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จากการประกาศใชพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ . 2546 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติ
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
ทําใหมีการยกระดับวิชาชีพทางการศึกษาเปนวิชาชีพชั้นสูง มีการควบคุมการประกอบวิชาชีพ และ
กําหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรณยาบรรณวิชาชีพสําหรับผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่จะตอง
ถือปฏิบัติอยางเครงครัด นอกจากนั้น ยังมีการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา จากระบบจําแนกตําแหนง (ระบบ PC) เปนระบบวิทยฐานะ ซ่ึงมีผลทําให
ยกเลิกระบบตําแหนงและระดับตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดิม โดยกําหนด
ตําแหนงและวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม  

คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.) ในฐานะ
องคกรในการบริหารงานบุคคลขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ที่มีอํานาจหนาที่ในการกําหนด
มาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
จึงไดปรับปรุงมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑและเง่ือนไขที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการ
หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทองถิ่นใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพ่ือเปน
การสรางมาตรฐานวิชาชีพและดํารงความเปนเอกภาพระหวางกลุมผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
โดยอาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ขอ 32 
วรรคสอง “ใหคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น นํากฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการครูในสวนที่เกี่ยวของมาใชบังคับกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานครูสวนทองถิ่นโดยอนุโลม”  

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานที่สงเสริมสนับสนุนการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและตระหนักถึงขวัญกําลังใจ 
สิทธิประโยชน และความกาวหนาของขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทองถิ่น 
จึงไดรวบรวมมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑและเง่ือนไขที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขาราชการหรือ
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทองถิ่น ตลอดจนระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของที่มีการ
เปลี่ยนแปลง จัดทําเปนหนังสือเลมน้ีเพ่ือใหขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทองถิ่น 
บุคลากรอื่นที่เกี่ยวของ และผูที่สนใจใชเปนแนวทางประกอบการปฎิบัติงาน และศึกษาคนควาตอไป 

 
  

  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
  กันยายน 2550 
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  หนา 

1) ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไป 1 
  เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาของ 
 องคการบรหิารสวนจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2549 
2)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 2 
 การบริหารงานบุคคลพนักงานครแูละบุคลากรทางการศึกษาขององคการบริหาร 
 สวนตําบล ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2549 
3)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง ตําแหนงและวิทยฐานะพนักงานคร ู 3 
 และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ประกาศ ณ 5 มกราคม 2550  
4)  ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑการกําหนด 105 
 จํานวนตําแหนงขาราชการครอูงคการบรหิารสวนจังหวัดและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
  (พนักงานจางตามภารกิจ) ที่สังกัดสถานศึกษา ประกาศ ณ  4 เมษายน 2549 
5)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดจํานวนตําแหนง 109 
 พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจางตามภารกิจ)  
 ที่สังกัดสถานศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 24 กมุภาพันธ 2549 
6)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดจํานวน 113 
 ตําแหนงขาราชการครูองคการบริหารสวนตําบลและบุคลากรสนับสนุนการสอน  
 (พนักงานจางตามภารกิจ) ที่สังกัดสถานศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2549 
7)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ 117 
 และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงต้ัง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ 
 และการเลื่อนขัน้เงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบล ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2547 
8) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและ 122 
 เงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงต้ัง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และ 
 การเลื่อนขั้นเงนิเดือน (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที ่11) พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2550 
9) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและ 127 
 เงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงต้ัง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และ 
 การเลื่อนขั้นเงนิเดือน (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที ่12) พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2550 
10)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการสอบแขงขัน 129 
 เพื่อบรรจุบคุคลเปนพนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2549 ประกาศ วันที่ 27 มนีาคม 2549 
11) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการสอบแขงขัน 137 
 เพื่อบรรจุบคุคลเปนพนักงานสวนตําบล (แกไขเพิ่มเติม ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2550  
 ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2550 
12) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 138 
 การระงับการสอบ หรือการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขนัไดและประกาศยกเลิกบัญชี 
 ผูสอบแขงขนัไดของพนักงานสวนตําบล กรณีผูดําเนินการสอบแขงขันทุจริตหรือสอวาทจุริต 
 ในการสอบแขงขัน ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2549 

สารบัญ
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13)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือก 141 
 กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขนัเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล  
 ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2547 
14)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 145 
  หลักเกณฑการบรรจแุตงต้ังทายาทของพนักงานสวนทองถิ่นผูปฎิบัติราชการในพื้นทีพ่ิเศษ 
 ที่เสียชีวิต พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2550 
15)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการสอบคัดเลือก 147 
 สําหรับพนักงานสวนตําบล ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2547 
16)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรือ่ง กําหนดหลักเกณฑการสอบคัดเลอืกบุคคล 150 
 เพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูบริหารที่วางในองคการบริหารสวนตําบล 
 ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถนุายน 2548 
17) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือก 155 
 พนักงานสวนตําบลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่สูงขึน้ ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2547 
18)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการ 164 
 นําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเปนประสบการณการบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการ 
 ดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2550 
19)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ 166 
 การคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในตําแหนงที่เริ่มตนจากสายงานคุณวุฒิปริญญาตรี  
 ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2548 
20)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ 167 
 และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงต้ัง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ 
 และการเลื่อนขัน้เงินเดือน (เพิม่เติม) ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2547 
21) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและ 171 
 เงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงต้ัง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและ 
 การเลือ่นขัน้เงนิเดือน (แกไขเพิ่มเติม ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2550 
22) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและ 176 
 เงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงต้ัง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ  
 และการเลื่อนขัน้เงินเดือน (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2550  
 ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2550 
23)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการแตงต้ัง 178 
 คณะกรรมการคัดเลือกเพือ่พจิารณาโอนพนกังานเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2547 
24)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการสอบแขงขัน 180 
 เพื่อบรรจุบคุคลเปนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 27 มนีาคม 2549 
25)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการสอบแขงขัน 188 
 เพื่อบรรจุบคุคลเปนพนักงานเทศบาล (แกไขเพิ่มเติม ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2550 
 ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2550 
26) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการระงับ 189 
 การสอบหรือการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดและการประกาศยกเลิกบัญชีผูสอบ 
 แขงขันได กรณีผูดําเนินการสอบแขงขันทุจริตหรือสอวาทจุริตในการสอบแขงขัน  
 ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2549 
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27) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือก 192 
 กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขนัสําหรับพนักงานเทศบาล  
 ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2547 
28)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ 196 
 การบรรจุแตงต้ังทายาทของพนักงานสวนทองถิ่นผูปฎิบัติราชการในพื้นที่พิเศษ 
 ที่เสียชีวิต พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2550 
29)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือก 198 
 กรณีที่มีเหตุพิเศษไมตองสอบแขงขันสําหรับครูอัตราจางเพือ่บรรจุและแตงต้ัง 
 เปนพนักงานครูเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2550 
30)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข 208 
 การสอบคัดเลือกสําหรับพนกังานเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2547 
31)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข 216 
 การสอบคัดเลือกสําหรับพนกังานเทศบาล (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2549 
32)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข 223 
 การสอบคัดเลือกสําหรับพนกังานเทศบาล (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2550 
33)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข 226 
 การคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2550 
34) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการนํา 228 
 คุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเปนประสบการณการบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดํารง 
 ตําแหนงบรหิาร พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2550 
35) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ 230 
 การคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในตําแหนงที่เริ่มตนจากสายงานคุณวุฒิปริญญาตรี  
 ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2548 
36) ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไป 232 
 เกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจแุละแตงต้ัง การยาย การโอน  
 การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (เพิม่เติม) 
  ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2547 
37) ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง การปรับปรุง 235 
 แกไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงต้ัง 
 การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงนิเดือน (เพิ่มเติม)  
 ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2548 
38) ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไป 237 
 เกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจแุละแตงต้ัง การยาย การโอน การรับโอน 
 การเลื่อนระดับและการเลื่อนขัน้เงินเดือน (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 
 ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2550 
39) ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง กาํหนดหลักเกณฑ 239 
 การสอบแขงขนัเพื่อบรรจุบุคคลเปนขาราชการองคการบรหิารสวนจังหวัด พ.ศ. 2549 
 ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2549 
40) ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง กาํหนดหลักเกณฑ 247 
  การสอบแขงขนัเพื่อบรรจุบุคคลเปนขาราชการองคการบรหิารสวนจังหวัด 
 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2550 
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41) ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.)  248 
  เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตอง 
  สอบแขงขันสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2547 
42)  ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไป 252 
  เกี่ยวกับหลักเกณฑการบรรจุแตงต้ังทายาทของพนักงานสวนทองถิ่น ผูปฎิบัติราชการ 
 ในพื้นที่พิเศษที่เสียชีวิต พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2550 
43)  ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบรหิารสวนจงัหวัด (ก.จ.) เรือ่ง กําหนดหลกัเกณฑ 254 
  และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสําหรับขาราชการองคการบรหิารสวนจังหวัด  
 ประกาศ ณ วันที่ วันที ่22 กรกฎาคม 2547 
44) ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑคุณสมบัติ 257 
  ของผูมีสิทธิสอบคัดเลือกสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (เพิ่มเติม) 
 ประกาศ ณ วันที่ วันที ่12 กมุภาพันธ 2547 
45) มติคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง หลักเกณฑคุณสมบัติ 259 
 ของผูมีสิทธิสอบคัดเลือก คัดเลือกของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
46) มติคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับ 264 
 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแตงต้ังผูบริหาร 
47) ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบรหิารสวนจงัหวัด (ก.จ.) เรือ่ง กําหนดหลกัเกณฑ 265 
  และเงื่อนไขการคัดเลือกสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
  ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2547 
48) ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง หลักเกณฑ 273 
  คุณสมบัติของผูมีสิทธิคัดเลือกสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (เพิ่มเติม) 
 ประกาศ ณ วันที่ วันที ่24 สงิหาคม 2549 
49) ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง การกําหนด 275 
  หลักเกณฑการคัดเลือก เพือ่เปล่ียนสายงานในตําแหนงทีเ่ริ่มตนจากสายงานคุณวุฒิปริญญาตร ี
 ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2548 
50) ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง หลักเกณฑและ 276 
 เงื่อนไขในการนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเปนประสบการณการบริหารเพื่อลดระยะเวลา 
 ในการดํารงตําแหนงบรหิาร พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2550 
51) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ ที ่มท 0809.2/ว35 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2550 278 
  เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานเริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2 เปนสายงานที่ 
 เริ่มตนจากระดับ 3 
52) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ 280 
 และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงต้ัง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ 
 และการเลื่อนขัน้เงินเดือน (เพิม่เติม) ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 4 เมษายน 2549 
53)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ 281 
 ใหออกจากราชการ (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ วันที ่4 เมษายน 2549 
54) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเตรียม 282 
 ความพรอมและพัฒนาอยางเขมสําหรับผูดํารงตําแหนงครผููชวยกอนแตงต้ังใหดํารง 
 ตําแหนงครู ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2549 
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55) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการ 319 
 ประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อใหมีหรือเลื่อน 
 วิทยฐานะ ประกาศ ณ 5 มกราคม 2550 
56) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปกําหนดคาตอบแทน 487 
 การตรวจประเมินผลงานพนกังานครูและบคุลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อใหมีหรือ 
 เลื่อนวิทยฐานะ ประกาศ ณ 5 มกราคม 2550 
57) หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 143 ลงวันที ่21 กันยายน 2550 488 
 เรื่อง การเบิกจายคาตอบแทนนอกเหนอืจากเงินเดอืนของพนักงานครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
58) หนังสือสํานักงาน ก.ท. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว40 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2545 492 
59) หนังสือสํานักงาน ก.จ.และ ก.อบต. ดวนที่สุด มท 0809.3/ว241 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2547  500 
 เรื่อง แจงมติ ก.จ. และ ก.อบต. กําหนดกอง/สวนการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
 เปนสวนราชการในโครงสรางการบริหารของ อบจ. และ อบต. 
60)  หนังสือสํานักงาน ก.จ.และ ก.อบต. ดวนที่สุด มท 0809.3/ว540 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2547 502 
  เรื่อง แจงมติ ก.จ. และ ก.อบต. ในการกําหนดโครงสรางกอง/สวนการศึกษาศาสนา  
 และวัฒนธรรมของ อบจ. และ อบต. 
61) ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบรหิารสวนจงัหวัด (ก.จ.) เรือ่ง การกําหนดโควตา 510 
  และวงเงนิการเลื่อนขั้นเงนิเดือน คาจาง และเงินตอบแทนพิเศษสําหรับขาราชการและลูกคาประจํา 
  ขององคการบริหารสวนจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 27 มนีาคม 2546 
62)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง การกําหนดโควตาและวงเงิน 511 
  การเลื่อนขั้นเงนิเดือน คาจาง และเงินตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานเทศบาล 
  และลูกจางประจําของเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ 27 มนีาคม 2546 
63)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เรื่อง การกําหนดโควตาและวงเงิน 512 
  การเลื่อนขั้นเงนิเดือน คาจาง และเงินตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานสวนตําบล 
  และลูกจางประจําขององคการบริหารสวนตําบล ประกาศ ณ วันที่ 27 มนีาคม 2546 
64)  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนพิเศษของขาราชการและ 513 
 ลูกจางประจํา ผูไดรับเงินเดือนหรอืคาจางถงึขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง  
 ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2544 
65) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจํา 516 
 ผูไดรับเงินเดือนหรอืคาจางถงึขั้นสูงหรือใกลถึงขั้นสูงของอันดับหรอืตําแหนง พ.ศ. 2550 
66)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว100 ลงวันที ่5 กรกฎาคม 2549 519 
 เรื่อง การเบิกจายเงินสวัสดิการสําหรับขาราชการหรอืพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทองถิน่ 
67) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.4/ว70 ลงวันที ่17 พฤษภาคม 2550 522 
  เรื่อง ซักซอมการบรรจุและแตงต้ังบุคคลใหดาํรงตําแหนงบคุลากรทางการศึกษา 
68)  หนงัสือสํานกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที ่มท 0809.4/ว103 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2550 523 
 เรื่อง ซักซอมการบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงครูผูชวยหรอืครูขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
69) หนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.4/1717 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2550  526 
 เรื่อง หารือคุณวุฒิการศึกษา 
70) หนังสือสํานักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.4/1596 ลงวันที ่27 เมษายน 2550  527 
 เรื่อง ขอหารือการขอใชบัญชผีูสอบแขงขนัไดในตําแหนงพนักงานครูเทศบาล 
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71) หนังสือสํานักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.4/207 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 528 
  เรื่อง ขอหารือเรื่องการบรรจุและแตงต้ังพนักงานสวนตําบล 
72) หนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.4/2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2550 529 
  เรื่อง ขอหารือตําแหนงสันทนาการเกื้อกูลกับตําแหนงนกัวิชาการศึกษา 
73) หนังสือสํานักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.4/762 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 530 
  เรื่อง ขอหารือการปรับอัตราเงินเดือนใหไดรบัตามวุฒิ 
74) หนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.4/760 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 531 
  เรื่อง ขอหารือการปรับอัตราเงินเดือนใหไดรบัตามวุฒิ 
75) หนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.4/1441 ลงวันที่ 18 เมษายน 2550  532 
  เรื่อง หารือการเลื่อนวิทยฐานะ 
76) หนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.4/1266 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 533 
 เรื่อง หารือการรับโอน (ยาย) พนักงานครูเทศบาลไมสังกัดสถานศึกษา 
77) หนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.4/2456 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2550 534 
 เรื่อง หารือการรับโอน (ยาย) ขาราชการครูมาดํารงตําแหนงสันทนาการ 
78) หนังสือสํานักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.4/1935 ลงวันที ่18 พฤษภาคม 2550 535 
 เรื่อง หารือเงนิวิทยฐานะขาราชการครูที่โอนมาเปนพนักงานสวนตําบล 
79) หนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.4/2671 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2550 536 
 เรื่อง หารือวิทยฐานะระดับนักบริหารการศึกษา คศ. 2 
80) หนังสือสํานักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.4/1352 ลงวันที ่5 เมษายน 2550 537 
 เรื่อง หารือเรือ่งการเปดสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลสายงานผูปฏิบัติเพื่อแตงต้ังให 
 ดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร ตําแหนงนกับริหารการศึกษา 
81) หนังสือสํานักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.4/2811 ลงวันที ่13 กรกฎาคม 2550 539 
  เรื่อง หารือกรณีพนักงานสวนตําบลขอเลื่อนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 
82) หนังสือสํานักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.4/2810 ลงวันที ่13 กรกฎาคม 2550 540 
  เรื่อง หารือหลกัเกณฑและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลพนักงานครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
83) หนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.4/2785 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 541 
  เรื่อง ขอหารือการจัดสรรตําแหนงบุคลากรทางกาศึกษา 
84) หนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.4/2673 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2550 เรื่อง หารือคุณสมบัติ 542 
85) หนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.4/2670 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2550 543 
 เรื่อง หารือคุณสมบัติของผูสมัครสอบคัดเลือกตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา 
86) หนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.4/2235 ลงวันที่ 8 มถินุายน 2550 544 
  เรื่อง หารือการใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาในการสมัครสอบคัดเลอืก 
87)  หนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.4/2166 ลงวันที่ 6 มถินุายน 2550 545 
  เรื่อง หารือคุณสมบัติของหัวหนาฝายระดับ 7 (นักบริหารการศึกษา 7) 
88) หนังสือสํานักงาน ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว7 ลงวันที่ 24 มกราคม 2548 546 
  เรื่อง แจงมติคณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) 
  เรื่องการบรหิารงานบุคคลในพื้นที่ชายแดน 3 จังหวัดภาคใต 



1 

 
ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
องคการบริหารสวนจังหวดั 

.................................. 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) และ (9) แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ 1/2549 เม่ือวันที่ 25 มกราคม 2549 จึงมีมติเห็นชอบใหองคการบริหารสวน
จังหวัดนํามาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
เทศบาลมาใชกับการบริหารงานบุคคลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวน
จังหวัดโดยอนุโลม ทั้งน้ี เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติเปนไปในระบบเดียวกัน และ
สามารถรองรับการถายโอนภารกิจการจัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการได 

 ทั้งน้ี ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

    ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2549 
 

 

 
(นายสมชาย สุนทรวัฒน) 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 

ประธานกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
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ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 

เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ขององคการบริหารสวนตําบล 

................................ 
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) และ (9) ประกอบมาตรา 26 วรรคเจ็ด 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล ในการประชุมครั้งที่ 1/2549 เม่ือวันที่ 25 มกราคม 2549 จึงมีมติเห็นชอบใหองคการบริหาร
สวนตําบลนํามาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของเทศบาลมาใชกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวน
ตําบลโดยอนุโลม ทั้งน้ี เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติเปนไปในระบบเดียวกัน และสามารถ
รองรับการถายโอนภารกิจการจัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการได 

 ทั้งน้ี ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

    ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2549 
 

 

 
(นายสมชาย สุนทรวัฒน) 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 

ประธานกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
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ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 

เรื่อง ตําแหนงและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล 
....................................... 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และขอ 2 วรรคสอง แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการประชุมครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 ไดมีมติ
เห็นชอบใหปรับปรุงการกําหนดตําแหนงของพนักงานครูเทศบาลไมสังกัดสถานศึกษา ไดแก ตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา ผูอํานวยการกองการศึกษา นักบริหารการศึกษา 
นักวิชาการศึกษา สันทนาการ บรรณารักษ และนักวิชาการวัฒนธรรม ออกจากระบบวิทยฐานะและมาใชระบบ
จําแนกตําแหนง (พีซี) 
 เพื่อใหเปนไปตามมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลดังกลาว จึงใหยกเลิกประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องกําหนดตําแหนง และวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเทศบาล ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2549 และเห็นชอบใหกําหนดตําแหนงและวิทยฐานะพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเทศบาล และกําหนดใหไดรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจําตําแหนง และประโยชน
ตอบแทนอื่น ดังตอไปนี้ 
 1. ตําแหนงพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล มีดังนี้ 
  1.1 ประเภทพนักงานครูเทศบาล ไดแก 
   1) สายงานการสอน ประกอบดวย 
    - ครูผูชวย 
    - ครู 
   2) สายงานบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย 
    - รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
    - ผูอํานวยการสถานศึกษา 
  1.2 ประเภทบุคลากรทางการศึกษา ไดแก 
   1) สายงานนิเทศการศึกษา ประกอบดวย 
    - ศึกษานิเทศก 
   2) สายงานบริหารการศึกษา ประกอบดวย 
    - นักบริหารการศึกษา 6 
    - หัวหนาฝาย 7 (นักบริหารการศึกษา 7) 
    - ผูอํานวยการกองการศึกษา 7 (นักบริหารการศึกษา 7) 
    - ผูอํานวยการกองการศึกษา 8/ รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา 8            

(นักบริหารการศึกษา 8) 
    - ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 9 (นักบริหารการศึกษา 9) 
   3) สายงานการศึกษานอกระบบและสงเสริมการศกึษา ประกอบดวย 
    - สันทนาการ 3-7 
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    - นักวิชาการศึกษา 3-7 
    - นักวิชาการวัฒนธรรม 3-7 
    - บรรณารักษ 3-7 
    - เจาพนักงานหองสมุด 2-6 
    - เจาพนักงานศูนยเยาวชน 2-6 
    - เจาหนาที่หองสมุด 1-5 
    - เจาหนาที่ศูนยเยาวชน 1-5 
 2. วิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล มีดังนี้ 
  2.1 ครู ไดแก วิทยฐานะ 
   - ครูชํานาญการ 
   - ครูชํานาญการพิเศษ 
   - ครูเชี่ยวชาญ 
   - ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
  2.2 ผูบริหารสถานศึกษา ไดแกวิทยฐานะ 
   - รองผูอํานวยการชํานาญการ 
   - รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
   - รองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
   - ผูอํานวยการชํานาญการ 
   - ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
   - ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
   - ผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 
  2.3 ศึกษานิเทศก ไดแก วิทยฐานะ 
   - ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
   - ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
   - ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 
   - ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ 
 3. การไดรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่น 
  ใหพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา 
รองผูอํานวยการสถานศึกษา ครู ครูผูชวย และศึกษานิเทศก ไดรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจําตําแหนง 
และประโยชนตอบแทนอื่น ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 

 ทั้งนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

    ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2550 
 
 

(นายอารีย วงศอารยะ) 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 



5 

ตามประกาศ ก.ท. เรื่องตําแหนงและวิทยฐานะฯ 
ลงวันที่ 5 มกราคม 2550 

มาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ 
 
ประเภท  พนักงานครูเทศบาล 
 
สายงาน  การสอน 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
 สายงานการสอน มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทําหนาที่หลักดานการจัดการเรียน
การสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห สังเคราะห 
วิจัย เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงาม
และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนง 
 ครูผูชวย 
 ครู 
 
ชื่อวิทยฐานะ 
 ครูชํานาญการ 
 ครูชํานาญการพิเศษ 
 ครูเชี่ยวชาญ 
 ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
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ตามประกาศ ก.ท. เรื่องตําแหนงและวิทยฐานะฯ 
ลงวันที่ 5 มกราคม 2550 

มาตรฐานตําแหนง 
 
ชื่อตําแหนง   ครูผูชวย 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การสงเสริมการเรียนรู พัฒนาผูเรียน 
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา โดยจะตองผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมกอน
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวย
วิธีการที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
 4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน 
 5. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผูดํารงตําแหนง 
 1. มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดเปนคุณสมบัติ 
เฉพาะสําหรับตําแหนงน้ี 
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
 
การใหไดรับเงินเดือน 
 ใหไดรับเงินเดือนอันดับครูผูชวย 
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ตามประกาศ ก.ท. เรื่องตําแหนงและวิทยฐานะฯ 
ลงวันที่ 5 มกราคม 2550 

มาตรฐานตําแหนง 

ชื่อตําแหนง   ครู 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหนาที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การสงเสริมการเรียนรู พัฒนาผูเรียน 
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความรวมมือกับผูปกครอง 
บุคคลในชุมชนและหรือสถานประกอบการเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียน การบริการสังคมดานวิชาการ และ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ดวย
วิธีการที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
 4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน 
 5. ประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชน เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตาม
ศักยภาพ 
 6. ทํานุบํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่น 
 7. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินพัฒนาการของผูเรียนเพื่อนํามาพัฒนาการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 8. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผูดํารงตําแหนง 
 1. มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดเปนคุณสมบัติ 
เฉพาะสําหรับตําแหนงน้ี 
 2. ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงครูผูชวยเปนเวลา 2 ป โดยผานการประเมินการเตรียมความ
พรอมและพัฒนาอยางเขม ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ท.กําหนด หรือดํารงตําแหนงอ่ืนที่ ก.ท.
เทียบเทา 
 3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

การใหไดรับเงินเดือน 
 ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.1 
 ผูดํารงตําแหนงครูผูใดผานการประเมิน มีวิทยฐานะครูชํานาญการ ครูชํานาญการพิเศษ 
ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ท.กําหนด ใหไดรับเงินเดือนอันดับ 
คศ.2 คศ.3 คศ.4 หรือ คศ.5 ตามลําดับ 
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ตามประกาศ ก.ท. เรื่องตําแหนงและวิทยฐานะฯ 
ลงวันที่ 5 มกราคม 2550 

มาตรฐานวิทยฐานะ 
 
ชื่อวิทยฐานะ  ครูชํานาญการ 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหนาที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การสงเสริมการเรียนรู พัฒนาผูเรียน 
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความรวมมือกับผูปกครอง 
บุคคลในชุมชน และ/หรือสถานประกอบการเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียน การบริการสังคมดานวิชาการ และ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
 มีความรู ความเขาใจในสาระหรือกลุมสาระการเรียนรูที่รับผิดชอบในระดับพ้ืนฐาน มี
ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู บริหารจัดการชั้นเรียน พัฒนาผูเรียน โดยแสดงใหเห็นวามีการ
ดําเนินการตามแนวทางที่หลักสูตรกําหนด และมีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ 
 มีทักษะการจัดการเรียนรูและประเมินผลที่เหมาะสมกับสาระหรือกลุมสาระการเรียนรูที่
รับผิดชอบ สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูของสาระหรือกลุมสาระการเรียนรู 
 เปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ 
 ดํารงตําแหนงครูมาแลวไมนอยกวา 6 ป สําหรับผูมีคุณวุฒิปริญญาตรี 4 ป สําหรับผูมี
คุณวุฒิปริญญาโท และ 2 ป สําหรับผูมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือดํารงตําแหนงอ่ืนที่ ก.ท.เทียบเทา และ
ผานการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ท.กําหนด หรือดํารงตําแหนงอ่ืนที่มีวิทยฐานะชํานาญการ 
 
การใหไดรับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ 
 ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.2 และใหไดรับเงินวิทยฐานะครูชํานาญการ 
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ตามประกาศ ก.ท. เรื่องตําแหนงและวิทยฐานะฯ 
ลงวันที่ 5 มกราคม 2550 

ชื่อวิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหนาที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การสงเสริมการเรียนรู พัฒนาผูเรียน
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความรวมมือกับผูปกครอง 
บุคคลในชุมชน และ/หรือสถานประกอบการเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียน การบริการสังคมดานวิชาการ และ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
 มีความรู ความเขาใจในสาระหรือกลุมสาระการเรียนรูที่รับผิดชอบในระดับพ้ืนฐาน มีความสามารถ
ในการออกแบบการเรียนรู บริหารจัดการชั้นเรียน พัฒนาผูเรียน โดยแสดงใหเห็นวามีความคิดริเร่ิม
สรางสรรคมีการปรับประยุกตจากแนวทางที่หลักสูตรกําหนด และมีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ 
 มีทักษะการจัดการเรียนรูและประเมินผลที่เหมาะสมกับสาระหรือกลุมสาระการเรียนรูที่
รับผิดชอบและความแตกตางของผูเรียน สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูของ
สาระหรือกลุมสาระการเรียนรู 
 เปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ 
 1. ดํารงตําแหนงครู ที่มีวิทยฐานะครูชํานาญการ หรือดํารงตําแหนงอ่ืนที่ ก.ท.เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 1 ป และผานการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ท.กําหนด หรือดํารง
ตําแหนงอ่ืนที่มีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
 2. ผานการพัฒนาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ท.กําหนด 
 
การใหไดรับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ 
 ใหไดเงินเดือนอันดับ คศ.3 และใหไดรับเงินวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
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ตามประกาศ ก.ท. เรื่องตําแหนงและวิทยฐานะฯ 
ลงวันที่ 5 มกราคม 2550 

ชื่อวิทยฐานะ  ครูเชี่ยวชาญ 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหนาที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การสงเสริมการเรียนรู พัฒนาผูเรียน
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความรวมมือกับผูปกครอง 
บุคคลในชุมชน และ/หรือสถานประกอบการเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียน การบริการสังคมดานวิชาการ และ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
 มีความรู ความเขาใจในสาระหรือกลุมสาระการเรียนรูที่รับผิดชอบในระดับสูง มีความสามารถ
ในการออกแบบการเรียนรู บริหารจัดการชั้นเรียน โดยแสดงใหเห็นวามีการวิเคราะห สังเคราะห คิดคน
วิจัย และนําผลไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน และมีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ 
 มีทักษะการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสาระหรือกลุมสาระการเรียนรูที่
รับผิดชอบและความแตกตางของผูเรียน รวมทั้งมีการพัฒนานวัตกรรมจากการเรียนรู สามารถพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูของสาระหรือกลุมสาระการเรียนรู 
 เปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ 
 1. ดํารงตําแหนงครู ที่มีวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ หรือดํารงตําแหนงอ่ืนที่ ก.ท.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป และผานการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ท.กําหนด หรือ
ดํารงตําแหนงอ่ืนที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ หรือ 
 2. ดํารงตําแหนงครู ที่มีวิทยฐานะครูชํานาญการมาแลวไมนอยกวา 5 ป และผานการ
ประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ท.กําหนด 
 3. ผานการพัฒนาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ท.กําหนด 
 
การใหไดรับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ 
 ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.4 และใหไดรับเงินวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
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ตามประกาศ ก.ท. เรื่องตําแหนงและวิทยฐานะฯ 
ลงวันที่ 5 มกราคม 2550 

ชื่อวิทยฐานะ  ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหนาที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การสงเสริมการเรียนรู พัฒนาผูเรียน 
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความรวมือกับผูปกครอง 
บุคคลในชุมชน และ/หรือสถานประกอบการเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียน การบริการสังคมดานวิชาการและ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
 มีความรู ความเขาใจในสาระหรือกลุมสาระการเรียนรูที่รับผิดชอบในระดับสูง มีความสามารถ
ในการออกแบบการเรียนรู บริหารจัดการชั้นเรียน โดยแสดงใหเห็นวามีการวิจัยและพัฒนา สรางองค
ความรูใหมเพ่ือนําผลไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีการเผยแพรอยางกวางขวาง มีการ
ถายทอดและไดรับการยอมรับและมีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ 
 มีทักษะการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสาระหรือกลุมสาระการเรียนรูที่รับผิดชอบและความ
แตกตางของผูเรียน รวมทั้งมีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู เปนแบบอยางแกผูอ่ืนสามารถ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพไดตามมาตรฐานการเรียนรูของสาระหรือกลุมสาระการเรียนรู 
 เปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ 
 ดํารงตําแหนงครู ที่มีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ หรือดํารงตําแหนงอ่ืนที่ ก.ท.เทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 2 ป และผานการประเมินตามหลักเกณพและวิธีการที่ ก.ท.กําหนด หรือดํารงตําแหนงอ่ืนที่มี
วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 
 
การใหไดรับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ 
 ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.5และใหไดรับเงินวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
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มาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ 
 
ประเภท  พนักงานครูเทศบาล 
 
สายงาน  บริหารสถานศึกษา 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
 สายงานบริหารสถานศึกษา มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย และบริหารกิจการของสถานศึกษาในดานวิชาการ กิจการนักเรียน บุคลากร 
อาคารสถานที่ ธุรการ การเงินและพัสดุ ความสัมพันธกับชุมชน และงานอื่นที่เกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนง 
 รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
 ผูอํานวยการสถานศึกษา 
 
ชื่อวิทยฐานะ 
 รองผูอํานวยการชํานาญการ 
 รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
 รองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
 ผูอํานวยการชํานาญการ 
 ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
 ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
 ผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 
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มาตรฐานตําแหนง 
 
ชื่อตําแหนง   รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการสถานศึกษา โดยปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการสถานศึกษา ในการชวยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การ
ควบคุม กํากับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 
ความสัมพันธกับชุมชน และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติหนาที่รองจากผูอํานวยการสถานศึกษา โดยชวยปฏิบัติราชการในเรื่องตอไปน้ี 
 1. บริหารกิจการของสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ นโยบายและ
วัตถุประสงคของสถานศึกษา 
 2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา 
 3. จัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู การพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผล ประเมินผล 
 4. สงเสริมและจัดการศึกษาใหกับผูเรียนทุกกลุมเปาหมายทั้งในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย 
 5. จัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 6. การบริหารการเงิน การพัสดุและทรัพยสินอ่ืน 
 7. วางแผนบริหารงานบุคคล การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัยและการ
รักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ 
 8. จัดทํามาตรฐานและภาระงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 9. สงเสริมและสนับสนุนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง 
 10. ประสานความรวมมือกับชุมชนและทองถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและ
ใหบริการวิชาการแกชุมชน 
 11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
 12. จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 13. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 



14 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผูดํารงตําแหนง 
 1. มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดเปนคุณสมบัติ 
เฉพาะสําหรับตําแหนงน้ี 
 2. ดํารงตําแหนงครู มาแลวไมนอยกวา 4 ป สําหรับผูมีคุณวุฒิปริญญาตรี และ 2 ป 
สําหรับผูมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก หรือดํารงตําแหนงนักบริหาร
การศึกษา หรือดํารงตําแหนงอ่ืนที่ ก.ท.เที่ยบเทา 
 3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 
 4. ผานการพัฒนาตามหลักสูตรผูบริหารสถานศึกษาที่ ก.ท.กําหนด 
 
การใหไดรับเงินเดือน 
 ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.1 
 ผูดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาผูใดผานการประเมินวิทยฐานะรองผูอํานวยการ
ชํานาญการ รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ หรือรองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ ก.ท.กําหนดแลว ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.2 คศ.3 หรือ คศ.4 ตามลําดับ 
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ตามประกาศ ก.ท. เรื่องตําแหนงและวิทยฐานะฯ 
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มาตรฐานวิทยฐานะ 
 
ชื่อวิทยฐานะ  รองผูอํานวยการชํานาญการ 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการสถานศึกษา โดยปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการสถานศึกษาในการชวยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การ
ควบคุม กํากับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 
ความสัมพันธกับชุมชน และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
 มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานในหนาที่ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานและมีความรอบรูทั่วไปในระดับพ้ืนฐาน มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษาดาน
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล หรือการบริหารทั่วไป ความสัมพันธกับชุมชน และงานอื่นที่เกี่ยวของ
ตามแนวทางกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด และมีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ 
 มีทักษะในการบริหารจัดการการศึกษา สงผลใหพนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษา
ปฏิบัติงานไดตามนโยบายและวัตถุประสงคของสถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 เปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ 
 1. ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา หรือดํารงตําแหนงอ่ืนที่ ก.ท.เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป และผานการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ท.กําหนด หรือดํารง
ตําแหนงอ่ืนที่มีวิทยฐานะชํานาญการ 
 
การใหไดรับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ 
 ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.2 และไดรับเงินวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการ 
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ชื่อวิทยฐานะ  รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการสถานศึกษา โดยปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการสถานศึกษา ในการชวยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การ
ควบคุม กํากับ ดูแลเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน
ทั่วไป ความสัมพันธกับชุมชน และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
 มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานในหนาที่ กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานและมีความรอบรูทั่วไปในระดับพ้ืนฐาน มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษาดาน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ความสัมพันธกับชุมชนและงานอื่น
ที่เกี่ยวของ โดยแสดงใหเห็นวามีความคิดริเริ่ม สรางสรรค มีการปรับประยุกตจากแนวทางที่กฎหมายที่
เกี่ยวของกําหนดใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและมีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ 
 มีทักษะในการบริหารจัดการการศึกษา สงผลใหพนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษา
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 เปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ 
 1. ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการ 
หรือดํารงตําแหนงอ่ืนที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป และผานการประเมินตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ ก.ท.กําหนด หรือดํารงตําแหนงอ่ืนที่มีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
 2. ผานการพัฒนาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ท.กําหนด 
 
การใหไดรับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ 
 ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.3 และไดรับเงินวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
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ตามประกาศ ก.ท. เรื่องตําแหนงและวิทยฐานะฯ 
ลงวันที่ 5 มกราคม 2550 

ชื่อวิทยฐานะ  รองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการสถานศึกษา โดยปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการสถานศึกษา ในการชวยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การ
ควบคุม กํากับ ดูแลเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน
ทั่วไป ความสัมพันธกับชุมชน และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
 มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานในหนาที่ กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานและมีความรอบรูทั่วไปในระดับสูง มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา ดาน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล หรือการบริหารงานทั่วไป ความสัมพันธกับชุมชน โดยแสดง
ใหเห็นวามีการสังเคราะห คิดคน วิจัย และนําผลไปใชในการพัฒนาสถานศึกษาและมีการพัฒนาตนและ
พัฒนาวิชาชีพ 
 มีทักษะอยางสูงในการบริหารจัดการการศึกษา มีการคิดคนพัฒนานวัตกรรมที่เปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการการศึกษา สงผลใหพนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 เปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ 
 1. ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการ
พิเศษหรือดํารงตําแหนงอ่ืนที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป และผานการประเมินตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.ท.กําหนด หรือดํารงตําแหนงอ่ืนที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ หรือ 
 2. ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการ
มาแลวไมนอยกวา 5 ป และผานการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ท.กําหนด 
 3. ผานการพัฒนาตามหลักเกณฑและวิธกีารที่ ก.ท.กําหนด 
 
การใหไดรับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ 
 ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.4 และไดรับเงินวิทยฐานะรองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
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มาตรฐานตําแหนง 
 
ชื่อตําแหนง   ผูอํานวยการสถานศึกษา 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสถานศึกษา บังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กํากับ ดูแล
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป ความสัมพันธ
กับชุมชน และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 1. บังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีอํานาจหนาที่บริหารกิจการของ
สถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ นโยบายและวัตถุประสงคของสถานศึกษา 
 2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทํารายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา 
 3. จัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล 
 4. สงเสริมและจัดการศึกษาใหกับผูเรียนทุกกลุมเปาหมายทั้งในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย 
 5. จัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 6. บริหารงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน 
 7. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุแตงตั้ง การเสริมสรางประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณและ
รองทุกข 
 8. จัดทํามาตรฐานและภาระงานของพนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษา ประเมินผล
การปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 9. สงเสริมสนับสนุนพนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษา ใหมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
 10. ประสานความรวมมือกับชุมชนและทองถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและ
ใหบริการดานวิชาการแกชุมชน 
 11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
 12. จัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 13. เปนผูแทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป 
 14. ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
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ตามประกาศ ก.ท. เรื่องตําแหนงและวิทยฐานะฯ 
ลงวันที่ 5 มกราคม 2550 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผูดํารงตําแหนง 
 1. มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดเปนคุณสมบัติ 
เฉพาะสําหรับตําแหนงน้ี หรือ 
 2. ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือดํารงตําแหนง
อ่ืนที่ ก.ท.เทียบเทา 
 3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 
 4. ผานการพัฒนาตามหลักสูตรผูบริหารสถานศึกษาที่ ก.ท.กําหนด 
 
การใหไดรับเงินเดือน 
 ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.1 
 ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาผูใดผานการประเมินมีวิทยฐานะผูอํานวยการ
ชํานาญการ ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ หรือผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ท.กําหนดแลว ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.2 คศ.3 คศ.4 หรือ คศ.5 
ตามลําดับ 
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ตามประกาศ ก.ท. เรื่องตําแหนงและวิทยฐานะฯ 
ลงวันที่ 5 มกราคม 2550 

มาตรฐานวิทยฐานะ 
 
ชื่อวิทยฐานะ  ผูอํานวยการชํานาญการ 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสถานศึกษา บังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กํากับ ดูแล
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป ความสัมพันธกับ
ชุมชน และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
 มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานในหนาที่ กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานและมีความรอบรูทั่วไป ในระดับพ้ืนฐานมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษาดาน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ตามแนวทางกฎหมายที่เกี่ยวของ
กําหนดและมีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ 
 มีทักษะในการบริหารจัดการศึกษา สงผลใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานไดตาม
นโยบายและวัตถุประสงคของสถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 เปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ 
 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา หรือดํารงตําแหนงอ่ืนที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไม
นอยกวา 1 ป และผานการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ท.กําหนด หรือดํารงตําแหนงรอง
ผูอํานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการ หรือศึกษานิเทศกที่มีวิทยฐานะ
ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
 
การใหไดรับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ 
 ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.2 และไดรับเงินวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ 
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ตามประกาศ ก.ท. เรื่องตําแหนงและวิทยฐานะฯ 
ลงวันที่ 5 มกราคม 2550 

ชื่อวิทยฐานะ  ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสถานศึกษา บังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กํากับ ดูแล
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป ความสัมพันธ
กับชุมชน และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
 มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานในหนาที่ กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานและมีความรอบรูทั่วไป ในระดับพ้ืนฐาน มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา ดาน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป ความสัมพันธกับชุมชน โดยแสดงให
เห็นวามีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีการปรับประยุกตจากแนวทางที่กฏหมายที่เกี่ยวของกําหนดให
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและมีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ 
 มีทักษะในการบริหารจัดการการศึกษา สงผลใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 เปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ 
 1. ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ หรือ
ดํารงตําแหนงอ่ืนที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป และผานการประเมินตามหลักเกณพและวิธีการ
ที่ ก.ท.กําหนด หรือดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการ
พิเศษหรือศึกษานิเทศกที่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
 2. ผานการพัฒนาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ท.กําหนด 
 
การใหไดรับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ 
 ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.3 และไดรับเงินวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

ตามประกาศ ก.ท. เรื่องตําแหนงและวิทยฐานะฯ 
ลงวันที่ 5 มกราคม 2550 

ชื่อวิทยฐานะ  ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสถานศึกษา บังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กํากับ ดูแล
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป ความสัมพันธกับ
ชุมชนและงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
 มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานในหนาที่ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานและมีความรอบรูทั่วไปในระดับสูง มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษาดาน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ความสัมพันธกับชุมชน โดยแสดงให
เห็นวามีการวิเคราะห สังเคราะห คิดคนวิจัย และนําผลไปใชในการพัฒนาสถานศึกษาและมีการพัฒนาตน
และพัฒนาวิชาชีพ 
 มีทักษะอยางสูงในการบริหารจัดการการศึกษา มีการคิดคนพัฒนานวัตกรรมที่เปน
ประโยชนตอการบริหารจัดการการศึกษา สงผลใหพนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษาปฏบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 เปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ 
 1. ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
หรือดํารงตําแหนงอ่ืนที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป และผานการประเมินตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ ก.ท.กําหนด หรือดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะรองผูอํานวยการ
เชี่ยวชาญหรือศึกษานิเทศกที่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ หรือ 
 2. ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ มาแลว
ไมนอยกวา 5 ป และผานการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ท.กําหนด 
 3. ผานการพัฒนาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ท.กําหนด 
 
การใหไดรับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ 
 ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.4 และไดรับเงินวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
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ชื่อวิทยฐานะ  ผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสถานศึกษา บังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กํากับ ดูแล
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป ความสัมพันธกับ
ชุมชนและงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
 มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานในหนาที่ กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานและมีความรอบรูทั่วไปในระดับสูง มีความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา 
ดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไปและความสัมพันธกับชุมชน โดยแสดง
ใหเห็นวามีการวิจัยและพัฒนา สรางองคความรูใหมที่เปนประโยชนตอวิชาชีพ เพ่ือนําผลไปใชในการ
บริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาโดยมีการเผยแพรอยางกวางขวาง มีการถายทอด ไดรับการ
ยอมรับ และมีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ 
 มีทักษะอยางสูงในการบริหารจัดการการศึกษา มีการคิดคน พัฒนานวัตกรรมที่เปน
ประโยชนตอการบริหารจัดการการศึกษา เปนแบบอยางแกสถานศึกษาอื่น สงผลใหพนักงานครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เกิดผลดีตอคุณภาพการศึกษา 
 เปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ 
 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ หรือดํารง
ตําแหนงอ่ืนที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป และผานการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
ก.ท.กําหนด 
 
การใหไดรับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ 
 ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.5 และไดรับเงินวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 
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มาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ 
 
ประเภท  บุคลากรทางการศึกษา 
 
สายงาน  นิเทศการศึกษา 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
 สายงานการนิเทศการศึกษา มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาภายใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การกํากับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล การศึกษาคนควาทางวิชาการ การวิเคราะห วิจัย ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนางานวิชาการ และการจัดการศึกษาเพื่อใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง
ในการบริหารงานวิชาการอยางมีคุณภาพและปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนง 
 ศึกษานิเทศก 
 
ชื่อวิทยฐานะ 
 ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
 ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
 ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 
 ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ 
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มาตรฐานตําแหนง 

ชื่อตําแหนง   ศึกษานิเทศก 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับงานวิชาการ และงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให
ไดมาตรฐาน ศึกษา คนควาทางวิชาการ และวิเคราะห วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 1. การนิเทศการศึกษา โดยสงเสริมใหสถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
จัดกระบวนการเรียนรู มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
พัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาไดอยางมี
คุณภาพ 
 2. การศึกษาคนควาทางวิชาการ เพ่ือจัดทําเปนเอกสาร คูมือและสื่อใชในการปฏิบัติงาน
และเผยแพรใหครูไดใชในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
 3. การวิเคราะหวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือใชในการปฏิบัติงานและเผยแพรแกผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูสนใจทั่วไป 
 4. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อเปนขอมูล และสารสนเทศในการวางแผน
นิเทศและการพัฒนางานทางวิชาการ 
 5. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผูดํารงตําแหนง 
 1. มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดเปนคุณสมบัติ 
เฉพาะสําหรับตําแหนงน้ี 
 2. ดํารงตําแหนงครูมาแลวไมนอยกวา 4 ป สําหรับผูมีคุณวุฒิปริญญาตรี และ 2 ปสําหรับ
ผูมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือดํารงตําแหนงอ่ืนที่ ก.ท.กําหนด 
 3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก 
 4. ผานการพัฒนาตามหลักสูตรศึกษานิเทศกที่ ก.ท.กําหนด 

การใหไดรับเงินเดือน 
 ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.1 
 ผูดํารงตําแหนงศึกษานิเทศกผูใดผานการประเมิน มีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ 
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ หรือศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ท.กําหนดแลว ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.2 คศ.3 คศ.4 หรือ คศ.5 ตามลําดับ 
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มาตรฐานวิทยฐานะ 
 
ชื่อวิทยฐานะ  ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับงานวิชาการ และงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให
ไดมาตรฐาน ศึกษา คนควาทางวิชาการ และวิเคราะห วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
 มีความรู ความเขาใจในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดการ
ประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพ ระบบดูแลชวยเหลือครูและผูเรียน เครื่องมือการนิเทศใน
ระดับพ้ืนฐานมีความสามารถในการวางแผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดทํารายงาน โดยแสดงใหเห็นวามีการนิเทศตามระเบียบแบบแผนที่
กําหนด มีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ 
 มีทักษะในการดําเนินการนิเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหครูและบุคลากรในเทศบาล
สามารถจัดการเรียนการสอนบรรลุเปาหมายของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาทองถิ่น 
 เปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ 
 ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก หรือดํารงตําแหนงอ่ืนที่ ก.ท.เทียบเทา มาแลวไมนอยกวา 2 ป 
และผานการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ท.กําหนด หรือดํารงตําแหนงอ่ืนที่มีวิทยฐานะ
ชํานาญการ 
 
การใหไดรับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ 
 ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.2 และใหไดรับเงินวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ 
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ตามประกาศ ก.ท. เรื่องตําแหนงและวิทยฐานะฯ 
ลงวันที่ 5 มกราคม 2550 

ชื่อวิทยฐานะ  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับงานวิชาการ และงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
ใหไดมาตรฐาน ศึกษา คนควาทางวิชาการ และวิเคราะห วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
 มีความรู ความเขาใจในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัด การ
ประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพ ระบบดูแลชวยเหลือครูและผูเรียน เครื่องมือการนิเทศใน
ระดับพ้ืนฐาน มีความสามารถในการวางแผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดทํารายงาน โดยแสดงใหเห็นวา มีความคิดริเร่ิม สรางสรรค ปรับ
ประยุกต ระเบียบ แบบแผนการนิเทศที่กําหนดใหเหมาะสมกับสถานการณ และมีการพัฒนาตนและ
พัฒนาวิชาชีพ 
 มีทักษะในการดําเนินการนิเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหครูและบุคลากรในเทศบาล
สามารถจัดการเรียนการสอนบรรลุเปาหมายของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาทองถิ่น 
 เปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ 
 1. ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก ที่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ หรือดํารงตําแหนง
อ่ืนที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป และผานการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ท.
กําหนด หรือดํารงตําแหนงอ่ืนที่มีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
 2. ผานการพัฒนาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ท.กําหนด 
 
การใหไดรับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ 
 ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.3 และใหไดรับเงินวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
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ลงวันที่ 5 มกราคม 2550 

ชื่อวิทยฐานะ  ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับงานวิชาการ และงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
ใหไดมาตรฐาน ศึกษา คนควาทางวิชาการ และวิเคราะห วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
 มีความรู ความเขาใจในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัด การ
ประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพ ระบบดูแลชวยเหลือครูและผูเรียนในระดับสูง มีความสามารถ
ในการวางแผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา 
และจัดทํารายงาน โดยแสดงใหเห็นวา มีการวิเคราะห สังเคราะห คิดคน วิจัยและนําผลไปใชในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู และมีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ 
 มีเทคนิคในการนิเทศอยางมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาเครื่องมือนวัตกรรม เครื่องมือการ
นิเทศการศึกษา สงผลใหครูและบุคลากรในเทศบาล สามารถจัดกระบวนการเรียนรูบรรลุเปาหมายของ
หลักสูตร และมาตรฐานการศึกษาทองถิ่น 
 เปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ 
 1. ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก ที่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ หรือดํารง
ตําแหนงอ่ืนที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป และผานการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
ก.ท.กําหนด หรือดํารงตําแหนงอ่ืนที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญหรือ 
 2. ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก ที่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 
5 ป และผานการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ท.กําหนด 
 3. ผานการพัฒนาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ท.กําหนด 
 
การใหไดรับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ 
 ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.4 และใหไดรับเงินวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 
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ลงวันที่ 5 มกราคม 2550 

ชื่อวิทยฐานะ  ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับงานวิชาการ และงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให
ไดมาตรฐาน ศึกษา คนควาทางวิชาการ และวิเคราะห วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
 มีความรู ความเขาใจในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัด การ
ประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพ ระบบดูแลชวยเหลือครูและผูเรียนในระดับสูง มีความสามารถ
ในการวางแผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา 
และจัดทํารายงาน โดยแสดงใหเห็นวา มีการวิจัยและพัฒนา สรางองคความรูใหม เพ่ือนําผลไปใชในการ
พัฒนานิเทศการศึกษา มีการเผยแพรอยางกวางขวาง มีการถายทอด และไดรับการยอมรับ และมีการ
พัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ 
 มีเทคนิคชั้นสูงในการนิเทศอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนานวัตกรรม การ
นิเทศการศึกษาจนเปนแบบอยางแกวิชาชีพ สงผลใหครูและบุคลากรในเทศบาล สามารถจัดกระบวนการ
เรียนรู บรรลุเปาหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทองถิ่น 
 เปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ 
 ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก ที่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ หรือดํารงตําแหนงอ่ืนที่ 
ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป และผานการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ท.กําหนด 
หรือดํารงตําแหนงอ่ืนที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 
 
การใหไดรับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ 
 ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.5 และใหไดรับเงินวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
ประเภท  บุคลากรทางการศึกษา 
 
สายงาน  บริหารการศึกษา 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานในกอง/สํานักการศึกษาหรือในสวนราชการอื่น
ที่กฎหมายกําหนดสําหรับเทศบาล โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษา การ
พัฒนางานวิชาการและระบบสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารงานบุคคล การบริหาร
การเงินและงบประมาณ การประสานงาน การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ตลอดจนการ
พัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน การสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น รวมถึงเปนผูปกครองบังคับบัญชาในฐานะหัวหนาสวนราชการหรือผูชวยหัวหนา
สวนราชการทางการศึกษาของเทศบาล ในตําแหนงหัวหนากอง หัวหนาฝาย ผูอํานวยการกองการศึกษา 
รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา และผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
 
ชื่อและระดับของตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนง ดังน้ี 
  นักบริหารการศึกษา 6 ระดับ 6 
  หัวหนาฝาย 7 (นักบริหารการศึกษา 7)  ระดับ 7 
  ผูอํานวยการกองการศึกษา 7 (นักบริหารการศึกษา 7) ระดับ 7 
  ผูอํานวยการกองการศึกษา 8/รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา 8 
  (นักบริหารการศึกษา 8)  ระดับ 8 
  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 9 (นักบริหารการศึกษา 9) ระดับ 9 
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ชื่อตําแหนง   นักบริหารการศึกษา 6 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหนาที่หัวหนาหนวยงานในฐานะหัวหนากองการศึกษาของเทศบาล หรือปฏิบัติหนาที่
ผูชวยหัวหนาหนวยงานในฐานะหัวหนาฝายหรือหัวหนางานในกอง/สํานักการศึกษาของเทศบาล โดยมี
หนาที่รับผิดชอบจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย งานสงเสริมกีฬา นันทนาการ 
งานพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน งานสงเสริมศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การสงเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาใหเปนไปตามความตองการของเทศบาล และหลักเกณฑมาตรฐานที่รัฐกําหนด ทั้งการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเพื่อคนพิการ ผูดอยโอกาสและผูมี
ความสามารถพิเศษ โดยรับผิดชอบการวางแผนการศึกษา การรวบรวมสถิติขอมูลทางการศึกษา การ
นิเทศการศึกษา การประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา งานโรงเรียน การฝกอบรมบุคลากร 
การจัดตั้งแหลงเรียนรูและเครือขายทางการศึกษา ตลอดจนการกําหนดนโยบายและแผนงานโครงการให
สอดคลองกับนโยบายและแผนงานของจังหวัด และกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวของ 
 2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนางานดานวิชาการ การสงเสริม
สนับสนุนการสรางและประสานงานเครือขายขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา การอนุรักษขนบธรรมเนียมจารีต
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น การพัฒนากิจกรรมเด็ก เยาวชนและนันทนาการ การ
ฝกอบรมและสงเสริมอาชีพ การสงเสริมหองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ 
 4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรในกอง/สํานักการศึกษา ประกอบดวยการ
บรรจุแตงตั้งการกําหนดมาตรฐานคุณภาพงาน การกําหนดเกณฑและประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
ดําเนินการทางวินัย อุทธรณและรองทุกข การจัดสวัสดิการแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การจัดทําทะเบียนประวัติ การจัดทํารายงานประจําป เปนตน 
 5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ไดแก การวิเคราะหเพ่ือการจัดตั้งหรือ
จัดสรรงบประมาณสําหรับสถานศึกษา รวมทั้งตรวจติดตามการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา 
 6. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน การ
พิจารณาอัตรากําลังและงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ประสานการวางแผน การมอบหมายงาน 
การวินิจฉัยสั่งการ การกํากับ ควบคุม ตรวจสอบ และแกไขปญหาในการปฏิบัติงานของหนวยงานที่
รับผิดชอบ 
 7. ปฏิบัติงานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 
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ตามประกาศ ก.ท. เรื่องตําแหนงและวิทยฐานะฯ 
ลงวันที่ 5 มกราคม 2550 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการศึกษาหรือคุณวุฒิอ่ืนที่ ก.ท.
กําหนดใหเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ี 
 2. ดํารงตําแหนงพนักงานครูและบุคลกรทางการศึกษาเทศบาลไมต่ํากวาระดับ 6 หรือ
ดํารงตําแหนงอ่ืนในระดับ 6 ที่ ก.ท.เทียบเทา โดยจะตองเคยปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานในการจัด
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของเทศบาลมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
 3. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา หรือผูอํานวยการ
สถานศึกษา 
 4. ผานการพัฒนาตามหลักสูตรผูบริหารการศึกษาที่ ก.ท.กําหนด 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 1. มีความรู ความเขาใจในหลักและกระบวนการการบริหารการศึกษา ตลอดจนการบริหาร
จัดการการศึกษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
 2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายจัดตั้ง
เทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น กฎหมาย ระเบียบทางการศึกษาและที่เกี่ยวของ 
กับครู กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
 3. มีความรู ความเขาใจในนโยบายและการวางแผนการศึกษา 
 4. มีความรู ความเขาใจในการบริหารทรัพยากร 
 5. มีความรู ความเขาใจในการนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 6. มีความรู ความเขาใจในการพัฒนาหลักสูตร 
 7. มีความรู ความเขาใจในการวิจัยทางการศึกษา 
 8. มีความรู ความเขาใจในการจัดการความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 9. มีความรู ความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
 10. มีคุณธรรมสําหรับผูบริหาร 
 11. มีวิสัยทัศนกวางไกลและรอบรูดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไทย 
 12. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน และในการปกครองบังคับบัญชา 
 13. มีความรู ความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
 14. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล 
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ชื่อตําแหนง   หัวหนาฝาย 7 (นักบริหารการศึกษา) 7) 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหนาที่ผูชวยผูบริหารกอง/สํานักการศึกษา โดยมีหนาที่รับผิดชอบบริหารจัดการ
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย งานสงเสริมกีฬา นันทนาการ งานพัฒนากิจกรรมเด็ก
และเยาวชน งานสงเสริมศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น ตามที่
ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย ในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือหลายเรื่อง ดังน้ี 
 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การสงเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ใหเปนไปตามความตองการของเทศบาล และหลักเกณฑมาตรฐานที่รัฐกําหนด ทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเพื่อคนพิการ ผูดอยโอกาสและผู มี
ความสามารถพิเศษ โดยรับผิดชอบการวางแผนการศึกษา การรวบรวมสถิติขอมูลทางการศึกษา การ
นิเทศการศึกษา การประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา งานโรงเรียน การฝกอบรมบุคลากร 
การจัดตั้งแหลงเรียนรูและเครือขายทางการศึกษา ตลอดจนการกําหนดนโยบายและแผนงานโครงการให
สอดคลองกับนโยบายและแผนงานของจังหวัด และกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวของ 
 2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนางานดานวิชาการ การสงเสริม
สนับสนุนการสรางและประสานงานเครือขายขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา การอนุรักษขนบธรรมเนียมจารีต
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น การพัฒนากิจกรรมเด็ก เยาวชนและนันทนาการ การ
ฝกอบรมและสงเสริมอาชีพ การสงเสริมหองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ 
 4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรในกอง/สํานักการศึกษา ประกอบดวยการ
บรรจุแตงตั้ง การกําหนดมาตรฐานคุณภาพงาน การกําหนดเกณฑและประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
ดําเนินการทางวินัย อุทธรณและรองทุกข การจัดสวัสดิการแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การจัดทําทะเบียนประวัติ การจัดทํารายงานประจําป เปนตน 
 5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ไดแก การวิเคราะหเพ่ือการจัดตั้งหรือ
จัดสรรงบประมาณสําหรับสถานศึกษา รวมทั้งตรวจติดตามการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา 
 6. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณาอัตรากําลังและงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ 
ประสานการวางแผน การวินิจฉัย สั่งการ การกํากับ ควบคุม ตรวจสอบ และแกไขปญหาในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 7. ปฏิบัติงานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 
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ตามประกาศ ก.ท. เรื่องตําแหนงและวิทยฐานะฯ 
ลงวันที่ 5 มกราคม 2550 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ตําแหนงหัวหนาฝาย 7 (นักบริหารการศึกษา 7) 
 1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการศึกษาหรือคุณวุฒิอ่ืนที่ ก.ท.
กําหนดใหเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ี 
 2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงนักบริหารการศึกษา 6 และหรือนักบริหาร
การศึกษา คศ.1 มาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ 
 3. ดํารงตําแหนงเปนพนักงานครูเทศบาล รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 หรือบุคลากรทาง
การศึกษาเทศบาลระดับ 7ว หรือตําแหนงอ่ืนที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือ 
 4. เคยดํารงตําแหนงเปนขาราชการครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 สังกัดอ่ืนมาแลวไมนอยกวา 
3 ป และไดปฏิบัติงานในตําแหนงพนักงานครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลมาแลวไมนอยกวา 
1 ป หรือ 
 5. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะรอง
ผูอํานวยการชํานาญการ หรือศึกษานิเทศก ที่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 2 ป 
 6. ผานการพัฒนาตามหลักสูตรผูบริหารการศึกษาที่ ก.ท.กําหนด 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 1. มีความรู ความเขาใจในหลักและกระบวนการการบริหารการศึกษา ตลอดจนการบริหาร
จัดการการศึกษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
 2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายจัดตั้งเทศบาล 
กฎหมาย ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น กฎหมาย ระเบียบทางการศึกษาและที่เกี่ยวของ กับครู 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
 3. มีความรู ความเขาในนโยบายและการวางแผนการศึกษา 
 4. มีความรู ความเขาใจในการบริหารทรัพยากร 
 5. มีความรู ความเขาใจในการนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 6. มีความรู ความเขาใจในการพัฒนาหลักสูตร 
 7. มีความรู ความเขาใจในการวิจัยทางการศึกษา 
 8. มีความรู ความเขาใจในการจัดการความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 9. มีความรู ความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
 10. มีคุณธรรมสําหรับผูบริหาร และมีวิสัยทัศนกวางไกล และรอบรูดานการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคมของไทย 
 11. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน และในการปกครองบังคับบัญชา 
 12. มีความรู ความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
 13. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล 
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ชื่อตําแหนง   ผูอํานวยการกองการศึกษา 7 (นักบริหารการศึกษา 7) 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหนาที่หัวหนาหนวยงานในฐานะผูอํานวยการกองการศึกษาของเทศบาล โดยมีหนาที่
รับผิดชอบบริหารจัดการการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย งานสงเสริมกีฬา นันทนาการ 
งานพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน งานสงเสริมศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การสงเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาใหเปนไปตามความตองการของเทศบาล และหลักเกณฑมาตรฐานที่รัฐกําหนด ทั้งการศึกษา
ในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเพื่อคนพิการ ผูดอยโอกาสและผูมี
ความสามารถพิเศษ โดยรับผิดชอบการวางแผนการศึกษา การรวบรวมสถิติขอมูลทางการศึกษา การ
นิเทศการศึกษา การประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา งานโรงเรียน การฝกอบรมบุคลากร 
การจัดตั้งแหลงเรียนรูและเครือขายทางการศึกษา ตลอดจนการกําหนดนโยบายและแผนงานโครงการให
สอดคลองกับนโยบายและแผนงานของจังหวัด และกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวของ 
 2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนางานดานวิชาการ การสงเสริม
สนับสนุนการสรางและประสานงานเครือขายขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา การอนุรักษขนบธรรมเนียมจารีต
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น การพัฒนากิจกรรมเด็ก เยาวชนและนันทนาการ การ
ฝกอบรมและสงเสริมอาชีพ การสงเสริมหองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ 
 4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรในกองการศึกษา ประกอบดวยการบรรจุ
แตงตั้ง การกําหนดมาตรฐานคุณภาพงาน การกําหนดเกณฑและประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
ดําเนินการทางวินัย อุทธรณ และรองทุกข การจัดสวัสดิการแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การจัดทําทะเบียนประวัติ การจัดทํารายงานประจําป เปนตน 
 5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ไดแก การวิเคราะหเพ่ือการจัดตั้งหรือ
จัดสรรงบประมาณ สําหรับสถานศึกษา รวมทั้งตรวจติดตามการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา 
 6. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน การ
พิจารณาอัตรากําลังและงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบประสานการวางแผน การมอบหมายงาน 
การวินิจฉัย สั่งการ การกํากับ ควบคุม ตรวจสอบ และแกไขปญหาในการปฏิบัติงานของหนวยงานที่
รับผิดชอบ 
 7. ปฏิบัติงานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 
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ตามประกาศ ก.ท. เรื่องตําแหนงและวิทยฐานะฯ 
ลงวันที่ 5 มกราคม 2550 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา 7 (นักบริหารการศึกษา 7) 
 1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการศึกษาหรือคุณวุฒิอ่ืนที่ ก.ท.
กําหนดใหเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ี 
 2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงนักบริหารการศึกษา 6 และหรือนักบริหาร
การศึกษา คศ.1 มาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือ 
 3. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนาฝาย 7 (นักบริหารการศึกษา 7) และหรือ
นักบริหารการศึกษา คศ.2 มาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ 
 4. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะผูอํานวยการ
ชํานาญการมาแลวไมนอยกวา 2 ป 
 5. ผานการพัฒนาตามหลักสูตรผูบริหารการศึกษาที่ ก.ท.กําหนด 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 1. มีความรู ความเขาใจในหลักและกระบวนการการบริหารการศึกษา ตลอดจนการบริหาร
จัดการการศึกษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
 2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายจัดตั้งเทศบาล 
กฎหมาย ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น กฎหมาย ระเบียบทางการศึกษาและที่เกี่ยวของ กับครู 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
 3. มีความรู ความเขาในนโยบายและการวางแผนการศึกษา 
 4. มีความรู ความเขาใจในการบริหารทรัพยากร 
 5. มีความรู ความเขาใจในการนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 6. มีความรู ความเขาใจในการพัฒนาหลักสูตร 
 7. มีความรู ความเขาใจในการวิจัยทางการศึกษา 
 8. มีความรู ความเขาใจในการจัดการความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 9. มีความรู ความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
 10. มีคุณธรรมสําหรับผูบริหาร และมีวิสัยทัศนกวางไกล และรอบรูดานการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคมของไทย 
 11. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน และในการปกครองบังคับบัญชา 
 12. มีความรู ความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
 13. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล 
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ชื่อตําแหนง  ผูอํานวยการกองการศึกษา 8/รองผูอํานวยการสาํนักการศึกษา 8 (นักบริหารการศึกษา 8) 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหนาที่หัวหนาหนวยงานในฐานะผูอํานวยการกองการศึกษา หรือปฏิบัติหนาที่ผูชวย
ผูอํานวยการสํานักการศึกษาของเทศบาล โดยมีหนาที่รับผิดชอบบริหารจัดการการศึกษา ทั้งในระบบ 
นอกระบบและตามอัธยาศัย งานสงเสริมกีฬา นันทนาการ งานพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน งาน
สงเสริมศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การสงเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาใหเปนไปตามความตองการของเทศบาล และหลักเกณฑมาตรฐานที่รัฐกําหนด ทั้งการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเพื่อคนพิการ ผูดอยโอกาสและผูมี
ความสามารถพิเศษ โดยรับผิดชอบการวางแผนการศึกษา การรวบรวมสถิติขอมูลทางการศึกษา การ
นิเทศการศึกษา การประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา งานโรงเรียน การฝกอบรมบุคลากร 
การจัดตั้งแหลงเรียนรูและเครือขายทางการศึกษา ตลอดจนการกําหนดนโยบายและแผนงานโครงการให
สอดคลองกับนโยบายและแผนงานของจังหวัด และกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวของ 
 2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนางานดานวิชาการ การสงเสริม
สนับสนุน การสรางและประสานงานเครือขายขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา การอนุรักษขนบธรรมเนียมจารีต
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น การพัฒนากิจกรรมเด็ก เยาวชนและนันทนาการ การ
ฝกอบรมและสงเสริมอาชีพ การสงเสริมหองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ 
 4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรในกอง/สํานักการศึกษา ประกอบดวยการ
บรรจุแตงตั้ง การกําหนดมาตรฐานคุณภาพงาน การกําหนดเกณฑและประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
ดําเนินการทางวินัย อุทธรณ และรองทุกข การจัดสวัสดิการแกขาราชการครูและบุคลการทางการศึกษา 
การจัดทําทะเบียนประวัติ การจัดทํารายงานประจําป เปนตน 
 5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ไดแก การวิเคราะหเพ่ือการจัดตั้งหรือ
จัดสรรงบประมาณสําหรับสถานศึกษา รวมทั้งตรวจตดิตามการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา 
 6. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน การ
พิจารณาอัตรากําลังและงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ประสานการวางแผน การมอบหมายงาน 
การวินิจฉัย สั่งการ การกํากับ ควบคุม ตรวจสอบ และแกไขปญหาในการปฏิบัติงานของหนวยงานที่
รับผิดชอบ 
 7. ปฏิบัติงานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 
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ตามประกาศ ก.ท. เรื่องตําแหนงและวิทยฐานะฯ 
ลงวันที่ 5 มกราคม 2550 

คุณสมบติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา 8 หรือรองผูอํานวยการสํานักการศึกษา 8 
(นักบริหารการศึกษา 8)  
 1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการศึกษาหรือคุณวุฒิอ่ืนที่ ก.ท.
กําหนดใหเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ี 
 2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผู อํานวยการกองการศึกษา 7 (นักบริหาร
การศึกษา 7) และหรือผูอํานวยการกองการศึกษา คศ.2 มาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ 
 3. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนาฝาย 7 ( นักบริหารการศึกษา 7) และหรือ
นักบริหารการศึกษา คศ.2 มาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือ 
 4. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผู อํานวยการสถานศึกษา ที่ มีวิทยฐานะ
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา 2 ป 
 5. ผานการพัฒนาตามหลักสูตรผูบริหารการศึกษาที่ ก.ท.กําหนด 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 1. มีความรู ความเขาใจในหลักและกระบวนการการบริหารการศึกษา ตลอดจนการบริหาร
จัดการการศึกษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
 2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายจัดตั้งเทศบาล 
กฎหมาย ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น กฎหมาย ระเบียบทางการศึกษาและที่เกี่ยวของ กับครู 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
 3. มีความรู ความเขาในนโยบายและการวางแผนการศึกษา 
 4. มีความรู ความเขาใจในการบริหารทรัพยากร 
 5. มีความรู ความเขาใจในการนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 6. มีความรู ความเขาใจในการพัฒนาหลักสูตร 
 7. มีความรู ความเขาใจในการวิจัยทางการศึกษา 
 8. มีความรู ความเขาใจในการจัดการความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 9. มีความรู ความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
 10. มีคุณธรรมสําหรับผูบริหาร 
 11. มีวิสัยทัศนกวางไกลและรอบรูดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไทย 
 12. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน และในการปกครองบังคับบัญชา 
 13. มีความรู ความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
 14. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล 
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ชื่อตําแหนง   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 9 (นักบริหารการศึกษา 9) 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหนาที่หัวหนาหนวยงานในฐานะผูอํานวยการสํานักการศึกษาของเทศบาล โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การพัฒนางานดานวิชาการและระบบสารสนเทศ การ
ประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน และงบประมาณ การประสานระดม
ทรัพยากร การบริหารจัดการทั่วไป การประสานงานกับชุมชนและหนวยงานอ่ืน การกํากับติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวของและรับผิดชอบงานสงเสริมกีฬา นันทนาการ งาน
สงเสริมศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น โดยควบคุมหรือ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูอยูใตบังคับบัญชาและปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การสงเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาใหเปนไปตามความตองการของเทศบาล และหลักเกณฑมาตรฐานที่รัฐกําหนด ทั้งการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเพื่อคนพิการ ผูดอยโอกาสและผูมี
ความสามารถพิเศษ โดยรับผิดชอบการวางแผนการศึกษา การรวบรวมสถิติขอมูลทางการศึกษา การ
นิเทศการศึกษา การประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา งานโรงเรียน การฝกอบรมบุคลากร 
การจัดตั้งแหลงเรียนรูและเครือขายทางการศึกษา ตลอดจนการกําหนดนโยบายและแผนงานโครงการให
สอดคลองกับนโยบายและแผนงานของจังหวัด และกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวของ 
 2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนางานดานวิชาการ การสงเสริม
สนับสนุนการสรางและประสานงานเครือขายขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา การอนุรักษขนบธรรมเนียมจารีต
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น การพัฒนากิจกรรมเด็ก เยาวชนและนันทนาการ การ
ฝกอบรมและสงเสริมอาชีพ การสงเสริมหองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ 
 4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรในสํานักการศึกษา ประกอบดวยการบรรจุ
แตงตั้ง การกําหนดมาตรฐานคุณภาพงาน การกําหนดเกณฑและประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
ดําเนินการทางวินัย อุทธรณ และรองทุกข การจัดสวัสดิการแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การจัดทําทะเบียนประวัติ การจัดทํารายงานประจําป เปนตน 
 5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ไดแก การวิเคราะหเพ่ือการจัดตั้งหรือ
จัดสรรงบประมาณสําหรับสถานศึกษา รวมทั้งตรวจติดตามการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา 
 6. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน การพิจารณา
อัตรากําลังและงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ประสานการวางแผน การมอบหมายงาน การวินิจฉัย 
สั่งการ การกํากับ ควบคุม ตรวจสอบ และแกไขปญหาในการปฏิบัติงานของหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 7. ปฏิบัติงานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ตําแหนงผูอํานวยการสํานักการศึกษา 9 (นักบริหารการศึกษา 9) 
 1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการศึกษาหรือคุณวุฒิอ่ืนที่ ก.ท.
กําหนด ใหเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ี 
 2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา 8 (นักบริหารการศึกษา 8) 
หรือรองผูอํานวยการสํานักการศึกษา 8 (นักบริหารการศึกษา 8) และหรือผูอํานวยการกองการศึกษา 
คศ.3 หรือรองผูอํานวยการสํานักการศึกษา คศ.3 มาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือ 
 3. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะผูอํานวยการ
เชี่ยวชาญมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 4. ผานการพัฒนาตามหลักสูตรผูบริหารการศึกษาที่ ก.ท.กําหนด 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 1. มีความรู ความเขาใจในหลักและกระบวนการการบริหารการศึกษา ตลอดจนการบริหาร
จัดการการศึกษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
 2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายจัดตั้งเทศบาล 
กฎหมาย ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น กฎหมาย ระเบียบทางการศึกษาและที่เกี่ยวของ กับครู 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
 3. มีความรู ความเขาในนโยบายและการวางแผนการศึกษา 
 4. มีความรู ความเขาใจในการบริหารทรัพยากร 
 5. มีความรู ความเขาใจในการนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 6. มีความรู ความเขาใจในการพัฒนาหลักสูตร 
 7. มีความรู ความเขาใจในการวิจัยทางการศึกษา 
 8. มีความรู ความเขาใจในการจัดการความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 9. มีความรู ความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
 10. มีคุณธรรมสําหรับผูบริหาร 
 11. มีวิสัยทัศนกวางไกลและรอบรูดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไทย 
 12. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน และในการปกครองบังคับบัญชา 
 13. มีความรู ความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
 14. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
ประเภท  บุคลากรทางการศึกษา 
 
สายงาน  การศึกษานอกระบบและสงเสริมการศึกษา 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
 สายงานการศึกษานอกระบบและสงเสริมการศึกษา มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัด
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย การสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบ รวมถึงการ
คนควาทางวิชาการ การวิเคราะหวิจัย เพ่ือใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
สนองตอบความตองการของประชาชน ชุมชน และสังคมไดอยางเต็มที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนา
เด็กและเยาวชนนอกระบบ งานศูนยเยาวชน งานอนุรักษประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
งานกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และปฏิบัติงานอ่ืนที่
เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ชื่อตําแหนง 
 สันทนาการ 3 - 6/7 ระดับ 3 - 7 
 นักวิชาการวชิาการศึกษา 3 - 6/7 ระดับ 3 - 7 
 นักวิชาการวฒันธรรม 3 - 6/7 ระดับ 3 - 7 
 บรรณารักษ 3 - 6/7 ระดับ 3 - 7 
 เจาพนักงานหองสมุด ระดับ 2 - 6 
 เจาพนักงานศูนยเยาวชน ระดับ 2 - 6 
 เจาหนาที่หองสมุด ระดับ 1 - 5 
 เจาหนาที่ศูนยเยาวชน ระดับ 1 - 5 
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ชื่อตําแหนง  สันทนาการ 
 
ประเภท  บุคลากรทางการศึกษา 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
 ปฏิบัติงานที่มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน งานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น งานพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน งานจัดคายพักแรม งานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย งานสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ งานหองสมุดประชาชน 
งานจัดสวนสัตว และสถานที่พักผอนหยอนใจ การพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือ และสงเสริมความ
ประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา การสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การ
จัดตั้งและดําเนินการศูนยเยาวชน ศึกษา คนควาทางวิชาการ วิเคราะห วิจัย พัฒนา ประเมินผล ปองกัน
และแกไขปญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาใหมีพฤติกรรมที่พึงประสงคอยางมีมาตรฐาน และ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ชื่อและระดับของตําแหนง 
 ตําหนงในสายงานที่มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี คือ 
 สันทนาการ 3 ระดับ 3 
 สันทนาการ 4 ระดับ 4 
 สันทนาการ 5 ระดับ 5 
 สันทนาการ 6 ระดับ 6 
 สันทนาการ 7 ระดับ 7 
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ชื่อตําแหนง   สันทนาการ 3 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานสันทนาการภายใตการตรวจสอบ กํากับของหัวหนางาน และ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกีฬาและนันทนาการ ทั้งกีฬาเพื่อสุขภาพอนามัย กีฬาเพื่อการ
แขงขันและกีฬาเพื่ออาชีพ 
 2. ประสานงานกับเทศบาลและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับการพัฒนาและแกไข
ปญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบและเด็กเรรอน 
 3. สํารวจขอมูล สถิติเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กีฬาและนันทนาการ ติดตามประเมินผล
กิจกรรมเยาวชน 
 4. บริหารงานศูนยเยาวชน และบํารุงรักษาสนามกีฬา อุปกรณการกีฬา 
 5. สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาศึกษาคนควาทางวิชาการ วิเคราะห วิจัย 
พัฒนาประเมินผล ปองกันและแกไขปญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาใหมีพฤติกรรมที่พึงประสงค
อยางมีมาตรฐาน 
 6. ประสานนโยบายและจัดทํายุทธศาสตรของเทศบาล และรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพ่ือคุมครองพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน ปองกันแกไขปญหาและสงเสริมความประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษาอยางยั่งยืน 
 7. สงเสริมทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น 
 8. รณรงคปลูกฝงแนวคิดในการสงเสริมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแกเด็ก
และเยาวชน 
 9. สงเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและทักษะชีวิตสําหรับนักเรียน นักศึกษา 
 10. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผูดํารงตําแหนง 
 มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการศึกษา พลศึกษา จิตวิทยา และ
โภชนาการ หรือคุณวุฒิอ่ืนที่ ก.ท.รับรองใหบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานครูเทศบาลได หรือคุณวุฒิอ่ืนที่ 
ก.ท.กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ี 
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ตามประกาศ ก.ท. เรื่องตําแหนงและวิทยฐานะฯ 
ลงวันที่ 5 มกราคม 2550 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
 1. มีความรู ความเขาใจในวิชาการสันทนาการอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
 2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายจัดตั้งเทศบาล 
กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ศูนยเยาวชน พ.ร.บ.
สงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2521 กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับอ่ืนที่ใชในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ 
 3. มีความรู ความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
 4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา 
 5. มีความสามารถในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความ
รับผิดชอบ 
 6. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น งานสหกรณ งานเยาวชน การ
พัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน และแนวความคิดของโรงเรียนชุมชน 
 7. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
 8. มีความสามารถในการศึกษา หาขอมูล วิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
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ชื่อตําแหนง   สันทนาการ 4 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานสันทนาการ ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง ภายใตการ
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา หรือปฏิบัติงานสันทนาการที่คอนขางยากและปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกีฬาและนันทนาการ ทั้งกีฬาเพื่อสุขภาพอนามัย กีฬาเพื่อการ
แขงขันและกีฬาเพื่ออาชีพ 
 2. ประสานงานกับเทศบาลและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับการพัฒนาและแกไข
ปญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบและเด็กเรรอน 
 3. สํารวจขอมูล สถิติเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กีฬาและนันทนาการ ติดตามประเมินผล
กิจกรรมเยาวชน 
 4. บริหารงานศูนยเยาวชน และบํารุงรักษาสนามกีฬา อุปกรณการกีฬา 
 5. สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศึกษาคนควาทางวิชาการ วิเคราะห วิจัย 
พัฒนาประเมินผล ปองกันและแกไขปญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาใหมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงคอยางมีมาตรฐาน 
 6. ประสานนโยบายและจัดทํายุทธศาสตรของเทศบาล และรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เพ่ือคุมครองพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน ปองกันแกไขปญหาและสงเสริมความประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษาอยางยั่งยืน 
 7. สงเสริมทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น 
 8. รณรงคปลูกฝงแนวคิดในการสงเสริมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแกเด็ก
และเยาวชน 
 9. สงเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและทักษะชีวิตสําหรับนักเรียน นักศึกษา 
 10. ในฐานะผูชวยหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลวยังทําหนาที่
ชวยหัวหนางานตามที่ไดรับมอบหมายในการติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม 
ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผลและแกปญหาขอขัดของในการ
ปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 11. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ตามประกาศ ก.ท. เรื่องตําแหนงและวิทยฐานะฯ 
ลงวันที่ 5 มกราคม 2550 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสันทนาการ 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ
ที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสันทนาการหรืองานอ่ืนที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดระยะเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป สําหรับผูมีคุณวุฒิตามขอ 2 หรือ 
 2. มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการศึกษา พลศึกษา จิตวิทยา และ
โภชนาการหรือคุณวุฒิอ่ืนที่ ก.ท.รับรองใหบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานครูเทศบาลไดหรือคุณวุฒิอ่ืนที่ 
ก.ท.กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรู ความสามารถเชนเดียวกับสันทนาการ 3 แลวจะตอง 
 1. มีความรู ความเขาใจในนโยบายและแผนงานตางๆ ของหนวยงานที่สังกัด 
 2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
 3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
 4. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
 5. มีความสามารถในการวิเคราะหและประเมินผลเกี่ยวกับงานสันทนาการ 
 6. มีความรู ความเขาใจในการบริหารงานบุคคลและการจัดระบบงาน 
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ชื่อตําแหนง   สันทนาการ 5 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนางาน ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง 
รับผิดชอบงานสันทนาการ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับ
บัญชาจํานวนหนึ่ง หรือปฏิบัติงานสันทนาการที่ยากมาก และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกีฬาและนันทนาการ ทั้งกีฬาเพื่อสุขภาพอนามัย กีฬาเพื่อการ
แขงขันและกีฬาเพื่ออาชีพ 
 2. ประสานงานกับเทศบาลและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับการพัฒนาและแกไข
ปญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบและเด็กเรรอน 
 3. สํารวจขอมูล สถิติเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กีฬาและนันทนาการ ติดตามประเมินผล
กิจกรรมเยาวชน 
 4. บริหารงานศูนยเยาวชน และบํารุงรักษาสนามกีฬา อุปกรณการกีฬา 
 5. สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศึกษา คนควาทางวิชาการ วิเคราะห วิจัย 
พัฒนา ประเมินผล ปองกันและแกไขปญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาใหมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงคอยางมีมาตรฐาน 
 6. ประสานนโยบายและจัดทํายุทธศาสตรของเทศบาล และรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เพ่ือคุมครองพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน ปองกันแกไขปญหาและสงเสริมความประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษาอยางยั่งยืน 
 7. สงเสริมทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น 
 8. รณรงคปลูกฝงแนวคิดในการสงเสริมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแกเด็ก
และเยาวชน 
 9. สงเสริมทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น 
 10. รณรงคปลูกฝงแนวคิดในการสงเสริมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมแก
เด็กและเยาวชน 
 11. สงเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและทักษะชีวิตสําหรับนักเรียน นักศึกษา 
 12. ในฐานะผูชวยหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่
ชวยหัวหนางานในภารกิจที่ไดรับมอบหมายในการติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม 
ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนําปรับปรุง แกไขติดตามประเมินผลและแกปญหาขอขัดของในการ
ปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 
 13. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ตามประกาศ ก.ท. เรื่องตําแหนงและวิทยฐานะฯ 
ลงวันที่ 5 มกราคม 2550 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสันทนาการ 3 หรือสันทนาการ 4 ขอ 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
สันทนาการหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสันทนาการ 3 และดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 
หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป กําหนดระยะเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสันทนาการ 4 ขอ 2 โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสันทนาการ
หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมีความรู ความสามารถเชนเดียวกับสันทนาการ 4 แลว จะตอง 
 1. มีความรู ความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
 2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นโยบายเยาวชน
แหงชาติ กฎหมายเด็กและเยาวชน นโยบายการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
นโยบายการอนุรักษศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
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ชื่อตําแหนง   สันทนาการ 6 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหนาที่ในฐานะหัวหนางาน ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง 
รับผิดชอบงานสันทนาการโดยการควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใต
บังคับบัญชาในภารกิจเฉพาะดาน หรือปฏิบัติงานสันทนาการ ซ่ึงมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติโดย
ผูชํานาญการ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกีฬาและนันทนาการ ทั้งกีฬาเพื่อสุขภาพอนามัย กีฬาเพื่อการ
แขงขันและกีฬาเพื่ออาชีพ 
 2. ประสานงานกับเทศบาลและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับการพัฒนาและแกไข
ปญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบและเด็กเรรอน 
 3. สํารวจขอมูล สถิติเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กีฬาและนันทนาการ ติดตามประเมินผล
กิจกรรมเยาวชน 
 4. บริหารงานศูนยเยาวชน และบํารุงรักษาสนามกีฬา อุปกรณการกีฬา 
 5. สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศึกษา คนควาทางวิชาการ วิเคราะห วิจัย 
พัฒนา ประเมินผล ปองกันและแกไขปญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาใหมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงคอยางมีมาตรฐาน 
 6. ประสานนโยบายและจัดทํายุทธศาสตรของเทศบาล และรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เพ่ือคุมครองพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน ปองกันแกไขปญหาและสงเสริมความประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษาอยางยั่งยืน 
 7. สงเสริมทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น 
 8. รณรงคปลูกฝงแนวคิดในการสงเสริมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแกเด็ก
และเยาวชน 
 9. สงเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและทักษะชีวิตสําหรับนักเรียน นักศึกษา 
 10. ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่ติดตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนําปรับปรุง แกไขติดตาม
ประเมินผลและแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย รวมทั้ง ปฏิบัติงานอ่ืน
ที่ไดรับมอบหมาย 
 11. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ตามประกาศ ก.ท. เรื่องตําแหนงและวิทยฐานะฯ 
ลงวันที่ 5 มกราคม 2550 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสันทนาการ 3 และดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ 
ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสันทนาการหรืองานอ่ืนที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสันทนาการ 3 หรือสันทนาการ 4 ขอ 2 และดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานสันทนาการหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากตองมีความรู ความสามารถเชนเดียวกับตําแหนงสันทนาการ 5 แลว จะตอง 
 1. มีความสามารถในการบริหารงาน การวางแผน การจัดระบบงาน 
 2. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
 3. มีความรูทางคอมพิวเตอรในการทําแผนตารางทํางาน (Spread Sheet) 
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ชื่อตําแหนง   สันทนาการ 7 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหนาที่ในฐานะหัวหนางาน ซ่ึงมีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก 
รับผิดชอบงานสันทนาการโดยการควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใต
บังคับบัญชาในภารกิจเฉพาะดาน หรือปฏิบัติงานสันทนาการ ซ่ึงมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติโดย
ผูเชี่ยวชาญ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกีฬาและนันทนาการ ทั้งกีฬาเพื่อสุขภาพอนามัย กีฬาเพื่อการ
แขงขันและกีฬาเพื่ออาชีพ 
 2. ประสานงานกับเทศบาลและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับการพัฒนาและแกไข
ปญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบและเด็กเรรอน 
 3. สํารวจขอมูล สถิติเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กีฬาและนันทนาการ ติดตามประเมินผล
กิจกรรมเยาวชน 
 4. บริหารงานศูนยเยาวชน และบํารุงรักษาสนามกีฬา อุปกรณการกีฬา 
 5. สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศึกษา คนควาทางวิชาการ วิเคราะห วิจัย 
พัฒนา ประเมินผล ปองกันและแกไขปญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาใหมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงคอยางมีมาตรฐาน 
 6. ประสานนโยบายและจัดทํายุทธศาสตรของเทศบาล และรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เพ่ือคุมครองพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน ปองกันแกไขปญหาและสงเสริมความประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษาอยางยั่งยืน 
 7. สงเสริมทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น 
 8. รณรงคปลูกฝงแนวคิดในการสงเสริมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแกเด็ก
และเยาวชน 
 9. สงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและทักษะชีวิตสําหรับนักเรียน นักศึกษา 
 10. ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่ติดตอ
ประสานงานวางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนําปรับปรุง แกไขติดตาม
ประเมินผลและแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 
 11. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ตามประกาศ ก.ท. เรื่องตําแหนงและวิทยฐานะฯ 
ลงวันที่ 5 มกราคม 2550 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสันทนาการ 3 และดํารงตําแหนงระดับ 6 หรือที่ 
ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสันทนาการหรืองานอ่ืนที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสันทนาการ 3 หรือสันทนาการ 4 ขอ 2 และดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานสันทนาการหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
  
