ.เพื่อรายงาน ก.ท. ทราบต่อไป
การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งของ ก.ท.จ. ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้ องได้ รับความเห็นชอบ
จาก ก.ท. ก่อน
ข้ อ 21 การปรับปรุ งการกําหนดตําแหน่งพนักงานเทศบาลตามข้ อ 20 ก.ท.จ. หรื อเทศบาล
ผู้ได้ รับมอบหมายมีอํานาจเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหน่งพนักงานเทศบาลได้
ข้ อ 22 การยุบเลิกตําแหน่งและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหน่งของพนักงานเทศบาล
ตามข้ อ 20 ให้ ดําเนินการ ดังนี ้

1) การยุบเลิกตําแหน่ง หมายถึง การยุบเลิกตําแหน่งที่วา่ งและไม่มีความจําเป็ นต่อเทศบาล
2) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหน่ง จะต้ องดําเนินการเฉพาะตําแหน่งว่างที่ไม่มีคน
ครองตําแหน่งเท่านันเว้
้ นแต่ในประกาศนี ้จะกําหนดเป็ นอย่างอื่น ได้ แก่
(ก) ปรับปรุงตําแหน่ง หมายถึง การปรับปรุ งสายงานของตําแหน่ง แต่อยู่ในงานเดิม
ส่วนราชการเดิม เช่น ปรับปรุ งตําแหน่ง เจ้ าหน้ าที่ธุรการ 1-3 (05-1-002) เป็ น เจ้ าพนักงานธุรการ 2-4
เลขที่ตําแหน่งเดิม และงานเดิม ส่วนราชการเดิม เป็ นต้ น
(ข) ปรับขยายระดับตําแหน่ง หมายถึง การปรับขยายระดับตําแหน่งในสายงานเดิม
สังกัดงานและส่วนราชการเดิม เช่น ปรับขยายระดับ เจ้ าหน้ าที่การเงินและบัญชี 1-3 (03-4-003)
เป็ นเจ้ าหน้ าที่การเงินและบัญชี 4 เลขที่ตําแหน่ง งานและส่วนราชการเดิม เป็ นต้ น
(ค) ปรั บลดระดับตําแหน่ง หมายถึง การปรั บลดระดับตําแหน่งในสายงานเดิม
สังกัดงานและส่วนราชการเดิม เช่น ปรับลดระดับ พยาบาลวิชาชีพ 6 (05-6-002) เป็ นพยาบาลวิชาชีพ 3-5
เลขที่ตําแหน่งงานและส่วนราชการเดิม เป็ นต้ น
(ง) ตัด โอนตํา แหน่ง หมายถึง การตัด โอนตํา แหน่ง ในสายงานและระดับ เดิม
จากงานหนึ่งไปไว้ อีกงานหนึ่ง เช่น ตัดโอนตําแหน่ง ช่างโยธา 1-3 (04-2-002) งานวิศวกรรม กองช่าง
ไปไว้ ในงานแผนที่ภาษี กองคลัง (03-2-02) เป็ นต้ น
(จ) เปลี่ ย นแปลงเลขที่ ตํ า แหน่ ง หมายถึ ง การเปลี่ ย นแปลงเลขที่ ตํ า แหน่ ง
ของตําแหน่งเดิม ในงานเดียวกัน เช่นเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่งของ เจ้ าหน้ าที่บริ หารงานทะเบียนและบัตร 3-5
จาก 01-5-002 เป็ น 01-5-001 เป็ นต้ น
(ฉ) ปรั บปรุ งและตัดโอนตําแหน่ง หมายถึง การเกลี่ยตําแหน่งที่ว่างจากงานหนึ่ง
ไปไว้ อีกงานหนึ่ง (ส่วนราชการเดียวกันหรื อไม่ก็ได้ ) ซึ่งจะเป็ นการปรับปรุ ง ทัง้ ชื่อตําแหน่งและเลขที่
ตําแหน่ง เช่น เกลี่ยตําแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล 3-5 (05-2-002) งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้ อม
กองสาธารณสุข และสิง่ แวดล้ อมไปเป็ นนักวิชาการคลัง 3-5 (03-2-003) งานแผนที่ภาษี กองคลัง เป็ นต้ น
3) ให้ ค ณะกรรมการพนัก งานเทศบาลเป็ นผู้พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการยุบ เลิก
ตําแหน่งและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหน่งตามข้ อเสนอของเทศบาลหากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นชอบ
ตามข้ อเสนอของเทศบาลถือได้ ว่าคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบแล้ ว หากคณะกรรมการ
พนัก งานเทศบาลไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกับ ข้ อ เสนอของเทศบาล และเทศบาลยื น ยัน ข้ อ เสนอนัน้ ให้ เ สนอผ่ า น
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลให้ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบต่อไป