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากตองมีความรูความสามารถเชนเดียวกับตําแหนงสันทนาการ 6 แลวจะตองมีความรู
ความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐ และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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ตามประกาศ ก.ท. เรื่องตําแหนงและวิทยฐานะฯ 
ลงวันที่ 5 มกราคม 2550 

ชื่อตําแหนง  นักวิชาการศึกษา 
 
ประเภท  บุคลากรทางการศึกษา 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
 ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเทศบาลในดานตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
ดังน้ี ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห วิจัย วางแผน การแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ เพ่ือการจัดการศึกษาของเทศบาล รวมถึงการศึกษาวิเคราะห วิจัยหลักสูตร การสรางและ
พัฒนาหลักสูตรของวิชาการตางๆ ในความรับผิดชอบของทางราชการ การวิเคราะห วิจัย และการพัฒนา
หนังสือและแบบเรียน การวางแผนการศึกษาการจัดพิพิธภัณฑการศึกษา จัดทํามาตรฐานสถานศึกษา 
ตลอดจนการใหหรือจัดบริการสงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยี ศึกษา วิเคราะห วิจัย ทําความเห็น
สรุปรายงาน และเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและสงเสริมการวิจัยการศึกษา การวางโครงการสํารวจเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและสถิติทางการศึกษา ติดตาม ประเมินผลดําเนินการและแกไข
ปญหาขัดของตางๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะหวิจัยและเสนอแนะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หลักการระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางพิจารณาเรื่องตางๆ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
สวนราชการที่สังกัด นอกจากนั้น ยังทําหนาที่จัดทําแผนและระบบสารสนเทศ งานการเจาหนาที่ 
งานการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งานบริหารโรงเรียน งานบริหารวิชาการ งานการศึกษา
นอกระบบและตามอัธยาศัย งานฝกและสงเสริมอาชีพ สงเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
ชื่อและระดับของตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี คือ 
  นักวิชาการศกึษา 3 ระดับ 3 
  นักวิชาการศกึษา 4 ระดับ 4 
  นักวิชาการศกึษา 5 ระดับ 5 
  นักวิชาการศกึษา 6 ระดับ 6 
  นักวิชาการศกึษา 7 ระดับ 7 
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ชื่อตําแหนง   นักวิชาการศึกษา 3 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับวิชาการศึกษา งานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
งานสังคมสงเคราะห ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิดและปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 เปนเจาหนาที่ชั้นตน ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเทศบาลในดานตางๆ 
ตามที่ไดรับมอบหมาย ดังนี้ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห วิจัย วางแผน 
การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพ่ือการจัดการศึกษาของเทศบาล รวมถึงการศึกษาวิเคราะห วิจัย
หลักสูตร การสรางและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการตางๆ ในความรับผิดชอบของทางราชการ การวิเคราะห 
วิจัย และการพัฒนาหนังสือและแบบเรียน การวางแผนการศึกษา การจัดพิพิธภัณฑทางการศึกษา จัดทํา
มาตรฐานสถานศึกษา ตลอดจนการใหหรือจัดบริการสงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยี ศึกษา วิเคราะห
วิจัย ทําความเห็นสรุปรายงาน และเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา และสงเสริมการวิจัยการศึกษา การ
วางโครงการ สํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและสถิติทางการศึกษาติดตาม ประเมินผล 
ดําเนินการและแกไขปญหาขัดของตางๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะหวิจัยและเสนอแนะการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักการระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางพิจารณาเรื่องตางๆ ฝกอบรมและให
คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับ
งานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด นอกจากนั้น ยังทําหนาที่จัดทําแผนและระบบสารสนเทศ 
งานการเจาหนาที่ งานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งานบริหารโรงเรียน งานบริหารวิชาการ 
งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอ่ืนที่ ก.ท.รับรองให
บรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานครูเทศบาลได หรือคุณวุฒิอ่ืนที่ ก.ท.กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 1. มีความรู ความเขาใจในวิชาการศึกษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
 2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมายจัดตั้งเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนที่ใช
ในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
 3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย 
 4. มีความรู ความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
 5. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานดานวิชาการทางการศึกษา ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพงาน ในฐานะ
ผูปฏิบัติงาน รับผิดชอบงานวิชาการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยอยูภายใตการควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา โดยปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาของเทศบาลในดานตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ดังน้ี ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา 
โดยศึกษา วิเคราะห วิจัย วางแผน การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพ่ือการจัดการศึกษาของเทศบาล 
รวมถึงการศึกษาวิเคราะห วิจัยหลักสูตร การสรางและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการตางๆ ในความ
รับผิดชอบของทางราชการ การวิเคราะห วิจัย และการพัฒนาหนังสือและแบบเรียน การวางแผน
การศึกษา การจัดพิพิธภัณฑทางการศึกษา จัดทํามาตรฐานสถานศึกษา ตลอดจนการใหหรือจัดบริการ
สงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยี ศึกษา วิเคราะห วิจัย ทําความเห็นสรุปรายงานและเสนอแนะ
เกี่ยวกับการศึกษาและสงเสริมการวิจัยการศึกษา การวางโครงการ สํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูลและสถิติทางการศึกษา ติดตาม ประเมินผล ดําเนินการและแกไขปญหาขัดของตางๆ ในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะหวิจัยและเสนอแนะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักการระเบียบปฏิบัติ 
ตลอดจนแนวทางพิจารณาเรื่องตางๆ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการ
ตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด 
นอกจากนั้น ยังทําหนาที่จัดทําแผนและระบบสารสนเทศ งานการเจาหนาที่ งานการศึกษาปฐมวัย และ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งานบริหารโรงเรียน งานบริหารวิชาการ งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
งานฝกและสงเสริมอาชีพ สงเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 
หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานนักวิชาการศึกษาหรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกว 1 ป กําหนดระยะเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป สําหรับผูมีคุณวุฒิตาม
ขอ 2 หรือ 
 2. มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอ่ืนที่ ก.ท.
รับรองใหบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานครูเทศบาลได หรือคุณวุฒิอ่ืนที่ ก.ท.กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงน้ี 
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ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมีความรู ความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการศึกษา 3 แลว จะตอง 
 1. มีความรู ความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตางๆ ของสวนราชการที่สังกัด 
 2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา และ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
 3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
 4. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง ในฐานะผูชวยหัวหนางาน 
รับผิดชอบงานวิชาการศึกษา งานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือผูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่ง และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานวิชาการศึกษาที่ยากมาก โดยปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเทศบาล
ในดานตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ดังนี้ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห 
วิจัย วางแผนการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพ่ือการจัดการศึกษาของเทศบาล รวมถึงการศึกษา
วิเคราะห วิจัยหลักสูตรการสรางและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการตางๆ ในความรับผิดชอบของทาง
ราชการ การวิเคราะห วิจัย และการพัฒนาหนังสือและแบบเรียน การวางแผนการศึกษา การจัด
พิพิธภัณฑทางการศึกษา จัดทํามาตรฐานสถานศึกษาตลอดจนการใหหรือจัดบริการสงเสริมการศึกษา
โดยใชเทคโนโลยี ศึกษา วิเคราะห วิจัย ทําความเห็นสรุปรายงานและเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและ
สงเสริมการวิจัยการศึกษา การวางโครงการ สํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและสถิติ
ทางการศึกษา ติดตาม ประเมินผล ดําเนินการและแกไขปญหาขัดของตางๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การวิเคราะหวิจัยและเสนอแนะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักการระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนแนวทาง
พิจารณาเรื่องตางๆ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบ
ปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง 
เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด นอกจากนั้น ยังทําหนาที่
จัดทําแผนและระบบสารสนเทศงานการเจาหนาที่ งานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
งานบริหารโรงเรียน งานบริหารวิชาการ งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานฝกและสงเสริมอาชีพ 
สงเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 ในฐานะผูชวยหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่ชวย
หัวหนางานในการติดตอ ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา 
ปรับปรุงแกไข ติดตาม ประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบตัิงานในงานที่รับผิดชอบตามที่ไดรับ
มอบหมายดวย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 หรือนักวิชาการศึกษา 4 ขอ 2 
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานนักวิชาการศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 3 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานนักวิชาการ
ศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดระยะเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 4 ขอ 2 หรือ 
 3. มีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอ่ืนที่ ก.ท.รับรองให
บรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานครูเทศบาลได หรือคุณวุฒิอ่ืนที่ ก.ท.กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมีความรู ความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการศึกษา 4 แลว จะตอง 
 1. มีความรู ความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
 2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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ชื่อตําแหนง   นักวิชาการศึกษา 6 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน รับผิดชอบงานวิชาการศึกษา งานการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควรหรือ
ปฏิบัติงานวิชาการศึกษา ในลักษณะผูชํานาญการหรือผูมีความสามารถและความชํานาญงานเทียบได
ระดับเดียวกัน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานวิชาการศึกษาที่ตองใชความชํานาญ โดยปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ของเทศบาลในดานตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ดังนี้ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา โดยศึกษา 
วิเคราะห วิจัย วางแผน การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพ่ือการจัดการศึกษาของเทศบาล รวมถึง
การศึกษาวิเคราะห วิจัยหลักสูตรการสรางและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการตางๆ ในความรับผิดชอบของ
ทางราชการ การวิเคราะห วิจัย และการพัฒนาหนังสือและแบบเรียน การวางแผนการศึกษา การจัด
พิพิธภัณฑทางการศึกษา จัดทํามาตรฐานสถานศึกษา ตลอดจนการใหหรือจัดบริการสงเสริมการศึกษา
โดยใชเทคโนโลยี ศึกษา วิเคราะห วิจัย ทําความเห็นสรุปรายงาน และเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและ
สงเสริมการวิจัยการศึกษา การวางโครงการ สํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติ
ทางการศึกษา ติดตาม ประเมินผล ดําเนินการและแกไขปญหาขัดของตางๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การวิเคราะหวิจัยและเสนอแนะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักการระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนแนวทาง
พิจารณาเรื่องตางๆ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา 
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับ
แตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด นอกจากนั้น ยังทําหนาที่
จัดทําแผนและระบบสารสนเทศ งานการเจาหนาที่ งานการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
งานบริหารโรงเรียน งานบริหารวิชาการ งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานฝกและสงเสริมอาชีพ 
สงเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลวยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ 
ติดตอประสานงาน วางแผนมอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา 
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบดวย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 หรือนักวิชาการศึกษา 4 ขอ 2 
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานนักวิชาการศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 หรือนักวิชาการศึกษา 4 ขอ 2 
หรือ นักวิชาการศึกษา 5 ขอ 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานนักวิชาการศึกษา หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการ
ศึกษา 5 ขอ 3 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมีความรู ความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการศึกษา 5 แลว จะตอง 
 1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
 2. มีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
 3. มีความรูทางคอมพิวเตอร ในการทําแผนตารางทําการ (Spread Sheet) 
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ชื่อตําแหนง   นักวิชาการศึกษา 7 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก 
รับผิดชอบงานดานการศึกษา และสงเสริมการศึกษาทั้งในดานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ในลักษณะผูชํานาญการพิเศษ หรือผูมีความสามารถและความชํานาญงาน
เทียบไดระดับเดียวกัน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการศึกษาที่ตองใชความชํานาญพิเศษ โดยปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาของเทศบาลในดานตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ดังน้ี ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานวิชาการ
ศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห วิจัย วางแผน การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพ่ือการจัดการศึกษาของ
เทศบาล รวมถึงการศึกษา วิเคราะห วิจัยหลักสูตร การสรางและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการตางๆ 
ในความรับผิดชอบของทางราชการ การวิเคราะห วิจัย และการพัฒนาหนังสือและแบบเรียน การวางแผน
การศึกษา การจัดพิพิธภัณฑทางการศึกษา จัดทํามาตรฐานสถานศึกษา ตลอดจนการใหหรือจัดบริการ
สงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยี ศึกษา วิเคราะห วิจัย ทําความเห็นสรุปรายงาน และเสนอแนะ
เกี่ยวกับการศึกษา และสงเสริมการวิจัยการศึกษา การวางโครงการ สํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหขอมูลและสถิติทางการศึกษา ติดตาม ประเมินผล ดําเนินการและแกไขปญหาขัดของตางๆ ใน
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะหวิจัยและเสนอแนะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักการ ระเบียบปฏิบัติ 
ตลอดจนแนวทางพิจารณาเรื่องตางๆ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการ
ตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด 
นอกจากนั้น ยังทําหนาที่จัดทําแผนและระบบสารสนเทศ งานการเจาหนาที่ งานการศึกษาปฐมวัยและ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งานบริหารโรงเรียน งานบริหารวิชาการ งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
งานฝกและสงเสริมอาชีพ สงเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 ในฐานะหัวหนางาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุง
แกไข ติดตาม ประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบดวย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 หรือนักวิชาการศึกษา 4 ขอ 2 
หรือนักวิชาการศึกษา 5 ขอ 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานนักวิชาการศึกษา หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
หรือ 
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 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 หรือนักวิชาการศึกษา 4 ขอ 2 
หรือนักวิชาการศึกษา 5 ขอ 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไม
นอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานนักวิชาการศึกษา หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมีความรู ความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการศึกษา 6 แลว จะตองมีความรู 
ความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 
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ชื่อตําแหนง  นักวิชาการวัฒนธรรม 
 
ประเภท  บุคลากรทางการศึกษา 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการวัฒนธรรม ซ่ึงมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา คนควา รวบรวม วิจัยเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม เพ่ือรักษาไวใหเปนลักษณะเฉพาะ
ของชาติ จัดทําแผนงานและโครงการเพื่อการสงเสริม เผยแพรและปลูกฝงวัฒนธรรม พิจารณาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมดานตางๆ ใหเหมาะสมกับกาลสมัย ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับกฎ 
ระเบียบ วิธีการปฏิบัติตางๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรม และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
ชื่อและระดับของตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี คือ 
  นักวิชาการวฒันธรรม 3 ระดับ 3 
  นักวิชาการวฒันธรรม 4 ระดับ 4 
  นักวิชาการวฒันธรรม 5 ระดับ 5 
  นักวิชาการวฒันธรรม 6 ระดับ 6 
  นักวิชาการวฒันธรรม 7 ระดับ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 

ตามประกาศ ก.ท. เรื่องตําแหนงและวิทยฐานะฯ 
ลงวันที่ 5 มกราคม 2550 

ชื่อตําแหนง   นักวิชาการวัฒนธรรม 3 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานชั้นตนเกี่ยวกับวิชาการวัฒนธรรม ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิดและ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 เปนเจาหนาที่ชั้นตนปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร เกี่ยวกับวิชาการวัฒนธรรม โดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน รวบรวมหรือศึกษาผลงานทางวัฒนธรรมที่ไดมีผูรวบรวมไว 
นํามาจัดพิมพเผยแพร จัดหองสมุดวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา คนควา เผยแพรวัฒนธรรมแกประชาชน 
จัดปาฐกถา อภิปราย อบรมมารยาทแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน ติดตามผลการดําเนินงาน
ของศูนยวัฒนธรรมตางๆ เปนตน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสังคมศาสตร หรือคุณวุฒิอ่ืนที่ ก.ท.รับรอง
ใหบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานครูเทศบาลได หรือคณุวุฒิอ่ืนที่ ก.ท.กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 1. มีความรูในวิชาการวัฒนธรรมอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
 2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายจัดตั้งเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับอ่ืนที่ใชในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ 
 3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย 
 4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
 5. มีความสามารถในการศึกษา หาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
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ชื่อตําแหนง   นักวิชาการวัฒนธรรม 4 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการวัฒนธรรม มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน ใน
ฐานะผูปฏิบัติงานภายใตการควบคุมตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏบิัติ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการวัฒนธรรม โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลาย
อยาง เชน ศึกษา คนควา วัฒนธรรมดานตางๆ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค นํามาจัดพิมพเผยแพร 
ศึกษาวัฒนธรรมตางประเทศที่ดีงามและเปนสากลนํามาปรับปรุงใหสัมพันธกับวัฒนธรรมไทย เขียน
บทความเผยแพรวัฒนธรรมทางสื่อมวลชน ประสานงานและติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนยวัฒนธรรม
ตางๆ พิจารณาใหความเห็นในการขอจัดตั้งสมาคม มูลนิธิ ติดตอแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับตางประเทศ 
เปนตน ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุง แกไข ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการวัฒนธรรม 3 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 3 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการ
วัฒนธรรม หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป สําหรับผูมี
คุณวุฒิตามขอ 2 
 2. มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางภาษาศาสตร ภาษาไทย ประวัติศาสตร 
วรรณคดี การศึกษา โบราณคดี สังคมวิทยา มานุษยวิทยา หรือคุณวุฒิอ่ืนที่ ก.ท.รับรองใหบรรจุและ
แตงตั้งเปนพนักงานครูเทศบาลได หรือคุณวุฒิอ่ืนที่ ก.ท.กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ี 
  
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการวัฒนธรรม 3 แลว จะตอง 
 1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตางๆ ของสวนราชการที่สังกัด 
 2. มีความสามารถในการจัดทําแผน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
 3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
 4. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
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ชื่อตําแหนง   นักวิชาการวัฒนธรรม 5 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนางาน ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง 
รับผิดชอบงานวัฒนธรรม โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับ
บัญชาจํานวนหนึ่ง หรือปฏิบัติงานวิชาการวัฒนธรรมที่ยาก และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับงานวิชาการวัฒนธรรม โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง 
หรือหลายอยาง เชน ศึกษา คนควาวัฒนธรรมดานตางๆ ตลอดจนพิจารณาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให
เหมาะสมกับกาลสมัยและประหยัด ศึกษาวัฒนธรรมตางประเทศที่ดีงามและเปนสากล นํามาปรับปรุงให
สัมพันธกับวัฒนธรรมไทย จัดทําหนังสือวัฒนธรรมเพ่ือสอนในสถานศึกษา ใหความสนับสนุนนิสิต 
นักศึกษา และผูสนใจในการศึกษา คนควาเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมทุกดาน จัดหนวยวัฒนธรรมเคลื่อนที่
ออกไปสงเสริม เผยแพร ปลูกฝงวัฒนธรรมของชาติ จัดปาฐกถา อภิปราย และเขียนบทความ เผยแพร
ทางสื่อมวลชน พิจารณาใหความเห็นในการขออนุญาต จัดตั้งสมาคม มูลนิธิ ติดตอแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
กับตางประเทศ เปนตน ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา 
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 ในฐานะผูชวยหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่ชวย
หัวหนางานในการติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา 
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบตามที่ไดรับ
มอบหมายดวย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการวัฒนธรรม 3 หรือนักวิชาการวัฒนธรรม 
4 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับงานวิชาการวัฒนธรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการวัฒนธรรม 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํา
กวาระดับ 3 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการ
วัฒนธรรม หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการวัฒนธรรม 4 ขอ 2 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการวัฒนธรรม 4 แลว จะตอง 
 1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
 2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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ชื่อตําแหนง   นักวิชาการวัฒนธรรม 6 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน รับผิดชอบงานศิลปวัฒนธรรม โดยปกครองผูอยูใตบังคับ
บัญชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานวิชาการวัฒนธรรมในลักษณะผูชํานาญการ หรือผูมีความรู
ความสามารถและความชํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญเกี่ยวกับงานวิชาการวัฒนธรรม โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด
อยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน ศึกษา คนควา รวบรวม วิจัยเรื่องวัฒนธรรม ควบคุมการจัดหนวยวัฒนธรรม
เคลื่อนที่ออกเผยแพร การติดตอแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับตางประเทศ การจัดตั้งงบประมาณประจําปและ
การใชจายเงินงบประมาณใหเปนไปตามแผนการขอจัดตั้งสมาคม มูลนิธิ จัดทําแผนปฏิบัติงานของศูนย
ชุมนุมสงเสริมวัฒนธรรมไทย เปนวิทยากรบรรยายเรื่องวัฒนธรรม ติดตอแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ
ตางประเทศ เปนตน ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา 
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับ
แตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัดและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่
เกี่ยวของ 
 ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ 
ติดตอประสานงาน วางแผนมอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา 
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบดวย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการวัฒนธรรม 3 หรือนักวิชาการวัฒนธรรม 4 
ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับงานวิชาการวัฒนธรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการวัฒนธรรม 3 หรือนักวิชาการวัฒนธรรม 4 
ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการวัฒนธรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการวัฒนธรรม 5 แลว จะตอง 
 1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
 2. มีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
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ชื่อตําแหนง   นักวิชาการวัฒนธรรม 7 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 บริหารงานในฐานะหัวหนางาน ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก 
รับผิดชอบงานวัฒนธรรม โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวน
มาก หรือปฏิบัติงานวิชาการวัฒนธรรมในลักษณะผูชํานาญการพิเศษ หรือผูมีความรูความสามารถและ
ความชํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญเปนพิเศษเกี่ยวกับงานวิชาการวัฒนธรรม โดยปฏิบัติหนาที่
อยางใดอยางหน่ึง หรือหลายอยาง เชน ศึกษา คนควา รวบรวม วิจัยเรื่องวัฒนธรรม ควบคุมการจัด
หนวยวัฒนธรรมเคลื่อนที่ออกเผยแพร การติดตอแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับตางประเทศ การจัดตั้ง
งบประมาณประจําป และการใชจายเงินงบประมาณใหเปนไปตามแผน พิจารณาการขอจัดตั้งสมาคม 
มูลนิธิ จัดทําแผนปฏิบัติงานของศูนยชุมนุมสงเสริมวัฒนธรรมไทย เปนวิทยากรบรรยายเรื่องวัฒนธรรม 
เปนตน ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการ
ที่สังกัดและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ 
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา 
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในงานที่รับผดิชอบดวย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการวัฒนธรรม 3 หรือนักวิชาการวัฒนธรรม 4 
ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกบังานวิชาการวัฒนธรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการวัฒนธรรม 3 หรือนักวิชาการวัฒนธรรม 4 
ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการวัฒธรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการวัฒนธรรม 6 แลว จะตองมีความรู
ความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 
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ชื่อตําแหนง  บรรณารักษ 
 
ประเภท  บุคลากรทางการศึกษา 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานบรรณารักษ ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดหาและคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด วิเคราะหและจัดหมวดหมูหนังสือทําบัตรรายการ ทําบรรณานุกรม 
ทําดรรชนี ทําสารสังเขป จัดทําคูมือการศึกษาคนควาหนังสือในหองสมุด ใหบริการแกผูใชหองสมุด 
จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ศึกษา คนควา การจัดระบบงานที่เหมาะสมของหองสมุด และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
ชื่อและระดับของตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี คือ 
  บรรณารักษ 3 ระดับ 3 
  บรรณารักษ 4 ระดับ 4 
  บรรณารักษ 5 ระดับ 5 
  บรรณารักษ 6 ระดับ 6 
  บรรณารักษ 7 ระดับ 7 
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ชื่อตําแหนง   บรรณารักษ 3 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะบรรณารักษหองสมุด ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
ไมสูงนัก รับผิดชอบในการปฏิบัติงานดานบรรณารักษ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการบรรณารักษที่ไม
ยากนัก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับงานบรรณารักษ เชน การวิเคราะหและการจัดหมวดหมูหนังสือ 
การใหบริการคนหาหนังสือทั่วไป การศึกษาคนควาหนังสือทางดานวิชาการแขนงตางๆ การจัดทํา
บรรณานุกรม ดรรชนี การบริการตอบคําถามแกผูใชหองสมุด การศึกษา คนควา จากหนังสือตางๆ 
หนังสือพิมพ วารสาร สิ่งพิมพ หรือหนังสือตัวเขียนและคําจารึกตางๆ ที่มีอยูในหองสมุด ศึกษา วิเคราะห 
เสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติของการใหบริการและการใชบริการหองสมุด 
การวิเคราะห เพ่ือการใหเลขหมูหนังสือ การขยายเลขหมูหนังสือ และการทําบัตรรายการใหไดมาตรฐานสากล 
และเหมาะสมกับลักษณะและประเภทของหนังสือที่มีอยู ใชวิธีการและเทคนิคใหมทางดานบรรณารักษ
ศาสตร ใหการฝกอบรมการปฏิบัติงานของหองสมุด ดําเนินการและแกไขปญหาขอขัดของในการ
ปฏิบัติงาน การศึกษาวิจัยตางๆ ทางดานบรรณารักษและการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน จัดอบรมและ
ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ 
เกี่ยวกับงานในหนาที่ จัดใหมีหองสมุดเคลื่อนที่ พิพิธภัณฑและเครือขายทางการศึกษา สงเสริมการใช
หองสมุดใหบริการแกชุมชน ประสานกับสถานศึกษา ชุมชนและเอกชน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบรรณารักษศาสตร สารนิเทศศาสตร หรือ
คุณวุฒิอ่ืนที่ ก.ท.กําหนดเปนคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 1. มีความรู ความเขาใจในวิชาการบรรณารักษศาสตรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน
ในหนาที่  
 2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมายจัดตั้งเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน กฎหมาย ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนที่ใช
ในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
 3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมโดยเฉพาะ
อยางยิ่งของประเทศไทย 
 4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
 5. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล 
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ชื่อตําแหนง    บรรณารักษ 4 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน รับผิดชอบงานบรรณารักษ ภายใตการควบคุมตรวจสอบ
ของผูบังคับบัญชา หรือปฏิบัติงานวิชาการหองสมุดที่คอนขางยากมาก และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานบรรณารักษ ไดแกการวิเคราะหและจัดหมวดหมู
หนังสือ การใหบริการคนหาหนังสือทั่วไป การศึกษาคนควาหนังสือทางดานวิชาการแขนงตางๆ การจัดทํา
บรรณานุกรมดรรชนี การบริการตอบคําถามแกผูใชหองสมุด ศึกษา คนควา จากหนังสือตางๆ หนังสือพิมพ 
วารสาร สิ่งพิมพ หรือหนังสือตัวเขียนและคําจารึกตางๆ ที่มีอยูในหองสมุด ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะ
เกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติของการใหบริการและการใชบริการหองสมุด การวิเคราะห 
เพ่ือการใหเลขหมูหนังสือ การขยายเลขหมูหนังสือ และการทําบัตรรายการใหไดมาตรฐานสากล และ
เหมาะสมกับลักษณะและประเภทของหนังสือที่มีอยู ใชวิธีการและเทคนิคใหมทางดานบรรณารักษศาสตร 
ใหการฝกอบรมการปฏิบัติงานของหองสมุด ดําเนินการและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน 
การศึกษาวิจัยตางๆ ทางดานบรรณารักษและการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน จัดอบรมและใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานใน
หนาที่ จัดใหมีหองสมุดเคลื่อนที่ พิพิธภัณฑและเครือขายทางการศึกษา สงเสริมการใชหองสมุด
ใหบริการแกชุมชน ประสานกับสถานศึกษาชุมชนและเอกชน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ
ที่ ก.ท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบรรณารักษ หรืองานอ่ืน
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดระยะเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป สําหรับผูมีคุณวุฒิตาม ขอ 2 หรือ 
 2. มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบรรณารักษศาสตร หรือคุณวุฒิอ่ืนที่ 
ก.ท. กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับบรรณารักษ 3 แลว จะตอง 
 1. มีความรูความเขาใจนโยบายและแผนงานตางๆ ของสวนราชการที่สังกัด 
 2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนําและ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
 3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
 4. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
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ชื่อตําแหนง    บรรณารักษ 5 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนางาน รับผิดชอบงานบรรณารักษโดยควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือปกครองผูอยู ใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่ง หรือปฏิบัติงานในฐานะ
บรรณารักษหองสมุดที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก และปฏิบัติงานหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับงานบรรณารักษ ไดแกการวิเคราะหและจัดหมวดหมูหนังสือ 
การใหบริการคนหาหนังสือทั่วไป การศึกษาคนควาหนังสือทางดานวิชาการแขนงตางๆ การจัดทํา
บรรณานุกรมดรรชนี การบริการตอบคําถามแกผูใชหองสมุด ศึกษา คนควา จากหนังสือตางๆ วารสาร 
สิ่งพิมพ หรือหนังสือตัวเขียนและคําจารึกตางๆ ที่มีอยูในหองสมุด ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะเกี่ยวกับ
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติของการใหบริการและการใชบริการหองสมุด การวิเคราะห เพ่ือ
การใหเลขหมูหนังสือการขยายเลขหมูหนังสือ และการทําบัตรรายการใหไดมาตรฐาน สากล และ
เหมาะสมกับลักษณะและประเภทของหนังสือที่มีอยู ใชวิธีการและเทคนิคใหมทางดานบรรณารักษศาสตร 
ใหการฝกอบรมการปฏิบัติงานของหองสมุด ดําเนินการและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน 
การศึกษาวิจัยตางๆ ทางดานบรรณารักษและการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน จัดอบรมและใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงาน
ในหนาที่ จัดใหมีหองสมุดเคลื่อนที่ พิพิธภัณฑและเครือขายทางการศึกษา สงเสริมการใชหองสมุด
ใหบริการแกชุมชน ประสานกับสถานศึกษา ชุมชนและเอกชน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 ในฐานะผูชวยหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่ชวย
หัวหนางานในการติดตอ ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา 
ปรับปรุงแกไข ติดตาม ประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบตามที่ไดรับ
มอบหมายดวย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือ
ที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบรรณารักษ หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 
หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป กําหนดระยะเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 4 ขอ 2 โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบรรณารักษ 
หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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 3. มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางบรรณารักษศาสตร หรือคุณวุฒิอ่ืนที่ ก.ท. กําหนดเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับบรรณารักษ 4 แลว จะตอง 
 1. มีความรูความเขาในหลักการบริหารงานบุคคล 
 2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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ชื่อตําแหนง    บรรณารักษ 6 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง 
รับผิดชอบงานบรรณารักษ โดยปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงาน
บรรณารักษในลักษณะผูชํานาญการหรือผูมีความรูความสามารถและความชํานาญงานเทียบไดระดับ
เดียวกันและปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญเกี่ยวกับวิชาบรรณารักษ ไดแกการวิเคราะหและจัด
หมวดหมูหนังสือ การใหบริการคนหาหนังสือทั่วไป การศึกษาคนควาหนังสือทางดานวิชาการแขนงตางๆ 
การจัดทําบรรณานุกรมดรรชนี การบริการตอบคําถามแกผูใชหองสมุด ศึกษา คนควา จากหนังสือตางๆ 
หนังสือพิมพ วารสาร สิ่งพิมพ หรือหนังสือตัวเขียนและคําจารึกตางๆ ที่มีอยูในหองสมุด ศึกษา วิเคราะห 
เสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติของการใหบริการและการใชบริการหองสมุด 
การวิเคราะห เพ่ือการใหเลขหมูหนังสือ การขยายเลขหมูหนังสือ และการทําบัตรรายการใหได
มาตรฐานสากล และเหมาะสมกับลักษณะและประเภทของหนังสือที่มีอยู ใชวิธีการและเทคนิคใหม
ทางดานบรรณารักษศาสตร ใหการฝกอบรมการปฏิบัติงานของหองสมุด ดําเนินการและแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงาน การศึกษาวิจัยตางๆ ทางดานบรรณารักษและการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 
จัดอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ จัดใหมีหองสมุดเคลื่อนที่ พิพิธภัณฑและเครือขายทางการศึกษา 
สงเสริมการใชหองสมุดใหบริการแกชุมชนประสานกับสถานศึกษา ชุมชนและเอกชน และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ 
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา 
ปรับปรุงแกไข ติดตาม ประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบดวย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 หรือบรรณารักษ 4 ขอ 2 หรือ
บรรณารักษ 5 ขอ 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบรรณารักษหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 หรือบรรณารักษ 4 ขอ 2 หรือ
บรรณารักษ 5 ขอ 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบรรณารักษ หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
กําหนดระยะเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 5 ขอ 3 
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ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับบรรณารักษ 5 แลว จะตอง 
 1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
 2. มีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
 3. มีความรูทางคอมพิวเตอรในการทําแผนตารางทําการ (Spread Sheet) 
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ชื่อตําแหนง    บรรณารักษ 7 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก หรือ 
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานเทียบได
ระดับเดียวกันรับผิดชอบงานบรรณารักษ โดยปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร หรือ
ปฏิบัติงานบรรณารักษในลักษณะผูชํานาญการหรือผูมีความรูความสามารถ ความชํานาญงานและ
ประสบการณเทียบไดระดับเดียวกัน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญและประสบการณเกี่ยวกับวิชาบรรณารักษ ไดแกการ
วิเคราะหและจัดหมวดหมูหนังสือ การใหบริการคนหาหนังสือทั่วไป การศึกษาคนควาหนังสือทางดาน
วิชาการแขนงตางๆ การจัดทําบรรณานุกรมดรรชนี การบริการตอบคําถามแกผูใชหองสมุด ศึกษา 
คนควา จากหนังสือตางๆ หนังสือพิมพ วารสาร สิ่งพิมพ หรือหนังสือตัวเขียนและคําจารึกตางๆ ที่มีอยู
ในหองสมุด ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติของการ
ใหบริการและการใชบริการหองสมุด การวิเคราะห เพ่ือการใหเลขหมูหนังสือ การขยายเลขหมูหนังสือ 
และการทําบัตรรายการใหไดมาตรฐานสากล และเหมาะสมกับลักษณะและประเภทของหนังสือที่มีอยู 
ใชวิธีการและเทคนิคใหมทางดานบรรณารักษศาสตร ใหการฝกอบรมการปฏิบัติงานของหองสมุด
ดําเนินการและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน การศึกษาวิจัยตางๆ ทางดานบรรณารักษและ
การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน จัดอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ จัดใหมีหองสมุดเคลื่อนที่ พิพิธภัณฑ
และเครือขายทางการศึกษา สงเสริมการใชหองสมุดใหบริการแกชุมชน ประสานกับสถานศึกษา ชุมชน
และเอกชน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด 
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ 
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา 
ปรับปรุง แกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบดวย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 หรือบรรณารักษ 4 ขอ 2 หรือ
บรรณารักษ 5 ขอ 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบรรณารักษหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 หรือบรรณารักษ 4 ขอ 2 หรือ
บรรณารักษ 5 ขอ 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือที่ ก.ท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบรรณารักษ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับบรรณารักษ 6 แลว จะตองมีความรู ความเขาใจ
ในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 
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ชื่อตําหนง  เจาพนักงานหองสมุด 
 
ประเภท  บุคลากรทางการศึกษา 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานทางดานหองสมุดประชาชนของเทศบาลหรือ
ใหบริการแกผูใชหองสมุด ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมดูแลกิจการของหองสมุด จัดหา
ดูแลเก็บรักษาหนังสือ รับผิดชอบอาคาร วัสดุ ครุภัณฑของหองสมุดทําทะเบียน จัดหมวดหมูและทํา
บัตรรายการหนังสือ แนะนําและใหบริการแกประชาชนในการใชหองสมุด จัดกิจกรรม เพ่ือสงเสริม
เผยแพร และชักจูงใหประชาชนใชหองสมุด รวบรวมสถิติและจัดทํารายงานประจําปของหองสมุด และ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
ชื่อและระดับของตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี คือ 
  เจาพนักงานหองสมุด 2 ระดับ 2 
  เจาพนักงานหองสมุด 3 ระดับ 3 
  เจาพนักงานหองสมุด 4 ระดับ 4 
  เจาพนักงานหองสมุด 5 ระดับ 5 
  เจาพนักงานหองสมุด 6 ระดับ 6 
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ชื่อตําแหนง    เจาพนักงานหองสมุด 2 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานหองสมุดประชาชนเทศบาล ในฐานะผูปฏิบัติงานภายใตการกํากับตรวจสอบ
โดยทั่วไป หรือตามคําสั่งหรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่
ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
 ปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับการจัดหา ดูแล เก็บรักษา และซอมแซมหนังสือ 
รับผิดชอบ อาคาร วัสดุ และครุภัณฑของหองสมุด ทําทะเบียน จัดหมวดหมูหนังสือ และทําบัตรรายการ
หนังสือ แนะนํา และใหบริการแกประชาชนในการใชหองสมุด และใหบริการตอบคําถามตางๆ เกี่ยวกับ
กิจการของหองสมุด จัดกิจกรรมของหองสมุดเพื่อสงเสริมเผยแพร และชักจูงใหประชาชนใชหองสมุด
มากขึ้น รวบรวมสถิติและจัดทํารายงานประจําปของหองสมุด นอกจากนั้นยังทําหนาที่สงเสริมการมีสวน
รวมจากเอกชน ประชาชนและองคกรตางๆ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมหองสมุด ประสานงานกับสถานศึกษา 
ชุมชนและเอกชน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกบรรณารักษ หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
หรือ 
 2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ทางบรรณารักษ หรือทาง
อ่ืนที่ ก.ท. กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 1. มีความรู ความเขาใจในการบริหารงานหองสมุดชั้นตนอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ 
 2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมายจัดตั้งเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับอ่ืนที่ใชการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ 
 3. มีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอยางเหมาะสมแก
การปฏิบัติงานในหนาที่ 
 4. มีความรู ความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
 5. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียด แมนยํา 
 6. มีความสามารถในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความ
รับผิดชอบ 
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ชื่อตําแหนง    เจาพนักงานหองสมุด 3 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานหองสมุดประชาชน มีหนาที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานไมสูงนัก 
รับผิดชอบงานทางดานหองสมุด ภายใตการกํากับตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานหองสมุด โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน พิจารณาใหขอเสนอแนะในการจัดหาและคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด ควบคุม ดูแล 
เก็บรักษา และซอมแซมหนังสือ รับผิดชอบอาคาร วัสดุ และครุภัณฑของหองสมุด ทําทะเบียน จัดหมวดหมู
หนังสือ และ ทําบัตรรายการหนังสือ แนะนําและใหบริการแกประชาชนในการใชหองสมุด และใหบริการ
ตอบคําถามตางๆ เกี่ยวกับกิจการของหองสมุด จัดกิจกรรมของหองสมุด เพ่ือสงเสริมเผยแพรและชักจูง
ใหประชาชนใชหองสมุดมากขึ้น บริการขอมูลทางคอมพิวเตอร รวบรวมสถิติและจัดทํารายงานประจําป
ของหองสมุด นอกจากนั้นยังทําหนาที่สงเสริมการมีสวนรวมจากเอกชน ประชาชนและองคกรตางๆ 
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมหองสมุด ประสานงานกับสถานศึกษา ชุมชนและเอกชน และปฏิบัติหนาที่อื่น
ที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานหองสมุด 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 
หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานหองสมุด หรืองานอ่ืน
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมีความรู ความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานหองสมุด 2 แลว จะตอง 
 1. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย 
 2. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล 
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ชื่อตําแหนง    เจาพนักงานหองสมุด 4 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานหองสมุดประชาชนเทศบาล รับผิดชอบการใหบริการหองสมุด ภายใตการ
ตรวจสอบ ควบคุมของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก หรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานหองสมุด โดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน พิจารณาและใหขอเสนอแนะในการจัดหาและคัดเลือก
หนังสือเขาหองสมุด ควบคุมดูแลเก็บรักษาและซอมแซมหนังสือ รับผิดชอบอาคาร วัสดุ และครุภัณฑ
ของหองสมุด ทําทะเบียน จัดหมวดหมูหนังสือและทําบัตรรายการหนังสือ แนะนําและใหบริการแก
ประชาชนในการใชหองสมุด จัดกิจกรรมหองสมุดเพื่อสงเสริม เผยแพร และชักจูงใหประชาชนใช
หองสมุดมากขึ้น บริการขอมูลทางคอมพิวเตอร รวบรวมสถิติและจัดทํารายงานประจําปของหองสมุด 
เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ นอกจากนั้นยังทําหนาที่สงเสริมการมีสวนรวมจากเอกชน ประชาชนและ
องคกรตางๆ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมหองสมุดประสานงานกับสถานศึกษา ชุมชนและเอกชน และปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานหองสมุด 2 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 3 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานหองสมุด 
หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานหองสมุด 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 2 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานหองสมุด 
หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมีความรู ความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานหองสมุด 3 แลว จะตอง 
 1. มีความรู ความเขาใจในนโยบายและแผนงานตางๆ ของสวนราชการที่สังกัด 
 2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนําและ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
 3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา และการติดตอประสานงาน 
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ชื่อตําแหนง    เจาพนักงานหองสมุด 5 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานหองสมุดประชาชนเทศบาล รับผิดชอบงานหองสมุด โดยควบคุมตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่ง หรือปฏิบัติงานหองสมุดที่
คอนขางยากมาก และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก หรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานหองสมุด โดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน พิจารณาและใหขอเสนอแนะในการจัดหาและคัดเลือก
หนังสือเขาหองสมุด ควบคุมดูแล เก็บรักษา และซอมแซมหนังสือ รับผิดชอบอาคาร วัสดุ และครุภัณฑ
ของหองสมุด ทําทะเบียน จัดหมวดหมูหนังสือและทําบัตรรายการหนังสือ แนะนําและใหบริการแก
ประชาชนในการใชหองสมุด จัดกิจกรรมหองสมุดเพื่อสงเสริม เผยแพร และชักจูงใหประชาชนใช
หองสมุดมากขึ้น บริการขอมูลทางคอมพิวเตอร รวบรวมสถิติและจัดทํารายงานประจําปของหองสมุด 
เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ นอกจากนั้นยังทําหนาที่สงเสริมการมีสวนรวมจากเอกชน ประชาชนและ
องคกรตางๆ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมหองสมุด ประสานงานกับสถานศึกษา ชุมชนและเอกชน และปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานหองสมุด 2 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 4 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานหองสมุด 
หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานหองสมุด 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํา
กวาระดับ 3 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานหองสมุด 
หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมีความรู ความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานหองสมุด 4 แลว จะตอง 
 1. มีความรู ความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
 2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศของเทศบาลและ
เมืองพัทยา 
 3. มีความรู ความเขาใจในงานของกระทรวง ทบวง กรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ 
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ชื่อตําแหนง    เจาพนักงานหองสมุด 6 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานหองสมุดประชาชนเทศบาล รับผิดชอบงานหองสมุด โดยควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่ง หรือปฏิบัติงานหองสมุดที่ยากมาก 
ซ่ึงจําเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความสามารถหรือความชํานาญสูงมาก และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานหองสมุด โดยปฏิบัติอยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน พิจารณาและใหขอเสนอแนะในการจัดหาและคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด 
ควบคุม ดูแล เก็บรักษา และซอมแซมหนังสือ รับผิดชอบอาคาร วัสดุ และครุภัณฑของหองสมุด 
ทําทะเบียน จัดหมวดหมูหนังสือและทําบัตรรายการหนังสือ แนะนําและใหบริการแกประชาชนในการใช
หองสมุด จัดกิจกรรมหองสมุดเพื่อสงเสริม เผยแพร และชักจูงใหประชาชนใชหองสมุดมากขึ้น บริการ
ขอมูลทางคอมพิวเตอร รวบรวมสถิติและจัดทํารายงานประจําปของหองสมุด เปนตน ใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานใน
หนาที่ พิจารณา ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการปฏิบัติงานที่ตองใช
ความชํานาญเกี่ยวกับงานควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยวเขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่
ไดรับแตงตั้งเขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด ฝกอบรมและให
คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา นอกจากนั้นยังทําหนาที่สงเสริมการมี
สวนรวมจากเอกชน ประชาชนและองคกรตางๆ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมหองสมุด ประสานงานกับ
สถานศึกษา ชุมชนและเอกชน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานหองสมุด 2 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 5 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานหองสมุด 
หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานหองสมุด 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํา
กวาระดับ 4 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานหองสมุด 
หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมีความรู ความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานหองสมุด 5 และ จะตอง 
 1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
 2. มีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
 3. มีความรูทางคอมพิวเตอร ในการทําแผนตาราง (Spread Sheet) 
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ชื่อตําแหนง   เจาพนักงานศูนยเยาวชน 
 
ประเภท   บุคลลากรทางการศึกษา 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ของศูนยเยาวชน ที่ปฏิบัติงานศูนยเยาวชน ซ่ึงมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสงเสริมเยาวชนใหใชเวลาวางเปนประโยชน การจัดกิจกรรมเพ่ือจูงใจประชาชน
และเยาวชนในดานตางๆ ไดแก กิจกรรมดานพลศึกษา ศิลป นาฏศิลป หองสมุด และคหกรรมศาสตร 
การจัดสนามเด็กเลน การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดทัศนศึกษา คายพักแรม และปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของ 
 
ชื่อและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี คือ 
  เจาพนักงานศูนยเยาวชน 2 ระดับ 2 
  เจาพนักงานศูนยเยาวชน 3 ระดับ 3  
  เจาพนักงานศูนยเยาวชน 4 ระดับ 4 
  เจาพนักงานศูนยเยาวชน 5 ระดับ 5 
  เจาพนักงานศูนยเยาวชน 6 ระดับ 6 
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ชื่อตําแหนง    เจาพนักงานศูนยเยาวชน 2 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตาม
คําสั่งหรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
 เปนเจาหนาที่ขั้นตนปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับศูนยเยาวชนตามที่ไดรับมอบหมาย 
เชน การจัดกิจกรรมดานตางๆ แกเยาวชนที่เปนสมาชิกศูนยเยาวชน เพ่ือใหรูจักการใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน ไดแก ดานพลศึกษา ศิลป นาฏศิลป คหกรรมศาสตร การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดทัศนศึกษา 
คายพักแรม และการจัดสนามเด็กเล็ก เปนตน รางหนังสือโตตอบเกี่ยวกับงานในหนาที่ นอกจากนั้นยัง
ทําหนาที่ควบคุม ตรวจสอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผลกิจกรรมเยาวชน เด็กเรรอน สํารวจขอมูลสถิติ
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ติดตอประสานงานกับสถานศึกษาและชุมชนและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางคหกรรมศาสตร 
หัตถกรรม วิจิตรศิลป ศิลปประยุกต นาฏศิลป อาหาร และโภชนาการ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ี หรือ 
 2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางคหกรรมศาสตร 
หัตถกรรม วิจิตรศิลป ศิลปประยุกต นาฏศิลป อาหาร และโภชนาการ ประกาศนียบัตรทางการศึกษา
ชั้นสูง หรืออนุปริญญาทางการศึกษา หรือบรรณารักษ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 1. มีความรูในงานศูนยเยาวชนอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
 2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายจัดตั้งเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนที่ใช
ในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
 3. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอยางเหมาะสมแก
การปฏิบัติงานในหนาที่ 
 4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
 5. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา 
 6. มีความสามารถในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความ
รับผิดชอบ 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชนที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไมสูงนัก 
หรือปฏิบัติงานศูนยเยาวชนที่ยากพอสมควร ภายใตการกํากับตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่
ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
 ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร หรือมีความรับผิดชอบไมสูงนัก เกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน โดย
ปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง เชน ควบคุมการจัดกิจกรรมดานตางๆ แกเยาวชนที่เปน
สมาชิกศูนยเยาวชน เพื่อใหรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน ไดแก ดานพลศึกษา ศิลป นาฏศิลป 
คหกรรมศาสตร การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดทัศนศึกษา คายพักแรม และการจัดสนามเด็กเล็ก เปนตน 
ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ติดตอประสานงานนอกจากนั้นยังทํา
หนาที่ควบคุม ตรวจสอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผลกิจกรรมเยาวชน เด็กเรรอน สํารวจขอมูลสถิติ
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ติดตอประสานงานกับสถานศึกษาและชุมชนและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานศูนยเยาวชน 2 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 2 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน
หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนด 2 ป ใหเพ่ิมเปน 3 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงเจาพนักงานศูนยเยาวชน 2 ขอ 1  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมีความรู ความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานศูนยเยาวชน 2 แลว จะตอง 
 1. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทยและของสวนทองถิ่น 
 2. มีความสามารถในการศึกษา หาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล 
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ชื่อตําแหนง    เจาพนักงานศูนยเยาวชน 4 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน รับผิดชอบงานศูนยเยาวชน ภายใตการควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
 ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก หรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ควบคุมการจัดกิจกรรมดานตางๆ แกเยาวชนที่เปน
สมาชิกของศูนยเยาวชน อันไดแก ดานพลศึกษา นาฏศิลป คหกรรมศาสตร การจัดกิจกรรมพิเศษ 
การจัดทัศนศึกษา คายพักแรม การจัดสนามเด็กเลน เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ ติดตอประสานงาน 
นอกจากนั้นยังทําหนาที่ควบคุม ตรวจสอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผลกิจกรรมเยาวชน เด็กเรรอน 
สํารวจขอมูลสถิติเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ติดตอประสานงานกับสถานศึกษาและชุมชน และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานศูนยเยาวชน 2 และไดดํารงตําแหนง
ในระดับ 3 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน 
หรืองานอ่ืน ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานศูนยเยาวชน 2 และไดดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวาระดับ 2 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
ศูนยเยาวชน หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนด 4 ป ใหเพ่ิมเปน 5 ป สําหรับผูมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานศูนยเยาวชน 2 ขอ 1 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมีความรู ความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานศูนยเยาวชน 3 แลว จะตอง 
 1. มีความรู ความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตางๆ ของสวนราชการที่สังกัด 
 2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา และ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
 3. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
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ชื่อตําแหนง    เจาพนักงานศูนยเยาวชน 5 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานศูนยเยาวชน รับผิดชอบงานศูนยเยาวชนภายใตการควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
 ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน โดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ควบคุมการจัดกิจกรรมดานตางๆ แกเยาวชนที่เปนสมาชิก
ของศูนยเยาวชน อันไดแก ดานพลศึกษา นาฏศิลป คหกรรมศาสตร การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดทัศน
ศึกษา คายพักแรม การจัดสนามเด็กเลน เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ นอกจากนั้นยังทําหนาที่ควบคุม 
ตรวจสอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผลกิจกรรมเยาวชน เด็กเรรอน สํารวจขอมูลสถิติเกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชน ติดตอประสานงานกับสถานศึกษาและชุมชน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานศูนยเยาวชน 2 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 4 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน 
หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานศูนยเยาวชน 2 และไดดํารงตําแหนงไม
ต่ํากวาระดับ 3 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานศูนย
เยาวชน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมีความรู ความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานศูนยเยาวชน 4 แลว จะตอง 
 1. มีความรู ความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
 2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และของเทศบาล 
 3. มีความรู ความเขาใจในงานของกระทรวง ทบวง กรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ 
 4. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
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ชื่อตําแหนง    เจาพนักงานศูนยเยาวชน 6 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานดานศูนยเยาวชน ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก 
โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่ง และ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
 ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน โดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน ควบคุมการจัดกิจกรรมดานตางๆ แกเยาวชนที่เปนสมาชิก
ของศูนยเยาวชน ไดแก ดานพลศึกษา นาฏศิลป คหกรรมศาสตร การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดทัศน
ศึกษา คายพักแรม การจัดสนามเด็กเลน เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ ติดตอประสานงาน นอกจากนั้นยัง
ทําหนาที่ควบคุม ตรวจสอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผลกิจกรรมเยาวชน เด็กเรรอน สํารวจขอมูลสถิติ
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ติดตอประสานงานกับสถานศึกษาและชุมชน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 ในฐานะหัวหนางาน มีหนาที่กําหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลัง 
เจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน 
ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของในการ
ปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบเขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุม
กําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการการฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่รองลงมา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานศูนยเยาวชน 2 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 5 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน 
หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานศูนยเยาวชน 2 และไดดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวาระดับ 4 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
ศูนยเยาวชน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมีความรู ความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานศูนยเยาวชน 5 แลว จะตอง 
 1. มีความรู ความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
 2. มีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
 3. มีความรูทางคอมพิวเตอรในการทําแผนตารางทําการ (Spread Sheep) 
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ชื่อตําแหนง   เจาหนาที่หองสมุด 
 
ประเภท   บุคลากรทางการศึกษา 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานทางดานหองสมุดหรือใหบริการแกผูใช
หองสมุด ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมดูแลกิจการของหองสมุด จัดหาดูแล เก็บรักษา
หนังสือ รับผิดชอบอาคาร วัสดุ ครุภัณฑของหองสมุด ทําทะเบียน จัดหมวดหมูและทําบัตรรายการ
หนังสือ แนะนําและใหบริการแกประชาชนในการใชหองสมุด จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม เผยแพร และชักจูง
ใหประชาชนใชหองสมุดรวบรวมสถิติและจัดทํารายงานประจําปของหองสมุด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่
เกี่ยวของ 
 
ชื่อและระดับของตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี คือ 
  เจาหนาที่หองสมุด 1 ระดับ 1 
  เจาหนาที่หองสมุด 2 ระดับ 2 
  เจาหนาที่หองสมุด 3 ระดับ 3 
  เจาหนาที่หองสมุด 4 ระดับ 4 
  เจาหนาที่หองสมุด 5 ระดับ 5 
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ชื่อตําแหนง    เจาหนาที่หองสมุด 1 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานชั้นตนเกี่ยวกับงานหองสมุดที่มีลักษณะงานไมยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบ
หรือสอนงานอยางใกลชิดหรือตามคําสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัด หรือรายละเอียด
ถี่ถวน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่ไมยากเกี่ยวกับการจัดหา ดูแล เก็บรักษาและซอมแซมหนังสือ ดูแลรักษาวัสดุ 
และครุภัณฑของหองสมุด ทําทะเบียน จัดหมวดหมูหนังสือ และทําบัตรรายการหนังสือ แนะนําและ
ใหบริการแกประชาชนในการใชหองสมุด ใหบริการตอบคําถามตางๆ เกี่ยวกับกิจการของหองสมุด และ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ หรือ 
 2. ไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทียบไดไมต่ํากวา
น้ีทางบรรณารักษหรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 1. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานหองสมุดขั้นตนอยางเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ 
 2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายจัดตั้งเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับอ่ืนที่ใช
ในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
 3. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอยางเหมาะสมแก
การปฏิบัติหนาที่ 
 4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา 
 5. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาที่ 
 6. มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสมกับหนาที่ความ
รับผิดชอบของตําแหนง 
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ชื่อตําแหนง    เจาหนาที่หองสมุด 2 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณหรือผูปฏิบัติงานระดับตนเกี่ยวกับงาน
หองสมุดที่มีลักษณะงานคอนขางยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบ หรือสอนงานเปนระยะ หรือปฏิบัติงาน
ตามคําสั่ง แบบอยาง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับการจัดหา ดูแล เก็บรักษา และซอมแซมหนังสือ 
รับผิดชอบอาคาร วัสดุ และครุภัณฑของหองสมุด ทําทะเบียน จัดหมวดหมูหนังสือ และทําบัตรรายการ
หนังสือ แนะนําและใหบริการแกประชาชนในการใชหองสมุด และใหบริการตอบคําถามตางๆ เกี่ยวกับ
กิจการของหองสมุด จัดกิจกรรมของหองสมุดเพื่อสงเสริมเผยแพร และชักจูงใหประชาชนใชหองสมุด
มากขึ้น รวบรวมสถิติและจัดทํารายงานประจําปของหองสมุด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่หองสมุด 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 
หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานหองสมุดหรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดระยะเวลา 2 ป ใหเพ่ิมเปน 5 ป สําหรับคุณวุฒิต่ํากวาที่
กําหนดไวในคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่หองสมุด 1 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่หองสมุด 1 แลว จะตองมี
ความสามารถในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
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ชื่อตําแหนง    เจาหนาที่หองสมุด 3 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณเกี่ยวกับงานหองสมุด ภายใตการกํากับ 
ตรวจสอบ หรือแนะนํา หรือปฏิบัติงานตามคําสั่ง แบบอยาง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูบาง และปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานหองสมุด โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยาง เชน พิจารณาและใหขอเสนอแนะในการจัดหาและคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด และให
เลขหมูหนังสือ ทําดรรชนี ทําบรรณานุกรม ทําสาระสังเขป ใหคําแนะนําในการใชคูมือการศึกษาคนควา
หนังสือในหองสมุด ใหคําปรึกษาแนะนําและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทําบัญชีหนังสือทั้งหมดของหองสมุด 
การจัดทําและรักษาสมุดทะเบียนตางๆ ของหองสมุด การลงบัตรและเรียงบัตรรายการ การทํากฤตภาค 
และการเก็บรวบรวมสถิติตางๆ เกี่ยวกับหองสมุด จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ติดตอประสานงาน 
รวมทั้งควบคุมดูแลการเก็บรักษาและซอมแซมหนังสือ แนะนําการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา 
และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง 
 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่หองสมุด 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 
หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานหองสมุด หรืองานอ่ืน
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 1. มีความรูในวิชาการบรรณารักษศาสตรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
 2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยเทศบาล กฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียบพนักงานเทศบาล และกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับอ่ืนที่
ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
 3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย และของทองถิ่น 
 4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
 5. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
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ชื่อตําแหนง    เจาหนาที่หองสมุด 4 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณเกี่ยวกับงานหองสมุด ภายใตการกํากับ 
ตรวจสอบ หรือแนะนําเฉพาะในบางกรณีที่จําเปน ในการปฏิบัติงานจําเปนตองแกปญหาคอนขางบอย 
ตองประยุกตประสบการณเพ่ือปรับวิธีการและแนวดําเนินการใหเหมาะสมกับสถานการณ และปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับงานหองสมุด โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง 
เชน พิจารณาและใหขอเสนอแนะในการจัดหาและคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด ควบคุม ดูแล เก็บรักษา 
และซอมแซมหนังสือ รับผิดชอบอาคาร วัสดุและครุภัณฑของหองสมุด ทําทะเบียน จัดหมวดหมูหนังสือ 
และทําบัตรรายการหนังสือ แนะนําและใหบริการแกประชาชนในการใชหองสมุด จัดกิจกรรมของหองสมุด
เพ่ือสงเสริม เผยแพร และชักจูงใหประชาชนใชหองสมุดมากขึ้น บริการขอมูลทางคอมพิวเตอร รวบรวม
สถิติ และจัดทํารายงานประจําปของหองสมุด เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่หองสมุด 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 
หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานหองสมุด หรืองานอ่ืนที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่หองสมุด 1 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 2 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานหองสมุดหรือ
งานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่หองสมุด 3 แลว จะตอง 
 1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตางๆ ของสวนราชการที่สังกัด 
 2. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
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ชื่อตําแหนง    เจาหนาที่หองสมุด 5 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณคอนขางสูงเกี่ยวกับงานหองสมุดที่มี
ลักษณะงานคอนขางยาก และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานหองสมุด โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง 
หรือหลายอยาง เชน พิจารณาและใหขอเสนอแนะในการจัดหาและคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด ควบคุม 
ดูแล เก็บรักษา และซอมแซมหนังสือ รับผิดชอบอาคาร วัสดุและครุภัณฑของหองสมุด ทําทะเบียน 
จัดหมวดหมูหนังสือ และทําบัตรรายการหนังสือ แนะนําและใหบริการแกประชาชนในการใชหองสมุดและ
การเลือกหาหนังสือวิชาการเฉพาะดาน จัดกิจกรรมของหองสมุดเพื่อสงเสริม เผยแพร และชักจูงให
ประชาชนใชหองสมุดมากขึ้น บริการขอมูลทางคอมพิวเตอร รวบรวมสถิติ และจัดทํารายงานประจําป
ของหองสมุด เปนตน ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา 
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
  
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่หองสมุด 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 
หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานหองสมุด หรืองานอ่ืนที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่หองสมุด 1 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 3 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานหองสมุดหรือ
งานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่หองสมุด 4 แลว จะตอง 
 1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
 2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 3. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนําและ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
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ชื่อตําแหนง   เจาหนาที่ศูนยเยาวชน 
 
ประเภท   บุคลากรทางการศึกษา 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ของศูนยเยาวชน ที่ปฏิบัติสงเสริมเยาวชนเกี่ยวกับการใช
เวลาวางใหเปนประโยชน การจัดกิจกรรมเพื่อจูงใจประชาชนและเยาวชนในดานตางๆ ไดแก กิจกรรม 
ดานพลศึกษา ศิลป นาฏศิลป หองสมุด และคหกรรมศาสตร การจัดสนามเด็กเล็ก และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่
เกี่ยวของ 
 
ชื่อและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี คือ 
  เจาหนาที่ศูนยเยาวชน 1 ระดับ 1 
  เจาหนาที่ศูนยเยาวชน 2 ระดับ 2 
  เจาหนาที่ศูนยเยาวชน 3 ระดับ 3 
  เจาหนาที่ศูนยเยาวชน 4 ระดับ 4  
  เจาหนาที่ศูนยเยาวชน 5 ระดับ 5 
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ชื่อตําแหนง    เจาหนาที่ศูนยเยาวชน 1 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชนที่ไมยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบใกลชิด หรือ
ตามคําสั่งหรือแนวทางปฏบิัติที่มีอยูอยางแนชัด หรือละเอียดถี่ถวน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
 ในฐานะผูปฏิบัติงานของศูนยเยาวชน ทําหนาที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมดานตางๆ แก
เยาวชนที่เปนสมาชิกศูนยเยาวชน เพ่ือใหรูจักการใชเวลาวางใหเปนประโยชน อันไดแก ดานพลศึกษา 
เชน การสอบ ฝกซอม เลน แขงขัน กีฬาประเภทตางๆ ทั้งกีฬาในรมและกลางแจง ดานศิลป เชน การสอน
หัตถศึกษา การเย็บปกถักรอย ประดิษฐของชํารวย ดานนาฏศิลป เชน การฝกสอนและซอมนาฏศิลป 
ดานหองสมุด ดานคหกรรมศาสตร เชน โภชนาการ การจัดกิจกรรมพิเศษ เชน การจัดทัศนศึกษา คายพักแรม 
และการจัดสนามเด็กเลน เปนตน นอกจากนั้นยังทําหนาที่สํารวจขอมูลสถิติเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 
ติดตามและพัฒนาเด็กเรรอน ประสานงานกับสถานศึกษาและชุมชนและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางคหกรรมศาสตร หัตถกรรม 
วิจิตรศิลป ศิลปประยุกต นาฏศิลป อาหารและโภชนาการหรือ ประกาศนีบัตรทางการศึกษา ทางบรรณารักษ 
หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 1. มีความรูในงานศูนยเยาวชนอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
 2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายจัดตั้งเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนที่ใช
ในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
 3. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอยางเหมาะสมแก
การปฏิบัติงานในหนาที่ 
 4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
 5. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา 
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ชื่อตําแหนง    เจาหนาที่ศูนยเยาวชน 2 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชนที่คอนขางยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป 
หรือตามคําสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบัติหนาที่ อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
 ปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน เชน การจัดกิจกรรมดานตางๆ แก
เยาวชนที่เปนสมาชิกศูนยเยาวชน เพ่ือใหรูจักการใชเวลาวางใหเปนประโยชน ไดแก ดานพลศึกษา เชน 
การสอนฝกซอม เลน แขงขันกีฬาประเภทตางๆ ดานศิลป เชน การสอนหัตถศึกษา เย็บปกถักรอย 
ประดิษฐของชํารวย ดานนาฏศิลป เชน การฝกสอนและซอมนาฏศิลป ดานคหกรรมศาสตร เชน 
โภชนาการ การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดทัศนศึกษา คายพักแรม และการจัดสนามเด็กเลน เปนตน 
นอกจากนั้นยังทําหนาที่สํารวจขอมูลสถิติเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ติดตามและพัฒนาเด็กเรรอน 
ประสานงานกับสถานศึกษาและชุมชนและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่ศูนยเยาวชน 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 
หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชนหรืองาน
อ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดระยะเวลา 2 ป ใหเพ่ิมเปน 5 ป สําหรับผูมีคุณวุฒิที่
กําหนดไวต่ํากวาที่กําหนดไวในคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่ศูนยเยาวชน 1 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมีความรู ความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่ศูนยเยาวชน 1 แลว จะตองมี
ความสามารถในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
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ชื่อตําแหนง    เจาหนาที่ศูนยเยาวชน 3 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชนที่ยากพอสมควร ภายใตการกํากับตรวจสอบ แนะนํา
ของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
 ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง เชน ควบคุมการจัดกิจกรรมดานตางๆ แกเยาวชนที่เปนสมาชิกศูนยเยาวชนเพื่อใหรูจัก
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน ไดแก ดานพลศึกษา นาฏศิลป คหกรรมศาสตร การจัดกิจกรรมพิเศษ 
การจัดทัศนศึกษา คายพักแรม และการจัดสนามเด็กเลน เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมา นอกจากนั้น ยังทําหนาที่สํารวจขอมูลสถิติเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ติดตาม
และพัฒนาเด็กเรรอน ประสานงานกับสถานศึกษาและชุมชน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่ศูนยเยาวชน 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 
หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชนหรืองาน
อ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมีความรู ความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่ศูนยเยาวชน 2 แลว จะตอง 
 1. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทยและของสวนทองถิ่น 
 2. มีความสามารถในการศึกษาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล 
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ชื่อตําแหนง    เจาหนาที่ศูนยเยาวชน 4 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในศูนยเยาวชน รับผิดชอบงานศูนยเยาวชน ภายใตการควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา หรือปฏิบัติงานศูนยเยาวชนที่คอนขางยากมาก และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่
ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
 ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก หรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน โดย
ปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ควบคุมการจัดกิจกรรมตางๆ แกเยาวชนที่เปน
สมาชิกของศูนยเยาวชน ไดแก ดานพลศึกษา นาฏศิลป คหกรรมศาสตร การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัด
ทัศนศึกษา คายพักแรม และการจัดสนามเด็กเลน เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ นอกจากนั้นยังทําหนาที่
และสํารวจขอมูลสถิติเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ติดตามและพัฒนาเด็กเรรอน ประสานงานกับสถานศึกษา
และชุมชน และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่ศูนยเยาวชน 1 และไดดํารงตําแหนง
ในระดับ 3 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน
หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่ศูนยเยาวชน 1 และไดดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวาระดับ 2 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
ศูนยเยาวชนหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมีความรู ความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่ศูนยเยาวชน 3 แลว จะตอง 
 1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตางๆ ของสวนราชการที่สังกัด 
 2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
 3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
 4. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
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ตามประกาศ ก.ท. เรื่องตําแหนงและวิทยฐานะฯ 
ลงวันที่ 5 มกราคม 2550 

ชื่อตําแหนง    เจาหนาที่ศูนยเยาวชน 5 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในศูนยเยาวชน รับผิดชอบงานศูนยเยาวชน ภายใตการควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา หรือปฏิบัติงานศูนยเยาวชนที่ยากมาก และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
 ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรือมีความรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน โดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ควบคุมการจัดกิจกรรมตางๆ แกเยาวชนที่เปนสมาชิกของ
ศูนยเยาวชน ไดแก พลศึกษา นาฏศิลป คหกรรมศาสตร การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดทัศนศึกษา 
คายพักแรม การจัดสนามเด็กเลน เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ นอกจากนั้นยังทําหนาที่สํารวจขอมูล
สถิติเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ติดตามและพัฒนาเด็กเรรอนประสานงานกับสถานศึกษาและชุมชน และ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่ศูนยเยาวชน 1 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 4 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน
หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่ศูนยเยาวชน 1 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํา
กวาระดับ 3 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานศูนย
เยาวชนหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมีความรู ความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่ศูนยเยาวชน 4 แลว จะตอง 
 1. มีความรู ความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
 2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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บัญชีตําแหนงอื่นที ่ก.ท. เทียบเทา 

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
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บัญชตีําแหนงอ่ืนที่ ก.ท. เทียบเทาตามคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 

ที่ ตําแหนง คุณสมบัตเิฉพาะดานประสบการณ
สําหรับผูดํารงตําแหนง 

ตําแหนงอ่ืนที่ ก.ท. เทียบเทา 

1. ครู - ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงครูผูชวยเปน
เวลา 2 ป โดยผานการประเมินการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขมตาม
หลักเกณฑ และวธิีการที่ ก.ท.กําหนด หรือ
ดํารงตําแหนงอ่ืนที่ ก.ท. เทียบเทา 

- ตําแหนงบุคลากรทาง
การศึกษาเทศบาลสายงาน
การศึกษานอกระบบและ
สงเสริมการศกึษา ไดแก 
สันทนาการ นักวิชาการศึกษา 
นักวิชาการวฒันธรรม 
บรรณารักษ ดํารงตําแหนง       
ไมต่ํากวาระดบั 6 

2. รองผูอํานวยการ
สถานศึกษา 

- ดํารงตําแหนงครูมาแลวไมนอยกวา  4 ป
สําหรับผูมีวุฒิปริญญาตรี และ 2 ป สําหรับ
ผูมีวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือดํารงตําแหนง
ศึกษานิเทศก หรือดํารงตําแหนงนักบริหาร
การศึกษา หรอืดํารงตําแหนงอ่ืนที่ ก.ท.
เทียบเทา 

- ตําแหนงอาจารย 1 ไมนอยกวา 
6 ป สําหรับผูมีวุฒิปริญญาตรี   
ไมนอยกวา 4 ป สําหรับผูมี       
วุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือ 
- ตําแหนงไมต่ํากวาอาจารย 2 
รับเงินเดือนในระดับ 6 

3. ศึกษานิเทศก - ดํารงตําแหนงครูมาแลวไมนอยกวา  4 ป
สําหรับผูมีวุฒิปริญญาตรี และ 2 ปสําหรบัผู
มีวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือดํารงตําแหนง
อ่ืนที่ ก.ท.เทียบเทา 

- ตําแหนงอาจารย 1 ไมนอยกวา 
6 ป สําหรับผูมีวุฒิปริญญาตรี   
ไมนอยกวา 4 ป สําหรับผูมีวุฒิ
ปริญญาโทขึ้นไป หรือ 
- ตําแหนงไมต่ํากวาอาจารย 2 
รับเงินเดือนในระดับ 6 

4. หัวหนาฝาย 7 
(นักบริหาร
การศึกษา 7) 

- ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง         
นักบริหารการศึกษา 6 หรอืตําแหนงอ่ืนที่ 
ก.ท.เทียบเทา มาแลวไมนอยกวา 2 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ           
งานบริหารการศึกษาหรืองานอ่ืนที่เกีย่วของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

- ตําแหนงนักบริหารการศึกษา 
คศ.1 มาแลวไมนอยกวา 2 ป 
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ที่ ตําแหนง คุณสมบัตเิฉพาะดานประสบการณ
สําหรับผูดํารงตําแหนง 

ตําแหนงอ่ืนที่ ก.ท. เทียบเทา 

5. ผูอํานวยการกอง
การศึกษา 7  
(นักบริหาร 
การศึกษา 7) 

- ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง 
หัวหนาฝาย 7 (นักบริหารการศึกษา 7) 
หรือตําแหนงอ่ืนที่ ก.ท.เทียบเทา มาแลว
ไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานบริหารการศึกษาหรืองานอื่น 
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
- ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงนัก
บริหารการศึกษา 6 หรือตําแหนงอ่ืนที่ 
ก.ท. เทียบเทา มาแลวไมนอยกวา 4 ป 
โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหาร
การศึกษาหรอืงานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว    
ไมนอยกวา 1 ป 

- ตําแหนงนักบริหารการศึกษา 
คศ.2 มาแลว ไมนอยกวา 2 ป 
หรือ 
 
 
 
- ตําแหนงนักบริหารการศึกษา 
คศ.1 มาแลว ไมนอยกวา 4 ป 

6. ผูอํานวยการ 
กองการศึกษา 8/
รองผูอํานวยการ
สํานักการศึกษา 
8 (นักบริหาร
การศึกษา 8) 

- ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการกองการศึกษา 7 (นักบริหาร
การศึกษา 7) หรือตําแหนงอ่ืนที่ ก.ท.
เทียบเทา มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย
จะตองปฏิบตังิานเกี่ยวกับงานบริหาร
การศึกษาหรอืงานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป หรือ 
- ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง 
หัวหนาฝาย 7 (นักบริหารการศึกษา 7) 
หรือตําแหนงอ่ืนที่ ก.ท.เทียบเทา มาแลว
ไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานบริหารการศึกษาหรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

- ตําแหนงผูอํานวยการกอง
การศึกษา คศ.2 มาแลว          
ไมนอยกวา 2 ป หรือ 
 
 
 
 
- ตําแหนงนักบริหารการศึกษา 
คศ.2 มาแลวไมนอยกวา 4 ป 

9. ผูอํานวยการ
สํานักการศึกษา 
9 (นักบริหาร
การศึกษา 9) 

- ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง 
ผูอํานวยการกองการศึกษา 8 (นักบริหาร
การศึกษา 8) หรือ รองผูอํานวยการสํานกั
การศึกษา 8 (นักบริหารการศึกษา 8) หรือ
ตําแหนงอ่ืนที่ ก.ท.เทียบเทา มาแลว        
ไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานบริหารการศึกษาหรืองานอื่น 
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

- ตําแหนงผูอํานวยการ             
กองศึกษา คศ.3 หรือ           
รองผูอํานวยการสํานัก
การศึกษา คศ.3 มาแลว            
ไมนอยกวา 4 ป 
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ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

เร่ือง หลักเกณฑการกําหนดจํานวนตาํแหนงขาราชการครูองคการบริหารสวนจังหวัด 
และบุคลากรสนับสนุนการสอน(พนักงานจางตามภารกิจ)ที่สังกัดสถานศึกษา 

------------------------------------ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (3) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เร่ือง
หลักเกณฑการกําหนดมาตรฐานกําหนดตําแหนงขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (เพิ่มเติม) 
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2549 เม่ือวันที่ 25 มกราคม 2549 จึงมีมติเห็นชอบใหกําหนดหลักเกณฑการกําหนด
ตําแหนงและจํานวนตําแหนงขาราชการครูองคการบริหารสวนจังหวัดและบุคลากรสนับสนุนการสอน
(พนักงานจางตามภารกิจ) ที่สังกัดสถานศึกษาไวดังตอไปน้ี 
 1. สถานศึกษา กําหนดใหมีการจัดการศึกษาระดับใดระดับหน่ึงหรือหลายระดับ ดังน้ี 
   - ระดับกอนประถมศึกษา -  ระดับมัธยมศึกษา 
   - ระดับประถมศึกษา -  ระดับอาชีวศึกษา 
 2. หองเรียน กําหนดใหมีนักเรียนหองละ 40 คน เศษที่เหลือถาเกิน 10 คนขึ้นไป ใหจัด
เพ่ิม 1 หองเรียน (ยกเวนระดับกอนประถมศึกษา ใหมีนักเรียนหองละ 30 คน) 
 3. บุคลากรในสถานศึกษา กําหนดใหมีขาราชการครู 2 สายงาน และบุคลากรสนับสนุน
การสอน (พนักงานจางตามภารกิจ) ดังน้ี 
  3.1 สายงานบริหารสถานศึกษา ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษา และรองผูอํานวยการ
สถานศึกษา 
  3.2 สายงานการสอน ไดแก ครูผูชวย และครู 
  3.3 บุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจางตามภารกิจ) ไดแก 
   - กลุมตําแหนงการเงิน/บัญชี/พัสดุ 
   -  กลุมตําแหนงธุรการ/บันทึกขอมูล 
   - กลุมตําแหนงโภชนาการ/อนามัยโรงเรียน 
   - กลุมตําแหนงคอมพิวเตอร/โสตทัศนศึกษา 
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 4. เกณฑการกําหนดจํานวนตําแหนง 
  4.1 กรณีสถานศึกษาที่มีนักเรียน 120 คน ลงมา 
 

ตําแหนง 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. บุคลกรสนบัสนุนการสอน - - - 1 1 1 

 
หมายเหต ุ ใหผูอํานวยการสถานศึกษาและรองผูอํานวยการสถานศึกษาปฏิบัติการสอนไมนอยกวา 
สัปดาหละ 5 ชั่วโมง 
 
  4.2 กรณีสถานศึกษาที่มีนักเรียน 121 คนขึ้นไป 
   4.2.1 สายงานบริหารสถานศึกษา 
    - นักเรียน 121 – 359 คน มีผูบริหาร 1 ตําแหนง 
    - นักเรียน 360 – 719 คน มีผูบริหาร 1 ตําแหนง รองผูบริหาร           

1 ตําแหนง 
    -  นักเรียน 720 – 1,079 คน มีผูบริหาร 1 ตําแหนง รองผูบริหาร          

2 ตําแหนง 
    - นักเรียน 1,080 – 1,679 คน มีผูบริหาร 1 ตําแหนง รองผูบริหาร              

3 ตําแหนง 
    - นักเรียน 1,680 คนขึ้นไป มีผูบริหาร 1 ตําแหนง รองผูบริหาร                   

4 ตําแหนง 
    หมายเหตุ ใหผูอํานวยการสถานศึกษาและรองผูอํานวยการสถานศึกษา 
ปฏิบัติการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ 5 ชั่วโมง และใหรองผูอํานวยการสถานศึกษาปฏิบัติงานดานบริหาร 
ดังน้ี 
    - สถานศึกษาที่มีรองผูอํานวยการสถานศึกษา 1 คน ตองทําหนาที่ทั้งดาน

วิชาการบริหาร ปกครองและบริการ 
    - สถานศึกษาที่มีรองผูอํานวยการสถานศึกษา 2 คน แบงงานเปน 2 ฝาย 

คือฝายวิชาการกับฝายบริหาร ปกครองและบริการ 
    - สถานศึกษาที่มีรองผูอํานวยการสถานศึกษา 3 คน แบงงานเปน 3 ฝาย 

คือฝายวิชาการ ฝายบริหาร กับฝายปกครองและบริการ 
    -  สถานศึกษาที่มีรองผูอํานวยการสถานศึกษา 4 คน แบงงานเปน 4 ฝาย 

คือฝายวิชาการ ฝายบริหาร ฝายปกครอง และฝายบริการ 
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   4.2.2 สายงานการสอน 
    1)  จํานวนครูระดับกอนประถมศึกษา 
      จํานวนหองเรียน x นักเรียน : หอง  +  นักเรียนทั้งหมด 
     =       นักเรียน : ครู นักเรียน : ครู  
                                  2 
         (อัตราสวน   นักเรียน : ครู = 25 : 1  นักเรียน : หอง = 30 : 1) 
 
    2) จํานวนครูระดับประถมศึกษา 
      จํานวนหองเรียน x นักเรียน : หอง  +  นักเรียนทั้งหมด 
     =       นักเรียน : ครู นักเรียน : ครู  
                                  2 
              (อัตราสวน   นักเรียน : ครู = 25 : 1  นักเรียน : หอง = 40 : 1) 
 
    3) จํานวนครูระดับมัธยมศึกษา 
     = จํานวนหองเรียน x นักเรียน : หอง   
           นักเรียน : ครู 
     (อัตราสวน   นักเรียน : ครู = 20 : 1  นักเรียน : หอง = 40 : 1) 
 
    4) จํานวนครูระดับอาชีวศึกษา 
     = จํานวนหองเรียน x นักเรียน : หอง   
           นักเรียน : ครู 
     (อัตราสวน   นักเรียน : ครู = 20 : 1  นักเรียน : หอง = 40 : 1) 
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  4.3 บุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจางตามภารกิจ) 
   4.3.1 บุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจางตามภารกิจ) ใหมีจํานวนประมาณ
รอยละ 10 ของจํานวนขาราชการครูองคการบริหารสวนจังหวัด สายงานการสอนทั้งในระดับกอน
ประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ดังน้ี 
 

จํานวนนักเรียน จํานวนขาราชการคร ู
สายงานการสอน 

บุคลากร 
สนับสนุนการสอน 

ความรูความสามารถ 

101-200 6 1 พิจารณาตามความจําเปน ดังนี้ 

201-400 12 1 1. การเงิน/บัญชี/พัสดุ 

401-600 20 2 2. ธุรการ/บันทึกขอมูล 

601-800 28 3 3. โภชนาการ/อนามัยโรงเรียน 

801-1,000 36 4 4. คอมพิวเตอร/โสตทัศนศึกษา 

1,001-1,200 44 4  

1,201-1,400 52 5  

1,401-1,600 60 6  

1,601-1,800 68 7  

1,801-2,000 76 8  

2,001-2,200 84 8  

2,201-2,400 92 9 หมายเหต ุการกําหนดตําแหนง 

2,401-2,600 100 10 บุคลกรสนับสนุนการสอน 

2,601-2,800 108 11 (พนักงานจางตามภารกิจ) 

2,801-3,000 116 12 ใหเปนไปตามความจําเปน 

3,001-4,000 140 14  
 

 4.3.2 สําหรับสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังขาราชการครู สายงานการสอนเกินเกณฑที่
กําหนดจะมีบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจางตามภารกิจ) ได จํานวนเทาใด ใหเสนอ
คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พิจารณาเปนกรณีๆ ไป 

 ทั้งน้ี ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

   ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2549 
 
 
 

(นายสมชาย  สุนทรวัฒน) 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
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ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 

เร่ือง หลักเกณฑการกําหนดจํานวนตาํแหนงพนักงานครูเทศบาลและ 
บุคลากรสนบัสนุนการสอน(พนักงานจางตามภารกิจ)ที่สังกัดสถานศึกษา 

--------------------------------- 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และขอ 2 วรรคสอง แหงประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง ลงวันที่ 
22 พฤศจิกายน 2544 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการประชุมครั้งที่ 12/2548 เมื่อวันที่ 
21 ธันวาคม 2548 จึงไดมีมติใหยกเลิกประกาศหลักเกณฑการกําหนดตําแหนงและจํานวนตําแหนง
พนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 และเห็นชอบใหกําหนดหลักเกณฑ
การกําหนดตําแหนงและจํานวนตําแหนงพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจาง
ตามภารกิจ)ที่สังกัดสถานศึกษา ไวดังตอไปน้ี 
 1. สถานศึกษา กําหนดใหมีการจัดการศึกษาระดับใดระดับหน่ึงหรือหลายระดับ ดังน้ี 
   - ระดับกอนประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษา 
   - ระดับประถมศึกษา - ระดับอาชีวศึกษา 
 2. หองเรียน กําหนดใหมีนักเรียนหองละ 40 คน เศษที่เหลือถาเกิน 10 คนขึ้นไป ใหจัด
เพ่ิม 1 หองเรียน (ยกเวนระดับกอนประถมศึกษา ใหมีนักเรียนหองละ 30 คน) 
 3. บุคลากรในสถานศึกษา กําหนดใหมีพนักงานครู 2 สายงาน และบุคลากรสนับสนุน
การสอน (พนักงานจางตามภารกิจ) ดังน้ี 
  3.1 สายงานบริหารสถานศึกษา ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษา และรองผูอํานวยการ
สถานศึกษา 
  3.2 สายงานการสอน ไดแก ครูผูชวย และครู 
  3.3 บุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจางตามภารกิจ) ไดแก 
   - กลุมตําแหนงการเงิน/บัญชี/พัสดุ 
   -  กลุมตําแหนงธุรการ/บันทึกขอมูล 
   - กลุมตําแหนงโภชนาการ/อนามัยโรงเรียน 
   - กลุมตําแหนงคอมพิวเตอร/โสตทัศนศึกษา 
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 4. เกณฑการกําหนดจํานวนตําแหนง 
  4.1 กรณีที่ 1 สถานศึกษาที่มีนักเรียน 120 คน ลงมา 
 

ตําแหนง 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. บุคลกรสนับสนุนการสอน - - - 1 1 1 

 
หมายเหต ุ ใหผูอํานวยการสถานศึกษาและรองผูอํานวยการสถานศึกษาปฏิบัติการสอนไมนอยกวา 
สัปดาหละ 5 ชั่วโมง 
 
  4.2 กรณีที่ 2สถานศึกษาที่มีนักเรียน 121 คนขึ้นไป 
   4.2.1 สายงานบริหารสถานศึกษา 
    - นักเรียน 121 – 359 คน มีผูบริหาร 1 ตําแหนง 
    - นักเรียน 360 – 719 คน  มีผูบริหาร 1 ตําแหนง รองผูบริหาร 

1 ตาํแหนง 
    -  นักเรียน 720 – 1,079 คน มีผูบริหาร 1 ตําแหนง รองผูบริหาร 

2 ตําแหนง 
    - นักเรียน 1,080 – 1,679 คน มีผูบริหาร 1 ตําแหนง รองผูบริหาร 

3 ตําแหนง 
    - นักเรียน 1,680 คนขึ้นไป มีผูบริหาร 1 ตําแหนง รองผูบริหาร 

4 ตําแหนง 
    หมายเหตุ ใหผูอํานวยการสถานศึกษาและรองผูอํานวยการสถานศึกษา 
ปฏิบัติการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ 5 ชั่วโมง และใหรองผูอํานวยการสถานศึกษาปฏิบัติงานดาน
บริหาร ดังน้ี 
    - สถานศึกษาที่มีรองผูอํานวยการสถานศึกษา 1 คน ตองทําหนาที่ทั้งดาน

วิชาการบริหาร ปกครองและบริการ 
    - สถานศึกษาที่มีรองผูอํานวยการสถานศึกษา 2 คน แบงงานเปน 2 ฝาย 

คือฝายวิชาการกับฝายบริหาร ปกครองและบริการ 
    - สถานศึกษาที่มีรองผูอํานวยการสถานศึกษา 3 คน แบงงานเปน 3 ฝาย 

คือฝายวิชาการ ฝายบริหาร กับฝายปกครองและบริการ 
    -  สถานศึกษาที่มีรองผูอํานวยการสถานศึกษา 4 คน แบงงานเปน 4 ฝาย 

คือฝายวิชาการ ฝายบริหาร ฝายปกครอง และฝายบริการ 
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   4.2.2 สายงานการสอน 
    1) จํานวนครูระดับกอนประถมศึกษา 
      จํานวนหองเรียน x นักเรียน : หอง  + นักเรียนทั้งหมด 
     =     นักเรียน : ครู  นักเรียน : ครู  
                                           2 
     อัตราสวน   นักเรียน : ครู = 25 : 1  นักเรียน : หอง = 30 : 1  
 
    2) จํานวนครูระดับประถมศึกษา 
      จํานวนหองเรียน x นักเรียน : หอง  + นักเรียนทั้งหมด 
     =     นักเรียน : ครู  นักเรียน : ครู  
                                           2 
              อัตราสวน   นักเรียน : ครู = 25 : 1  นักเรียน : หอง = 40 : 1  
 
    3) จํานวนครูระดับมัธยมศึกษา 
     = จํานวนหองเรียน x นักเรียน : หอง   
               นักเรียน : ครู 
     อัตราสวน   นักเรียน : ครู = 20 : 1  นักเรียน : หอง = 40 : 1  
 
    4) จํานวนครูระดับอาชีวศึกษา 
     = จํานวนหองเรียน x นักเรียน : หอง   
               นักเรียน : ครู 
     อัตราสวน   นักเรียน : ครู = 20 : 1  นักเรียน : หอง = 40 : 1  
 
  4.3 เกณฑบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจางตามภารกิจ) 
   4.3.1 บุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจางตามภารกิจ) ใหมีจํานวนประมาณ
รอยละ 10 ของจํานวนพนักงานครูเทศบาล สายงานการสอนทั้งในระดับกอนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ดังน้ี 
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จํานวนนักเรียน จํานวนพนักงานครู 
สายงานการสอน 

บุคลากร 
สนับสนุนการสอน 

ความรูความสามารถ 

101-200 6 1 พิจารณาตามความจําเปน ดังนี้ 

201-400 12 1 1. การเงิน/บัญชี/พัสดุ 

401-600 20 2 2. ธุรการ/บันทึกขอมูล 

601-800 28 3 3. โภชนาการ/อนามัยโรงเรียน 

801-1,000 36 4 4. คอมพิวเตอร/โสตทัศนศึกษา 

1,001-1,200 44 4  

1,201-1,400 52 5  

1,401-1,600 60 6  

1,601-1,800 68 7  

1,801-2,000 76 8  

2,001-2,200 84 8  

2,201-2,400 92 9 หมายเหตุ การกําหนดตําแหนง 

2,401-2,600 100 10 บุคลกรสนับสนุนการสอน 

2,601-2,800 108 11 (พนักงานจางตามภารกิจ) 