4) การพิจารณาขออนุมตั ยิ บุ เลิกตําแหน่ง และเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหน่งพนักงานประจําปี
ให้ ดําเนินการโดยยึดกรอบอัตรากําลังตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาลเป็ นเกณฑ์ หากมีเหตุผลและ
ความจําเป็ นที่จะขออนุมตั นิ อกเหนือจากกรอบฯ ก็ให้ ขออนุมตั เิ ป็ นกรณีพิเศษ

5) การขออนุมัติ ยุบ เลิ ก ตํา แหน่ ง และเปลี่ ย นแปลงเกี่ ย วกับ ตํ า แหน่ง ให้ พิ จ ารณาถึ ง
เหตุผลและความจําเป็ นในด้ านปริ มาณงานและ คุณภาพของงานเป็ นสําคัญ
6) การขออนุมตั ยิ บุ เลิกตําแหน่งและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหน่ง นอกจากจะพิจารณาเหตุผล
ด้ านปริมาณงานและคุณภาพของงานแล้ ว ให้ คํานึงถึงจํานวนของลูกจ้ างทังประจํ
้
า และ ชัว่ คราว ที่ปฏิบตั ิงาน
ในงานนันด้
้ วย ทังนี
้ ้ เพื่อมิให้ เกิดปั ญหางานล้ นมือ หรื อปั ญหาอื่นตามมา
7) การขออนุ มั ติ ยุ บเลิ กตํ าแหน่ งและเปลี่ ยนแปลงเกี่ ยวกั บตํ าแหน่ ง ให้ พิ จารณาถึ ง
ความสําคัญกับความเหมาะสมและถูกต้ องของกรอบตําแหน่งในงานนันด้
้ วย
8) การขออนุมัติยุบเลิกตําแหน่งและเปลี่ยนแปลงเกี่ ยวกับตําแหน่ง คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล ต้ องทําการวิเคราะห์ ตําแหน่ง และจําเป็ นต้ องใช้ ข้อมูลเพื่อประกอบ การพิจารณา ดังนัน้ จึงขอให้
เทศบาลได้ ให้ ความสําคัญกับการเสนอข้ อมูล โดยกรอกเอกสารตามแบบให้ ถกู ต้ อง กล่าวคือ จะต้ องเป็ นข้ อมูล
ที่ตรวจสอบจากเจ้ าหน้ าที่สํานักงาน ก.ท.จ.และเอกสารต้ องครบถ้ วน กล่าวคือ จะต้ องรายงานข้ อมูลตาม
แบบ 1-6 อย่างครบถ้ วน รายละเอียดตามแบบแนบท้ าย
9) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหน่งในสายงานที่เริ่ มต้ นจากระดับ 1 หรื อ ระดับ 2
ในกรณี ที่ตําแหน่งนัน้ มีผ้ ูดํารงตําแหน่งอยู่และผู้ครองตําแหน่งดังกล่าวมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะเลื่อนและแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งที่สงู ขึ ้นในสายงานที่เริ่ มต้ นจากระดับ 2 ก็ให้
สามารถปรับปรุงตําแหน่งนันได้
้
ข้ อ 23 การยุบเลิกตําแหน่งและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหน่ง ตัดโอนตําแหน่ง ตัดโอน
พนักงานครูเทศบาล ตัดโอนตําแหน่งและตัดโอนพนักงานครูเทศบาลที่สงั กัดสถานศึกษาให้ ดําเนินการ ดังนี ้
1) การยุบเลิกตําแหน่ง หมายถึง การยุบเลิกตําแหน่งที่วา่ งและไม่มีความจําเป็ นต่อเทศบาล
2) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหน่งจะต้ องดําเนินการเฉพาะตําแหน่งว่างที่ไม่มีผ้ คู รอง
ตําแหน่งเท่านัน้ เว้ นแต่ในประกาศที่จะกําหนดเป็ นอย่างอื่น ได้ แก่
(ก) การปรับปรุงตําแหน่งและระดับ หมายถึง การปรับปรุงตําแหน่งและระดับให้ สงู ขึ ้น
หรื อตํ่าลงในสายงานเดียวกัน โรงเรี ยนเดิม เช่น ปรับตําแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ระดับ 6 เป็ นตําแหน่งผู้ช่วย
ผู้อํานวยการโรงเรี ยน ระดับ 7 หรื อปรับปรุงตําแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 7 เป็ นตําแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3
ตําแหน่งเลขที่และโรงเรี ยนเดิม เป็ นต้ น
(ข) การปรั บขยายระดับตําแหน่ง หมายถึง การปรั บขยายระดับควบของตําแหน่งให้
สูงขึ ้น ในสายงานเดิม โรงเรี ยนเดิม เช่น ปรับขยายระดับตําแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ระดับ 5 เป็ น