2,801-3,000 116 12 ใหเปนไปตามความจําเปน 

3,001-4,000 140 14  

 
   4.3.2 สําหรับสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังพนักงานครูเทศบาล สายงานการสอน
เกินเกณฑที่ ก.ท.กําหนดจะมีบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจางตามภารกิจ) ไดจํานวนเทาใด 
ใหเสนอ ก.ท.จ. พิจารณาเปนกรณีๆ ไป 
   4.3.3 สําหรับพนักงานครูเทศบาล สายงานผูสนับสนุนการสอน (ครู ส) ตามประกาศ
หลักเกณฑการกําหนดตําแหนงและจํานวนตําแหนงพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาเดิม ใหปรับ
เปนพนักงานครูเทศบาลสังกัดสถานศึกษา สายงานการสอน ตามประกาศหลักเกณฑน้ี 

 ทั้งน้ี ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

   ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2549 
 
 

(นายสมชาย  สุนทรวัฒน) 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
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ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 

เร่ือง  หลักเกณฑการกําหนดจํานวนตําแหนงพนกังานครูองคการบริหารสวนตําบล 
และบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจางตามภารกิจ) ที่สังกัดสถานศึกษา 

----------------------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (3) ประกอบมาตรา 26 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดมาตรฐานกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 
12 พฤษภาคม 2547 คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2549 เม่ือ
วันที่ 25 มกราคม 2549 จึงมีมติเห็นชอบใหกําหนดหลักเกณฑการกําหนดตําแหนงและจํานวนตําแหนง
พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลและบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจางตามภารกิจ) ที่สังกัด
สถานศึกษา ไวดังตอไปน้ี 
 1. สถานศึกษา กําหนดใหมีการจัดการศึกษาระดับใดระดับหน่ึงหรือหลายระดับ ดังน้ี 
   - ระดับกอนประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษา 
   - ระดับประถมศึกษา - ระดับอาชีวศึกษา 
 2. หองเรียน กําหนดใหมีนักเรียนหองละ 40 คน เศษที่เหลือถาเกิน 10 คนขึ้นไป ใหจัด
เพ่ิม 1 หองเรียน (ยกเวนระดับกอนประถมศึกษา ใหมีนักเรียนหองละ 30 คน) 
 3. บุคลากรในสถานศึกษา กําหนดใหมีพนักงานครู 2 สายงาน และบุคลากรสนับสนุนการ
สอน (พนักงานจางตามภารกิจ) ดังน้ี 
  3.1 สายงานบริหารสถานศึกษา ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษา และรองผูอํานวยการ
สถานศึกษา 
  3.2 สายงานการสอน ไดแก ครูผูชวย และครู 
  3.3 บุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจางตามภารกิจ) ไดแก 
   - กลุมตําแหนงการเงิน/บัญชี/พัสดุ 
   -  กลุมตําแหนงธุรการ/บันทึกขอมูล 
   - กลุมตําแหนงโภชนาการ/อนามัยโรงเรียน 
   - กลุมตําแหนงคอมพิวเตอร/โสตทัศนศึกษา 
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 4. เกณฑการกําหนดจํานวนตําแหนง 
  4.1 กรณีสถานศึกษาที่มีนักเรียน 120 คน ลงมา 
 

ตําแหนง 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. บุคลกรสนบัสนุนการสอน - - - 1 1 1 
 
หมายเหต ุ ใหผูอํานวยการสถานศึกษาและรองผูอํานวยการสถานศึกษาปฏิบัติการสอนไมนอยกวา 
สัปดาหละ 5 ชั่วโมง 
 
  4.2 กรณีสถานศึกษาที่มีนักเรียน 121 คนขึ้นไป 
   4.2.1 สายงานบริหารสถานศึกษา 
    - นักเรียน 121 – 359 คน มีผูบริหาร 1 ตําแหนง 
    - นักเรียน 360 – 719 คน       มีผูบริหาร 1 ตําแหนง รองผูบริหาร 

1 ตําแหนง 
    -  นักเรียน 720 – 1,079 คน  มีผูบริหาร 1 ตําแหนง รองผูบริหาร 

2 ตําแหนง 
    - นักเรียน 1,080 – 1,679 คน  มีผูบริหาร 1 ตําแหนง รองผูบริหาร 

3 ตําแหนง 
    - นักเรียน 1,680 คนขึ้นไป  มีผูบริหาร 1 ตําแหนง รองผูบริหาร 

4 ตําแหนง 
    หมายเหตุ ใหผูอํานวยการสถานศึกษาและรองผูอํานวยการสถานศึกษา 
ปฏิบัติการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ 5 ชั่วโมง และใหรองผูอํานวยการสถานศึกษาปฏิบัติงานดาน
บริหาร ดังน้ี 
    - สถานศึกษาที่มีรองผูอํานวยการสถานศึกษา 1 คน ตองทําหนาที่ทั้งดาน

วิชาการบริหาร ปกครองและบริการ 
    - สถานศึกษาที่มีรองผูอํานวยการสถานศึกษา 2 คน แบงงานเปน 2 ฝาย 

คือฝายวิชาการกับฝายบริหาร ปกครองและบริการ 
    - สถานศึกษาที่มีรองผูอํานวยการสถานศึกษา 3 คน แบงงานเปน 3 ฝาย 

คือฝายวิชาการ ฝายบริหาร กับฝายปกครองและบริการ 
    -  สถานศึกษาที่มีรองผูอํานวยการสถานศึกษา 4 คน แบงงานเปน 4 ฝาย 

คือฝายวิชาการ ฝายบริหาร ฝายปกครอง และฝายบริการ 
 



115 

   4.2.2 สายงานการสอน 
    1) จํานวนครูระดับกอนประถมศึกษา 
      จํานวนหองเรียน x นักเรียน : หอง  + นักเรียนทั้งหมด 
     =         นักเรียน : ครู นักเรียน : ครู  
                               2 
     (อัตราสวน   นักเรียน : ครู = 25 : 1  นักเรียน : หอง = 30 : 1) 
 
    2) จํานวนครูระดับประถมศึกษา 
      จํานวนหองเรียน x นักเรียน : หอง  + นักเรียนทั้งหมด 
     =         นักเรียน : ครู นักเรียน : ครู  
                               2 
     (อัตราสวน   นักเรียน : ครู = 25 : 1  นักเรียน : หอง = 40 : 1) 
 
    3) จํานวนครูระดับมัธยมศึกษา 
     = จํานวนหองเรียน x นักเรียน : หอง   
               นักเรียน : ครู 
            (อัตราสวน   นักเรียน : ครู = 20 : 1  นักเรียน : หอง = 40 : 1) 
 
    4) จํานวนครูระดับอาชีวศึกษา 
     = จํานวนหองเรียน x นักเรียน : หอง   
               นักเรียน : ครู 
     (อัตราสวน   นักเรียน : ครู = 20 : 1  นักเรียน : หอง = 40 : 1) 
 
  4.3 บุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจางตามภารกิจ) 
   4.3.1 บุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจางตามภารกิจ) ใหมีจํานวนประมาณ
รอยละ 10 ของจํานวนพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล สายงานการสอนทั้งในระดับกอน
ประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ดังน้ี 
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จํานวนนักเรียน 
จํานวนพนักงานครู 
สายงานการสอน 

บุคลากร 
สนับสนุนการสอน 

ความรูความสามารถ 

101-200 6 1 พิจารณาตามความจําเปน ดังนี้ 

201-400 12 1 1. การเงิน/บัญชี/พัสดุ 

401-600 20 2 2. ธุรการ/บันทึกขอมูล 

601-800 28 3 3. โภชนาการ/อนามัยโรงเรียน 

801-1,000 36 4 4. คอมพิวเตอร/โสตทัศนศึกษา 

1,001-1,200 44 4  

1,201-1,400 52 5  

1,401-1,600 60 6  

1,601-1,800 68 7  

1,801-2,000 76 8  

2,001-2,200 84 8  

2,201-2,400 92 9 หมายเหต ุการกําหนดตําแหนง 

2,401-2,600 100 10 บุคลกรสนับสนุนการสอน 

2,601-2,800 108 11 (พนักงานจางตามภารกิจ) 

2,801-3,000 116 12 ใหเปนไปตามความจําเปน 

3,001-4,000 140 14  

 
   4.3.2 สําหรับสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังพนักงานครู สายงานการสอนเกินเกณฑ
ที่กําหนดจะมีบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจางตามภารกิจ) ไดจํานวนเทาใด ใหเสนอ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล พิจารณาเปนกรณีๆ ไป 

 ทั้งน้ี ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

   ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2549 
 

 
 

(นายสมชาย   สุนทรวัฒน) 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
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ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 

เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตัง้ การยาย 
การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบล 

(เพิ่มเติม) 
************************** 

 

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
(ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง 
การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบล 
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (5) ประกอบมาตรา 26 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2547 เม่ือวันที่ 25 มีนาคม 2547 ไดมีมติใหปรับปรุงแกไขประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก 
การบรรจุ และแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับ
พนักงานสวนตําบลดังตอไปน้ี 
 1. ใหยกเลิกความในขอ 2 วรรคหนึ่ง ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
(ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง 
การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบล 
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และใหใชความดังตอไปน้ีแทน 
  “ขอ 2 การสอบแขงขัน ใหองคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการสอบแขงขัน เพ่ือ
บรรจุบุคคลเขาเปนพนักงานสวนตําบล ในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถดําเนินการไดอาจ
รองขอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลดําเนินการแทนใหกอน หากไมสามารถทําไดใหรองขอสวน
ราชการ หรือหนวยงานของรัฐดําเนินการแทนก็ได” 
 2. ใหยกเลิกความในขอ 3 วรรคหนึ่ง ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
(ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง 
การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบล 
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และใหใชความดังตอไปน้ีแทน 
  “ขอ 3 การคัดเลือก กรณีมีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน เพ่ือบรรจุบุคคลเขารับ
ราชการและแตงตั้งใหเปนพนักงานสวนตําบลในองคการบริหารสวนตําบลน้ัน ตามขอ 9 และขอ 10 ให
องคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการคัดเลือก ในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถ
ดําเนินการไดอาจรองขอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลดําเนินการแทนใหกอน หากไมสามารถทํา
ไดใหรองขอสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐดําเนินการแทนก็ได” 
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 3. ใหยกเลิกความในขอ 4 วรรคหนึ่ง ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
(ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง 
การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบล 
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และใหใชความดังตอไปน้ีแทน 
  “ขอ 4 การสอบคัดเลือก เพ่ือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงตาม ขอ 1(3) 
(สอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน) ใหองคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการสอบคัดเลือก ในกรณีที่
องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถดําเนินการได อาจรองขอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
ดําเนินการแทนใหกอน หากไมสามารถทําไดใหรองขอสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐดําเนินการแทน
ก็ไดโดยแตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก จํานวนไมนอยกวา 7 คน ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบลกําหนด” 
 4. ใหยกเลิกความในขอ 5 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม ของประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก 
การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับ
พนักงานสวนตําบล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และใหใชความดังตอไปน้ีแทน 
  “ขอ 5 การคัดเลือก เพ่ือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
ตามขอ 1(4) ใหองคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการคัดเลือก ในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบล
ไมสามารถดําเนินการได อาจรองขอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลดําเนินการแทนใหกอน 
หากไมสามารถทําใหไดใหรองขอสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐดําเนินการแทนก็ได โดยแตงตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือก จํานวนไมนอยกวา 7คน ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบลกําหนด  

ฯลฯ 
  ในกรณีตําแหนงบริหารวางลงหลายตําแหนงในหลายองคการบริหารสวนตําบลและใน
หลายจังหวัด เพ่ือประโยชนในการพัฒนาพนักงานสวนตําบลใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลเปนสวนรวม องคการบริหารสวนตําบลอาจเสนอคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลเพื่อรองขอใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลเปนผูประสานการโอนตามขอ 30 ก็ได ทั้งน้ี 
ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด” 
 5. ใหยกเลิกความในขอ 6 ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน 
การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2544 และใหใชความดังตอไปน้ีแทน 
  “ขอ 6 การดําเนินการคัดเลือก โดยการสอบแขงขัน การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม
จําเปนตองสอบแขงขัน การสอบคัดเลือก และการคัดเลือกตามที่กําหนดในหมวดนี้ องคการบริหารสวน
ตําบลหรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล หรือสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐที่ไดรับการรองขอให
เปนผูดําเนินการแทน ตองดําเนินการอยางเปดเผย โปรงใส สามารถตรวจสอบได โดยคํานึงถึงหลัก
วิชาการวัดผลความเปนธรรม ความเสมอภาค และตองเปดโอกาสใหพนักงานสวนตําบลอ่ืน ที่มี
คุณสมบัติครบถวน และมีความประสงคสมัครเขารับการคัดเลือก มีสิทธิเขารับการคัดเลือกดวย 
โดยประกาศผลการ คัดเลือกใหดําเนินการอยางเปดเผย 
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 6. ใหยกเลิกความในขอ 21 ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน 
การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2544 และใหใชความดังตอไปน้ีแทน 
  “ขอ 21 ในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลมีตําแหนงบริหารวางลงหรือตําแหนงวางที่
กําหนดขึ้นใหม ใหองคการบริหารสวนตําบลรายงานตําแหนงวางนั้นให ก.อบต.จังหวัด ทราบ ภายใน 7 วัน 
นับแตวันที่มีตําแหนงวาง และใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงที่วางนั้น ภายใน 90 วัน นับแตวันที่ตําแหนงน้ันวางลง สําหรับกรณีที่องคการบริหารสวนตําบล
มีตําแหนงวางและไมประสงคจะแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงนั้น ใหองคการบริหารสวนตําบลรายงาน
เหตุผลความจําเปนให ก.อบต.จังหวัด พิจารณาใหความเห็นชอบ 
  ในการดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารที่วางตามวรรคหนึ่ง
ใหองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาดําเนินการตามลําดับดังตอไปน้ี 
  (1) ใหองคการบริหารสวนตําบลรับโอนพนักงานสวนตําบลจากองคการบริหารสวนตําบล
อ่ืนมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารที่วาง ภายใน 15 วัน นับแตวันที่มีตําแหนงวาง ตาม ขอ 27 วรรคหนึ่ง 
  (2) หากไมสามารถดําเนินการตาม (1) ได ใหประกาศรับสมัครเพ่ือรับโอนพนักงาน
สวนตําบล ในตําแหนงและระดับเดียวกับตําแหนงที่วาง เพ่ือโอนพนักงานสวนตําบลอ่ืนมาแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงที่วาง ตาม ขอ 27 วรรคสอง 
  (3) หากไมสามารถดําเนินการตามขอ (2) ไดใหดําเนินการโดยวิธีสอบคัดเลือกหรือ
การคัดเลือกเพ่ือเลื่อนระดับสูงขึ้นแทนตําแหนงที่วาง ตามขอ 4 หรือขอ 5 แลวแตกรณี 
  (4) ใหดําเนินการเปดรับสมัครเพื่อรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นประเภทอ่ืน ซ่ึงดํารง
ตําแหนงบริหารหรือขาราชการประเภทอื่น ซ่ึงมีลักษณะงานเทียบเคียงไดกับดํารงตําแหนงบริหารโดยมี
หนังสือรับรองจากสวนราชการตนสังกัด ตามขอ 32 วรรคสอง ทั้งนี้ โดยใหดําเนินการรวมกับการโอน
โดยวิธีการคัดเลือกตาม (2) ดวย และผูจะขอใหรับโอนจะตองมีระดับตําแหนงไมต่ํากวาตําแหนงที่จะ
แตงตั้งน้ัน 
  ในการดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารที่วางตามวรรคหนึ่ง
หากองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาวามีเหตุผล ความจําเปนและเพื่อประโยชนตอราชการองคการ
บริหารสวนตําบลจะดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงวางโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือ
หลายวิธี ซ่ึงไมเปนไปตามลําดับตามที่กําหนดได 
  กรณีที่ดําเนินการตามวรรคสองภายในระยะเวลาที่กําหนดแลว ยังไมสามารถสรรหา
บุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่วางดังกลาวได หากปลอยทิ้งไวอาจเกิดความเสียหายอยางรายแรง
ตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ให ก.อบต.จังหวัด แจงใหองคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานทั่วไปที่กําหนดไวดวย” 
 7.  ใหยกเลิกความในขอ 27 ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน 
การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2544 และใหใชความดังตอไปน้ีแทน 
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  “ขอ 27 ภายใตบังคับขอ 21 และขอ 26 เพ่ือประโยชนในการพัฒนาพนักงานสวนตําบล 
ใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนสวนรวม เม่ือไดรับการรองขอ
จากองคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล อาจพิจารณาประสานการโอน และมีมติ
ใหความเห็นชอบใหรับโอนพนักงานสวนตําบลจากองคการบริหารสวนตําบลอื่นที่ประสงคขอโอนมาเปน
พนักงานสวนตําบลในตําแหนงผูบริหารที่วางขององคการบริหารสวนตําบลนั้น โดยนายกองคการบริหาร
สวนตําบลที่เกี่ยวของไดตกลงยินยอมการโอนนั้นแลว และองคการบริหารสวนตําบลที่รับโอนไดเสนอขอ
ความเห็นชอบตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลภายใน 15 วัน นับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง 
เม่ือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล
ออกคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม และไดรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม 
  ในกรณีการโอนพนักงานสวนตําบลมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารที่วางเม่ือพน
ระยะเวลาตามที่กําหนดในวรรคหนึ่ง ใหองคการบริหารสวนตําบล ดําเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลกําหนด โดยมีเง่ือนไข ดังน้ี 
  (1) แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก จํานวนไมนอยกวา 7 คน ตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด 
  (2) ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล กําหนดหลักเกณฑ วิธีการคัดเลือก กําหนด
คุณสมบัติของผูที่มีสิทธิเขารับการคัดเลือกและประกาศใหพนักงานสวนตําบลทราบเปนการทั่วไป 
  (3) ใหคณะกรรมการคัดเลือก ดําเนินการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติตามที่กําหนดและ
ไดแจงความประสงคสมัครเขารับการคัดเลือก และประกาศผลการคัดเลือกเสนอใหองคการบริหาร
สวนตําบลพิจารณา” 
 8. ใหยกเลิกความในขอ 29 (2) ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
(ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง 
การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบล 
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และใหใชความดังตอไปน้ีแทน 

ฯลฯ 
  “(2) กรณีเห็นวาเปนความขัดแยงในการบริหารงานหากอยูรวมกันไมเกิดผลดีตอทาง
ราชการ หากใหพนักงานสวนตําบลผูน้ันปฏิบัติหนาที่อยูตอไปจะเกิดความเสียหาย ใหคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลพิจารณาประสานการโอนพนักงานสวนตําบลผูน้ัน ไปดํารงตําแหนงในองคการ
บริหารสวนตําบลอ่ืนภายในจังหวัดเดียวกันได โดยใหดํารงตําแหนงที่ไมสูงกวาเดิมและไดรับเงินเดือนใน
ขั้นที่ไมสูงกวาเดิมโดยพิจารณาดําเนินการตามลําดับ ดังน้ี 
   (ก) พิจารณาโอนพนักงานสวนตําบลผูน้ันสับเปลี่ยนกับพนักงานสวนตําบลสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลแหงอ่ืนที่มีความขัดแยงในการบริหารงานในลักษณะเดียวกันภายในจังหวัด
เดียวกันกอน 
   (ข) กรณีมีตําแหนงวางในองคการบริหารสวนตําบลอ่ืนภายในจังหวัดเดียวกัน 
กอนที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจะมีมติใหโอนไปดํารงตําแหนงที่วางนั้น ใหคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลสอบถามความเห็นของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลกอน จึงจะ
มีมติโอนใหพนักงานสวนตําบลไปดํารงตําแหนงดังกลาว 
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   (ค) กรณีที่ไมสามารถโอนภายในจังหวัดไดตาม (ก) หรือ (ข) และเห็นวาหากให
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอยูตอไปจะเกิดความเสียหายตอทางราชการ และเปนอันตรายตอพนักงานสวน
ตําบลผูน้ัน คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล อาจพิจารณามีมติใหพนักงานสวนตําบลผูน้ันประจํา
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) โดยกําหนดระยะเวลาประจํา
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ ไมเกิน 6 เดือน เพ่ือรอการโอนภายในจังหวัดเดียวกันหรือโอน
ระหวางจังหวัดตอไป โดยใหพนักงานสวนตําบลผูที่ประจําสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ ดังกลาว 
ไดรับเงินเดือนจากองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัดเดิม และในกรณีที่คณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล หรือพนักงานสวนตําบลดังกลาวสามารถประสาน หรือตกลงการโอนกับองคการบริหารสวนตําบล
อ่ืนได ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลพิจารณามีมติเห็นชอบใหพนักงานสวนตําบลผูนั้นพนจาก
ตําแหนงเพ่ือโอนไปดํารงตําแหนงที่องคการบริหารสวนตําบลอ่ืนตอไป” 
 9. ใหยกเลิกความในขอ 30 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การ
บรรจุ และแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับ
พนักงานสวนตําบล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และใหใชความดังตอไปน้ีแทน 
  “ขอ 30 กรณีที่มีปญหาขัดแยงระหวางพนักงานสวนตําบลกับนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และไมสามารถดําเนินการโอนพนักงานสวนตําบลระหวางองคการบริหารสวนตําบลภายใน
จังหวัดเดียวกันไดตามขอ 29 เม่ือไดรับรายงานจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล โดยองคการ
บริหารสวนตําบลรองขอใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลพิจารณาประสานการโอนในระหวาง
จังหวัดในระดับเดียวกันไดโดยคํานึงถึงความเหมาะสม และความจําเปนเพ่ือประโยชนแกงานของ
องคการบริหารสวนตําบล 
  ในกรณีที่มีตําแหนงบริหารขององคการบริหารสวนตําบลวางลงหลายตําแหนงพรอมกัน
ในหลายองคการบริหารสวนตําบลและในหลายจังหวัด เพื่อประโยชนของราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลโดยรวม และเพื่อใหพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลแตละแหงมีโอกาสโอน
ไปปฏิบัติหนาที่ราชการในระหวางองคการบริหารสวนตําบลดวยกันได เม่ือไดรับการรองขอจากองคการ
บริหารสวนตําบล ใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ประสานการโอนพนักงานสวนตําบล
ระหวางองคการบริหารสวนตําบลในระหวางจังหวัด ทั้งน้ี ใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
กําหนดระยะเวลาดําเนินการใหชัดเจน” 
 
   ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 
 

 
 

(นายประชา  มาลีนนท) 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
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ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 

เร่ือง  มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับหลักเกณฑและเงือ่นไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตัง้ 
การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

(แกไขเพิ่มเตมิ ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2550 
......................... 

 โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงกระบวนการบริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัว 
สนับสนุนความกาวหนาในสายงาน ตลอดจนแกไขขอจํากัดในการโอนของพนักงานสวนตําบล อันจะเปนการ
สรางขวัญกําลังใจและประสิทธิภาพในการบริหารงานใหบังเกิดผลดียิ่งขึ้น 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17(5) และมาตรา 26 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เม่ือวันที่ 29 มกราคม 2550 ไดมีมติใหปรับปรุงแกไขประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขในการคัดเลือก การบรรจุ
และแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2544 และที่แกไขเพ่ิมเติม ดังตอไปน้ี 
 ขอ 1 ประกาศนี้ เรียกวา ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน 
การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2550 
 ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2550 เปนตนไป 
 ขอ 3  ใหยกเลิกความในขอ 4 ขอ 5 ขอ 7 ขอ 21 ขอ 26 ขอ 27 ขอ 30 และขอ 32 ของ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไข 
การคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และที่แกไขเพ่ิมเติม โดยใหใชความดังตอไปน้ีแทน 
 “ขอ 4 การสอบคัดเลือกตามขอ 1(3) เพ่ือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงบริหาร
ตางสายงาน หรือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลตําแหนงผูปฏิบัติงานใหดํารงตําแหนงบริหารขององคการ
บริหารสวนตําบล หรือแตงตั้งพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร
สถานศึกษา ใหองคการบริหารสวนตําบลหรือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หรือจังหวัดที่กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นมอบหมายเปนผูดําเนินการ 
 หลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือก คุณสมบัติผูมีสิทธิสอบคัดเลือก เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี 
และการยกเลิกบัญชีผูสอบคัดเลือกได ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด 
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 ขอ 5 การคัดเลือกตามขอ 1(4) เพ่ือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงบริหาร
ในระดับที่สูงขึ้น ใหองคการบริหารสวนตําบลหรือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หรือจังหวัดที่
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมอบหมาย เปนผูดําเนินการ 
 การคัดเลือกอาจดําเนินการโดยวิธีสอบสัมภาษณ วิธีสอบขอเขียน วิธีสอบปฏิบัติ วิธีประเมิน
หรือวิธี อ่ืนใด วิธีใดวิธีหน่ึง หรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม โดยใหคํานึงถึงผลงาน ความรู 
ความสามารถ ความประพฤติ ประวัติการรับราชการและผลการปฏิบัติงานประกอบดวย ทั้งนี้ ใหเปนไป
ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด” 
 “ขอ 7 การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด
ในองคการบริหารสวนตําบล ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดในตําแหนงน้ัน หรือตําแหนงอ่ืนที่
เกี่ยวของและเกื้อกูลกัน ซ่ึงกําหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงกันกับคุณวุฒิที่ผูน้ัน
นํามาสมัครสอบแขงขัน 
 การรองขอใหดําเนินการสอบแขงขัน การดําเนินการสอบแขงขัน การขึ้นบัญชีการ
สอบแขงขัน การใชบัญชีการสอบแขงขัน การขอใชบัญชีและการบรรจุและแตงตั้งจากบัญชีผูสอบแขงขันได 
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด 
 มิใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับในกรณีการบรรจุและแตงตั้งตามขอ 9 ขอ 10 ขอ 11 
ขอ 12 ขอ 13 และขอ 14” 
 “ขอ 21 ในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลมีตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหาร
สถานศึกษาวางลง หรือตําแหนงวางเนื่องจากการกําหนดขึ้นใหม ใหองคการบริหารสวนตําบลรายงาน
ตําแหนงวางนั้นใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลทราบ ภายใน 7 วัน นับแตวันที่มีตําแหนงวางและ
ใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการสรรหาบุคคล เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ที่วางภายใน 60 วัน 
นับแตวันที่ตําแหนงน้ันวางลง 
 ในการดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารและสายงานผูบริหาร
สถานศึกษาที่วางตามวรรคหนึ่ง ใหองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาดําเนินการวิธีใดวิธีหน่ึง หรือหลาย
วิธี ดังตอไปน้ี 
 (1) รับโอนพนักงานสวนตําบลตําแหนงและระดับเดียวกับตําแหนงที่วางจากองคการ
บริหารสวนตําบลอ่ืนหรือพนักงานสวนทองถิ่นประเภทอื่น ที่อยูในสายงานนักบริหารในตําแหนงและ
ระดับเดียวกัน 
 (2) สอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นแทนตําแหนงที่วางตามขอ 4 หรือ
ขอ 5 แลวแตกรณี 
 (3) คัดเลือกเพ่ือรับโอนขาราชการประเภทอื่น หรือพนักงานสวนทองถิ่นประเภทอ่ืนซึ่ง
ดํารงตําแหนงที่มีลักษณะงานเทียบเคียงไดกับตําแหนงบริหารที่จะรับโอน โดยมีหนังสือรับรองจากสวน
ราชการตนสังกัด และผูจะขอใหรับโอนจะตองมีระดับตําแหนงไมต่ํากวาตําแหนงที่จะแตงตั้งนั้นตาม
ขอ 32 ทั้งนี้ ตองเปดโอกาสใหพนักงานสวนตําบลตําแหนงและระดับเดียวกับตําแหนงที่วางจากองคการ
บริหารสวนตําบลอ่ืนที่อยูในสายงานนักบริหารในตําแหนงและระดับเดียวกัน เขารับการคัดเลือกดวย 
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 (4) รายงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) หรือรายงานคณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) แลวแตกรณี เพ่ือขอใชบัญชีในตําแหนงที่อยูในประเภทและระดับ
เดียวกันโดยไมตองเรียงตามลําดับที่ 
 กรณีที่องคการบริหารสวนตําบลมีตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาวางลง 
หรือตําแหนงวางเนื่องจากการกําหนดขึ้นใหม วางลงเกินกวา 60 วัน โดยที่องคการบริหารสวนตําบลมิได
ดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาที่วางตาม
วรรคสอง โดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการตามวรรคสองแลว 
แตยังไมสามารถสรรหาผูมาดํารงตําแหนงได ภายใน 150 วัน นับแตวันที่ตําแหนงวางหรือตําแหนงวาง
เน่ืองจากการกําหนดขึ้นใหมใหถือวาการดําเนินการที่แลวมาเปนอันยกเลิก และใหคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) หรือคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) แลวแตกรณี 
สงบัญชีผูสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกไดของจังหวัดหรือของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ใหองคการ
บริหารสวนตําบลดําเนินการบรรจุแทนตําแหนงที่วางภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือสงตัวผูสอบ
คัดเลือกหรือคัดเลือกไดน้ัน 
 ใหผูบริหารทองถิ่นประเมินผลการปฏิบัติงานและความประพฤติในรอบ 6 เดือน ของ
พนักงานสวนตําบลที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) หรือคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล (ก.อบต.) สงมาบรรจุแทนตําแหนงที่วาง หากผลการประเมินปรากฏวาการปฏิบัติราชการไมมี
ประสิทธิภาพหรือมีความประพฤติไมเหมาะสม ใหรายงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.
จังหวัด)  พิจารณาดําเนินการตามขอ 30 
 กรณีที่พนักงานสวนตําบลถูกดําเนินการตามวรรคสี่ตั้งแต 2 ครั้งติดตอกัน โดยเหตุเกิดจาก
การปฏิบัติราชการไมมีประสิทธิภาพหรือมีความประพฤติไมเหมาะสม ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 
(ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาเรียกตัวพนักงานสวนตําบลรายดังกลาวเขารับการฝกอบรมเพื่อฟนฟู
สมรรถนะการปฏิบัติงาน ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด 
 กรณีนายกองคการบริหารสวนตําบลไมดําเนินการบรรจุแตงตั้งตามวรรคสาม โดยไมมี
เหตุผลอันสมควร ใหถือวาละเลยไมปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 
ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) แจงผูกํากับดูแลพิจารณาดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่ตอไป” 
 “ขอ 26 การโอนพนักงานสวนตําบลจากองคการบริหารสวนตําบลหนึ่งไปแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงพนักงานสวนตําบลในองคการบริหารสวนตําบลอีกแหงหน่ึงใหโอนและแตงตั้งจากพนักงานสวน
ตําบล ในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังน้ี 
 (1) ผูสอบแขงขันได หรือผูสอบคัดเลือกไดในตําแหนงที่จะแตงตั้ง หรือผูไดรับการคัดเลือก
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นนั้น ทั้งน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด 
 (2) ผูขอโอนตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาภายใน 60 วัน นับแตวันที่
ตําแหนงวาง ตามขอ 27 
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 (3) ผูขอโอนโดยการโอนสับเปลี่ยนตําแหนงในตําแหนงเดียวกันและระดับเดียวกันระหวาง
องคการบริหารสวนตําบล หรือผูขอโอนมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูปฏิบัติงานในองคการบริหารสวน
ตําบลตามขอ 28 
 (4) ผูที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลไดมีมติใหโอนจากองคการบริหารสวนตําบลหนึ่ง
ไปดํารงตําแหนงในอีกองคการบริหารสวนตําบลหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน ตามขอ 29 หรือขอ 30 
 (5) ผูที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลไดมีมติใหโอนจากองคการบริหารสวนตําบล
หน่ึงไปดํารงตําแหนงในอีกองคการบริหารสวนตําบลหนึ่ง ตามขอ 21 วรรคสาม หรือขอ 30 
 ขอ 27 ภายใตบังคับขอ 21 และขอ 26 เพ่ือประโยชนในการพัฒนาพนักงานสวนตําบล
และใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนสวนรวม เม่ือคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลมีมติใหความเห็นชอบใหรับโอนพนักงานสวนตําบลจากองคการบริหารสวนตําบลอ่ืน
ที่ประสงคขอโอนมาเปนพนักงานสวนตําบล ในตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาที่วาง
ขององคการบริหารสวนตําบลนั้น โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลที่เกี่ยวของไดตกลงยินยอม
ในการโอนนั้นแลว และองคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับโอนไดเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลภายใน 60 วัน นับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง เม่ือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลออกคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ในระดับที่ไมสูงกวาเดิม และไดรับเงินเดือนในขั้นไมสูงกวาเดิม” 
 “ขอ 30 กรณีมีเหตุผลความจําเปนเพ่ือประโยชนขององคการบริหารสวนตําบลหรือเพ่ือ
การพัฒนาพนักงานสวนตําบล หรือเพ่ือแกไขปญหาความขัดแยงระหวางพนักงานสวนตําบลกับนายก
องคการบริหารสวนตําบลและไมสามารถดําเนินการโอนพนักงานสวนตําบลระหวางองคการบริหารสวน
ตําบลในจังหวัดตามขอ 29 ได เม่ือนายกองคการบริหารสวนตําบล หรือพนักงานสวนตําบล ฝายใดฝาย
หน่ึง หรือทั้งสองฝาย มีคํารองใหดําเนินการ ดังน้ี 
 (1) กรณีขอโอนภายในจังหวัด ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลดําเนินการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง หากผลปรากฏวามีเหตุอันสมควร ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลมีมติใหโอน หรือโอน
สับเปลี่ยนตําแหนงระหวางองคการบริหารสวนตําบลได แตหากเหตุที่เกิดมิไดเปนความผิดของพนักงาน
สวนตําบลใหสอบถามความสมัครใจกอน เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลพิจารณาแลวเห็นสมควร
มีมติเปนประการใด ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลที่เกี่ยวของ สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมติน้ัน 
 (2) กรณีขอโอนระหวางจังหวัด ใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง หากผลปรากฏวามีเหตุอันสมควร ใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลมีมติ
ใหโอน หรือโอนสับเปลี่ยนตําแหนงระหวางองคการบริหารสวนตําบลได แตหากเหตุที่เกิดมิไดเปน
ความผิดของพนักงานสวนตําบลใหสอบถามความสมัครใจกอน เม่ือคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบลพิจารณาแลวเห็นสมควรมีมติเปนประการใด ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลที่เกี่ยวของมีมติ
ใหเปนไปตามนั้น แลวใหนายกองคการบริหารสวนตําบลที่เกี่ยวของ สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมติ
ดังกลาว 
 กรณีนายกองคการบริหารสวนตําบล ไมปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลหรือมติของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาละเลยไมปฏิบัติตาม 
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หรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.
จังหวัด) แจงผูกํากับดูแลองคการบริหารสวนตําบล พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไปโดยเร็ว 
สําหรับพนักงานสวนตําบลหากขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ซ่ึงสั่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลแลว ถือวาเปนความผิดวินัย” 
 “ขอ 32 การรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอ่ืนและการรับโอนขาราชการประเภทอื่นที่ไมใช
ขาราชการการเมือง หรือขาราชการวิสามัญ มาบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบลใหรับโอนและ
แตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบลจากผูสอบแขงขันได ผูไดรับการคัดเลือกในตําแหนงที่จะแตงตั้งโดย
กรณีพิเศษตามขอ 10(2) โดยใหดํารงตําแหนงที่สอบแขงขันได หรือไดรับการคัดเลือกนั้น และใหไดรับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิสําหรับตําแหนงน้ัน ผูน้ันไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒิ ใหไดรับเงินเดือนเทากับ
เงินเดือนที่ไดรับอยูเต็มแตถาไมมีขั้นเงินเดือนเทากับเงินเดือนที่ไดรับอยูเดิม ใหไดรับเงินเดือนสําหรับ
ตําแหนงที่สอบแขงขันไดหรือไดรับการคัดเลือกในขั้นที่เทียบไดตรงกันกับขั้นเงินเดือนที่ไดรับอยูเต็ม 
ตามหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบลไดรับเงินเดือน แตถาเทียบแลวผูน้ันไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นสูง
ของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่สอบแขงขันไดหรือไดรับการคัดเลือก ใหไดรับเงินเดือนในขั้นที่สูง
ของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงน้ัน 
 การรับโอนขาราชการประเภทอื่นที่ไมใชขาราชการการเมือง หรือขาราชการวิสามัญ มาบรรจุ
และแตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบลในตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษา ใหรับโอนและ
แตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบลจากผูไดรับการคัดเลือก โดยใหมาดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม 
และใหไดรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม 
 หลักเกณฑการคัดเลือก และวิธีการคัดเลือกเพื่อรับโอน ใหนําหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดไวสําหรับการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงบริหารเพื่อแตงตั้งใหมีระดับสูงขึ้นตามที่กําหนดในหมวด 1 
วาดวยการคัดเลือกมาใชบังคับโดยอนุโลม” 
 ขอ 4 ในระหวางที่ยังไมไดกําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบลตามมาตรฐานทั่วไปนี้ ใหหลักเกณฑ เง่ือนไข มติคณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบล และวิธีการปฏิบัติที่ใชบังคับอยูในวันที่มาตรฐานทั่วไปน้ีใชบังคับ ยังคงใชได
ตอไป เทาที่ไมขัดหรือแยงกับมาตรฐานทั่วไปนี้ 
 

ประกาศ ณ วนัที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2550 
 

 
 

(นายอารีย  วงศอารยะ) 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 

ประธานกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
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ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 

เร่ือง  มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับหลักเกณฑและเงือ่นไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตัง้ 
การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

(แกไขเพิ่มเตมิ ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2550 
.......................... 

 โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหการบรรจุแตงตั้งจากบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงที่
ไมเกี่ยวของเก้ือกูลกันมีความชัดเจนและเปนไปในแทวทางเดียวกัน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17(5) และมาตรา 26 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 ไดมีมติใหปรับปรุงแกไขประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก
การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 
22 พฤศจิกายน 2544 และที่แกไขเพ่ิมเติม ดังตอไปน้ี 
 ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เร่ือง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน 
การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2550 
 ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 
 ขอ 3 ใหยกเลิกความในขอ 16 แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไข การคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย 
การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และ
ที่แกไขเพ่ิมเติม โดยใหใชความดังตอไปน้ีแทน 
 “ขอ 16 ผูไดรับบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด
ในองคการบริหารสวนตําบล หากภายหลังปรากฏวาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามเบื้องตนโดย
ไมไดรับการยกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและ
ลักษณะตองหามเบื้องตนของพนักงานสวนตําบล หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ันอยูกอนก็ดี 
หรือมีกรณีตองหาอยูกอนและภายหลังเปนผูขาดคุณสมบัติเน่ืองจากกรณีตองหานั้นก็ดี หรือกรณีบรรจุ
และแตงตั้งจากบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอ่ืนที่ไมเกี่ยวของเก้ือกูลกันก็ดี ใหนายกองคการบริหาร
สวนตําบลสั่งใหผูน้ันออกจากราชการโดยพลัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 
แตทั้งน้ีไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูน้ันไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่ และการรับเงินเดือนหรือ
ผลประโยชนอ่ืนใดที่จะไดรับ หรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการกอนมีคําสั่งใหออกนั้น และถาการเขารับ
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ราชการเปนไปโดยสุจริตแลว ใหถือวาเปนการสั่งใหออกเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น” 
 ขอ 4 การใดที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ เง่ือนไข มติคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบลและวิธีการปฏิบัติที่ใชบังคับกอนมาตรฐานทั่วไปน้ีใชบังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไป เทาที่ไมขัด 
หรือแยงกับมาตรฐานทั่วไปนี้ 

ประกาศ ณ วนัที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2550 
 

 
 
 

(นายอารีย  วงศอารยะ) 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 

ประธานกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
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ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 

เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล 
พ.ศ. 2549 

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

 โดยที่เปนการสมควรใหมีการแกไขประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เร่ือง 
กําหนดหลักเกณฑการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2547 
เพ่ือใหเกิดประโยชนตอระบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา 17 (5) และมาตรา 26 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับขอ 2 แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย 
การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน สําหรับพนักงานสวนตําบล ลงวันที่ 
22 พฤศจิกายน 2547 คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2549 
เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 2449 ไดมีมติใหกําหนดหลักเกณฑการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปน
พนักงานสวนตําบลไว ดังตอไปน้ี 
 ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เร่ือง กําหนด
หลักเกณฑการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2549” 
 ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่ 24 กุมภาพันธ 2549 ซ่ึงเปนวันที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบล มีมติใหกําหนดหลักเกณฑน้ี 
 ขอ 3 ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เ ร่ือง กําหนด
หลักเกณฑการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2547 และที่
แกไขเพ่ิมเติมลงวันที่ 19 เมษายน 2548 และวันที่ 30 มิถุนายน 2548 
 บรรดามาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดแหงประกาศนี้ 
ใหใชประกาศนี้แทน 
 ขอ 4 ใหองคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการสอบแขงขัน ในกรณีที่ไมสามารถ
ดําเนินการได อาจรองขอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) เปนผูดําเนินการ
สอบแขงขันแทนได 
 กรณีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เปนผูดําเนินการสอบแขงขันในตําแหนงใดแลวและ
บัญชีผูสอบแขงขันไดยังไมหมดอายุ หามมิใหองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนั้นจัดสอบแขงขันใน
ตําแหนงเดียวกันอีก 
 ในกรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล หรือคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัด ในจังหวัดนั้นมีบัญชีสอบแขงขันไดในตําแหนงใด หามมิใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลเปด
สอบแขงขันในตําแหนงน้ันดวย 
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 ขอ 5 ใหผูดําเนินการสอบแขงขัน ดําเนินการ ดังน้ี 
  (1) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน จํานวนไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวย 
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลเปนประธาน หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดที่
เกี่ยวของจํานวน 2 คน ผูบริหารสถานศึกษาในเขตจังหวัด เปนกรรมการ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
หรือทองถิ่นจังหวัดแลวแตกรณีเปนกรรมการและเลขานุการ 
  มีหนาที่อํานวยการสอบและดําเนินการสอบแขงขันใหเปนไปดวยความเรียบรอยและ
กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตลอดจนระเบียบเกี่ยวกับการสอบไดเทาที่จําเปน โดยไมขัดตอ
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันและวิธีการเกี่ยวกับการสอบแขงขัน 
  (2) แตงตั้งคณะกรรมการออกและตรวจขอสอบ จํานวนไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวย 
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) ที่เปดสอบ ที่เปนหรือ
เคยเปนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น ที่มีระดับไมต่ํากวาระดับ 8 หรือเทียบเทา 
  มีหนาที่ออกขอสอบเปนจํานวน 10 เทาของจํานวนขอสอบของการสอบภาค ข และ
ตรวจขอสอบภายหลังการสอบเสร็จสิ้นภายใน 5 วัน ทั้งน้ี กรณีขอสอบปรนัยใหตรวจและประมวลผลดวย
ระบบคอมพิวเตอร 
  (3) แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขอสอบ จํานวนไมเกิน 5 คน ประกอบดวย หัวหนา
สวนราชการประจําจังหวัดที่เกี่ยวของ 
  มีหนาที่พิจารณาคัดเลือกขอสอบที่คณะกรรมการออกและตรวจขอสอบสงมอบใหได
ขอสอบตามจํานวนขอสอบที่กําหนดในการสอบภาค ข 
  (4) แตงตั้งคณะกรรมการผลิตขอสอบ จํานวนไมนอยกวา 5 คนประกอบดวย 
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดหรือประจํา
อําเภอที่เกี่ยวของ โดยมีพนักงานสวนตําบลหรือขาราชการสํานักงานทองถิ่นจังหวัดแลวแตกรณี 
เปนเลขานุการ 
  มีหนาที่ควบคุมกระบวนการผลิตขอสอบ และเก็บรักษาขอสอบใหเปนไปอยางรัดกุม
ไมใหขอสอบรั่วไหลได 
  (5) แตงตั้งคณะกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) คณะละ
ไมนอยกวา 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่เปนหรือเคยเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่มี
ระดับไมต่ํากวาระดับ 8 หรือเทียบเทา 
  มีหนาที่ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ โดยพิจารณา
จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบ และ
จากการสัมภาษณ ทั้งน้ีอาจใชวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ 
  (6) แตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการสอบแขงขัน จํานวนไมนอยกวา 
5 คน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เปนประธาน นายอําเภอหรือ
หัวหนาสวนราชการในจังหวัด และทองถิ่นจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ 
  มีหนาที่ควบคุมกํากับดูแลและตรวจสอบกระบวนการดําเนินการสอบแขงขันในทุก
ขั้นตอนตั้งแตการประกาศสอบแขงขันจนถึงการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได ใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย ถูกตองเปนธรรม และใหมีการปฏิบัติเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลกําหนดโดยเครงครัด หากพบวามีการดําเนินการที่ไมถูกตอง หรืออาจสรางความไมเปนธรรมกับ
ผูสอบแขงขัน ใหรายงานผูดําเนินการสอบแขงขัน เพ่ือดําเนินการตอไป 
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 ขอ 6 หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการในตําแหนงระดับ
ตางๆ ใหมีรายละเอียด ดังน้ี 
 ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป กําหนดคะแนนเต็ม 200 คะแนน 
  ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนผูดําเนินการสอบปละ 1 ครั้ง และใหประกาศ
ผลผูที่ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 60 ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด เปนผูผานการ
สอบโดยไมตองจัดลําดับที่ของผูสอบได และบัญชีของผูสอบผานภาค ก มีอายุ 3 ป โดยใหทดสอบความรู
ความสามารถดังตอไปน้ี โดยวิธีสอบขอเขียน และใหคํานึงถึงระดับความรูความสามารถที่ตองการของ
ตําแหนง ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงในแตละระดับดวย 
  1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล กําหนดคะแนนเต็ม   
100 คะแนน 
   ใหทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยใหการสรุป
ความหรือใหจับประเด็นในขอความหรือเรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทางการเมือง 
เศรษฐกิจหรือสังคม หรือใหหาแนวโนมหรือความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูล หรือสมมติฐาน 
หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลอยางอ่ืน ซ่ึงเหมาะสมแกการทดสอบความสามารถอยางใดอยาง
หน่ึงหรือหลายอยางก็ได 
  2. วิชาภาษาไทย กําหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
   ใหทดสอบความรูและความสามารถในการใชภาษา โดยการใหสรุปความและหรือ
ตีความจากขอความสั้นๆ หรือบทความ และใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตางๆ จากคํา หรือ
กลุมคํา ประโยคหรือขอความสั้นๆ หรือใหทดสอบโดยการอยางอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู
ความสามารถดังกลาว 
 ข. ภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง กําหนดคะแนนเต็ม 200 คะแนน 
  ใหองคการบริหารสวนตําบล หรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจัดสอบ โดยให
ทดสอบความรูความสามารถในทางที่จะใชในการปฏิบัติงานในหนาที่โดยเฉพาะ ตามที่ระบุไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนงโดยวิธีสอบขอเขียน หรือวิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอ่ืนใด วิธีหน่ึงหรือหลายวิธีก็ได
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ี จะรวมสอบเปนวิชาเดียวหรืออยางเดียว หรือแยกสอบเปนสองวิชาหรือสองอยาง 
โดยกําหนดคะแนนเต็มวิชาละ หรืออยางละ 100 คะแนน หรือวิชาหนึ่งหรืออยางหนึ่ง 150 คะแนน และ
อีกวิชาหนึ่งหรืออีกอยางหนึ่ง 50 คะแนนก็ได เม่ือจะทดสอบความรูความสามารถในทางใดและโดยวิธีใด 
ใหระบุไวในประกาศรับสมัครสอบดวย 
 ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง กําหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  ใหองคการบริหารสวนตําบล หรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจัดสอบ โดยให
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณ ทั้งน้ี อาจใช
วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูที่อาจใชเปน
ประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่และความรูในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ ความสามารถ 
ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน 
รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน 
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 ขอ 7 ใหผูดําเนินการสอบแขงขันประกาศรับสมัครสอบ โดยระบุรายละเอียดในเรื่อง
ตางๆ ดังน้ี 
  (1) ชื่อตําแหนงและจํานวนอัตราวางที่จะบรรจุแตงตั้ง 
  (2) คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครสอบสําหรับตําแหนงน้ัน 
  (3) เงินเดือนที่จะไดรับสําหรับตําแหนงน้ัน ตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัครสอบ 
  (4) วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
  (5) เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัครสอบ 
  (6) หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิก
บัญชีผูสอบแขงขันได 
  (7) การบรรจุแตงตั้งผูสอบแขงขันไดเปนพนักงานสวนตําบล กําหนดเงื่อนไขใหผูน้ัน
จะตองดํารงตําแหนงในองคการบริหารสวนตําบลที่บรรจุแตงตั้งอยางนอย 2 ป จึงสามารถโอนไปดํารง
ตําแหนง ณ ที่แหงอ่ืนได เวนแตเม่ือผานการทดลองปฏิบัติราชการแลวและมีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง 
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลอาจพิจารณาใหโอนยายไดตามที่เห็นสมควร 
  (8) เรื่องอ่ืนๆ หรือขอความอื่นที่ผูสมัครสอบควรทราบ 
  การประกาศรับสมัครสอบแขงขันนั้นใหประกาศไวในที่เปดเผย ณ สถานที่รับสมัครสอบ
กอนวันที่เริ่มรับสมัครสอบไมนอยกวา 10 วัน และแจงใหคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบล
ทุกจังหวัดและสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลและจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียง
หรือทางอื่นใดตามความเหมาะสมดวย เพ่ือประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกันดวยก็ได 
 ขอ 8 ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบไดเทาที่จําเปน และไมขัดตอหลักสูตร วิธีการสอบแขงขัน และวิธีดําเนินการเกี่ยวกับ
การสอบแขงขันน้ี แลวใหประธานกรรมการประกาศกอนวันสอบไมนอยกวา 5 วันทําการ 
 ขอ 9 ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน จัดใหมีเจาหนาที่รับสมัครสอบ โดยใหมี
กําหนดเวลารับสมัครสอบไมนอยกวา 15 วันทําการ 
 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนที่จะตองขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบแขงขันให
คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันเสนอแนะผูดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือประกาศขยายระยะเวลาการ
รับสมัครสอบไดไมนอยกวา 5 วันทําการแตไมเกิน 15 วันทําการ นับตั้งแตวันถัดจากวันสุดทายของการ
รับสมัครสอบ โดยจะตองประกาศการขยายเวลานั้นกอนวันครบกําหนดวันปดรับสมัครสอบ 
 ขอ 10 ใหผูสมัครสอบเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบตามอัตราดังน้ี 
  (1) ภาค ก ใหเสียคาธรรมเนียมสอบ ตําแหนงละไมเกิน 100 บาท 
  (2) ภาค ข และ ภาค ค ใหเสียคาธรรมเนียมสอบ ดังน้ี 
   (ก) ตําแหนงระดับ 1 หรือตําแหนงระดับ 2 ตําแหนงละไมเกิน 100 บาท 
   (ข) ตําแหนงระดับ 3 ขึ้นไป ตําแหนงละไมเกิน 200 บาท 
  คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนใหเมื่อไดประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธิเขาสอบแลว 
เวนแตมีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด เน่ืองจากมีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต ตามขอ 15 ให
จายคืนคาธรรมเนียมสอบใหกับผูสมัครสอบที่มิไดมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตนั้นได 
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 ขอ 11 ในกรณีที่ผูสมัครสอบแขงขันผูใดเปนขาราชการพลเรือนสามัญ หรือขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น และประสงคจะสมัครสอบแขงขันในตําแหนงที่มีระดับไมสูงกวาตําแหนงที่ตน
ดํารงอยูซ่ึงใชคุณวุฒิเชนเดียวกับตําแหนงที่ตนดํารงอยู จะตองยื่นหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาซึ่ง
เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุ อนุญาตใหมาสมัครสอบแขงขันไดพรอมกับใบสมัครสอบ หากไมมีหนังสือรับรอง
ดังกลาวผูน้ันไมมีสิทธิเขาสอบสําหรับการสอบแขงขันครั้งน้ัน 
 ขอ 12 ใหผูดําเนินการสอบแขงขัน ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ กอนวันสอบไมนอยกวา 
10 วันทําการ 
 ขอ 13 ใหผูที่สอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ที่กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจัดสอบ เปนผูมีสิทธิสมัครสอบในภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง 
(ภาค ข) และเมื่อสอบผานภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) โดยไดคะแนน
ตามเกณฑที่กําหนดไวในขอ 14 ใหเปน ผูมีสิทธิสอบในภาคอื่นตอไปได 
 ขอ 14 การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบแขงขันไดใหถือเกณฑวา ตองเปนผูสอบไดคะแนนใน
ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) 
ที่สอบตามหลักสูตรแตละภาคไมต่ํากวารอยละ 60 โดยไมตองนําคะแนนจากการสอบภาคความรู
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มารวม ทั้งน้ี ใหคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลดวย 
 ขอ  15 ในกรณีที่ตรวจพบวามีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต อันอาจทําใหเกิดความไม
เปนธรรมในระหวางดําเนินการสอบแขงขัน ใหคณะกรรมการกํากับดูแลดําเนินการสอบแขงขัน รายงาน
ใหผูดําเนินการสอบแขงขัน เพ่ือพิจารณาวาสมควรยกเลิกการสอบแขงขันในครั้งน้ันทั้งหมด หรือยกเลิก
เฉพาะวิชาหรือเฉพาะภาคที่มีการทุจริต หรือสอไปในทางทุจริตนั้น หากผูดําเนินการสอบแขงขัน ไดยกเลิก
การสอบแขงขันเฉพาะวิชาใดหรือเฉพาะภาคใดแลว ใหดําเนินการสอบแขงขันเฉพาะวิชานั้น หรือเฉพาะ
ภาคนั้นใหมโดยผูที่ทุจริตหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตในการสอบแขงขันครั้งนั้น ไมมีสิทธิเขา
สอบแขงขันอีก 
 กรณีตรวจพบการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต ภายหลังที่มีการสอบเสร็จสิ้นแลว แตกอน
ประกาศผลการสอบแขงขัน ใหคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการสอบแขงขัน ตรวจสอบขอเท็จจริง
เม่ือปรากฏหลักฐานชัดแจงวาบุคคลหนึ่งบุคคลใดทุจริตในการสอบแขงขัน หรือมีสวนรวมในการทุจริต 
ผูดําเนินการสอบแขงขันอาจใชดุลยพินิจตัดสิทธิผูสมัครสอบแขงขันน้ันได 
 กรณีตรวจพบการทุจริตการสอบแขงขันภายหลังประกาศผลการสอบแลว กรณีที่องคการ
บริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการสอบแขงขัน ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและพิจารณามีมติเปนประการใด ใหองคการบริหารสวนตําบลที่จัดสอบแขงขันปฏิบัติให
เปนไปตามนั้น หากองคการบริหารสวนตําบลไมดําเนินการใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลแจง
นายอําเภอในฐานะผูกํากับดูแลเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป ถาคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลเปนผูดําเนินการสอบแขงขันใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ตรวจสอบขอเท็จจริงและ
พิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร 
 ขอ 16 เม่ือไดดําเนินการสอบแขงขันเสร็จแลว ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน
รายงานผลการสอบแขงขันตอผูดําเนินการสอบแขงขัน เพ่ือประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดตอไป 
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 ขอ 17 การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได ใหเรียงลําดับที่จากผูสอบไดจากคะแนนรวมสูงสุดลง
มาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ
สําหรับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ
สําหรับตําแหนงเทากัน ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 
 ขอ 18 บัญชีผูสอบแขงขันไดใหใชไดไมเกิน 2 ป นับแตวันประกาศขึ้นบัญชี แตถามีการ
สอบแขงขันอยางเดียวกันน้ันอีก และไดขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งกอน
เปนอันยกเลิก เวนแตในกรณีที่ไดมีการเรียกตัวผูสอบแขงขันไดผูใดใหมารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุไปแลว 
กอนบัญชีผูสอบแขงขันไดจะมีอายุครบกําหนดระยะเวลาที่ระบุ และตอมาบัญชีไดครบระยะเวลาตามที่
ระบุหรือกอนมีการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมใหถือวาผูน้ันยังมีสิทธิไดรับการบรรจุแตงตั้ง แต
ทั้งน้ีตองไมเกิน 30 วัน นับแตวันถัดจากวันที่บัญชีผูสอบแขงขันไดน้ันมีอายุครบตามที่ประกาศ หรือวันที่
ประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหม แลวแตกรณี 
 ขอ 19 การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ใดในองคการบริหารสวนตําบล ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดในตําแหนงน้ันหรือตําแหนงอ่ืนที่
กําหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงกันกับคุณวุฒิที่ผูน้ันนํามาสมัครสอบแขงขัน และ
เปนตําแหนงที่เกี่ยวของและเกื้อกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด โดยตอง
เรียกบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได 
 กรณีองคการบริหารสวนตําบล รายงานตําแหนงวางตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
เพ่ือดําเนินการสอบแขงขันใหแทน เม่ือประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดแลว และคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ไดสงตัวผูสอบแขงขันไดมาเพ่ือขอรับการบรรจุแตงตั้งในตําแหนงที่องคการบริหาร
สวนตําบลรายงานโดยชอบแลว หามมิใหองคการบริหารสวนตําบลปฏิเสธการบรรจุแตงตั้ง ทั้งน้ี ใหถือวา
การรายงานตําแหนงวางขององคการบรหิารสวนตําบลตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เปนการรอง
ขอเพ่ือบรรจุแตงตั้งแลว 
 กรณีองคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการสอบแขงขัน ใหบรรจุแตงตั้งไดเฉพาะ
องคการบริหารสวนตําบลน้ัน เม่ือบรรจุแตงตั้งครบตามจํานวนอัตราที่วางแลว หากภายหลังตําแหนง
ดังกลาววางลง อาจแตงตั้งผูสอบแขงขันไดที่อยูในลําดับถัดไปใหดํารงตําแหนงได แตตองบรรจุและ
แตงตั้งเรียงตามลําดับที่ที่สอบแขงขันได โดยหามมิใหอนุญาตใหองคการบริหารสวนตําบลอ่ืน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนหรือสวนราชการอื่น ใชบัญชีสอบแขงขันไปบรรจุแตงตั้งได 
 กรณีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เปนผูดําเนินการสอบแขงขัน สามารถอนุญาตให
องคการบริหารสวนตําบลอ่ืน องคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน หรือสวนราชการอื่นภายในจังหวัดที่
ประสงคจะขอใชบัญชีสอบแขงขันดังกลาว สามารถใชบัญชีเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สอบแขงขันได 
หรือตําแหนงอ่ืน ที่กําหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงกันกับคุณวุฒิที่ผูน้ันนํามา
สมัครสอบแขงขันแตตองเปนตําแหนงที่เกี่ยวของและเกื้อกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบลกําหนด โดยตองเรียกบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได 
 องคการบริหารสวนตําบล อาจขอใชบัญชีสอบแขงขันในตําแหนงอ่ืนที่มีระดับเดียวกันหรือ
ระดับสูงกวามาบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่มีระดับต่ํากวาจากบัญชีการสอบแขงขันของคณะกรรมการ
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พนักงานสวนตําบล หรือคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นอ่ืน ในจังหวัดเดียวกันได 
โดยมีเง่ือนไขวาตําแหนงที่ขอใชจากบัญชีผูสอบแขงขันไดน้ันตองเปนตําแหนงที่เกี่ยวของเกื้อกูลกันกับ
ตําแหนงที่จะบรรจุแตงตั้งและมีคุณวุฒิตามคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงกันกับตําแหนงที่จะบรรจุ
แตงตั้ง และในขณะบรรจุแตงตั้ง องคการบริหารสวนตําบลน้ันจะตองไมมีบัญชีผูสอบแขงขันไดใน
ตําแหนงน้ัน โดยผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงดังกลาวตองสมัครใจ 
 ในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบล ขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดที่คณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล จัดสอบแขงขันมาบรรจุและแตงตั้ง ใหองคการบริหารสวนตําบล บรรจุและแตงตั้งบุคคล
ตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันไดที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลกําหนด 
 ขอ 20 ผูใดไดรับการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปน้ี 
ใหเปนอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผูน้ันในบัญชีผูสอบแขงขันได คือ 
  (1) ผูน้ันไดขอสละสิทธิรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบได 
  (2) ผูน้ันไมมารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเขารับราชการภายในเวลาที่องคการบริหาร
สวนตําบลหรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลกําหนด โดยมีหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนแจงให
ทราบกําหนดเวลาลวงหนาไมนอยกวา 10 วัน นับตั้งแตวันที่ที่ทําการไปรษณียรับลงทะเบียน 
  (3) ผูน้ันมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการไดตามกําหนดเวลาที่จะบรรจุและ
แตงตั้งในตําแหนงที่สอบได 
  (4) ผูน้ันประสงคจะรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบแขงขันไดโดยการโอน 
แตสวนราชการที่จะบรรจุไมรับโอน และไดแจงใหทราบลวงหนาแลววาจะไมรับโอน ผูนั้นจึงไมประสงค
จะรับการบรรจุ 
  (5) ผูน้ันไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบไดไปแลว ใหยกเลิกการขึ้นบัญชี
ผูน้ันไวในบัญชีผูสอบแขงขันไดทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน 
 ขอ 21 ผูใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี ถาบัญชีน้ันยังไมยกเลิก และเจาของบัญชี พิจารณาเห็น
วามีเหตุอันควรจะอนุมัติใหขึ้นบัญชีผูน้ันไวในบัญชีเดิมเปนลําดับแรกที่จะบรรจุในครั้งตอไปตามเดิมก็ได 
 กรณีถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเน่ืองจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ
ทหาร เม่ือออกจากราชการทหารโดยไมมีความเสียหายและประสงคจะเขารับราชการในตําแหนงที่สอบ
ไดและบัญชีน้ันยังไมยกเลิก ใหขึ้นบัญชีผูน้ันไวในบัญชีเดิมเปนลําดับแรกที่จะบรรจุในครั้งตอไป 
 ขอ 22 เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบใหเกิดความเปนธรรม ใหผูดําเนินการสอบแขงขัน
ดําเนินการ ดังตอไปน้ี 
  (1) กรณีที่องคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการสอบแขงขัน ใหสงสําเนาคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด และสําเนาประกาศรับสมัครสอบแขงขัน 2 ชุด ไปยังคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล กอนเริ่มรับสมัครสอบไมนอยกวา 7 วันทําการ โดยใหสงสําเนาประกาศรับสมัครสอบแขงขัน
จํานวน 1 ชุด ใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลทราบดวย กรณีที่คณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลเปนผูดําเนินการสอบแขงขัน ใหสงสําเนาประกาศรับสมัครสอบแขงขัน จํานวน 1 ชุด 
ใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
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  (2) เม่ือการสอบเสร็จสิ้นใหรายงานตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ภายใน 15 
วันทําการ นับแตวันประกาศผลการสอบแขงขัน โดยใหสงเอกสาร ดังตอไปน้ี 
   ก. บัญชีกรอกคะแนน   1 ชุด 
   ข. สําเนาประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได 1 ชุด 
  (3) หากมีการยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได หรือขึ้นบัญชีไวตามเดิมใหรายงาน
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ภายใน 30 วันทําการ 
นับแตวันยกเลิกหรือขึ้นบัญชีน้ัน 
  (4) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ 
กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ประกาศผลสอบและอื่นๆ นอกจากที่กําหนดไวเดิมใหรายงาน
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ภายใน 3 วันทําการ 
นับแตวันประกาศเปลี่ยนแปลง 

 ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ 24 กุมภาพันธ 2549 เปนตนไป 

  ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2549 
 

 
 

(นายสมชาย   สุทนทรวัฒน) 
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบตัิราชการแทน 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
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ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 

เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล 
(แกไขเพิ่มเตมิ ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

--------------------------------- 

 โดยที่เปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เร่ือง 
กําหนดหลักเกณฑการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2549 เพ่ือใหเกิด
ประโยชนตอระบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (5) ประกอบกับมาตรา 26 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และความในขอ 2 แหงประกาศคณะกรรมการกลาง 
พนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ
และแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน สําหรับพนักงาน
สวนตําบล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และที่แกไขเพ่ิมเติม คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2550 ไดมีมติใหแกไขเพิ่มเติมกําหนดหลักเกณฑ
การสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2549 ดังตอไปน้ี 
 ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เร่ือง กําหนด
หลักเกณฑการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
 ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 26 เมษายน 2550 
 ขอ 3 ใหเพ่ิมเติมความในขอ 19 แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2549 ดังน้ี 

 “กรณีองคการบริหารสวนตําบลหรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ไมมีบัญชีผูสอบแขงขัน
ไดในตําแหนงใด อาจบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันไดโดยขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดของกระทรวง 
ทบวง กรม ในตําแหนงเดียวกันกับตําแหนงที่จะบรรจุเขารับราชการได” 

 ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2550 
 
 

 
(นายอารีย  วงศอารยะ) 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
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ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) 

เร่ือง  มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับการระงับการสอบหรือการประกาศขึ้นบัญชผูีสอบแขงขันได 
และการประกาศยกเลิกบญัชีผูสอบแขงขันไดของพนักงานสวนตําบล กรณผูีดําเนินการ 

สอบแขงขันทุจริตหรือสอวาทุจริตในการสอบแขงขัน 
------------------------------------------ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (5) และมาตรา 26 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ในการประชุม
ครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2549 มีมติเห็นชอบใหประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการระงับการสอบหรือการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดและ
การประกาศยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันไดของพนักงานสวนตําบล กรณีผูดําเนินการสอบแขงขันทุจริตหรือ
สอวาทุจริตในการสอบแขงขัน ดังน้ี 
 1. คํานิยาม 
  1.1 ผูจัดสอบแขงขัน หมายถึง องคการบริหารสวนตําบล หรือคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 
  1.2 ผูดําเนินการสอบแขงขัน หมายถึง นายกองคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการ
ดําเนินการสอบทุกฝาย ประธานกรรมการพนักงานสวนตําบล กรรมการในคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล ขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น หรือบุคคลอื่นที่มีหนาที่เกี่ยวของ 
  1.3 การระงับการสอบแขงขัน หมายถึง กรณีอยูระหวางดําเนินการสอบแขงขันและพบ
การทุจริตที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอระบบการบริหารงานบุคคลในภาพรวม กรณีดังกลาวใหระงับ
การสอบแขงขันไวกอน จนกวาการวินิจฉัยเรื่องทุจริตนั้นจะถึงที่สุด 
  1.4 การระงับการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได หมายถึง กรณีอยูระหวาง
ดําเนินการสอบแขงขันและยังไมประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได หากพบการทุจริต กรณีดังกลาวเมื่อ
สอบแขงขันเสร็จใหระงับการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได 
  1.5 การประกาศยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได หมายถึง กรณีที่สอบแขงขันเสร็จและได
ประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดไวแลว หากพบการทุจริต ใหประกาศยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได 
ซ่ึงจําแนกได 2 ลักษณะ ดังน้ี 
   (1) การประกาศยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันไดเฉพาะราย หมายถึง การประกาศ
ยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได กรณีปรากฏวา ผูดําเนินการสอบแขงขันหรือผูสมัครสอบแขงขัน มีสวนรวม
ทุจริตในการสอบแขงขัน และสามารถระบุตัวผูทุจริตได ใหประกาศยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันไดเฉพาะ
รายที่ทุจริต 
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   (2) การประกาศยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันไดทั้งบัญชี หมายถึง การประกาศ
ยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันไดทั้งหมด กรณีปรากฏวา มีผูดําเนินการสอบแขงขันหรือผูสมัครสอบแขงขัน
จํานวนมากมีสวนรวมทุจริตในการสอบแขงขันที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอระบบการบริหารงาน
บุคคลในภาพรวม 
 2. วิธีระงับการสอบหรือการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได และประกาศยกเลิก
บัญชีผูสอบแขงขันได 
  2.1 กรณีองคการบริหารสวนตําบลเปนผูจัดสอบแขงขัน เม่ือมีผูรองเรียน หรือความ
ปรากฏวา ผูดําเนินการสอบแขงขันหรือผูสมัครสอบแขงขันทุจริตในการสอบแขงขัน 
   (1) ใหประธานกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) แตงตั้งผูที่
ไมเกี่ยวของในการทุจริตเปนคณะกรรมการตรวจสอบโดยเร็ว หากผลการตรวจสอบปรากฎวามีการทุจริต
หรือสอวามีการทุจริตในการสอบแขงขัน ใหเสนอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 
พิจารณามีมติใหระงับการสอบหรือการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได หรือประกาศยกเลิกบัญชี
ผูสอบแขงขันได แลวแตกรณีและแจงใหนายกองคการบริหารสวนตําบล มีคําสั่งระงับการสอบหรือการ
ประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดหรือประกาศยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได ตามมติน้ัน 
   หากนายกองคการบริหารสวนตําบล ไมดําเนินการดังกลาว ก็ใหประธานกรรมการ
พนักงานสวนตําบล มีคําสั่งระงับการสอบหรือการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได หรือประกาศยกเลิก
บัญชีผูสอบแขงขันไดแทน 
   (2) กรณีประธานกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ไมแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบในเวลาอันควร ก็ใหกรรมการในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.
จังหวัด) หรือ ผูมีสวนไดเสีย รายงานประธานกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ใหแตงตั้งผูที่
ไมเกี่ยวของในการทุจริต เปนคณะกรรมการตรวจสอบ หากผลการตรวจสอบปรากฏวา มีการทุจริตหรือ
สอวาทุจริต ในการสอบแขงขัน ใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) พิจารณามีมติให
ระงับการสอบหรือการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได หรือประกาศยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได
แลวแตกรณี และแจงใหนายกองคการบริหารสวนตําบล มีคําสั่งระงับการสอบหรือการประกาศขึ้นบัญชี
ผูสอบแขงขันได หรือประกาศยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได ตามมติน้ัน 
   หากนายกองคการบริหารสวนตําบลไมดําเนินการดังกลาว ก็ใหประธานกรรมการ
พนักงานสวนตําบล มีคําสั่งระงับการสอบหรือการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได หรือประกาศยกเลิก
บัญชีผูสอบแขงขันไดแทน 
   (3) กรณีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) มีมติขัดกับผลการ
ตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงปรากฏวามีการทุจริตหรือสอวาทุจริตในการสอบแขงขันก็ให
ประธานกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) หรือผูมีสวนไดเสีย รายงานประธานกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เพ่ือพิจารณาแตงตั้งผูที่ไมเกี่ยวของในการทุจริต เปนคณะกรรมการตรวจสอบ 
หากผลการตรวจสอบปรากฎวา มีการทุจริตหรือสอวาทุจริต ใหแจงคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล (ก.อบต.) พิจารณามีมติใหระงับการสอบหรือการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได หรือประกาศ
ยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได แลวแตกรณี เพ่ือแจงใหนายกองคการบริหารสวนตําบล มีคําสั่งระงับการ
สอบหรือการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได หรือประกาศยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได ตามมติน้ัน 
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   หากนายกองคการบริหารสวนตําบล ไมดําเนินการดังกลาว ก็ใหประธานกรรมการ
พนักงานสวนตําบล มีคําสั่งระงับการสอบหรือการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได หรือประกาศยกเลิก
บัญชีผูสอบแขงขันไดแทน 
  2.2 กรณีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) เปนผูจัดสอบแขงขันเม่ือ
มีผูรองเรียน หรือ ความปรากฏวา ผูดําเนินการสอบแขงขันหรือผูสมัครสอบแขงขันทุจริตในการสอบแขงขัน 
   (1) ใหประธานกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) แตงตั้งผูที่ไม
เกี่ยวของในการทุจริตเปนคณะกรรมการตรวจสอบโดยเร็ว หากผลการตรวจสอบปรากฎวา มีการทุจริต
หรือสอวามีการทุจริตในการสอบแขงขัน ใหเสนอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 
พิจารณามีมติใหระงับการสอบหรือการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได หรือประกาศยกเลิกบัญชีผู
สอบแขงขันไดแลวแตกรณีและใหประธานกรรมการพนักงานสวนตําบลมีคําสั่งตามมติน้ัน 
   (2) กรณีประธานกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ไมแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ก็ใหกรรมการในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) หรือผูมี
สวนไดเสีย รายงานประธานกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ใหแตงตั้งผูที่ไมเกี่ยวของใน
การทุจริต เปนคณะกรรมการตรวจสอบ หากผลการตรวจสอบปรากฎวา มีการทุจริตหรือสอวาทุจริตใน
การสอบแขงขัน ใหแจงคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) พิจารณามีมติใหระงับการสอบ
หรือการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดหรือประกาศยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได แลวแตกรณี และแจง
ประธานกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) มีคําสั่งตามมติน้ัน 
   (3) กรณีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) มีมติขัดกับผลการ
ตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงปรากฏวามีการทุจริตหรือสอวาทุจริตในการสอบแขงขัน ก็ให
กรรมการในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) หรือผูมีสวนไดเสีย รายงานประธาน
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เพ่ือพิจารณาแตงตั้งผูที่ไมเกี่ยวของในการทุจริต เปน
คณะกรรมการตรวจสอบ หากผลการตรวจสอบปรากฎวา มีการทุจริตหรือสอวาทุจริตในการสอบแขงขัน 
ใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) พิจารณามีมติใหระงับการสอบหรือการประกาศ
ขึ้นบัญชี ผูสอบแขงขันได หรือประกาศยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได แลวแตกรณี และแจงประธาน
กรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) มีคําสั่งตามมติน้ัน 

 ทั้งน้ี ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ประกาศ ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 
 
 

(นายสมชาย   สุนทรวัฒน) 
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบตัิราชการแทน 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
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ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 

เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกกรณีที่มีเหตพุิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน 
เพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล 

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

 โดยที่เปนการสมควรจัดใหมีการแกไขประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปน
พนักงานสวนตําบลลงวันที่ 21 สิงหาคม 2545 เพ่ือใหสอดคลองกับความเปนจริง และสภาวการณ
ปจจุบัน 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา 17 (5) และมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับขอ 3 แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลอืก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน 
การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2544 คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2547 เม่ือวันที่ 27 
พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ไดมีมติใหกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตอง
สอบแขงขัน เพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล ไวดังตอไปน้ี 
 1. ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการ
คัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบลลงวันที่ 21 
สิงหาคม 2545 
 2. องคการบริหารสวนตําบล อาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
พนักงานสวนตําบล ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันไดในกรณี ดังน้ี 
  (1) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูไดรับทุนรัฐบาล ทุนเลาเรียนหลวงหรือทุนขององคการ
บริหารสวนตําบล เพ่ือศึกษาวิชาในประเทศหรือตางประเทศ 
  (2) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) อนุมัติใหสวนราชการใดจัดใหมีการศึกษาขึ้น เพื่อเขารับราชการ
ในองคการบริหารสวนตําบลนั้นโดยเฉพาะ 
  (3) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนดใหคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการในกรณีพิเศษได 
  (4) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ซ่ึงไมสามารถรับการบรรจุไดเม่ือถึง
ลําดับที่ที่สอบได เน่ืองจากอยูในระหวางการรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
และไดมารายงานตัวขอรับการบรรจุ เม่ือบัญชีผูสอบแขงขันไดที่ผูน้ันสอบไดถูกยกเลิกไปแลว 
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  (5) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ซ่ึงถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขัน
ไดเน่ืองจากไดมารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุแลว แตมีเหตุผลที่ไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการใน
ตําแหนงที่สอบแขงขันไดตามกําหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแตงตั้ง 
  (6) กรณีการบรรจุและแตงตั้งบุคคลที่มีความรู ความสามารถและความชํานาญสูงเขา
รับราชการในฐานะผูชํานาญการ 
  (7) กรณีอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด 
 3. การคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันตามขอ 2 เพ่ือบรรจุบุคคล
เปนพนักงานสวนตําบล ใหองคการบริหารสวนตําบล เปนผูดําเนินการคัดเลือก 
 4. การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งผูไดรับทุนรัฐบาล ทุนเลาเรียนหลวงหรือทุนของ
องคการบริหารสวนตําบล เพ่ือศึกษาวิชาในประเทศหรือตางประเทศ ตามขอ 2 (1) หรือผูสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) อนุมัติใหสวนราชการใด
จัดใหมีการศึกษาขึ้น เพื่อเขารับราชการในองคการบริหารสวนตําบลนั้นโดยเฉพาะ ตามขอ 2 (2) 
ใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการดังน้ี 
  (1) ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุ ยื่นใบสมัครตามแบบที่กําหนด พรอมหลักฐาน
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนด 
  (2) ใหองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง
จํานวนไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวยนายกองคการบริหารสวนตําบล ผูทรงคุณวุฒิและผูแทนหนวย
ราชการที่เกี่ยวของ โดยเลือกบุคคลที่เหมาะสมเปนประธานกรรมการ 
  (3) ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร หลักฐาน
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนด นอกจากนี้อาจใชวิธี
สัมภาษณเพ่ิมเติมอีกก็ได และในการจัดลําดับผูไดรับคัดเลือกเพ่ือบรรจุเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงใดในองคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกอาจพิจารณากําหนดใหผูมี
คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรสูงเปนผูอยูในลําดับตนสามารถไดรับการบรรจุเขารับราชการ
กอนหรือพิจารณาบรรจุตามองคประกอบอ่ืนที่เห็นสมควรก็ได 
 5. การคัดเลือกผูสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
(ก.อบต.) กําหนดใหคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการในกรณีพิเศษได ตามขอ 2 (3) ใหองคการ
บริหารสวนตําบลดําเนินการ ดังน้ี 
  (1) ประกาศรับสมัครคัดเลือก ใหระบุรายละเอียดในเรื่อง ชื่อตําแหนงที่จะบรรจุและ
แตงตั้ง คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครเขารับคัดเลือกสําหรับตําแหนงน้ัน 
เงินเดือนที่จะไดรับสําหรับตําแหนงน้ัน ตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัครคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่รับ
สมัคร แบบใบสมัคร คุณวุฒิการศึกษา เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัคร ทั้งน้ี การประกาศรับสมัคร
คัดเลือกนั้นใหปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ สถานที่รับสมัครกอนวันที่เริ่มรับสมัครคัดเลือกไมนอยกวา 
7 วันทําการ และจะประกาศทางวทิยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใดตามความเหมาะสมดวยก็ได 
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  (2) ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุ ยื่นใบสมัครตามแบบที่กําหนด พรอมหลักฐาน
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนด โดยใหผูสมัครเขา
รับการคัดเลือกเสียคาธรรมเนียมเขารับการคัดเลือก สําหรับตําแหนงที่สมัครตามอัตรา ดังน้ี 
   - ตําแหนงระดับ 1 หรือตําแหนงระดับ 2 ตําแหนงละไมต่ํากวา 50 บาท 
แตไมเกิน 100 บาท 
   - ตําแหนงระดับ 3 ขึ้นไป ตําแหนงละไมต่ํากวา 100 บาท แตไมเกิน 200 บาท 
   คาธรรมเนียมสมัครเขารับการคัดเลือกนี้ จะไมจายคืนใหเม่ือไดมีการรับสมัคร
คัดเลือกเสร็จเรียบรอยถูกตองแลว 
  (3) ใหองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง
จํานวนไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล ผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนหนวย
ราชการที่เกี่ยวของ โดยเลือกบุคคลที่เหมาะสมเปนประธานกรรมการ 
  (4) คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก อาจพิจารณาดําเนินการคัดเลือก โดยวิธี
สัมภาษณ วิธีสอบขอเขียน วิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใด วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม
ในการนี้คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ กรรมการออกขอสอบ หรือกรรมการ
ทดสอบการปฏิบัติงานหรือกรรมการอื่นหรือเจาหนาที่ใหดําเนินการในเรื่องตางๆ ไดตามความจําเปน 
  (5) เม่ือไดดําเนินการคัดเลือกเสร็จแลว ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก รายงาน
ผลการคัดเลือกตอผูดําเนินการคัดเลือก โดยจัดทําบัญชีรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือกและจัดเรียงลําดับตาม
ผลคะแนนตาม (4) เพ่ือผูดําเนินการคัดเลือกจะไดประกาศผลการคัดเลือก และบรรจุและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงที่คัดเลือกตามลําดับตอไป 
  (6) ในกรณีที่มีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง และภายหลังมีตําแหนง
วางเพิ่มอีกก็อาจบรรจุและแตงตั้งผูผานการคัดเลือกที่เหลืออยูในลําดับที่ถัดไปตามประกาศผลการ
คัดเลือกนั้นหรืออาจดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได ทั้งน้ีอยูในดุลยพินิจขององคการบริหารสวนตําบล 
 6. การคัดเลือกผูสอบแขงขันได ซ่ึงไมสามารถรับการบรรจุไดเม่ือถึงลําดับที่ที่สอบได 
เน่ืองจากอยูในระหวางการรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และไดมารายงาน
ตัวขอรับการบรรจุ เม่ือบัญชีผูสอบแขงขันไดที่ผูน้ันสอบไดถูกยกเลิกไปแลว ตามขอ 2 (4) ใหองคการ
บริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการคัดเลือก ดังตอไปน้ี 
  (1) ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัครตามแบบที่กําหนดและหนังสือรับรอง
ประวัติการรับราชการทหารตามแบบที่กําหนด พรอมดวยสําเนาหลักฐานการศึกษาและสําเนาหลักฐาน
การรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
  (2) เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดพิจารณาแลวเห็นวา ผูน้ันพนจากราชการทหาร
โดยไมมีความเสียหายและมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุเขารับราชการภายใน 180 วัน นับแตวัน
พนจากราชการทหาร 
  (3) หากองคการบริหารสวนตําบลนั้นมีตําแหนงที่ผู นั้นสอบแขงขันไดวางอยู 
ใหดําเนินการสั่งบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงน้ันได 
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 7. การคัดเลือกผูสอบแขงขันได ซ่ึงถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดเน่ืองจากไดมา
รายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุแลว แตมีเหตุผลที่ไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่สอบแขงขันได
ตามกําหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแตงตั้ง ตามขอ 2 (5) ใหองคการบริหารสวนตําบลเปน
ผูดําเนินการดังตอไปน้ี 
  (1) ใหผูที่ประสงคจะขอรับการบรรจุยื่นหนังสือแสดงความประสงคขอบรรจุเขารับ
ราชการและเขาปฏิบัติหนาที่ราชการภายใน 15 วัน นับแตวันครบกําหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและ
แตงตั้ง 
  (2) เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดพิจารณาแลว เห็นสมควรที่จะบรรจุผูน้ันเขารับ
ราชการ 
  (3) หากองคการบริหารสวนตําบลนั้นมีตําแหนงที่ผู นั้นสอบแขงขันไดวางอยู
ใหดําเนินการสั่งบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงน้ันได 
 8. การคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถและความชํานาญสูง เพ่ือบรรจุเขารับ
ราชการในฐานะผูชํานาญการในองคการบริหารสวนตําบล ใหองคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการ
คัดเลือก โดยดําเนินการตามที่กําหนดในประกาศกําหนดการบรรจุบุคคลเขารับราชการในฐานะ
ผูชํานาญการขององคการบริหารสวนตําบล 
 9. เม่ือไดมีการดําเนินการคัดเลือก ตามที่กําหนดในประกาศนี้ ใหองคการบริหารสวน
ตําบลดําเนินการ ดังตอไปน้ี 
  (1) สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก 1 ชุด และสําเนาประกาศ
รับสมัครคัดเลือก 2 ชุด ไปยังคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอนเริ่มรับสมัคร
คัดเลือกไมนอยกวา 7 วันทําการ โดยใหสงสําเนาประกาศรับสมัครคัดเลือกจํานวน 1 ชุด ให
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ทราบดวย 
  (2) เม่ือการคัดเลือกเสร็จสิ้น ใหองคการบริหารสวนตําบล รายงานไปยังคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ภายใน 5 วันทําการนับแตวันประกาศผลการคัดเลือก หรือดําเนินการ
คัดเลือกแลวเสร็จ โดยใหสงสําเนาบัญชีผูไดรับการคัดเลือก 1 ชุด หรือรายงานผลการคัดเลือก 1 ชุด 
  (3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัคร ประกาศผลการคัดเลือกและอ่ืนๆ
นอกจากที่กําหนดไวเดิม ใหรายงานคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) โดยดวนที่สุด 

 
ประกาศ ณ วนัที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 

 
 

(นายประชา  มาลีนนท) 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางพนักงานสวนตาํบล 
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ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) 

เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการบรรจุแตงตัง้ทายาทของพนักงานสวนทองถิ่น 
ผูปฏิบัติราชการในพื้นที่พิเศษทีเ่สียชวีิต พ.ศ. 2550 

---------------------- 

 โดยที่เปนการสมควรกําหนดมาตรการชวยเหลือครอบครัวของพนักงานสวนทองถิ่นที่ได
เสียสละและอุทิศเวลาในการปฏิบัติราชการในพื้นที่พิเศษจนถึงแกชีวิต เพ่ือเปนการบรรเทาความ
เดือดรอนจากการสูญเสียดังกลาวและเพื่อเปนขวัญกําลังใจใหแกพนักงานสวนทองถิ่นและลูกจาง หรือ
พนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ในพ้ืนที่พิเศษ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (5) มาตรา ประกอบมาตรา 26 วรรคเจ็ด แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2550 เม่ือวันที่ 26 มีนาคม 2550 มีมติเห็นชอบใหกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑการบรรจุแตงตั้งทายาทของพนักงานสวนทองถิ่นผูปฏิบัติราชการใน
พ้ืนที่พิเศษที่เสียชีวิต ดังน้ี 
 ขอ 1 ประกาศฉบับน้ี เรียกวา ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการบรรจุแตงตั้งทายาทของพนักงานสวนทองถิ่นผูปฏิบัติ
ราชการในพื้นที่พิเศษที่เสียชีวิต พ.ศ. 2550 
 ขอ 2 ประกาศฉบับน้ี ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ 3 พ้ืนที่พิเศษ ไดแก จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัด
สงขลา (เฉพาะอําเภอนาทวี อําเภอจะนะ อําเภอเทพา และอําเภอสะบายอย) หรือพ้ืนที่ที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบลกําหนด 
 ขอ 4 พนักงานสวนทองถิ่นที่เสียชีวิต หมายถึง ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล พนักงานเมืองพัทยา รวมถึงลูกจางหรือพนักงานจาง ที่ปฏิบัติ
หนาที่ราชการ หรือชวยราชการประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่พิเศษ และเสียชีวิตจากการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือเพราะเหตุที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือเน่ืองจากที่ไดปฏิบัติหนาที่ราชการนั้น 
ทั้งน้ี การเสียชีวิตจะตองมิใชเกิดจากสาเหตุสวนตัว 
 ขอ 5 พนักงานสวนทองถิ่นผูปฏิบัติราชการในพื้นที่พิเศษที่เสียชีวิต ไดแก ผูที่เสียชีวิต
ตั้งแตวันที่มีการประกาศกฎอัยการศึกเม่ือวันที่ 5 มกราคม 2547 จนกวาคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล จะกําหนดเปนอยางอ่ืน 
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 ขอ 6 ทายาท หมายถึง บุตร หรือคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย ในกรณีพนักงานสวน
ทองถิ่นที่เสียชีวิตไมมีบุตรหรือคูสมรสดังกลาว ใหหมายความรวมถึง ทายาทโดยธรรมอื่นอันไดแกบิดา
มารดา หรือพ่ีนองซึ่งทําหนาที่อุปการะครอบครัวของพนักงานสวนทองถิ่นที่เสียชีวิตนั้น 
 ขอ 7 องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 
องคการบริหารสวนตําบล และเมืองพัทยา 
 ขอ 8 คุณสมบัติของทายาท 
  (1) เปนทายาทของพนักงานสวนทองถิ่นผูปฏิบัติราชการในพื้นที่พิเศษที่เสียชีวิต 
จากการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือเพราะเหตุที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือเน่ืองจากที่ไดปฏิบัติหนาที่
ราชการนั้น ทั้งน้ี การเสียชีวิตจะตองมิใชเกิดจากสาเหตุสวนตัว 
  (2) เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด 
  (3) พนักงานสวนทองถิ่นที่เสียชีวิต 1 คน ใหทายาทไดรับสิทธิตามหลักเกณฑนี้ได
ไมเกิน 1 คน 
 ขอ 9 วิธีการดําเนินการ 
  (1) ใหทายาท ตามขอ 8 (1) และ (2) ทุกคนประชุมเพ่ือหาขอตกลงในการคัดเลือกทายาท
ผูสมควรไดรับสิทธิตามหลักเกณฑน้ี จํานวน 1 คน และจัดทําบันทึกขอตกลงเปนหนังสือลงลายมือชื่อ
ทายาทดังกลาวเพื่อเปนหลักฐานประกอบการขอรับการบรรจุแตงตั้งตอไป 
  (2) ใหทายาทที่มีคุณสมบัติครบถวน ยื่นคํารองและบันทึกขอตกลงตามขอ 9 (1) 
พรอมหนังสือรับรองการเสียชีวิตจากองคการปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนที่พิเศษ ซ่ึงเปนตนสังกัดของ
พนักงานสวนทองถิ่นที่เสียชีวิตตอองคการบริหารสวนตําบลที่ประสงคจะบรรจุแตงตั้ง เพ่ือขอรับการ
บรรจุแตงตั้งในตําแหนงวางเพื่อเปนพนักงานสวนตําบลหรือพนักงานจาง 
  (3) ใหองคการบริหารสวนตําบล ตรวจสอบคุณสมบัติของทายาทตามขอ 8 และเมื่อ
พิจารณาเห็นเปนการสมควรแลวใหสงเรื่องไปสํานักงานทองถิ่นจังหวัดตรวจสอบความถูกตองและเสนอ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) เพ่ือขอรับความเห็นชอบการบรรจุแตงตั้งเปน
พนักงานสวนตําบล หรือพนักงานจางเฉพาะตําแหนงวาง ตอไป 
  (4) ใหสํานักงานทองถิ่นจังหวัด รายงานขอมูลอัตราวางและผลดําเนินการบรรจุ
แตงตั้งทายาทเปนพนักงานสวนตําบลหรือพนักงานจาง ใหสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบลทราบ เพ่ือเปนศูนยขอมูลกลางเกี่ยวกับการบรรจุทายาทพนักงานสวนทองถิ่นผูปฏิบัติราชการ
ในพ้ืนที่พิเศษที่เสียชีวิต 

  ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2550 
 
 

(นายอารีย  วงศอารยะ) 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 

ประธานกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
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ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 

เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานสวนตําบล 
******************************** 

 โดยที่เปนการสมควรจัดใหมีการแกไขประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง 
กําหนดหลักเกณฑการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานสวนตําบล ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2545 เพ่ือให
สอดคลองกับความเปนจริง และสภาวการณปจจุบัน 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา 17 (5) และมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับขอ 3 แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน 
การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2544 คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2547 เม่ือวันที่ 27 
พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ไดมีมติใหกําหนดหลักเกณฑการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานสวนตําบล
ไวดังตอไปน้ี 
 1. ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการ
สอบคัดเลือกสําหรับพนักงานสวนตําบล ลงวันที่ 21 สงิหาคม 2545 
 2. ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการ
สอบคัดเลือกสําหรับพนักงานสวนตําบล (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2546 
 3. การสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลใหองคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการสอบ
คัดเลือกในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถดําเนินการได อาจรองขอใหคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ดําเนินการแทนใหกอน หากไมสามารถทําไดใหรองขอสวนราชการ 
หรือหนวยงานของรัฐดําเนินการแทนก็ได 
 4. ใหองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่งจํานวน
ไมนอยกวา 7 คน ดังน้ี 
  (1) กรณีการสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงานผูปฏิบัติเปนสายงานผูบริหาร ใหแตงตั้ง
กรรมการ ประกอบดวย 
  - ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 1 คน ประธานกรรมการ 
  - ผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 2 คน กรรมการ 
  - ผูทรงคุณวุฒิ 1 คน  กรรมการ 
  - นายกองคการบริหารสวนตาํบล กรรมการ 
   หรือผูแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน 
  - ทองถิ่นจังหวัด กรรมการ 
  - ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล กรรมการ 
  - ผูแทนพนักงานสวนตําบล ซ่ึงนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตัง้  เลขานุการ 
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  (2) กรณีการสอบคัดเลือกในสายงานผูปฏิบัติ ใหแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนหนวย
ราชการที่เกี่ยวของ และพนักงานสวนตําบลเปนกรรมการ โดยใหคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมจาก 3 ฝาย 
คือ ฝายผูแทนทองถิ่น ฝายผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนหนวยราชการที่เกี่ยวของคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
 5. คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกอาจตั้งกรรมการออกขอสอบ กรรมการประเมิน
ความเหมาะสมกับตําแหนง หรือกรรมการหรือเจาหนาที่ดําเนินการในเรื่องการกรอกคะแนนหรือเรื่อง
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกไดตามความจําเปน 
 6. ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบขอเขียน สัมภาษณ 
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบไดเทาที่จําเปน และไมขัดตอหลักสูตรและวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการ
สอบคัดเลือกนี้ แลวใหประธานกรรมการสอบคัดเลือกประกาศกอนวันสอบไมนอยกวา 5 วันทําการ 
 7. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก ใหเปนไปตามที่กําหนดทายนี้ 
 8. ใหองคการบริหารสวนตําบลประกาศรับสมัครสอบ โดยระบุชื่อตําแหนงที่จะแตงตั้ง
คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก และขอความอื่นที่ผูสมัครสอบควร
ทราบโดยปดประกาศไวในที่เปดเผย 
 9. ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดใหมีเจาหนาที่รับสมัครสอบโดยใหมีกําหนดเวลารับ
ใบสมัครสอบ ไมนอยกวา 10 วันทําการ 
 10. ผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกจะตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือก ตามขอ 6 ในวันรับสมัครสอบคัดเลือก 
 11. ใหองคการบริหารสวนตําบลประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบกอนวันสอบไมนอยกวา 
5 วันทําการ 
 12. การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบคัดเลือกได ใหถือเกณฑวาตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละ
ภาคที่สอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละหกสิบ ทั้งน้ีใหคํานึงถึงหลักวิชาวัดผลดวย 
 13. การสอบคัดเลือกจะตองสอบตามหลักสูตรทุกภาค คณะกรรมการดําเนินการสอบ
คัดเลือกจะกําหนดใหผูสมัครสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป หรือภาคความรูความสามารถที่ใช
เฉพาะตําแหนงกอนแลวจึงใหผูสอบไดคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไวในขอ 10 สอบในภาคอื่นตอไปก็ได 
 14. ในกรณีที่ปรากฏวามีการทุจริต หรือสอไปในทางทุจริตอันอาจทําใหเกิดความไมเปน
ธรรมในการสอบคัดเลือก ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกรายงานใหองคการบริหารสวนตําบล
ทราบเพื่อพิจารณาวาจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบ
ภาคที่เกิดการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตตามแตจะเห็นสมควร ถาหากองคการบริหารสวนตําบลให
ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแลว ก็ใหดําเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม สําหรับผูที่มี
สวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตไมมีสิทธิเขาสอบอีกตอไป 
 15. เม่ือไดดําเนินการสอบคัดเลือกเสร็จแลว ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก
รายงานผลการสอบตอองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือจะไดประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกไดตอไป 
 16. การขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได ใหเรียงลําดับที่จากผูสอบไดคะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามลําดับในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากันใหผูไดคะแนน
ภาคความรูใหผูไดคะแนนภาคความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาได
คะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงเทากัน ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูใน
ลําดับที่สูงกวา 
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 17. บัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหใชไดไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันขึ้นบัญชี แตถามีการสอบ
คัดเลือกอยางเดียวกันน้ันอีก และไดขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหมแลว บัญชีผูสอบคัดเลือกได ครั้งกอน
เปนอันยกเลิก 
 กรณีองคการบริหารสวนตําบลภายในจังหวัดมีตําแหนงวางและประสงคจะขอใชบัญชีเพ่ือ
แตงตั้งผูสอบคัดเลือกไดแทนตําแหนงที่วางใหขอใชบัญชีจากองคการบริหารสวนตําบลหรือบัญชีองคกร
อ่ืนใดที่องคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหดําเนินการภายในจังหวัดกอนขอใชบัญชีจากองคการ
บริหารสวนตําบลหรือองคกรอ่ืนที่ไดรับมอบใหดําเนินการสอบในจังหวัดอ่ืน และใหขอใชไดเฉพาะบัญชี
สอบคัดเลือกสายงานผูปฏิบัติเทานั้นสวนบัญชีสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลตําแหนงผูบริหารใหใชได
เฉพาะองคการบริหารสวนตําบลที่ไดดําเนินการสอบคัดเลือกองคการบริหารสวนตําบลอ่ืนไมสามารถขอใช
บัญชีได 
 ยกเวน กรณีการสอบคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลตําแหนงผูปฏิบัติงานใหดํารง
ตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล บัญชีผูสอบคัดเลือกไดดังกลาวนี้ใหใชไดไมเกิน 60 วัน 
นับแตวันขึ้นบัญชี ทั้งน้ีใหอยูในดุลยพินิจขององคการบริหารสวนตําบล 
 18. การดําเนินการสอบคัดเลือกใหองคการบริหารสวนตําบล ดําเนินการดังตอไปน้ี 
  (1) สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก 1 ชุด และสําเนา
ประกาศรับสมัครสอบ 3 ชุด ไปยังคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอนวันเริ่มตนรับ
สมัครสอบไมนอยกวา 7 วันทําการ โดยใหสงสําเนาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจํานวน 1 ชุด ให
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ทราบดวย 
  (2) เม่ือการสอบเสร็จสิ้นแลว ใหสงเอกสารไปยังคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 
(ก.อบต.จังหวัด) ไมนอยกวา 7 วันทําการ แตไมเกิน 30 วันทําการ นับตั้งแตวันประกาศผลสอบ 
ดังตอไปน้ี 
   ก. ขอสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 1 ชุด 
   ข. บัญชีกรอกคะแนน 1 ชุด 
   ค. สําเนาบญัชีผูสอบคัดเลือกได 2 ชุด 
  (3) เม่ือมีการยกเลิกการขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกได หรือขึ้นบัญชีผูใดไวตามเดิมให
รายงานไปยังคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ไมนอยกวา 7 วันทําการ แตไมเกิน 
30 วันทําการนับตั้งแตวันยกเลิกหรือขึ้นบัญชีผูน้ัน 
  (4) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ 
กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ประกาศผลสอบหรืออ่ืนๆ นอกจากที่กําหนดไวเดิม ใหรายงานไปยัง
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ทราบโดยดวนที่สุด 

    ประกาศ ณ วนัที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 
 
 

(นายประชา   มาลีนนท) 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
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ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 

เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารที่วาง 
ในองคการบริหารสวนตําบล 

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

 โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูบริหารที่วางในองคการบริหารสวนตําบล โดยคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา 17 (5) ประกอบมาตรา 26 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับขอ 1 แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล (ก.อบต.) เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและ
แตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน สําหรับพนักงานสวนตําบล 
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 
5/2548 เม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2548 มีมติใหประกาศกําหนดหลักเกณฑการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารที่วางในองคการบริหารสวนตําบล ดังน้ี 
 1. ขั้นตอนวิธีการสอบคัดเลือก  
  1) ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นในฐานะที่เปนหนวยงานสงเสริมและสนับสนุน
การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล เปนผูดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพ่ือใหองคการบริหาร
สวนตําบล สามารถขอใชบัญชีผูสอบคัดเลือกไดไปบรรจุและแตงตั้งแทนตําแหนงผูบริหารที่วางในองคการ
บริหารสวนตําบล ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด 
  2) ใหผูสมัครสอบคัดเลือกสมัครสอบคัดเลือกไดเพียงตําแหนงเดียว โดยใหเสีย
คาธรรมเนียมการสอบ ในอัตรา 200 บาท ตอราย 
  คาธรรมเนียมการสอบจะไมจายคืนใหเม่ือไดประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธิเขาสอบแลว 
เวนแตมีการยกเลิกการสอบครั้งน้ันทั้งหมด เน่ืองจากมีการทุจริต หรือสอไปในทางทุจริตอันกอใหเกิด
ความไมเปนธรรมในการสอบคัดเลือก จึงใหจายคืนคาธรรมเนียมการสอบเฉพาะผูที่มิไดมีสวนเกี่ยวของ
กับการทุจริต หรือสอไปในทางทุจริตน้ันได 
  3) เงินคาธรรมเนียมการสอบที่จัดเก็บไว ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก
นําไปใชจายในการดําเนินการสอบคัดเลือกไดทั้งจํานวน ตามที่จายจริง 
  4) กรณีที่คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกตรวจพบการทุจริต หรือสอไปในทาง
ทุจริต กอนประกาศผลการสอบคัดเลือกใหคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกสอบขอเท็จจริง หาก
ปรากฏหลักฐานชัดเจนวาบุคคลหนึ่งบุคคลใดทุจริตในการสอบคัดเลือก หรือมีสวนรวมในการทุจริต 
คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกอาจใชดุลยพินิจตัดสิทธิผูสมัครสอบคัดเลือกรายนั้นได 
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  5) การเรียงลําดับผูผานการสอบคัดเลือกใหเรียงตามลําดับตัวอักษร โดยไมตองเรียง
ตามลําดับที่ที่สอบได ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลที่ตองการขอใชบัญชีสอบคัดเลือกดังกลาวมาบรรจุและ
แตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบล สามารถเลือกขอใชบัญชีผูสอบคัดเลือกไดในลําดับใดก็ได 
  6) การขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได ใหขึ้นบัญชีไวเปนระยะเวลา 2 ป นับตั้งแตวันขึ้น
บัญชี แตถามีการสอบคัดเลือกอยางเดียวกันนั้นอีก และไดขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหมแลว บัญชีผูสอบ
คัดเลือกไดครั้งกอนเปนอันยกเลิก 
  7) ผูที่สอบคัดเลือกไดและไดรับการบรรจุและแตงตั้งในองคการบริหารสวนตําบลใด 
จะตองดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่ในองคการบริหารสวนตําบลนั้น เปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป 
จึงจะสามารถเสนอขอโอนได เวนแตเปนกรณีขัดแยงตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
(ก.อบต.) กําหนดไว 
  8) องคการบริการสวนตําบลใดที่มีตําแหนงผูบริหารวาง และไมประสงคจะขอใชบัญชี
ผูสอบคัดเลือกไดที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดําเนินการขึ้นบัญชีไว จะตองดําเนินการสรรหาผูมา
ดํารงตําแหนงผูบริหารที่วางใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด หากไมดําเนินการ ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 
แจงนายอําเภอ ในฐานะผูกํากับดูแลตามมาตรา 90 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2546 พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป แตหากจะ
ขอนําผูผานการสอบคัดเลือกไปบรรจุแตงตั้งใหสามารถดําเนินการไดทันที โดยไมตองรอใหครบ 90 วัน 
 2. คุณสมบตัิของผูมีสิทธิสอบคัดเลือก 
 ผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกในกรณีน้ีตองเปนพนักงานสวนตําบล ขาราชการ หรือพนักงาน
สวนทองถิ่นอ่ืน หรือขาราชการประเภทอื่นที่ดํารงตําแหนงในระดับ 6 โดยในวันรับสมัครตองไดรับ
เงินเดือนไมต่ํากวาขั้น 11,460 บาท (เงินเดือนขั้นต่ําของระดับ 6) และมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตาม
มาตรฐานสําหรับตําแหนงนักบริหารที่สมัครสอบคัดเลือก โดยในแตละตําแหนงกําหนดคุณสมบัติ ดังน้ี 
  1) ในตําแหนงนักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล (ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล) ใหยกเวนคุณสมบัติของผูมีสิทธิคัดเลือกโดยไมตองเคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
  2) ในตําแหนงหัวหนาสวนตางๆ เชน หัวหนาสวนการคลัง หรือหัวหนาสวนโยธา 
(นักบริหารงาน...) หรือตําแหนงบริหารอ่ืน จะตองมีคุณสมบัติของผูมีสิทธิคัดเลือก โดยจะตองเคยปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวกับงานของตําแหนงที่สอบคัดเลือกหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป แตใหยกเวน
คุณสมบัติเคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 3. คณะกรรมการสอบคัดเลือก 
 ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่งจํานวน 
9 คน ประกอบดวย 
 1) อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ประธานกรรมการ 
 2) ผูทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.ที่ ก.อบต.คัดเลือก จํานวน 2 คน กรรมการ 
 3) ผูแทนสํานักงาน ก.พ. กรรมการ 
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 4) ผูแทนกรมบัญชีกลาง กรรมการ 
 5) ผูแทนนายก อบต. ใน ก.อบต. ที่ ก.อบต.คัดเลือก 1 คน กรรมการ 
 6) ผูแทน ปลัด อบต. ใน ก.อบต. ที่ ก.อบต.คัดเลือก 1 คน กรรมการ  
 7) เลขานุการ ก.อบต. กรรมการและเลขานุการ 
 8) ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหาร กรรมการและผูชวย 
  งานบุคคลสวนทองถิ่น เลขานุการ 

 ทั้งน้ี ใหคณะกรรมการสอบคัดเลือก มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการสอบคัดเลือก และอาจ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือดําเนินการในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกไดตามความจําเปน
ตามหลักสูตรและวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกที่แนบทายประกาศนี้ 

   ประกาศ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2548 
 
 
 
 

(นายสมชาย  สุนทรวัฒน) 
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบตัิราชการแทน 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
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หลักสูตร และวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคล 
เพื่อแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงผูบริหารที่วาง ใน อบต. 

------------------------------- 
 
 1. คณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจตั้งกรรมการออกขอสอบ กรรมการประเมินความ
เหมาะสมกับตําแหนงหรือกรรมการหรือเจาหนาที่ดําเนินการในเรื่องการกรอกคะแนนหรือเรื่องอื่นๆ 
ที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกไดตามความจําเปน 
 2. ใหคณะกรรมการสอบคัดเลือกกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบขอเขียน สอบสัมภาษณ 
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบไดเทาที่จําเปน และไมขัดตอหลักสูตรและวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการ
สอบคัดเลือกนี้ แลวใหประธานกรรมการสอบคัดเลือกประกาศกอนวันสอบไมนอยกวา 5 วันทําการ 
 3. หลักสูตรการสอบใหมี 2 ภาค โดยมีคะแนนรวม 200 คะแนน ประกอบดวย 
  1) ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง 150 คะแนน 
  2) ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) 50 คะแนน ประกอบดวย 
   - วิสัยทัศน 15 คะแนน 
   - ความรอบรู 15 คะแนน พิจารณาจากความรูงานในหนาที่ของตําแหนงที่จะ
แตงตั้ง กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพ่ิมเติม กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น กฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น กฎหมายเกี่ยวของกับ อบต.ในสายงานที่ปฏิบัติ หลักการ
บริหาร รวมทั้งความรูเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
   - ปฏิภาณไหวพริบ 10 คะแนน พิจารณาจากความสามารถในการแกปญหาใน
ดานตางๆ ปญหาเฉพาะหนา รวมถึงความสามารถในการประสานงานสวนอ่ืน 
   - บุคลิกภาพและภาวะผูนํา 10 คะแนน พิจารณาจากบุคลิกภาพ ลักษณะดี 
มีความเปนผูนํา สุขภาพ รางกายและจิตใจดี 
 4. ใหคณะกรรมการสอบคัดเลือกประกาศรับสมัครสอบ โดยระบุชื่อตําแหนงที่สอบ 
คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกและขอความอื่นที่ผูสมัครสอบควร
ทราบโดยปดประกาศไวในที่เปดเผย 
 5. ใหคณะกรรมการสอบคัดเลือกจัดใหมีเจาหนาที่รับสมัครสอบโดยใหมีกําหนดเวลารับ
ใบสมัครสอบ ไมนอยกวา 10 วันทําการ 
 6. ผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกจะตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือก ในวันรับสมัครสอบคัดเลือก 
 7. ใหคณะกรรมการสอบคัดเลือกประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบกอนวันสอบไมนอยกวา 
5 วันทําการ โดยจัดทําเปนบัญชีรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก 
 8. การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบคัดเลือกได ใหถือเกณฑวาตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละ
ภาคที่สอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละหกสิบ ทั้งน้ี ใหคํานึงถึงหลักวิชาวัดผลดวย 
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 9. การสอบคัดเลือกจะตองสอบตามหลักสูตรทุกภาค คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะ
กําหนดใหผูสมัครสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนงกอนแลวจึงใหผูสอบได
คะแนนตามเกณฑที่กําหนดไวสอบในภาคความเหมาะสมกับตําแหนงตอไปก็ได 
 10. ใหผูสมัครสอบคัดเลือกเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก ในอัตราตําแหนงละ 
200 บาท โดยใหประธานกรรมการสอบคัดเลือกมีอํานาจในการอนุมัติในการนําเงินคาธรรมเนียมฯ 
ดังกลาว ไปใชจาย โดยนําไปถัวเฉลี่ยจายเปนคาใชจายในการดําเนินการสอบคัดเลือกไดทุกรายการ 
 11. ในกรณีที่ปรากฏวามีการทุจริต หรือสอไปในทางทุจริตอันอาจทําใหเกิดความไมเปน
ธรรมในการสอบคัดเลือก ใหคณะกรรมการสอบคัดเลือกรายงานใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทราบ 
เพ่ือพิจารณาวาจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่
เกิดการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตตามแตจะเห็นสมควร ถาหากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นให
ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแลว ก็ใหดําเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม สําหรับผูที่มี
สวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรอืสอไปในทางทุจริตไมมีสิทธิเขาสอบอีกตอไป 
 12. เม่ือไดดําเนินการสอบคัดเลือกเสร็จแลว ใหคณะกรรมการสอบคัดเลือก รายงานผลการ
สอบตอกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เพ่ือจะไดประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกไดตอไป 
 13. อบต .  ที่มีตําแหนงสายงานผูบริหารวางสามารถขอใชบัญชีสอบคัดเลือกของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยมีเง่ือนไขวา อบต.น้ัน จะตองไมอยูระหวางดําเนินการคัดเลือกหรือ
สอบคัดเลือก เพื่อสรรหาบุคคลมาดํารงตําแหนงแทนที่วาง หรือมีบัญชีสอบคัดเลือกรอการบรรจุ
แตงตั้งในตําแหนงน้ันอยู 

 
 

************************************* 
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ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 

เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกพนักงานสวนตําบล 
เพื่อแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงที่สูงข้ึน 

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

 โดยที่เปนการสมควรจัดใหมีการแกไขประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ลงวันที่ 
21 สิงหาคม 2545 เพ่ือใหสอดคลองกับความเปนจริง และสภาวการณปจจุบัน 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา 17 (5) และมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับขอ 5 แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน 
การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2544 คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2547 เม่ือวันที่ 27 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2547 ไดมีมติใหกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ที่สูงขึ้นไว ดังตอไปน้ี 
 1. ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการ
คัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นลงวันที่ 21 สิงหาคม 2545 
 2.  ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการ
คัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2546 
 3. ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการ
คัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2546 
 4. การคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ใหดําเนินการ
ได 3 กรณี ดังน้ี 
  4.1 การคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น
ในระดับควบสําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงระดับควบ 
  4.2 การคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นนอก
ระดับควบ สําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ตําแหนงสายงาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหรือตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
  4.3 การคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล 
 5. การคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นในระดับ
ควบ ที่กําหนดเปนระดับควบตาม ขอ 4.1 ใหองคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการคัดเลือกตาม
หลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนด ดังน้ี 
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  5.1 พนักงานสวนตําบลผูน้ันเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้งตามประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้ง
พนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 
  5.2 ใหดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงานที่
ผานมาของพนักงานสวนตําบลผูน้ัน 
  5.3 ใหองคการบริหารสวนตําบลกําหนดแบบประเมินบุคคลและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามขอ 5.2 โดยตองมีรายการดังตอไปน้ี 
   (ก) ขอมูลเกี่ยวกับผูรับการประเมิน 
   (ข) หนาที่ความรับผิดชอบและความรูความสามารถที่ตองการของตําแหนงที่จะ
ประเมิน 
   (ค) การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตําแหนง 
   (ง) สรุปความเห็นในการประเมินของผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 
  5.4 เกณฑการตัดสินการประเมินวาพนักงานสวนตําบลที่จะผานการประเมินเพ่ือ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ตองมีมาตรฐานเทียบไดไมต่ํากวาที่ ก.พ. กําหนดไวเปนมาตรฐาน
สําหรับขาราชการพลเรือน 
  5.5 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่
สูงขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 
 6. การคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นนอกระดับ
ควบสําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ตามขอ 4.2 ใหองคการบริหาร
สวนตําบลเปนผูดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.
จังหวัด) กําหนดภายใตเง่ือนไข ดังน้ี 
  6.1 พนักงานสวนตําบลผูน้ันเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้ง ตามประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้ง
พนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 
  6.2 ใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน โดยใหมีคณะกรรมการประกอบดวย 
   (ก) ประธานใหแตงตั้งจากขาราชการหรือพนักงานสวนตําบล หรือผูที่เคยเปน
ขาราชการหรือพนักงานสวนตําบลที่ดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมินสูงกวาผูขอประเมินอยางนอย 
1 ป หรือผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํานาญในสายงานนั้นๆ ซ่ึงไมเคยเปนขาราชการมากอน 
   (ข) กรรมการที่เปนขาราชการหรือพนักงานสวนตําบล หรือเคยเปนขาราชการ
หรือพนักงานสวนตําบล ที่เคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมินอยางนอยเทากับระดับตําแหนงที่ขอ
ประเมินหรือผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํานาญในสายงานนั้นๆ ซ่ึงมีผลงานเปนที่ประจักษใน
ความสามารถจํานวนไมนอยกวา 2 คน แตไมเกิน 5 คน 
   (ค) เลขานุการใหองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งเลขานุการ จํานวน 1 คน 
  6.3 ใหดําเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมินคุณลักษณะ
ของบุคคล และประเมินผลงานที่ผานมาของพนักงานสวนตําบลผูน้ัน 
  6.4 ใหคณะกรรมการประเมินผลงานตามขอ 6.2 กําหนดแบบ และวิธีการประเมิน
คุณสมบัติของบุคคล คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ตามขอ 6.3 โดยตองมีรายการ
ดังตอไปน้ี 
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   (ก) ขอมูลเกี่ยวกับผูรับการประเมิน ดานความรูความสามารถ ความประพฤติ
และประวัติการรับราชการ 
   (ข) หนาที่ความรับผิดชอบและความรูความสามารถที่ตองการของตําแหนงที่จะ
ประเมิน 
   (ค) การประเมินคุณสมบัติของบุคคล และความเหมาะสมเพื่อเลื่อนตําแหนง 
   (ง) สรุปความเห็นในการประเมินของผูบังคับบัญชา 
  6.5 เกณฑการตัดสินการประเมินวาพนักงานสวนตําบลที่จะผานการประเมินเพ่ือ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ตองมีมาตรฐานเทียบไดไมต่ํากวาที่ ก.พ. กําหนดไวเปน
มาตรฐานสําหรับขาราชการพลเรือน 
  6.6 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่
สูงขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 
 7. การคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นนอกระดับ
ควบสําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือตําแหนงประเภท
วิชาชีพเฉพาะตามขอ 4.2 ใหองคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนดภายใตเง่ือนไข ดังน้ี 
  7.1 พนักงานสวนตําบลผูน้ันเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้ง ตามประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้ง
พนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 
  7.2 ใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานโดยองคประกอบของคณะกรรมการ
ใหเปนไปตามประกาศ ก.อบต. เรื่องประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนระดับ เพื่อแตงตั้งพนักงาน
สวนตําบลใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  7.3 ใหดําเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมินคุณลักษณะ
ของบุคคล และประเมินผลงานที่ผานมาของพนักงานสวนตําบลผูน้ัน 
  7.4 ใหคณะกรรมการประเมินผลงานตามขอ 7.2 กําหนดแบบ และวิธีการประเมิน
คุณสมบัติของบุคคล คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ตามขอ 7.3 โดยตองมีรายการ
ดังตอไปน้ี 
   (ก) ขอมูลเกี่ยวกับผูรับการประเมิน ดานความรูความสามารถ ความประพฤติ
และประวัติการรับราชการ 
   (ข) หนาที่ความรับผิดชอบและความรูความสามารถที่ตองการของตําแหนงที่จะ
ประเมิน 
   (ค) การประเมินคุณสมบัติของบุคคลและความเหมาะสมเพื่อเลื่อนตําแหนง 
   (ง) สรุปความเห็นในการประเมินของผูบังคับบัญชา 
  7.5 เกณฑการตัดสินการประเมินวาพนักงานสวนตําบลที่จะผานการประเมินเพ่ือ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ตองมีมาตรฐานเทียบไดไมต่ํากวาที่ ก.พ. กําหนดไวเปน
มาตรฐานสําหรับขาราชการพลเรือน 
  7.6 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 
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 8. การคัดเลือก เพ่ือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับ
ตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลตามขอ 4.3 ใหองคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการ
คัดเลือกในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถดําเนินการได อาจรองขอใหคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ดําเนินการแทนใหกอน หากไมสามารถทําไดใหรองขอสวนราชการ 
หรือหนวยงานของรัฐดําเนินการแทนก็ได 
  การคัดเลือกตามวรรคหนึ่งให องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนด ดังน้ี 
  8.1 แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกจํานวนไมนอยกวา 7 คน ประกอบดวย 
   - ผูทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 1 คน 
เปนประธาน 
   - ผูแทนสวนราชการใน คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 
2 คน กรรมการ 
   - ผูทรงคุณวุฒิ 1 คน กรรมการ 
   - นายกองคการบริหารสวนตําบล หรือผูแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล 
กรรมการ 
   - ทองถิ่นจังหวัด กรรมการ 
   - ปลัดองคการบริหารสวนตําบล กรรมการ 
   - ผูแทนพนักงานสวนตําบล ซ่ึงนายกองคการบริหารสวนตําบล แตงตั้ง 
เลขานุการ 
  8.2 หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก ใหดําเนินการโดยวิธีการสัมภาษณ วิธีการประเมิน 
หรือวิธีอ่ืนใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีตามความเหมาะสม โดยกําหนดรายการดังตอไปนี้ 
   8.2.1 เกณฑในการคัดเลือก 
    เกณฑในการคัดเลือกควรจะพิจารณาวาผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกแตละคน
มีความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณและผลงานในอดีต วิสัยทัศนการปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะ
เขารับการคัดเลือก ประวัติการรับราชการตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะตางๆ อยางไร โดยใหผูมี
สิทธิเขารับการคัดเลือก จัดทําและนําเสนอวิสัยทัศนในการเขาดํารงตําแหนงที่เขารับการคัดเลือก และ
นําเสนอผลงานในอดีตที่ประสบความสําเร็จอันเกิดจากการบริหารงานของผูเขารับการคัดเลือกมาแลว 
ซ่ึงกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 
    8.2.1.1 สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหนาที่ ความ
ประพฤติและคุณลักษณะอ่ืนๆ จํานวน 100 คะแนน โดยพิจารณาจาก 
     (1) วิสัยทัศนและผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต จํานวน 
40 คะแนน 
     ความรอบรูงานในหนาที่ พิจารณาจากความรูงานในหนาที่ของ
ตําแหนงที่จะแตงตั้ง รวมทั้งความรูเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันทางเศรษฐกิจสังคม และการเมือง โดย
พิจารณาจาก 
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      (ก) วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก 
จํานวน 20 คะแนน 
       วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะขอรับการ
คัดเลือกผูเขารับการคัดเลือก จะตองจัดทําเอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับ
การคัดเลือก โดยควรจะนําเสนอขอมูลดานตางๆ ดังน้ี 

• ขอมูลสวนบุคคล 

• แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการ
คัดเลือก 

• แนวทางพัฒนางานในหนาที่ 

• แนวทางพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหากไดรับ
การคัดเลือก 

      (ข) ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต จํานวน 20 คะแนน 
       ผูเขารับการคัดเลือกจะตองจัดทําเอกสารแสดงผลงานที่
ประสบความสําเร็จมาแลว และเกิดผลดีและเปนประโยชนตอทางราชการ สามารถที่จะนําไปเปนตัวอยาง
แกผูอ่ืนหรือหนวยงานสวนราชการอื่นได เชน การจัดโครงการใหมๆ ที่ประชาชนไดรับประโยชนจํานวน
มากๆ หรือ การคิดคนแนวทางบริหารงานใหมๆ และสามารถนําไปปฏิบัติจนประสบผลสําเร็จไดผลดียิ่ง 
โดยใหจัดทําเปนเอกสารนําเสนอคณะกรรมการคัดเลือก (อาจจัดทํารวมกับวิสัยทัศนก็ได) 
     (2) ความสามารถในการบริหาร 30 คะแนน พิจารณาจาก 
      (ก) ความรูในการบริหาร จํานวน 10 คะแนน เชน หลักการ
บริหารสมัยใหม การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ เทคนิคการบริหารตางๆ 
      (ข) ความสามารถในการบริหารอยางมืออาชีพ จํานวน 10 คะแนน 
พิจารณาจากการตัดสินใจ การคิดเชิงกลยทุธ ความเปนผูนํา ปฏิภาณไหวพริบความสามารถในการแกไข
ปญหาตางๆ ปญหาเฉพาะหนาของผูเขารับการคัดเลือก 
      (ค) ความสามารถในการบริหารงานบุคคล จํานวน 10 คะแนน 
พิจารณาจากการยืดหยุนและปรับตัว ทักษะในการสื่อสาร การประสานงานกับสวนอ่ืน 
     (3) บุคลิกภาพและภาวะผูนํา 30 คะแนน โดยพิจารณาจาก 
      (ก) ความประพฤติและคานิยมสรางสรรคที่จําเปนสําหรับนัก
บริหารพิจารณาจากการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่และภารกิจของสวนราชการ เชน มุง
ประโยชนของสวนรวม มีความซื่อสัตย ครองตน ครองคน ครองงาน โดยธรรม กลาวคือ กลาคิด กลาทํา 
กลานํา กลาเปลี่ยน มีความโปรงใส 
      (ข) ความอุตสาหะพิจารณาจากความมีมานะ อดทน และเอา
ใจใสหนาที่การงาน กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาใหกับทางราชการ มีความขยันหม่ันเพียร 
      (ค) มนุษยสัมพันธ พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงาน
รวมกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ยอมรับในความสามารถของผูรวมงาน
ทุกระดับแกไขและลดขอขัดแยงอันอาจจะเปนอุปสรรคตองานราชการและหรือความสามารถในการสราง
ความสัมพันธอันดีกับประชาชนผูมาติดตอรวมทั้งเต็มใจในการใหความชวยเหลือและบริการผูมาติดตอ 
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      (ง) ความสามารถในการสื่อความหมาย  พิจารณาจาก
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผูบังคับบัญชา 
ผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสม 
      (จ) ความมั่นคงในอารมณ พิจารณาจากความหนักแนนของ
สภาวะอารมณ 
      (ฉ) ปฏิภาณไหวพริบ จํานวน 5 คะแนน พิจารณาจาก
ความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยางทันทวงที และมีเหตุผลเปนที่ยอมรับได 
    8.2.1.2 คุณสมบัติของผูสมัครคัดเลือก คะแนนเต็ม 100 คะแนน ไดแก 
     (1) การไดรับเงินเดือน 20 คะแนน 
     (2) วุฒิการศึกษา 15 คะแนน 
     (3) ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 20 คะแนน 
     (4) อายุราชการ 15 คะแนน 
     (5) การรักษาวินัย (ยอนหลัง 5 ป) 15 คะแนน 
     (6) ความดีความชอบ (ยอนหลัง 5 ป) 15 คะแนน 
   8.2.2 วิธีการคัดเลือก 
    กําหนดวิธีการที่ใชในการประเมิน โดยอาจใชวิธีสัมภาษณ หรืออาจใช
วิธีการอื่นเพ่ิมเติมเพ่ือใหไดขอมูลที่จะแสดงออกถึงความรู ความสามารถ ความเหมาะสมของผูสมัคร
ตามที่ประกาศไวในประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยกําหนดใหผูเขารับการคัดเลือกจะตองจัดทําเอกสารใน
เร่ืองวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก ตลอดจนจัดทําเอกสารแสดงผลงานที่
ประสบความสําเร็จ โดยตองยื่นเอกสารตามจํานวนชุดที่กําหนดไวในประกาศรับสมัครตอคณะกรรมการ
คัดเลือกในวันรับสมัครตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัครและใหผูเขารับการคัดเลือกนําเสนอวิสัยทัศน
และผลงานที่ประสบความสําเร็จตอคณะกรรมการคัดเลือก ในวันที่เขารับการคัดเลือกตามที่กําหนดไวใน
ประกาศรับสมัคร 
   8.2.3 ขั้นตอนการคัดเลือก 
    8.2.3.1 เม่ือจะมีการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนง ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลใหองคการบริหารสวน
ตําบลที่มีตําแหนงวางแจงชื่อตําแหนง เลขที่ตําแหนง และขอมูลตางๆ สําหรับใชประกอบการพิจารณา 
เชน หนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรูความสามารถที่ตองการของแตละตําแหนง เปนตน 
(ตามแบบแนบทาย) ใหคณะกรรมการคัดเลือกที่ อบต.แตงตั้งวิเคราะหงานในตําแหนงที่วางหรือจะวาง 
กําหนดความรูความสามารถคุณลักษณะที่จําเปนในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหนง หรือเปนการกําหนด
วาพฤติกรรมแบบใดหรือคุณลักษณะแบบใดของผูเขารับการคัดเลือกที่จะสามารถทํางานนั้นไดประสบ
ความสําเร็จ ซ่ึงไดแก สมรรถนะหลักทางการบริหารการปฏิบัติงานในหนาที่ ความประพฤติ ประวัติการ
รับราชการ และคุณลักษณะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน ซ่ึงอาจพิจารณาแนวคิด ทัศนคติ คานิยมสรางสรรค
ของนักบริหารที่พึงมี การปฏิบัติงานที่จําเปนตองดําเนินการตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองและ
สังคมที่ดีตลอดจนแรงจูงใจที่จะเปนแรงขับใหสามารถปฏิบัติงานไดประสบความสําเร็จ เปนตน 
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    8.2.3.2 คณะกรรมการคัดเลือกกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอนในการ
คัดเลือก พนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่วางใหสอดคลองกับหลักสูตรและวิธีการ
คัดเลือกคุณสมบัติมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และประกาศใหทราบทั่วกัน ดังน้ี 
     (1) กําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือกวาแตละพฤติการณหรือ
คุณลักษณะตางๆ น้ัน ควรจะพิจารณาจากขอมูลใดประกอบการพิจารณาเพื่อใหทราบถึงความรู
ความสามารถทักษะของผูบริหาร เชน พิจารณาจากประวัติการทํางาน ประวัติสวนบุคคล ประสบการณ 
การฝกอบรม และดูงาน ผลการปฏิบัติงานตามเปาหมายในอดีตดานบริหารการจัดการ วิสัยทัศน เปนตน 
     (2) กําหนดวิธีการที่ใชในการประเมิน โดยใชวิธีการสัมภาษณ 
หรืออาจใชวิธีการอื่นเพ่ิมเติม โดยใหผูเขารับการคัดเลือกนําเสนอวิสัยทัศนและผลงานที่ประสบ
ความสําเร็จที่ผานมาเพื่อใหไดขอมูลที่จะแสดงออกถึงความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของ
บุคคลในตําแหนงที่เปดคัดเลือก ทั้งน้ีใหระบุจํานวนเอกสารที่ตองจัดสง กําหนดวันสงเอกสารวิสัยทัศน
และผลงานและกําหนดเสนอวิสัยทัศนและผลงานในวันคัดเลือก (สัมภาษณ) 
     (3) ใหประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร โดยมีระยะเวลา
ไมนอยกวา 15 วันทําการ และใหประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และใหประกาศกําหนดวัน 
เวลา สถานที่ดําเนินการคัดเลือก ระเบียบหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก กอนวันดําเนินการคัดเลือก
ไมนอยกวา 5 วันทําการ 
     (4) การประกาศรับสมัคร และรับสมัคร ใหกําหนดวันคัดเลือก
ใหพรอมกันทั่วประเทศปละไมเกิน 4 ครั้ง ดังน้ี 
      1) ครั้งที่ 1 วันเสารที่สองของเดือนมีนาคม 
      2) ครั้งที่ 2 วันเสารที่สองของเดือนมิถุนายน 
      3) ครั้งที่ 3 วันเสารที่สองของเดือนกันยายน 
      4) ครั้งที่ 4 วันเสารที่สองของเดือนธันวาคม 
     (5) ใหผู เขารับการคัดเลือกเสนอเอกสารแสดงวิสัยทัศนและ
ผลงานที่ประสบความสําเร็จตามจํานวนที่กําหนดไวในประกาศรับสมัครตอคณะกรรมการคัดเลือกใน
วันรบัสมัคร เพ่ือใหคณะกรรมการคัดเลือกไดศึกษาพิจารณากอน 
     (6) ในการดําเนินการคัดเลือก ใหเลขานุการคณะกรรมการ
คัดเลือกเสนอรายชื่อพนักงานสวนตําบลที่สมัครเขารับการคัดเลือกในตําแหนงที่จะแตงตั้ง ซ่ึงมีคุณสมบัติ
ครบถวน และอยูในหลักเกณฑที่จะเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงที่จะแตงตั้งไดตอคณะกรรมการคัดเลือก 
โดยขอมูลดังกลาว จะตองประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี 
      (ก) รายละเอียดเกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบ และความ
ตองการของตําแหนงที่จะแตงตั้ง เชน ขอบเขตของงานในหนาที่ของตําแหนง ลักษณะงานเทคนิคและ
วิธีการทํางานการควบคุมบังคับบัญชา ความสัมพันธกับตําแหนงอ่ืน และขอมูลอ่ืนๆ เกี่ยวกับงานของ
ตําแหนงที่จะแตงตั้งอันจะเปนประโยชนตอการใชดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกตลอดจน
คุณลักษณะของบุคคลที่จะสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค และ
จําเปนตอการปฏิบัติงานในตําแหนง เปนตน 
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      (ข) ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับประวัติการรับราชการ และประวัติ
สวนตัว ของผูสมัครเขารับการคัดเลือก เสนอชื่อเพ่ือรับการพิจารณาความเหมาะสมทุกคน รวมทั้งประวัติ
การศึกษา การฝกอบรม ดูงาน ประสบการณ ความสามารถ ความชํานาญ หรือคุณลักษณะพิเศษ 
ผลงานสําคัญพิเศษหรือผลงานที่เปนที่ประจักษในความสามารถของขาราชการประวัติทางวินัยในอดีต
ของพนักงานผูน้ัน ซ่ึงควรเปนขอมูลที่เก็บอยางเปนระบบ และไดรับการแกไขเพ่ิมเติมใหสมบูรณและ
ทันสมัยอยูเสมอ 
      (ค) ขอมูลยอนหลัง 2 ป เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานประจําป
ของผูสมัครเขารับการคัดเลือกทุกคน 
   8.2.4 ใหคณะกรรมการคัดเลือกรวมคะแนนจากการดําเนินการคัดเลือกแลว
จัดลําดับจากผูที่ไดคะแนนสูงสุดไปหาผูที่ไดคะแนนต่ําสุดและใหพิจารณาผูที่มีอยูในลําดับที่ดีกวา
จะไดรับการแตงตั้งกอนผูที่อยูในลําดับถัดไป และหากคะแนนของแตละบุคคลปรากฏวาคะแนนรวม
เทากันใหจัดลําดับผูที่คะแนนเทากันดังน้ี 
    (ก) ถาคะแนนรวมเทากันใหพิจารณาจากคะแนนสัมภาษณกอน 
    (ข) ถาคะแนนสัมภาษณเทากันใหพิจารณาจากผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงในตําแหนงระดับปจจุบันกอน 
    (ค) ถาไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตําแหนงและระดับพรอมกัน

ใหพิจารณาจากเงินเดือนมากกวา 
    (ง) ถาเงินเดือนเทากัน ใหพิจารณาจากอายุราชการ 
    (จ) ถาอายุราชการเทากัน ใหพิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสูงกวา 
    (ฉ) ถาไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นเดียวกันใหพิจารณาผูใดไดรับกอน 
    (ช) ถาไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณในชั้นเดียวกันพรอมกันใหพิจารณาผูใด

มีอายุมากกวา 
   8.2.5 เม่ือไดดําเนินการคัดเลือกเสร็จแลว ใหคณะกรรมการคัดเลือกรายงานผล
การคัดเลือกตอองคการบริหารสวนตําบล โดยจัดทําบัญชีรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือกและจัดเรียงลําดับ
ตามผลคะแนนรวม โดยใหระบุคะแนนที่ไดไวในประกาศดวย เพ่ือจะไดประกาศผลการคัดเลือก และแจง
ใหองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งผูที่ไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงที่คัดเลือกตามลําดับตอไป 
   8.2.6 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งผูไดรับคัดเลือกใหดํารงตําแหนง
ตามลําดับที่ในประกาศผลการคัดเลือก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 
(ก.อบต.จังหวัด) 
   8.2.7 ในกรณีที่มีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง และภายหลัง
มีตําแหนงวางเพิ่มอีก ก็อาจใหองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกที่อยูในลําดับที่ถัดไป
ตามประกาศผลการคัดเลือกนั้นใหดํารงตําแหนงได ภายใน 60 วัน หรืออาจดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได 
ทั้งน้ีใหอยูในดุลยพินิจขององคการบริหารสวนตําบล 
 9. ใหองคการบริหารสวนตําบล รายงานการดําเนินการคัดเลือก ดังน้ี 
  9.1 สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก 1 ชุด และสําเนาประกาศรับสมัคร
เขารับการคัดเลือก 2 ชุด ไปยังคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอนเริ่มรับสมัคร
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ไมนอยกวา 7 วันทําการ โดยใหสงสําเนาประกาศรับสมัครคัดเลือกจํานวน 1 ชุด ใหคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ทราบดวย 
  9.2 เม่ือการคัดเลือกเสร็จสิ้น ใหองคการบริหารสวนตําบล รายงานไปยังคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ภายใน 5 วันทําการนับแตวันประกาศผลการคัดเลือก โดยใหสง
เอกสารดังตอไปน้ี 
   (ก) สําเนาบัญชีการกรอกคะแนน 1 ชุด 
   (ข) สําเนาประกาศผลการคัดเลือก 1 ชุด 
  9.3 หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครเขารับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก กําหนดวัน เวลา และสถานที่ดําเนินการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือกและ
อ่ืนๆ นอกจากที่กําหนดไวเดิมใหรายงานสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) 
โดยดวนที่สุด 

   ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 
 
 

(นายประชา มาลีนนท) 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
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ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) 

 เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเปนประสบการณ 
  การบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดาํรงตําแหนงบริหาร พ.ศ. 2550 

----------------------- 

 โดยที่เปนการสมควรสงเสริมใหพนักงานสวนตําบลตําแหนงบริหารไดศึกษาเพิ่มเติมความรู
ในคุณวุฒิที่สูงขึ้น เพ่ือจะไดนําความรูที่ไดจากการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเทามาใชในการ
เพ่ิมทักษะการบริหารและพัฒนาทองถิ่นใหกาวหนาสืบไป 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (5) มาตรา 26 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และขอ 5 แหประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน 
การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 ประกอบกับมติ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2550 เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ 
2550 จึงกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเปนประสบการณการบริหาร
เพ่ือประโยชนในการคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหนงบริหารในระดับที่สูงขึ้น ดังน้ี 
 ขอ 1 ประกาศฉบับน้ีเรียกวา ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) 
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเปนประสบการณการบริหารเพื่อ
ลดระยะเวลาในการดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ. 2550 
 ขอ 2 ประกาศนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ 3 คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาซึ่งนํามาเทียบประสบการณบริหารนั้นจะตองเปน
คุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของตําแหนงที่สมัครคัดเลือกเพ่ือเลื่อนระดับที่สูงขึ้น 
 ขอ 4 การนําคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงมาเทียบ
เปนประสบการณการบริหารเปนระยะเวลา 1 ป เพ่ือประโยชนในการคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนงบริหาร
ในระดับที่สูงขึ้นสามารถนํามาใชไดเฉพาะตําแหนงหัวหนาสวนราชการในระดับ 6 ระดับ 7 หรือระดับ 8 
 ขอ  5 ผูใดไดนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเปนประสบการณเพ่ือลดระยะเวลาการดํารง
ตําแหนงสายงานผูบริหารเฉพาะตําแหนงหัวหนาสวนราชการ ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงจาก 
4 ป เปน 3 ป และไดรับการบรรจุแตงตั้งไปแลวน้ัน ถือวาไดใชสิทธิในการเทียบประสบการณการบริหาร
ไปแลวไมอาจขอใชสิทธิในครั้งตอไปไดอีก 
 ขอ 6 ใหผูประสงคขอนําคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงมาเทียบเปนประสบการณการบริหารเพื่อประโยชนในการคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหนงบริหาร
ในระดับที่สูงขึ้นดําเนินการดังน้ี 
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  6.1 จัดทําแผนหรือคํารับรองการปฏิบัติราชการที่แสดงใหเห็นถึงการพัฒนาองคกรและ
ตัวชี้วัดความสําเร็จทั้งทางดานประสิทธิภาพและคุณภาพของงานที่จะเกิดขึ้น อันเปนประโยชนตอองคกร
และประชาชน 
  6.2 จัดทําผลงานอยางนอย 1 ผลงานที่เปนผลสัมฤทธิ์จากการนําความรูที่ไดศึกษา
ในระดับปริญญาโทหรือเทียบเทามาใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการที่กอใหเกิดผลดีตอองคการบริหารสวน
ตําบลหรือประชาชน 
  6.3 การยื่นผลงานตามขอ 6.1 และขอ 6.2 ใหยื่นไดภายใน 6 เดือนกอนดํารงตําแหนง
ในสายงานนักบริหารงานนั้นครบ 3 ปตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่กําหนด 
 ขอ 7 ให ก.อบต.จังหวัด ตรวจประเมินผลงานตามขอ 6.1 และขอ 6.2 ใหแลวเสร็จ
ภายใน 90 วัน นับแตวันที่ไดรับยื่นผลงาน 
 ขอ 8 เม่ือ ก.อบต.จังหวัด เห็นชอบใหนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเปนประสบการณ
เพ่ือลดระยะเวลาการดํารงตําแหนงบริหารเปนเวลา 1 ป ไดแลว ใหรายงานผลตอสํานักงาน ก.อบต. 
เพ่ือตรวจสอบและออกหนังสือรับรอง ใหแกผูผานการประเมินเทียบประสบการณบริหารดังกลาว นําไป
ประกอบการสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือเลื่อนระดับที่สูงขึ้นตอไป 
 ขอ 9 ในการแตงตั้งผูบริหารที่นําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบประสบการณการบริหาร
ตามประกาศฉบับนี้ ผูนั้นจะตองผานการฝกอบรมในหลักสูตรนักบริหารงานตามสายงานดวย โดย 
ก.อบต.จังหวัด อาจยกเวนใหเขารับการฝกอบรมภายหลัง แตทั้งน้ีตองไมเกิน 1 ป นับแตไดรับแตงตั้ง 

   ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2550 
 
 
 

(นายอารีย วงศอารยะ) 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 

ประธานกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
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ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) 

เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนสายงานในตําแหนง 
ที่เร่ิมตนจากสายงานคุณวุฒิปริญญาตร ี

********************************** 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา 17 (5) ประกอบมาตรา 26 วรรคเจ็ดแหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับขอ 1 แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล (ก.อบต.) เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและ
แตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน สําหรับพนักงานสวน
ตําบล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2547 มีมติใหประกาศกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือก 
เพ่ือเปลี่ยนสายงานในตําแหนงที่เริ่มตนจากสายงานคุณวุฒิปริญญาตรี ดังน้ี 
 1. องคการบริหารสวนตําบลที่มีตําแหนงสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 วาง นอกจาก
ดําเนินการสอบแขงขัน หรือสอบคัดเลือกแลว ใหดําเนินการคัดเลือกพนักงานสวนตําบล ในสายงานที่
เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2 และปจจุบันดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป และมีคุณวุฒิการศึกษา
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่วางนั้นโดยวิธีการคัดเลือกดวยวิธีการประเมิน 
 2. ผูที่ผานการคัดเลือกดวยวิธีการประเมินตามขอ 1 ตองไดคะแนนไมนอยกวา รอยละ 60 
ขึ้นไป จึงมีสิทธิเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) 
กําหนด สําหรับสายงานตําแหนงน้ัน โดยองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัดเปนผูจายคาใชจายในการ
ฝกอบรม ซ่ึงกําหนดระยะเวลาในการฝกอบรมหลักสูตรละไมนอยกวา 8 สัปดาห 
 กรณีมีผูผานการประเมินหลายคน ใหผูที่ไดคะแนนประเมินสูงสุดไดรับการคัดเลือกเขารับ
การฝกอบรม 
 3. บุคคลที่เขารับการฝกอบรมจะไดรับการบรรจุแตงตั้งไดตอเม่ือไดผานการสอบคัดเลือก
ตามเนื้อหาวิชาที่เขารับการฝกอบรม โดยไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด ซ่ึงเม่ือ
ผานการฝกอบรมแลว ใหองคการบริหารสวนตําบลเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล (ก.อบต.จังหวัด) เพ่ือเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 ที่วางนั้นได 
 โดยใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาบรรจุแตงตั้งโดยวิธีการ
คัดเลือกขางตนเปนสัดสวนไมเกินจํานวนซึ่งใชบรรจุแตงตั้งโดยวิธีการสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือก 

   ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 
 

 
 (นายประชา มาลีนนท) 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 

ประธานกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
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ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 

 เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตัง้ 
  การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนข้ันเงินเดือน (เพิ่มเติม) 

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

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
(ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย 
การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (5) ประกอบมาตรา 24 วรรคทายแหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2547 เม่ือวันที่ 26 มีนาคม 2547 มีมติใหปรับปรุงแกไขประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย 
การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 ดังน้ี 
 ขอ 1 ใหยกเลิกความในขอ 2 วรรคหนึ่ง ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย 
การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และใหใช
ความดังตอไปน้ีแทน 
 “ขอ 2 การสอบแขงขัน ใหเทศบาลเปนผูดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขาเปน
พนักงานเทศบาล ในกรณีที่เทศบาลไมสามารถดําเนินการได อาจรองขอใหสวนราชการหรือหนวยงาน
ของรัฐดําเนินการแทนได” 
 ขอ 2 ใหยกเลิกความในขอ 3 วรรคหนึ่ง ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย 
การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และใหใช
ความดังตอไปน้ีแทน 
 “ขอ 3 การคัดเลือก กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับ
ราชการและแตงตั้งใหเปนพนักงานเทศบาลในเทศบาลนั้นตามขอ 10 และขอ 11 ใหเทศบาลเปน
ผูดําเนินการคัดเลือก ในกรณีที่เทศบาลไมสามารถดําเนินการได อาจรองขอใหสวนราชการหรือ
หนวยงานของรัฐดําเนินการแทนได” 
 ขอ 3 ใหยกเลิกความในขอ 4 วรรคหนึ่ง ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย 
การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และใหใช
ความดังตอไปน้ีแทน 



168 

 “ขอ 4 การสอบคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงตามขอ 1 (3) 
ใหเทศบาลเปนผูดําเนินการสอบคัดเลือกในรูปคณะกรรมการตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่ ก.ท. กําหนด 
ในกรณีที่เทศบาลไมสามารถดําเนินการได อาจรองขอใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐดําเนินการ
แทนได” 
 ขอ 4 ใหยกเลิกความในขอ 5 วรรคหนึ่ง ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย 
การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และใหใช
ความดังตอไปน้ีแทน 
 “ขอ 5 การคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นตาม
ขอ 1 (4) ใหเทศบาลเปนผูดําเนินการคัดเลือกในรูปคณะกรรมการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.ท. 
กําหนดในกรณีที่เทศบาลไมสามารถดําเนินการได อาจรองขอใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ
ดําเนินการแทนได” 
 ขอ 5 ใหยกเลิกความในขอ 6 ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน 
การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และใหใชความ
ดังตอไปน้ีแทน 
 “ขอ 6 การดําเนินการคัดเลือก โดยการสอบแขงขัน การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุผลพิเศษที่
ไมจําเปนตองสอบแขงขัน การสอบคัดเลือก และการคัดเลือกตามที่กําหนดในหมวดนี้ เทศบาลหรือผูที่
ไดรับมอบหมายจากเทศบาลใหเปนผูดําเนินการแทน ตองดําเนินการอยางเปดเผย โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบไดโดยคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล ความเปนธรรม ความเสมอภาคและตองเปดโอกาสให
พนักงานเทศบาลของเทศบาลอื ่น ที ่มีคุณสมบัติครบถวน และมีความประสงคสมัครเขารับการ
คัดเลือก มีสิทธิเขารับการคัดเลือกดวย โดยการประกาศผลการคัดเลือกใหดําเนินการอยางเปดเผย ทั้งน้ี 
ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด” 
 ขอ 6 ใหยกเลิกความในขอ 7 ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน 
การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 
 ขอ 7 ใหยกเลิกความในขอ 20 ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน 
การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และใหใชความ
ดังตอไปน้ีแทน 
 “ขอ 20 ในกรณีที่เทศบาลมีตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาที่มีผูดํารง
ตําแหนงอยูเดิมวางลงหรือตําแหนงวางที่กําหนดขึ้นใหม ใหเทศบาลรายงานตําแหนงวางนั้นให
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ตําแหนงวางและใหเทศบาลดําเนินการสรรหา
บุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่วางนั้น ภายใน 90 วัน นับแตวันที่ตําแหนงน้ันวางลง กรณีที่เทศบาล
ไมประสงคจะบรรจุและแตงตั้งแทนตําแหนงวางใหรายงานเหตุผลความจําเปนเพ่ือขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
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 ในการดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหาร
สถานศึกษาที่วางตามวรรคหนึ่ง ใหเทศบาลพิจารณาดําเนินการวิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธี ดังตอไปน้ี 
  (1) ใหดําเนินการรับโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลอื่นมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
บริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาที่วางภายใน 15 วัน นับแตตําแหนงวางตามขอ 26 วรรคหนึ่ง 
  (2) ใหประกาศรับสมัครเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาลในตําแหนงและระดับเดียวกับ
ตําแหนงที่วาง เพ่ือใหคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือโอนพนักงานอื่นมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่วางตามขอ 
26 วรรคสอง 
  (3) ใหดําเนินการโดยวิธีการสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนระดับสูงขึ้น แทน
ตําแหนงที่วาง ตามขอ 4 หรือขอ 5 แลวแตกรณี 
  (4) ใหดําเนินการเปดรับสมัครเพื่อรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอ่ืนหรือขาราชการ
ประเภทอื่น ตามขอ 31 วรรคสอง ทั้งน้ี โดยใหดําเนินการรวมกับการโอน โดยวิธีการคัดเลือกตาม (2) ดวย 
และผูจะขอใหรับโอนจะตองมีระดับตําแหนงไมต่ํากวาตําแหนงที่จะแตงตั้งน้ัน 
 กรณีที่ดําเนินการตามวรรคสองภายในระยะเวลาที่กําหนดแลว ยังไมสามารถสรรหาบุคคล
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่วางดังกลาวได หากปลอยทิ้งไวอาจเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอการ
บริหารงานของเทศบาลใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลแจงใหเทศบาลดําเนินการใหเปนไปตาม
มาตรฐานทั่วไปที่กําหนดไวดวย” 
 ขอ 8 ใหยกเลิกความในขอ 26 ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน 
การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และใหใชความ
ดังตอไปน้ีแทน 
 “ขอ 26 ภายใตบังคับขอ 20 และขอ 25 เพ่ือประโยชนในการพัฒนาพนักงานเทศบาลให
เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลเปนสวนรวม เม่ือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล มีมติ
ใหความเห็นชอบใหรับโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลอื่นที่ประสงคขอโอนมาเปนพนักงานเทศบาลใน
ตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาที่วางของเทศบาลนั้น โดยนายกเทศมนตรีที่เกี่ยวของ
ไดตกลงยินยอมในการโอนนั้นแลว และเทศบาลที่รับโอนไดเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลภายใน 15 วัน นับแตวันที่ตําแหนงน้ันวางลง เม่ือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลได
พิจารณาใหความเห็นชอบแลว ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูง
กวาเดิม และไดรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม 
 ในกรณีการโอนพนักงานเทศบาลมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหาร
สถานศึกษาที่วาง เม่ือพนระยะเวลาตามที่กําหนดในวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนด โดยมีเง่ือนไข ดังน้ี 
  (1) แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก จํานวนไมนอยกวา 7 คน ตามหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด 
  (2) ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล กําหนดหลักเกณฑวิธีการคัดเลือกกําหนด
คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และประกาศใหพนักงานเทศบาลทราบเปนการทั่วไป 
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  (3) ใหคณะกรรมการคัดเลือก ดําเนินการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติตามที่กําหนดและได
แจงความประสงคสมัครเขารับการคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือกเสนอใหคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลพิจารณา 
 ขอ 9 ใหยกเลิกความในขอ 28 ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน 
การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และใหใชความ
ดังตอไปน้ีแทน 
 “ขอ 28 ภายใตบังคับขอ 26 และขอ 27 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนที่สําคัญเปน
ประโยชนตอราชการของเทศบาลโดยสวนรวม เม่ือไดรับการรองขอจากเทศบาล คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลอาจประสานการโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลหนึ่งมาแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาลของ
เทศบาลอีกแหงหน่ึงในจังหวัดเดียวกันได โดยใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม และไดรับ
เงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม” 
 ขอ 10 ใหยกเลิกความในขอ 29 ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน 
การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และใหใชความ
ดังตอไปน้ีแทน 
 “ขอ 29 กรณีที่มีปญหาขัดแยงระหวางพนักงานเทศบาลกับนายกเทศบาลมนตรีและ
ไมสามารถดําเนินการโอนพนักงานเทศบาลระหวางเทศบาลในจังหวัดตามขอ 28 ได เม่ือไดรับรายงานจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลโดยเทศบาลรองขอ ใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลพิจารณา
ประสานการโอนในระหวางจังหวัดในระดับเดียวกันได โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความจําเปนเพ่ือ
ประโยชนแกงานของเทศบาล 
 กรณีตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาของเทศบาลวางลงหลายตําแหนง
พรอมกันในหลายเทศบาลและในหลายจังหวัด เพ่ือประโยชนในการพัฒนาพนักงานเทศบาลใหเกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลโดยรวม เม่ือไดรับการรองขอจากเทศบาลใหคณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาลประสานการโอนพนักงานเทศบาลระหวางเทศบาลในระหวางจังหวัดได ทั้งน้ีให
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดระยะเวลาการดําเนินการใหชัดเจน 
 ในการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองให
พิจารณาเหตุผลความจําเปนของเทศบาล เหตุผลความจําเปนของนายกเทศมนตรีหรือคํารองของ
พนักงานเทศบาลที่ยื่นแสดงความประสงคแลวแตกรณี โดยใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเปนผูรับ
เรื่องราวและตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาวแลว เสนอความเห็นใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
พิจารณา” 
   ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 

 
 

(นายประชา มาลีนนท) 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
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ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 

เร่ือง  มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับหลักเกณฑและเงือ่นไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตัง้ 
การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

(แกไขเพิ่มเตมิ ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2550 
-------------------------- 

 โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงกระบวนการบริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัว 
สนับสนุนความกาวหนาในสายงาน ตลอดจนแกไขขอจํากัดในการโอนของพนักงานเทศบาล อันจะเปน
การสรางขวัญกําลังใจและประสิทธิภาพในการบริหารงานใหบังเกิดผลดียิ่งขึ้น 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17(5) และมาตรา 24 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ใน
การประชุมครั้งที่ 1/2550 เม่ือวันที่ 29 มกราคม 2550 ไดมีมติใหปรับปรุงแกไขประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและ
แตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2544 และที่แกไขเพ่ิมเติม ดังตอไปน้ี 
 ขอ  1 ประกาศนี้เรียกวา ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน 
การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2550 
 ขอ  2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2550 เปนตนไป 
 ขอ  3 ใหยกเลิกความในขอ 4 ขอ 5 ขอ 8 ขอ 20 ขอ 25 ขอ 26 ขอ 29 และขอ 31 ของ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไข การ
คัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และที่แกไขเพ่ิมเติม โดยใหใชความดังตอไปน้ีแทน 
 “ขอ 4 การสอบคัดเลือกตามขอ 1(3) เพ่ือแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงบริหาร
ตางสายงาน หรือแตงตั้งพนักงานเทศบาลตําแหนงผูปฏิบัติงานใหดํารงตําแหนงบริหารของเทศบาล หรือ
แตงตั้งพนักงานครูเทศบาลใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารสถานศึกษา ใหเทศบาลหรือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นหรือจังหวัดที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมอบหมาย เปนผูดําเนินการ 
 หลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือก คุณสมบัติผูมีสิทธิสอบคัดเลือก เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี
และการยกเลิกบัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด 
 ขอ  5 การคัดเลือกตามขอ 1(4) เพ่ือแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงบริหารใน
ระดับที่สูงขึ้น ใหเทศบาลหรือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หรือจังหวัดที่กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นมอบหมาย เปนผูดําเนินการ 
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 การคัดเลือกอาจดําเนินการโอยวิธีสอบสัมภาษณ วิธีสอบขอเขียน วิธีสอบปฏิบัติ วิธีประเมิน
หรือวิธี อ่ืนใด วิธีใดวิธีหน่ึง หรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม โดยใหคํานึงถึงผลงาน ความรู 
ความสามารถ ความประพฤติ ประวัติการรับราชการและผลการปฏิบัติงานประกอบดวย ทั้งนี้ ใหเปนไป
ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด” 
 “ขอ 8 การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด
ในเทศบาล ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดในตําแหนงน้ัน หรือตําแหนงอ่ืนที่เกี่ยวของและ
เกื้อกูลกัน ซ่ึงกําหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงกันกับคุณวุฒิที่ผูน้ันนํามาสมัคร
สอบแขงขัน 
 การรองขอใหดําเนินการสอบแขงขัน การดําเนินการสอบแขงขัน การขึ้นบัญชีการสอบแขงขัน 
การใชบัญชีการสอบแขงขัน การขอใชบัญชีและการบรรจุและแตงตั้งจากบัญชีผูสอบแขงขันได ใหเปนไป
ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด 
 มิใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับในกรณีการบรรจุและแตงตั้งตามขอ 10 ขอ 11 ขอ 12 
ขอ 13 และขอ 14” 
 “ขอ 20 ในกรณีที่เทศบาลมีตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาวางลง หรือ
ตําแหนงวางเน่ืองจากการกําหนดขึ้นใหม ใหเทศบาลรายงานตําแหนงวางนั้นใหคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่มีตําแหนงวางและใหเทศบาลดําเนินการสรรหาบุคคล เพ่ือแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงที่วางภายใน 60 วัน นับแตวันที่ตําแหนงน้ันวางลง 
 ในการดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารและสายงานผูบริหาร
สถานศึกษาที่วางตามวรรคหนึ่ง ใหเทศบาลพิจารณาดําเนินการวิธีใดวิธีหน่ึง หรือหลายวิธี ดังตอไปน้ี 
 (1) รับโอนพนักงานเทศบาลตําแหนงและระดับเดียวกับตําแหนงที่วางจากเทศบาลอื่นหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นประเภทอ่ืน ที่อยูในสายงานนักบริหารในตําแหนงและระดับเดียวกัน 
 (2) สอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นแทนตําแหนงที่วางตามขอ 4 หรือ
ขอ 5 แลวแตกรณี 
 (3) คัดเลือกเพ่ือรับโอนขาราชการประเภทอื่น หรือพนักงานสวนทองถิ่นประเภทอ่ืนซึ่ง
ดํารงตําแหนงที่มีลักษณะงานเทียบเคียงไดกับตําแหนงบริหารที่จะรับโอน โดยมีหนังสือรับรองจาก
สวนราชการตนสังกัด และผูจะขอใหรับโอนจะตองมีระดับตําแหนงไมต่ํากวาตําแหนงที่จะแตงตั้งน้ันตาม
ขอ 31 ทั้งน้ีตองเปดโอกาสใหพนักงานเทศบาลตําแหนงและระดับเดียวกับตําแนหงที่วางจากเทศบาลอื่น 
ที่อยูในสายงานนักบริหารในตําแหนงและระดับเดียวกัน เขารับการคัดเลือกดวย 
 (4) รายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) หรือคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) แลวแตกรณี เพ่ือขอใชบัญชีในตําแหนงประเภทและระดับเดียวกันโดยไมตองเรียง
ตามลําดับที่ 
 กรณีที่เทศบาลมีตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาวางลง หรือตําแหนงวาง
เน่ืองจากการกําหนดขึ้นใหม วางลงเกินกวา 60 วัน โดยที่เทศบาลมิไดดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาที่วางตามวรรคสอง โดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร หรือกรณีที่เทศบาลไดดําเนินการตามวรรคสองแลว แตยังไมสามารถสรรหาผูมาดํารงตําแหนงได 
ภายใน 150 วัน นับแตวันที่ตําแหนงวางหรือตําแหนงวางเนื่องจากการกําหนดขึ้นใหม ใหถือวาการ
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ดําเนินการที่แลวมาเปนอันยกเลิก และใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) หรือคณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) แลวแตกรณี สงบัญชีผูสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกไดของจังหวัดหรือของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ใหเทศบาลดําเนินการบรรจุแทนตําแหนงที่วางภายใน 30 วัน นับแต
วันที่ไดรับหนังสือสงตัวผูสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกไดน้ัน 
 ใหผูบริหารทองถิ่นประเมินผลการปฎิบัติงานและความประพฤติในรอบ 6 เดือนของ
พนักงานเทศบาลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) หรือคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) สงมาบรรจุแทนตําแหนงที่วาง หากผลการประเมินปรากฎวาปฏิบัติราชการไมมี
ประสิทธิภาพ หรือมีความประพฤติไมเหมาะสม ใหรายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) 
พิจารณาดําเนินการตามขอ 29 
 ในกรณีที่พนักงานเทศบาลถูกดําเนินการตามวรรคสี่ตั้งแต 2 ครั้งติดตอกัน โดยเหตุเกิดจาก
การปฏิบัติราชการไมมีประสิทธิภาพหรือมีความประพฤติไมเหมาะสม ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
(ก.ท.จ.) พิจารณาเรียกตัวพนักงานเทศบาลรายดังกลาว เขารับการฝกอบรมเพื่อฟนฟูสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด 
 กรณีนายกเทศมนตรีไมดําเนินการบรรจุแตงตั้งตามวรรคสาม โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
ใหถือวาละเลยไมปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ใหคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) แจงผูกํากับดูแลพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป” 
 “ขอ 25 การโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลหนึ่งไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลอีกแหงหน่ึง ใหโอนและแตงตั้งจากพนักงานเทศบาล ในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังน้ี 
 (1) ผูสอบแขงขันได หรือผูสอบคัดเลือกไดในตําแหนงที่จะแตงตั้งนั้น หรือผูไดรับการ
คัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นนั้น ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด 
 (2) ผูขอโอนตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาภายใน 60 วัน นับแตวันที่
ตําแหนงวาง ตามขอ 26 
 (3) ผูขอโอนโดยการโอนสับเปลี่ยนตําแหนงในตําแหนงเดียวกันและระดับเดียวกันระหวาง
เทศบาล หรือผูขอโอนมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูปฏิบัติงานในเทศบาลตามขอ 27 
 (4) ผูที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลไดมีมติใหโอนจากเทศบาลหนึ่ง ไปดํารงตําแหนง
ในอีกเทศบาลหนึ่งในจังหวัดเดียวกันตามขอ 28 หรือขอ 29 
 (5) ผูที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลไดมีมติใหโอนจากเทศบาลหนึ่งไปดํารงตําแหนง
ในอีกเทศบาลหนึ่งตามขอ 20 วรรคสาม หรือขอ 29 
 ขอ 26 ภายใตบังคับขอ 20 และขอ 25 เพ่ือประโยชนในการพัฒนาพนักงานเทศบาลและ
ใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลเปนสวนรวม เม่ือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติ
ใหความเห็นชอบใหรับโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลอื่นที่ประสงคขอโอนมาเปนพนักงานเทศบาลใน
ตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาที่วางของเทศบาลนั้น โดยนายกเทศมนตรีที่เกี่ยวของ
ไดตกลงยินยอมในการโอนนั้นแลว และเทศบาลที่ไดรับโอนไดเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลภายใน 60 วัน นับแตวันที่ตําแหนงน้ันวางลง เม่ือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลได
พิจารณาใหความเห็นชอบแลว ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูง
กวาเดิม และไดรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม” 
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 “ขอ 29 กรณีมีเหตุผลความจําเปนเพ่ือประโยชนของเทศบาล หรือเพ่ือการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล หรือเพ่ือแกไขปญหาความขัดแยงในระหวางพนักงานเทศบาลกับนายกเทศมนตรีและไมสามารถ
ดําเนินการโอนพนักงานเทศบาลระหวางเทศบาลในจังหวัดตามขอ 28 ได เม่ือนายกเทศมนตรีหรือ
พนักงานเทศบาล ฝายใดฝายหนึ่ง หรือทั้งสองฝายมีคํารอง ใหดําเนนิการ ดังน้ี 
 (1) กรณีขอโอนภายในจังหวัด ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลดําเนินการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงหากผลปรากฎวามีเหตุอันสมควร ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติใหโอน หรือโอน
สับเปลี่ยนตําแหนงระหวางเทศบาลได แตหากเหตุที่เกิดมิไดเปนความผิดของพนักงานเทศบาลให
สอบถามความสมัครใจกอน เม่ือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติเปนประการใด ใหนายกเทศมนตรี
ที่เกี่ยวของ สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมติน้ัน 
 (2) กรณีขอโอนระหวางจังหวัด ใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง หากผลปรากฎวามีเหตุอันสมควร ใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศาลมีมติให
โอน หรือโอนสับเปลี่ยนตําแหนงระหวางเทศบาลได แตหากเหตุที่เกิดมิไดเปนความผิดของพนักงาน
เทศบาลใหสอบถามความสมัครใจกอน เมื่อคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลมีมติเปนประการใด 
ใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวของมีมติใหเปนไปตามนั้น แลวใหนายกเทศมนตรี
ที่เกี่ยวของ สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมติดังกลาว 
 กรณีนายกเทศมนตรีใด ไมปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลหรือมติของ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาละเลยไมปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไมชอบ
ดวยอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) แจงผูกํากับดูแลเทศบาล 
พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไปโดยเร็ว สําหรับพนักงานเทศบาลหากขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง
ไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายกเทศมนตรี ซ่ึงสั่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
แลวใหถือเปนความผิดวินัย” 
 “ขอ 31 การรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอ่ืนและการรับโอนขาราชการประเภทอื่นที่ไมใช
ขาราชการการเมือง หรือขาราชการวิสามัญ มาบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาลใหรับโอนและ
แตงตั้งเปนพนักงานเทศบาลจากผูสอบแขงขันได ผูไดรับการคัดเลือกในตําแหนงที่จะแตงตั้งโดยกรณี
พิเศษตามขอ 11(2) โดยใหดํารงตําแหนงที่สอบแขงขันได หรือไดรับการคัดเลือกนั้น และใหไดรับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิสําหรับตําแหนงนั้น เวนแต ผูน้ันไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒิ ใหไดรับเงินเดือน
เทากับเงินเดือนที่ไดรับอยูเดิม แตถาไมมีขั้นเงินเดือนเทากับเงินเดือนที่ไดรับอยูเดิม ใหไดรับเงินเดือน
สําหรับตําแหนงที่สอบแขงขันได หรือไดรับการคัดเลือกในขั้นที่เทียบไดตรงกันกับขั้นเงินเดือนที่ไดรับอยูเดิม 
ตามหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาลไดรับเงินเดือน แตถาเทียบแลวผูน้ันไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นสูง
ของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแนหงที่สอบแขงขันได หรือไดรับการคัดเลือก ใหไดรับเงินเดือนในขั้นที่สูง
ของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงน้ัน 
 การรับโอนขาราชการประเภทอื่นที่ไมใชขาราชการการเมือง หรือขาราชการวิสามัญ มา
บรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาลในตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษา ใหรับโอนและ
แตงตั้งเปนพนักงานเทศบาลจากผูไดรับการคัดเลือก โดยใหมาดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม 
และใหไดรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม 
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 หลักเกณฑการคัดเลือก และวิธีการคัดเลือกเพื่อรับโอน ใหนําหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดไวสําหรับการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงบริหารเพื่อแตงตั้งใหมีระดับสูงขึ้นตามที่กําหนดในหมวด 1 
วาดวยการคัดเลือกมาใชบังคับโดยอนุโลม” 
 ขอ 4 ในระหวางที่ยังไมไดกําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามมาตรฐานทั่วไปนี้ ใหหลักเกณฑ เง่ือนไข มติคณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล และวิธีการปฏิบัติที่ใชบังคับอยูในวันที่มาตรฐานทั่วไปนี้ใชบังคับ ยังคงใชบังคับ
ไดตอไปน้ี เทาที่ไมขัดหรือแยงกับมาตรฐานทั่วไปนี้ 

 ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม  พ.ศ. 2550 
 
 
 
 

(นายอารีย  วงศอารยะ) 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 

ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
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ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 

เร่ือง  มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับหลักเกณฑและเงือ่นไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตัง้ 
การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

(แกไขเพิ่มเตมิ ฉบับที่ 10 ) พ.ศ. 2550 
------------------------- 

 โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหการบรรจุแตงตั้งจากบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงที่
ไมเกี่ยวของเก้ือกูลกันมีความชัดเจนและเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17(5) และมาตรา 24 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
ในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เม่ือวันที่ 25 มิถุนายน 2550 ไดมีมติใหปรับปรุงแกไขการคัดเลือกการบรรจุ
และแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2544 และที่แกไขเพ่ิมเติม ดังตอไปน้ี 
 ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน 
การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2550 
 ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 
 ขอ 3 ใหยกเลิกความในขอ 16 แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไข การคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน 
การรับโอน การเลื่อระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และที่แกไขเพ่ิมเติม
โดยใหใชความดังตอไปน้ีแทน 
 “ขอ 16 ผูไดรับบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาลและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด
ในเทศบาล หากภายหลังปรากฎวาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามเบื้องตนโดยไมไดรับการยกเวน
จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
คุณสมบัติและลักษณะตองหามเบื้องตนของพนักงานเทศบาล หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น 
โดยไมไดรับอนุมัติยกเวนจากคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลอยูกอนก็ดี หรือมีกรณีตองหาม
อยูกอนและภายหลังเปนผูขาดคุณสมบัติเน่ืองจากกรณีตองหานั้นก็ดี หรือมีกรณีบรรจุและแตงตั้งจาก
บัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอ่ืนที่ไมเกี่ยวของเกื้อกูลกันก็ดี ใหนายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล สั่งใหผูน้ันออกจากราชการโดยพลัน แตทั้งน้ีไมกระทบกระเทือนถึง
การใดที่ผูน้ันไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับหรือมี
สิทธิจะไดรับจากทางราชการกอนมีคําสั่งใหออกนั้น และถาการเขารับราชการเปนไปโดยสุจริตแลว ใหถือ
วาเปนการสั่งใหออกเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น” 
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 ขอ 4 การใดที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ เง่ือนไข มติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
และวิธีการปฏิบัติที่ใชบังคับอยูกอนมาตรฐานทั่วไปนี้ใชบังคับ ใหใชบังคับไดตอไป เทาที่ไมขัดหรือแยง
กับมาตรฐานทั่วไปนี้  

   ประกาศ  ณ  วันที่  22  สิงหาคม  พ.ศ. 2550 
 
 
 
 

(นายอารีย  วงศอารยะ) 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 

ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
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ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 

เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณาโอน 
พนักงานเทศบาล 

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

 โดยที่เปนการสมควรจัดใหมีการแกไขประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง 
หลักเกณฑการแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณาโอนพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 
2545 เพ่ือใหสอดคลองกับความเปนจริงและสภาวการณปจจุบัน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (5) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และขอ 26 (1) แหงประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง
การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 
คณะกรรมการกลาง พนักงานเทศบาล ในการประชุมครั้งที่ 7/2547 เม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2547 จึงมี
มติเห็นชอบใหกําหนดหลักเกณฑการแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณาโอนพนักงานเทศบาลไว
ดังตอไปน้ี 
 ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง หลักเกณฑการ
แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณาโอนพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 
 ขอ 2 กรณีเทศบาลมีตําแหนงพนักงานเทศบาลสายงานผูบริหารและสายงานผูบริหาร
สถานศึกษาวางลง และเทศบาลจะดําเนินการพิจารณาโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลอื่นมาแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาที่วางในเทศบาลนั้น ใหเทศบาลแตงตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณาโอนพนักงานเทศบาลคณะหนึ่ง จํานวนไมนอยกวา 7 คน 
 ขอ 3 ในการแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณาโอนพนักงานเทศบาล ตามขอ 2 
ใหเทศบาล พิจารณาแตงตั้งบุคคลดังตอไปน้ี 
  (1) ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 1 คน เปนประธานกรรมการ 
  (2) ผูแทนสวนราชการ 1 คน เปนกรรมการ 
  (3) ผูทรงคุณวุฒิ 1 คน เปนกรรมการ 
  (4) นายกเทศมนตรีที่มีตําแหนงวางหรือผูแทนนายกเทศมนตร ี เปนกรรมการ 
  (5) ปลัดเทศบาลที่มีตําแหนงวาง เปนกรรมการ 
  (6) ทองถิ่นจังหวัด เปนกรรมการ 
  (7) ผูแทนพนักงานเทศบาลที่มีตําแหนงวางซึ่ง เปนกรรมการ 
   นายกเทศมนตรีแตงตั้ง 
   โดยใหเทศบาลแตงตั้งพนักงานเทศบาล 1 คน เปนเลขานุการ 
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 กรณีพิจารณาโอนปลัดเทศบาลใหเปลี่ยนกรรมการจากปลัดเทศบาลเปนหัวหนาสวน
ราชการอื่นในเทศบาลที่มีตําแหนงวาง 
 ขอ 4 ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไมประสงคเปนกรรมการตามขอ 3 (4) การแตงตั้ง
กรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาโอน ใหแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีหรือเทศมนตรีผูที่นายกเทศมนตรี
มอบหมาย เปนกรรมการแทน 
 ขอ 5 กรรมการคัดเลือกพิจารณาโอนที่แตงตั้งจากผูแทนหนวยราชการที่เกี่ยวของตาม
ขอ 3 (2) ใหเทศบาลพิจารณาแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ซ่ึงเปนสวนราชการที่
เกี่ยวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือขาราชการพลเรือน ตั้งแตระดับ 7 ขึ้นไป 
ในสังกัดสวนราชการนั้น 
 ขอ 6 กรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาโอนที่แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ ตามขอ 3 (3) ให
เทศบาลพิจารณาแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล หรือผูทรงคุณวุฒิอ่ืนที่มี
ความรูความสามารถในดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ หรือดานกฎหมายซึ่ง
อาจเปนขาราชการ หรือบุคคลทั่วไปที่มีความรูความสามารถดังกลาว 
 ขอ 7 เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาโอนตามขอ 3 วรรคสอง ใหเทศบาล
พิจารณาแตงตั้งจากพนักงานเทศบาลตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาสวนราชการที่
เทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ใหเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณาโอน ทําหนาที่ในงานดานธุรการตางๆ 
ของคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณาโอน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และที่ไดรับมอบหมาย 
 
   ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 
 

 
 

(นายประชา มาลีนนท) 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
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ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 

เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล 
พ.ศ. 2549 

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

 โดยที่เปนการสมควรใหมีการแกไขประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง 
กําหนดหลักเกณฑการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 22กรกฎาคม 2547 
เพ่ือใหเกิดประโยชนตอระบบการบริหารงานบุคคล สวนทองถิ่น และเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา 17 (5) และมาตรา 24 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับขอ 2 แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย 
การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2549 เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 2549 
ไดมีมติใหกําหนดหลักเกณฑการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาลไว ดังตอไปน้ี 
 ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง กําหนด
หลักเกณฑการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2549” 
 ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่ 24 กุมภาพันธ 2549 ซ่ึงเปนวันที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล มีมติใหกําหนดหลักเกณฑน้ี 
 ขอ 3 ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ
การสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2548 
 บรรดามาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑอ่ืนใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดแหงประกาศนี้ใหใช
ประกาศนี้แทน 
 ขอ 4 ใหเทศบาลเปนผูดําเนินการสอบแขงขัน ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการได 
อาจรองขอใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เปนผูดําเนินการสอบแขงขันแทนได 
 กรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เปนผูดําเนินการสอบแขงขันในตําแหนงใดแลว 
และบัญชีผูสอบแขงขันไดยังไมหมดอายุ หามมิใหเทศบาลในจังหวัดนั้นจัดสอบแขงขัน ในตําแหนง
เดียวกันอีก 
 ในกรณีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล หรือคณะกรรมการขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดในจังหวัดนั้นมีบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงใด หามมิใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
เปดสอบแขงขันในตําแหนงน้ันดวย 
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 ขอ 5 ใหผูดําเนินการสอบแขงขัน ดําเนินการดังน้ี 
  (1) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน จํานวนไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวย 
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเปนประธาน หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดที่
เกี่ยวของ จํานวน 2 คน ผูบริหารสถานศึกษาในเขตจังหวัด เปนกรรมการ ปลัดเทศบาล หรือทองถิ่น
จังหวัดแลวแตกรณีเปนกรรมการและเลขานุการ 
   มีหนาที่อํานวยการสอบและดําเนินการสอบแขงขันใหเปนไปดวยความเรียบรอย
และกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตลอดจนระเบียบเกี่ยวกับการสอบไดเทาที่จําเปน โดยไมขัดตอ
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันและวิธีการเกี่ยวกับการสอบแขงขัน 
  (2) แตงตั้งคณะกรรมการออกและตรวจขอสอบ จํานวนไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวย 
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) ที่เปดสอบ ที่เปนหรือ
เคยเปนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น ที่มีระดับไมต่ํากวาระดับ 8 หรือเทียบเทา 
   มีหนาที่ออกขอสอบเปนจํานวน 10 เทาของจํานวนขอสอบของการสอบภาค ข 
และตรวจขอสอบภายหลังการสอบเสร็จสิ้นภายใน 5 วัน ทั้งน้ี กรณีขอสอบปรนัยใหตรวจและประมวลผล
ดวยระบบคอมพิวเตอร 
  (3) แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขอสอบ จํานวนไมเกิน 5 คน ประกอบดวย หัวหนา
สวนราชการประจําจังหวัดที่เกี่ยวของ 
   มีหนาที่พิจารณาคัดเลือกขอสอบที่คณะกรรมการออกและตรวจขอสอบสงมอบให
ไดขอสอบตามจํานวนขอสอบที่กําหนดในการสอบภาค ข 
  (4) แตงตั้งคณะกรรมการผลิตขอสอบ จํานวนไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวย 
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดประจําอําเภอที่
เกี่ยวของ โดยมีพนักงานเทศบาลหรือขาราชการสํานักงานทองถิ่นจังหวัดแลวแตกรณี เปนเลขานุการ 
   มีหนาที่ควบคุมกระบวนการผลิตขอสอบ และเก็บรักษาขอสอบใหเปนไปอยาง
รัดกุมไมใหขอสอบรั่วไหลได  
  (5) แตงตั้งคณะกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) คณะละ
ไมนอยกวา 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่เปนหรือเคยเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่มี
ระดับไมต่ํากวาระดับ 8 หรือเทียบเทา 
   มีหนาที่ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ โดย
พิจารณาจากประวัติสวนตัวประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบ 
และจากการสัมภาษณ ทั้งนี้ อาจใชวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดาน
ตางๆ 
  (6) แตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการสอบแขงขัน จํานวนไมนอยกวา 5 คน 
ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เปนประธาน นายอําเภอหรือหัวหนา
สวนราชการในจังหวัด และทองถิ่นจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ 
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 มีหนาที่ควบคุมกํากับดูแลและตรวจสอบกระบวนการดําเนินการสอบแขงขันในทุกขั้นตอน
ตั้งแตการประกาศสอบแขงขันจนถึงการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
ถูกตองเปนธรรม และใหมีการปฏิบัติเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนดโดย
เครงครัด หากพบวามีการดําเนินการที่ไมถูกตอง หรืออาจสรางความไมเปนธรรมกับผูสอบแขงขัน 
ใหรายงานผูดําเนินการสอบแขงขัน เพ่ือดําเนินการตอไป 
 ขอ 6 หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการในตําแหนงระดับ
ตางๆ ใหมีรายละเอียด ดังน้ี 
  ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป กําหนดคะแนนเต็ม 200 คะแนน 
   ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนผูดําเนินการสอบปละ 1 ครั้ง และให
ประกาศผลผูที่ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 60 ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด เปนผู
ผานการสอบโดยไมตองจัดลําดับที่ของผูสอบได และบัญชีของผูสอบผานภาค ก มีอายุ 3 ป โดยให
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปน้ีโดยวิธีสอบขอเขียน และใหคํานึงถึงระดับความรูความสามารถที่
ตองการของตําแหนง ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงในแตละระดับดวย 
   1. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล กําหนดคะแนนเต็ม 
100 คะแนน 
    ใหทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยการให
สรุปความหรือใหจับประเด็นในขอความหรือเรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทางการเมือง 
เศรษฐกิจหรือสังคม หรือใหหาแนวโนมหรือความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูล หรือสมมุติฐาน 
หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลอยางอ่ืน ซ่ึงเหมาะสมแกการทดสอบความสามารถอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางก็ได 
   2. วิชาภาษาไทย กําหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
    ใหทดสอบความรูและความสามารถในการใชภาษา โดยการใหสรุปความและ
หรือตีความจากขอความสั้นๆ หรือบทความ และใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตางๆ จากคํา หรือ
กลุมคํา ประโยคหรือขอความสั้นๆ หรือใหทดสอบโดยการอยางอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู
ความสามารถดังกลาว 
  ข. ภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง กําหนดคะแนนเต็ม 200 คะแนน 
   ใหเทศบาลหรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจัดสอบ โดยใหทดสอบความรู
ความสามารถในทางที่จะใชในการปฏิบัติงานในหนาที่โดยเฉพาะ ตามที่ระบุไวในมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงโดยวิธีสอบขอเขียนหรือวิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอ่ืนใด วิธีหน่ึงหรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ี จะรวมสอบเปนวิชาเดียวหรืออยางเดียว หรือแยกสอบเปนสองวิชาหรือสองอยาง โดยกําหนด
คะแนนเต็มวิชาละ หรืออยางละ 100 คะแนน หรือวิชาหนึ่งหรืออยางหนึ่ง 150 คะแนน และอีกวิชาหนึ่ง
หรืออีกอยางหน่ึง 50 คะแนน ก็ได เม่ือจะทดสอบความรูความสามารถในทางใดและโดยวิธีใด ใหระบุไว
ในประกาศรับสมัครสอบดวย 
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  ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง กําหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
   ใหเทศบาลหรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจัดสอบ โดยใหประเมินบุคคล
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และ
พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณ ทั้งน้ี อาจใชวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูที่อาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่
และความรูในเร่ืองการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย 
อารมณ ทัศนคติ จริยธรรม และคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน 
 ขอ 7 ใหผูดําเนินการสอบแขงขันประกาศรับสมัครสอบ โดยระบุรายละเอียดในเรื่อง
ตางๆ ดังน้ี 
  (1) ชื่อตําแหนงและจํานวนอัตราวางที่จะบรรจุแตงตั้ง 
  (2) คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครสอบสําหรับตําแหนงน้ัน 
  (3) เงินเดือนที่จะไดรับสําหรับตําแหนงน้ัน ตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัครสอบ 
  (4) วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
  (5) เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัครสอบ 
  (6) หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิก
บัญชีผูสอบแขงขันได 
  (7) การบรรจุแตงตั้งผูสอบแขงขันไดเปนพนักงานเทศบาล กําหนดเงื่อนไขใหผูน้ัน
จะตองดํารงตําแหนงในเทศบาลที่บรรจุแตงตั้งอยางนอย 2 ป จึงสามารถโอนไปดํารงตําแหนง ณ ที่แหง
อ่ืนได เวนแตเม่ือผานการทดลองปฏิบัติราชการแลวและมีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่งคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลอาจพิจารณาใหโอนยายไดตามที่เห็นสมควร 
  (8) เรื่องอ่ืนๆ หรือขอความอื่นที่ผูสมัครสอบควรทราบ 
  การประกาศรับสมัครสอบแขงขันนั้นใหประกาศไวในที่เปดเผย ณ สถานที่รับสมัครสอบ
กอนวันที่เริ่มรับสมัครสอบ ไมนอยกวา 10 วัน และแจงใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลทุกจังหวัด 
และสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใด
ตามความเหมาะสมดวยเพ่ือประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกันดวยก็ได 
 ขอ 8 ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบไดเทาที่จําเปน และไมขัดตอหลักสูตร วิธีการสอบแขงขัน และวิธีดําเนินการเกี่ยวกับ
การสอบแขงขันน้ี แลวใหประธานกรรมการประกาศกอนวันสอบไมนอยกวา 5 วันทําการ 
 ขอ 9 ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน จัดใหมีเจาหนาที่รับสมัครสอบ โดยใหมี
กําหนดเวลารบัสมัครสอบไมนอยกวา 15 วันทําการ 
 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนที่จะตองขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบแขงขัน 
ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันเสนอแนะผูดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือประกาศขยายระยะเวลา
การรับสมัครสอบไดไมนอยกวา 5 วันทําการแตไมเกิน 15 วันทําการ นับตั้งแตวันถัดจากวันสุดทายของ
การรับสมัครสอบ โดยจะตองประกาศการขยายเวลานั้นกอนวันครบกําหนดวันปดรับสมัครสอบ 
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 ขอ 10 ใหผูสมัครสอบเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบตามอัตรา ดังน้ี 
  (1) ภาค ก ใหเสียคาธรรมเนียมสอบ ตําแหนงละไมเกิน 100 บาท 
  (2) ภาค ข และ ภาค ค ใหเสียคาธรรมเนียมสอบ ดังน้ี 
   (ก) ตําแหนงระดับ 1 หรือตําแหนงระดับ 2 ตําแหนงละไมเกิน 100 บาท 
   (ข) ตําแหนงระดับ 3 ขึ้นไป ตําแหนงละไมเกิน 200 บาท 
  คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนใหเม่ือไดประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธิเขาสอบแลว เวน
แตมีการยกเลิกการสอบครั้งน้ันทั้งหมด เน่ืองจากมีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตตามขอ 15 ใหจาย
คืนคาธรรมเนียมสอบใหกับผูสมัครสอบที่มิไดมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตนั้นได 
 ขอ 11 ในกรณีที่ผูสมัครสอบแขงขันผูใดเปนขาราชการพลเรือนสามัญ หรือขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น และประสงคจะสมัครสอบแขงขันในตําแหนงที่มีระดับไมสูงกวาตําแหนงที่ตน
ดํารงอยูซ่ึงใชคุณวุฒิเชนเดียวกับตําแหนงที่ตนดํารงอยู จะตองยื่นหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาซึ่ง
เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุ อนุญาตใหมาสมัครสอบแขงขันไดพรอมกับใบสมัครสอบ หากไมมีหนังสือรับรอง
ดังกลาวผูน้ันไมมีสิทธิเขาสอบสําหรับการสอบแขงขันครั้งน้ัน 
 ขอ 12 ใหผูดําเนินการสอบแขงขัน ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ กอนวันสอบไมนอยกวา 
10 วันทําการ 
 ขอ 13 ใหผูที่สอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ที่กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจัดสอบเปนผูมีสิทธิสมัครสอบในภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) 
และเมื่อสอบผานภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) โดยไดคะแนนตามเกณฑ
ที่กําหนดไวในขอ 14 ใหเปนผูมีสิทธิสอบในภาคอื่นตอไปได 
 ขอ 14 การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบแขงขันไดใหถือเกณฑวา ตองเปนผูสอบไดคะแนน
ในภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 
(ภาค ค) ที่สอบตามหลักสูตรแตละภาคไมต่ํากวารอยละ 60 โดยไมตองนําคะแนนจากการสอบภาคความรู
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มารวม ทั้งน้ี ใหคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลดวย 
 ขอ 15 ในกรณีที่ตรวจพบวามีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต อันอาจทําใหเกิดความ
ไมเปนธรรมในระหวางดําเนินการสอบแขงขัน ใหคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการสอบแขงขัน 
รายงานใหผูดําเนินการสอบแขงขัน เพ่ือพิจารณาวาสมควรยกเลิกการสอบแขงขันในครั้งน้ันทั้งหมด หรือ
ยกเลิกเฉพาะวิชาหรือเฉพาะภาคที่มีการทุจริต หรือสอไปในทางทุจริตน้ัน หากผูดําเนินการสอบแขงขัน 
ไดยกเลิกการสอบแขงขันเฉพาะวิชาใด หรือเฉพาะภาคใดแลว ใหดําเนินการสอบแขงขันเฉพาะวิชานั้น 
หรือเฉพาะภาคนั้นใหม โดยผูที่ทุจริตหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตในการสอบแขงขันครั้งนั้น 
ไมมีสิทธิเขาสอบแขงขันอีก 
 กรณีตรวจพบการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต ภายหลังที่มีการสอบเสร็จสิ้นแลว แตกอน
ประกาศผลการสอบแขงขัน ใหคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการสอบแขงขัน ตรวจสอบขอเท็จจริง
เม่ือปรากฏหลักฐานชัดแจงวาบุคคลหนึ่งบุคคลใดทุจริตในการสอบแขงขัน หรือมีสวนรวมในการทุจริต 
ผูดําเนินการสอบแขงขันอาจใชดุลยพินิจตัดสิทธิผูสมัครสอบแขงขันนั้นได 
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 กรณีตรวจพบการทุจริตการสอบแขงขันภายหลังประกาศผลการสอบแลว กรณีที่เทศบาล
เปนผูดําเนินการสอบแขงขัน ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณามีมติ
เปนประการใด ใหเทศบาลที่จัดสอบแขงขันปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น หากเทศบาลไมดําเนินการ
ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลแจงนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี ในฐานะผูกํากับดูแล 
เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป ถาคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเปนผูดําเนินการสอบแขงขัน 
ใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร 
 ขอ 16 เม่ือไดดําเนินการสอบแขงขันเสร็จแลว ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน
รายงานผลการสอบแขงขันตอผูดําเนินการสอบแขงขัน เพ่ือประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดตอไป 
 ขอ 17 การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได ใหเรียงลําดับที่จากผูสอบไดจากคะแนนรวมสูงสุด
ลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ
สําหรับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ
สําหรับตําแหนงเทากัน ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  
 ขอ 18 บัญชีผูสอบแขงขันไดใหใชไดไมเกิน 2 ป นับแตวันประกาศขึ้นบัญชี แตถามีการ
สอบแขงขันอยางเดียวกันน้ันอีก และไดขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งกอน
เปนอันยกเลิก เวนแตในกรณีที่ไดมีการเรียกตัวผูสอบแขงขันไดผูใดใหมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไป
แลวกอนบัญชีผูสอบแขงขันไดจะมีอายุครบกําหนดระยะเวลาที่ระบุ และตอมาบัญชีไดครบระยะเวลา
ตามที่ระบุหรือกอนมีการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหม ใหถือวาผูน้ันยังมีสิทธิไดรับการบรรจุ
แตงตั้ง แตทั้งน้ีตองไมเกิน 30 วัน นับแตวันถัดจากวันที่บัญชีผูสอบแขงขันไดน้ันมีอายุครบตามที่ประกาศ 
หรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหม แลวแตกรณี 
 ขอ 19 การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ใดในเทศบาล ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดในตําแหนงน้ันหรือตําแหนงอ่ืนที่กําหนดคุณวุฒิ
ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงกันกับคุณวุฒิที่ผูน้ันนํามาสมัครสอบแขงขัน และเปนตําแหนงที่
เกี่ยวของและเกื้อกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด โดยตองเรียกบรรจุและ
แตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได 
 กรณีเทศบาลรายงานตําแหนงวางตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เพ่ือดําเนินการ
สอบแขงขันใหแทน เม่ือประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดแลว และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลไดสง
ตัวผูสอบแขงขันไดมาเพื่อขอรับการบรรจุแตงตั้งในตําแหนงที่เทศบาลรายงานโดยชอบแลว หามมิให
เทศบาลปฏิเสธการบรรจุแตงตั้ง ทั้งน้ี ใหถือวาการรายงานตําแหนงวางของเทศบาลตอคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลเปนการรองขอเพ่ือบรรจุแตงตั้งแลว 
 กรณีเทศบาลเปนผูดําเนินการสอบแขงขัน ใหบรรจุแตงตั้งไดเฉพาะเทศบาลนั้นเม่ือบรรจุ
แตงตั้งครบตามจํานวนอัตราที่วางแลว หากภายหลังตําแหนงดังกลาววางลง อาจแตงตั้งผูสอบแขงขันได
ที่อยูในลําดับถัดไปใหดํารงตําแหนงได แตตองบรรจุและแตงตั้งเรียงตามลําดับที่ที่สอบแขงขันได โดย
หามมิใหอนุญาตใหเทศบาลอื่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนหรือสวนราชการอื่น ใชบัญชีสอบแขงขัน
ไปบรรจุแตงตั้งได 
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 กรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เปนผูดําเนินการสอบแขงขัน สามารถอนุญาตให
เทศบาลอื่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน หรือสวนราชการอื่นภายในจังหวัด ที่ประสงคจะขอใชบัญชี
สอบแขงขันดังกลาว สามารถใชบัญชีเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สอบแขงขันได หรือตําแหนงอ่ืน ที่
กําหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงกันกับคุณวุฒิที่ผูน้ันนํามาสมัครสอบแขงขัน แต
ตองเปนตําแหนงที่เกี่ยวของและเกื้อกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด โดยตอง
เรียกบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได 
 เทศบาลสามารถขอใชบัญชีสอบแขงขันในตําแหนงอ่ืนที่มีระดับเดียวกันหรือระดับสูงกวามา
บรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่มีระดับต่ํากวาจากบัญชีการสอบแขงขันของคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลหรือคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นอ่ืนในจังหวัดเดียวกันได โดยมีเง่ือนไขวา
ตําแหนงที่ขอใชจากบัญชีการสอบแขงขันไดน้ัน ตองเปนตําแหนงที่เกี่ยวของเก้ือกูลกันกับตําแหนงที่จะ
บรรจุแตงตั้งและมีคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงกันกับตําแหนงที่จะบรรจุแตงตั้ง และ
ในขณะบรรจุแตงตั้งเทศบาลนั้นจะตองไมมีบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงน้ัน โดยผูไดรับการบรรจุและ
แตงตั้งในตําแหนงดังกลาวตองสมัครใจ 
 ในกรณีที่เทศบาลขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจัดสอบแขงขัน
มาบรรจุและแตงตั้ง ใหเทศบาลบรรจุและแตงตั้งบุคคลตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันไดที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลกําหนด 
 ขอ 20 ผูใดไดรับการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ให
เปนอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผูน้ันในบัญชีผูสอบแขงขันได คือ 
  (1) ผูน้ันไดขอสละสิทธิรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบได 
  (2) ผูน้ันไมมารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเขารับราชการภายในเวลาที่เทศบาลหรือ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนด โดยมีหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียน แจงใหทราบ
กําหนดเวลาลวงหนาไมนอยกวา 10 วัน นับตั้งแตวันที่ที่ทําการไปรษณียรับลงทะเบียน 
  (3) ผูน้ันมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการไดตามกําหนดเวลาที่จะบรรจุและ
แตงตั้งในตําแหนงที่สอบได 
  (4) ผูน้ันประสงคจะรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบแขงขันไดโดยการโอน
แตสวนราชการที่จะบรรจุไมรับโอน และไดแจงใหทราบลวงหนาแลววาจะไมรับโอน ผูน้ันจึงไมประสงคจะ
รับการบรรจุ 
  (5) ผูน้ันไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบไดไปแลว ใหยกเลิกการขึ้นบัญชี
ผูน้ันไวในบัญชีผูสอบแขงขันไดทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน 
 ขอ 21 ผูใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี ถาบัญชีน้ันยังไมยกเลิก และเจาของบัญชี พิจารณา
เห็นวามีเหตุอันสมควรจะอนุมัติใหขึ้นบัญชีผูน้ันไวในบัญชีเดิมเปนลําดับแรกที่จะบรรจุในครั้งตอไป
ตามเดิมกไ็ด 
 กรณีถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเน่ืองจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ
ทหาร เม่ือออกจากราชการทหาร โดยไมมีความเสียหายและประสงคจะเขารับราชการในตําแหนงที่สอบได
และบัญชีน้ันยังไมยกเลิก ใหขึ้นบัญชีผูน้ันไวในบัญชีเดิมเปนลําดับแรกที่จะบรรจุในครั้งตอไป 
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 ขอ 22 เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบใหเกิดความเปนธรรม ใหผูดําเนินการสอบแขงขัน
ดําเนินการ ดังตอไปน้ี 
  (1) กรณีที่เทศบาลเปนผูดําเนินการสอบแขงขัน ใหสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
1 ชุด และสําเนาประกาศรับสมัครสอบแขงขัน 2 ชุด ไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาลกอนเร่ิม
รับสมัครสอบไมนอยกวา 7 วันทําการ และใหสงสําเนาประกาศรับสมัครสอบแขงขัน จํานวน 1 ชุด 
ใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลทราบดวย กรณีที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล เปนผูดําเนินการ
สอบแขงขัน ใหสงสําเนาประกาศรับสมัครสอบแขงขัน จํานวน 1 ชุด ใหคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล 
  (2) เม่ือการสอบเสร็จสิ้นใหรายงานตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ภายใน 15 วัน
ทําการ นับแตวันประกาศผลสอบแขงขัน โดยใหสงเอกสาร ดังตอไปน้ี 
   ก. บัญชีกรอกคะแนน    1 ชุด 
   ข. สําเนาประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได 1 ชุด 
  (3) หากมีการยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได หรือขึ้นบัญชีไวตามเดิมใหรายงาน
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ภายใน 30 วันทําการ นับแต
วันยกเลิกหรือขึ้นบัญชีน้ัน 
  (4) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ
เขาสอบ กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ประกาศผลสอบและอื่นๆ นอกจากที่กําหนดไวเดิมใหรายงาน
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ภายใน 3 วันทําการ นับแต
วันประกาศเปลี่ยนแปลง 

 ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ 24 กุมภาพันธ 2549 เปนตนไป 

    ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2549 
 
 
 

(นายสมชาย สุนทรวัฒน) 
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบตัิราชการแทน 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
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ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 

เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล 
(แกไขเพิ่มเตมิ ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

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

 โดยที่เปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง 
กําหนดหลักเกณฑการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2549 เพ่ือใหเกิด
ประโยชนตอระบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (5) ประกอบกับมาตรา 24 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และความในขอ 2 แหงประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง 
การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 
และที่แกไขเพิ่มเติมคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 
29 มกราคม 2550 ไดมีมติใหแกไขเพิ่มเติมกําหนดหลักเกณฑการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปน
พนักงานเทศบาลพ.ศ. 2549 ดังตอไปน้ี 
 ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่อง กําหนด
หลักเกณฑการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550” 
 ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่ 26 เมษายน 2550 
 ขอ 3 ใหเพิ่มเติมความในขอ 19 แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2549 ดังน้ี 

 “กรณีเทศบาลหรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลไมมีบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงใด
อาจบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันไดโดยขอใหบัญชีผูสอบแขงขันไดของกระทรวง ทบวง กรม 
ในตําแหนงเดียวกันกับตําแหนงที่จะบรรจุเขารับราชการได” 

   ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2550 
 
 
 

(นายอารีย วงศอารยะ) 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 

ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
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ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) 

 เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการระงับการสอบหรือการประกาศขึ้นบัญช ี
  ผูสอบแขงขันไดและการประกาศยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได  
  กรณีผูดําเนินการสอบแขงขันทุจริตหรือสอวาทุจริตในการสอบแขงขัน 

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

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (5) และมาตรา 24 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในการประชุม
ครั้งที่ 8/2549 เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2549 มีมติเห็นชอบใหประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการระงับการสอบหรือการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได และ
การประกาศยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได กรณีผูดําเนินการสอบแขงขันทุจริตหรือสอวาทุจริตในการ
สอบแขงขัน ดังน้ี 
 1. คํานิยาม 
  1.1 ผูจัดสอบแขงขัน หมายถึง เทศบาล หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) 
  1.2 ผูดําเนินการสอบแขงขัน หมายถึง นายกเทศมนตรี คณะกรรมการดําเนินการสอบ
ทุกฝาย ประธานกรรมการพนักงานเทศบาล กรรมการในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ขาราชการ 
พนักงานสวนทองถิ่น หรือบุคคลอื่นที่มีหนาที่เกี่ยวของ 
  1.3 การระงับการสอบแขงขัน หมายถึง กรณีอยูระหวางดําเนินการสอบแขงขันและ
พบการทุจริตที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอระบบการบริหารงานบุคคลในภาพรวม กรณีดังกลาว
ใหระงับการสอบแขงขันไวกอน จนกวาการวินิจฉัยเรื่องทุจริตนั้นจะถึงที่สุด 
  1.4 การระงับการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได หมายถึง กรณีอยูระหวางดําเนินการ
สอบแขงขันและยังไมประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได หากพบการทุจริตกรณีดังกลาวเมื่อสอบแขงขัน
เสร็จใหระงับการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได 
  1.5 การประกาศยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได หมายถึง กรณีที่สอบแขงขันเสร็จและได
ประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดไวแลว หากพบการทุจริต ใหประกาศยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได 
ซ่ึงจําแนกได 2 ลักษณะ ดังน้ี 
   (1) การประกาศยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันไดเฉพาะราย หมายถึง การประกาศ
ยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได กรณีปรากฏวาผูดําเนินการสอบแขงขันหรือผูสมัครสอบแขงขัน มีสวนรวม
ทุจริตในการสอบแขงขัน และสามารถระบุตัวผูทุจริตได ใหประกาศยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันไดเฉพาะ
รายที่ทุจริต 
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   (2) การประกาศยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันไดทั้งบัญชี หมายถึง การประกาศ
ยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันไดทั้งหมด กรณีปรากฏวามีผูดําเนินการสอบแขงขันหรือผูสมัครสอบแขงขัน
จํานวนมากมีสวนรวมทุจริตในการสอบแขงขันที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอระบบการบริหารงาน
บุคคลในภาพรวม 
 2. วิธีระงับการสอบหรือการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได และประกาศยกเลิกบัญชี
ผูสอบแขงขันได 
  2.1 กรณีเทศบาลเปนผูจัดสอบแขงขัน เม่ือมีผูรองเรียน หรือความปรากฏวา ผูดําเนินการ
สอบแขงขันหรือผูสมัครสอบแขงขันทุจริตในการสอบแขงขัน 
   (1) ใหประธานกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) แตงตั้งผูที่ไมเกี่ยวของใน
การทุจริตเปนคณะกรรมการตรวจสอบโดยเร็ว หากผลการตรวจสอบปรากฏวา มีการทุจริตหรือสอวามี
การทุจริตในการสอบแขงขัน ใหเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณามีมติใหระงับ
การสอบหรือ การประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได หรือประกาศยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันไดแลวแตกรณี 
และแจงใหนายกเทศมนตรีมีคําสั่งระงับการสอบหรือการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได หรือประกาศ
ยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันไดตามมติน้ัน 
   หากนายกเทศมนตรีไมดําเนินการดังกลาว ก็ใหประธานกรรมการพนักงาน
เทศบาล มีคําสั่งระงับการสอบหรือการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได หรือประกาศยกเลิกบัญชี
ผูสอบแขงขันไดแทน 
   (2) กรณีประธานกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ไมแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบในเวลาอันควร ก็ใหกรรมการในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) หรือผูมีสวนไดเสีย
รายงานประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ใหแตงตั้งผูที่ไมเกี่ยวของในการทุจริตเปน
คณะกรรมการตรวจสอบ หากผลการตรวจสอบปรากฏวามีการทุจริตหรือสอวาทุจริตในการสอบแขงขัน 
ใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) พิจารณามีมติใหระงับการสอบหรือการประกาศขึ้นบัญชี
ผูสอบแขงขันไดหรือประกาศยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได แลวแตกรณี และแจงใหนายกเทศมนตรี มีคําสั่ง
ระงับการสอบหรือการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได หรือประกาศยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันไดตามมติน้ัน 
   หากนายกเทศมนตรีไมดําเนินการดังกลาว ก็ใหประธานกรรมการพนักงานเทศบาล 
มีคําสั่งระงับการสอบหรือการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได หรือประกาศยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันไดแทน 
   (3) กรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) มีมติขัดกับผลการตรวจสอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงปรากฏวามีการทุจริตหรือสอวาทุจริตในการสอบแขงขัน ก็ใหประธาน
กรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) หรือผูมีสวนไดเสีย รายงานประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
(ก.ท.) เพ่ือพิจารณาแตงตั้งผูที่ไมเกี่ยวของในการทุจริต เปนคณะกรรมการตรวจสอบ หากผลการตรวจสอบ
ปรากฏวามีการทุจริตหรือสอวาทุจริต ใหแจงคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) พิจารณามีมติ
ใหระงับการสอบหรือการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได หรือประกาศยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได 
แลวแตกรณี เพ่ือแจงใหนายกเทศมนตรีมีคําสั่งระงับการสอบ หรือการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได 
หรือประกาศยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได ตามมติน้ัน 
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  หากนายกเทศมนตรีไมดําเนินการดังกลาว ก็ใหประธานกรรมการพนักงานเทศบาล มีคําสั่ง
ระงับการสอบหรือการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได หรือประกาศยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันไดแทน 
  2.2 กรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เปนผูจัดสอบแขงขัน เม่ือมีผู
รองเรียนหรือความปรากฏวา ผูดําเนินการสอบแขงขันหรือผูสมัครสอบแขงขันทุจริตในการสอบแขงขัน 
   (1) ใหประธานกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) แตงตั้งผูที่ไมเกี่ยวของ
ในการทุจริตเปนคณะกรรมการตรวจสอบโดยเร็ว หากผลการตรวจสอบปรากฏวามีการทุจริตหรือสอวา
มีการทุจริตในการสอบแขงขัน ใหเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.จ.ท.) พิจารณามีมติใหระงับ
การสอบหรือการประกาศขึ้นบัญชผีูสอบแขงขันได หรือประกาศยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันไดแลวแตกรณี 
และใหประธานกรรมการพนักงานเทศบาลมีคําสั่งตามมติน้ัน 
   (2) กรณีประธานกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ไมแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบในเวลาอันควร ก็ใหกรรมการในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) หรือผูมีสวนไดเสีย
รายงานประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ใหแตงตั้งผูที่ไมเกี่ยวของในการทุจริตเปน
คณะกรรมการตรวจสอบ หากผลการตรวจสอบปรากฏวามีการทุจริตหรือสอวาทุจริตในการสอบแขงขัน
ใหแจงคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) พิจารณามีมติใหระงับการสอบหรือการประกาศขึ้น
บัญชีผูสอบแขงขันได หรือประกาศยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได แลวแตกรณี และแจงประธานกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) มีคําสั่งตามมติน้ัน 
   (3) กรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) มีมติขัดกับผลการตรวจสอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงปรากฏวามีการทุจริตหรือสอวาทุจริตในการสอบแขงขัน ก็ใหกรรมการ
ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) หรือผูมีสวนไดเสีย รายงานประธานกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) เพ่ือพิจารณาแตงตั้งผูที่ไมเกี่ยวของในการทุจริต เปนคณะกรรมการตรวจสอบ หากผล
การตรวจสอบปรากฏวามีการทุจริตหรือสอวาทุจริตในการสอบแขงขัน ใหคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) พิจารณามีมติใหระงับการสอบหรือการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได หรือประกาศ
ยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได แลวแตกรณี และแจงประธานกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) มีคําสั่ง
ตามมติน้ัน 

 ทั้งน้ี ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

    ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2549 
 
 

 
(นายสมชาย สุนทรวัฒน) 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบตัิราชการแทน 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 

ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
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ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 

เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกกรณีที่มีเหตพุิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน 
สําหรับพนักงานเทศบาล 

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

 โดยที่เปนการสมควรจัดใหมีการแกไขประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล       
เรื่อง หลักเกณฑการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันสําหรับพนักงานเทศบาล 
ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 เพ่ือใหสอดคลองกับความเปนจริงและสภาวการณปจจุบัน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (5) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และขอ 3 แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย 
การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 คณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล ในการประชุมครั้งที่ 7/2547 เม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2547 จึงมีมติเห็นชอบให
กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันสําหรับพนักงานเทศบาล
ไวดังตอไปน้ี 
 ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง หลักเกณฑการคัดเลือก
กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันสําหรับพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 
 ขอ 2 เทศบาลอาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาล
ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันไดในกรณี ดังน้ี 
  (1) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูไดรับทุนรัฐบาล ทุนเลาเรียนหลวงหรือทุนของเทศบาล
เพ่ือศึกษาวิชาในประเทศหรือตางประเทศ 
  (2) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล อนุมัติใหสวนราชการใดจัดใหมีการศึกษาขึ้น เพ่ือเขารับราชการในเทศบาลนั้นโดยเฉพาะ 
  (3) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล กําหนดใหคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการในกรณีพิเศษได 
  (4) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ซ่ึงไมสามารถรับการบรรจุไดเม่ือถึง
ลําดับที่ที่สอบได เน่ืองจากอยูในระหวางการรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
และไดมารายงานตัวขอรับการบรรจุ เม่ือบัญชีผูสอบแขงขันไดที่ผูน้ันสอบไดถูกยกเลิกไปแลว 
  (5) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ซ่ึงถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได 
เน่ืองจากไดมารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุแลว แตมีเหตุผลที่ไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนง
ที่สอบแขงขันไดตามกําหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแตงตั้ง 
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  (6) กรณีการบรรจุและแตงตั้งบุคคลที่มีความรูความสามรถและความชํานาญสูง
เขารับราชการในฐานะผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการ 
 ขอ 3 การคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน ตามขอ 2 เพ่ือบรรจุ
บุคคลเปนพนักงานเทศบาล ใหเทศบาลเปนผูดําเนินการคัดเลือก 
 ขอ 4 การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งผูไดรับทุนรัฐบาล ทุนเลาเรียนหลวงหรือทุนของ
เทศบาล เพ่ือศึกษาวิชาในประเทศหรือตางประเทศ ตามขอ 2 (1) หรือผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลอนุมัติใหสวนราชการใดจัดใหมีการศึกษาขึ้น เพ่ือเขารับราชการใน
เทศบาลนั้นโดยเฉพาะตามขอ 2 (2) ใหผูดําเนินการคัดเลือกดําเนินการ ดังน้ี 
  (1) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่งมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน 
ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เปนประธานกรรมการ และผูแทน
หนวยราชการที่เกี่ยวของ หรือพนักงานเทศบาลเปนกรรมการ 
  (2) ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุ ยื่นใบสมัครตามแบบที่กําหนด พรอมหลักฐาน
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนด 
  (3) ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร หลักฐาน
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนด นอกจากนี้อาจใชวิธี
สัมภาษณเพ่ิมเติมอีกก็ได และในการจัดลําดับผูไดรับคัดเลือกเพ่ือบรรจุเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงใดในเทศบาล คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกอาจพิจารณากําหนดใหผูมีคะแนนผลการเรียน
เฉลี่ยตลอดหลักสูตรสูงเปนผูอยูในลําดับตนสามารถไดรับการบรรจุเขารับราชการกอนหรือพิจารณาบรรจุ
ตามองคประกอบอ่ืนที่คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกเห็นสมควรก็ได 
 ขอ 5 การคัดเลือกผูสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
กําหนดใหคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการในกรณีพิเศษได ตามขอ 2 (3) ใหเทศบาลดําเนินการ
ดังน้ี 
  (1) ประกาศรับสมัครคัดเลือก ใหระบุรายละเอียดในเรื่อง ชื่อตําแหนงที่จะบรรจุและ
แตงตั้ง คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครเขารับคัดเลือกสําหรับตําแหนงน้ัน 
เงินเดือนที่จะไดรับสําหรับตําแหนงนั้น ตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัครคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่
รับสมัคร แบบใบสมัคร คุณวุฒิการศึกษา เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัคร ทั้งนี้ การประกาศ
รับสมัครคัดเลือกนั้น ใหปดไวในที่เปดเผย ณ สถานที่รับสมัครกอนวันที่เร่ิมรับสมัครคัดเลือก และอาจ
ประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใดตามความเหมาะสมดวยก็ได 
  (2) ใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่งมีจํานวนไมนอย
กวา 5 คน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เปนประธานกรรมการและ
ผูแทนหนวยราชการที่เกี่ยวของหรือพนักงานเทศบาลเปนกรรมการ 
  (3) ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุ ยื่นใบสมัครตามแบบที่กําหนดพรอมหลักฐาน
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนด 
  (4) ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก อาจพิจารณาคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ วิธี
สอบขอเขียน วิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอ่ืนใด วิธีหน่ึงหรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม ในการนี้ 
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คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ กรรมการออกขอสอบ หรือกรรมการ
ทดสอบการปฏิบัติงานหรือกรรมการอื่นหรือเจาหนาที่ใหดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ไดตามความจําเปน 
  (5) เม่ือไดดําเนินการคัดเลือกเสร็จแลว ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกรายงาน
ผลการคัดเลือกตอเทศบาล โดยจัดทําบัญชีรายชื่อผูผานการคัดเลือกและจัดเรียงลําดับตามผลคะแนน
ตาม (4) เพ่ือเทศบาลจะไดประกาศผลการคัดเลือก และบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่คัดเลือก
ตามลําดับ ตอไป 
  (6) ในกรณีที่มีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง และภายหลังมีตําแหนง
วางเพิ่มอีก ก็อาจบรรจุและแตงตั้งผูผานการคัดเลือกที่เหลืออยูในลําดับที่ถัดไปตามประกาศผลการ
คัดเลือกนั้นหรืออาจดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได ทั้งน้ีใหอยูในดุลยพินิจของเทศบาล 
 ขอ 6 การคัดเลือกผูสอบแขงขันได ซ่ึงไมสามารถรับการบรรจุไดเม่ือถึงลําดับที่ที่สอบได 
เน่ืองจากอยูในระหวางการรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและไดมารายงาน
ตัวขอรับการบรรจุ เม่ือบัญชีผูสอบแขงขันไดที่ผูน้ันสอบไดถูกยกเลิกไปแลว ตามขอ 2 (4) ใหเทศบาล
เปนผูดําเนินการคัดเลือก ดังตอไปน้ี 
  (1) ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัครตามแบบที่กําหนดและหนังสือรับรอง
ประวัติการรับราชการทหาร พรอมดวยสําเนาหลักฐานการศึกษาและสําเนาหลักฐานการรับราชการทหาร
ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
  (2) เม่ือเทศบาลไดพิจารณาแลวเห็นวา ผูน้ันพนจากราชการทหารโดยไมมีความเสียหาย
และมารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุเขารับราชการภายใน 180 วัน นับแตวันพนจากราชการทหาร 
  (3) หากเทศบาลนั้นมีตําแหนงที่ผูน้ันสอบแขงขันไดวางอยูใหดําเนินการสั่งบรรจุและ
แตงตั้งดํารงตําแหนงน้ันได 
 ขอ 7 การคัดเลือกผูสอบแขงขันได ซ่ึงถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได เน่ืองจาก
ไดมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแลว แตมีเหตุผลที่ไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนง
ที่สอบแขงขันไดตามกําหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแตงตั้งตามขอ 2 (5) ใหเทศบาลเปนผูดําเนินการ
คัดเลือก ดังตอไปน้ี 
  (1) ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุยื่นหนังสือแสดงความจํานงขอรับราชการและ
เขาปฏิบัติหนาที่ราชการภายใน 15 วัน นับแตวันครบกําหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแตงตั้ง 
  (2) เม่ือเทศบาลไดพิจารณาแลว เห็นสมควรที่จะบรรจุผูน้ันเขารับราชการ 
  (3) หากเทศบาลนั้นมีตําแหนงที่ผูน้ันสอบแขงขันไดวางอยูใหดําเนินการสั่งบรรจุและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงน้ันได 
 ขอ 8 การคัดเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถและความชํานาญสูง เพื่อบรรจุ
เขารับราชการในฐานะผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการในเทศบาลตามขอ 2 (6) ใหเทศบาลเปนผูดําเนินการ
คัดเลือกในกรณีที่เทศบาลไมสามารถดําเนินการได อาจรองขอใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ
ดําเนินการแทนก็ได โดยใหดําเนินการตามที่กําหนดในประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขการบรรจุบุคคล
เขารับราชการในฐานะผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการของเทศบาล 
 



195 

 ขอ 9 เม่ือไดมีการดําเนินการคัดเลือกตามที่กําหนดนี้ใหเทศบาลดําเนินการ ดังตอไปน้ี 
  (1) สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการคัดเลือก 1 ชุด และสําเนาประกาศรับสมัคร
คัดเลือก 2 ชุด ไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาล กอนเริ่มรับสมัครคัดเลือกไมนอยกวา 7 วันทําการ 
โดยใหสงสําเนาประกาศรับสมัครคัดเลือก จํานวน 1 ชุด ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลทราบดวย 
  (2) เม่ือการคัดเลือกเสร็จสิ้นใหเทศบาลรายงานไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ภายใน 5 วันทําการ นับแตวันประกาศผลการคัดเลือกหรือดําเนินการคัดเลือกแลวเสร็จ โดยใหสงสําเนา
บัญชีผูไดรับการคัดเลือก 1 ชุด หรือรายงานผลการคัดเลือก 1 ชุด 
  (3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัคร ประกาศผลการคัดเลือกและอ่ืนๆ 
นอกจากที่กําหนดไวเดิมใหเทศบาลรายงานไปยังสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
 
   ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 
 

 
 
 

(นายประชา มาลีนนท) 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
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ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) 

เร่ือง  มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับหลักเกณฑการบรรจุแตงตัง้ทายาทของพนักงานสวนทองถิ่น 
ผูปฏิบัติราชการในพื้นที่พิเศษทีเ่สียชวีิต พ.ศ. 2550 

------------------------- 

 โดยที่เปนการสมควรกําหนดมาตรการชวยเหลือครอบครัวของพนักงานสวนทองถิ่นที่ได
เสียสละและอุทิศเวลาในการปฏิบัติราชการในพื้นที่พิเศษจนถึงแกชีวิต เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอน
จากการสูญเสียดังกลาวและเพื่อเปนขวัญกําลังใจใหแกพนักงานสวนทองถิ่นและลูกจาง หรือพนักงานจาง
ที่ปฏิบัติหนาที่ในพ้ืนที่พิเศษ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (5) มาตรา ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2550 เม่ือวันที่ 26 มีนาคม 2550 มีมติเห็นชอบใหกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การบรรจุแตงตั้งทายาทของพนักงานสวนทองถิ่นผูปฏิบัติราชการในพื้นที่พิเศษที่เสียชีวิต ดังน้ี 
 ขอ 1 ประกาศฉบับน้ี เรียกวา ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) 
เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการบรรจุแตงตั้งทายาทของพนักงานสวนทองถิ่น ผูปฏิบัติ
ราชการในพื้นที่พิเศษที่เสียชีวิต พ.ศ. 2550  
 ขอ 2 ประกาศฉบับน้ี ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ 3 พ้ืนที่พิเศษ ไดแก จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัด
สงขลา (เฉพาะอําเภอนาทวี อําเภอจะนะ อําเภอเทพา และอําเภอสะบายอย) หรือพ้ืนที่ที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาลกําหนด 
 ขอ 4 พนักงานสวนทองถิ่นที่เสียชีวิต หมายถึง ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล พนักงานเมืองพัทยา รวมถึงลูกจางหรือพนักงานจาง ที่ปฏิบัติ
หนาที่ราชการ หรือชวยราชการประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่พิเศษ และเสียชีวิตจากการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือเพราะเหตุที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือเน่ืองจากที่ไดปฏิบัติหนาที่ราชการนั้น 
ทั้งน้ี การเสียชีวิตจะตองมิใชเกิดจากสาเหตุสวนตัว 
 ขอ 5 พนักงานสวนทองถิ่นผูปฏิบัติราชการในพื้นที่พิเศษที่เสียชีวิต ไดแก ผูที่เสียชีวิต
ตั้งแตวันที่มีการประกาศกฎอัยการศึกเม่ือวันที่ 5 มกราคม 2547 จนกวาคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล จะกําหนดเปนอยางอ่ืน 
 ขอ 6 ทายาท หมายถึง บุตร หรือคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย ในกรณีพนักงานสวนทองถิ่น
ที่เสียชีวิตไมมีบุตรหรือคูสมรสดังกลาว ใหหมายความรวมถึง ทายาทโดยธรรมอื่นอันไดแก บิดา มารดา 
หรือพ่ีนอง ซ่ึงทําหนาที่อุปการะครอบครัวของพนักงานสวนทองถิ่นที่เสียชีวิตนั้น 
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 ขอ 7 องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 
องคการบริหารสวนตําบล และเมืองพัทยา 
 ขอ 8 คุณสมบัติของทายาท 
  (1) เปนทายาทของพนักงานสวนทองถิ่นผูปฏิบัติราชการในพื้นที่พิเศษที่เสียชีวิต
จากการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือเพราะเหตุที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือเน่ืองจากที่ไดปฏิบัติหนาที่
ราชการนั้น ทั้งน้ี การเสียชีวิตจะตองมิใชเกิดจากสาเหตุสวนตัว 
  (2) เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด 
  (3) พนักงานสวนทองถิ่นที่เสียชีวิต 1 คน ใหทายาทไดรับสิทธิตามหลักเกณฑน้ี
ไดไมเกิน 1 คน 
 ขอ 9 วิธีการดําเนินการ 
  (1) ใหทายาท ตามขอ 8 (1) และ (2) ทุกคน ประชุมเพ่ือหาขอตกลงในการคัดเลือก
ทายาทผูสมควรไดรับสิทธิตามหลักเกณฑน้ี จํานวน 1 คน และจัดทําบันทึกขอตกลงเปนหนังสือลงลาย
ลายมือชื่อทายาทดังกลาวเพื่อเปนหลักฐานประกอบการขอรับการบรรจุแตงตั้งตอไป 
  (2) ใหทายาทที่มีคุณสมบัติครบถวน ยื่นคํารองและบันทึกขอตกลงตามขอ 9 (1) 
พรอมหนังสือรับรองการเสียชีวิตจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่พิเศษ ซ่ึงเปนตนสังกัดของ
พนักงานสวนทองถิ่นที่เสียชีวิตตอเทศบาลที่ประสงคจะบรรจุแตงตั้ง เพื่อขอรับการบรรจุแตงตั้ง
ในตําแหนงวางเพื่อเปนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานจาง 
  (3) ใหเทศบาลตรวจสอบคุณสมบัติของทายาทตามขอ 8 และเมื่อพิจารณาเห็น
เปนการสมควรแลวใหสงเรื่องไปสํานักงานทองถิ่นจังหวัดตรวจสอบความถูกตองและเสนอ คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เพ่ือขอรับความเห็นชอบการบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานจาง
เฉพาะตําแหนงวาง ตอไป 
  (4) ใหสํานักงานทองถิ่นจังหวัด รายงานขอมูลอัตราวางและผลดําเนินการบรรจุ
แตงตั้งทายาทเปนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานจาง ใหสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลทราบ เพ่ือเปนศูนยขอมูลกลางเกี่ยวกับการบรรจุทายาทพนักงานสวนทองถิ่นผูปฏิบัติราชการ
ในพ้ืนที่พิเศษที่เสียชีวิต 

    ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2550 
 
 

(นายอารีย วงศอารยะ) 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 

ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
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ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 

เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกกรณีมีเหตุพเิศษไมตองสอบแขงขัน 
สําหรับครูอัตราจางเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนกังานครูเทศบาล 

------------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (5) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และขอ 3 แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย 
การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการประชุมครั้งที่ 2/2550 เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 จึงมี
มติเห็นชอบใหกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไมจําเปนตองสอบแขงขันสําหรับ
ครูอัตราจางเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานครูเทศบาล ดังน้ี 
 กรณีเทศบาลมีอัตราพนักงานครูเทศบาลวาง นอกจากการบรรจุแตงตั้งจากบัญชีการ
สอบแขงขันหรือรับโอนแลว เทศบาลอาจบรรจุแตงตั้งโดยการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษโดยไมตอง
สอบแขงขัน โดยมีหลักเกณฑวิธีคดัเลือกกรณีมีเหตุพิเศษโดยไมตองสอบแขงขัน ดังน้ี 
 1) คุณสมบัติผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ 
  1.1 ดํารงตําแหนงครูอัตราจาง ซึ่งจัดจางโดยงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐและ
จากเงินรายไดของทองถิ่น มาแลวไมนอยกวา 3 ป กรณีมีเหตุผลความจําเปนอื่นและไมมีครูอัตราจาง
มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงครบ 3 ป ก.ท.จ. อาจพิจารณายกเวนคุณสมบัติระยะเวลาการดํารงตําแหนงได 
แตทั้งนี้ตองเปนครูอัตราจางที่ดํารงตําแหนงกอนวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 ซ่ึง ก.ท. ไดมีมติเห็นชอบ และ 
  1.2 เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ตามประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับ
พนักงานเทศบาล สามารถบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานครูเทศบาล ตําแหนงครูผูชวยได และ 
  1.3 เปนผูสําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษาหรือปริญญาตรีอ่ืนที่ 
ก.ท. กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพนักงานครูเทศบาล และ 
  1.4 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และ 
  1.5 ตองผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑคะแนนและแบบประเมินที่ ก.ท. 
กําหนด โดยคณะกรรมการที่เทศบาลแตงตั้ง ประกอบดวย 
   (1) ผูบริหารสถานศึกษาที่มีครูอัตราจาง พนักงานจาง หรือ 
    ลูกจางสังกัดอยู ประธานกรรมการ 
   (2) ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาซึ่งมีประสบการณการสอนในสถานศึกษาหรือ

สถาบันการศึกษาไมนอยกวา 5 ป จํานวน 2 คน  กรรมการ 
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   (3) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษาของสํานัก/
กองการศึกษา จํานวน 1 คน  เลขานุการ 

 2) การดําเนินการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไมตองสอบแขงขัน 
  2.1) การสมัคร 
   ครูอัตราจาง ผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1) ซ่ึงปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลแหงใด ตองสมัครเขารับการคัดเลือกในเทศบาลแหงน้ัน 
  2.2) การประกาศรับสมัคร 
   เทศบาลประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ กอนวันรับสมัคร ไมนอยกวา 15 วันทําการ 
โดยระบุ 

- คุณสมบัติผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไมตองสอบแขงขันฯ 
- คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงครูผูชวย ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
- วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร (ระยะเวลาการรับสมัครไมนอยกวา 5 วันทําการ) 
- วัน เวลา และสถานที่ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 
- หลักฐานที่ตองนํามาแสดงในวันรับสมัคร เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

สําเนาทะเบียนบาน หนังสือรับรองประวัติการปฏิบัติงาน (ตามแบบที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลกําหนด) ปริญญาบัตรหรือรายงานผลการศึกษา (Transcript) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล 
(กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิซ่ึงคุรุสภา
ออกใหใชแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ฯลฯ 

- วัน เวลา และสถานที่ประกาศผลการคัดเลือก 
  2.3) คะแนนการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไมตองสอบแขงขัน ประกอบดวย 

1) คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ตามแบบที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด 

2) คะแนนทดสอบความรู ความสามารถในตําแหนง โดยอาจใชวิธีสอบสัมภาษณ 
หรือวิธีอ่ืนใดที่เหมาะสม (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  2.4) เกณฑการตัดสิน 
   ผูที่ผานการคัดเลือก จะตองมีผลคะแนนดังตอไปน้ี 
   - คะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง ตองไดคะแนนไมนอยกวา
รอยละ 80 
   - คะแนนการทดสอบความรู ความสามารถในตําแหนง ตองไดคะแนนไมนอยกวา
รอยละ 70 
  2.5) คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมตองสอบแขงขัน 
   เทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ ประกอบดวย 
   1. ผูทรงคุณวุฒิที่ ก.ท.จ. คัดเลือก ประธานกรรมการ 
   2. ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาที่มีประสบการณการสอนในสถานศึกษา

หรือสถาบันการศึกษามาแลวไมนอยกวา 5 ป จํานวน 2 คน กรรมการ 
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   3. ผูอํานวยการสํานักหรือ กองการศึกษา กรรมการ 
   4. ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 2 คน กรรมการ 
   5. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา  
    ของสํานัก / กองการศึกษา เลขานุการ 
   ใหคณะกรรมการที่แตงตั้งทําหนาที่ประเมินผลความเหมาะสมกับตําแหนงและ
สอบสัมภาษณตามหลักเกณฑที่ ก.ท.กําหนด 
   เม่ือแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกฯ แลว ใหสงสําเนาการแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก 1 ชุด และสําเนาประกาศรับสมัครคัดเลือก 2 ชุด ไปยังคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลกอนเร่ิมรับสมัครคัดเลือกไมนอยกวา 7 วันทําการ และสงสําเนาประกาศรับสมัคร
คัดเลือก จํานวน 1 ชุด ใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลทราบดวย 
 3) การประกาศผลการคัดเลือก 
  เทศบาลประกาศผลการคัดเลือก และรายงานผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไมตอง
สอบแขงขันพรอมบัญชีรายชื่อผูผานการคัดเลือก ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลภายใน 5 วันทําการ 
ในกรณีที่มีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง และภายหลังมีตําแหนงวางเพิ่มอีก ก็อาจบรรจุ
และแตงตั้งผูผานการคัดเลือกที่เหลืออยูในลําดับที่ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้น หรืออาจ
ดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได ทั้งน้ีใหอยูในดุลยพินิจของเทศบาล 
 4) การบรรจุแตงตั้ง 
  เทศบาลดําเนินการบรรจุและแตงตั้งผูผานการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไมตอง
สอบแขงขันเปนพนักงานครูเทศบาลในตําแหนงครูผูชวย โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลกอนซึ่งผูที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งจะตองดํารงตําแหนงครูผูชวย และผานการ
ประเมินตามหลักเกณฑ ก.ท. วาดวยการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมในตําแหนงครูผูชวย ณ 
เทศบาลที่บรรจุและแตงตั้งเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป จึงจะสามารถบรรจุแตงตั้งเปนครู คศ.1 และสามารถโอน 
(ยาย) ไปที่อ่ืนได 
  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัคร ประกาศผลการคัดเลือก และอ่ืนๆ 
นอกจากที่กําหนดไวเดิมใหรายงานสํานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล และสํานักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลโดยดวนที่สุด 

 ทั้งน้ี ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

    ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2550 
 
 
 

(นายอารีย วงศอารยะ) 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 

ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
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แบบประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
ครูอัตราจาง (พนักงานจางทั่วไป/พนักงานจางตามภารกิจตําแหนงครู) สังกัดเทศบาล 

สมัครเขารับการคัดเลือกที่โรงเรยีน.......................................................เทศบาล.............................. 
 

 
รายละเอียดขอมูลทั่วไป (ผูสมัครกรอกขอมูล) 

1. ชื่อ..................................................................ชื่อสกุล..................................................................... 
 เกิดวันที่.....................เดือน.............................................พ.ศ.................................อายุ................ป 
สําเร็จการศึกษา  ปริญญาตรี วฒิุ.........................................สาขาวิชาเอก............................ 
   สถาบันการศกึษา..................................................................................... 
   ปริญญาโท วฒิุ.........................................สาขาวิชาเอก............................ 
   สถาบันการศกึษา..................................................................................... 
   มีหลกัฐานการศึกษาพื้นฐานวิชาชีพครู 24 หนวยกิต 
2. รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอนในปจจุบัน 
 ปการศึกษา...............................สอนวิชา/กลุมประสบการณ...............................................ชั้น.......... 
 โรงเรียน.................................................ระหวางวันที่................................ถึงวันที่........................... 
 เทศบาล............................................................จังหวัด.................................................................... 
3. สมัครเขารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานครูเทศบาลตําแหนงครูผูชวย (ตําแหนงตาม 

พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการครูฯ พ.ศ. 2547) โรงเรียน.............................................เทศบาล................ 
 กลุมวิชา/วิชาเอก..................................................................... 
 
  ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
 
 ลงชื่อ................................................... 
  (.................................................) 
 โรงเรียน.............................................. 
 วันที่………เดือน..................พ.ศ.......... 
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แบบประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
สําหรับครูอัตราจาง (พนกังานจางทัว่ไป/พนักงานจางตามภารกิจตําแหนงครู) 

คําชี้แจง  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
องคประกอบที่ 1 งานปฏิบัติการสอน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
องคประกอบที่ 2 งานสงเสริมการสอน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
องคประกอบที่ 3 ดานบุคลิกภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณ และเจตคติตอวิชาชีพครู  
  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทั้ง 3 องคประกอบ รวมคะแนนเต็ม 300 คะแนน 
เกณฑการประเมิน คะแนนรวมเต็ม 300 คะแนน เกณฑผานการประเมินไมนอยกวารอยละ 75 

รายการประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

หมายเหตุ 

องคประกอบที่ 1 งานปฏิบัติการสอน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
(1) มีการศึกษาหลักสูตรคูมือครู และเนื้อหาในบทเรียนและนวัตกรรม

ใหมกอนการเตรียมสอน 
(2) มีการจัดทําแผนการสอน 
(3) มีการเตรียมส่ือและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน 
(4) มีการทบทวนความรูเดิมและนําเขาสูบทเรียนกอนสอนเนื้อหาใหม 
(5) มีความรูและทักษะในการถายทอด ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยาง

รวดเร็ว 
(6) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับจิตวิทยาและการพัฒนาการของนักเรียน 
(7) มีการฝกใหนักเรียนรูจักสรุปบทเรียน และมีสวนรวมในการเรียนการสอน 
(8) มีการฝกใหนักเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
(9) มีการจัดบรรยากาศในหองเรียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการ

เรียนการสอน 
(10) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการวัดผลและประเมินผล 

 
10 
 

10 
10 
10 
10 
 

10 
10 
10 
10 
 

10 

  

รวมคะแนนที่ประเมินได 100   

องคประกอบที่ 2 งานสงเสริมการสอน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
(1) ตรวจงานนักเรียน 
(2) สอนซอมเสริม 
(3) สํารวจการมาเรียนของนักเรียน 
(4) ดูแลความพรอมของหองเรียน 
(5) ควบคุมแถวและกิจกรรมหนาเสาธง 
(6) ประชุมปรึกษา 
(7) จัดทําสมุดรหัสงาน (ป.01) 
(8) จัดทําบัตรสุขภาพ 
(9) ติดตอผูปกครอง 
(10) แนะแนวนักเรียน 

 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

  

รวมคะแนนที่ประเมินได 100   
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แบบประเมนิความเหมาะสมกับตําแหนง 
สําหรับการคัดเลือกกรณมีีเหตุพิเศษไมตองสอบแขงขันฯ 

ชื่อผูรับการประเมิน...............................................................................ลําดับที่สมัคร........................... 
โรงเรียน.......................................................เทศบาล......................................จังหวัด.......................... 

องคประกอบการประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

หมายเหตุ 

1.  อายุงานในการเปนครูอัตราจางชั่วคราว 
1)  9 ปขึ้นไป 
2)  เกิน 6 ป – 9 ป 
3)  เกิน 3 ป – 6 ป 
4)  ครบ 3 ป 

(10) 
10 
8 
6 
3 

  

2.  วุฒิการศึกษา 
1)  ปริญญาโท 
2)  กําลังศึกษาระดับปริญญาโท 
3)  ปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีอ่ืนที่ ก.ท. รับรอง 
     และมีหลักฐานพื้นฐานวิชาชีพครู 24 หนวยกิต 

(10) 
10 
9 
8 
 

  

3.  ท่ีอยูปจจุบันตามทะเบียนบาน 
1)  ภายในเขตเทศบาลที่สมัครคัดเลือก 
2)  ตางเขตเทศบาลแตอยูในจังหวัดเดียวกัน  
3)  ตางจังหวัด 

(10) 
10 
9 
8 

  

4.  ความรูความสามารถพิเศษที่เปนประโยชนตอสถานศึกษา 
เชน มีความรูคอมพิวเตอร ศิลปะ วัฒนธรรมทองถ่ิน นักกีฬา ฯลฯ 
1)  หลากหลายดาน 
2)  2 – 3 ดาน 
3)  1 ดาน 

(10) 
 

10 
9 
8 

  

5.  การมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน/เทศบาลในชวงที่
ปฏิบัติงานที่ผานมา 
1)  มีสวนรวม/ชวยเหลือกิจกรรมอยางเปนประจํา 
2)  มีสวนรวม/ชวยเหลือกิจกรรมบอยครั้ง 
3)  มีสวนรวม/ชวยเหลือกิจกรรมบางครั้ง 

(10) 
 

10 
9 
8 

  

6.  การพัฒนาตนเอง 
1)  ไดศึกษา/ฝกอบรม แสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเอง นําความรู 
     มาพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่องและเผยแพรใหผูอ่ืน 
2)  ศึกษา/ฝกอบรม แสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเอง และนําความรู 
     มาพัฒนาการเรียนการสอนของตนอยางตอเนื่อง 
3)  ศึกษา/ฝกอบรม แสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเอง 
 

(10) 
10 
 
9 
 
8 

  



204 

องคประกอบการประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

หมายเหตุ 

7.  การเฝาระวังดูแลผูเรียน 
1)  เอาใจใสดูแลผูเรียนอยางสม่ําเสมอและเฝาระวังปองกันผูเรียน 
     จากอบายมุขและส่ิงเสพติด 
2)  เอาใจใสดูแลผูเรียนอยางใกลชิด สม่ําเสมอ 
3)  เอาใจใสดูแลผูเรียนตามปกติ 

(10) 
10 
 
9 
8 

  

8.  รวมในการพัฒนาชุมชน 
1)  เปนผูนําการวางแผนพัฒนาชุมชน 
2)  รวมวางแผนและแบงงานกันทํากับชุมชน 
3)  ชวยกิจกรรมของชุมชนเมื่อมีคําขอ 

(10) 
10 
9 
8 

  

9.  แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงาน 
1)  เปนประจํา สม่ําเสมอ 
2)  บอยครั้ง 
3)  นานๆ ครั้ง 

(10) 
10 
9 
8 

  

10. มีทักษะในการสื่อสารและการใชภาษาไทย 
1)  ดีมาก 
2)  ดี 
3)  พอใชได 

(10) 
10 
8 
6 
 

  

รวมคะแนนที่ไดจากการประเมิน (100)   

 
 

ลงชื่อ..................................................ประธานกรรมการ 
 (.................................................) 
ตําแหนง.............................................. 
 
ลงชื่อ..................................................กรรมการ 
 (.................................................) 
ตําแหนง.............................................. 
 
ลงชื่อ..................................................กรรมการ 
 (.................................................) 
ตําแหนง.............................................. 
วันที่………เดือน...................พ.ศ.......... 
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(ตัวอยาง) 
ใบสมัครเขารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไมตองสอบแขงขัน 

สําหรับครูอัตราจางเพื่อบรรจุและแตงต้ังเปนพนักงานครูเทศบาล ตําแหนงครูผูชวย 
สังกัด............................................... 

 
เลขประจําตัวสอบ......................... 

 
 
 
 
 
เรียน ผูอํานวยการสํานัก/กองการศึกษาฯ เทศบาล....................................................... 
 ดวยขาพเจาประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไมตองสอบแขงขัน สําหรับครูอัตราจาง
เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานครูเทศบาล ตําแหนงครูผูชวย จึงขอเสนอรายละเอียดพรอมหลักฐานเกี่ยวกับตัว
ขาพเจา เพ่ือประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี้ 
 1. ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว).............................................สัญชาติ....................เชื้อชาติ...................... 
 2. อายุนบัถึงวันเปดรับสมัครวันสุดทาย...........ป...........เดือน (เกิดวันที่..........เดือน.....................พ.ศ...........) 
 3. วุฒิการศึกษาที่ใชสมัคร ปริญญา.........................................สาขาวิชาเอก................................................... 
  สําเร็จจากสถานศึกษาชื่อ....................................................เมื่อวันที่..........เดือน...................พ.ศ............... 
  ไดคะแนนเฉลี่ยสะสม..................................วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ขาพเจาไดรับคือ....................................... 
  ความรูความสามารถพิเศษ........................................................................................................................ 
 4. คุณวุฒิทางศาสนา ( ) ระดับ.............................. ( ) ปริญญาตรีวิชาเอกอิสลามศึกษา/คุรุศาสตรอิสลาม 
 5. อาชีพปจจุบัน ( ) พนักงานจางทั่วไป ( ) พนักงานจางตามภารกิจ ( ) อ่ืนๆ............. 
  สถานศึกษาชื่อ....................................................................เทศบาล......................................................... 
 6. เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่..........................................นับถึงปจจุบันเปนระยะเวลา..............ป.................เดือน 
  (นับถึงวันที่เปดที่รับสมัครวันสุดทาย) ใหแสดงรายละเอียดตามแบบหนังสือรับรองประวัติการปฏิบัติงานที่

กําหนด และสงพรอมใบสมัคร 
 7. บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่..........................ออกให ณ จังหวัด............................หมดอายุวันที่............... 
 8. ที่อยูปจจุบัน/ติดตอได บานเลขท่ี..........หมูที่...........ตรอก/ซอย............................ถนน............................... 
  ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด...................................  
  รหัสไปรษณีย.......................................โทรศัพท............................................... 
 9. ไดแนบหลักฐานตางๆ ซึ่งไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวมาพรอมกับใบสมัคร ดังนี้ 
  ( ) สําเนาปริญญาบัตร  ( ) สําเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcript)  
  ( ) ใบรับรองแพทย  ( ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ( ) สําเนาทะเบียนบาน 
  ( ) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู(กรณียังไมไดใบอนุญาตฯ ฉบับจริง ใหใชหนังสือรับรองสิทธิแทน) 
  ( ) หนังสือรับรองประวัติการปฏิบัติงานโดยผูบังคับบัญชา ( ) สําเนาใบสําคัญเปล่ียนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถามี)  
  ( ) สัญญาจาง  ( ) อ่ืนๆ (ถามี)...................................... 
 
 

ติดรูปถาย 
ขนาด 1x1.5 น้ิว 
(ถายไวไมเกิน  

6 เดือน) 
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 ขาพเจาขอใหคํารับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับพนักงานเทศบาล 
สามารถบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานครูเทศบาล ตําแหนงครูผูชวยได และครบถวนตามประกาศรับสมัคร ขอความ
ดังกลาวขางตนนี้เปนความจริง ถูกตองทุกประการ หากขอความดังกลาวไมเปนความจริงจะไมเรียกรองสิทธิใดๆ ในการ
คัดเลือกและบรรจุแตงตั้ง 
 
 ลงลายมือชื่อ.....................................................ผูสมัครเขารับการคัดเลือก 
  (....................................................) 
 วันที่................เดือน......................................พ.ศ..................... 
 

หลักฐาน 
( ) ครบถวน       ( ) ไมครบถวน 

....................................................... 
ลงชื่อ........................................ 
(..........................................) 

เจาหนาที่รับสมัคร 
วันที่........เดือน............พ.ศ...... 

คุณสมบัติ 
( ) ครบถวน       ( ) ไมครบถวน 

....................................................... 
ลงชื่อ........................................ 
(..........................................) 
หน.สวนราชการดานการศึกษา 

(ผอ.สํานัก/กอง/หน.สวน) 
วันที่........เดือน...............พ.ศ.......... 

กล่ันกรองแลว 
( ) มีคุณสมบัติครบถวน 
( ) ขาดคุณสมบัติ 

ลงชื่อ........................................ 
(.......................................) 

ปลัดเทศบาล 
วันที่........เดือน............พ.ศ...... 
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(ตัวอยาง) 
หนังสือรับรองประวตัิการปฏิบัติงาน (ตัวอยาง) 

ตามขอ 6 ของใบสมัครประกอบการพิจารณาคัดเลอืกกรณีมีเหตุพิเศษไมตองสอบแขงขัน 
สําหรับครูอัตราจางเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนกังานครูเทศบาล ตําแหนงครูผูชวย 

 

ชื่อ – สกุล.......................................................................................................... 
โรงเรียน.................................................เทศบาล.......................................จังหวัด................................ 
 

ปที่ 
(พ.ศ.) 

โรงเรียน 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผูบริหารสถานศึกษา 

ลงนามรับรอง ต้ังแตวันที่ ถึงวันที ่

     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

ขอรับรองวาขอความที่แจงไวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
ลงชื่อ..................................................ผูสมัคร 
 (..................................................) 
วันที่.......เดือน.....................พ.ศ............... 
 
ตรวจสอบแลว ขอรับรองวาเปนความจริงทุกประการ 
 
ลงชื่อ..................................................ผูบังคับบัญชาปจจุบัน 
 (..................................................) 
ตําแหนง..................................................... 
โรงเรียน...................................................... 
วันที่..............เดือน..................พ.ศ.............. 
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ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 

เร่ือง กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล 
******************************* 

 โดยที่เปนการสมควรจัดใหมีการแกไขประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง 
หลักเกณฑและเง่ือนไขการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 เพ่ือให
สอดคลองกับความเปนจริงและสภาวการณปจจุบัน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (5) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และขอ 4 แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย 
การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 คณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล ในการประชุมครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2547 จึงมีมติเห็นชอบ
ใหกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล ไวดังตอไปน้ี 
 ขอ 1 ใหยกเลิก 
  (1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
การสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545  
  (2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง กําหนดหลักเกณฑและ
เง่ือนไขการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 กันยายน 2546 
  (3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง กําหนดหลักเกณฑและ
เง่ือนไขการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล (แกไขเพ่ิมเติม) ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2546 
  (4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไขการ
สอบคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 
 ขอ 2 ในการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลใหเทศบาลเปนผูดําเนินการสอบคัดเลือก
ในกรณีที่เทศบาลไมสามารถดําเนินการได อาจรองขอใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐดําเนินการแทน
ก็ได 
 ใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง จํานวนไมนอยกวา 
5 คน ประกอบดวย ปลัดเทศบาลเปนประธานกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนหนวยราชการที่เกี่ยวของ 
และผูแทนพนักงานเทศบาล เปนกรรมการ 
 ขอ 3 คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกอาจตั้งกรรมการออกขอสอบ กรรมการ
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง หรือกรรมการหรือเจาหนาที่ดําเนินการในเรื่องการกรอกคะแนนหรือ
เรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกไดตามความจําเปน 
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 ขอ 4 ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบขอเขียน 
สัมภาษณ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบไดเทาที่จําเปน และไมขัดตอเง่ือนไขการกําหนดหลักสูตรและ
วิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี้ แลวใหประธานกรรมการประกาศกอนวันสอบไมนอยกวา 
5 วันทําการ 
 ขอ 5 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบในแตละตําแหนง
ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดทายนี้ 
 ขอ  6 ใหเทศบาลประกาศรับสมัครสอบ โดยระบุชื่อตําแหนงที่จะแตงตั้ง คุณสมบัติของ
ผูมีสิทธิสมัครสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก และขอความอื่นที่ผูสมัครสอบควรทราบโดยปด
ประกาศรับสมัครสอบน้ันไวในที่เปดเผย ณ สถานที่รับสมัครและแจงคณะกรรมการพนักงานเทศบาลอื่น
และสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกอนวันรับสมัครสอบคัดเลือกหรือจะประกาศทาง
วิทยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใดตามความเหมาะสมเพื่อประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกันดวยก็ได 
 ขอ 7 ใหเทศบาลจัดใหมีเจาหนาที่รับสมัครสอบโดยใหมีกําหนดเวลารับใบสมัครสอบ
ไมนอยกวา 10 วันทําการ 
 ขอ 8 ผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกจะตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนด
ในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ตามขอ 5 ในวันรับสมัครสอบคัดเลือก 
 ขอ 9 ใหเทศบาลประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบกอนวันสอบไมนอยกวา 10 วันทําการ 
 ขอ 10 การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบคัดเลือกไดใหถือเกณฑวา ตองเปนผูสอบไดคะแนน
ในแตละภาคที่สอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละหกสิบ ทั้งน้ีใหคํานึงถึงหลักวิชาวัดผลดวย 
 ขอ 11 การสอบคัดเลือกจะตองสอบตามหลักสูตรทุกภาค แตคณะกรรมการดําเนินการ
สอบคัดเลือกจะกําหนดใหผูสมัครสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป หรือภาคความรูความสามารถที่ใช
เฉพาะตําแหนงกอน แลวจึงใหผูสอบไดคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไวในขอ 9 สอบในภาคอื่นตอไปก็ได 
เวนแตการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผูบริหารเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตางสายงาน 
ใหดําเนินการสอบคัดเลือก โดยทดสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงและภาคความเหมาะสม
กับตําแหนงตามที่กําหนดทายหลักเกณฑ 
 ขอ 12 ในกรณีที่ปรากฏวามีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตอันอาจทําใหเกิดความ
ไมเปนธรรมในการสอบคัดเลือกใหคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกรายงานใหเทศบาลทราบ 
เพื่อพิจารณาวาจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมดหรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาค
ที่เกิดการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตตามแตจะเห็นสมควร ถาหากเทศบาลใหยกเลิกการสอบคัดเลือก
เฉพาะภาคใดแลวก็ใหดําเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม สําหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการทุจริต
หรือสอไปในทางทุจริตไมมีสิทธิเขาสอบอีกตอไป 
 ขอ  13 เม่ือไดดําเนินการสอบคัดเลือกเสร็จแลว ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก
รายงานผลการสอบตอเทศบาล เพ่ือจะไดประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกไดตอไป 
 ขอ 14 การขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได ใหเรียงลําดับที่จากผูสอบไดคะแนนรวมสูงลงมา
ตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวาถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน ใหผูไดคะแนน
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ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงเทากัน ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูลําดับที่สูงกวา 
 ขอ 15 กรณีความประสงคจะขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหระบุระยะเวลาในการขึ้นบัญชี
ผูสอบคัดเลือกไดในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก และในประกาศผลการสอบคัดเลือกโดยมีเง่ือนไขใหใช
บัญชีไดไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันขึ้นบัญชี กรณียังใชบัญชีไมครบตามที่ระบุระยะเวลาในประกาศ
แตประสงคจะสอบคัดเลือกตําแหนงเดียวกันนั้นอีก ตองเสนอเหตุผลความจําเปนใหเทศบาลพิจารณา
ใหความเห็นชอบ หากเทศบาลพิจารณาเห็นชอบและเมื่อไดขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหมแลว บัญชี
ผูสอบคัดเลือกไดครั้งกอนเปนอันยกเลิกเวนแตบัญชีสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตําแหนงบริหาร
ในกรณีที่มีการบรรจุและแตงตั้งผูผานการสอบคัดเลือกแทนตําแหนงที่วางแลว บัญชีที่ขึ้นสํารองไว
สามารถใชตอไปภายใน 60 วัน หากพนระยะเวลาดังกลาวแลวบัญชีสํารองใหยกเลิก 
 กรณีที่เทศบาลภายในจังหวัดนั้นมีตําแหนงวางและประสงคจะขอใชบัญชีเพ่ือแตงตั้งผูสอบ
คัดเลือกไดแทนตําแหนงที่วาง ใหขอใชบัญชีจากเทศบาลภายในจังหวัด กอนขอใชบัญชีจากเทศบาล
ในจังหวัดอ่ืน เวนแตบัญชีสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตําแหนงบริหาร เทศบาลไมสามารถใชบัญชี
สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตําแหนงบริหารของเทศบาลอื่นได 
 ขอ 16 การดําเนินการสอบคัดเลือกใหเทศบาลดําเนินการ ดังตอไปน้ี     
  (1) สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก 1 ชุด และสําเนาประกาศ
รับสมัครคัดเลือก 3 ชุด ไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาล กอนเร่ิมรับสมัครสอบคัดเลือกไมนอยกวา 
7 วันทําการ โดยสําเนาประกาศรับสมัครสอบจํานวน 1 ชุด ใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
ทราบดวย 
  (2) เม่ือมีการสอบเสร็จสิ้นแลวใหสงสําเนาบัญชีผูสอบคัดเลือกไดจํานวน 1 ชุด ไปยัง
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ภายใน 5 วันทําการ นับแตวันประกาศผลสอบ 
  (3) เมื่อมีการยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได หรือขึ้นบัญชีผูใดไวตามเดิม
ใหรายงานไปยังสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ภายใน 7 วันทําการ นับตั้งแตวันยกเลิก
หรือขึ้นบัญชีผูน้ัน 
  (4) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ
เขาสอบ กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ประกาศผลสอบหรืออื่นๆ นอกจากที่กําหนดไวเดิม 
ใหรายงานไปยังสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ภายใน 3 วัน 
 
  ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 

 
 
 

(นายประชา มาลีนนท) 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
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เงื่อนไขคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
(แนบทาย ประกาศหลักเกณฑและเงือ่นไขการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล) 

------------------------ 

 คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกตามขอ 4 แหงประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไข
การสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล กําหนดไว ดังน้ี 
 1.  การสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงานของตําแหนงสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3  
  1.1 ตําแหนงที่เปดสอบ 
   ทุกตําแหนงของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 
   1.2 คุณสมบัติผูมีสิทธิสอบคัดเลือก 

1) ดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาลไมต่ํากวาระดับ 3 ของสายงานที่เริ่มตน
จากระดับ 1 หรือระดับ 2 

2) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงที่ ก.ท.กําหนดของตําแหนงที่เปดสอบ 

3) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้น 6,360 บาท 
 2. การสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงานผูปฏิบัติเปนสายงานผูบริหาร 
  2.1 ตําแหนงที่เปดสอบ 
   1) นักบริหารงานเทศบาล ระดับ 6 
   2) นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 
   3) นักบริหารงานคลัง ระดับ 6 
   4) นักบริหารงานออกแบบและกอสราง ระดับ 6 
   5) นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 6 
   6) นักบริหารงานประปา ระดับ 6 
   7) นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ 6 
   8) นักบริหารงานชางสุขาภิบาล ระดับ 6 
   9) นักบริหารการศึกษา ระดับ 6 
  2.2 คุณสมบัติผูมีสิทธิสอบคัดเลือก 
   2.2.1 ตําแหนงนักบริหารงานเทศบาล ระดับ 6 

1) ดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาลไมต่ํากวาระดับ 6 และ 
2) เคยปฏิบัติงานในความรับผิดชอบตามหนาที่ของเทศบาลมาแลว

ไมนอยกวา 1 ป 
3) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐาน

กําหนดตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด 
   2.2.2 ตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 

1) ดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาลไมต่ํากวาระดับ 6 และ 
2) เคยปฏิบัติงานที่เกี ่ยวกับงานบริหาร  งานบุคคล  งานธุรการ 

งานสารบรรณ  งานทะเบียน  งานประชาสัมพันธ งานนิติการ 
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งานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง งานวิเคราะหนโยบาย
และแผนงานสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย งานระเบียบเผยแพร งานระบบขอมูล งานสัญญาหรือ
งานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

3) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด 

   2.2.3 ตําแหนงนักบริหารงานคลัง ระดับ 6 
1) ดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาลไมต่ํากวาระดับ 6 และ 
2) เคยปฏิบัติงานที่ เกี่ยวกับงานการคลัง  งานการเงินและบัญชี 

งานตรวจสอบภายในงานจัดเก็บรายได งานพัสดุ หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

3) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด 

   2.2.4 ตําแหนงนักบริหารงานออกแบบและกอสราง ระดับ 6 
1) ดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาลไมต่ํากวาระดับ 6 และ 
2) เคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงานวิศวกรรม งานสถาปตยกรรม งานโยธา 

งานผังเมือง งานเขียนแบบ งานสํารวจ งานทางชาง หรืองานอ่ืนที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

3) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด 

   2.2.5 ตําแหนงนักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 6 
1) ดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาลไมต่ํากวาระดับ 6 และ 
2) เคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงานสาธารณสุข หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของ

มาแลวไมนอยกวา 1 ป  
3) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐาน

กําหนดตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด 
   2.2.6 ตําแหนงนักบริหารงานประปา ระดับ 6 

1) ดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาลไมต่ํากวาระดับ 6 และ 
2) เคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงานการประปา งานไฟฟา เครื่องยนต 

เครื่องกล หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
3) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐาน

กําหนดตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด 
   2.2.7 ตําแหนงนักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ 6 

1) ดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาลไมต่ํากวาระดับ 6 และ 
2) เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห 

การสงเสริมสวัสดิการของเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัด
ระเบียบชุมชนหนาแนนและชุมชนแออัด การสงเสริมกีฬา การจัดศูนย
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เยาวชน การสงเสริมงานประเพณีทองถิ่น กิจการศาสนา งานหองสมุด 
งานสวนสาธารณะ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

3) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด 

   2.2.8 ตําแหนงนักบริหารงานชางสุขาภิบาล ระดับ 6 
1) ดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาลไมต่ํากวาระดับ 6 และ 
2) เคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานสุขาภิบาลหรือสิ่งแวดลอมหรืองานอื่น

ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
3) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐาน

กําหนดตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด 
   2.2.8 ตําแหนงนักบริหารการศึกษา ระดับ 6 

1) ดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาลไมต่ํากวาระดับ 6 และ 
2) เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการศึกษาหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว

ไมนอยกวา 1 ป  
3) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐาน

กําหนดตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด 
 3. การสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตางสายงาน 

(สายงานนักบริหาร) 
  3.1 ตําแหนงที่เปดสอบ 
   1) รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 8) 
   2) รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 7) 
   3) นักบริหารงานอื่น ยกเวน นักบริหารงานเทศบาล 
  3.2 คุณสมบัติผูมีสิทธิสอบคัดเลือก 
   3.2.1 ตําแหนงรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 8) 

1) ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานัก หรือ 
2) ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง หรือ ผูอํานวยการสวน ในระดับ 8 

มาแลวไมนอยกวา 2 ป 
3) เคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
4) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐาน

กําหนดตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด 
   3.2.2 ตําแหนงรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 7) 

1) ดํารงตําแหนงผู อํานวยการกอง ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนง
นักบริหารงาน 7 มาแลวไมนอยกวา 2 ป 

2) เคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
3) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐาน

กําหนดตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด 
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   3.2.3 ตําแหนงนักบริหารงานอื่น ยกเวน ตําแหนงนักบริหารงานเทศบาล 
1) ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง หรือผูอํานวยการ

สวนหัวหนาฝาย หรือ หัวหนากอง ในระดับตําแหนงที่เปดสอบ และ 
2) เคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
3) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐาน

กําหนดตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด 
 4. การสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงานเปนสายงานศึกษานิเทศก 
  4.1 ตําแหนงที่เปดสอบ 
   1) ศึกษานิเทศก 4 
   2) ศึกษานิเทศก 5 
   3) ศึกษานิเทศก 6 
  4.2 คุณสมบัติผูมีสิทธิสอบคัดเลือก 
   4.2.1 ตําแหนงศึกษานิเทศก 4 

1) ดํารงตําแหนงพนักงานครูเทศบาลไมต่ํากวาระดับ 4 
2) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐาน

กําหนดตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด 
3) ทําการสอนในสถานศึกษามาแลวไมนอยกวา 4 ป (สําหรับคุณวุฒิ

ปริญญาตรี) และไมนอยกวา 2 ป (สําหรับคุณวุฒิปริญญาโท) 
   4.2.2 ตําแหนงศึกษานิเทศก 5 

1) ดํารงตําแหนงพนักงานครูเทศบาลไมต่ํากวาระดับ 5 
2) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐาน

กําหนดตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด 
3) ทําการสอนในสถานศึกษามาแลวไมนอยกวา 4 ป (สําหรับคุณวุฒิ

ปริญญาตรี) และไมนอยกวา 2 ป (สําหรับคุณวุฒิปริญญาโท) 
   4.2.3 ตําแหนงศึกษานิเทศก 6 

1) ดํารงตําแหนงพนักงานครูเทศบาลไมต่ํากวาระดับ 6 
2) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐาน

กําหนดตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด 
3) ทําการสอนในสถานศึกษามาแลวไมนอยกวา 4 ป (สําหรับคุณวุฒิ

ปริญญาตรี) และไมนอยกวา 2 ป (สําหรับคุณวุฒิปริญญาโท) 
 5. การสอบคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารสถานศึกษา 
  5.1 ตําแหนงที่เปดสอบ 
   1) ผูชวยครูใหญ  (4 – 5) 
   2) ครูใหญ  (5 – 6) 
   3) ผูชวยอาจารยใหญ (5 – 6) 
   4) อาจารยใหญ  (6 – 7) 
   5) ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน หรือผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัย  (6 – 7) 
   6) ผูอํานวยการโรงเรียน หรือผูอํานวยการวิทยาลัย  (7 – 8) 
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  5.2 คุณสมบัติผูมีสิทธิสอบคัดเลือก 
   5.2.1 ตําแหนงผูชวยครูใหญ (4 – 5) 

1) ดํารงตําแหนงพนักงานครูเทศบาลไมต่ํากวาระดับ 4 
2) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐาน

กําหนดตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด 
3) ทําการสอนในสถานศึกษามาแลวไมนอยกวา 2 ป 

   5.2.2 ตําแหนงครูใหญ (5 – 6) 
1) ดํารงตําแหนงพนักงานครูเทศบาลไมต่ํากวาระดับ 5 
2) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐาน

กําหนดตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด 
3) ทําการสอนในสถานศึกษามาแลวไมนอยกวา 2 ป 

   5.2.3 ตําแหนงผูชวยอาจารยใหญ (5 – 6) 
1) ดํารงตําแหนงพนักงานครูเทศบาลไมต่ํากวาระดับ 5 
2) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐาน

กําหนดตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด 
3) ทําการสอนในสถานศึกษามาแลวไมนอยกวา 2 ป 

   5.2.4 ตําแหนงอาจารยใหญ (6 – 7) 
1) ดํารงตําแหนงพนักงานครูเทศบาลไมต่ํากวาระดับ 6 
2) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐาน

กําหนดตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด 
3) ทําการสอนในสถานศึกษามาแลวไมนอยกวา 2 ป 

   5.2.5 ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน หรือผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัย 
(6 – 7) 
1) ดํารงตําแหนงพนักงานครูเทศบาลไมต่ํากวาระดับ 6 
2) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐาน

กําหนดตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด 
3) ทําการสอนในสถานศึกษามาแลวไมนอยกวา 2 ป 

   5.2.6 ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน หรือผูอํานวยการวิทยาลัย (7 – 8) 
1) ดํารงตําแหนงพนักงานครูเทศบาลไมต่ํากวาระดับ 7 
2) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐาน

กําหนดตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด 
3) ทําการสอนในสถานศึกษามาแลวไมนอยกวา 2 ป 
4) มีประสบการณในการปฏิบัติทางราชการเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา

มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

------------------------------ 
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ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 

เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล (เพิม่เติม) 
------------------------------- 

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2547 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (5) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และขอ 4 แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย 
การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการประชุมครั้งที่ 12/2548 เม่ือวันที่ 21 ธันวาคม 2548 จึงมีมติ
เห็นชอบใหปรับปรุงตําแหนงและคุณสมบัติของผู มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกแนบทายประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงาน
เทศบาล ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2547 โดยใหยกเลิกความตามขอ 2 เร่ือง การสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยน
สายงานผูปฏิบัติเปนสายงานผูบริหารของเงื่อนไขคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกแนบทาย
ประกาศดังกลาวและใหใชความตามแนบทายประกาศฉบับน้ีแทน 

 ทั้งน้ี ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

   ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549 
 
 
 
 

(นายสมชาย สุนทรวัฒน) 
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบตัิราชการแทน 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
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เงื่อนไขคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
แนบทายประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 

เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล (เพิม่เติม)  
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2549 

------------------------------ 

2. การสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผูปฏิบัติและตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะเปนสายงาน
ผูบริหาร 

 2.1 ตําแหนงที่เปดสอบ 
  2.1.1 นักบริหารงานเทศบาล 6 
  2.1.2 นักบริหารงานทั่วไป 6 
  2.1.3 หัวหนาฝาย 7 (นักบริหารงานทั่วไป 7) 
  2.1.4 ผูอํานวยการสวน 8 ในสํานักปลัดเทศบาลหรือสํานักวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงาน
ทั่วไป 8) 
  2.1.5 นักบริหารงานการคลัง 6 
  2.1.6 หัวหนาฝาย 7 (นักบริหารงานการคลัง 7) 
  2.1.7 ผูอํานวยการสวน 8 (นักบริหารงานการคลัง 8) 
  2.1.8 นักบริหารงานชาง 6 
  2.1.9 หัวหนาฝาย 7 (นักบริหารงานชาง 7) 
  2.1.10 ผูอํานวยการสวน 8 (นักบริหารงานชาง 8) 
  2.1.11 นักบริหารงานสาธารณสุข 6 
  2.1.12 หัวหนาฝาย 7 (นักบริหารงานสาธารณสุข 7) 
  2.1.13 ผูอํานวยการสวน 8 (นักบริหารงานสาธารณสุข 8) 
  2.1.14 นักบริหารงานประปา 6 
  2.1.15 หัวหนาฝาย 7 (นักบริหารงานประปา 7) 
  2.1.16 ผูอํานวยการสวน 8 (นักบริหารงานประปา 8) 
  2.1.17 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6 
  2.1.18 หัวหนาฝาย 7 (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7) 
  2.1.19 ผูอํานวยการสวน 8 (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 8) 
  2.1.20 นักบริหารงานชางสุขาภิบาล 6 
  2.1.21 หัวหนาฝาย 7 (นักบริหารงานชางสุขาภิบาล 7) 
  2.1.22 ผูอํานวยการสวน 8 (นักบริหารงานชางสุขาภิบาล 8) 
  2.1.23 นักบริหารการศึกษา รับเงินเดือนอันดับ คศ. 1 
  2.1.24 นักบริหารการศึกษา รับเงินเดือนอันดับ คศ. 2 
  2.1.25 รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา รับเงินเดือนอันดับ คศ. 3 
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 2.2 คุณสมบัติผูมีสิทธิสอบคัดเลือก 
  2.2.1 ตําแหนงนักบริหารงานเทศบาล 6 

1) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาลไมต่ํากวาระดับ 6 และ 
2) เคยปฏิบัติงานในความรับผิดชอบตามหนาที่ของเทศบาลมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
3) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง

ที่ ก.ท. กําหนด 
  2.2.2 ตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป 6 
   1) ดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาลไมต่ํากวาระดับ 6 และ 
   2) เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป การบริหารงานบุคคล งานธุรการ 
งานสารบรรณ งานทะเบียนและบัตร งานประชาสัมพันธ งานนิติการ งานรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความมั่นคง งานวิเคราะหนโยบายและแผน งานสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย งานระเบียบเผยแพร งานระบบขอมูล งานสัญญา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 
1 ป 
   3) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ที่ ก.ท. กําหนด 
  2.2.3 ตําแหนงหัวหนาฝาย 7 (นักบริหารงานทั่วไป 7) 
   1) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในระดับ 7ว หรือ 7 วช มาแลวไมนอยกวา 
4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไปหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
   2) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ที่ ก.ท. กําหนด 
  2.2.4 ตําแหนงผูอํานวยการสวน 8 ในสํานักปลัดเทศบาลหรือสํานักวิชาการและแผนงาน 
(นักบริหารงานทั่วไป 8) 
   1) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในระดับ 8ว หรือ 8 วช มาแลวไมนอยกวา 6 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไปหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
   2) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ที่ ก.ท. กําหนด 
  2.2.5 ตําแหนงนักบริหารงานการคลัง 6 
   1) ดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาลไมต่ํากวาระดับ 6 และ 
   2) เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานตรวจสอบภายใน 
งานจัดเก็บรายได งานพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
   3) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ที่ ก.ท. กําหนด 
  2.2.6 ตําแหนงหัวหนาฝาย 7 (นักบริหารงานการคลัง 7) 
   1) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในระดับ 7ว หรือ 7วช มาแลวไมนอยกวา 4 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานการคลัง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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   2) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ที่ ก.ท. กําหนด 
  2.2.7 ตําแหนงผูอํานวยการ 8 (นักบริหารงานการคลัง 8) 
   1) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในระดับ 8ว หรือ 8วช มาแลวไมนอยกวา 6 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานการคลัง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
   2) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ที่ ก.ท.กําหนด 
  2.2.8 ตําแหนงนักบริหารงานชาง 6 
   1) ดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาลไมต่ํากวาระดับ 6 
   2) เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดานการชาง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 
1 ป 
   3) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ที่ ก.ท. กําหนด 
  2.2.9 ตําแหนงหัวหนาฝาย 7 (นักบริหารงานชาง 7) 
   1) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในระดับ 7ว หรือ 7วช มาแลวไมนอยกวา 4 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานชาง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
   2) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ที่ ก.ท. กําหนด 
  2.2.10 ตําแหนงผูอํานวยการสวน 8 (นักบริหารงานชาง 8) 
   1) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในระดับ 8ว หรือ 8วช มาแลวไมนอยกวา 6 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานการชาง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
   2) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ที่ ก.ท. กําหนด 
  2.2.11 ตําแหนงนักบริหารงานสาธารณสุข 6 
   1) ดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาลไมต่ํากวาระดับ 6 
   2) เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุข หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 
1 ป 
   3) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ที่ ก.ท. กําหนด 
 
  2.2.12 ตําแหนงหัวหนาฝาย 7 (นักบริหารงานสาธารณสุข 7) 
   1) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในระดับ 7ว หรือ 7 วช มาแลวไมนอยกวา 4 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสาธารณสุข หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
   2) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ที่ ก.ท. กําหนด 



220 

  2.2.13 ตําแหนงผูอํานวยการสวน 8 (นักบริหารงานสาธารณสุข 8) 
   1) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในระดับ 8ว หรือ 8วช มาแลวไมนอยกวา 6 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสาธารณสุข หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
   2) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ที่ ก.ท. กําหนด 
  2.2.14 ตําแหนงนักบริหารงานประปา 6 
   1) ดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาลไมต่ํากวาระดับ 6 
   2) เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการประปา หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
   3) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ที่ ก.ท. กําหนด 
  2.2.15 ตําแหนงหัวหนาฝาย 7 (นักบริหารงานประปา 7) 
   1) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในระดับ 7ว หรือ 7 วช มาแลวไมนอยกวา 4 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานประปา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
   2) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ที่ ก.ท. กําหนด 
  2.2.16 ตําแหนงผูอํานวยการสวน 8 (นักบริหารงานประปา 8) 
   1) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในระดับ 8ว หรือ 8วช มาแลวไมนอยกวา 6 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานประปา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
   2) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ที่ ก.ท. กําหนด 
  2.2.17 ตําแหนงนักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6 
   1) ดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาลไมต่ํากวาระดับ 6 
   2) เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป 
   3) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ที่ ก.ท. กําหนด 
  2.2.18 ตําแหนงหัวหนาฝาย 7 (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7) 
   1) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในระดับ 7ว หรือ 7 วช มาแลวไมนอยกวา 4 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานสวัสดิการสังคม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป 
   2) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ที่ ก.ท. กําหนด 
  2.2.19 ตําแหนงผูอํานวยการสวน 8 (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 8) 
   1) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในระดับ 8ว หรือ 8วช มาแลวไมนอยกวา 
6 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานสวัสดิการสังคม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป 
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   2) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ที่ ก.ท. กําหนด 
  2.2.20 ตําแหนงนักบริหารงานชางสุขาภิบาล 6 
   1) ดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาลไมต่ํากวาระดับ 6 
   2) เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานชางสุขาภิบาล หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 
1 ป 
   3) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ที่ ก.ท. กําหนด 
  2.2.21 ตําแหนงหัวหนาฝาย 7 (นักบริหารงานชางสุขาภิบาล 7) 
   1) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในระดับ 7ว หรือ 7 วช มาแลวไมนอยกวา 
4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานชางสุขาภิบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป 
   2) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ที่ ก.ท. กําหนด 
  2.2.22 ตําแหนงผูอํานวยการสวน 8 (นักบริหารงานชางสุขาภิบาล 8) 
   1) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในระดับ 8ว หรือ 8วช มาแลวไมนอยกวา 6 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานชางสุขาภิบาล หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 
1 ป 
   2) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ที่ ก.ท. กําหนด 
  2.2.23 ตําแหนงนักบริหารการศึกษา รับเงินเดือนอันดับ คศ. 1 
   1) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงพนักงานครูเทศบาลสังกัดและไมสังกัด
สถานศึกษา รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 1 (อัตราเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 1) หรือดํารง
ตําแหนงอ่ืนที่ ก.ท. กําหนด 
   2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบรหิารการศึกษา 
   3) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ที่ ก.ท. กําหนด 
  2.2.24 นักบริหารการศึกษา รับเงินเดือนอันดับ คศ. 2 
   1) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงพนักงานครูเทศบาลสังกัดและไมสังกัด
สถานศึกษา รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 2 (อัตราเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 2) มาแลว
ไมนอยกวา 4 ป หรือรองผูอํานวยการสถานศึกษา รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 2 (อัตราเงินเดือนไมต่ํากวา
ขั้นต่ําของอันดับ คศ. 2) มาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือผูอํานวยการสถานศึกษา รับเงินเดือนในอันดับ 
คศ. 2 (อัตราเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 2) 
   2) ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป 
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   3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา 
   4) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ที่ ก.ท. กําหนด 
  2.2.25 ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักการศึกษา รับเงินเดือนอันดับ คศ. 3 
   1) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก ที่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก 
ชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือรองผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะรองผูอํานวยการ
ชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะผูอํานวยการ
ชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา 2 ป 
   2) ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป 
   3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษาและผานการพัฒนาตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.ท.กําหนด 
   4) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ที่ ก.ท. กําหนด 
 
 

-------------------------------------- 
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ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 

เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล (เพิม่เติม) 
------------------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (5) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และขอ 4 วรรคสอง แหงประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง
การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการประชุมครั้งที่ 9/2549 เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 ไดมี
มติเห็นชอบใหปรับปรุงการกําหนดตําแหนงของพนักงานครูเทศบาลไมสังกัดสถานศึกษา ไดแก 
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักการศึกษา รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา ผูอํานวยการกองการศึกษา 
นักบริหารการศึกษา นักวิชาการศึกษา สันทนาการ บรรณารักษ และนักวิชาการวัฒนธรรม ออกจาก
ระบบวิทยฐานะมาใชระบบจําแนกตําแหนง (พีซี) และจัดทําประกาศหลักเกณฑการสอบคัดเลือกสําหรับ
พนักงานเทศบาลที่เกี่ยวของ 
 เพ่ือใหเปนไปตามมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลดังกลาว จึงใหดําเนินการดังน้ี 
 1. ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไขการสอบ
คัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ 18 มกราคม 2548 และประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผูบริหารสถานศึกษา
ทุกสังกัดเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารการศึกษาของเทศบาล ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2549 
 2. ยกเลิกความตามขอ 2.1.23, 2.1.24, 2.1.25 และขอ 2.2.23, 2.2.24, 2.2.25 ในเง่ือนไข
คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกแนบทายประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง 
หลักเกณฑและเง่ือนไขการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2549 
 3. กําหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ในสายงานศึกษานิเทศก สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานบริหารการศึกษา 
 4. กําหนดเง่ือนไขคุณสมบัติผูบริหารสถานศึกษาทุกสังกัดเพื่อสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน
ใหดํารงตําแหนงผูบริหารการศึกษาของเทศบาล 
 รายละเอียดตามเงื่อนไขคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกแนบทายประกาศนี้ 

 ทั้งน้ี ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

   ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2550 
 
 

(นายอารีย วงศอารยะ) 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 

ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
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เงื่อนไขคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
แนบทายประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานพนักงานเทศบาล 

(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 5 มกราคม 2550 
------------------------------------------- 

4. การสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงานเปนสายงานศึกษานิเทศก 
 ตําแหนงศึกษานิเทศก 

1) ดํารงตําแหนงครู คศ. 1 มาแลวไมนอยกวา 4 ป สําหรับผูมีวุฒิปริญญาตรี และ 2 ป 
สําหรับผูมีวุฒิปริญญาโท หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท. เทียบเทา หรือดํารงตําแหนง
รองผูอํานวยการสถานศึกษา คศ. 1 และ 

2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก และ 
3) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท. 