้
บขยายใน
ตําแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ระดับ 6 ตําแหน่งเลขที่และโรงเรี ยนเดิม เป็ นต้ น รวมทังการปรั
ระดับควบเป็ นนอกระดับควบด้ วย เช่น ปรับขยายระดับตําแหน่งผู้ช่วยอํานวยการโรงเรี ยน ระดับ 6-7 เป็ น
ตําแหน่งผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรี ยน ระดับ 8 ตําแหน่งเลขที่และโรงเรี ยนเดิม เป็ นต้ น

(ค) การปรับลดระดับตําแหน่ง หมายถึง การปรับลดระดับควบของตําแหน่งให้ ตํ่าลง
ในสายงานเดิม โรงเรี ยนเดิม เช่น ปรับลดระดับตําแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 7 เป็ นตําแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 6
ตําแหน่งเลขที่และโรงเรี ยนเดิม เป็ นต้ น รวมทังการปรั
้
บลดนอกระดับควบเป็ นตําแหน่งในระดับควบด้ วย
เช่น ปรับลดระดับตําแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 6 เป็ นตําแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3-5 ตําแหน่งเลขที่และ
โรงเรี ยนเดิม เป็ นต้ น
(ง) การปรับปรุ งการกําหนดตําแหน่งและการเปลี่ยนแปลงเลขที่ตําแหน่ง หมายถึง
การปรับปรุงตําแหน่งจากสายงานหนึง่ โรงเรี ยนเดิม โดยเปลี่ยนแปลงเลขที่ตําแหน่งด้ วย เช่น ปรับปรุง การกําหนด
ตําแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7 ตําแหน่งเลขที่ 0000-2 โรงเรี ยน ก. เป็ นตําแหน่งผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรี ยน ระดับ 7
ตําแหน่งเลขที่ 00002-1 โรงเรี ยน ก. เป็ นต้ น และหมายความรวมทัง้ การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง
ที่มีคนครองตําแหน่งด้ วย
3) การตัด โอนตํ า แหน่ ง หมายถึ ง การตัด โอนอัต ราว่า งจากที่ ห นึ่ ง ไปยัง อี ก ที่ ห นึ่ ง
ภายในเทศบาลหรื อระหว่างเทศบาลในจังหวัด หรื อระหว่างเทศบาลต่างจังหวัดและรวมทังการตั
้
ดโอน
ตําแหน่งต่างประเภทระหว่างพนักงานครู เทศบาลสายงาน ผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาด้ วย
4) การตัดโอนพนักงานครู เทศบาล หมายถึง การย้ ายพนักงานครู เทศบาลจากตําแหน่ง
หนึ่งไปอีกตําแหน่งหนึ่ง ภายในเทศบาลหรื อการโอน (ย้ าย) จากเทศบาลหนึ่งไปยังอีกเทศบาลหนึ่งในจังหวัด
เดียวกัน
5) การตัดโอนตําแหน่งและตัดโอนพนักงานครูเทศบาล หมายถึง การตัดโอนตําแหน่ง
พร้ อมตัวผู้ครองตําแหน่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ภายในเทศบาล หรื อระหว่างเทศบาลภายในจังหวัด
รวมทังการตั
้
ดโอนตําแหน่งพร้ อมตัวผู้ครองต่างประเภทระหว่างพนักงานครู เทศบาลสายผู้สอนระดับก่อน
ประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาด้ วย
6) อัต รากํ า ลัง เกิ น เกณฑ์ หมายถึ ง อัต รากํ า ลัง พนัก งานครู เ ทศบาลที่ มี อ ยู่จ ริ ง ใน
ปั จจุบนั มากกว่าอัตรากําลังตามเกณฑ์มาตรฐานการกําหนดตําแหน่งของคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล
7) อัต รากํ า ลัง ตํ่ า กว่า เกณฑ์ หมายถึง อัต รากํ า ลัง พนัก งานครูเ ทศบาลที ่ม ีอ ยูจ่ ริง
ในปั จจุบนั น้ อยกว่าอัตรากําลังตามเกณฑ์มาตรฐานกําหนดตําแหน่งของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
8) ให้ เทศบาลรายงานและคํานวณอัตรากําลังพนักงานครู เทศบาลที่สงั กัดสถานศึกษา
ตามแบบท้ ายหลักเกณฑ์นี ้ ให้ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลทราบภายในเดือนมิถนุ ายนของทุกปี ทังนี
้ ้
หากคํานวณแล้ ว เทศบาลใดมีอตั รากําลังเกินเกณฑ์และเป็ นอัตราว่าง ห้ ามมิให้ เทศบาลบรรจุและแต่งตัง้