กําหนด 
5. การสอบคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานบริหารสถานศึกษา 
 5.1 ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา 

1) ดํารงตําแหนงครู คศ. 1 มาแลวไมนอยกวา 4 ป สําหรับผูมีวุฒิปริญญาตรี และ 2 ป 
สําหรับผูมีวุฒิปริญญาโท หรือดํารงตําแหนงนักบริหารการศึกษา คศ. 1 หรือระดับ 6 หรือ
ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก คศ. 1 และ  

2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาและ 
3) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท. 

กําหนด 
 5.2 ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา 

1) ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา หรือตําแหนงอื่นที่ ก.ท.เทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 1 ป และ 

2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 
3) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท. 

กําหนด 
6. การสอบคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานบริหารการศึกษา 
 6.1 ตําแหนงนักบริหารการศึกษา 6 

1) ดํารงตําแหนงพนักงานครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลไมต่ํากวาระดับ 6 หรือ
ดํารงตําแหนงอื่นในระดับ 6 ที่ ก.ท.เทียบเทาโดยจะตองเคยปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงาน
ในการจัดการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของเทศบาล มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา หรือผูอํานวยการ
สถานศึกษา และ 

3) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวา 12,040 บาท และ  
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4) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท. 
กําหนด 

 7.2 ตําแหนงหัวหนาฝาย 7 (นักบริหารการศึกษา 7) 
1) ดํารงตําแหนงพนักงานครู คศ. 2 หรือบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ระดับ 7ว มาแลว

ไมนอยกวา 4 ป หรือ 
2) เคยดํารงตําแหนงขาราชการครู คศ. 2 สังกัดอ่ืนมาแลวไมนอยกวา 3 ป และไดปฏิบัติงาน

ในตําแหนงพนักงานครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
3) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงรองผู อํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะ

รองผูอํานวยการชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ 
4) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงศึกษานิเทศกที่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ  

มาแลวไมนอยกวา 2 ป และ 
5) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวา 14,810 บาท และ 
6) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท. 

กาํหนด 
 7.3 ตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา 7 (นักบริหารการศึกษา 7) 

1) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะผูอํานวยการ
ชํานาญการมาแลวไมนอยกวา 2 ป และ 

2) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ที่ ก.ท. กําหนด 

 7.4 ตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา 8 / รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา 8 (นักบริหาร
การศึกษา 8) 
1) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะผูอํานวยการ

ชํานาญการพิเศษมาแลวไมนอยกวา 2 ป และ  
2) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง

ที่ ก.ท. กําหนด 
 7.5 ตําแหนงผูอํานวยการสํานักการศึกษา 9 (นักบริหารการศึกษา 9) 

1) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะผูอํานวยการ
เชี่ยวชาญ มาแลวไมนอยกวา 1 ป และ 

2) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ที่ ก.ท. กําหนด 

 
------------------------------------------ 

 



226 

 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 

เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม) 
------------------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (5) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และขอ 5 วรรคสอง แหงประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง 
การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการประชุมครั้งที่ 9/2549 เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 ไดมี
มติเห็นชอบใหปรับปรุงการกําหนดตําแหนงของพนักงานครูเทศบาลไมสังกัดสถานศึกษา ไดแก 
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักการศึกษา รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา ผูอํานวยการกองการศึกษา 
นักบริหารการศึกษา นักวิชาการศึกษา สันทนาการ บรรณารักษ และนักวิชาการวัฒนธรรม ออกจาก
ระบบวิทยฐานะมาใชระบบจําแนกตําแหนง (พีซี) และจัดทําประกาศหลักเกณฑการคัดเลือกสําหรับ
พนักงานเทศบาลที่เกี่ยวของ 
 เพ่ือใหเปนไปตามมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลดังกลาว จึงใหดําเนินการดังน้ี 
 1. ยกเลิกความตามขอ 2 (5) (6) ขอ 7 ขอ 8 และเงื่อนไขคุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับ
การคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานบริหารการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลเรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 
22 กรกฎาคม 2547 
 2. ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไขการ
คัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ 18 มกราคม 2548 
 3. กําหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ในสายงานบริหารการศึกษา รายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

 ทั้งน้ี ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

    ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2550 
 
 

(นายอารีย วงศอารยะ) 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 

ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
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เงื่อนไขคุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 
แนบทายประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขการคดัเลือกสําหรบัพนักงานพนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม) 

ลงวันที่ 5 มกราคม 2550 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. คุณสมบัติผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานบริหารการศึกษา 

ที่ ตําแหนง คุณสมบัต ิ
1. หัวหนาฝาย 7 

(นักบริหารการศึกษา 7) 
1. ดํารงตําแหนงนักบริหารการศึกษา 6 และหรือนักบริหาร

การศึกษา คศ. 1 มาแลวไมนอยกวา 2 ป และ 
2. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง               

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด และ 
3. รับเงินเดือนไมต่ํากวา 14,810 บาท 

2. ผูอํานวยการกองการศึกษา 7 
(นักบริหารการศึกษา 7) 

1. ดํารงตําแหนงหัวหนาฝาย 7 (นักบริหารการศึกษา 7) และ
หรือนักบริหารการศึกษา คศ. 2 มาแลวไมนอยกวา 2 ป 
หรือดํารงตาํแหนงนักบรหิารการศึกษา 6 และหรือนักบริหาร
การศึกษา คศ. 1 มาแลวไมนอยกวา 4 ป และ 

2. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง              
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด และ 

3. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวา 14,810 บาท 
3. ผูอํานวยการกองการศึกษา 8 /  

รองผูอํานวยการสํานัก
การศึกษา 8 
(นักบริหารการศึกษา 8) 

1. ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา (นักบริหาร
การศึกษา 7) และหรือผูอํานวยการกองการศึกษา คศ. 2 
มาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ 

2. ดํารงตําแหนงหัวหนาฝาย (นักบริหารการศึกษา 7) และหรือ
นักบริหารการศึกษา คศ. 2 มาแลวไมนอยกวา 4 ป และ 

3. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง               
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด และ 

4. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวา 18,180 บาท 
4. ผูอํานวยการสาํนักการศกึษา 9 

(นักบริหารการศึกษา 9) 
1. ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา 8/รอง

ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 8 (นักบรหิารการศึกษา 8) 
และหรือผูอํานวยการกองการศึกษา คศ. 3 / /รองผูอํานวยการ
สํานักการศึกษา คศ. 3 มาแลวไมนอยกวา 4 ป และ  

2. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง          
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด และ 

3. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวา 22,230 บาท 
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ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) 

เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการนําคุณวุฒิปรญิญาโทมาเทียบเปนประสบการณการบริหาร
เพื่อลดระยะเวลาในการดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ. 2550 

----------------------------- 

 โดยที่เปนการสมควรสงเสริมใหพนักงานเทศบาลตําแหนงบริหารไดศึกษาเพิ่มเติมความรู
ในคุณวุฒิที่สูงขึ้น เพ่ือจะไดนําความรูที่ไดจากการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเทามาใชในการ
เพ่ิมทักษะการบริหารและพัฒนาทองถิ่นใหกาวหนาสืบไป 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (5) มาตรา 24 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และขอ 5 แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน 
การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 ประกอบกับ
มติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2550เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 
จึงกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเปนประสบการณการบริหาร
เพ่ือประโยชนในการคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหนงบริหารในระดับที่สูงขึ้น ดังน้ี 
 ขอ 1 ประกาศฉบับนี้เรียกวา ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) 
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเปนประสบการณการบริหารเพื่อ
ลดระยะเวลาในการดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ. 2550 
 ขอ 2 ประกาศนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ 3 คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาซึ่งนํามาเทียบประสบการณบริหารนั้นจะตอง
เปนคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของตําแหนงที่สมัครคัดเลือกเพ่ือเลื่อนระดับที่สูงขึ้น 
 ขอ 4 การนําคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มาเทียบเปนประสบการณการบริหารเปนระยะเวลา 1 ป เพ่ือประโยชนในการคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหนง
บริหารในระดับที่สูงขึ้นสามารถนํามาใชไดเฉพาะตําแหนงหัวหนาสวนราชการในระดับ 6 ระดับ 7 หรือ
ระดับ 8 
 ขอ 5 ผูใดไดนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเปนประสบการณเพ่ือลดระยะเวลาการดํารง
ตําแหนงสายงานผูบริหารเฉพาะตําแหนงหัวหนาสวนราชการ ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
จาก 4 ป เปน 3 ป และไดรับการบรรจุแตงตั้งไปแลวน้ัน ถือวาไดใชสิทธิในการเทียบประสบการณการ
บริหารไปแลวไมอาจขอใชสิทธิในครั้งตอไปไดอีก 
 ขอ 6 ใหผูประสงคขอนําคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงมาเทียบเปนประสบการณการบริหารเพื่อประโยชนในการคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนงบริหาร
ในระดับที่สูงขึ้นดําเนินการดังน้ี 
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   6.1 จัดทําแผนหรือคํารับรองการปฏิบัติราชการที่แสดงใหเห็นถึงการพัฒนาองคกร
และตัวชี้วัดความสําเร็จทั้งทางดานประสิทธิภาพและคุณภาพของงานที่จะเกิดขึ้น อันเปนประโยชน
ตอองคกรและประชาชน 
   6.2 จัดทําผลงานอยางนอย 1 ผลงานที่เปนผลสัมฤทธิ์จากการนําความรูที่ไดศึกษา
ในระดับปริญญาโทหรือเทียบเทามาใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการที่กอใหเกิดผลดีตอเทศบาลหรือ
ประชาชน 
   6.3 การยื่นผลงานตามขอ 6.1 และขอ 6.2 ใหยื่นไดภายใน 6 เดือนกอนดํารง
ตําแหนงในสายงานนักบริหารงานนั้นครบ 3 ป ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่กําหนด 
 ขอ 7 ให ก.ท.จ. ตรวจประเมินผลงานตามขอ 6.1 และขอ 6.2 ใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน 
นับแตวันที่ไดรับยื่นผลงาน 
 ขอ 8 เม่ือ ก.ท.จ. เห็นชอบใหนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเปนประสบการณ เพ่ือลด
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงบริหารเปนเวลา 1 ป ไดแลว ใหรายงานผลตอสํานักงาน ก.ท. เพ่ือตรวจสอบ
และออกหนังสือรับรอง ใหแกผูผานการประเมินเทียบประสบการณบริหารดังกลาว นําไปประกอบการ
สมัครสอบคัดเลือกเพ่ือเลื่อนระดับที่สูงขึ้นตอไป 
 ขอ 9 ในการแตงตั้งผูบริหารที่นําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบประสบการณการบริหาร
ตามประกาศฉบับน้ี ผูน้ันจะตองผานการฝกอบรมในหลักสูตรนักบริหารงานตามสายงานดวย โดย ก.ท.จ. 
อาจยกเวนใหเขารับการฝกอบรมภายหลัง แตทั้งน้ีตองไมเกิน 1 ป นับแตไดรับแตงตั้ง 

   ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2550 
 
 
 

(นายอารีย วงศอารยะ) 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 

ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
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ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) 

 เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในตําแหนง 
   ที่เร่ิมตนจากสายงานคุณวุฒิปริญญาตร ี

--------------------------------------- 

 อาศัยอํานาจตามมาตรา 17 (5) ประกอบมาตรา 24 วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ขอ 21 แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง
การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 
มีมติใหประกาศกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงานในตําแหนงที่เร่ิมตนจากสายงาน
คุณวุฒิปริญญาตรี ดังน้ี 
 1. เทศบาลที่มีตําแหนงสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 วาง นอกจากดําเนินการสอบแขงขัน
หรือสอบคัดเลือกแลว อาจดําเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 และ
ระดับ 2 ซ่ึงปจจุบันดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป และมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนงที่วางนั้นโดยวิธีการคัดเลือกดวยวิธีการประเมิน 
 2. ผูที่ผานการคัดเลือกดวยวิธีการประเมินตามขอ 1 ตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 
ขึ้นไป จึงมีสิทธิเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด
สําหรับสายงานตําแหนงน้ัน โดยเทศบาลตนสังกัดเปนผูจายคาใชจายในการฝกอบรม ซ่ึงกําหนด
ระยะเวลาในการฝกอบรมหลักสูตรละไมนอยกวา 8 สัปดาห 
 กรณีมีผูผานการประเมินหลายคน ใหผูที่ไดคะแนนประเมินสูงสุดไดรับการคัดเลือกเขารับ
การฝกอบรม 
 3. บุคคลที่เขารับการฝกอบรมจะไดรับการบรรจุแตงตั้งไดตอเม่ือไดผานการทดสอบตาม
เนื้อหาวิชาที่เขารับการฝกอบรม โดยไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด ซึ่งเมื่อ
ผานการฝกอบรมแลวใหเทศบาลเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) 
เพ่ือเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 ที่วางนั้นได 
 4. เทศบาลอาจคัดเลือกพนักงานซึ่งมีคุณวุฒิตรงตามตําแหนงของสายงานที่เร่ิมตนจาก
ปริญญาตรีเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรไดแตไมเปนเง่ือนไขวาบุคคลที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร
ดังกลาวจะตองไดรับการบรรจุแตงตั้งในเทศบาลที่สงเขารับการฝกอบรมเวนแตเทศบาลดังกลาวจะมี
ตําแหนงวางและประสงคจะบรรจุแตงตั้งผูผานการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาว 
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 โดยใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาวิธีการคัดเลือกเพ่ือบรรจุแตงตั้ง
ในตําแหนงที่วางเปนสัดสวนไมเกินวิธีการสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือก 

    ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2548 
 
 
 
 

(นายประชา มาลีนนท) 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทน 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
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ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

 เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตัง้  
  การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน (เพิ่มเติม) 

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

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและ
แตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2544 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (5) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ 3/2547 
เม่ือวันที่ 25 มีนาคม 2547 มีมติใหปรับปรุงแกไขประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและ
แตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2544 ดังน้ี 
 ขอ 1 ใหยกเลิกความในขอ 2 วรรคหนึ่ง ของประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุ
และแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2544 และใหใชความดังตอไปน้ีแทน 
 “ขอ 2 การสอบแขงขัน ใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือ
บรรจุบุคคลเขาเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ในกรณีที่องคการบริหารสวนจังหวัดไมสามารถ
ดําเนินการไดอาจรองขอใหสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ดําเนินการแทนก็ได” 
 ขอ 2 ใหยกเลิกความในขอ 3 วรรคหนึ่ง ของประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุ
และแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2544 และใหใชความดังตอไปน้ีแทน 
 “ขอ 3 การคัดเลือก กรณีมีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน เพ่ือบรรจุบุคคลเขารับ
ราชการและแตงตั้งใหเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดในองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น ตามขอ 
9 และขอ 10 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูดําเนินการคัดเลือก ในกรณีที่องคการบริหาร
สวนจังหวัดไมสามารถดําเนินการได อาจรองขอใหสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐดําเนินการแทนก็ได” 
 ขอ 3 ใหยกเลิกความในขอ 4 วรรคหนึ่ง ของประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุ
และแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2544 และใหใชความดังตอไปน้ีแทน 
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 “ขอ 4 การสอบคัดเลือก เพ่ือแตงตั้งขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหดํารงตําแหนง
ตามขอ 1 (3) ใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูดําเนินการสอบคัดเลือก ในกรณีที่องคการบริหารสวน
จังหวัดไมสามารถดําเนินการได อาจรองขอใหสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐดําเนินการแทนก็ได
โดยแตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก จํานวนไมนอยกวา 7 คน ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกลาง
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด” 
 ขอ 4 ใหยกเลิกความในขอ 6 ของประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง 
การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 
และใหใชความดังตอไปน้ีแทน 
 “ขอ 6 การดําเนินการคัดเลือก โดยการสอบแขงขัน การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่
ไมจําเปนตองสอบแขงขัน การสอบคัดเลือก และการคัดเลือกตามที่กําหนดในหมวดนี้ องคการบริหาร
สวนจังหวัดหรือผูที่ไดรับการรองขอจากองคการบริหารสวนจังหวัดใหเปนผูดําเนินการแทน ตองดําเนินการ
อยางเปดเผย โปรงใส สามารถตรวจสอบได โดยคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล ความเปนธรรม ความเสมอภาค 
และตองเปดโอกาสใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ขององคการบริหารสวนจังหวัดอื่น 
ที่มีคุณสมบัติครบถวน และมีความประสงคสมัครเขารับการคัดเลือก มีสิทธิเขารับการคัดเลือกดวย 
โดยประกาศผลการคัดเลือกใหดําเนินการอยางเปดเผย” 
 ขอ 5 ใหยกเลิกความในขอ 21 ของประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและ
แตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2544 และใหใชความดังตอไปน้ีแทน 
 “ขอ 21 ในกรณีองคการบริหารสวนจังหวัดมีตําแหนงบริหารวางลง ใหองคการบริหารสวน
จังหวัดรายงานตําแหนงวางนั้นใหคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดทราบและให
องคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่วางนั้น ภายใน 90 วัน 
นับแตวันที่ตําแหนงน้ันวางลง 
 ในการดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบริหารที่วาง ตามวรรคหนึ่งให
องคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาดําเนินการโดยวิธีการตามลําดับตอไปน้ี 
 (1) คัดเลือกเพ่ือโอนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจากองคการบริหารสวนจังหวัด
อ่ืนมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่วาง ตามขอ 27 กอน 
 (2) หากไมสามารถดําเนินการตาม (1) ได ใหดําเนินการโดยวิธีการสอบคัดเลือกหรือการ
คัดเลือก ตามขอ 4 หรือขอ 5 แลวแตกรณี 
 (3) หากไมสามารถดําเนินการตาม (2) ได ใหดําเนินการโดยการรับโอนพนักงานสวนทองถิ่น
ประเภทอื่น ซ่ึงดํารงตําแหนงบริหาร หรือขาราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงไดกับ
ตําแหนงบริหาร โดยมีหนังสือรับรองจากสวนราชการตนสังกัด ตามขอ 30 วรรคสอง ทั้งนี้ โดยให
ดําเนินการรวมกับการโอน โดยวิธีการคัดเลือกตาม (1) ดวย และผูจะขอใหรับโอนจะตองมีระดับตําแหนง
ไมต่ํากวาตําแหนงที่จะแตงตั้งน้ัน” 
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 ขอ 6 ใหยกเลิกความในขอ 5 วรรคหนึ่ง ของประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุ
และแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2545 และใหใชความดังตอไปน้ีแทน 
 “ขอ 5 การคัดเลือก เพื่อแตงตั้งขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหดํารงตําแหนง
ในระดับที่สูงขึ้น ตามขอ 1 (4) ใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูดําเนินการคัดเลือก ในกรณีที่องคการ
บริหารสวนจังหวัดไมสามารถดําเนินการได อาจรองขอใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐดําเนินการ
แทนก็ได โดยแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก จํานวนไมนอยกวา 7 คน ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
กลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด” 
 ขอ 7 ใหยกเลิกความในขอ 27 วรรคหนึ่ง ของประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุ
และแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2545 และใหใชความดังตอไปน้ีแทน 
 “ขอ 27 ภายใตบังคับขอ 26 เพื่อประโยชนในการพัฒนาขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด ใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเปนสวนรวม เม่ือไดรับ
การรองขอจากองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด อาจประสาน
การโอนและมีมติใหความเห็นชอบใหรับโอนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจากองคการบริหาร
สวนจังหวัดอ่ืนที่ประสงคขอโอนมาเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดในตําแหนงบริหาร โดยให
ดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม และไดรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม” 

   ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 
 
 
 

(นายประชา มาลีนนท) 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
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ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) 

 เร่ือง การปรับปรุงแกไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก  
  การบรรจุและแตงตัง้ การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ  
  และการเลื่อนข้ันเงินเดือน (เพิ่มเติม) 

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

 โดยที่เปนการสมควรจัดใหมีการแกไขประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด (ก.จ.) เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและ
แตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2547 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา 17 (5) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดในการประชุมครั้งที่ 3/2547 
เม่ือวันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 มีมติใหปรับปรุงแกไขประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุ
และแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 
26 พฤษภาคม 2547 โดยใหยกเลิกขอความในขอ 21 และใหใชขอความดังตอไปน้ีแทน 
 “ขอ 21 ในกรณีที่องคการบริหารสวนจังหวัดมีตําแหนงบริหารและตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษาที่มีผูดํารงตําแหนงอยูเดิมวางลงหรือตําแหนงวางที่กําหนดขึ้นใหม ใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดรายงานตําแหนงวางนั้นใหคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ภายใน 7 วัน 
นับแตวันที่ตําแหนงวางและใหองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงที่วางนั้น ภายใน 90 วัน นับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง กรณีที่องคการบริหารสวนจังหวัด
ไมประสงคจะบรรจุและแตงตั้งแทนตําแหนงวางใหรายงานเหตุผลความจําเปนเพ่ือขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
 ในการดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบริหารหรือตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษาที่วางตามวรรคหนึ่ง ใหองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาดําเนินการ ดังน้ี 
 1. ใหดําเนินการรับโอนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จากองคการบริหาร
สวนจังหวัดอ่ืนมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบริหารหรือตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาในระดับเดียวกับ
ตาํแหนงที่วางภายใน 15 วัน นับแตตําแหนงวาง 
 2. กรณีไมประสงคจะดําเนินการตาม 1 หรือหากครบกําหนด 15 วัน แลว ยังไมอาจ
ดําเนินการสรรหาได ใหเสนอคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.จ.) พิจารณาให
ความเห็นชอบเพ่ือดําเนินการสรรหาโดยวิธีใดวิธีหน่ึง ดังน้ี 
  (1) คัดเลือกเพ่ือโอนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตําแหนงบริหารจากองคการ
บริหารสวนจังหวัดอ่ืนมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบริหารที่วางในระดับเดียวกัน ตามขอ 27 
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  (2) ใหดําเนินการโดยวิธีการสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือก ตามที่กําหนดในหมวด 4 
วาดวยการคัดเลือก แลวแตกรณี 
  (3) ใหดําเนินการโดยการรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นประเภทอ่ืน ซ่ึงดํารงตําแหนง
บริหารหรือขาราชการประเภทอื่น ซ่ึงมีลักษณะงานเทียบเคียงไดกับตําแหนงบริหาร โดยมีหนังสือรับรอง
จากสวนราชการตนสังกัด ตามขอ 30 วรรคสอง และผูจะขอใหรับโอนจะตองมีระดับตําแหนงไมต่ํากวา
ตําแหนงที่จะแตงตั้งน้ัน” 

   ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 
 
 
 

(นายประชา มาลีนนท) 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
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ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

เร่ือง  มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับหลักเกณฑและเงือ่นไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตัง้ 
การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

(แกไขเพิ่มเตมิ ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 
----------------------- 

 โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหการบรรจุแตงตั้งจากบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงที่ไม
เกี่ยวของเก้ือกูลกันมีความชัดเจนและเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17(5) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2550 เม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 ไดมีมติใหปรับปรุงแกไขประกาศคณะกรรมการกลาง
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก
การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2544 และที่แกไขเพ่ิมเติม ดังตอไปน้ี 
 ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย 
การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 
 ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 
 ขอ 3 ใหยกเลิกความในขอ 16 แหงประกาสคณะกรรมการกลางขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไข การคัดเลือก การบรรจุและ
แตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2544 และที่แกไขเพ่ิมเติม โดยใหใชความดังตอไปน้ีแทน 
 “ขอ 16 ผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดในองคการบริหารสวนจังหวัด หากภายหลักปรากฎวาขาดคุณสมบัติหรือ
มีลักษณะตองหามโดยไมไดรับการยกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดในมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามเบื้องตนของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด หรือขาด
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ันอยูกอนก็ดี หรือมีกรณีตองหาอยูกอนและภายหลักเปนผูขาด
คุณสมบัติเน่ืองจากกรณีตองหานั้นก็ดี หรือกรณีบรรจุและแตงตั้งจากบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอ่ืน
ที่ไมเกี่ยวของเกื้อกูลกันก็ดี ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสั่งใหผูน้ันออกจากราชการโดยพลัน แตทั้งน้ีไมกระทบกระเทือนถึง
การใดที่ผูน้ันไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอ่ืนใดที่จะไดรับ 
หรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการกอนมีคําสั่งใหออกนั้น และถาการเขารับราชการเปนไปโดยสุจริตแลว
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ใหถือวา เปนการสั่งใหออกเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น” 
 ขอ 4 การใดที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ เง่ือนไข มติคณะกรรมการกลางขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด และวิธีปฏิบัติที่ใชบังคับกอนมาตรฐานทั่วไปน้ีใชบังคับ ยังคงใชบังคับได
ตอไปเทาที่ไมขัด หรือแยงกับมาตรฐานทั่วไปนี้ 

   ประกาศ  ณ  วันที่  24  กรกฎาคม  พ.ศ. 2550 
 

 
 
 

(นายอารีย  วงศอารยะ) 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 

ประธานกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
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ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนขาราชการ 
องคการบริหารสวนจังหวดั พ.ศ. 2549 

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

 โดยที่เปนการสมควรใหมีการแกไขประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัด ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2547 เพ่ือใหเกิดประโยชนตอระบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และ
เหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา 17 (5) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 ประกอบกับขอ 2 แหงประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน 
การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน สําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2549 ไดมีมติใหกําหนดหลักเกณฑการสอบแขงขัน
เพ่ือบรรจุบุคคลเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดไว ดังตอไปน้ี 
 ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ. 2549”  
 ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่ 24 กุมภาพันธ 2549 ซ่ึงเปนวันที่คณะกรรมการ
กลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด มีมติใหกําหนดหลักเกณฑน้ี 
 ขอ 3 ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง 
กําหนดหลักเกณฑการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ 
22 กรกฎาคม 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติมลงวันที่ 19 เมษายน 2548 และวันที่ 30 มิถุนายน 2548 
 บรรดามาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดแหงประกาศนี้ 
ใหใชประกาศนี้แทน 
 ขอ 4 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูดําเนินการสอบแขงขัน ในกรณีที่ไมสามารถ
ดําเนินการได อาจรองขอใหคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.จ.) เปนผูดําเนินการ
สอบแขงขันแทนได  
 กรณีคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เปนผูดําเนินการสอบแขงขัน
ในตําแหนงใดแลว และบัญชีผูสอบแขงขันไดยังไมหมดอายุ หามมิใหองคการบริหารสวนจังหวัด
ในจังหวัดนั้นจัดสอบแขงขัน ในตําแหนงเดียวกันอีก 
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 ในกรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล หรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลในจังหวัด
น้ันมีบัญชีสอบแขงขันไดในตําแหนงใด หามมิใหคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดเปด
สอบแขงขันในตําแหนงน้ันดวย 
 ขอ 5 ใหผูดําเนินการสอบแขงขัน ดําเนินการดังน้ี 
   (1) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน จํานวนไมนอยกวา 5 คน 
ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดเปนประธาน หัวหนา
สวนราชการประจําจังหวัดที่เกี่ยวของจํานวน 2 คน ผูบริหารสถานศึกษาในเขตจังหวัด เปนกรรมการ 
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด หรือทองถิ่นจังหวัดแลวแตกรณีเปนกรรมการและเลขานุการ 
   มีหนาที่อํานวยการสอบและดําเนินการสอบแขงขันใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
และกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตลอดจนระเบียบเกี่ยวกับการสอบไดเทาที่จําเปน โดยไมขัดตอ
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันและวิธีการเกี่ยวกับการสอบแขงขัน 
   (2) แตงตั้งคณะกรรมการออกและตรวจขอสอบ จํานวนไมนอยกวา 5 คน 
ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) ที่เปดสอบ 
ที่เปนหรือเคยเปนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น ที่มีระดับไมต่ํากวาระดับ 8 หรือเทียบเทา 
   มีหนาที่ออกขอสอบเปนจํานวน 10 เทาของจํานวนขอสอบของการสอบภาค ข 
และตรวจขอสอบภายหลังการสอบเสร็จสิ้นภายใน 5 วัน ทั้งน้ี กรณีขอสอบปรนัยใหตรวจและประมวลผล
ดวยระบบคอมพิวเตอร 
   (3) แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขอสอบ จํานวนไมเกิน 5 คน ประกอบดวย 
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดที่เกี่ยวของ 
   มีหนาที่พิจารณาคัดเลือกขอสอบที่คณะกรรมการออกและตรวจขอสอบสงมอบให
ไดขอสอบตามจํานวนขอสอบที่กําหนดในการสอบภาค ข 
   (4) แตงตั้งคณะกรรมการผลิตขอสอบ จํานวนไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวย 
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดหรือประจําอําเภอที่เกี่ยวของ โดยมีขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดหรือขาราชการสํานักงาน
ทองถิ่นจังหวัดแลวแตกรณี เปนเลขานุการ 
   มีหนาที่ควบคุมกระบวนการผลิตขอสอบ และเก็บรักษาขอสอบใหเปนไปอยาง
รัดกุมไมใหขอสอบรั่วไหลได 
   (5) แตงตั้งคณะกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) คณะละ
ไมนอยกวา 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่เปนหรือเคยเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่มี
ระดับไมต่ํากวาระดับ 8 หรือเทียบเทา 
   มีหนาที่ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ โดย
พิจารณาจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขา
สอบ และจากการสัมภาษณ ทั้งน้ี อาจใชวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดาน
ตางๆ 
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   (6) แตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการสอบแขงขัน จํานวนไมนอยกวา 
5 คน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เปนประธาน 
นายอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการในจังหวัด และทองถิ่นจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ 
   มีหนาที่ควบคุมกํากับดูแลและตรวจสอบกระบวนการดําเนินการสอบแขงขัน
ในทุกขั้นตอน ตั้งแตการประกาศสอบแขงขันจนถึงการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได ใหเปนไปดวย
ความเรียบรอย ถูกตองเปนธรรม และใหมีการปฏิบัติเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด กําหนดโดยเครงครัด หากพบวามีการดําเนินการที่ไมถูกตองหรือไมเปนธรรม 
ใหรายงานผูดําเนินการสอบแขงขัน เพ่ือดําเนินการตอไป 
 ขอ 6 หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการในตําแหนงระดับ
ตางๆ ใหมีรายละเอียด ดังน้ี 
   ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป กําหนดคะแนนเต็ม 200 คะแนน 
    ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนผูดําเนินการสอบปละ 1 ครั้ง และให
ประกาศผลผูที่ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 60 ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดเปน
ผูผานการสอบโดยไมตองจัดลําดับที่ของผูสอบได และบัญชีของผูสอบผานภาค ก มีอายุ 3 ป โดยให
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปน้ี โดยวิธีสอบขอเขียน และใหคํานึงถึงระดับความรูความสามารถ
ที่ตองการของตําแหนง ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงในแตละระดับดวย 
    1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล กําหนดคะแนนเต็ม 
100 คะแนน 
     ใหทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยการ
ใหสรุปความหรือใหจับประเด็นในขอความหรือเร่ืองราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทาง
การเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือใหหาแนวโนมหรือความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูล หรือ
สมมติฐาน หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลอยางอ่ืน ซ่ึงเหมาะสมแกการทดสอบความสามารถ
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางก็ได 
    2. วิชาภาษาไทย กําหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
     ใหทดสอบความรูและความสามารถในการใชภาษา โดยการใหสรุปความ
และหรือตีความจากขอความสั้นๆ หรือบทความ และใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตางๆ จากคํา 
หรือกลุมคํา ประโยคหรือขอความสั้นๆ หรือใหทดสอบโดยการอยางอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู
ความสามารถดังกลาว 
   ข. ภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง กําหนดคะแนนเต็ม 200 
คะแนน 
    ใหองคการบริหารสวนจังหวัด หรือคณะกรรมการขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดจัดสอบ โดยใหทดสอบความรูความสามารถในทางที่จะใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
โดยเฉพาะ ตามที่ระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงโดยวิธีสอบขอเขียน หรือวิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอ่ืนใด 
วิธีหน่ึงหรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ี จะรวมสอบเปนวิชาเดียวหรืออยางเดียว หรือแยกสอบ
เปนสองวิชาหรือสองอยางโดยกําหนดคะแนนเต็มวิชาละ หรืออยางละ 100 คะแนน หรือวิชาหนึ่งหรือ
อยางหน่ึง 150 คะแนน และอีกวิชาหนึ่งหรืออีกอยางหนึ่ง 50 คะแนน ก็ได เม่ือจะทดสอบความรู
ความสามารถในทางใดและโดยวิธีใดใหระบุไวในประกาศรับสมัครสอบดวย 
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   ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง กําหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
    ใหองคการบริหารสวนจังหวัด หรือคณะกรรมการขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดจัดสอบ โดยใหประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติ
สวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบ และจากการ
สัมภาษณ ทั้งน้ี อาจใชวิธีการอ่ืนใดเพิ่มเติมอีกก็ได เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน 
ความรูที่อาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่และความรูในเรื่องการรักษาความปลอดภัย
แหงชาติ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม 
การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและ
บุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน 
 ขอ 7 ใหผูดําเนินการสอบแขงขันประกาศรับสมัครสอบ โดยระบุรายละเอียดในเรื่อง
ตางๆ ดังน้ี 
   (1) ชื่อตําแหนงและจํานวนอัตราวางที่จะบรรจุแตงตั้ง 
   (2) คณุสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครสอบสําหรับตําแหนงนั้น 
   (3) เงินเดือนที่จะไดรับสําหรับตําแหนงน้ัน ตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัครสอบ 
   (4) วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
   (5) เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัครสอบ 
   (6) หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิก
บัญชีผูสอบแขงขันได 
   (7) การบรรจุแตงตั้งผูสอบแขงขันไดเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
กําหนดเงื่อนไขใหผูน้ันจะตองดํารงตําแหนงในองคการบริหารสวนจังหวัด ที่บรรจุแตงตั้งอยางนอย 2 ป 
จึงสามารถโอนไปดํารงตําแหนง ณ ที่แหงอ่ืนได เวนแตเม่ือผานการทดลองปฏิบัติราชการแลวและมี
เหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดอาจพิจารณาใหโอนยาย
ไดตามที่เห็นสมควร 
   (8) เรื่องอ่ืนๆ หรือขอความอื่นที่ผูสมัครสอบควรทราบ 
    การประกาศรับสมัครสอบแขงขันนั้นใหประกาศไวในที่เปดเผย ณ สถานที่รับ
สมัครสอบกอนวันที่เริ่มรับสมัครสอบไมนอยกวา 10 วัน และแจงใหคณะกรรมการขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดทุกจังหวัด และสํานักงานคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
และจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใดตามความเหมาะสมดวยเพื่อประชาสัมพันธใหทราบ
โดยทั่วกันดวยก็ได 
 ขอ 8 ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบไดเทาที่จําเปน และไมขัดตอหลักสูตร วิธีการสอบแขงขัน และวิธีดําเนินการเกี่ยวกับ
การสอบแขงขันน้ี แลวใหประธานกรรมการประกาศกอนวันสอบไมนอยกวา 5 วันทําการ 
 ขอ 9 ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน จัดใหมีเจาหนาที่รับสมัครสอบ โดยใหมี
กําหนดเวลารับสมัครสอบไมนอยกวา 15 วันทําการ 
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 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนที่จะตองขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบแขงขัน 
ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันเสนอแนะผูดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือประกาศขยายระยะเวลา
การรับสมัครสอบไดไมนอยกวา 5 วันทําการแตไมเกิน 15 วันทําการ นับตั้งแตวันถัดจากวันสุดทายของ
การรับสมัครสอบ โดยจะตองประกาศการขยายเวลานั้นกอนวันครบกําหนดวันปดรับสมัครสอบ 
 ขอ 10 ใหผูสมัครสอบเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบตามอัตรา ดังน้ี 
   (1) ภาค ก ใหเสียคาธรรมเนียมสอบ ตําแหนงละไมเกิน 100 บาท 
   (2) ภาค ข และ ภาค ค ใหเสียคาธรรมเนียมสอบ ดังน้ี 
    (ก) ตําแหนงระดับ 1 หรือตําแหนงระดับ 2 ตําแหนงละไมเกิน 100 บาท 
    (ข) ตําแหนงระดับ 3 ขึ้นไป ตําแหนงละไมเกิน 200 บาท 
 คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนใหเม่ือไดประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธิเขาสอบแลว เวนแต
มีการยกเลิกการสอบครั้งน้ันทั้งหมด เน่ืองจากมีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตตามขอ 15 ใหจายคืน
คาธรรมเนียมสอบใหกับผูสมัครสอบ ที่มิไดมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตนั้นได 
 ขอ 11 ในกรณีที่ผูสมัครสอบแขงขันผูใดเปนขาราชการพลเรือนสามัญ หรือขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น และประสงคจะสมัครสอบแขงขันในตําแหนงที่มีระดับไมสูงกวาตําแหนงที่ตน
ดํารงอยูซึ่งใชคุณวุฒิเชนเดียวกับตําแหนงที่ตนดํารงอยู จะตองยื่นหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา
ซ่ึงเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุ อนุญาตใหมาสมัครสอบแขงขันไดพรอมกับใบสมัครสอบ หากไมมีหนังสือ
รับรองดังกลาวผูน้ันไมมีสิทธิเขาสอบสําหรับการสอบแขงขันครั้งน้ัน 
 ขอ 12 ใหผูดําเนินการสอบแขงขัน ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ กอนวันสอบไมนอยกวา 
10 วันทําการ 
 ขอ 13 ใหผูที่สอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ที่กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจัดสอบ เปนผูมีสิทธิสมัครสอบในภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) 
และเมื่อสอบผานภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) โดยไดคะแนนตามเกณฑ
ที่กําหนดไวในขอ 14 ใหเปน ผูมีสิทธิสอบในภาคอื่นตอไปได 
 ขอ 14 การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบแขงขันไดใหถือเกณฑวา ตองเปนผูสอบไดคะแนน
ในภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 
(ภาค ค) ที่สอบตามหลักสูตรแตละภาคไมต่ํากวารอยละ 60 โดยไมตองนําคะแนนจากการสอบภาค
ความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มารวม ทั้งน้ี ใหคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลดวย 
 ขอ 15 ในกรณีที่ตรวจพบวามีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต อันอาจทําใหเกิดความ
ไมเปนธรรมในระหวางดําเนินการสอบแขงขัน ใหคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการสอบแขงขัน 
รายงานใหผูดําเนินการสอบแขงขัน เพ่ือพิจารณาวาสมควรยกเลิกการสอบแขงขันในครั้งน้ันทั้งหมด หรือ
ยกเลิกเฉพาะวิชาหรือเฉพาะภาคที่มีการทุจริต หรือสอไปในทางทุจริตน้ัน หากผูดําเนินการสอบแขงขัน 
ไดยกเลิกการสอบแขงขันเฉพาะวิชาใด หรือเฉพาะภาคใดแลว ใหดําเนินการสอบแขงขันเฉพาะวิชานั้น 
หรือเฉพาะภาคนั้นใหม โดยผูที่ทุจริตหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตในการสอบแขงขันครั้งนั้น ไมมี
สิทธิเขาสอบแขงขันอีก 
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 กรณีตรวจพบการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต ภายหลังที่มีการสอบเสร็จสิ้นแลว แตกอน
ประกาศผลการสอบแขงขัน ใหคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการสอบแขงขัน ตรวจสอบขอเท็จจริง
เม่ือปรากฏหลักฐานชัดแจงวาบุคคลหนึ่งบุคคลใดทุจริตในการสอบแขงขัน หรือมีสวนรวมในการทุจริต 
ผูดําเนินการสอบแขงขันอาจใชดุลยพินิจตัดสิทธิผูสมัครสอบแขงขันน้ันได 
 กรณีตรวจพบการทุจริตการสอบแขงขันภายหลังประกาศผลการสอบแลว กรณีที่องคการ
บริหารสวนจังหวัดเปนผูดําเนินการสอบแขงขัน ใหคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
ตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณามีมติเปนประการใด ใหองคการบริหารสวนจังหวัดที่จัดสอบแขงขันปฏิบัติ
ใหเปนไปตามนั้น หากองคการบริหารสวนจังหวัดไมดําเนินการใหคณะกรรมการขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดแจงผูวาราชการจังหวัดในฐานะผูกํากับดูแล เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป 
ถาคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูดําเนินการสอบแขงขัน ใหคณะกรรมการ
กลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร 
 ขอ 16 เม่ือไดดําเนินการสอบแขงขันเสร็จแลว ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน
รายงานผลการสอบแขงขันตอผูดําเนินการสอบแขงขัน เพ่ือประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดตอไป 
 ขอ 17 การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได ใหเรียงลําดับที่จากผูสอบไดจากคะแนนรวมสูงสุด
ลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ
สําหรับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ
สําหรับตําแหนงเทากัน ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  
 ขอ 18 บัญชีผูสอบแขงขันไดใหใชไดไมเกิน 2 ป นับแตวันประกาศขึ้นบัญชี แตถามีการ
สอบแขงขันอยางเดียวกันน้ันอีก และไดขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งกอน
เปนอันยกเลิก เวนแตในกรณีที่ไดมีการเรียกตัวผูสอบแขงขันไดผูใดใหมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ
ไปแลวกอนบัญชีผูสอบแขงขันไดจะมีอายุครบกําหนดระยะเวลาที่ระบุ และตอมาบัญชีไดครบระยะเวลา
ตามที่ระบุหรือกอนมีการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหม ใหถือวาผูน้ันยังมีสิทธิไดรับการบรรจุ
แตงตั้ง แตทั้งน้ีตองไมเกิน 30 วัน นับแตวันถัดจากวันที่บัญชีผูสอบแขงขันไดน้ันมีอายุครบตามที่
ประกาศ หรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหม แลวแตกรณี 
 ขอ 19 การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ือแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงใดในองคการบริหารสวนจังหวัด ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดในตําแหนงน้ัน
หรือตําแหนงอ่ืนที่กําหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงกันกับคุณวุฒิที่ผูน้ันนํามา
สมัครสอบแขงขัน และเปนตําแหนงที่เกี่ยวของและเกื้อกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด โดยตองเรียกบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได 
 กรณีองคการบริหารสวนจังหวัดรายงานตําแหนงวางตอคณะกรรมการขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด เพ่ือดําเนินการสอบแขงขันใหแทน เม่ือประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดแลว และ
คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดไดสงตัวผูสอบแขงขันไดมาเพ่ือขอรับการบรรจุ
แตงตั้งในตําแหนงที่เทศบาลรายงานโดยชอบแลว หามมิใหองคการบริหารสวนจังหวัดปฏิเสธการบรรจุ
แตงตั้ง ทั้งน้ี ใหถือวาการรายงานตําแหนงวางขององคการบริหารสวนจังหวัดตอคณะกรรมการ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดเปนการรองขอเพ่ือบรรจุแตงตั้งแลว 
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 กรณีองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูดําเนินการสอบแขงขัน ใหบรรจุแตงตั้งไดเฉพาะ
องคการบริหารสวนจังหวัดนั้น เม่ือบรรจุแตงตั้งครบตามจํานวนอัตราที่วางแลว หากภายหลังตําแหนง
ดังกลาววางลง อาจแตงตั้งผูสอบแขงขันไดที่อยูในลําดับถัดไปใหดํารงตําแหนงได แตตองบรรจุและ
แตงตั้งเรียงตามลําดับที่ที่สอบแขงขันได โดยหามมิใหอนุญาตใหองคการบริหารสวนจังหวัดอ่ืน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนหรือสวนราชการอื่น ใชบัญชีสอบแขงขันไปบรรจุแตงตั้งได 
 กรณีคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เปนผูดําเนินการสอบแขงขัน 
สามารถอนุญาตใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน หรือสวนราชการอื่นภายในจังหวัด ที่ประสงคจะขอใช
บัญชีสอบแขงขันดังกลาว สามารถใชบัญชีเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สอบแขงขันได หรือตําแหนงอ่ืน 
ที่กําหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงกันกับคุณวุฒิที่ผูน้ันนํามาสมัครสอบแขงขัน 
แตตองเปนตําแหนงที่เกี่ยวของและเกื้อกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวดักําหนด โดยตองเรียกบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได 
 องคการบริหารสวนจังหวัดอาจขอใชบัญชีสอบแขงขันในตําแหนงอ่ืนที่มีระดับเดียวกันหรือ
ระดับสูงกวามาบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่มีระดับต่ํากวาจากบัญชีการสอบแขงขันของคณะกรรมการ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดหรือคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นอ่ืนใน
จังหวัดเดียวกันได โดยมีเง่ือนไขวาตําแหนงที่ขอใชจากบัญชีผูสอบแขงขันไดน้ัน ตองเปนตําแหนงที่
เกี่ยวของเก้ือกูลกันกับตําแหนงที่จะบรรจุแตงตั้งและมีคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตรงกันกับตําแหนงที่จะบรรจุแตงตั้ง และในขณะบรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนจังหวัดนั้นจะตองไมมี
บัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงน้ัน โดยผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงดังกลาวตองสมัครใจ 
 ในกรณีที่องคการบริหารสวนจังหวัดขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดที่คณะกรรมการขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดจัดสอบแขงขันมาบรรจุและแตงตั้ง ใหองคการบริหารสวนจังหวัดบรรจุและ
แตงตั้งบุคคลตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันไดที่คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
กําหนด 
 ขอ 20 ผูใดไดรับการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปน้ี 
ใหเปนอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผูน้ันในบัญชีผูสอบแขงขันได คือ 
   (1) ผูน้ันไดขอสละสิทธิรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบได 
   (2) ผูน้ันไมมารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเขารับราชการภายในเวลาที่องคการ
บริหารสวนจังหวัดหรือคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด โดยมีหนังสือสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียน แจงใหทราบกําหนดเวลาลวงหนาไมนอยกวา 10 วัน นับตั้งแตวันที่ที่ทําการ
ไปรษณียรับลงทะเบียน 
   (3) ผูน้ันมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการไดตามกําหนดเวลาที่จะบรรจุและ
แตงตั้งในตําแหนงที่สอบได 
   (4) ผูนั้นประสงคจะรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบแขงขันไดโดย
การโอนแตสวนราชการที่จะบรรจุไมรับโอน และไดแจงใหทราบลวงหนาแลววาจะไมรับโอน ผูนั้นจึง
ไมประสงคจะรับการบรรจุ 
   (5) ผูน้ันไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบไดไปแลว ใหยกเลิกการขึ้น
บัญชีผูน้ันไวในบัญชีผูสอบแขงขันไดทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน 
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 ขอ 21 ผูใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี ถาบัญชีน้ันยังไมยกเลิก และเจาของบัญชี พิจารณา
เห็นวามีเหตุอันสมควรจะอนุมัติใหขึ้นบัญชีผูน้ันไวในบัญชีเดิมเปนลําดับแรกที่จะบรรจุในครั้งตอไป
ตามเดิมก็ได 
 กรณีถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการ
รับราชการทหาร เม่ือออกจากราชการทหาร โดยไมมีความเสียหายและประสงคจะเขารับราชการ
ในตําแหนงที่สอบไดและบัญชีนั้นยังไมยกเลิก ใหขึ้นบัญชีผูนั้นไวในบัญชีเดิมเปนลําดับแรกที่จะบรรจุ
ในครั้งตอไป 
 ขอ 22 เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบใหเกิดความเปนธรรม ใหผูดําเนินการสอบแขงขัน
ดําเนินการ ดังตอไปน้ี 
   (1) กรณีที่องคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูดําเนินการสอบแขงขัน ใหสงสําเนา
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด และสําเนาประกาศรับสมัครสอบแขงขัน 2 ชุด ไปยังคณะกรรมการ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกอนเร่ิมรับสมัครสอบไมนอยกวา 7 วันทําการ และใหสงสําเนา
ประกาศรับสมัครสอบแขงขัน จํานวน 1 ชุด ใหคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
ทราบดวย กรณีที่คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เปนผูดําเนินการสอบแขงขัน 
ใหสงสําเนาประกาศรับสมัครสอบแขงขัน จํานวน 1 ชุด ใหคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด 
   (2) เม่ือการสอบเสร็จสิ้นใหรายงานตอคณะกรรมการขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด ภายใน 15 วันทําการ นับแตวันประกาศผลสอบแขงขัน โดยใหสงเอกสาร ดังตอไปน้ี 
    ก. บัญชีกรอกคะแนน 1 ชุด 
    ข. สําเนาประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได 1 ชุด 
   (3) หากมีการยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได หรือขึ้นบัญชีไวตามเดิมให
รายงานคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และคณะกรรมการกลางขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด ภายใน 30 วันทําการ นับแตวันยกเลิกหรือขึ้นบัญชีน้ัน 
   (4) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ
เขาสอบ กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ประกาศผลสอบและอื่นๆ นอกจากที่กําหนดไวเดิมใหรายงาน
คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด ภายใน 3 วันทําการ นับแตวันประกาศเปลี่ยนแปลง 

 ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ 24 กุมภาพันธ 2549 เปนตนไป 

   ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2549 
 

 
(นายสมชาย สุนทรวัฒน) 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบตัิราชการแทน 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 

ประธานกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
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ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนขาราชการ 
องคการบริหารสวนจังหวดั (แกไขเพิ่มเติม ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2550 

---------------------------------------- 

 โดยที่เปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดเรื่อง กําหนดหลักเกณฑการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ. 2549 เพ่ือใหเกิดประโยชนตอระบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และเหมาะสมกับ
สภาวการณในปจจุบัน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (5) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และความในขอ 2 แหงประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง 
การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 
และที่แกไขเพิ่มเติมคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ 2/2550 
เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 ไดมีมติใหแกไขเพิ่มเติมกําหนดหลักเกณฑการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุ
บุคคลเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2549 ดังตอไปน้ี 
 ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
(แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
 ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่ 26 เมษายน 2550 
 ขอ 3 ใหเพ่ิมเติมความในขอ 19 แหงประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2549 ดังน้ี 
 “กรณีองคการบริหารสวนจังหวัดหรือคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
ไมมีบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงใดอาจบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันไดโดยขอใชบัญชีผูสอบแขงขนั
ไดของกระทรวง ทบวง กรม ในตําแหนงเดียวกันกับตําแหนงที่จะบรรจุเขารับราชการได” 

  ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2550 
 
 

(นายอารีย วงศอารยะ) 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 

ประธานกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
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ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) 

เร่ือง กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกกรณีที่มีเหตพุิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน 
สําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

******************************* 
 
 โดยที่เปนการสมควรจัดใหมีการแกไขประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ ที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน
สําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2545 เพ่ือใหสอดคลองกับ
ความเปนจริงและสภาวการณปจจุบัน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (5) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับขอ 3 แหงประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง
การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 
คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2547 เม่ือวันที่ 
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ไดมีมติใหกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ
ที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน สําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ดังตอไปน้ี 
 ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) 
เร่ือง กําหนดการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน สําหรับขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2545  
 ขอ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดอาจคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันไดในกรณี ดังน้ี 
   (1) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูไดรับทุนรัฐบาล ทุนเลาเรียนหลวงหรือทุนของ
องคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ือศึกษาวิชาในประเทศหรือตางประเทศ 
   (2) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดอนุมัติใหสวนราชการใดจัดใหมีการศึกษาขึ้น เพ่ือเขารับราชการใน
องคการบริหารสวนจังหวัดนั้นโดยเฉพาะ 
   (3) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่ คณะกรรมการกลาง
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดใหคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการในกรณีพิเศษได 
   (4) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ซ่ึงไมสามารถรับการบรรจุไดเม่ือ
ถึงลําดับที่ที่สอบได เน่ืองจากอยูในระหวางการรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ
ทหารและไดมารายงานตัวขอรับการบรรจุ เม่ือบัญชีผูสอบแขงขันไดที่ผูน้ันสอบไดถูกยกเลิกไปแลว 
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   (5) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ซ่ึงถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบ 
แขงขันได เน่ืองจากไดมารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุแลว แตมีเหตุผลที่ไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่
ราชการในตําแหนงที่สอบแขงขันไดตามกําหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแตงตั้ง 
   (6) กรณีการบรรจุและแตงตั้งบุคคลที่มีความรูความสามรถและความชํานาญสูง
เขารับราชการในฐานะผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการ 
 ขอ 3 การคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน ตามขอ 2 เพ่ือบรรจุ
บุคคลเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูดําเนินการคัดเลือก 
ในกรณีที่องคการบริหารสวนจังหวัดไมสามารถดําเนินการไดอาจรองขอใหสวนราชการหรือหนวยงาน
ของรัฐดําเนินการแทนก็ได 
 ขอ 4 การคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งผูไดรับทุนรัฐบาล ทุนเลาเรียนหลวงหรือทุนของ
องคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ือศึกษาวิชาในประเทศหรือตางประเทศ ตามขอ 2 (1) หรือผูสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดอนุมัติใหสวนราชการใดจัด
ใหมีการศึกษาขึ้นเพ่ือเขารับราชการในองคการบริหารสวนจังหวัดนั้นโดยเฉพาะตามขอ 2 (2) ใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดดําเนินการ ดังน้ี 
   (1) ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัครตามแบบที่กําหนดพรอมหลักฐาน
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนด 
   (2) ใหองคการบริหารสวนจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกขึ้น
คณะหนึ่งจํานวนไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวย ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด เปนประธานกรรมการ 
และผูแทนหนวยราชการที่เกี่ยวของ หรือขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เปนกรรมการ 
   (3) ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร หลักฐาน
การศึกษา และเอกสารอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนด นอกจากนี้อาจใช
วิธีสัมภาษณเพ่ิมเติมอีกก็ได และในการจัดลําดับผูไดรับคัดเลือกไปเพื่อบรรจุเขารับราชการและแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงใดในองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกอาจพิจารณากําหนดให
ผูมีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรสูงเปนผูอยูในลําดับตน สามารถไดรับการบรรจุเขารับ
ราชการกอน หรือพิจารณาบรรจุตามองคประกอบอ่ืนที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได 
 ขอ 5 การคัดเลือกผูสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด กําหนดใหคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในกรณีพิเศษได ตามขอ 2 (3) ให
องคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการ ดังน้ี 
   (1) ประกาศรับสมัครคัดเลือก ใหระบุรายละเอียดในเรื่อง ชื่อตําแหนงที่จะบรรจุ
และแตงตั้งคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครเขารับคัดเลือกสําหรับตําแหนงน้ัน 
เงินเดือนที่จะไดรับวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร แบบใบสมัคร คุณวุฒิการศึกษา เอกสารและหลักฐานที่
ใชในการสมัคร ทั้งน้ี การประกาศรับสมัครคัดเลือกนั้น ใหปดไวในที่เปดเผย ณ สถานที่รับสมัครกอน
วันที่เร่ิมรับสมัครคัดเลือก และจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใดตามความเหมาะสมดวยก็ได 
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   (2) ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุ ยื่นใบสมัครตามแบบที่กําหนด พรอมหลักฐาน
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนด โดยใหผูสมัครเขา
รับการคัดเลือกเสียคาธรรมเนียมเขารับการคัดเลือก สําหรับตําแหนงที่สมัครตามอัตรา ดังน้ี 
    - ตําแหนงระดับ 1 หรือตําแหนงระดับ 2 ตําแหนงละ 100 บาท 
    - ตําแหนงระดับ 3 ขึ้นไป ตําแหนงละ 200 บาท 
   คาธรรมเนียมสมัครเขารับการคัดเลือกนี้ จะไมจายคืนใหเม่ือไดมีการรับสมัครเสร็จ
เรียบรอยถูกตองแลว 
   (3) ใหองคการบริหารสวนจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกขึ้น
คณะหนึ่งจํานวนไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวย ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด เปนประธานกรรมการ 
และผูแทนหนวยราชการที่เกี่ยวของ หรือขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เปนกรรมการ 
   (4) ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก อาจพิจารณาคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ 
วิธีสอบขอเขียน วิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอ่ืนใด วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม ในการนี้ 
คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ กรรมการออกขอสอบ หรือกรรมการ
ทดสอบการปฏิบัติงานหรือกรรมการอื่นหรือเจาหนาที่ใหดําเนินการในเรื่องตางๆ ไดตามความจําเปน 
   (5) เม่ือไดดําเนินการคัดเลือกเสร็จแลว ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก
รายงานผลการคัดเลือกตอองคการบริหารสวนจังหวัด โดยจัดทําบัญชีรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือกและ
จัดเรียงลําดับตามผลคะแนนตาม (4) เพ่ือองคการบริหารสวนจังหวัดจะไดประกาศผลการคัดเลือก และ
บรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่คัดเลือกตามลําดับ ตอไป 
   (6) ในกรณีที่มีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง และภายหลังมี
ตําแหนงวางเพิ่มอีก ก็อาจบรรจุและแตงตั้งผูผานการคัดเลือกที่เหลืออยูในลําดับที่ถัดไปตามประกาศ
ผลการคัดเลือกนั้นหรืออาจดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจขององคการบริหารสวนจังหวัด 
 ขอ 6 การคัดเลือกผูสอบแขงขันได ซึ่งไมสามารถรับการบรรจุไดเม่ือถึงลําดับที่ที่สอบได 
เน่ืองจากอยูในระหวางการรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและไดมารายงานตัว
ขอรับการบรรจุ เม่ือบัญชีผูสอบแขงขันไดที่ผูน้ันสอบไดถูกยกเลิกไปแลว ตามขอ 2 (4) ใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดเปนผูดําเนินการคัดเลือก ดังตอไปน้ี 
   (1) ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัครและหนังสือรับรองประวัติการ
รับราชการทหารตามแบบที่กําหนด พรอมดวยสําเนาหลักฐานการศึกษาและสําเนาหลักฐานการรับ
ราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
   (2) เม่ือองคการบริหารสวนจังหวัดไดพิจารณาแลวเห็นวา ผูน้ันพนจากราชการ
ทหารโดยไมมีความเสียหายและมารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุเขารับราชการภายใน 180 วัน นับแต
วันพนจากราชการทหาร 
   (3) หากองคการบริหารสวนจังหวัดนั้นมีตําแหนงที่ผูนั้นสอบแขงขันไดวางอยู 
ใหดําเนินการสั่งบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงน้ันได 
 ขอ 7 การคัดเลือกผูสอบแขงขันได ซ่ึงถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได เน่ืองจาก
ไดมารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุแลว แตมีเหตุผลที่ไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่
สอบแขงขันไดตามกําหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแตงตั้งตามขอ 2 (5) ใหองคการบริหารสวน
จังหวัดเปนผูดําเนินการ ดังตอไปน้ี 
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   (1) ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุยื่นหนังสือแสดงความจํานงขอบรรจุเขารับราชการ
และเขาปฏิบัติหนาที่ราชการภายใน 15 วัน นับแตวันครบกําหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแตงตั้ง 
   (2) เม่ือองคการบริหารสวนจังหวัดไดพิจารณาแลว เห็นสมควรที่จะบรรจุผูน้ันเขา
รับราชการ 
   (3) หากองคการบริหารสวนจังหวัดนั้นมีตําแหนงที่ผูนั้นสอบแขงขันไดวางอยู 
ใหดําเนินการสั่งบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงน้ันได 
 ขอ 8 การคัดเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถและความชํานาญสูง เพ่ือบรรจุเขารับ
ราชการในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือผูชํานาญการในองคการบริหารสวนจังหวัดใหองคการบริหารสวนจังหวัด
เปนผูดําเนินการคัดเลือก โดยดําเนินการตามที่กําหนดในประกาศกําหนดการบรรจุบุคคลเขารับราชการ
ในฐานะผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการขององคการบริหารสวนจังหวัด 
 ขอ 9 เมื่อไดมีการดําเนินการคัดเลือกตามที่กําหนดในประกาศนี้ใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดดําเนินการ ดังตอไปน้ี 
   (1) สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก 1 ชุด และสําเนาประกาศ
รับสมัครคัดเลือก 2 ชุด ไปยังคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด กอนเริ่มรับสมัคร
ไมนอยกวา 7 วันทําการ โดยใหสงสําเนาประกาศรับสมัครคัดเลือก จํานวน 1 ชุด ใหคณะกรรมการกลาง
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดทราบดวย 
   (2) เ ม่ือการคัดเลือกเสร็จสิ้นใหองคการบริหารสวนจังหวัดรายงานไปยัง
คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ภายใน 5 วันทําการ นับแตวันประกาศผลการ
คัดเลือกหรือดําเนินการคัดเลือกแลวเสร็จ โดยใหสงสําเนาบัญชีผูไดรับการคัดเลือก 1 ชุด หรือรายงาน
ผลการคัดเลือก 1 ชุด 
   (3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัคร ประกาศผลการคัดเลือกและ
อ่ืนๆ นอกจากที่กําหนดไวเดิมใหรายงานสํานักงาน ก.จ. โดยดวนที่สุด 

   ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 
 
 
 

(นายประชา มาลีนนท) 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
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ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) 

เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการบรรจุแตงตัง้ทายาทของพนักงานสวนทองถิ่น 
ผูปฏิบัติราชการในพื้นที่พิเศษทีเ่สียชวีิต พ.ศ. 2550 

------------------------- 

 โดยที่เปนการสมควรกําหนดมาตรการชวยเหลือครอบครัวของพนักงานสวนทองถิ่นที่ได
เสียสละและอุทิศเวลาในการปฏิบัติราชการในพื้นที่พิเศษจนถึงแกชีวิต เพ่ือเปนการบรรเทาความ
เดือดรอนจากการสูญเสียดังกลาวและเพื่อเปนขวัญกําลังใจใหแกพนักงานสวนทองถิ่นและลูกจาง หรือ
พนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ในพ้ืนที่พิเศษ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (5) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.ท.) ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2550 เม่ือวันที่ 26 มีนาคม 2550 มีมติเห็นชอบใหกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การบรรจุแตงตั้งทายาทของพนักงานสวนทองถิ่นผูปฏิบัติราชการในพื้นที่พิเศษที่เสียชีวิต ดังน้ี 
 ขอ 1 ประกาศฉบับน้ี เรียกวา ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการบรรจุแตงตั้งทายาทของพนักงาน
สวนทองถิ่นผูปฏิบัติราชการในพื้นที่พิเศษที่เสียชีวิต พ.ศ. 2550  
 ขอ 2 ประกาศฉบับน้ี ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ 3 พ้ืนที่พิเศษ ไดแก จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัด
สงขลา (เฉพาะอําเภอนาทวี อําเภอจะนะ อําเภอเทพา และอําเภอสะบายอย) หรือพ้ืนที่ที่คณะกรรมการ
กลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด กําหนด 
 ขอ 4 พนักงานสวนทองถิ่นที่เสียชีวิต หมายถึง ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล พนักงานเมืองพัทยา รวมถึงลูกจางหรือพนักงานจาง ที่ปฏิบัติ
หนาที่ราชการ หรือชวยราชการประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่พิเศษ และเสียชีวิตจากการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือเพราะเหตุที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือเน่ืองจากที่ไดปฏิบัติหนาที่ราชการนั้น 
ทั้งน้ี การเสียชีวิตจะตองมิใชเกิดจากสาเหตุสวนตัว 
 ขอ 5 พนักงานสวนทองถิ่นผูปฏิบัติราชการในพื้นที่พิเศษที่เสียชีวิต ไดแก ผูที่เสียชีวิต
ตั้งแตวันที่มีการประกาศกฎอัยการศึกเม่ือวันที่ 5 มกราคม 2547 จนกวาคณะกรรมการกลางขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดจะกําหนดเปนอยางอ่ืน 
 ขอ 6 ทายาท หมายถึง บุตร หรือคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย ในกรณีพนักงานสวน
ทองถิ่นที่เสียชีวิตไมมีบุตรหรือคูสมรสดังกลาว ใหหมายความรวมถึง ทายาทโดยธรรมอื่นอันไดแกบิดา
มารดา หรือพ่ีนอง ซ่ึงทําหนาที่อุปการะครอบครัวของพนักงานสวนทองถิ่นที่เสียชีวิตนั้น 
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 ขอ 7 องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 
องคการบริหารสวนตําบล และเมืองพัทยา 
 ขอ 8 คุณสมบัติของทายาท 
   (1) เปนทายาทของพนักงานสวนทองถิ่นผูปฏิบัติราชการในพื้นที่พิเศษที่เสียชีวิต 
จากการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือเพราะเหตุที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือเน่ืองจากที่ไดปฏิบัติหนาที่
ราชการนั้น ทั้งน้ี การเสียชีวิตจะตองมิใชเกิดจากสาเหตุสวนตัว 
   (2) เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงตามที่คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด 
   (3) พนักงานสวนทองถิ่นที่เสียชีวิต 1 คน ใหทายาทไดรับสิทธิตามหลักเกณฑน้ี
ไดไมเกิน 1 คน 
 ขอ 9 วิธีการดําเนินการ 
   (1) ใหทายาท ตามขอ 8 (1) และ (2) ทุกคน ประชุมเพ่ือหาขอตกลงในการคัดเลือก
ทายาทผูสมควรไดรับสิทธิตามหลักเกณฑนี้ จํานวน 1 คน และจัดทําบันทึกขอตกลงเปนหนังสือ
ลงลายมือชื่อทายาทดังกลาวเพื่อเปนหลักฐานประกอบการขอรับการบรรจุแตงตั้งตอไป 
   (2) ใหทายาทที่มีคุณสมบัติครบถวน ยื่นคํารองและบันทึกขอตกลงตามขอ 9 (1) 
พรอมหนังสือรับรองการเสียชีวิตจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่พิเศษ ซ่ึงเปนตนสังกัดของ
พนักงานสวนทองถิ่นที่เสียชีวิตตอองคการบริหารสวนจังหวัดที่ประสงคจะบรรจุแตงตั้ง เพื่อขอรับ
การบรรจุแตงตั้งในตําแหนงวางเพื่อเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด หรือพนักงานจาง 
   (3) ใหองคการบริหารสวนจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติของทายาทตามขอ 8 และ
เม่ือพิจารณาเห็นเปนการสมควรแลวใหสงเรื่องไปสํานักงานทองถิ่นจังหวัดตรวจสอบความถูกตองและ
เสนอ คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.จ.) เพ่ือขอรับความเห็นชอบการบรรจุ
แตงตั้งเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด หรือพนักงานจางเฉพาะตําแหนงวาง ตอไป 
   (4) ใหสํานักงานทองถิ่นจังหวัด รายงานขอมูลอัตราวางและผลดําเนินการบรรจุ
แตงตั้งทายาทเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด หรือพนักงานจาง ใหสํานักงานคณะกรรมการ
กลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดทราบ เพ่ือเปนศูนยขอมูลกลางเกี่ยวกับการบรรจุทายาท
พนักงานสวนทองถิ่นผูปฏิบัติราชการในพื้นที่พิเศษที่เสียชีวิต 

    ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2550 
 

 
 

(นายอารีย วงศอารยะ) 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 

ประธานกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
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ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) 

 เร่ือง กําหนดหลักเกณฑและเงือ่นไขการสอบคัดเลือกสําหรับขาราชการ 
   องคการบริหารสวนจังหวดั 

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

 โดยที่เปนการสมควรจัดใหมีการแกไขประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการสอบคัดเลือกสําหรับขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2545 เพ่ือใหสอดคลองกับความเปนจริง และสภาวการณ
ปจจุบัน 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา 17 (5) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 ประกอบกับขอ 4 แหงประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
(ก.จ.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไข การคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย 
การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 
คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2547 เม่ือวันที่ 
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ไดมีมติใหกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการสอบคัดเลือก สําหรับขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด ดังตอไปน้ี 
 ขอ 1 ใหยกเลิก ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
(ก.จ.) เรื่อง กําหนดการสอบคัดเลือกสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 
27 ธันวาคม พ.ศ. 2546 
 ขอ 2 การสอบคัดเลือกขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดเปนผูดําเนินการสอบคัดเลือกในกรณีที่องคการบริหารสวนจังหวัด ไมสามารถดําเนินการได
อาจรองขอใหสวนราชการหรอืหนวยงานของรัฐดําเนินการแทนก็ได 
 ขอ 3 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง 
จํานวนไมนอยกวา 7 คน ดังน้ี 
   (1) กรณีการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผูปฏิบัติเปนสายงานผูบริหาร
ใหแตงตั้งกรรมการประกอบดวย 
    - ผูทรงคุณวุฒิใน ก.จ.จ. 1 คน เปนประธาน 
    - ผูแทนสวนราชการใน ก.จ.จ. 2 คน เปนกรรมการ 
    - ผูทรงคุณวุฒิ 1 คน เปนกรรมการ 
    - นายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนกรรมการ 
     หรือผูที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมาย 1 คน  
    - ทองถิ่นจังหวัด เปนกรรมการ 
    - ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด เปนกรรมการ 
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    - ผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เปนเลขานุการ 
     ซ่ึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแตงตั้ง 
   (2) กรณีการสอบคัดเลือกในสายงานผูปฏิบัติ ใหแตงตั ้งปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดเปนประธานกรรมการ และผูแทนหนวยราชการที่เกี่ยวของหรือขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดเปนกรรมการ 
 ขอ 4 คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกอาจตั้งกรรมการออกขอสอบ กรรมการ
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง หรือกรรมการหรือเจาหนาที่ดําเนินการในเรื่องการกรอกคะแนน
หรือเร่ืองอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกไดตามความจําเปน 
 ขอ 5 ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกกําหนด วัน เวลา สถานที่สอบขอเขียน 
สัมภาษณ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบไดเทาที่จําเปน และไมขัดตอหลักสูตรและวิธีการดําเนินการ
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี้ แลวใหประธานกรรมการประกาศกอนวันสอบไมนอยกวา 5 วันทําการ 
 ขอ 6 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก ใหเปนไปตามที่กําหนดทายประกาศนี้ 
 ขอ 7 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดประกาศรับสมัครสอบ โดยระบุชื่อตําแหนงที่จะแตงตั้ง
คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก และขอความอื่นที่ผูสมัครสอบ
ควรทราบ 
 ขอ 8 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดใหมีเจาหนาที่รับสมัครสอบโดยใหมีกําหนดเวลา
รับใบสมัครสอบไมนอยกวา 10 วันทําการ 
 ขอ 9 ผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกจะตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนด
ในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ตามขอ 6 ในวันรับสมัครสอบคัดเลือก 
 ขอ 10 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบกอนวันสอบไมนอยกวา 
5 วันทําการ 
 ขอ 11 การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบคัดเลือกไดใหถือเกณฑวา ตองเปนผูสอบไดคะแนน
ในแตละภาคที่สอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละหกสิบ ทั้งน้ีใหคํานึงถึงหลักวิชาวัดผลดวย 
 ขอ 12 การสอบคัดเลือกจะตองสอบตามหลักสูตรทุกภาค แตคณะกรรมการดําเนินการ
สอบคัดเลือกจะกําหนดใหผูสมัครสอบสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป หรือภาคความรูความสามารถที่ใช
เฉพาะตําแหนงกอนแลว จึงใหผูสอบไดคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไวในขอ 11 สอบในภาคอื่นตอไปก็ได 
 ขอ 13 ในกรณีที่ปรากฏวามีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตอันอาจทําใหเกิดความ
ไมเปนธรรมในการสอบคัดเลือก ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก รายงานใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดทราบเพื่อพิจารณาวาจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมด หรือจะพิจารณา
ยกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตตามแตจะเห็นสมควร ถาหากองคการบริหาร
สวนจังหวัดใหยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแลว ก็ใหดําเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม 
สําหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตไมมีสิทธิเขาสอบอีกตอไป 
 ขอ 14 เม่ือไดดําเนินการสอบคัดเลือกเสร็จแลว ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก
รายงานผลการสอบตอองคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ือจะไดประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกไดตอไป 
 ขอ 15 การขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได ใหเรียงลําดับที่จากผูสอบไดคะแนนรวมสูงลงมา
ตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากันใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน ใหผูไดคะแนน
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ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงเทากัน ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 
 ขอ 16 บัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหใชไดไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันขึ้นบัญชี แตถามีการสอบ
คัดเลือกอยางเดียวกันนั้นอีก และไดขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหมแลว บัญชีผูสอบคัดเลือกไดครั้งกอน
เปนอันยกเลิก 
 กรณีองคการบริหารสวนจังหวัดไมมีบัญชีสอบคัดเลือกในตําแหนงใดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนั้นอาจขอใชบัญชีจากคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดหรือองคการ
บริหารสวนจังหวัดอื่นในตําแหนงเดียวกันกับตําแหนงที่จะแตงตั้ง หรือตําแหนงอื่นที่กําหนดคุณวุฒิ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงของตําแหนงนั้นได
เฉพาะในสายงานผูปฏิบัติโดยใหขอใหบัญชีตามลําดับที่ 
 ขอ 17 ในการดําเนินการสอบคัดเลือกใหองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการดังตอไปน้ี 
   (1) สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบ 1 ชุด และสําเนาประกาศ
รับสมัครสอบ 3 ชุด ไปยังคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกอนเริ่มรับสมัคร
ไมนอยกวา 7 วัน ทําการ โดยใหสงสําเนาประกาศรับสมัครสอบ จํานวน 1 ชุด ใหคณะกรรมการกลาง
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดทราบดวย 
   (2) เม่ือการสอบเสร็จสิ้นแลวใหสงเอกสารไปยังคณะกรรมการองคการบริหารสวน
จังหวัด ภายใน 5 วันทําการ นับตั้งแตวันประกาศผลสอบดังตอไปน้ี 
    (ก) ขอสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง 1 ชุด 
    (ข) บัญชีกรอกคะแนน 1 ชุด 
    (ค) สําเนาบัญชีผูสอบคัดเลือกได 2 ชุด 
   (3) เมื่อมีการยกเลิกการขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกได หรือขึ้นบัญชีผูใดไวตามเดิม
ใหรายงานไปยังสํานักงาน ก.จ. ภายใน 7 วันทําการ นับตั้งแตวันยกเลิกหรือขึ้นบัญชีผูน้ัน 
   (4) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ
เขาสอบ กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ประกาศผลสอบหรืออ่ืนๆ นอกจากที่กําหนดไวเดิม ใหรายงาน
ไปยังสํานักงาน ก.จ. โดยดวนที่สุด 

    ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 
 
 
 

(นายประชา มาลีนนท) 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
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ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

   เร่ือง หลักเกณฑคุณสมบัติของผูมีสิทธิสอบคัดเลือก 
     สําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (เพิ่มเติม) 

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

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมมติคณะกรรมการกลางขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑคุณสมบัติของผูมีสิทธิสอบคัดเลือก คัดเลือก สําหรับขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (5) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบขอ 4 และขอ 5 แหงประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง 
การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 
คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) ในการประชุมครั้งที่ 11/2546 เม่ือวันที่ 
25 ธันวาคม 2546 พิจารณาเห็นวา เพ่ือเปนการสนับสนุนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหมี
ความกาวหนาในการปฏิบัติหนาที่ จึงมีมติใหกําหนดหลักเกณฑคุณสมบัติของผูมีสิทธิสอบคัดเลือก 
คัดเลือก สําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ิมเติม ดังน้ี 

1. กําหนดคุณสมบัติของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูมีสิทธิสอบคัดเลือก 
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาฝาย (นักบริหาร...ระดับ 7) ดังน้ี 

 1.1 ดํารงตําแหนง 7ว หรือ 7 วช มาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือดํารงตําแหนงบริหารอ่ืน
ในระดับ 7 ซ่ึงโอนมาจากสวนราชการหรือทองถิ่นประเภทอื่นและเปนตําแหนงบริหารที่คณะกรรมการ
กลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดไดเทียบเทาแลว โดยมีระยะเวลาดํารงตําแหนงบริหาร
ดังกลาวไมนอยกวา 4 ป 

 1.2 มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามที่กําหนดไว
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนงในฐานะหัวหนาหนวยงานในระดับ 7 

 1.3 เคยปฏิบัติงานในความรับผิดชอบตามหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป 

2. กําหนดคุณสมบัติของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูมีสิทธิสอบคัดเลือก 
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง (นักบริหาร...ระดับ 8) ดังน้ี 

 2.1 ดํารงตําแหนง 8ว หรือ 8 วช มาแลวไมนอยกวา 6 ป หรือดํารงตําแหนงบริหารอ่ืน
ในระดับ 8 ซ่ึงโอนมาจากสวนราชการหรือทองถิ่นประเภทอื่นและเปนตําแหนงบริหารที่คณะกรรมการ
กลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดไดเทียบเทาแลว โดยมีระยะเวลาดํารงตําแหนงบริหาร
ดังกลาวไมนอยกวา 6 ป 
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 2.2 มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามที่กําหนดไว
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 2.3 เคยปฏิบัติงานในความรับผิดชอบตามหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป  

 ทั้งน้ี ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

    ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 
 
 
 

(นายประชา มาลีนนท) 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
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มติคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) 
เรื่อง หลักเกณฑคุณสมบตัิของผูมีสิทธสิอบคัดเลือก คัดเลือก ของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

..................................................... 

 อาศัยอํานาจตามมาตรา 17 (5) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 ประกอบขอ 4 และขอ 5 แหงประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน 
การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 คณะกรรมการกลาง
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2545 
ไดมีมติเห็นชอบกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิสอบคัดเลือก คัดเลือก ของขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด และ ก.จ.ในการประชุมครั้งที่ 5/2545 เม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 เห็นชอบมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงผูบริหาร 6 สายงาน โดยกําหนดระยะเวลาการขึ้นสูตําแหนงในระดับตางๆ ดังน้ันเพ่ือให
คุณสมบัติของผูมีสิทธิสอบคัดเลือก คัดเลือกสอดคลองกับมาตรฐานกําหนดตําแหนง จึงกําหนด
คุณสมบัติของผูมีสิทธิสอบคัดเลือก คัดเลือก ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ดังน้ี 

1. การสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงานของตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจาก ระดับ 3 
 1.1 ตําแหนงที่เปดสอบ 
  ทุกตําแหนงของงสายงานที่เริ่มตนจาก ระดับ 3 
 1.2 คุณสมบัติผูมีสิทธิสอบคัดเลือก 
  1) ดํารงตําแหนงขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดไมต่ํากวา ระดับ 3 ของสายงาน
ที่เริ่มตนจาก ระดับ 1 หรือ ระดับ 2 
  2) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.จ. 
กําหนดของตําแหนงที่เปดสอบ 
  3) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้น 6,360 บาท 
2. การสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงานผูปฏิบัติเปนสายงานผูบริหาร 
 2.1 ตําแหนงที่เปดสอบ 
  1) นักบริหารงานทั่วไป 6 
  2) นักบริหารงานนโยบายและแผน 6 
  3) นักบริหารงานคลัง 6 
  4) นักบริหารงานชาง 6 
  5) นักบริหารงานสาธารณสุข 6 
 2.2 คุณสมบัติของผูมีสิทธิสอบคัดเลือก 
  2.2.1 ตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 
   1) ดํารงตําแหนงขาราชการองคการบรหิารสวนจังหวัดไมต่ํากวา ระดับ 6 และ 
   2) เคยปฏิบัติงานในความรับผิดชอบตามหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
   3) เคยปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป หรืองานเลขานุการ หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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   4) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานทั่วไประดับ 6 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.จ.กําหนด 
  2.2.2 ตําแหนงนักบริหารงานนโยบายและแผน ระดับ 6 
   1) ดํารงตําแหนงขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดไมต่ํากวา ระดับ 6 และ 
   2) เคยปฏิบัติงานในความรับผิดชอบตามหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
   3) เคยปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
   4) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานนโยบายและแผน 
ระดับ 6 ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.จ.กําหนด 
  2.2.3 ตําแหนงนักบริหารงานคลัง ระดับ 6 
   1) ดํารงตําแหนงขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดไมต่ํากวา ระดับ 6 และ 
   2) เคยปฏิบัติงานในความรับผิดชอบตามหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
   3) เคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานดานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานตรวจสอบ
ภายใน งานพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
   4) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานคลัง ระดับ 6 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.จ.กําหนด หรือ 
   5) ไดดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานการเงินและบัญชี 5 สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดมาแลวไมนอยกวา 2 ป 
  2.2.4 นักบริหารงานชาง ระดับ 6 
   1) ดํารงตําแหนงขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดไมต่ํากวา ระดับ 6 และ 
   2) เคยปฏิบัติงานในความรับผิดชอบตามหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
   3) เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทางชาง หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
   4) มีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงนักบริหารงานชาง  ระดับ  6 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.จ.กําหนด 
  2.2.5 นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 6 
   1) ดํารงตําแหนงขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดไมต่ํากวา ระดับ 6 และ 
   2) เคยปฏิบัติงานในความรับผิดชอบตามหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
   3) เคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงานสาธารณสุข หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป 
   4) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานสาธารณสุข 
ระดับ 6 ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.จ.กําหนด 
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คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 
 1. ตําแหนงที่เปดคัดเลือก 
  1.1 นักบริหารงาน... 
   1) หัวหนาหนวยงานในระดับ 7 (นักบริหารงาน.....ระดับ 7) 
   2) ผูอํานวยการกองระดับ 7 หรือที่ ก.จ.เทียบเทา (นักบริหารงาน.....ระดับ 7) 
   3) ผูอํานวยการกองระดับ 8  (นักบริหารงาน.....ระดับ 8) 
   4) ผูอํานวยการกองระดับ 9  (นักบริหารงาน.....ระดับ 9) 
  1.2 นักบริหารงานองคการบริหารสวนจังหวัด 
   1) รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ระดับ 7 
    (นักบริหารงานองคการบริหารสวนจังหวัด ระดับ 7) 
   2) รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ระดับ 8 
    (นักบริหารงานองคการบริหารสวนจังหวัด ระดับ 8) 
   3) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ระดับ 8 
    (นักบริหารงานองคการบริหารสวนจังหวัด ระดับ 8) 
   4) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ระดับ 9 
    (นักบริหารงานองคการบริหารสวนจังหวัด ระดับ 9) 
 2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิคัดเลือก 
  2.1 หัวหนาหนวยงาน (หัวหนาฝาย) ในระดับ 7 (นักบริหารงาน.....ระดับ 7) 
   1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามที่กําหนดไว
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ในฐานะหัวหนาหนวยงานในระดับ 7 
   2) ตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนในระดับ 7 
  2.2 ผูอํานวยการกอง ระดับ 7 หรือที่ ก.จ. เทียบเทา (นักบริหารงาน.....ระดับ 7) 
   1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามที่กําหนดไว
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ในฐานะผูอํานวยการกองใน ระดับ 7 หรือที่ ก.จ. เทียบเทา 
   2) ตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนในระดับ 7 
  2.3 ผูอํานวยการกอง ระดับ 8 (นักบริหารงาน.....ระดับ 8) 
   1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามที่กําหนดไว
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
   2) ตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนในระดับ 8 
  2.4 ผูอํานวยการสํานัก ระดับ 9 (นักบริหารงาน.....ระดับ 9) 
   2.4.1 ผูอํานวยการสํานักการคลัง ระดับ 9 มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงสําหรับตําแหนงนักบริหารงานการคลัง 6 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือที่ ก.จ. เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานคลังหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
   2.4.2 ตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนในระดับ 9 
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   2.4.3 ผูอํานวยการสํานักงานชาง ระดับ 9 มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงสําหรับตําแหนงนักบริหารงานชาง 6 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือที่ ก.จ. เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานชาง หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
   2.4.4 ตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนในระดับ 9 
  2.5 รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ระดับ 7 (นักบริหารงานองคการบริหารสวนจังหวัด 
ระดับ 7) 
   1) ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางกฎหมาย การปกครอง รัฐศาสตร 
การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร หรือทางอื่นที่ ก.จ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงน้ีได และ 
   2) ไดดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองในระดับ 7 หรือที่ ก.จ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 
2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารงานทองถิ่นหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
   3) ตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนในระดับ 7 
  2.6 รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ระดับ 8 (นักบริหารงานองคการบริหารสวนจังหวัด 
ระดับ 8) 
   1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง นักบริหารงานองคการบริหาร
สวนจังหวัด ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองในระดับ 8 หรือที่ ก.จ.เทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารงานทองถิ่นหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ 
   2) ไดดํารงตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดในระดับ 7 หรือที่ ก.จ.เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ 
   3) ไดดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองในระดับ 7 หรือที่ ก.จ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 
5 ป 
   4) ตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนในระดับ 8 
  2.7 ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ระดับ 8 (นักบริหารงานองคการบริหารสวนจังหวัด 
ระดับ 8) 
   1) ไดดํารงตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดในระดับ 8 หรือที่ ก.จ.เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ 
   2) ไดดํารงตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดในระดับ 7 หรือที่ ก.จ.เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือ 
   3) ไดดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองในระดับ 7 หรือที่ ก.จ.เทียบเทามาแลวไมนอย
กวา 7 ป 
   4) ตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนในระดับ 8 
  2.8 ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ระดับ 9 (นักบริหารงานองคการบริหารสวนจังหวัด 
ระดับ 9) 
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   1) ไดดํารงตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดในระดับ 8 หรือที่ ก.จ.เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ 
   2) ไดดํารงตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดในระดับ 8 หรือที่ ก.จ.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยตองเคยดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงปลัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดในระดับ 8 มาแลวไมนอยกวา 1 ป  
   3) ผานการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.จ.หรือหลักสูตร
นักบริหารระดับสูงที่ ก.จ.รับรอง หากยังไมเคยไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรของสํานักงาน ก.จ.หรือ
หลักสูตรที่สํานักงาน ก.จ.รับรองมากอนจะตองเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรดังกลาวภายในระยะเวลา 
1 ป นับจากวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
 
   ใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 เปนตนไป 
 
 
 

คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



264 

มติคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) 
เร่ือง หลักเกณฑเก่ียวกับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแตงตัง้ผูบรหิาร 

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

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (5) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบขอ 4 และขอ 5 แหงประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง 
การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 
คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) ในการประชุมครั้งที่ 7/2545 เม่ือวันที่ 
29 กรกฎาคม 2545 มีมติเห็นชอบใหยกเวนคุณสมบัติการเขาสูตําแหนงสายงานบริหาร ดังน้ี 

1. ยกเวนคุณสมบัติผูมีสิทธิคัดเลือก สอบคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแตงตั้งผูบริหาร ดังน้ี 
 1.1 ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดที่ดํารงตําแหนงหัวหนาสวนทั้ง 5 สวน และ

เคยมีสิทธิคัดเลือกใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานองคการบริหารสวนจังหวัด (ปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ระดับ 8) มาแลว ยังคงมีสิทธิเขารับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
นักบริหารงานองคการบริหารสวนจังหวัด 7-9 

 1.2 ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดที่เคยมีสิทธิสอบคัดเลือกใหดํารงตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานชาง ระดับ 6 มาแลว ยังคงมีสิทธิสอบคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
นักบริหารงานชาง ระดับ 6 

 1.3 ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดที่เคยมีสิทธิสอบคัดเลือกใหดํารงตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานการเงินและบัญชี ระดับ 6 มาแลว ยังคงมีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงนักบริหารงานคลัง ระดับ 6 

2. การยกเวนคุณสมบัติตามขอ 1 มีเง่ือนไขวา หากไดรับการบรรจุแตงตั้งตองเขารับการ
ฝกอบรมในหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) กําหนด 

3. การยกเวนคุณสมบัติตามขอ 1.2 ใหมีการกําหนดระยะเวลา 4 ป นับแตมีประกาศ
กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัด 

ใหมีผลตั้งแตวันที่ 29 กรกฎาคม 2545 เปนตนไป 
 
 
 

คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
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ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) 

เร่ือง กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
******************************** 

 โดยที่เปนการสมควรจัดใหมีการแกไขประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด เรื่องกําหนดการคัดเลือกสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ 
18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2545 เพ่ือใหสอดคลองกับความเปนจริง และสภาวการณปจจุบัน 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา 17 (5) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 ประกอบกับขอ 5 แหงประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
(ก.จ.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย 
การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 
คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2547 เม่ือวันที่ 
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ไดมีมติใหประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขกําหนดการคัดเลือกสําหรับ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ดังตอไปน้ี 
 ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) 
เร่ือง กําหนดการคัดเลือกสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2545 
 ขอ 2 การคัดเลือกขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ในระดับที่สูงขึ้นใหดําเนินการได 4 กรณี ดังน้ี 
   (1) การคัดเลือกขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ในระดับสูงขึ้นในระดับควบ สําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงระดับควบ 
   (2) การคัดเลือกขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ในระดับสูงขึ้นนอกระดับควบ สําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ 
   (3) การคัดเลือกขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ในระดับสูงขึ้นนอก ระดับควบ สําหรับตําแหนงวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
   (4) การคัดเลือกขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตําแหนงผูบริหารของ
องคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 
 ขอ 3 การคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ใหดํารงตําแหนง
ในระดับที่สูงขึ้นในระดับควบ สําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงระดับควบตามขอ 2 (1) ใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดเปนผูดําเนินการคัดเลือก 
   การคัดเลือกตามวรรคหนึ่งใหองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการตามหลักเกณฑ
และเง่ือนไขที่คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด ภายใตกรอบกําหนด ดังน้ี 



266 

   (1) ขาราชการผู น้ันเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้ง ตามประกาศกําหนดการเลื่อนและแตงตั้งขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 
   (2) ใหดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินบุคคล และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่ผานมาของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูน้ัน 
   (3) ใหองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดแบบประเมินบุคคลและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม (2) โดยตองมีรายการดังตอไปน้ี 
    (ก) ขอมูลเกี่ยวกับผูรับการประเมิน 
    (ข) หนาที่ความรับผิดชอบและความรูความสามารถที่ตองการของตําแหนงที่

จะประเมิน 
    (ค) การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตําแหนง 
    (ง) สรุปความเห็นในการประเมินของผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 
   (4) เกณฑการตัดสินการประเมินวาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดที่จะผาน
การประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ตองมีมาตรฐานเทียบไดไมต่ํากวาที่ ก.พ.
กําหนดไวเปนมาตรฐานสําหรับขาราชการพลเรือน 
   (5) ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ในระดับสูงขึ้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
 ขอ 4 การคัดเลือก เพื่อแตงตั้งขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหดํารงตําแหนง
ในระดับที่สูงขึ้นนอกระดับควบ สําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ
ตามขอ 2 (2) ใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูดําเนินการ 
   การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ใหองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการตามหลักเกณฑ
และเง่ือนไขที่คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด ภายใตกรอบกําหนด ดังน้ี 
   (1) ขาราชการผู น้ันเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้ง ตามประกาศกําหนดการเลื่อนและแตงตั้งขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 
   (2) ใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน จํานวนไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวย
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด เปนประธานกรรมการ และผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการ
เปนกรรมการ โดยใหหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ 
   (3) ใหดําเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมิน
คุณลักษณะของบุคคลและประเมินผลงานที่ผานมาของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูน้ัน 
   (4) ใหคณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2) กําหนดแบบ และวิธีการประเมิน
คุณสมบัติของบุคคล คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงานตาม (3) โดยตองมีรายการดังตอไปน้ี 
    (ก) ขอมูลเกี่ยวกับผูรับการประเมิน 
    (ข) หนาที่ความรับผิดชอบและความรูความสามารถที่ตองการของตําแหนงที่

จะประเมิน 
    (ค) การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตําแหนง 
    (ง) เอกสารแสดงผลการปฏิบัติงานหรือผลงานทางวิชาการ 
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    (จ) สรุปความเห็นในการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 
   (5) เกณฑการตัดสินการประเมินวาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดที่จะผาน
การประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ตองมีมาตรฐานเทียบไดไมต่ํากวาที่ ก.พ.
กําหนดไวเปนมาตรฐานสําหรับขาราชการพลเรือน 
   (6) ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
ระดับสูงขึ้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
 ขอ 5 การคัดเลือก เพ่ือแตงตั้งขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหดํารงตําแหนง
ในระดับสูงขึ้น นอกระดับควบ สําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ตามขอ 2 (3) ใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูดําเนินการ 
   การคัดเลือกตามวรรคหนึ่งใหองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการตามหลักเกณฑ
และเง่ือนไขที่คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดภายใตกรอบกําหนด ดังน้ี 
   (1) ขาราชการผู น้ันเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้ง ตามประกาศกําหนดการเลื่อนและแตงตั้งขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 
   (2) ใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน จํานวนไมนอยกวา 5 คน 
    (ก) กรณีเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
หรือตําแหนงวิชาชีพเฉพาะระดับ 7 ใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการ ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดเปนประธานกรรมการ และผูแทนสวนราชการที่
เกี่ยวของ หรือผูทรงคุณวุฒิอ่ืนที่มีความรูความสามารถในงานดานวิชาชีพน้ันโดยเฉพาะ เปนกรรมการ 
โดยใหหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเปนเลขานุการ 
    (ข) กรณีเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงวิชาชีพเฉพาะระดับ 8 ขึ้นไป หรือ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงเชี่ยวชาญเฉพาะระดับ 9 ขึ้นไป ใหคณะกรรมการขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถ
ในงานดานวิชาชีพน้ัน โดยเฉพาะ หรือมีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญในงานดานนั้น
โดยเฉพาะ ตามที่คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) ประกาศกําหนด 
   (3) ใหดําเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมิน
คุณลักษณะของบุคคลและประเมินผลงานของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูน้ัน 
   (4) ใหคณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2) กําหนดแบบ และวิธีการประเมิน
คุณสมบัติของบุคคล คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ตาม (3) โดยตองมีรายการดังตอไปน้ี 
    (ก) ขอมูลเกี่ยวกับผูรับการประเมิน 
    (ข) หนาที่ความรับผิดชอบและความรูความสามารถที่ตองการของตําแหนงที่

จะประเมิน 
    (ค) การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตําแหนง 
    (ง) เอกสารแสดงผลงานทางวิชาการในตําแหนงวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ

เฉพาะ 
    (จ) สรุปความเห็นในการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 
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   (5) เกณฑการตัดสินการประเมินวาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดที่จะผาน
การประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ตองมีมาตรฐานเทียบไดไมต่ํากวาที่ ก.พ. 
กําหนดไวเปนมาตรฐานสําหรับขาราชการพลเรือน 
   (6) ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
ระดับสูงขึ้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
 ขอ 6 การคัดเลือก เพ่ือแตงตั้งขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหดํารงตําแหนงใน
ระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนง ผูบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัดตามขอ 2(4) ใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดเปนผูดําเนินการคัดเลือก ในกรณีที่องคการบริหารสวนจังหวัดไมสามารถดําเนินการไดอาจ
รองขอใหคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ
ดําเนินการแทนก็ได 
   การคัดเลือกตามวรรคหนึ่งใหองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการตามหลักเกณฑ
และเง่ือนไขที่คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด ภายใตกรอบกําหนด ดังน้ี 
   (1) แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกจํานวนไมนอยกวา 7 คน ประกอบดวย 
    - ผูทรงคุณวุฒิใน ก.จ.จ. 1 คน เปนประธาน 
    - ผูแทนสวนราชการใน ก.จ.จ. 2 คน  เปนกรรมการ 
    - ผูทรงคุณวุฒิ 1 คน เปนกรรมการ 
    - นายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนกรรมการ 
     หรือผูแทนนายกองคการบรหิารสวนจังหวัด 
    - ทองถิ่นจังหวัด เปนกรรมการ 
    - ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด เปนกรรมการ 
    - ผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เปนเลขานุการ 
     ซ่ึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแตงตั้ง 
   (2) เกณฑและวิธีการคัดเลือกใหดําเนินการโดยวิธีการสัมภาษณ วิธีการประเมิน
หรือวิธีอ่ืนใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีตามความเหมาะสม โดยกําหนดรายการดังตอไปน้ี 
    (ก) สมรรถนะหลักทางการบริหาร (150 คะแนน) 
     (1) วิสัยทัศนและผลงาน (70 คะแนน) 
      (ก) วิสัยทัศน  จํานวน 20 คะแนน 
      วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะขอรับการคัดเลือกผูเขารับ
การคัดเลือกจะตองจัดทําเอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก 
      (ข) ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต จํานวน 25 คะแนน 
       ผูเขารับการคัดเลือกจะตองจัดทําเอกสารแสดงผลงานที่ประสบ
ความสําเร็จมาแลว และเกิดผลดีและเปนประโยชนตอทางราชการ สามารถที่จะนําไปเปนตัวอยางแกผูอ่ืน
หรือหนวยงานสวนราชการอื่นได เชน การจัดโครงการใหมๆ ที่ประชาชนไดรับประโยชนจํานวนมากๆ 
หรือการคิดคนแนวทางบริหารงานใหมๆ และสามารถนําไปปฏิบัติจนประสบผลสําเร็จไดผลดียิ่ง โดยให
จัดทําเปนเอกสารนําเสนอคณะกรรมการคัดเลือก (อาจจัดทํารวมกับวิสัยทัศนก็ได) 
      (ค) ความรอบรูงานในหนาที่ จํานวน 25 คะแนน 
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       ความรอบรูงานในหนาที่ พิจารณาจากความรูงานในหนาที่ของ
ตําแหนงที่จะแตงตั้งตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายองคการบริหารสวนจังหวัด กฎหมายระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น กฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น กฎหมายเกี่ยวของกับองคการบริหารสวนจังหวัดในสายงานที่ปฏิบัติรวมทั้งความรูเกี่ยวกับ
เหตุการณปจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
     (2) ความสามารถในการบริหาร  (30 คะแนน) 
      (ก) ความรอบรูในการบริหาร จํานวน 10 คะแนน 
       ผูเขารับการประเมินจะตองมีความรอบรูในเรื่องการบริหาร เชน 
หลักการบริหารสมัยใหม การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ เทคนิคการบริหารตางๆ 
      (ข) ความชํานาญการในการบริหาร จํานวน 10 คะแนน 
       ความชํานาญในการบริหารพิจารณาจากการตัดสินใจ การคิด
เชิงกลยุทธ ความเปนผูนํา ปฏิภาณไหวพริบความสามารถในการแกไขปญหาตางๆ ปญหาเฉพาะหนา 
ของผูเขารับการคัดเลือก 
      (ค) การบริหารงานบุคคล จํานวน 10 คะแนน 
       การบริหารงานบุคคล พิจารณาจากการยืดหยุนและปรับตัว 
ทักษะในการสื่อสาร การประสานสัมพันธ ของผูเขารับการคัดเลือก การประสานงานกับสวนอ่ืน 
     (3) บุคลภาพและภาวะผูนํา  (50 คะแนน) 
      (ก) ความอุตสาหะ  จํานวน 5 คะแนน 
       พิจารณาจากความมีมานะ อดทน และเอาใจใสในหนาที่การงาน 
กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาใหกับทางราชการ มีความขยันหม่ันเพียร 
      (ข) มนุษยสัมพันธ  จํานวน 5 คะแนน 
       มนุษยสัมพันธ พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงาน
รวมกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ยอมรับในความสามารถของผูรวมงาน
ทุกระดับ แกไขและลดขอขัดแยงอันอาจจะเปนอุปสรรคตองานราชการและหรือความสามารถในการสราง
ความสัมพันธอันดีกับประชาชนผูมาติดตอรวมทั้งเต็มใจในการใหความชวยเหลือและบริการผูมาติดตอ 
      (ค) ความสามารถในการสื่อความหมาย  จํานวน 5 คะแนน 
       ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากความสามารถ
ในการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา
และเพื่อนรวมงานความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสม 
      (ง) ปฏิภาณไหวพริบ  จํานวน 5 คะแนน 
       พิจารณาความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาหรือตอบ
คําถามในสภาวการณคับขันทันทีทันใด ไมจําเปนตองวัดความรู 
      (จ) สรางและประชาสัมพันธวิสัยทัศนขององคกร จํานวน 10 คะแนน 
       พิจารณาความริเริ่มสรางสรรคและประชาสัมพันธวิสัยทัศนของ
องคกรโนมนาวผูอ่ืนใหยอมรับและมุงวิสัยทัศนขององคกร 
      (ฉ) สนับสนุนผู อ่ืนทั้งในดานการใหคําแนะนําและการใหอํานาจ 
จํานวน 10 คะแนน 
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       พิจารณาจากการใหการสนับสนุนผูอ่ืนทั้งในดานการใหคําแนะนํา
และการใหอํานาจใหสามารถเจริญกาวหนา และมีความชํานาญการในการบริหาร โดยมุงเนนการพัฒนา
ทั้งในระดับบุคคลทีมงานและระดับองคกรในดานทัศนคติการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ 
      (ช) ริเร่ิมเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง จํานวน 10 คะแนน 
       พิจารณาจากการริเริ่มเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เปน
ประโยชนตอองคกร เพ่ือใหองคกรสามารถบรรลุวิสัยทัศน การใหการสนับสนุนผูอ่ืนในองคกรใหนํา
ความคิดริเร่ิมที่เปนประโยชนตอองคกรมาปฏิบัติใหเปนผลสําเร็จโดยมุงเนนการสนับสนุน ดานการ
กําหนดขอบเขต ขั้นตอนและชวงเวลาที่เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลง 
    (ข) คะแนนคุณสมบัติ 50 คะแนน 
     (1) เงินเดือน 10 คะแนน 
     (2) อายุราชการ 10 คะแนน 
     (3) ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานและระดับปจจุบัน 10 คะแนน 
     (4) ความดีความชอบยอนหลัง 5 ป 10 คะแนน 
     (5) วุฒิการศึกษา 5 คะแนน 
     (6) การรักษาวินัย (ยอนหลัง 5 ป) 5 คะแนน 
   (3) คณะกรรมการคัดเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ กรรมการประเมินความ
เหมาะสมกับตําแหนง หรือเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการคัดเลือกไดตามความจําเปน 
   (4) ใหคณะกรรมการคัดเลือกกําหนดวัน เวลา สถานที่ดําเนินการคัดเลือกและ
ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกไดเทาที่จําเปน และไมขัดตอเกณฑและวิธีการคัดเลือกนี้ แลวใหประธาน
กรรมการประกาศกอนวันดําเนินการคัดเลือกไมนอยกวา 5 วันทําการ 
   (5) ใหคณะกรรมการคัดเลือกประกาศรับสมัครการคัดเลือก โดยระบุรายละเอียด
ในเรื่อง ชื่อ ตําแหนงที่จะดําเนินการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้ง คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมี
สิทธิสมัครเขารับการคัดเลือกสําหรับตําแหนงนั้น วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร เอกสารและหลักฐานที่
ใชในการสมัครเกณฑและวิธีการคัดเลือก การประกาศผลการคัดเลือก และเรื่องอ่ืนๆ หรือขอความอื่นที่
ผูสมัครควรทราบ โดยใหปดประกาศรับสมัครการคัดเลือกนั้นไวในที่เปดเผย ณ สถานที่รับสมัครกอน
วันที่เริ่มรับสมัคร และจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใดตามความเหมาะสมดวยก็ได 
   (6) ใหคณะกรรมการคัดเลือกจัดใหมีเจาหนาที่รับสมัคร โดยใหมีกําหนดเวลา
รับสมัครเขารับการคัดเลือกไมนอยกวา 15 วันทําการ 
   (7) ขาราชการผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือกตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน
ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้งในวันรับสมัคร ตาม
ประกาศกําหนดการเลื่อนและแตงตั้งขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหดํารงตําแหนงในระดับที่
สูงขึ้น และไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอัตราเงินเดือนในระดับที่จะไดรับการแตงตั้งน้ัน 
   (8) ในกรณีขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดขององคการบริหารสวนจังหวัด
อ่ืน ประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกในตําแหนงน้ี จะตองยื่นหนังสือรับรองขององคการบริหารสวน
จังหวัดที่ตนสังกัดอยู วาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในประกาศการรับสมัคร 
   (9) ใหคณะกรรมการคัดเลือกประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกกอนวัน
ดําเนินการคัดเลือกไมนอยกวา 5 วันทําการ 
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   (10) ในการดําเนินการคัดเลือก ใหเลขานุการคณะกรรมการเสนอรายชื่อขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดที่สมัครเขารับการคัดเลือกในตําแหนงที่จะแตงตั้ง ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวนและ
อยูในหลักเกณฑที่จะเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงที่จะแตงตั้งไดตอคณะกรรมการ โดยขอมูลดังกลาวจะตอง
ประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี 
    (ก) รายละเอียดเก่ียวกับหนาที่ความรับผิดชอบ และความตองการของ
ตําแหนงที่จะแตงตั้ง เชน ขอบเขตของงานในหนาที่ของตําแหนง ลักษณะงานเทคนิคและวิธีการทํางาน 
การควบคุมบังคับบัญชา ความสัมพันธกับตําแหนงอ่ืน และขอมูลอ่ืนๆ เกี่ยวกับงานของตําแหนงที่จะ
แตงตั้งอันจะเปนประโยชนตอการใชดุลพินิจของคณะกรรมการ ตลอดจนคุณลักษณะของบุคคลที่จะ
สามารถทํางานไดอยางประสิทธิภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค และจําเปนตอการปฏิบัติงาน
ในตําแหนง เปนตน 
    (ข) ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับประวัติการรับราชการ และประวัติสวนตัวของ
ผูสมัครเขารับการคัดเลือก เสนอชื่อเพ่ือรับการพิจารณาความเหมาะสมทุกคน รวมทั้งประวัติการศึกษา
การฝกอบรม ดูงาน ประสบการณ ความสามารถ ความชํานาญ หรือคุณลักษณะพิเศษ ผลงานสําคัญ
พิเศษหรือผลงานที่เปนที่ประจักษในความสามารถของขาราชการ ประวัติทางวินัยในอดีตของขาราชการ
ผูน้ัน ซ่ึงควรเปนขอมูลที่เก็บอยางเปนระบบ และไดรับการแกไขเพ่ิมเติมใหสมบูรณและทันสมัยอยูเสมอ 
    (ค) ขอมูลยอนหลัง 2 ป เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานประจําปของผูสมัคร
เขารับการคัดเลือกทุกคน และความเห็นของผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับความเหมาะสม และความพรอม
หรือไมพรอมที่จะเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ซ่ึงไดใหไวภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ป กอนวันเสนอ
ขอมูลตอคณะกรรมการ 
   (11) ใหคณะกรรมการคัดเลือกรวมคะแนนสัมภาษณ และคะแนนคุณสมบัติแลว
จัดลําดับจากผูที่ไดคะแนนสูงสุดไปหาผูที่ไดคะแนนต่ําสุดและใหพิจารณาผูที่อยูในลําดับที่ดีกวาจะไดรับ
การแตงตั้งกอนผูที่อยูในลําดับถัดไป และหากคะแนนของแตละบุคคลปรากฏวาคะแนนรวมเทากันให
จัดลําดับผูที่คะแนนเทากัน ดังน้ี 
    (ก) ถาคะแนนรวมเทากันใหพิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ 
    (ข) ถาคะแนนสัมภาษณเทากันใหพิจารณาจากผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในตําแหนงระดับปจจุบันกอน 
    (ค) ถาไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตําแหนงและระดับพรอมกันใหพิจารณา
จากเงินเดือนมากกวา 
    (ง) ถาเงินเดือนเทากัน ใหพิจารณาจากอายุราชการ 
    (จ) ถาอายุราชการเทากัน ใหพิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณขั้นสูงกวา 
    (ฉ) ถาไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นเดียวกันใหพิจารณาผูใดไดรับกอน 
    (ช) ถาไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณในชั้นเดียวกันพรอมกันใหพิจารณาผูใด
มีอายุมากกวา 
   (12) เม่ือไดดําเนินการคัดเลือกเสร็จแลว ใหคณะกรรมการคัดเลือกรายงานผลการ
คัดเลือกตอองคการบริหารสวนจังหวัด โดยจัดทําบัญชีรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือกและจัดเรียงลําดับตาม
ผลคะแนนตามขอ (11) โดยใหระบุคะแนนที่ได ไวในประกาศดวย เพ่ือจะไดประกาศผลการคัดเลือก และ
แจงใหองคการบริหารสวนจังหวัดแตงตั้งผูที่ไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงที่คัดเลือกตามลําดับตอไป 
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   (13) ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแตงตั้งผูไดรับคัดเลือก ใหดํารงตําแหนง
บริหารขององคการบริหารสวนจังหวัด ตามลําดับที่ในประกาศผลการคัดเลือก โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
   (14) กรณีที่มีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวางและภายหลังมี
ตําแหนงวางเพ่ิมอีกก็อาจใหองคการบริหารสวนจังหวัดแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกที่เหลืออยูในลําดับที่
ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้นใหดํารงตําแหนงได หรืออาจดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได ทั้งน้ีให
อยูในดุลยพินิจองคการบริหารสวนจังหวัด 
 ขอ 7 เมื่อไดมีการดําเนินการคัดเลือกตามที่กําหนดในประกาศนี้ ใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดดําเนินการดังตอไปน้ี 
   (1) สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบ 1 ชุด และสําเนา
ประกาศรับสมัครสอบ 2 ชุด ไปยังคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกอนเร่ิมรับสมัคร
ไมนอยกวา 7 วันทําการ โดยใหสงสําเนาประกาศรับสมัครสอบ จํานวน 1 ชุด ใหคณะกรรมการกลาง
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดทราบดวย 
   (2) เม่ือการคัดเลือกเสร็จสิ้น ใหองคการบริหารสวนจังหวัดรายงานไปยัง
คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ภายใน 5 วันทําการ นับแตวันเลื่อนและแตงตั้ง
ผูไดรับคัดเลือกตามขอ 2 และขอ 3 หรือวันประกาศผลการคัดเลือกตามขอ 4 โดยใหสงเอกสารดังตอไปน้ี 
    (ก) สําเนาคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งขาราชการ 1 ชุด 
    (ข) สําเนาบัญชีการกรอกคะแนน 1 ชุด 
    (ค) สําเนาประกาศผลการคัดเลือก 1 ชุด 
   (3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครเขารับการคัดเลือก ประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก กําหนดวัน เวลา และสถานที่ดําเนินการคัดเลือก ประกาศผลการ
คัดเลือกและอ่ืนๆ นอกจากที่กําหนดไวเดิมใหรายงานสํานักงาน ก.จ. โดยดวนที่สุด 

    ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 
 
 
 

(นายประชา มาลีนนท) 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
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ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) 

เร่ือง  หลักเกณฑคุณสมบัติของผูมีสทิธิคัดเลือกสําหรับขาราชการ 
องคการบริหารสวนจังหวดั (เพิ่มเติม) 

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

ตามที่คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) ในการประชุมครั้งที่ 
3/2545 เม่ือวันที่ 22 มีนาคม 2545 ไดมีมติเห็นชอบกําหนดหลักเกณฑคุณสมบัติผูมีสิทธิสอบคัดเลือก
คัดเลือก ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
(ก.จ.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2545 เม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 ไดมีมติเห็นชอบมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงผูบริหาร 6 สายงาน โดยกําหนดระยะเวลาการขึ้นสูตําแหนงในระดับตางๆ ไว น้ัน 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขหลักเกณฑคุณสมบัติของผูมีสิทธิสอบคัดเลือก คัดเลือก
สําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดในสายงานผูบริหาร ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
ระดับ 9 ใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับโครงสรางสวนราชการและระดับตําแหนงผูบริหารขององคการ
บริหารสวนจังหวัด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (5) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับขอ 5 แหงประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน 
การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 คณะกรรมการกลาง
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) ในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เม่ือวันที่ 27 กรกฎาคม 2549 
จึงมีมติใหปรับปรุงแกไขคุณสมบัติผูมีสิทธิคัดเลือกใหดํารงตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
ระดับ 9 ดังน้ี 

1.  ไดดํารงตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ระดับ 8 หรือที่ ก.จ. เทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 2 ป หรือ 

2.  ไดดํารงตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระดับ 8 หรือที่ ก.จ. เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 4 ป และดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดในระดับ 8 มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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3.  ไดดํารงตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ระดับ 8 หรือที่ ก.จ. เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 5 ป และผานการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทองถิ่นระดับสูง (นบสท.) ของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หรือหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่ ก.จ. รับรอง 

 ทั้งน้ี ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

    ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2549 
 
 
 

(นายสมชาย สุนทรวัฒน) 
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบตัิราชการแทน 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



275 

 
ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) 
เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนสายงานในตําแหนง 

ที่เร่ิมตนจากสายงานคุณวุฒิปริญญาตร ี
*************************** 

 อาศัยอํานาจตามมาตรา 17 (5) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 ประกอบกับขอ 22 แหงประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
(ก.จ.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไข การคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย 
การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 
คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2547 เม่ือวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2547 มีมติประกาศกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือก เพ่ือเปลี่ยนสายงานในตําแหนงที่
เริ่มตนจากสายงานที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี ดังน้ี 
 1. องคการบริหารสวนจังหวัดที่มีตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 วาง นอกจาก
การสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือกแลว ใหดําเนินการคัดเลือกขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2 และปจจุบันดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป และมีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่วางนั้น โดยวิธีการคัดเลือกดวยวิธีการประเมิน 
 2. ผูที่ผานการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินตามขอ 1 ตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 
ขึ้นไป จึงมีสิทธิเขารับการฝกอบรม ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดกําหนด สําหรับสายงานตําแหนงที่วางนั้น โดยองคการบริหารสวนจังหวัดตนสังกัดนั้นเปน
ผูจายคาใชจายในการฝกอบรม ซ่ึงกําหนดระยะเวลาในการฝกอบรมหลักสูตรไมนอยกวา 8 สัปดาห 
 กรณีมีผูผานการประเมินหลายคน ใหพิจารณาผูที่ไดคะแนนสูงสุดเขารับการฝกอบรม 
 3. บุคคลที่เขารับการฝกอบรมจะไดรับการบรรจุแตงตั้งไดตอเม่ือไดผานการทดสอบตาม
เน้ือหาวิชาที่เขารับการฝกอบรม โดยไดรับคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด ซ่ึงเม่ือผาน
การฝกอบรมแลวใหองคการบริหารสวนจังหวัดเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.จ.) เพ่ือเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 
ที่วางนั้นได 
 ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 

 
 

(นายประชา มาลีนนท) 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
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ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) 

เร่ือง  หลักเกณฑและเงือ่นไขในการนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเปนประสบการณการบริหาร 
เพื่อลดระยะเวลาในการดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ. 2550 

------------------------------- 

 โดยที่เปนการสมควนสงเสริมใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตําแหนงบริหารได
ศึกษาเพิ่มเติมความรูในคุณวุฒิที่สูงขึ้น เพ่ือจะไดนําความรูที่ไดจากการศึกษาในระดับปริญญโทหรือ
เทียบเทามาใชในการเพิ่มทักษะการบริหารและพัฒนาทองถิ่นใหกาวหนาสืบไป 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17(5) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 และขอ 5 แหงประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน 
การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขันเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 ประกอบกับมติ
คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2550 เม่ือวันที่ 
26 มีนาคม 2550 จึงกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเปน
ประสบการณการบริหารเพื่อประโยชนในการคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหนงบริหารในระดับที่สูงขึ้น ดังน้ี 
 ขอ 1 ประกาศฉบับน้ีเรียกวา ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัด (ก.จ.) เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไขในการนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเปนประสบการณการ
บริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ. 2550 
 ขอ 2 ประกาศนี้มีผลใชบงัคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ 3 คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาซึ่งนํามาเทียบประสบการณบริหารนั้นจะตองเปน
คุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครคัดเลือกเพ่ือเลื่อนระดับที่สูงขึ้น 
 ขอ 4 การนําคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงมา
เทียบเปนประสบการณบริหารเปนระยะเวลา 1 ป เพ่ือ ประโยชนในการคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหนงบริหาร
ในระดับที่สูงขึ้นสามารถนํามาใชไดเฉพาะตําแหนงหัวหนาสวนราชการในระดับ 6 ระดับ 7 หรือระดับ 8  
 ขอ 5 ผูใดไดนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเปนประสบการณเพ่ือลดระยะเวลาการดํารง
ตําแหนงสายงานผูบริหารเฉพาะตําแหนงหัวหนาสวนราชการ ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงจาก 
4 ป เปน 3 ป และไดรับการบรรจุแตงตั้งไปแลวน้ัน ถือวาไดใชสิทธิในการเทีบบประสบการณการบริหาร
ไปแลวไมอาจขอใชสิทธิในครั้งตอไปไดอีก 
 ขอ 6 ใหผูประสงคขอนําคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงมาเทียบเปนประสบการณการบริหารเพื่อประโยชนในการคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนงบริหารใน
ระดับที่สูงขึ้นดําเนินการดังน้ี 
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   6.1 จัดทําแผนหรือคํารับรองการปฏิบัติราชการที่แสดงใหเห็นถึงการพัฒนาองคกร
และตัวชี้วัดความสําเร็จทั้งทางดานประสิทธิภาพและคุณภาพของงานที่จะเกิดขึ้น อันเปนประโยชนตอ
องคกรและประชาชน 
   6.2 จัดทําผลงานอยางนอย 1 ผลงานที่เปนผลสัมฤทธิ์จากการนําความรูที่ได
ศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเทามาใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการที่กอใหเกิดผลดีตอองคการ
บริหารสวนจังหวัดหรือประชาชน 
   6.3 การยื่นผลงานตามขอ 6.1 และขอ 6.2 ใหยื่นไดภายใน 6 เดือนกอนดํารง
ตําแหนงในสายงานนักบริหารงานนั้นครบ 3 ป ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่กําหนด 
 ขอ 7 ให ก.จ.จ. ตรวจประเมินผลงานตามขอ 6.1 และขอ 6.2 ใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน 
นับแตวันที่ไดรับยื่นผลงาน 
 ขอ 8 เม่ือ ก.จ.จ. เห็นชอบใหนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทีบบเปนประสบการณเพ่ือลด
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงเปนเวลา 1 ป ไดแลว ใหรายงานผลตอสํานักงาน ก.จ. เพ่ือตรวจสอบและ
ออกหนังสือรับรอง ใหแกผูผานการประเมินเทียบประสบการณบริหารดังกลาว นําไปประกอบการสมัคร
สอบคัดเลือกเพ่ือเลื่อนระดับที่สูงขึ้นตอไป 
 ขอ 9 ในการแตงตั้งผูบริหารที่นําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบประสบการณการบริหารตาม
ประกาศฉบับน้ี ผูน้ันจะตองผานการฝกอบรมในหลักสูตรนักบริหารงานตามสายงานดวย โดย ก.จ.จ. 
อาจยกเวนใหเขารับการฝกอบรมภายหลัง แตทั้งน้ีตองไมเกิน 1 ป นับแตไดรับแตงตั้ง 

   ประกาศ  ณ  วันที่  30  เมษายน  2550 
 
 
 
 

(นายอารีย  วงศอารยะ) 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 

ประธานกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
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ที่ มท 0809.2/ว 35    กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
      ถนนราชสีมา กทม. 10300 

     23 กุมภาพันธ 2550 

เรื่อง การคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงานเริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2 เปนสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 

เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด  

อางถึง หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0807.3/ว 220 วันที่ 30 มกราคม 2550 

 ตามที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จ. ก.ท. และก.อบต) 
ไดมีมติเห็นชอบกําหนดหลักสูตรการฝกอบรมผูที่ผานการคัดเลือกดวยวิธีการประเมิน เพื่อเปลี่ยน
สายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2 เปนสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 ในตําแหนงเจาหนาที่
วิเคราะหนโยบายและแผน บุคลากร และนักวิชาการการเงินและบัญชี น้ัน 

 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นพิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือใหการคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน
เปนไปตามประกาศหลักเกณฑที่กําหนด จึงขอแจงแนวทางปฏิบัติกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประสงคสงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเขารับการฝกอบรม ดังน้ี 
 1. ตรวจสอบตําแหนงวาง 
  ใหตรวจสอบแผนอัตรากําลัง 3 ป วามีตําแหนงดังกลาวขางตนวางหรือไม ทั้งนี้ หาก
ไมมีตําแหนงวางก็ไมอยูในเง่ือนไขการคัดเลือกเปลี่ยนสายงานตามที่กําหนดเวนจะกําหนดตําแหนงใหม 
 2. คุณสมบัติผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 
  ผูมีสิทธิคัดเลือกดวยวิธีการประเมินตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 
  (1) เปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ซ่ึงดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 3 ของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2 
  (2) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในตําแหนงที่เปดคัดเลือกดวย
วิธีการประเมิน 
 3. เงื่อนไข 
  3.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถสงผูผานการประเมินไดตามจํานวนที่มี
ตําแหนงวาง โดยใหระบุตําแหนงวางและเลขที่ตําแหนง คะแนนประเมินใหชัดเจน โดยผูที่เขารับการ
อบรมจะตองมีคะแนนประเมินไมนอยกวารอยละ 60 
  3.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองสงผูผานการประเมินเขารับการฝกอบรมตลอด
หลักสูตร 8 สัปดาห 
  3.3 ผูที่รับเขารับการอบรมจะตองมีคะแนนผานการทดสอบตามเนื้อหาที่เขารับการ
ฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 70 
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 4. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 
  บุคคลที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรใดจะไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตาม
หลักสูตรนั้นไมเกินระดับควบ (ระดับ 5) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น (ก.จังหวัด) ทั้งน้ีการบรรจุแตงตั้งโดยการคัดเลือกดวยวิธีประเมินจะตองมีจํานวนเปนสัดสวน
ไมเกินจํานวน ซ่ึงใชบรรจุแตงตั้งโดยวิธีการสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือก 
 5. กรณีเลื่อนระดับที่สูงข้ึนนอกระดับควบ (ผูปฏิบัติที่มีประสบการณ) 
  การเลื่อนระดับที่สูงขึ้นนอกระดับควบ (ระดับ 6) ของผูที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 ดังกลาวแลว จะตองมีระยะเวลาขั้นต่ําการดํารงตําแหนง
ในสายงานนั้นอยางนอย 6 ป ตามเงื่อนไขที่กําหนดดวย 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวสันต วรรณวโรทร) 
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 
 
 
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
สวนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
โทร. 0-2241-9000 ตอ 3232 โทรสาร 0-2241-9057 
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ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 

เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตัง้  
การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน (เพิ่มเติม) 

............................................. 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (5) และ (7) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ็ด แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
ในการประชุมครั้งที่ 1/2549 เม่ือวันที่ 25 มกราคม 2549 จึงมีมติเห็นชอบใหยกเลิกความในขอ 18 ของ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการ
คัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2544 และใหใชความดังตอไปน้ีแทน 
 “ขอ 18 ผูใดไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล ใหมีการทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการของพนักงานเทศบาล โดยใหมีระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน แตไมเกิน 9 เดือน กรณีผูที่
ไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูผูชวย ใหผูนั้นไดรับการเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขมในตําแหนงครูผูชวยเปนเวลาสองป กอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือการ
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมตองดําเนินการในรูปคณะกรรมการ กรณีที่ไมผานการประเมินและ
ไมสมควรใหรับราชการตอไป ก็ใหนายกเทศมนตรีสั่งใหผู น้ันออกจากราชการได โดยไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
 ผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่งใหถือเสมือนวา ผูน้ันไมเคยเปนพนักงาน
เทศบาล แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน
อ่ืนใดที่ไดรับจากราชการในระหวางที่ผูน้ันอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ หรืออยูระหวางการ
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม” 

 ทั้งน้ี ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

    ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2549 
 
 

(นายสมชาย สุนทรวัฒน) 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
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ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 

เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ (เพิ่มเติม) 
............................................. 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (7) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2549 เม่ือวันที่ 25 มกราคม 2549 จึงมีมติเห็นชอบใหยกเลิกความในขอ 1(4) ของประกาศ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ 
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2544 และใหใชความใหมแทนดังตอไปน้ี 
 “(4) ถูกสั่งใหออกจากราชการตามขอ 25 ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย ลงวันที่ 22 สิงหาคม 
พ.ศ. 2544 หรือ ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 และขอ 10 ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2544 หรือ
เน่ืองจากไมผานการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือไมผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 
หรือขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงโดยไมไดรับการยกเวนตามมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับพนักงานเทศบาล” 

 ทั้งน้ี ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

    ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2549 
 
 
 

(นายสมชาย สุนทรวัฒน) 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
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ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 

เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมสําหรับ 
ผูดํารงตําแหนงครูผูชวยกอนแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงคร ู

............................................ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (5) และ (7) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2549 เม่ือวันที่ 25 มกราคม 2549 จึงมีมติเห็นชอบใหกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการ
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมสําหรับผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงครูผูชวยกอน
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู ทั้งนี้ เพ่ือเปนการเพิ่มพูนความรู ทักษะ และบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติ
วิชาชีพ ทั้งการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูไวดังตอไปน้ี 

1. ใหผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล
ในตําแหนงครูผูชวยเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมระหวางปฏิบัติราชการในตําแหนงครูผูชวย
เปนเวลาสองป นับแตวันเขาปฏิบัติหนาที่ราชการกอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู ตามหลักสูตรที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดทายหลักเกณฑน้ี 

2. การนับระยะเวลาการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมสองป ใหนับวันเขาปฏิบัติ
ราชการวันแรกเปนวันเริ่มตน และนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปปฏิทิน 

กรณีครูผูชวยผูใดไดลาคลอดบุตร ลาปวย ซ่ึงจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานาน ลาปวย
เพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการ
ตามหนาที่ หรือลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพลเปนระยะเวลาเกินกวาเกาสิบวัน ไมให
นับระยะเวลาการลาที่เกินเกาสิบวันดังกลาว รวมเปนเวลาการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 

3. กอนการมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติ ใหผูอํานวยการสถานศึกษาแจงใหครูผูชวยทราบ
ถึงภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑการประเมินผลงาน 
ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติราชการ บทบาทหนาที่ของขาราชการในฐานะพลเมืองดี 
และหลักเกณฑและวิธีการการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 

4. ใหเทศบาลมีหนาที่สงเสริม สนับสนุนทรัพยากรการเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขม ไดแก งบประมาณ บุคลากร เอกสาร สื่อ และอ่ืนๆ ใหแกสถานศึกษาทุกดาน 

5. ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมจํานวน
สามคนประกอบดวยผูอํานวยการสถานศึกษา หรือรองผูอํานวยการสถานศึกษา เปนประธานกรรมการ 
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาจํานวนหนึ่งคนเปนกรรมการ และพนักงานครูเทศบาลซึ่งดํารง
ตําแหนงครูที่ผูอํานวยการสถานศึกษาแตงตั้งใหทําหนาที่ครูพ่ีเลี้ยงดูแลระหวางการเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขม เปนกรรมการและเลขานุการ 
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6. ใหคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม มีหนาที่เตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขม ใหคําปรึกษา แนะนํา รวมทั้งประเมินผลการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 
โดยยึดหลักการมีสวนรวมและการประเมินเพ่ือปรับปรุง และพัฒนาใหบรรลุผลตามความมุงหมาย ดังน้ี 

 6.1 ประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมครูผูชวยเปนระยะๆ ทุกสามเดือน 
ตามแบบประเมินที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดทายหลักเกณฑ และในการประเมิน
แตละครั้งใหประธานกรรมการแจงผลการประเมินใหครูผูชวย และรายงานใหนายกเทศมนตรีทราบ 
เพ่ือพิจารณาดังน้ี 

  6.1.1 กรณีที่เห็นวาครูผูชวยมีผลการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขมต่ํากวาเกณฑการประเมินที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด (ครั้งที่ 1-4 ตองผาน
เกณฑการประเมินรอยละ 50 และครั้งที่ 6-8 ตองผานเกณฑการประเมินรอยละ 60) หากนายกเทศมนตรี
เห็นวา ควรทบทวนผลการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม อาจใหคณะกรรมการ
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่งและหากผลการประเมินยังต่ํากวา
เกณฑการประเมินผลการพัฒนาที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดใหนายกเทศมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลสั่งใหครูผูชวยนั้นออกจากราชการ 

  6.1.2 กรณีที่ครูผูชวยมีผลการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 
ต่ํากวาเกณฑการประเมินผลการพัฒนาที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด และนายกเทศมนตรี
มีความเห็นเชนเดียวกับคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ใหนายกเทศมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลสั่งใหครูผูชวยผูน้ันออกจากราชการ 

  6.1.3 กรณีที่เห็นวาครูผูชวยมีผลการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขมเปนไปตามเกณฑการประเมินผลการพัฒนาที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด 
ใหมีการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมตอไปจนครบสองป 

 6.2 เม่ือครบเวลาสองปใหคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 
สรุปผลการประเมินตามแบบสรุปทายหลักเกณฑตอนายกเทศมนตรี เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลและออกคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูตอไป 

 ทั้งน้ี ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

    ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2549 
 
 

 
(นายสมชาย สุนทรวัฒน) 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 

ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
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หลักสูตรการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 

1. หลักการ 
 หลักสูตรการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมเปนหลักสูตรบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรูทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติวิชาชีพ ทั้งการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่
เหมาะสมกับวิชาชีพครูใหแกครูผูชวย โดยคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม สามารถ
ปรับหรือเพ่ิมเติมเน้ือหาสาระ ไดตามความเหมาะสม 

2. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเตรียมความพรอมและเพิ่มพูนความรู ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผูชวย
ใหสามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนครูที่ดีได 

3. โครงสรางหลักสูตรแบงออกเปน 2 หมวด ดังน้ี 
 หมวดที่ 1 การปฏิบัติตน 
  1. วินัย คุณธรรม จริยธรรม สําหรับขาราชครู 
  2. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  3. เจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู 
  4. การพัฒนาตนเอง 
  5. การพัฒนาบุคลิกภาพ 
  6. การดํารงชีวิตที่เหมาะสม 
 หมวดที่ 2 การปฏิบัติงาน 
  1. การจัดการเรียนรู 
  2. การพัฒนาผูเรียน 
  3. การพัฒนาวิชาการ 
4. รายละเอียดหลักสูตร 
 หมวดที่ 1 การปฏิบัติตน  
  1. วินัย คุณธรรม จริยธรรมสําหรับขาราชการครู 
   วัตถุประสงค เพ่ือใหครูผูชวยมีความรู ความเขาใจและประพฤติปฏิบัติตน 
    เปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
   เน้ือหา  - วินัยในตนเอง 
    - วินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ 
    - คุณธรรม จริยธรรมสําหรับขาราชการครู 
    - บทบาทหนาที่ของขาราชการในฐานะเปนพลเมืองที่ดี 
    - การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน หลักเกณฑ 
     และวิธีปฏิบัติราชการ 
  2. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
   วัตถุประสงค เพ่ือใหครูผูชวยมีความรู ความเขาใจและประพฤติปฏิบัติตน 
    ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
   เน้ือหา  - มาตรฐานวิชาชีพ 
    - จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
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  3. เจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู 
   วัตถุประสงค เพ่ือใหครูผูชวยมีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่และ 
    ความกาวหนาในวิชาชีพครู มีความตระหนัก รักและศรัทธา 
    มีจิตสํานึกของความเปนครู 
   เน้ือหา  - คุณคาและความสําคัญของวิชาชีพครู 
    - บทบาทหนาที่ของตนในฐานะเปนครูที่ดี 
    - การวางแผนเพื่อพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพครู 
  4. การพัฒนาตนเอง 
   วัตถุประสงค เพ่ือใหครูผูชวยมีความรู ความเขาใจและสามารถพัฒนา

ตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ เศรษฐกิจ 
สังคมและการเมืองอยูเสมอ 

   เน้ือหา  - การใฝรูใฝเรียน 
    - ความฉลาดทางอารมณ 
    - การสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
  5. การพัฒนาบุคลิกภาพ 
   วัตถุประสงค เพ่ือใหครูผูชวยมีบุคลิกภาพที่ ดี และปฏิบัติตนไดถูก

กาลเทศะ และเหมาะสมกับการเปนครูที่ดี 
   เน้ือหา  - การพัฒนาบุคลิกภาพ 
    - การปรับตัว 
  6. การดํารงชีวิตที่เหมาะสม 
   วัตถุประสงค เพ่ือใหครูผูชวยสามารถดํารงชีวิตอยางเหมาะสมกับฐานะ

ของตนเองและอยูในสังคมอยางมีความสุข 
   เน้ือหา  - การประพฤติตนตามหลักศาสนา 
    - การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 หมวดที่ 2 การปฏิบัติงาน 
  1. การจัดการเรียนรู 
   วัตถุประสงค เ พ่ือใหครูผู ชวยมีความรู  ความเขาใจและทักษะใน          

การจัดการเรียนรู 
   เน้ือหา  - การวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรู        

ที่คาดหวังและสาระการเรียนรู 
    - การออกแบบการจัดการเรียนรู 
    - การวัดและประเมินผล 
    - การรายงานผลการจัดการเรียนรู 
    - การวิจัยเพ่ือแกปญหาและพัฒนาผูเรียน 
  2. การพัฒนาผูเรียน 
   วัตถุประสงค เพ่ือใหครูผูชวยมีความรู ความเขาใจและทักษะการจัด 
    กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสงเสริมพัฒนาผูเรียน 
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   เน้ือหา  - การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหแกผูเรียน 
    - การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิตของ

ผูเรียน 
    - การพัฒนาผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ 
    - การปลูกฝงวินัยประชาธิปไตยใหแกผูเรียน 
    - การสรางคานิยมที่ดีงามและความภูมิใจในความเปน

คนไทยของผูเรียน 
    - การจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  3. การพัฒนาวิชาการ 
   วัตถุประสงค เพ่ือใหครูผูชวยสามารถพัฒนาวิชาการตามความรับผิดชอบ

ของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   เน้ือหา  - การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู 
    - การพัฒนาและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 
    - การใชและสรางเครือขายทางวิชาการ 
  4. การพัฒนาสถานศึกษา 
   วัตถุประสงค  เพ่ือใหครูผูชวยมีสวนรวมในกิจกรรม พัฒนาสถานศึกษา

ไดอยางเหมาะสม 
   เน้ือหา  - งานบริหารทั่วไป 
    - งานสนับสนุนวิชาการ 
    - งานโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา 
  5. ความสัมพันธกับชุมชน 
   วัตถุประสงค  เพ่ือใหครูผูชวยสามารถประสานความรวมมือกับผูปกครอง 
    และชุมชนไดอยางเหมาะสม 
   เน้ือหา  - การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน 
    - การใหความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน 
    - การนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู 
    - การใหบริการชุมชน 
    - แลกเปลี่ยนเรียนรู 
5. วิธีการพัฒนา 
 ใหใชวิธีการที่หลากหลายตามความเหมาะสม ดังตอไปน้ี 
 - การสอนแนะโดยครูพ่ีเลี้ยง 
 - การสอนแนะโดยผูบริหาร 
 - การศึกษาดวยตนเอง 
 - การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 - การศึกษากรณีตัวอยาง  
 - การปฏิบัติจริง 
  ฯลฯ 

.................................... 
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แบบประเมนิ 
ชื่อ – สกุล ผูรับการประเมิน.................................................................................................................. 
สถานศึกษา.................................................เทศบาล......................................จังหวัด........................... 

หมวด 1 การปฏิบัติตน 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที ่2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 

1. วินัย คุณธรรม จริยธรรมสําหรับขาราชการครู 

1.1 วินัยในตนเอง 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการมีวินัยในตนเอง 
ระดับ 2 ประพฤติปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 
ระดับ 3 ประพฤติปฏิบัติเปนที่ยอมรับในสถานศึกษา 

    

1.2 วินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย

ของทางราชการ 
ระดับ 2 ประพฤติปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยและรักษาวินัยของ       

ทางราชการ 
ระดับ 3 การประพฤติปฏิบัติเปนที่ยอมรับในสถานศึกษา 

    

1.3 คุณธรรม จริยธรรมสําหรบัขาราชการคร ู
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม

สําหรับขาราชการคร ู
ระดับ 2 ปฏิบัติตนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม สําหรับ

ขาราชการคร ู
ระดับ 3 การปฏิบัติคุณธรรม จริยธรรมสําหรบัขาราชการครู

เปนที่ยอมรับในสถานศึกษา 

    

1.4 บทบาทหนาที่ของขาราชการในฐานะเปนพลเมืองที่ดี 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาของ

ขาราชการในฐานะเปนพลเมืองที่ดี 
ระดับ 2 ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ของขาราชการในฐานะ

เปนพลเมืองทีด่ี 
ระดับ 3 การปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ของขาราชการในฐานะ

เปนพลเมืองทีด่ีเปนที่ยอมรับในสถานศึกษาและชุมชน 
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที ่2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 

1.5 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติราชการ 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ           

แบบแผน หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติราชการ 
ระดับ 2 ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎหมายระเบียบแบบแผน

หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง 
ระดับ 3 ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน 

หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง 
สม่ําเสมอ 

    

2. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

2.1 มาตรฐานวิชาชีพคร ู
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเรื่องมาตรฐานวิชาชีพ 
ระดับ 2 ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ระดับ 3 การพฒันาตนตามมาตรฐานวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

    

2.2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
ระดับ 2 ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ระดับ 3 การประพฤติปฏิบัติตนเปนที่ยอมรบัในสถานศึกษา 

    

3. เจตคติตอวิชาชีพครู 

3.1 คุณคาและความสําคัญของวิชาชีพคร ู
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความรูความเขาใจในคุณคาและความสําคัญของ

วิชาชีพคร ู
ระดับ 2 ปฏิบัติหนาที่ของการเปนครูดวยความเต็มใจ 
ระดับ 3 มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 

    

3.2 บทบาทหนาที่ของตนเองในฐานะครูทีด่ี 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของครูที่ด ี
ระดับ 2 ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ของครูที่ดี 
ระดับ 3 การปฏิบัติตนเปนที่ยอมรับในสถานศึกษา 
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที ่2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 
3.3 การวางแผนเพื่อพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพคร ู

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความกาวหนาในวิชาชีพคร ู
ระดับ 2 สามารถวางแผนเพื่อพัฒนาความกาวหนาของตนเองได 
ระดับ 3 แผนพฒันาความกาวหนาในวิชาชีพครูที่กําหนด

สามารถนําไปสูการปฏิบัติได 

    

4. การพัฒนาตนเอง 
4.1 การใฝรูใฝเรียน 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความกระตือรือรนและสนใจการเรียนรูจากแหลง

เรียนรูตางๆ 
ระดับ 2 แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ ในบางโอกาส 
ระดับ 3 แสวงหาความรูและนําความรูมาใชอยางสม่ําเสมอ 

    

4.2 ความฉลาดทางอารมณ 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 สามารถควบคุมอารมณไดในบางสถานการณ 
ระดับ 2 สามารถควบคุมอารมณไดในทุกสถานการณ 
ระดับ 3 สามารถควบคุมอารมณและตัดสินใจ แกปญหา         

ในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม 

    

4.3 การสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 เหน็คณุคาของงานที่ปฏิบัติ 
ระดับ 2 มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน 
ระดับ 3 มีความมุงมั่นในการปฏิบัติงานใหสําเร็จจนเปนที่ยอมรับ 

    

5. การพัฒนาบุคลิกภาพ 
5.1 การพัฒนาบุคลิกภาพ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 เหน็คณุคาของการพัฒนาบุคลิกภาพ 
ระดับ 2 มีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองอยูเสมอ 
ระดับ 3 เปนผูมีบุคลิกภาพที่ดีเปนที่ยอมรับของเพื่อนรวมงาน

ในสถานศึกษาและชุมชน 

    

5.2 การปรับตัว 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 สนใจเรียนรูวัฒนธรรมองคกร 
ระดับ 2 ปฏิบัติตนเขากับวัฒนธรรมองคกรไดบางโอกาส 
ระดับ 3 ปฏิบัติตนไดถูกกาลเทศะและเหมาะสมกับการเปนครูที่ด ี
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที ่2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 

6. การดํารงชีวิตที่เหมาะสม 

6.1 การประพฤติตนตามหลักศาสนา 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความรูความเขาใจในหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
ระดับ 2 ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
ระดับ 3 สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

    

6.2 การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 เห็นคณุคาของการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับ 2 สามารถบรหิารจัดการเศรษฐกิจในครอบครัวได          

อยางเหมาะสม 
ระดับ 3 การดาํเนินชีวิตเปนที่ยอมรับในสถานศึกษา 

    

 
 
หมวดที่ 2 การปฏิบัติงาน 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที ่2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 

1. การจัดการเรียนรู 

1.1 การวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู และการเรียนรูทีค่าดหวัง
สาระการเรียนรู 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเรื่องมาตรฐานการเรียนรู ผลการ

เรียนรูทีค่าดหวังและสาระการเรียนรู 
ระดับ 2 สามารถวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่

คาดหวังและสาระการเรียนรู 
ระดับ 3 นําผลการวิเคราะหไปใชในการวางแผนจัดการเรียนรู 

    

1.2 การออกแบบการเรียนรู 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเรื่องการออกแบบการเรียนรู 
ระดับ 2 สามารถออกแบบการเรียนรูได 
ระดับ 3 นําผลการออกแบบการเรียนรูไปใชในการจัดการ

เรียนรูได 
 

    



291 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที ่2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 
1.3 การวิจัยและแกปญหาและพัฒนาผูเรียน 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเรื่องการวิจัยเพื่อแกปญหาและ

พัฒนาผูเรียน 
ระดับ 2 ทําวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียนได 
ระดับ 3 มีรายงานการวิจัยที่แสดงถึงการแกปญหาและพฒันา

ผูเรียน 

    

1.4 การรายงานผลการเรียนรู 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเรื่องการรายงานผลการเรียนรู 
ระดับ 2 สามารถจัดทํารายงานผลการเรียนรูของผูเรียนได 
ระดับ 3 รายงานผลการเรียนรูของผูเรียนอยางเปนระบบ

ถูกตองและสมบูรณ 

    

2. การพัฒนาผูเรียน 
2.1 การปลูกฝงคุณธรรม จรยิธรรมใหแกผูเรียน 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 เหน็ความสําคัญของการปลูกฝงคณุธรรม จริยธรรมแก

ผูเรียน 
ระดับ 2 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในแผนการจัดการ

เรียนรูเปนบางแผน 
ระดับ 3 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในแผนการจัดการ

เรียนรูทุกแผน 

    

2.2 การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผูเรียน 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเรื่องการพัฒนาทักษะชีวิต 

สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผูเรียน 
ระดับ 2 จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และ

สุขภาพจิตของผูเรียนได 
ระดับ 3 กิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และ

สุขภาพจิตของผูเรียนที่จัดเปนที่ยอมรับในสถานศึกษา 

    

2.3 การพัฒนาผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเรื่องการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล 
ระดับ 2 มีความรูความเขาใจวิธีการพัฒนาผูเรียนที่ม ี        

ความตองการพิเศษ 
ระดับ 3 สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่มีความสามารถ

พิเศษไดอยางเหมาะสม 
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที ่2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 

2.4 การปลูกฝงวินัยและความเปนประชาธิปไตยใหแกผูเรียน 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญของการ

ปลูกฝงวินัยและความเปนประชาธิปไตยใหแกผูเรียน 
ระดับ 2 มีสวนรวมในการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อปลูกฝงวินัย

ความเปนประชาธิปไตยใหแกผูเรียน 
ระดับ 3 สอดแทรกปลูกฝงวินยั และความเปนประชาธิปไตย

ใหแกผูเรียนในการจัดการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ 

    

2.5 การสรางคานิยมที่ดีงามและความภูมิใจในความเปนไทยให
ผูเรียน 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเรื่องการสรางคานิยมที่ดีงามและ

ความภูมิใจในความเปนคนไทย 
ระดับ 2 มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมสรางคานิยมที่ดีงามและ

ความภูมิใจในความเปนคนไทยใหแกผูเรียน 
ระดับ 3 จัดกิจกรรมในการจัดกิจกรรมสรางคานิยมที่ดีงามและ

ความภูมิใจในความเปนคนไทยใหแกผูเรียนไดอยาง
เหมาะสม 

    

2.6 การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเรื่องการจัดระบบดูแลชวยเหลือ

ผูเรียน 
ระดับ 2 ดําเนนิการตามระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนอยาง

สม่ําเสมอ 
ระดับ 3 การดาํเนินการตามระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนเปนที่

ยอมรับในสถานศึกษาและชุมชน 

    

3. การพัฒนาความสามารถในทางวิชาการ 

3.1 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรยีนรู 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 ใชสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู 
ระดับ 2 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรูเหมาะสมกับ

ผูเรียน 
ระดับ 3 ผลของการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู        

เปนที่ยอมรับในสถานศึกษา 
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที ่2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 
3.2 การพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีการสํารวจแหลงเรยีนรูและภูมิปญญาทองถิน่ 
ระดับ 2 จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชแหลงเรียนรูและ             

ภูมิปญญาทองถิ่น 
ระดับ 3 มีสวนรวมในการพัฒนาแหลงเรียนรู ใชแหลงเรียนรู

และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรูสม่ําเสมอ 

    

3.3 การใชและสรางเครือขายทางวิชาการ 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 รู เขาใจและเห็นประโยชนของการใชและสราง

เครือขายทางวิชาการ 
ระดับ 2 รวมกจิกรรมกับเครอืขายทางวิชาการ 
ระดับ 3 ใชเครอืขายทางวิชาการใหเกิดประโยชนในการจดัการ

เรียนรู 

    

4. การพัฒนาสถานศึกษา 
4.1 งานบริหารทั่วไป 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 ปฏิบัติงานบริหารทัว่ไปตามที่ไดรับมอบหมาย 
ระดับ 2 กระตอืรือรนในการปฏิบัติงาน บริหารทั่วไปตามที่

ไดรับมอบหมาย 
ระดับ 3 ปฏิบัติงานบริหารทัว่ไปตามที่ไดรับมอบหมาย            

จนเกิดผลสําเร็จและทันเวลาที่กําหนด 

    

4.2 งานสนับสนุนวิชาการ 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 ปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการตามที่ไดรับมอบหมาย 
ระดับ 2 กระตอืรือรนในการปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการตามที่

ไดรับมอบหมาย 
ระดับ 3 ปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการตามที่ไดรับมอบหมาย      

ใหเกิดผลสําเร็จและทันเวลาที่กําหนด 

    

4.3 โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 ปฏิบัติงานโครงการหรือกิจกรรมพฒันาสถานศึกษา 
ระดับ 2 กระตือรือรนในการปฏิบัติงานโครงการหรือกิจกรรมพัฒนา

สถานศึกษาจนเกิดผลสําเร็จและทันเวลาที่กําหนด 
ระดับ 3 ปฏิบัติงานโครงการหรือกิจกรรมพฒันาสถานศึกษา 

จนเกิดผลสําเร็จและทันเวลาที่กําหนด 
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที ่2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 

5. ความสัมพันธกับชุมชน 

5.1 การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 เหน็ประโยชนของการศึกษาเกี่ยวกับชุมชน 
ระดับ 2 ดําเนนิการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนอยางเปนระบบ 
ระดับ 3 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนไปใชใหเกิด

ประโยชน 

    

5.2 การใหความรวมมือกับผูปกครองและชมุชน 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 เหน็ความสําคัญของการใหความรวมมือกับผูปกครอง

และชุมชน 
ระดับ 2 รวมกจิกรรมกับผูปกครองและชุมชน 
ระดับ 3 ประสานความรวมมือกับชุมชนไดอยางเหมาะสม 

    

5.3 การนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจดัการเรียนรู 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 เหน็ความสําคัญของการนําชุมชนเขามามีสวนรวม       

ในการจัดการเรียนรู 
ระดับ 2 นําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจดัการเรียนรู 
ระดับ 3 นําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจดัการเรียนรูได 

อยางเหมาะสม 

    

5.4 การใหบรกิารชุมชน 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 เหน็ความสําคัญของการใหบริการชมุชน 
ระดับ 2 ใหบรกิารชุมชน 
ระดับ 3 ใหบรกิารชุมชนอยางสม่ําเสมอ 

    

 5.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรูกบัชุมชน 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 เหน็ความสําคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชน 
ระดับ 2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชน 
ระดับ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชนอยางสม่ําเสมอ 
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แบบประเมนิ 

ชื่อ – สกุล ผูรับการประเมิน.................................................................................................................. 
สถานศึกษา.................................................เทศบาล......................................จังหวัด........................... 

หมวด 1 การปฏิบัติตน 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ครั้งที่ 5 ครั้งที ่6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 

1. วินัย คุณธรรม จริยธรรมสําหรับขาราชการคร ู

1.1 วินัยในตนเอง 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการมีวินัยในตนเอง 
ระดับ 2 ประพฤติปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 
ระดับ 3 ประพฤติปฏิบัติเปนที่ยอมรับในสถานศึกษา 

    

1.2 วินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย

ของทางราชการ 
ระดับ 2 ประพฤติปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยและรักษาวินัยของ        

ทางราชการ 
ระดับ 3 การประพฤติปฏิบัติเปนที่ยอมรับในสถานศึกษา 

    

1.3 คุณธรรม จริยธรรมสําหรบัขาราชการคร ู
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม

สําหรับขาราชการคร ู
ระดับ 2 ปฏิบัติตนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม สําหรับ

ขาราชการคร ู
ระดับ 3 การปฏิบัติคุณธรรม จริยธรรมสําหรบัขาราชการครู

เปนที่ยอมรับในสถานศึกษา 

    

1.4 บทบาทหนาที่ของขาราชการในฐานะเปนพลเมืองที่ด ี
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาของ

ขาราชการในฐานะเปนพลเมืองที่ดี 
ระดับ 2 ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ของขาราชการในฐานะ

เปนพลเมืองทีด่ี 
ระดับ 3 การปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ของขาราชการในฐานะ

เปนพลเมืองทีด่ีเปนที่ยอมรับในสถานศึกษาและชุมชน 
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ครั้งที่ 5 ครั้งที ่6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 

1.5 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ            
และวิธีการปฏิบัติราชการ 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ     

แบบแผน หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติราชการ 
ระดับ 2 ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎหมายระเบียบแบบแผน

หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง 
ระดับ 3 ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน 

หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง 
สม่ําเสมอ 

    

2. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

2.1 มาตรฐานวิชาชีพคร ู
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเรื่องมาตรฐานวิชาชีพ 
ระดับ 2 ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ระดับ 3 การพฒันาตนตามมาตรฐานวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

    

2.2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
ระดับ 2 ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ระดับ 3 การประพฤติปฏิบัติตนเปนที่ยอมรบัในสถานศึกษา 

    

3. เจตคติตอวิชาชีพครู 

3.1 คุณคาและความสําคัญของวิชาชีพคร ู
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความรูความเขาใจในคุณคาและความสําคัญของ

วิชาชีพคร ู
ระดับ 2 ปฏิบัติหนาที่ของการเปนครูดวยความเต็มใจ 
ระดับ 3 มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 

    

3.2 บทบาทหนาที่ของตนเองในฐานะครูทีด่ี 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของครูที่ด ี
ระดับ 2 ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ของครูที่ดี 
ระดับ 3 การปฏิบัติตนเปนที่ยอมรับในสถานศึกษา 

 

    

3.3 การวางแผนเพื่อพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพคร ู     
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ครั้งที่ 5 ครั้งที ่6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความกาวหนาในวิชาชีพคร ู
ระดับ 2 สามารถวางแผนเพื่อพัฒนาความกาวหนาของตนเองได 
ระดับ 3 แผนพฒันาความกาวหนาในวิชาชีพครูที่กําหนด

สามารถนําไปสูการปฏิบัติได 
4. การพัฒนาตนเอง 
4.1 การใฝรูใฝเรียน 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความกระตือรือรนและสนใจการเรียนรูจาก        

แหลงเรียนรูตางๆ 
ระดับ 2 แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ ในบางโอกาส 
ระดับ 3 แสวงหาความรูและนําความรูมาใชอยางสม่ําเสมอ 

    

4.2 ความฉลาดทางอารมณ 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 สามารถควบคุมอารมณไดในบางสถานการณ 
ระดับ 2 สามารถควบคุมอารมณไดในทุกสถานการณ 
ระดับ 3 สามารถควบคุมอารมณและตัดสินใจ แกปญหา         

ในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม 

    

4.3 การสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 เหน็คณุคาของงานที่ปฏิบัติ 
ระดับ 2 มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน 
ระดับ 3 มีความมุงมั่นในการปฏิบัติงานใหสําเร็จจนเปนที่ยอมรับ 

    

5. การพัฒนาบุคลิกภาพ 
5.1 การพัฒนาบุคลิกภาพ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 เหน็คณุคาของการพัฒนาบุคลิกภาพ 
ระดับ 2 มีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองอยูเสมอ 
ระดับ 3 เปนผูมีบุคลิกภาพที่ดีเปนที่ยอมรับของเพื่อนรวมงาน

ในสถานศึกษาและชุมชน 

    

5.2 การปรับตัว 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 สนใจเรียนรูวัฒนธรรมองคกร 
ระดับ 2 ปฏิบัติตนเขากับวัฒนธรรมองคกรไดบางโอกาส 
ระดับ 3 ปฏิบัติตนไดถูกกาลเทศะและเหมาะสมกับการเปน       

ครูที่ด ี
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ครั้งที่ 5 ครั้งที ่6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 

6. การดํารงชีวิตที่เหมาะสม 

6.1 การประพฤติตนตามหลักศาสนา 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความรูความเขาใจในหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
ระดับ 2 ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
ระดับ 3 สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

    

6.2 การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 เหน็คณุคาของการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 
ระดับ 2 สามารถบรหิารจัดการเศรษฐกิจในครอบครัวไดอยาง

เหมาะสม 
ระดับ 3 การดาํเนินชีวิตเปนที่ยอมรับในสถานศึกษา 

    

 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติงาน 
  

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ครั้งที่ 5 ครั้งที ่6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 

1. การจัดการเรียนรู 

1.1 การวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูทีค่าดหวังสาระ
การเรียนรู 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเรื่องมาตรฐานการเรียนรู         

ผลการเรียนรูทีค่าดหวังและสาระการเรียนรู 
ระดับ 2 สามารถวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู                       

ผลการเรียนรูทีค่าดหวังและสาระการเรียนรู 
ระดับ 3 นําผลการวิเคราะหไปใชในการวางแผนจัดการเรยีนรู 

    

1.2 การออกแบบการเรียนรู 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเรื่องการออกแบบการเรียนรู 
ระดับ 2 สามารถออกแบบการเรียนรูได 
ระดับ 3 นําผลการออกแบบการเรียนรูไปใชในการจัดการ

เรียนรูได 
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ครั้งที่ 5 ครั้งที ่6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 

1.3 การวิจัยและแกปญหาและพัฒนาผูเรียน 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเรื่องการวิจัยเพื่อแกปญหาและ

พัฒนาผูเรียน 
ระดับ 2 ทําวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียนได 
ระดับ 3 มีรายงานการวิจัยที่แสดงถึงการแกปญหาและพฒันา

ผูเรียน 

    

1.4 การรายงานผลการเรียนรู 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเรื่องการรายงานผลการเรียนรู 
ระดับ 2 สามารถจัดทํารายงานผลการเรียนรูของผูเรียนได 
ระดับ 3 รายงานผลการเรียนรูของผูเรียนอยางเปนระบบ

ถูกตองและสมบูรณ 

    

2. การพัฒนาผูเรียน 

2.1 การปลูกฝงคุณธรรม จรยิธรรมใหแกผูเรียน 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 เหน็ความสําคัญของการปลูกฝงคณุธรรม จริยธรรมแก

ผูเรียน 
ระดับ 2 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในแผนการจัดการ

เรียนรูเปนบางแผน 
ระดับ 3 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในแผนการจัดการ

เรียนรูทุกแผน 

    

2.2 การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผูเรียน 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเรื่องการพัฒนาทักษะชีวิต 

สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผูเรียน 
ระดับ 2 จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และ

สุขภาพจิตของผูเรียนได 
ระดับ 3 กิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และ

สุขภาพจิตของผูเรียนที่จัดเปนที่ยอมรับในสถานศึกษา 

    

2.3 การพัฒนาผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเรื่องการพัฒนาผูเรียนเปน

รายบุคคล 
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ครั้งที่ 5 ครั้งที ่6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 
ระดับ 2 มีความรูความเขาใจวิธีการพัฒนาผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ 
ระดับ 3 สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่มีความสามารถ

พิเศษไดอยางเหมาะสม 
2.4 การปลูกฝงวินัยและความเปนประชาธิปไตยใหแกผูเรียน 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญของการ

ปลูกฝงวินัยและความเปนประชาธิปไตยใหแกผูเรียน 
ระดับ 2 มีสวนรวมในการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อปลูกฝงวินัย

ความเปนประชาธิปไตยใหแกผูเรียน 
ระดับ 3 สอดแทรกปลูกฝงวินยั และความเปนประชาธิปไตย

ใหแกผูเรียนในการจัดการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ 

    

2.5 การสรางคานิยมที่ดีงามและความภูมิใจในความเปนไทยให
ผูเรียน 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเรื่องการสรางคานิยมที่ดีงามและ

ความภูมิใจในความเปนคนไทย 
ระดับ 2 มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมสรางคานิยมที่ดีงามและ

ความภูมิใจในความเปนคนไทยใหแกผูเรียน 
ระดับ 3 จัดกิจกรรมในการจัดกิจกรรมสรางคานิยมที่ดีงามและ

ความภูมิใจในความเปนคนไทยใหแกผูเรียนไดอยาง
เหมาะสม 

    

2.6 การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเรื่องการจัดระบบดูแลชวยเหลือ

ผูเรียน 
ระดับ 2 ดําเนนิการตามระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน               

อยางสม่ําเสมอ 
ระดับ 3 การดาํเนินการตามระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนเปนที่

ยอมรับในสถานศึกษาและชุมชน 

    

3. การพัฒนาความสามารถในทางวิชาการ 
3.1 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรยีนรู 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 ใชสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู 
ระดับ 2 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรูเหมาะสมกับ

ผูเรียน 
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ครั้งที่ 5 ครั้งที ่6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 

ระดับ 3 ผลของการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู
เปนที่ยอมรับในสถานศึกษา 

    

3.2 การพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีการสํารวจแหลงเรยีนรูและภูมิปญญาทองถิน่ 
ระดับ 2 จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชแหลงเรียนรูและ             

ภูมิปญญาทองถิ่น 
ระดับ 3 มีสวนรวมในการพัฒนาแหลงเรียนรู ใชแหลงเรียนรู

และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรูสม่ําเสมอ 

    

3.3 การใชและสรางเครือขายทางวิชาการ 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 รูเขาใจและเห็นประโยชนของการใชและสรางเครอืขาย

ทางวิชาการ 
ระดับ 2 รวมกจิกรรมกับเครอืขายทางวิชาการ 
ระดับ 3 ใชเครอืขายทางวิชาการใหเกิดประโยชนในการจดัการ

เรียนรู 

    

4. การพัฒนาสถานศึกษา 

4.1 งานบริหารทั่วไป 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 ปฏิบัติงานบริหารทัว่ไปตามที่ไดรับมอบหมาย 
ระดับ 2 กระตอืรือรนในการปฏิบัติงานบริหารทั่วไปตามที่ไดรับ

มอบหมาย 
ระดับ 3 ปฏิบัติงานบริหารทัว่ไปตามที่ไดรับมอบหมายจน

เกิดผลสําเร็จและทันเวลาที่กําหนด 

    

4.2 งานสนับสนุนวิชาการ 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 ปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการตามที่ไดรับมอบหมาย 
ระดับ 2 กระตอืรือรนในการปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการตามที่

ไดรับมอบหมาย 
ระดับ 3 ปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการตามที่ไดรับมอบหมายให

เกิดผลสําเร็จและทันเวลาที่กําหนด 

    

4.3 โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 ปฏิบัติงานโครงการหรือกิจกรรมพฒันาสถานศึกษา 
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ครั้งที่ 5 ครั้งที ่6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 

ระดับ 2 กระตอืรือรนในการปฏิบัติงานโครงการหรือกิจกรรม
พัฒนาสถานศึกษา 

ระดับ 3 ปฏิบัติงานโครงการหรือกิจกรรมพฒันาสถานศึกษา  
จนเกิดผลสําเร็จและทันเวลาที่กําหนด 

5. ความสัมพันธกับชุมชน 

5.1 การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 เหน็ประโยชนของการศึกษาเกี่ยวกับชุมชน 
ระดับ 2 ดําเนนิการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนอยางเปนระบบ 
ระดับ 3 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนไปใชใหเกิด

ประโยชน 

    

5.2 การใหความรวมมือกับผูปกครองและชมุชน 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 เหน็ความสําคัญของการใหความรวมมือกับผูปกครอง

และชุมชน 
ระดับ 2 รวมกจิกรรมกับผูปกครองและชุมชน 
ระดับ 3 ประสานความรวมมือกับชุมชนไดอยางเหมาะสม 

    

5.3 การนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจดัการเรียนรู 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 เหน็ความสําคัญของการนําชุมชนเขามามีสวนรวม       

ในการจัดการเรียนรู 
ระดับ 2 นําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจดัการเรียนรู 
ระดับ 3 นําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจดัการเรียนรูได         

อยางเหมาะสม 

    

5.4 การใหบรกิารชุมชน 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 เหน็ความสําคัญของการใหบริการชมุชน 
ระดับ 2 ใหบรกิารชุมชน 
ระดับ 3 ใหบรกิารชุมชนอยางสม่ําเสมอ 

    

5.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชน 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 เหน็ความสําคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชน 
ระดับ 2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชน 
ระดับ 3 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชนอยางสม่ําเสมอ 
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แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 
................................................ 

 
คําชี้แจง 
 1. แบบสรุปผลการประเมินฉบับน้ี สําหรับคณะกรรมการนําผลการประเมินจากแบบ
ประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมของครูผูชวย มาหารือและสรุปลงในแบบสรุปผลการ
ประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมของครูผูชวย 
 2. ใหคณะกรรมการประเมินครูผูชวย ดานความรู ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะในการ
ปฏิบัติวชิาชีพ ทั้งการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู 
 3. ใหคณะกรรมการประเมินครูผู ชวยทุกสามเดือนเปนเวลาสองป รวม 8 ครั้ง 
การประเมินผลครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้ง 3 และครั้งที่ 4 แตละคร้ังตองผานเกณฑการประเมินรอยละ 50 
สําหรับการประเมินครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 และครั้งที่ 8 แตละครั้งตองผานเกณฑการประเมินรอยละ 60 
 4. แบบสรุปผลการประเมินฉบับน้ี แบงออกเปน 3 ตอน 
  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
  ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
  ตอนที่ 3 สรุปผลการประเมิน 
 5. การแปลความหมายคะแนนของระดับคุณภาพ 
  ระดับ 1 เทากับ 1 คะแนน หมายถึง ตองปรับปรุง 
  ระดับ 2 เทากับ 2 คะแนน หมายถึง พอใช 
  ระดับ 3 เทากับ 3 คะแนน หมายถึง ดี 
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 1. ชื่อผูรับการประเมิน.............................................................................................................. 
 2. วัน เดือน ปเกิด....................................................................................อายุ.......................ป 
 3. คุณวุฒิ............................................................สาขา/วิชาเอก............................................... 
 4. ตําแหนง.................................... ไดรับเงินเดือนตําแหนงครูผูชวย ขัน้........อัตรา...........บาท 
  สถานศึกษา โรงเรียน........................................................................................................... 
  เทศบาล.............................................................จังหวัด....................................................... 
 5. เริ่มปฏิบัติหนาที่วันที่....................................เดือน.........................................พ.ศ............... 
  ตามคําสั่ง................................ที่............................./...........................ลงวันที่...................... 
 6. ขอมูลเกี่ยวกบัการทํางานระหวางการเตรียมความพรอมและการพัฒนาอยางเขมของครูผูชวย 

 
ประเภทของการลาและการมาสาย 

การประเมิน 
รวม 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 

วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง 

ลาปวย           
ลากิจ           
ลาคลอด           
ลาอุปสมบท           
มาสาย           
อื่นๆ...............................................           

 
 

ประเภทของการลาและการมาสาย 

การประเมิน 
รวม 

ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 

วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง 

ลาปวย           
ลากิจ           
ลาคลอด           
ลาอุปสมบท           
มาสาย           
อื่นๆ...............................................           
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ตอนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
1. การปฏิบัติหนาที่สอน (กลุมสาระการเรียนรูและระดับชัน้) 
 1.1 ............................................................................................................................................. 
 1.2 ............................................................................................................................................. 
 1.3 ............................................................................................................................................. 
 1.4 ............................................................................................................................................. 
 1.5 ............................................................................................................................................. 
 
2. การปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 
 2.1 ............................................................................................................................................. 
 2.2 ............................................................................................................................................. 
 2.3 ............................................................................................................................................. 
 2.4 ............................................................................................................................................. 
 2.5 ............................................................................................................................................. 
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ตอนที่ 3 สรุปผลการประเมิน 
แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมของครูผูชวย 

ชื่อ – สกุล............................................................................................................................................ 
สถานศึกษา..................................................เทศบาล........................................จังหวัด........................ 

หมวดที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัตติน 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที ่2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 

1. วินัย คุณธรรม จริยธรรมสําหรับขาราชการคร ู

1.1 วินัยในตนเอง     
1.2 วินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ     
1.3 คุณธรรม จริยธรรมสําหรบัขาราชการคร ู     
1.4 บทบาทหนาที่ของขาราชการในฐานะเปนพลเมืองที่ด ี     
1.5 การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ           

และวิธีปฏิบัติราชการ 
    

2. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

2.1 มาตรฐานวิชาชีพคร ู     
2.2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู     

3. เจตคติตอวิชาชีพครู 

3.1 คุณคาและความสําคัญของวิชาชีพคร ู     
3.2 บทบาทหนาที่ของตนเองในฐานะเปนครูที่ดี     
3.3 การวางแผนเพื่อพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพคร ู     

4. การพัฒนาตนเอง 

4.1 การใฝรูใฝเรียน     
4.2 ความฉลาดทางอารมณ     
4.3 การสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์     

5. การพัฒนาบุคลิกภาพ 

5.1 การพัฒนาบุคลิกภาพ     
5.2 การปรับตัว     

6. การดํารงชีวิตที่เหมาะสม 

6.1 การประพฤติตนตามหลักศาสนา     
6.2 การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง     

สรุปผลคะแนนรอยละ     
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หมวดที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที ่2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 

1. การจัดการเรียนรู 

1.1 การวิเคราะหมาตรฐาน ผลการเรียนรูทีค่าดหวังและสาระการ
เรียนรู 

    

1.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู     
1.3 การวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียน     
1.4 การรายงานผลการเรียนรู     

2. การพัฒนาผูเรียน 

2.1 การปลูกฝงคุณธรรม จรยิธรรมใหแกผูเรียน     
2.2 การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผูเรียน     
2.3 การพัฒนาผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ     
2.4 การปลูกฝงวินัย และความเปนประชาธิปไตยแกผูเรียน     
2.5 การสรางคานิยมที่ดีงามและความภูมิใจในความเปนไทยให

ผูเรียน 
    

2.6 การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน     
3. การพัฒนาทางวิชาการ 

3.1 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรยีนรู      
3.2 การพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น     
3.3 การใชและสรางเครือขายทางวิชาการ     

4. การพัฒนาสถานศึกษา 

4.1 งานบรหิารทั่วไป     
4.2 งานสนับสนุนวิชาการ     
4.3 โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา     

5. ความสัมพันธกับชุมชน 

5.1 การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน     
5.2 การใหความรวมมือกับผูปกครองและชมุชน     
5.3 การนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจดัการเรียนรู     
5.4 การใหบรกิารชุมชน     
5.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชน     

สรุปผลคะแนนรอยละ     

คะแนนรวมหมวดที่ 1-2     
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สรุปผลการประเมิน 
ผลการประเมนิครั้งที่ 1 
สรุปผลการประเมินและความเห็นของผูประเมิน 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
(ลงนาม)..................................................ประธาน 

(................................................) 
............./................../................ 

(ลงนาม).................................................กรรมการ 
(................................................) 
............./................../................ 

(ลงนาม)..............................ครูพี่เลี้ยง(เลขานุการ) 
 (................................................) 
............./................../................ 

ผลการประเมนิครั้งที่ 2 
สรุปผลการประเมินและความเห็นของผูประเมิน 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
(ลงนาม)..................................................ประธาน 

(................................................) 
............./................../................ 

(ลงนาม).................................................กรรมการ 
(................................................) 
............./................../................ 

(ลงนาม)..............................ครูพี่เลี้ยง(เลขานุการ) 
(................................................) 
............./................../................ 

ผลการประเมนิครั้งที่ 3 
สรุปผลการประเมินและความเห็นของผูประเมิน 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
(ลงนาม)..................................................ประธาน 

(................................................) 
............./................../................ 

(ลงนาม).................................................กรรมการ 
(................................................) 
............./................../................ 

(ลงนาม)..............................ครูพี่เลี้ยง(เลขานุการ) 
 (................................................) 
............./................../................ 