ตัวบุคคลให้ ดํารงตําแหน่งที่วา่ งนัน้

9) ให้ เทศบาลขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหน่งต่อคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล ตามแบบท้ ายหลักเกณฑ์นี ้ หากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นชอบตามข้ อเสนอ
ของเทศบาล ถือได้ ว่าคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบแล้ ว หากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลไม่ เ ห็ น ด้ วยกั บ ข้ อเสนอของเทศบาล และเทศบาลยื น ยัน ตามข้ อเสนอเดิ ม ให้ เสนอผ่ า น
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลให้ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเห็นชอบต่อไป
10) ให้ ค ณะกรรมการพนัก งานเทศบาลเป็ นผู้พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการตัด โอน
ตําแหน่งตัดโอนพนักงานครูเทศบาล ตัดโอนตําแหน่งและตัดโอนพนักงานครูเทศบาลที่เกินอยู่ในสถานศึกษาหนึ่ง
ไปกําหนดในอีกสถานศึกษาหนึ่งของเทศบาลเดียวกันหรื อที่เกินอยู่ในเทศบาลใดไปกําหนดในเทศบาลอื่น
ในจังหวัดเดียวกันได้ ตามความจําเป็ นตามแบบท้ ายหลักเกณฑ์นี ้
11) ให้ หน่วยงานที่ได้ รับการจัดสรรอัตราเงินเดือนของตําแหน่งจากสํานักงบประมาณ
พิจารณา ตัดโอนอัตราว่างจากเทศบาลที่มีอตั รากําลังเกินเกณฑ์ไปยังเทศบาลที่มีอตั รากําลังตํ่ากว่าเกณฑ
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดได้
ข้ อ 24 ในระหว่างการประกาศใช้ บงั คับแผนอัตรากําลังของเทศบาล หากเทศบาลมีเหตุผล
ความจําเป็ นต้ องปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง เพื่อรองรับภารกิจ หน้ าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน หรื อปริ มาณงาน
ที่เพิ่มมากขึ ้น ให้ เทศบาลเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งต่อ ก.ท.จ. เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
ข้ อ 25 กรณี การขอปรั บปรุ งกํ าหนดตําแหน่งของเทศบาลตามข้ อ 22 และข้ อ 23
เป็ นการกําหนดตําแหน่งสายงานใหม่ ซึง่ เป็ นสายงานที่ ก.ท. ยังไม่ได้ จดั ทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งของ
ตําแหน่งสายงานนัน้ ในการขอปรับปรุ งการกํ าหนดตําแหน่งดังกล่าว ให้ เทศบาลจัดทําร่ างมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งของตําแหน่งสายงานนัน้ เสนอไปพร้ อมกันด้ วย ทัง้ นี ้ เพื่อแสดงให้ ทราบถึงประเภทตําแหน่ง
ชื่อตําแหน่ง สายงาน ลักษณะงาน โดยทัว่ ไป หน้ าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง ลักษณะงานที่ต้อง
ปฏิบตั ิ คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง และระดับตําแหน่ง
ในการพิจารณาของ ก.ท.จ. หากมีความเห็นชอบตามที่เทศบาลเสนอ ให้ เสนอเรื่ องขอปรับปรุง
การกําหนดตําแหน่งเพิ่มใหม่ ร่ างมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง พร้ อมความเห็นให้ ก.ท. พิจารณาให้ ความ
เห็นชอบ
หาก ก.ท.จ. มีมติไม่เห็นชอบตามที่เทศบาลเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งเพิม่ ใหม่
ให้ นําความที่กําหนดในข้ อ 20 มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ข้ อ 26 เมื่อเทศบาลได้ รับความเห็นชอบในการปรับปรุ งการกําหนดตําแหน่งตามข้ อ 22
หรื อข้ อ 23 แล้ วแต่กรณี ให้ ถือว่าเป็ นการปรับปรุ งแผนอัตรากําลังของเทศบาลนัน้ โดยให้ เทศบาล
ดําเนินการแก้ ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากําลังของเทศบาลต่อไป