ผลการประเมนิครั้งที่ 4 
สรุปผลการประเมินและความเห็นของผูประเมิน 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
(ลงนาม)..................................................ประธาน 

(................................................) 
............./................../................ 

(ลงนาม).................................................กรรมการ 
(................................................) 
............./................../................ 

(ลงนาม)..............................ครูพี่เลี้ยง(เลขานุการ) 
(................................................) 
............./................../................ 
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หมวดที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัตติน 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ครั้งที่ 5 ครั้งที ่6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 

1. วินัย คุณธรรม จริยธรรมสําหรับขาราชการคร ู

1.1 วินัยในตนเอง     
1.2 วินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ     
1.3 คุณธรรม จริยธรรมสําหรบัขาราชการคร ู     
1.4 บทบาทหนาที่ของขาราชการในฐานะเปนพลเมืองที่ด ี     
1.5 การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ         

และวิธีปฏิบัติราชการ 
    

2. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

2.1 มาตรฐานวิชาชีพคร ู     
2.2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู     

3. เจตคติตอวิชาชีพครู 

3.1 คุณคาและความสําคัญของวิชาชีพคร ู     
3.2 บทบาทหนาที่ของตนเองในฐานะเปนครูที่ดี     
3.3 การวางแผนเพื่อพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพคร ู     

4. การพัฒนาตนเอง 

4.1 การใฝรูใฝเรียน     
4.2 ความฉลาดทางอารมณ     
4.3 การสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์     

5. การพัฒนาบุคลิกภาพ 

5.1 การพัฒนาบุคลิกภาพ     
5.2 การปรับตัว     

6. การดํารงชีวิตที่เหมาะสม 

6.1 การประพฤติตนตามหลักศาสนา     
6.2 การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง     

สรุปผลคะแนนรอยละ     

 
 
 
 
 
 
 
 



310 

หมวดที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ครั้งที่ 5 ครั้งที ่6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 

1. การจัดการเรียนรู 

1.1 การวิเคราะหมาตรฐาน ผลการเรียนรูทีค่าดหวังและสาระการ
เรียนรู 

    

1.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู     
1.3 การวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียน     
1.4 การรายงานผลการเรียนรู     

2. การพัฒนาผูเรียน 

2.1 การปลูกฝงคุณธรรม จรยิธรรมใหแกผูเรียน     
2.2 การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผูเรียน     
2.3 การพัฒนาผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ     
2.4 การปลูกฝงวินัย และความเปนประชาธิปไตยแกผูเรียน     
2.5 การสรางคานิยมที่ดีงามและความภูมิใจในความเปนไทย         

ใหผูเรียน 
    

2.6 การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน     
3. การพัฒนาทางวิชาการ 

3.1 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรยีนรู      
3.2 การพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น     
3.3 การใชและสรางเครือขายทางวิชาการ     

4. การพัฒนาสถานศึกษา 

4.1 งานบรหิารทั่วไป     
4.2 งานสนับสนุนวิชาการ     
4.3 โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา     

5. ความสัมพันธกับชุมชน 

5.1 การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน     
5.2 การใหความรวมมือกับผูปกครองและชมุชน     
5.3 การนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจดัการเรียนรู     
5.4 การใหบรกิารชุมชน     
5.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชน     

สรุปผลคะแนนรอยละ     

คะแนนรวมหมวดที่ 1-2     
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สรุปผลการประเมิน 
ผลการประเมนิครั้งที่ 5 
สรุปผลการประเมินและความเห็นของผูประเมิน 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
(ลงนาม)..................................................ประธาน 

(................................................) 
............./................../................ 

(ลงนาม).................................................กรรมการ 
(................................................) 
............./................../................ 

(ลงนาม)..............................ครูพี่เลี้ยง(เลขานุการ) 
 (................................................) 
............./................../................ 

ผลการประเมนิครั้งที่ 6 
สรุปผลการประเมินและความเห็นของผูประเมิน 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
(ลงนาม)..................................................ประธาน 

(................................................) 
............./................../................ 

(ลงนาม).................................................กรรมการ 
(................................................) 
............./................../................ 

(ลงนาม)..............................ครูพี่เลี้ยง(เลขานุการ) 
(................................................) 
............./................../................ 

ผลการประเมนิครั้งที่ 7 
สรุปผลการประเมินและความเห็นของผูประเมิน 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
(ลงนาม)..................................................ประธาน 

(................................................) 
............./................../................ 

(ลงนาม).................................................กรรมการ 
(................................................) 
............./................../................ 

(ลงนาม)..............................ครูพี่เลี้ยง(เลขานุการ) 
 (................................................) 
.............../................../................ 

ผลการประเมนิครั้งที่ 8 
สรุปผลการประเมินและความเห็นของผูประเมิน 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
(ลงนาม)..................................................ประธาน 

(................................................) 
............./................../................ 

(ลงนาม).................................................กรรมการ 
(................................................) 
............./................../................ 

(ลงนาม)..............................ครูพี่เลี้ยง(เลขานุการ) 
(................................................) 
............./................../................ 
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คูมือการประเมินผลการเตรียมความพรอมและพฒันาอยางเขม 
----------------------------------- 

คําชี้แจง 
 1. การประเมินผลการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมของครูผูชวย มีองคประกอบ
ในการประเมินดังน้ี 
  องคประกอบที่ 1 การปฏิบัติตน ประกอบดวย 
   (1) วินัย คุณธรรม จริยธรรมสําหรับขาราชการครู 
   (2) มาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
   (3) เจตคตติอวชิาชีพคร ู
   (4) การพัฒนาตนเอง 
   (5) การพัฒนาบุคลิกภาพ 
   (6) การดํารงชีวิตที่เหมาะสม 
  องคประกอบที่ 2 การปฏิบัติงาน ประกอบดวย 
   (1) การจัดการเรียนรู 
   (2) การพัฒนาผูเรียน 
   (3) การพัฒนาทางวิชาการ 
   (4) การพัฒนาสถานศึกษา 
   (5) ความสัมพันธกับชุมชน 
 2. การประเมินแตละองคประกอบแบงเปน 3 ระดับ คือ 
  ระดับ 1 หมายถึง ตองปรับปรุง 
  ระดับ 2 หมายถึง พอใช 
  ระดับ 3 หมายถึง ดี 
 3. ใหประเมินผลสรุปทุก 3 เดือน ตลอดระยะ 2 ป รวม 8 ครั้ง โดยใชแบบประเมินเดียวกัน 
 4. เกณฑการประเมินครูผูชวยตองไดคะแนนการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 อยางต่ํารอยละ 50 สําหรับการประเมินครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 
ครั้งที่ 7 และครั้งที่ 8 ตองผานเกณฑการประเมินรอยละ 60 จึงจะถือวาผานการประเมินแตละครั้ง 
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 5. รายละเอียดขององคประกอบ ความหมายและวธิีการประเมิน มีดังน้ี 

องคประกอบ ความหมาย การประเมินผล 

องคประกอบที่ 1 การปฏิบติัตน 
1. วินัย คุณธรรม จริยธรรม
สําหรับขาราชการคร ู
1.1 วินัยในตนเอง 

 
 
 
- ทักษะในการควบคุมตนเองให
ปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควร 

 
 
 
- สังเกตพฤติกรรม 
- สอบถาม/สัมภาษณ ครู 
ผูบริหาร ผูปกครอง 

1.2 วินัยและการรักษาวินัยของ
ทางราชการ 

- วินัยตามขอกําหนดของ
ขาราชการคร ู

- สังเกตพฤติกรรม 
- สอบถาม/สัมภาษณ ครู และ
ผูบริหาร 

1.3 คุณธรรม จริยธรรมสําหรบั
ขาราชการคร ู

- มีการประพฤติปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดีแกศิษย 

- สังเกตพฤติกรรม 
- สอบถาม/สัมภาษณ ครู 
ผูบริหาร และผูปกครอง 

1.4 บทบาทหนาที่ของ
ขาราชการในฐานะเปน
พลเมืองที่ดี 

- มีการประพฤติปฏิบัติตนใหเปน
สมาชิกที่ดีของสังคม มีจิตสํานึกมี
ความรับผิดชอบตอสังคมและ
เสียสละประโยชนของตนเพื่อ
สวนรวม 

- สังเกตพฤติกรรม 
- สอบถาม/สัมภาษณ ครู 
ผูบริหาร ผูเรียน ผูปกครอง 
และกรรมการสถานศึกษา 

1.5 การปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบแบบแผน 
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ
ราชการ 

- มีการประพฤติปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ของ
สถานศึกษา 

- สังเกตพฤติกรรม 
- สอบถาม/สัมภาษณ ครู และ
ผูบริหาร 

2. มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
2.1 มาตรฐานวิชาชีพ 

 
 
- มีการประพฤติปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานวิชาชีพคร ู

 
 
- สังเกตพฤติกรรม 
- สอบถาม/สัมภาษณ ครู 
ผูบริหาร 

2.2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู - มีการประพฤติปฏิบัติตน
เหมาะสมกับความเปนครู 

- สังเกตพฤติกรรม 
- สอบถาม/สัมภาษณ ผูบริหาร
ครู  
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3. เจตคติตอวิชาชีพครู 
3.1 คุณคาและความสําคัญของ

วิชาชีพคร ู

 
- ไมกระทําการใดๆ ใหเปนการ
สรางความเสื่อมเสียเกียรติและ
ชื่อเสียงของความเปนครู 

 
- สังเกตพฤติกรรม 
- สอบถาม/สัมภาษณ ครู 
ผูบริหาร 

3.2 บทบาทหนาที่ของตนใน
ฐานะเปนครูทีด่ี 

- ปฏิบัติงานในหนาที่ครูดวย
หลักธรรมและหลักวิชาชีพคร ู

- สังเกตพฤติกรรม 
- สอบถาม/สัมภาษณ ครู 
ผูบริหาร และผูเรียน 

3.3 การวางแผนเพื่อพัฒนา
ความกาวหนาในวิชาชีพคร ู

- มีอุดมการณของชีวิตและกําหนด
เปาหมายของชีวิตที่ดี มุงหวัง
ความเจริญกาวหนา 

- ดูจากแผนการจัดการเรียนรู 
- สอบถาม/สัมภาษณผูถูก
ประเมินและคร ู

4. การพัฒนาตนเอง 
4.1 การใฝรูใฝเรียน 

 
- มีความกระตือรือรน สนใจ ใฝรู
และเรียนรูจากแหลงตางๆ ได
อยางมีเหตุผล 

 
- สังเกตพฤติกรรม 
- สอบถาม/สัมภาษณผูถูก
ประเมินครู และผูบริหาร 

4.2 ความฉลาดทางอารมณ - สามารถทํางานภายใตสภาวะ 
ความกดดันและอดทน อดกลัน้ 
เมื่อตองอยูภายใตสถานการณที่
กอใหเกิดความเครียดและอดทน
อดกลั้นตอพฤติกรรมตางๆ ของ
ผูเรียน 

- สังเกตพฤติกรรม 
- สอบถาม/สัมภาษณ ครู 
ผูบริหาร ผูเรียน ผูปกครอง 
และคณะกรรมการสถานศึกษา 

4.3 การสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ - มีความมุงมั่นที่จะปฏิบัติงานใหได
ดีหรือใหไดมาตรฐานหรือเกนิ
มาตรฐานที่สถานศึกษากําหนด 

- สังเกตพฤติกรรม 
- สอบถาม/สัมภาษณ ครู และ
ผูบริหาร 

5. การพัฒนาบุคลิกภาพ 
5.1 การพัฒนาบุคลิกภาพ 

 
- ดํารงตนดวยความสุภาพออน
นอมสํารวมในกิริยามารยาท และ
การแสดงออกดวยปยวาจา แตง
กายสะอาด เรียบรอย และถกู
กาลเทศะ 

 
- สังเกตพฤติกรรม 
- สอบถาม/สัมภาษณ ผูบริหาร
ผูเรียน และผูปกครอง 

5.2 การปรับตัว - การมีบุคลิกลักษณะที่ดี
เพียบพรอมดวยสังคหวัตถุธรรม 
มีจิตใจมั่นคง สามารถควบคุม
อารมณของตนไดตลอดเวลา 

- สังเกตพฤติกรรม 
- สอบถาม/สัมภาษณ ครู และ
ผูบริหาร 
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6. การดํารงชีวิตที่เหมาะสม 
6.1 การประพฤติตนตามหลัก

ศาสนา 
 

 
- ยึดมั่น ประพฤติ ปฏิบัติตาม
หลักธรรมของศาสนาที่ตนเคารพนับ
ถืออยางเครงครัด ไมลบหลูศาสนา
อื่น 

 
- สังเกตพฤติกรรม 
- สอบถาม/สัมภาษณ ครู 
ผูบริหาร ผูเรียน และ
ผูปกครอง 

6.2 การดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

- ประพฤติและปฏิบัติตามพระบรม
ราโชวาท พระราชดํารัสของ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใน
เรื่องที่สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมปจจุบัน 

- สังเกตพฤติกรรม 
- สอบถาม/สัมภาษณ             
ครู ผูบริหาร และผูปกครอง 

องคประกอบที่ 2 การปฏิบติังาน 
1. การจัดการเรียนรู 

1.1 การวิเคราะหมาตรฐานการ
จัดการเรียนรู และสาระการ
เรียนรู 

 
 
- การศึกษามาตรฐานการเรียนรู       
ชวงชั้น สาระการเรียนรู ชวงชั้น   
ผลการเรียนรูทีค่าดหวังรายป เพื่อ
กําหนดเปนจุดประสงคการเรยีนรู 
เนื้อหา หรือสาระการเรียนรูและ
กิจกรรม 

 
 
- ดูแผนการจัดการเรียนรู 
- สอบถาม/สัมภาษณ ครู และ
ผูบริหาร 

1.2 การออกแบบการจัดการ
เรียนรู 

- การเตรียมกิจกรรมที่หลากหลาย
สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
สาระการเรียนรูและออกแบบการ
วัดผลและประเมินผลสอดคลองกับ
กิจกรรม 

- ดูแผนการจัดการเรียนรู 
- สอบถาม/สัมภาษณ ครู และ
ผูบริหาร 

1.3 การวิจัยและแกปญหาในชั้น
เรียน 

- มีการวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนา
ผูเรียนที่รับผิดชอบ 

- ดูบันทึกหลังแผนการจัดการ
เรียนรู 

- รายงานผลการวิจัย 
- สอบถาม/สัมภาษณ ครู และ
ผูบริหาร 

1.4 การรายงานผลการเรียนรู - มีการจัดทํารายงานผลการเรียนรู
ของผูเรียนเปนรายบุคคล 

- ดูบันทึกหลังแผนการจัดการ
เรียนรู 

- สอบถาม/สัมภาษณ ครู และ
ผูบริหาร 
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2. การพัฒนาผูเรียน 
2.1 การปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรมใหแกผูเรียน 

 
- ครูมีคุณลักษณะและพฤติกรรม
ดานคุณธรรม จริยธรรมเปน
แบบอยางที่ดีดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
- ดูแผนการจัดการเรียนรู 
- สังเกตพฤติกรรมผูเรียน 

2.2 การพัฒนาทักษะชีวิต
สุขภาพกายและสุขภาพจิต
ของผูเรียน 

- มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดรับ
การพัฒนาเกี่ยวกับการรูจักดูแล
ตนเอง มีทักษะในการเรียนรู การ
สรางงาน สรางอาชีพ การอยู
รวมกันในสังคมอยางมีความสุข 
ไมสรางปญหา รูเทาทันตอสังคม
โลกที่เปลี่ยนแปลง 

- ดูแผนการจัดการเรียนรู 
- ดูบันทึกสุขภาพผูเรียน 
- สังเกตพฤติกรรมผูเรียน 
- สอบถาม/สัมภาษณ ครู 
ผูบริหาร และผูเรียน 

2.3 การพัฒนาผูเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษ 

- มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
สอดคลองกับความสามารถของ
ผูเรียน 

- ดูแผนการจัดการเรียนรู 
- สังเกตพฤติกรรมผูเรียน 
- สอบถาม/สัมภาษณ ครู และ
ผูบริหาร 

2.4 การปลูกฝงวินัย
ประชาธิปไตยใหแกผูเรียน 

- มีการกําหนดคุณลักษณะของ
ผูเรียนดานวินยัและประชาธิปไตย
ไวในแผนการจัดการเรียนรู หรือ
เปนคณะทํางานในการดําเนิน
กิจกรรมที่สรางเสริมวินัยและ
ประชาธิปไตยใหแกผูเรียน 

- ดูคําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน 
- ดูแผนการจัดการเรียนรู 
- ดูจากรายงานผลการวิจัยในชั้น
เรียน 

- สังเกตพฤติกรรมผูเรียน 
- สอบถาม/สัมภาษณ ครู และ
ผูเรียน 

2.5 การสรางคานิยมที่ดีงามและ
ความภูมิใจในความเปนคน
ไทยของผูเรียน 

- มีการจัดกิจกรรมหรือรวมในการ
จัดกิจกรรม สรางคานิยมที่ดีงาม
และความภูมิใจในความเปนไทย 

- ดูจากคําสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

- ดูแผนการจัดการเรียนรู 
- สอบถาม/สัมภาษณ ครู 
ผูบริหาร และผูปกครอง 

2.6 การจัดระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน 

- มีการเฝาระวังดูแลผูเรียนทัง้ใน
และนอกเวลาเรียน 

- สังเกตการปฏิบัติงานหรือดู
เอกสารประกอบ 

- สอบถาม/สัมภาษณ ครู 
ผูบริหาร ผูเรียนและผูปกครอง 
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3. การพัฒนาทางวิชาการ 
3.1 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมใน

การจัดการเรียนรู 

 
- มีการจัดทําสื่อและนําสื่อนวัตกรรม
มาใชในการจัดการเรียนรู 

 
- ดูแผนการจัดการเรียนรู 
- ดูบันทึกผลหลังการสอน 
- สังเกตการใชสื่อประกอบการ
สอนของครู และพฤติกรรมของ
ผูเรียน 

- สอบถาม/สัมภาษณ ครู 
ผูบริหาร ผูเรียน และผูปกครอง 

3.2 การพัฒนาและใชแหลง
เรียนรูและภูมิปญญาทองถิน่ 

- มีการรวมพัฒนาแหลงเรียนรูใน
สถานศึกษา ใชแหลงเรียนรูและ
ภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการ
เรียนรู 

- ดูจากคําสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

- ดูแผนการจัดการเรียนรู 
- สอบถาม/สัมภาษณ ครู 
ผูบริหาร ผูเรียน และผูปกครอง 

3.3 การใชและสรางเครือขาย
ทางวิชาการ 

- มีการสรางเครือขายทางวิชาการ
และใชเครือขายทางวิชาการใน
การจัดการเรียนรู 

- ดูจากแผนการจัดการเรียนรู 
- ดูจากแฟมสะสมงาน 
- สอบถาม/สัมภาษณ ครู 
ผูบริหาร และผูเรียน 

4. การพัฒนาสถานศึกษา 
4.1 งานบรหิารทั่วไป 

มีการดําเนินงานบริหารทั่วไป เชน 
งานธุรการ งานการเงิน และงาน
พัสดุ ฯลฯ 

- ดูคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ 
คณะทํางาน 

- สอบถาม/สัมภาษณ ครู และ
ผูบริหาร 

4.2 งานสนับสนุนวิชาการ - มีการดําเนินการงานที่
นอกเหนือจากการจัดการเรียน
การสอน และชวยใหการจัดการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ เชน 
งานกิจการผูเรยีน งานอนามัย 
งานหองสมุด ฯลฯ 

- ดูคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ/
หรือคณะทํางาน 

- ดูจากแผนปฏิบัติการประจําป/
โครงการของสถานศึกษา 

- สอบถาม/สัมภาษณ ครู และ
ผูบริหาร 

4.3 โครงการหรือกิจกรรม
พัฒนาสถานศึกษา 

- มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนพัฒนาสถานศึกษา เชน 
โครงการตอตานยาเสพติดใน
สถานศึกษา โครงการสืบสาน
เพลงพื้นบาน ฯลฯ 

- ดูคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ/
หรือคณะทํางาน 

- ดูจากแผนปฏิบัติการประจําป/
โครงการของสถานศึกษา 

- สอบถาม/สัมภาษณ ครู 
ผูบริหาร ผูเรียน และผูปกครอง 
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องคประกอบ ความหมาย การประเมินผล 

5. ความสัมพันธกับชุมชน 
5.1 การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน 

 
- มีการศึกษา สํารวจ เรียนรูสภาพ
ของชุมชน องคประกอบที่สําคัญ
ของชุมชน โดยเฉพาะสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
และบุคคลสําคัญของชุมชน 

 
- เอกสารรายงานผลการศึกษา 
- สอบถาม/สัมภาษณ ครู ผูเรยีน 
ผูปกครองและชุมชน 

5.2 การใหความรวมมือกับ
ผูปกครองและชุมชน 

- ใหความรวมมือกับผูปกครองและ
ชุมชนในการทาํกิจกรรมของ
ชุมชน 

- สอบถาม/สัมภาษณ ครู 
ผูบริหาร ผูปกครองและชุมชน 

5.3 การนําชุมชนเขามามีสวน
รวมในการจัดการเรียนรู 

- นําชุมชนเขามารวมในกิจกรรม
ของสถานศึกษา 

- ดูจากแผนการจัดการเรียนรู 
- สอบถาม/สัมภาษณ ครู 
ผูบริหาร ผูเรียน ผูปกครองและ
ชุมชน 

5.4 การใหบรกิารชุมชน - ใหความชวยเหลือชุมชนท้ังดาน
ความรู และรวมกิจกรรม 

- สอบถาม/สัมภาษณ ครู 
ผูบริหาร ผูเรียน ผูปกครองและ
ชุมชน 

5.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
ชุมชน 

- นําความรู ประสบการณและการ
ดําเนินงานแลกเปลี่ยนกับชุมชน 

- สอบถาม/สัมภาษณ ครู 
ผูบริหาร ผูเรียน ผูปกครองและ
ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



319 

 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 

เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล
เพื่อใหมีหรือเลื่อนวทิยฐานะ 

------------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (5) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และขอ 1 (4) ขอ 5 วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและ
แตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2544 และ ขอ 5 ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ
และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2547 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
ในการประชุมครั้งที่ 9/2549 เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 ไดมีมติเห็นชอบใหปรับปรุงการกําหนด
ตําแหนงของพนักงานครูเทศบาลไมสังกัดสถานศึกษา ไดแก ตําแหนงผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา ผูอํานวยการกองการศึกษา นักบริหารการศึกษา นักวิชาการศึกษา 
สันทนาการ บรรณารักษ และนักวิชาการวัฒนธรรม ออกจากระบบวิทยฐานมาใชระบบจําแนกตําแหนง
(พีซี) และจัดทําประกาศหลักเกณฑที่เกี่ยวของ 
 เพ่ือใหเปนไปตามมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลดังกลาว จึงใหยกเลิกประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลที่สังกัด
สถานศึกษาใหดํารงตําแหนงและระดับที่สูงขึ้น ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 และยกเลิกขอความใน ขอ 2 
(5)(6) ขอ 7 ขอ 8 ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ืองกําหนดหลักเกณฑและ
เง่ือนไขการคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2547และใหกําหนดหลักเกณฑและ
เง่ือนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ไว ดังตอไปน้ี 
 1. การประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการ 
  1.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังน้ี 
   1) ดํารงตําแหนงครูมาแลวไมนอยกวา 6 ปสําหรับผูมีวุฒิปริญญาตรี 4 ป 
สําหรับผูมีวฒิุปริญญาโท และ 2 ปสําหรับผูมีวุฒิปริญญาเอก นับถึงวันที่ยื่นคําขอหรือดํารงตําแหนงอ่ืนที่ 
ก.ท.เทียบเทา 
   2) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.2 
   3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบตัิหนาที่ในตําแหนงน้ันยอนหลัง 2 ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
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  1.2 ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวง
ระยะเวลา ดังน้ี 
   1) ระหวางวันที่ 1-30 เมษายน ของทุกป 
   2) ระหวางวันที่ 1-31 ตุลาคม ของทุกป 
  1.3 ผูที่ยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังน้ี 
   1.3.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 
    - การมีวินัย 
    - การประพฤติ ปฏบิัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
    - การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
    - ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
    - ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
   1.3.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้  
    1) สมรรถนะหลัก 
     - การมุงผลสัมฤทธิ์ 
     - การบริการที่ดี 
     - การพัฒนาตนเอง 
     - การทํางานเปนทีม 
    2) สมรรถนะประจําสายงาน 
     - การออกแบบการเรียนรู 
     - การพัฒนาผูเรียน 
     - การบริหารจัดการชั้นเรียน 
   1.3.3 ดานผลงานที่ เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ในดานการเรียน  การสอน 
โดยพิจารณาจาก 
    - การจัดการเรียนรู 
    - การพัฒนาวิชาการ 
    - ผลที่เกิดกับผูเรียน 
    การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ใหพิจารณาจากการปฏิบัติจริง 
และเอกสารรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ที่ผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอ 
  1.4 เกณฑการตัดสิน 
   ผูที ่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดานจากกรรมการทั้ง 3 คน 
เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65 
  1.5 วิธีการดําเนินการ 
   1) ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยื่นคําขอไดปละ 1 ครั้ง 
โดยสงคําขอรับการประเมินตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ 
ในระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน หรือระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 
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   2) ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมิน
ใหเปนไปตามที่ ก.ท.กําหนด 
   3) ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานคุณภาพการปฏิบัติงานและดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ 
จํานวน 3 คน ประกอบดวย 
    - ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรืออํานวยการกองการศึกษาหรือหัวหนา
สวนราชการดานการศึกษาของเทศบาล 
    - ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูยื่นคําขอรับการประเมิน 
    - พนักงานครูเทศบาล ตําแหนงครู ที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาครูชํานาญการ 
    ทั้งน้ี ใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
    กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่กําหนดได 
ให ก.ท.จ.พิจารณาตามความจําเปนและเหมาะสม 
   4) ใหคณะกรรมการดําเนินการประเมินใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันที่ 
30 เมษายน หรือวันที่ 31 ตุลาคม ของปน้ันๆแลวแตกรณี โดยใหประเมินใหครบทุกดาน พรอมบันทึก
ขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดนจุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลักฐาน
ในแบบรายงานผลการประเมินทายหลักเกณฑเพ่ือประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป 
   5) เม่ือคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหเทศบาลนําผลการประเมิน
ตามแบบรายงานสรุปผลการประเมินทายหลักเกณฑ เสนอ ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบผูที่ผานเกณฑ
การประเมินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามที่เสนอขอ และผลการพิจารณาของ ก.ท.จ. ถือเปนอันสิ้นสุด 
ทั้งน้ี กอนเสนอขอความเห็นชอบ ก.ท.จ. ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นคําขอรับการ
ประเมินและการดําเนินการประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด 
  1.6 การแตงตั้ง 
   ใหนายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. ออกคําสั่งแตงตั้งพนักงานครู
เทศบาลที่ผานการประเมินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการ และใหไดรับเงินวิทยฐานะครูชํานาญการ 
โดยกําหนดวันที่มีผลดังน้ี 
   - ผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน ใหมีผลนับตั้งแต
วันที่ 1 พฤษภาคม ของปที่ยื่นขอ 
   - ผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม ใหมีผลนับตั้งแต
วันที่ 1 พฤศจิกายน ของปที่ยื่นขอ 
   - กรณีผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการ
ประเมินใหมไดในปตอๆ ไปทั้งน้ี ผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินในเดือนเมษายน จะยื่นคําขอรับการประเมิน
ใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไปและผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินในเดือนตุลาคม จะยื่นคําขอรับ
การประเมินใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป 
  1.7 การรายงานผลการแตงตั้ง 
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   ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับตั้งแตวันออกคําสั่ง 
 2. การประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการ 
  2.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังน้ี 
   1) ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาหรือดํารงตําแหนงอ่ืนที่ ก.ท. 
เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
   2) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.2 
   3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง 2 ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
  2.2 ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวงระยะเวลา 
ดังน้ี 
   1) ระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน ของทุกป 
   2) ระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม ของทุกป 
  2.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังน้ี 
   2.3.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 
    - การมีวินัย 
    - การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
    - การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
    - ความรักและศรทัธาในวิชาชีพ 
    - ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
   2.3.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
    1) สมรรถนะหลัก 
     - การมุงผลสัมฤทธิ์ 
     - การบริการที่ดี 
     - การพัฒนาตนเอง 
     - การทํางานเปนทีม 
    2) สมรรถนะประจําสายงาน 
     - การวิเคราะหและสังเคราะห 
     - การสื่อสารและการจูงใจ 
     - การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
     - การมีวิสัยทัศน 
   2.3.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก 
    - งานบริหารสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย 
    - ผลที่เกิดกับผูเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชนและสถานศึกษา 
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    การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ใหพิจารณาจากการปฏิบัติจริง 
และเอกสาร รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ที่ผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอ 
  2.4 เกณฑการตัดสิน 
   ผูที ่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดานจากกรรมการทั้ง 3 คน
เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65 
  2.5 วิธีการดําเนินการ 
   1) ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดปละ 1 ครั้ง 
โดยสงคําขอรับการประเมินตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ 
ในระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายนหรือระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 
   2) ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมิน
ใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด 
   3) ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานคุณภาพการปฏิบัติงานและดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 
3 คน ประกอบดวย 
    - ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถทางดานการศึกษา 
    - ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการกองการศึกษาหรือหัวหนา
สวนราชการดานการศึกษาของเทศบาล 
    - ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูยื่นคําขอรับการประเมิน 
    ทั้งน้ี ใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
    กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่กําหนดได 
ให ก.ท.จ. พิจารณาตามความจําเปน และเหมาะสม 
   4) ใหคณะกรรมการดําเนินการประเมินใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันที่ 
30 เมษายน หรือวันที่ 31 ตุลาคม ของปน้ันๆ แลวแตกรณี โดยใหประเมินใหครบทุกดาน พรอมบันทึก
ขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดนจุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลักฐาน
ในแบบรายงานผลการประเมินทายหลักเกณฑเพ่ือประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป 
   5) เม่ือคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหเทศบาลนําผลการประเมิน
ตามแบบรายงานสรุปผลการประเมินทายหลักเกณฑ เสนอ ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบผูที่ผาน
เกณฑการประเมินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามที่เสนอขอ และผลการพิจารณาของ ก.ท.จ. ถือเปนอัน
สิ้นสุด ทั้งน้ี กอนเสนอขอความเห็นชอบ ก.ท.จ. ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่น
คําขอรับการประเมินและการดําเนินการประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด 
  2.6 การแตงตั้ง 
   ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลที่ผานการประเมินตามมติ 
ก.ท.จ. ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการ และใหไดรับเงินวิทยฐานะรองผูอํานวยการ
ชํานาญการ โดยกําหนดวันที่มีผล ดังน้ี 
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   - ผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน ใหมีผลนับตั้งแต
วันที่ 1 พฤษภาคมของปที่ยื่นขอ 
   - ผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม ใหมีผลนับตั้งแต
วันที่ 1 พฤศจิกายนของปที่ยื่นขอ 
   - กรณีผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการ
ประเมินใหมไดในปตอๆไปทั้งนี้ ผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินในเดือนเมษายน จะยื่นคําขอใหมไดไมกอน
เดือนเมษายนของปตอไป และผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินในเดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหมไดไมกอน
เดือนตุลาคมของปตอไป 
  2.7 การายงานผลการแตงตั้ง 
   ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับตั้งแตวันออกคําสั่ง 
 3. การประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ 
  3.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังน้ี 
   1) ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาหรือดํารงตําแหนงอ่ืนที่ ก.ท. เทียบเทา
อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
   2) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.2 
   3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง 2 ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
  3.2 ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวง
ระยะเวลา ดังน้ี 
   1) ระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน ของทุกป 
   2) ระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม ของทุกป 
  3.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังน้ี 
   3.3.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 
    - การมีวินัย 
    - การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
    - การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
    - ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
    - ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
   3.3.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
ดังน้ี 
    1) สมรรถนะหลัก 
     - การมุงผลสัมฤทธิ์ 
     - การบริการที่ดี 
     - การพัฒนาตนเอง 
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     - การทํางานเปนทีม 
    2) สมรรถนะประจําสายงาน 
     - การวิเคราะหและสังเคราะห 
     - การสื่อสารและการจูงใจ 
     - การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
     - การมีวิสัยทัศน 
   3.3.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก 
    - งานบริหารสถานศึกษา 
    - ผลที่เกิดกับผูเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชนและสถานศึกษา 
    การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ใหพิจารณาจากการปฏิบัติจริง 
และเอกสารรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ที่ผูขอรับการประเมินเสนอ 
  3.4 เกณฑการตัดสิน 
   ผูที ่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดานจากกรรมการทั้ง 3 คน
เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65 
  3.5 วิธีการดําเนินการ 
   1) ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยื่นคําขอไดปละ 1 ครั้ง 
โดยสงคําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ในระหวางวันที่ 
1 – 30 เมษายนหรือระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 
   2) ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมินใหเปนไป
ตามที่ ก.ท.กําหนด 
   3) ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานคุณภาพการปฏิบัติงานและดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 
3 คน ประกอบดวย 
    - ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถทางดานการศึกษา 
    - ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการกองการศึกษาหรือหัวหนา
สวนราชการดานการศึกษาของเทศบาล 
    - ผูอํานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาผูอํานวยการชํานาญการ 
    ทั้งน้ี ใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
    กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่กําหนดได 
ให ก.ท.จ. พิจารณาไดตามความเหมาะสม 
   4) ใหคณะกรรมการดําเนินการประเมินใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับแตตั้งวันที่ 
30 เมษายน หรือวันที่ 31 ตุลาคม ของปน้ันๆ แลวแตกรณี โดยใหประเมินใหครบทุกดาน พรอมบันทึก
ขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดนจุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลักฐาน
ในแบบรายงานผลการประเมินทายหลักเกณฑเพ่ือนประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป 
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   5) เม่ือคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหเทศบาลนําผลการประเมิน
ตามแบบรายงานสรุปผลการประเมินทายหลักเกณฑ เสนอ ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบผูที่ผาน
เกณฑการประเมินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามที่เสนอขอ และผลการพิจารณาของ ก.ท.จ. ถือเปนอัน
สิ้นสุด ทั้งนี้ กอนเสนอขอความเห็นชอบ ก.ท.จ. ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นคํา
ขอรับการประเมินและการดําเนินการประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด 
  3.6 การแตงตั้ง 
   ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลที่ผานการประเมินตามมติ 
ก.ท.จ. ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ และใหไดรับเงินวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ 
โดยกําหนดวันที่มีผล ดังน้ี 
   - ผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน ใหมีผลนับตั้งแต
วันที่ 1 พฤษภาคม ของปที่ยื่นขอ 
   - ผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม ใหมีผลนับตั้งแต
วันที่ 1 พฤศจิกายน ของปที่ยื่นขอ 
   - กรณีผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการ
ประเมินใหมไดในปตอๆ ไป ทั้งน้ี ผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินในเดือนเมษายน จะยื่นคําขอใหมไดไมกอน
เดือนเมษายนของปตอไป และผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินในเดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหมประเมินได
ไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป 
  3.7 การรายงานผลการแตงตั้ง 
   ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับตั้งแตวันออกคําสั่ง 
 4. การประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ 
  4.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังน้ี 
   1) ดํารงตําแนงศึกษานิเทศกหรือดํารงตําแหนงอ่ืนที่ ก.ท. เทียบเทาอยางใด
อยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
   2) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.2 
   3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง 2 ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
  4.2 ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวง
ระยะเวลา ดังน้ี 
   1) ระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน ของทุกป 
   2) ระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม ของทุกป 
  4.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังน้ี 
   4.3.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 
    1) การมีวินัย 
    2) การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
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    3) การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
    4) ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
    5) ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
   4.3.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
    1) สมรรถนะหลัก 
     - การมุงผลสัมฤทธิ์ 
     - การบริการที่ดี 
     - การพัฒนาตนเอง 
     - การทํางานเปนทีม 
    2) สมรรถนะประจําสายงาน 
     - การวิเคราะหและสังเคราะห 
     - การสื่อสารและการจูงใจ 
     - การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
     - การมีวิสัยทัศน 
   4.3.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก 
    1) งานการนิเทศ 
    2) งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
    3) ผลที่เกิดกับครู ผูเรียน และการจัดการศึกษา 
    การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ใหพิจารณาจากการปฏิบัติจริง 
และเอกสารรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ที่ผูขอรับการประเมินเสนอ 
  4.4 เกณฑการตัดสิน 
   ผูที ่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดานจากกรรมการทั้ง 3 คน
เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65 
  4.5 วิธีการดําเนินการ 
   1) ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยื่นคําขอไดปละ 1 ครั้ง 
โดยสงคําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ในระหวางวันที่ 
1 – 30 เมษายนหรือระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 
   2) ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมินใหเปนไป
ตามที่ ก.ท.กําหนด 
   3) ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานคุณภาพการปฏิบัติงานและดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 
3 คน ประกอบดวย 
    - ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 
    - ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการกองการศึกษาหรือหัวหนา
สวนราชการดานการศึกษาของเทศบาล 
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    - ศึกษานิเทศกที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาศึกษานิเทศกชํานาญการ 
    ทั้งน้ี ใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
    กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่กําหนดได 
ให ก.ท.จ. พิจารณาไดตามความเหมาะสม 
   4) ใหคณะกรรมการดําเนินการประเมินใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันที่ 
30 เมษายน หรือ วันที่ 31 ตุลาคม ของปน้ันๆ แลวแตกรณี โดยใหประเมินใหครบทุกดาน พรอมบันทึก
ขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดนจุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลักฐาน
ในแบบรายงานผลการประเมินทายหลักเกณฑเพ่ือประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป 
   5) เม่ือคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหเทศบาลนําผลการประเมิน
ตามแบบรายงานสรุปผลการประเมินทายหลักเกณฑ เสนอ ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบผูที่ผาน
เกณฑการประเมินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามที่เสนอขอ และผลการพิจารณาของ ก.ท.จ. ถือเปนอัน
สิ้นสุด ทั้งนี้ กอนเสนอขอความเห็นชอบ ก.ท.จ. ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่น
คําขอรับการประเมินและการดําเนินการประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท.กําหนด 
  4.6 การแตงตั้ง 
   ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลที่ผานการประเมินตามมติ 
ก.ท.จ. ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ และใหไดรับเงินวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ 
โดยกําหนดวันที่มีผล ดังน้ี 
   - ผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน ใหมีผลนับตั้งแต
วันที่ 1 พฤษภาคม ของปที่ยื่นขอ 
   - ผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม ใหมีผลนับตั้งแต
วันที่ 1 พฤศจิกายน ของปที่ยื่นขอ 
   - กรณีผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการ
ประเมินใหมไดในปตอๆ ไป ทั้งน้ีผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินในเดือนเมษายน จะยื่นคําขอใหมไดไมกอน
เดือนเมษายนของปตอไป และผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินในเดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหมไดไมกอน
เดือนตุลาคมของปตอไป 
  4.7 การรายงานผลการแตงตั้ง 
   ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับตั้งแตวันออกคําสั่ง 
 5. การประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
  5.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังน้ี 
   1) ดํารงตําแหนงครูที่มีวิทยฐานะครูชํานาญการหรือดํารงตําแหนงอ่ืนที่ ก.ท. 
เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
   2) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.3 
   3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงน้ันยอนหลัง 2 ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 



329 

  5.2 ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวงระยะเวลา 
ดังน้ี 
   1) ระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน ของทุกป 
   2) ระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม ของทุกป 
  5.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังน้ี 
   5.3.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 
    - การมีวินัย 
    - การประพฤติ ปฏิบัตตินเปนแบบอยางที่ดี 
    - การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
    - ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
    - ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
   5.3.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
    1) สมรรถนะหลัก 
     - การมุงผลสัมฤทธิ์ 
     - การบริการที่ดี 
     - การพัฒนาตนเอง 
     - การทํางานเปนทีม 
    2) สมรรถนะประจําสายงาน 
     - การออกแบบการเรียนรู 
     - การพัฒนาผูเรียน 
     - การบริหารจัดการชั้นเรียน 
   5.3.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ในดานการเรียน  การสอน 
โดยพิจารณาจาก 
    1) ผลการปฏิบัติงาน 
     - การจัดการเรียนรู 
     - การพัฒนาวิชาการ 
     - ผลที่เกิดกับผูเรียน 
     การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณาจากเอกสารรายงานผลการ
ปฏิบัติงานที่ผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอ และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได 
    2) ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 1 รายการ 
     การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทาง
วิชาการและอาจใหผูยื่นคําขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได ในกรณีที่คณะกรรมการ
ประเมินเห็นสมควรใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหผูยื่นคําขอรับการประเมินปรับปรุงตามขอสังเกต
ภายใน 6 เดือน นับแตวันที่ ก.ท.จ. แจงมติคณะกรรมการประเมิน แลวใหนําเสนอคณะกรรมการประเมิน
ชุดเดิมพิจารณา 
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  5.4 เกณฑการตัดสิน ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังน้ี 
   5.4.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพ
การปฏิบัติงาน ผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70 
   5.4.2 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ผูที่ผานการประเมินจะตองได
คะแนนจากกรรมการแตละคน ดังน้ี 
    - ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65 
    - ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65 
    - คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 
    ทั้งนี้ ผูที่ผานการประเมินในขอ 5.4.2 จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑ
เปนเอกฉันทโดยเปนเอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม 
  5.5 วิธีการดําเนินการ 
   5.5.1 ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยื่นคําขอไดปละ 1 ครั้ง 
โดยสงคําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ในระหวางวันที่ 
1 – 30 เมษายน หรือระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 
   5.5.2 ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมินใหเปนไป
ตามที่ ก.ท.กําหนด 
   5.5.3 ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังน้ี 
    1) คณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 3 คน ประกอบดวย 
     - ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการกองการศึกษาหรือ
หัวหนาสวนราชการดานการศึกษาของเทศบาล 
     - ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูยื่นคําขอรับการประเมิน 
     - พนักงานครูเทศบาลที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาครชูํานาญการพิเศษ 
     ทั้งน้ี ใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
     กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสมารถตั้งกรรมการตามที่
กําหนดได ให ก.ท.จ. พิจารณาไดตามความเหมาะสม 
    2) คณะกรรมการประเมิลผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 3 คน 
ประกอบดวย 
     - ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรู 
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมินตามที่ ก.ท. กําหนด เปนกรรมการ โดย
การประเมินผูยื่นคําขอรับการประเมิน 1 ราย ใหมีกรรมการประเมิน 3 คน 
   5.5.4 ใหคณะกรรมการประเมินบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา
ในเรื่องที่ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลักฐานในแบบรายงานผลการประเมินทาย
หลักเกณฑ เพ่ือประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป 
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   5.5.5 การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
การประเมินดานคุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนินการพรอมกัน และใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแต
วันที่ 30 เมษายน หรือที่ 31 ตุลาคม ของปน้ันๆ แลวแตกรณี 
    - กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคํา
ขอรับการประเมินทราบ เพ่ือพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม 
    - กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอ
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพ่ือตรวจสอบและรับรองแลวใหเทศบาลนําสง
สํานักงาน ก.ท.จ. ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ผานการประเมินตามรอบปที่เสนอขอ หากไมสงตาม
กําหนดถือวาสละสิทธิ์ 
   5.5.6 ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นคําขอรับการประเมินและ
การดําเนินการประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด รวมถึงความสมบูรณถูกตอง ครบถวน ของผลงาน 
แลวนําสงคณะกรรมการประเมินตามที่ ก.ท.กําหนด 
   5.5.7 เม่ือคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหนําผลการประเมินเสนอ 
ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินที่มีผลการประเมินผานเกณฑการตัดสินให
มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามที่เสนอขอ 
  5.6 การแตงตั้ง 
   ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งใหพนักงานครูเทศบาลที่ผานมาการประเมิน
ตามมติ ก.ท.จ. ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ และใหไดรับเงินวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
โดยใหมีผลไมกอนวันที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ครบถวน ถูกตอง สมบูรณ หรือ
หากมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการใหมีผลไดไมกอนวันที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุง
สมบูรณแลว 
   สําหรับผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจย่ืนคําขอรับการประเมิน
ใหมไดในปตอๆไป สําหรับผูที่ยื่นคําขอเดือนเมษายน จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของป
ตอไป สวนผูที่ยื่นคําขอเดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป 
  5.7 การพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
   ให ก.ท. หรือสวนราชการที่ ก.ท. มอบหมาย ดําเนินการพัฒนาผูที่จะไดรับการ
แตงตั้งใหมีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ตามหลักสูตรและวิธีการที่ ก.ท. กําหนดทาย
หลักเกณฑ 
   ผลการพัฒนากอนแตงตั้งใหนําไปใชในการเลื่อนวิทยฐานะไดภายใน 5 ป นับแต
วันที่ผูน้ันสําเร็จหลักสูตรการพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
  5.8 การรายงานผลการแตงตั้ง 
   ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับตั้งแตวันออกคําสั่ง 
 6. การประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
  6.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังน้ี 
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   1) ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานการศึกษาที่มีวิทยฐานะรองผูอํานวยการ
ชํานาญการหรือดํารงตําแหนงอ่ืนที่ ก.ท. เทียบเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
    1.2 ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.3 
    1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง 2 ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
  6.2 ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวง
ระยะเวลา ดังน้ี 
   1) ระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน ของทุกป 
   2) ระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม ของทุกป 
  6.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังน้ี 
   3.3.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 
    - การมีวินัย 
    - การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
    - การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
    - ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
    - ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
   6.3.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดนพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
ดังน้ี 
    1) สมรรถนะหลัก 
     - การมุงผลสัมฤทธิ์ 
     - การบริการที่ดี 
     - การพัฒนาตนเอง 
     - การทํางานเปนทีม 
    2) สมรรถนะประจําสายงาน 
     - การวิเคราะหและสังเคราะห 
     - การสื่อสารและการจูงใจ 
     - การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
     - การมีวิสัยทัศน 
   6.3.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก 
    1) ผลการปฏิบัติงาน 
     - งานบริหารสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย 
     - ผลที่เกิดกับผูเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน และสถานศึกษา 
     การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณาจากเอกสารรายงานผลการ
ปฏิบตัิงานที่ผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอและอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได 
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    2) ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 1 รายการ 
     การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทางวิชาการ
และอาจใหผูยื่นคําขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได ในกรณีที่คณะกรรมการ
ประเมินเห็นสมควรใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการใหผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินปรับปรุงตามขอสังเกต 
ภายใน 6 เดือน นับแตวันที่ ก.ท.จ. แจงมติคณะกรรมการประเมินแลวใหนําเสนอคณะกรรมการชุดเดิม
พิจารณา 
  6.4 เกณฑการตัดสิน ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังน้ี 
   6.4.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพ
การปฏิบัติงานผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70 
   6.4.2 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ผูที่ผานการประเมินจะตองได
คะแนนจากกรรมการแตละคน ดังน้ี 
    - ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65 
    - ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65 
    - คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 
    ทั้งนี้ ผูที่ผานการประเมินในขอ 6.4.2 จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑ
เปนเอกฉันทโดยเปนเอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม 
  6.5 วิธีการดําเนินการ 
   6.5.1 ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยื่นคําขอไดปละ 1 ครั้ง 
โดยสงคําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ในระหวางวันที่ 
1 – 30 เมษายน หรือระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 
   6.5.2 ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมินใหเปนไป
ตามที่ ก.ท.กําหนด 
   6.5.3 ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังน้ี 
    1) คณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 3 คน ประกอบดวย 
     - ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถทางดานการศึกษา 
     - ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการกองการศึกษาหรือ
หัวหนาสวนราชการดานการศึกษาของเทศบาล 
     - ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูยื่นขอรับการประเมิน 
     ทั้งน้ี ใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
     กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่
กําหนดได ให ก.ท.จ. พิจารณาไดตามความเหมาะสม 
    2) คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 3 คน 
ประกอบดวย 
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     - ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรู 
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมิน ตามที่ ก.ท. กําหนดเปนกรรมการ 
โดยการประเมินผูยื่นคําขอรับการประเมิน 1 ราย ใหมีกรรมการประเมิน 3 คน 
   6.5.4 ใหคณะกรรมการประเมินบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา
ในเรื่องที่ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลักฐานในแบบรายงานผลการประเมินทาย
หลักเกณฑ เพ่ือประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป 
   6.5.5 การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
การประเมินดานคุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนินการพรอมกัน และใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแต
วันที่ 30 เมษายน หรือวันที่ 31 ตุลาคม ของปน้ันๆ แลวแตกรณี 
    - กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่น
คําขอรับการประเมินทราบ เพ่ือพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม 
    - กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นขอรับการประเมินเสนอ
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพ่ือตรวจสอบและรับรองแลวใหเทศบาลนําสง
สํานักงาน ก.ท.จ. ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ผานการประเมินตามรอบปที่เสนอขอ หากไมสงตาม
กําหนดถือวาสละสิทธ 
   6.5.6 ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นคําขอรับการประเมินและ
ดําเนินการประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด รวมถึงความสมบูรณ ถูกตอง ครบถวน ของผลงาน 
แลวนําสงคณะกรรมการประเมินตามที่ ก.ท. กําหนด 
   6.5.7 เม่ือคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหนําผลการประเมินเสนอ 
ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินที่มีผลการประเมินผานเกณฑการตัดสินให
มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามที่เสนอขอ 
 
  6.6 การแตงตั้ง 
   ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งใหพนักงานครูเทศบาลที่ผานการประเมิน
ตามมติ ก.ท.จ. ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ และใหไดรับเงินวิทยฐานะ
รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษโดยใหมีผลไมกอนวันที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หนาที่ครบถวน ถูกตอง สมบูรณ หรือหากมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการใหมีผลไดไมกอนวันที่ 
ก.ท.จ. ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณแลว 
   สําหรับผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจย่ืนคําขอรับการประเมิน
ใหมไดในปตอๆไป สําหรับผูที่ยื่นคําขอเดือนเมษายน จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของป
ตอไป สวนผูที่ยื่นคําขอเดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป 
  6.7 การพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
   ให ก.ท. หรือสวนราชการที่ ก.ท. มอบหมาย ดําเนินการพัฒนาผูที่จะไดรับการ
แตงตั้งใหมีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ ตามหลักสูตรและวิธีการที่ ก.ท. 
กําหนดทายหลักเกณฑ 
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   ผลการพัฒนากอนแตงตั้งใหนําไปใชในการเลื่อนวิทยฐานะไดภายใน 5 ป นับแต
วันที่ผูน้ันสําเร็จหลักสูตรการพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
  6.8 การรายงานผลการแตงตั้ง 
   ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับตั้งแตวันออกคําสั่ง 
 7. การประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวทิยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
  7.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังน้ี 
   1) ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ
หรือดํารงตําแหนงอ่ืนที่ ก.ท. เทียบเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่
ยื่นคําขอ 
   2) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.3 
   3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง 2 ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
  7.2 ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวง
ระยะเวลา ดังน้ี 
   1) ระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน ของทุกป 
   2) ระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม ของทุกป 
  7.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังน้ี 
   7.3.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 
    - การมีวินัย 
    - การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
    - การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
    - ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
    - ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
   7.3.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดนพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
ดังน้ี 
    1) สมรรถนะหลัก 
     - การมุงผลสัมฤทธิ์ 
     - การบริการที่ดี 
     - การพัฒนาตนเอง 
     - การทํางานเปนทีม 
    2) สมรรถนะประจําสายงาน 
     - การวิเคราะหและสังเคราะห 
     - การสื่อสารและการจูงใจ 
     - การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
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     - การมีวิสัยทัศน 
   7.3.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก 
    1) ผลการปฏิบัติงาน 
     - งานวิชาการ 
     - งานบริหารแผนและงบประมาณ 
     - งานบริหารงานบุคคล 
     - งานบริหารทั่วไป 
     - ผลที่เกิดกับผูเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน และสถานศึกษา 
     การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณาจากเอกสารรายงานการ
ปฏิบัติงานที่ผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอและอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได 
    2) ผลงานทางวชิาการไมนอยกวา 1 รายการ 
     การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทางวิชาการ
และอาจใหผูยื่นคําขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได ในกรณีที่คณะกรรมการ
ประเมินเห็นสมควรใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการใหผูยื่นคําขอรับการประเมินปรับปรุงตามขอสังเกต 
ภายใน 6 เดือน นับแตวันที่ ก.ท.จ. แจงมติคณะกรรมการประเมินแลวใหนําเสนอคณะกรรมการประเมิน
ชุดเดิมพิจารณา 
  7.4 เกณฑการตัดสิน ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังน้ี 
   7.4.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพ
การปฏิบัติงาน ผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70 
   7.4.2 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัตหินาที่ผูที่ผานการประเมินจะตองไดคะแนน
จากกรรมการแตละคน ดังน้ี 
    - ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65 
    - ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65 
    - คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 
    ทั้งนี้ ผูที่ผานการประเมินในขอ 7.4.2 จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑ
เปนเอกฉันทโดยเปนเอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม 
  7.5 วิธีการดําเนินการ 
   7.5.1 ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยื่นคําขอไดปละ 1 ครั้ง 
โดยสงคําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ในระหวางวันที่ 
1 – 30 เมษายน หรือระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 
   7.5.2 ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมินใหเปนไป
ตามที่ ก.ท.กําหนด 
   7.5.3 ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังน้ี 
    1) คณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 3 คน ประกอบดวย 
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     - ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถทางดานการศึกษา 
     - ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรืออํานวยการกองการศึกษาหรือ
หัวหนาสวนราชการดานการศึกษาของเทศบาล 
     - ผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาผู อํานวยการ
ชํานาญการพิเศษ 
     ทั้งน้ี ใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
     กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสมารถตั้งกรรมการตามที่
กําหนดได ให ก.ท.จ. พิจารณาไดตามความเหมาะสม 
    2) คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 3 คน 
ประกอบดวย 
     - ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรู 
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมิน ตามที่ ก.ท. กําหนด เปนกรรมการ โดย
การประเมินผูยื่นคําขอรับการประเมิน 1 ราย ใหมีกรรมการประเมิน 3 คน 
   7.5.4 ใหคณะกรรมการประเมินบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา
ในเรื่องที่ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลักฐานในแบบรายงานผลการประเมินทาย
หลักเกณฑ เพ่ือประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป 
   7.5.5 การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
การประเมินดานคุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนินการพรอมกัน และใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแต
วันที่ 30 เมษายน หรือวันที่ 31 ตุลาคม ของปน้ันๆ แลวแตกรณี 
    - กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่น
คําขอรับการประเมินทราบ เพ่ือพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม 
    - กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นรับคําขอการประเมินเสนอ
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพ่ือตรวจสอบและรับรองแลวใหเทศบาลนําสง
สํานักงาน ก.ท.จ. ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ผานการประเมินตามรอบปที่เสนอขอ หากไมสงตาม
กําหนดถือวาสละสิทธ 
   7.5.6 ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นคําขอรับการประเมินและ
การดําเนินการประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด รวมถึงความสมบูรณ ถูกตอง ครบถวน ของผลงาน 
แลวนําสงคณะกรรมการประเมินตามที่ ก.ท. กําหนด 
   7.5.7 เม่ือคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหนําผลการประเมินเสนอ 
ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินที่มีผลการประเมินผานเกณฑการตัดสินให
มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามที่เสนอขอ 
  7.6 การแตงตั้ง 
   ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งใหพนักงานครูเทศบาลที่ผานการประเมิน
ตามมติ ก.ท.จ. ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ และใหไดรับเงินวิทยฐานะ
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษโดยใหมีผลไมกอนวันที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่
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ครบถวน ถูกตอง สมบูรณ หรือหากมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการใหมีผลไดไมกอนวันที่ ก.ท.จ. 
ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณแลว 
   สําหรับผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจย่ืนคําขอรับการประเมิน
ใหมไดในปตอๆไป สําหรับผูที่ยื่นคําขอเดือนเมษายน จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของป
ตอไป สวนผูที่ยื่นคําขอเดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป 
  7.7 การพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
   ให ก.ท. หรือสวนราชการที่ ก.ท. มอบหมาย ดําเนินการพัฒนาผูที่จะไดรับการ
แตงตั้งใหมีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ ตามหลักสูตรและวิธีการที่ ก.ท. 
กําหนดทายหลักเกณฑ 
   ผลการพัฒนากอนแตงตั้งใหนําไปใชในการเลื่อนวิทยฐานะไดภายใน 5 ป นับแต
วันที่ผูน้ันสําเร็จหลักสูตรการพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
  7.8 การรายงานผลการแตงตั้ง 
 ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต
วันออกคําสั่ง 
 8. การประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
  8.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังน้ี 
   1) ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศกที่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการหรือดํารง
ตําแหนงอ่ืนที่ ก.ท. เทียบเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
   2) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.3 
   3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง 2 ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคาํขอ 
  8.2 ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวง
ระยะเวลา ดังน้ี 
   1) ระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน ของทุกป 
   2) ระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม ของทุกป 
  8.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังน้ี 
   8.3.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 
    - การมีวินัย 
    - การประพฤติ ปฏบิัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
    - การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
    - ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
    - ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
   8.3.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
ดังน้ี 
    1) สมรรถนะหลัก 
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     - การมุงผลสัมฤทธิ์ 
     - การบริการที่ดี 
     - การพัฒนาตนเอง 
     - การทํางานเปนทีม 
    2) สมรรถนะประจําสายงาน 
     - การวิเคราะหและสังเคราะห 
     - การสื่อสารและการจูงใจ 
     - การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
     - การมีวิสัยทัศน 
   8.3.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก 
    1) ผลการปฏิบัติงาน 
     - งานการนิเทศ 
     - งานตามติด ตรวจสอบ ประเมินผล 
     - การศึกษาคนควา และการใหบริการทางวิชาการ 
     - ผลที่เกิดกับครู ผูเรยีน และการจัดการศึกษา 
     การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณาจากเอกสารรายงานผลการ
ปฏิบัติงานที่ผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอและอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได 
 
    2) ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 1 รายการ 
     การประเมินผลงานทางวิชาการใหเมินจากเอกสารผลงานทางวิชาการ
และอาจใหผูยื่นคําขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได ในกรณีที่คณะกรรมการ
ประเมินเห็นสมควรใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการใหผูยื่นคําขอรับการประเมินปรับปรุงตามขอสังเกต 
ภายใน 6 เดือน นับตั้งแตวันที่ ก.ท.จ. แจงมติแลวใหนําเสนอคณะกรรมการชุดเดิมพิจารณา 
  8.4 เกณฑการตัดสิน ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังน้ี 
   8.4.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพ
การปฏบิัติงานผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70 
   8.4.2 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ผูที่ผานการประเมินจะตองไดคะแนน
จากกรรมการแตละคน ดังน้ี 
    - ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65 
    - ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65 
    - คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 
    ทั้งนี้ ผูที่ผานการประเมินในขอ 8.4.2 จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑ
เปนเอกฉันทโดยเปนเอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม 
  8.5 วิธีการดําเนินการ 
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   8.5.1 ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยื่นคําขอไดปละ 1 ครั้ง 
โดยสงคําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ในระหวางวันที่ 
1 – 30 เมษายน หรือระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 
   8.5.2 ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมินใหเปนไป
ตามที่ ก.ท.กําหนด 
   8.5.3 ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังน้ี 
    1) คณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 3 คน ประกอบดวย 
     - ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 
     - ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการกองการศึกษาหรือ
หัวหนาสวนราชการดานการศึกษาของเทศบาล 
     - ศึกษานิเทศก ที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
     ทั้งน้ี ใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
     กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่กําหนด
ได ให ก.ท.จ. พิจารณาไดตามความเหมาะสม 
    2) คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 3 คน 
ประกอบดวย 
     - ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรู 
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมิน ตามที่ ก.ท. กําหนด เปนกรรมการ โดย
การประเมินผูยื่นคําขอรับการประเมิน 1 ราย ใหมีกรรมการประเมิน 3 คน 
   8.5.4 ใหคณะกรรมการประเมินบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา
ในเรื่องที่ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลักฐานในแบบรายงานผลการประเมินทาย
หลักเกณฑ เพ่ือประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป 
   8.5.5 การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
การประเมินดานคุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนินการพรอมกัน และใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแต
วันที่ 30 เมษายน หรือวันที่ 31 ตุลาคม ของปน้ันๆ แลวแตกรณี 
    - กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่น
คําขอรับการประเมินทราบ เพ่ือพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม 
    - กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอ
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพ่ือตรวจสอบและรับรองแลวใหเทศบาลนําสง
สํานักงาน ก.ท.จ. ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ผานการประเมินตามรอบปที่เสนอขอ หากไมสงตาม
กําหนดถือวาสละสิทธิ์ 
   8.5.6 ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นคําขอรับการประเมินและ
การดําเนินการประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด รวมถึงความสมบูรณ ถูกตอง ครบถวน ของผลงาน 
แลวนําสงคณะกรรมการประเมินตามที่ ก.ท. กําหนด 
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   8.5.7 เม่ือคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหนําผลการประเมินเสนอ 
ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินที่มีผลการประเมินผานเกณฑการตัดสินให
มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามที่เสนอขอ 
  8.6 การแตงตั้ง 
   ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งใหพนักงานครูเทศบาลที่ผานการประเมิน
ตามมติ ก.ท.จ. ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ และใหไดรับเงินวิทยฐานะ
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษโดยใหมีผลไมกอนวันที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่
ครบถวน ถูกตอง สมบูรณ หรือหากมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการใหมีผลไดไมกอนวันที่ ก.ท.จ. 
ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณแลว 
   สําหรับผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจย่ืนคําขอรับการประเมิน
ใหมไดในปตอๆ ไป สําหรับผูที่ยื่นคําขอเดือนเมษายน จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของป
ตอไป สวนผูที่ยื่นคําขอเดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป 
  8.7 การพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
   ให ก.ท. หรือสวนราชการที่ ก.ท. มอบหมาย ดําเนินการพัฒนาผูที่จะไดรับการ
แตงตั้งใหมีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ตามหลักสูตรและวิธีการที่ ก.ท. 
กําหนดทายหลักเกณฑ 
   ผลการพัฒนากอนแตงตั้งใหนําไปใชในการเลื่อนวิทยฐานะไดภายใน 5 ป นับแต
วันที่ผูน้ันสําเร็จหลักสูตรการพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
  8.8 การรายงานผลการแตงตั้ง 
   ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับตั้งแตวันออกคําสั่ง 
 9. การประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
  9.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังน้ี 
   1) ดํารงตําแหนงครูที่มีวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษหรือดํารงตําแหนงอ่ืนที่ 
ก.ท. เทียบเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือดํารงตําแหนงครูที่มีวิทยฐานะ
ชํานาญการมาแลวไมนอยกวา 5 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
   2) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.4 
   3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง 2 ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
  9.2 ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวงระยะเวลา 
ดังน้ี 
   1) ระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน ของทุกป 
   2) ระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม ของทุกป 
  9.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังน้ี 
   9.3.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 
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    - การมีวินัย 
    - การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
    - การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
    - ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
    - ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
   9.3.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
ดังน้ี 
    1) สมรรถนะหลัก 
     - การมุงผลสัมฤทธิ์ 
     - การบริการที่ดี 
     - การพัฒนาตนเอง 
     - การทํางานเปนทีม 
    2) สมรรถนะประจําสายงาน 
     - การออกแบบการเรียนรู 
     - การพัฒนาผูเรียน 
     - การบริหารจัดการชั้นเรียน 
     - การวิเคราะหและสังเคราะห 
   9.3.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ในดานการเรียนการสอน โดยพิจารณา
จาก 
    1) ผลการปฏิบัติงาน 
     - การจัดการเรียนรู 
     - การพัฒนาวิชาการ 
     - ผลที่เกิดกับผูเรียน 
     - ผลที่เกิดกับสถานศึกษา 
     ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานใหพิจารณาจากเอกสารรายงานผล
การปฏิบัติงานที่ผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอและอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได 
    2) ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 2 รายการ ซ่ึงตองเปนงานวิจัย 1 รายการ 
และงานวิชาการอื่น 1 รายการ 
    ทั้งนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทาง
วิชาการและอาจใหผูยื่นคําขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได ในกรณีที่
คณะกรรมการประเมินเห็นสมควรใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหผูยื่นคําขอรับการประเมินปรับปรุง
ตามขอสังเกต ภายใน 6 เดือน นับแตวันที่ ก.ท.จ. แจงมติ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิม
พิจารณา 
  9.4 เกณฑการตัดสิน ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังน้ี 
   9.4.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพ
การปฏิบัติงานผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75 
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   9.4.2 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ผูที่ผานการประเมินจะตองได
คะแนนจากกรรมการแตละคน ดังน้ี 
    - ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 
    - ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 
    - คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75 
    ทั้งนี้ ผูที่ผานการประเมินในขอ 9.4.2 จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑ
เปนเอกฉันทโดยเปนเอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม 
  9.5 วิธีการดําเนินการ 
   9.5.1 ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยื่นคําขอไดปละ 1 ครั้ง 
โดยสงคําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ในระหวางวันที่ 
1 – 30 เมษายน หรือระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 
   9.5.2 ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมินใหเปนไป
ตามที่ ก.ท.กําหนด 
   9.5.3 ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังน้ี 
    1) คณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 3 คน ประกอบดวย 
     - ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการกองการศึกษาหรือ
หัวหนาสวนราชการดานการศึกษาของเทศบาล 
     - ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูยื่นขอรับการประเมิน 
     - พนักงานครูเทศบาลที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาครูเชี่ยวชาญ 
     ทั้งน้ี ใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
     กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่
กําหนดได ให ก.ท.จ. พิจารณาไดตามความเหมาะสม 
    2) คณะกรรมการประเมิลผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 3 คน 
ประกอบดวย 
     -  ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรู 
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมินตามที่ ก.ท. กําหนดเปนกรรมการ โดยการ
ประเมินผูยื่นคําขอรับการประเมิน 1 ราย ใหมีกรรมการประเมิน 3 คน 
   9.5.4 ใหคณะกรรมการประเมินบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา
ในเรื่องที่ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลักฐานในแบบรายงานผลการประเมินทาย
หลักเกณฑ เพ่ือประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป 
   9.5.5 การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
การประเมินดานคุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนินการพรอมกัน และใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแต
วันที่ 30 เมษายน หรือวันที่ 31 ตุลาคม ของปน้ันๆ แลวแตกรณี 
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    - กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคํา
ขอรับการประเมินทราบ เพ่ือพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม 
    - กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับการประเมิน
เสนอผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพ่ือตรวจสอบและรับรองแลวใหเทศบาลนําสง
สํานักงาน ก.ท.จ. ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ผานการประเมินตามรอบปที่เสนอขอ หากไมสงตาม
กําหนดถือวาสละสิทธิ์ 
   9.5.6 ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นคําขอรับการประเมินและ
การดําเนินการประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด รวมถึงความสมบูรณ ถูกตอง ครบถวน ของผลงาน 
แลวนําสงคณะกรรมการประเมินตามที่ ก.ท.กําหนด 
   9.5.7 เม่ือคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหนําผลการประเมินเสนอ 
ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินที่มีผลการประเมินผานเกณฑการตัดสินให
มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามที่เสนอขอ 
  9.6 การแตงตั้ง 
   ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งใหพนักงานครูเทศบาลที่ผานการประเมิน
ตามมติ ก.ท.จ. ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และใหไดรับเงินวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญโดยใหมีผล
ไมกอนวันที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ครบถวน ถูกตอง สมบูรณ หรือหากมีการ
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการใหมีผลไดไมกอนวันที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณแลว 
   สําหรับผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจย่ืนคําขอรับการประเมิน
ใหมไดในปตอๆไป สําหรับผูที่ยื่นคําขอเดือนเมษายน จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของ
ปตอไป สวนผูที่ยื่นคําขอเดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป 
  9.7 การพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
   ให ก.ท. หรือสวนราชการที่ ก.ท. มอบหมาย ดําเนินการพัฒนาผูที่จะไดรับการ
แตงตั้งใหมีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามหลักสูตรและวิธีการที่ ก.ท. กําหนดทายหลักเกณฑ 
   ผลการพัฒนากอนแตงตั้งใหนําไปใชในการเลื่อนวิทยฐานะไดภายใน 5 ป นับแต
วันที่ผูน้ันสําเร็จหลักสูตรการพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
  9.8 การรายงานผลการแตงตั้ง 
   ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับตั้งแตวันออกคําสั่ง 
 10. การประเมินเพื่อใหไดรับหรือเลื่อนวิทยฐานะรองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
  10.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังน้ี 
   1) ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะรองผูอํานวยการ
ชํานาญการพิเศษหรือดํารงตําแหนงอ่ืนที่ ก.ท.เทียบเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 
3 ป หรือดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการมาแลว
ไมนอยกวา 5 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
   2) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.4 
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   3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง 2 ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
  10.2 ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวง
ระยะเวลา ดังน้ี 
   1) ระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน ของทุกป 
   2) ระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม ของทุกป 
  10.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังน้ี 
   10.3.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 
    - การมีวินัย 
    - การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
    - การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
    - ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
    - ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
   10.3.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
ดังน้ี 
    1) สมรรถนะหลัก 
     - การมุงผลสัมฤทธิ์ 
     - การบริการที่ดี 
     - การพัฒนาตนเอง 
     - การทํางานเปนทีม 
    2) สมรรถนะประจําสายงาน 
     - การวิเคราะหและสังเคราะห 
     - การสื่อสารและการจูงใจ 
     - การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
     - การมีวิสัยทัศน 
   10.3.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก 
    1) ผลการปฏิบัติงาน 
     - งานบริหารสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย 
     - ผลที่เกิดกับผูเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน และสถานศึกษา 
     - ผลที่เกิดกับผูเรียน 
     ทั้งน้ี การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณารายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ที่ผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอและอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได 
    2) ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 2 รายการ ซ่ึงตองเปนงานวิจัย 1 รายการ 
และงานวิชาการอื่น 1 รายการ 
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    ทั้งนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทาง
วิชาการและอาจใหผูยื่นคําขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได ในกรณีที่
คณะกรรมการประเมินเห็นสมควรใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหผูยื่นคําขอรับการประเมินปรับปรุง
ตามขอสังเกต ภายใน 6 เดือน นับแตวันที่ ก.ท.จ. แจงมติ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิม
พิจารณา 
  10.4 เกณฑการตัดสิน ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังน้ี 
   10.4.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพ
การปฏิบัติงาน ผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทั้งสามคน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75 
   10.4.2 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ผูที่ผานการประเมินจะตองได
คะแนนจากกรรมการแตละคน ดังน้ี 
    - ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 
    - ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 
    - คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75 
    ทั้งน้ี ผูที่ผานเกณฑประเมินในขอ 10.4.2 จะตองมีผลการประเมินผาน
เกณฑเปนเอกฉันทโดยเปนเอกฉนัททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม 
  10.5 วิธีการดําเนินการ 
   10.5.1 ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยื่นคําขอไดปละ 
1 ครั้ง โดยสงคําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ใน
ระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน หรือระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 
   10.5.2 ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมินใหเปนไป
ตามที่ ก.ท.กําหนด 
   10.5.3 ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังน้ี 
    1) คณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 3 คน ประกอบดวย 
     - ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถทางดานการศึกษา 
     - ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการกองการศึกษาหรือ
หัวหนาสวนราชการดานการศึกษาของเทศบาล 
     - ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูยื่นขอรับการประเมิน 
     ทั้งน้ี ใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
     กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสมารถตั้งกรรมการตามที่
กําหนดได ให ก.ท.จ. พิจารณาไดตามความเหมาะสม 
    2) คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ (รายงานผล
การปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) จํานวน 3 คน ประกอบดวย 
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     - ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรู 
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมินตามที่ ก.ท. กําหนด เปนกรรมการ โดย
การประเมินผูยื่นคําขอรับการประเมิน 1 ราย ใหมีกรรมการประเมิน 3 คน 
   10.5.4 ใหคณะกรรมการประเมินบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา
ในเรื่องที่ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลักฐานในแบบรายงานผลการประเมินทาย
หลักเกณฑ เพ่ือประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป 
   10.5.5 การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
การประเมินดานคุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนินการพรอมกัน และใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแต
วันที่ 30 เมษายน หรือวันที่ 31 ตุลาคม ของปน้ันๆ แลวแตกรณี 
    - กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่น
คําขอรับการประเมินทราบ เพ่ือพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม 
    - กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับการประเมิน
เสนอผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพ่ือตรวจสอบและรับรองแลวใหเทศบาลนําสง
สํานักงาน ก.ท.จ. ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ผานการประเมินตามรอบปที่เสนอขอ หากไมสงตาม
กําหนดถือวาสละสิทธิ์ 
   10.5.6 ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมินและ
การดําเนินการประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด รวมถึงความสมบูรณถูกตอง ครบถวน ของผลงาน 
แลวนําสงคณะกรรมการประเมินตามที่ ก.ท.กําหนด 
   10.5.7 เม่ือคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหนําผลการประเมินเสนอ 
ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินที่มีผลการประเมินผานเกณฑการตัดสินให
มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามที่เสนอขอ 
  10.6 การแตงตั้ง 
   ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งใหพนักงานครูเทศบาลที่ผานการประเมินตาม
มติ ก.ท.จ. ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะรองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ และใหไดรับเงินวิทยฐานะรองผูอํานวยการ
เชี่ยวชาญ โดยใหมีผลไมกอนวันที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ครบถวน ถูกตอง 
สมบูรณ หรือหากมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการใหมีผลไดไมกอนวันที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงานทาง
วิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณแลว 
   สําหรับผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการประเมิน
ใหมไดในปตอๆไป สําหรับผูที่ยื่นคําขอเดือนเมษายน จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของป
ตอไป สวนผูที่ยื่นคําขอเดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป 
  10.7 การพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
   ให ก.ท. หรือสวนราชการที่ ก.ท. มอบหมาย ดําเนินการพัฒนาผูที่จะไดรับการ
แตงตั้งใหมีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักสูตรและวิธีการที่ ก.ท. กําหนด
ทายหลักเกณฑ 
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   ผลการพัฒนากอนแตงตั้งใหนําไปใชในการเลื่อนวิทยฐานะไดภายใน 5 ป นับแต
วันที่ผูน้ันสําเร็จหลักสูตรการพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
  10.8 การรายงานผลการแตงตั้ง 
   ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับตั้งแตวันออกคําสั่ง 
 11. การประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
  11.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังน้ี 
   1) ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญ
การพิเศษหรือดํารงตําแหนงอ่ืนที่ ก.ท.เทียบเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 3 ป 
หรือดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการมาแลวไมนอยกวา 5 ป 
นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
   2) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.4 
   3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง 2 ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
  11.2 ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวง
ระยะเวลา ดังน้ี 
   1) ระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน ของทุกป 
   2) ระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม ของทุกป 
  11.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังน้ี 
   11.3.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 
    - การมีวินัย 
    - การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
    - การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
    - ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
    - ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
   11.3.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
ดังน้ี 
    1) สมรรถนะหลัก 
     - การมุงผลสัมฤทธิ์ 
     - การบริการที่ดี 
     - การพัฒนาตนเอง 
     - การทํางานเปนทีม 
    2) สมรรถนะประจําสายงาน 
     - การวิเคราะหและสังเคราะห 
     - การสื่อสารและการจูงใจ 
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     - การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
     - การมีวิสัยทัศน 
   11.3.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก 
    1) ผลการปฏิบัติงาน 
     - งานวิชาการ 
     - งานบริหารแผนและงบประมาณ 
     - งานบริหารงานบุคคล 
     - งานบริหารทั่วไป 
     ทั้งน้ี การประเมินผลการปฏิบัติงานใหพิจารณารายงานผลการ
ปฏิบัติงานที่ผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอและอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได 
    2) ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 2 รายการ ซึ่งตองเปนงานวิจัย 
1 รายการ และ งานวิชาการอื่น 1 รายการ 
    ทั้งนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทาง
วิชาการและอาจใหผูยื่นคําขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได ในกรณีที่
คณะกรรมการประเมินเห็นสมควรใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหผูยื่นคําขอรับการประเมินปรับปรุง
ตามขอสังเกต ภายใน 6 เดือน นับแตวันที่ ก.ท.จ. แจงมติ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการชุดเดิมพิจารณา 
  11.4 เกณฑการตัดสิน ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังน้ี 
   11.4.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพ
การปฏิบัติงาน ผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75 
   11.4.2 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ผูที่ผานการประเมินจะตองได
คะแนนจากกรรมการแตละคน ดังน้ี 
    - ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 
    - ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 
    - คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75 
    ทั้งน้ี ผูที่ผานเกณฑประเมินในขอ 11.4.2 จะตองมีผลการประเมินผาน
เกณฑเปนเอกฉันทโดยเปนเอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม 
  11.5 วิธีการดําเนินการ 
   11.5.1 ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยื่นคําขอไดปละ 
1 ครั้ง โดยสงคําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ 
ในระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน หรือระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 
   11.5.2 ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมินใหเปนไป
ตามที่ ก.ท.กําหนด 
   11.5.3 ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังน้ี 
    1) คณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 3 คน ประกอบดวย 
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     - ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถทางดานการศึกษา 
     - ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการกองการศึกษาหรือ
หัวหนาสวนราชการดานการศึกษาของเทศบาล 
     - ผูอํานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาผูอํานวยการ
เชี่ยวชาญ 
     ทั้งน้ี ใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
     กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสมารถตั้งกรรมการตามที่
กําหนดได ให ก.ท.จ. พิจารณาไดตามความเหมาะสม 
    2) คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 
3 คน ประกอบดวย 
     - ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรู 
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมินตามที่ ก.ท. กําหนดเปนกรรมการ 
โดยการประเมินผูยื่นคําขอรับการประเมิน 1 ราย ใหมีกรรมการประเมิน 3 คน 
   11.5.4 ใหคณะกรรมการประเมินบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา
ในเรื่องที่ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลักฐานในแบบรายงานผลการประเมินทาย
หลักเกณฑ เพ่ือประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป 
   11.5.5 การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
การประเมินดานคุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนินการพรอมกัน และใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแต
วันที่ 30 เมษายน หรือวันที่ 31 ตุลาคม ของปน้ันๆ แลวแตกรณี 
    - กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่น
คําขอรับการประเมินทราบ เพ่ือพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม 
    - กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับการประเมิน
เสนอผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพ่ือตรวจสอบและรับรองแลวใหเทศบาลนําสง
สํานักงาน ก.ท.จ. ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ผานการประเมินตามรอบปที่เสนอขอ หากไมสงตาม
กําหนดถือวาสละสิทธิ์ 
   11.5.6 ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นคําขอรับการประเมิน
และการดําเนินการประเมินและใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด รวมถึงความสมบูรณ ถูกตอง ครบถวน 
ของผลงาน แลวนําสงคณะกรรมการประเมินตามที่ ก.ท.กําหนด 
   11.5.7 เม่ือคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหนําผลการประเมินเสนอ 
ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินที่มีผลการประเมินผานเกณฑการตัดสินให
มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามที่เสนอขอ 
  11.6 การแตงตั้ง 
   ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งใหพนักงานครูเทศบาลที่ผานการประเมินตาม
มติ ก.ท.จ. ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ และใหไดรับเงินวิทยฐานะผูอํานวยการ
เชี่ยวชาญ โดยใหมีผลไมกอนวันที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ครบถวน ถูกตอง 
สมบูรณ หรือหากมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการใหมีผลไดไมกอนวันที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงานทาง
วิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณแลว 
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   สําหรับผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการประเมิน
ใหมไดในปตอๆไป สําหรับผูที่ยื่นคําขอเดือนเมษายน จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของป
ตอไป สวนผูที่ยื่นคําขอเดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป 
  11.7 การพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
   ให ก.ท. หรือสวนราชการที่ ก.ท. มอบหมาย ดําเนินการพัฒนาผูที่จะไดรับการแตงตั้ง
ใหมีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักสูตรและวิธีการที่ ก.ท. กําหนดทายหลักเกณฑ 
   ผลการพัฒนากอนแตงตั้งใหนําไปใชในการเลื่อนวิทยฐานะไดภายใน 5 ป นับแต
วันที่ผูน้ันสําเร็จหลักสูตรการพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
  11.8 การรายงานผลการแตงตั้ง 
   ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับตั้งแตวันออกคําสั่ง 
 12. การประเมินเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 
  12.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังน้ี 
   1) ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก ที่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษหรือ
ดํารงตําแหนงอ่ืนที่ ก.ท.เทียบเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือดํารง
ตําแหนงศึกษานิเทศก ที่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการมาแลวไมนอยกวา 5 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
   2) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.4 
   3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง 2 ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
  12.2 ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวง
ระยะเวลา ดังน้ี 
   1) ระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน ของทุกป 
   2) ระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม ของทุกป 
  12.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังน้ี 
   12.3.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 
    - การมีวินัย 
    - การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
    - การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
    - ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
    - ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
   12.3.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
ดังน้ี 
    1) สมรรถนะหลัก 
     - การมุงผลสัมฤทธิ์ 
     - การบริการที่ดี 
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     - การพัฒนาตนเอง 
     - การทํางานเปนทีม 
    2) สมรรถนะประจําสายงาน 
     - การวิเคราะหและสังเคราะห 
     - การสื่อสารและการจูงใจ 
     - การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
     - การมีวิสัยทัศน 
   12.3.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก 
    1) ผลการปฏิบัติงาน 
     - งานการนิเทศ 
     - งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
     - การศึกษาคนควา และการใหบริการทางวิชาการ 
     - งานวิเคราะหวิจัย 
     - ผลที่เกิดกับครู ผูเรียน และการจดัการศึกษา 
     ทั้งน้ี การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณารายงานผลการ
ปฏิบัติงานที่ผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอและอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได 
    2) ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 2 รายการ ซ่ึงตองเปนงานวิจัย 1 รายการ 
และงานวิชาการอื่น 1 รายการ 
    ทั้งนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทาง
วิชาการและอาจใหผูยื่นคําขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได ในกรณีที่คณะกรรมการ
ประเมินเห็นสมควรใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหผูยื่นคําขอรับการประเมินปรับปรุงตามขอสังเกต 
ภายใน 6 เดือน นับแตวันที่ ก.ท.จ. แจงมติ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการชุดเดิมพิจารณา 
  12.4 เกณฑการตัดสิน ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังน้ี 
   12.4.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพ
การปฏิบัติงานผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75 
   12.4.2 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ผูที่ผานการประเมินจะตองได
คะแนนจากกรรมการแตละคน ดังน้ี 
    - ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 
    - ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 
    - คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75 
    ทั้งน้ี ผูที่ผานเกณฑประเมินในขอ 12.4.2 จะตองมีผลการประเมินผาน
เกณฑเปนเอกฉันทโดยเปนเอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม 
  12.5 วิธีการดําเนินการ 
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   12.5.1 ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยื่นคําขอไดปละ 
1 ครั้ง โดยสงคําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ใน
ระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน หรือระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 
   12.5.2 ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมินใหเปนไป
ตามที่ ก.ท.กําหนด 
   12.5.3 ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังน้ี 
    1) คณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 3 คน ประกอบดวย 
     - ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 
     - ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการกองการศึกษาหรือ
หัวหนาสวนราชการดานการศึกษาของเทศบาล 
     - ศึกษานิเทศกที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 
     ทั้งน้ี ใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
     กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสมารถตั้งกรรมการตามที่
กําหนดได ให ก.ท.จ. พิจารณาไดตามความเหมาะสม 
    2) คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 3 คน 
ประกอบดวย 
     - ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรู 
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมินตามที่ ก.ท. กําหนด เปนกรรมการ โดย
การประเมินผูยื่นคําขอรับการประเมิน 1 ราย ใหมีกรรมการประเมิน 3 คน 
   12.5.4 ใหคณะกรรมการประเมินบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา
ในเรื่องที่ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลักฐานในแบบรายงานผลการประเมินทาย
หลักเกณฑ เพ่ือประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป 
   12.5.5 การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
การประเมินดานคุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนินการพรอมกัน และใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแต
วันที่ 30 เมษายน หรือวันที่ 31 ตุลาคม ของปน้ันๆ แลวแตกรณี 
    - กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่น
คําขอรับการประเมินทราบ เพ่ือพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม 
    - กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับการประเมิน
เสนอผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพ่ือตรวจสอบและรับรองแลวใหเทศบาลนําสง
สํานักงาน ก.ท.จ. ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ผานการประเมินตามรอบปที่เสนอขอ หากไมสงตาม
กําหนดถือวาสละสิทธิ์ 
   12.5.6 ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นคําขอรับการประเมิน
และการดําเนินการประเมินและใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด รวมถึงความสมบูรณ ถูกตอง ครบถวน 
ของผลงาน แลวนําสงคณะกรรมการประเมินตามที่ ก.ท.กําหนด 
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   12.5.7 เม่ือคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหนําผลการประเมินเสนอ 
ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินที่มีผลการประเมินผานเกณฑการตัดสินให
มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามที่เสนอขอ 
  12.6 การแตงตั้ง 
   ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งใหพนักงานครูเทศบาลที่ผานการประเมิน
ตามมติ ก.ท.จ. ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ และใหไดรับเงินวิทยฐานะศึกษานิเทศก
เชี่ยวชาญ โดยใหมีผลไมกอนวันที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ครบถวน ถูกตอง 
สมบูรณ หรือหากมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการใหมีผลไดไมกอนวันที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงานทาง
วิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณแลว 
   สําหรับผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการประเมิน
ใหมไดในปตอๆไป สําหรับผูที่ยื่นคําขอเดือนเมษายน จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของป
ตอไป สวนผูที่ยื่นคําขอเดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป 
  12.7 การพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
   ให ก.ท. หรือสวนราชการที่ ก.ท. มอบหมาย ดําเนินการพัฒนาผูที่จะไดรับการ
แตงตั้งใหมีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ ตามหลักสูตรและวิธีการที่ ก.ท. กําหนดทาย
หลักเกณฑ 
   ผลการพัฒนากอนแตงตั้งใหนําไปใชในการเลื่อนวิทยฐานะไดภายใน 5 ป นับแต
วันที่ผูน้ันสําเร็จหลักสูตรการพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
  12.8 การรายงานผลการแตงตั้ง 
   ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับตั้งแตวันออกคําสั่ง 
 13. การประเมินเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
  13.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังน้ี 
   1) ดํารงตําแหนงครู ที่มีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือดํารงตําแหนงอ่ืนที่ ก.ท. 
เทียบเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
   2) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.5 
   3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง 2 ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
  13.2 ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวงระยะเวลา 
ดังน้ี 
   1) ระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน ของทุกป 
   2) ระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม ของทุกป 
  13.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังน้ี 
   13.3.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 
    - การมีวินัย 
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    - การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
    - การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
    - ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
    - ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
   13.3.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดนพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
ดังน้ี 
    1) สมรรถนะหลัก 
     - การมุงผลสัมฤทธิ์ 
     - การบริการที่ดี 
     - การพัฒนาตนเอง 
     - การทํางานเปนทีม 
    2) สมรรถนะประจําสายงาน 
     - การออกแบบการเรียนรู 
     - การพัฒนาผูเรียน 
     - การบริหารจัดการชั้นเรียน 
     - การวเิคราะหและสังเคราะห 
   13.3.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก 
    1) ผลการปฏิบัติงาน 
     - การจัดการเรียนรู 
     - การพัฒนาวิชาการ 
     - ผลที่เกิดกับผูเรียน 
     - ผลที่เกิดกับสถานศึกษา 
     - ผลที่เกิดกับชุมชน 
     ทั้งน้ี การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณารายงานผลการ
ปฏิบัติงานที่ผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอและอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได 
    2) ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 2 รายการ ซ่ึงตองเปนงานวิจัยและ
พัฒนาอยางนอย 1 รายการ 
    ทั้งน้ี การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทาง
วิชาการและอาจใหผูยื่นคําขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได ในกรณีที่คณะกรรมการ
ประเมินเห็นสมควรใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหผูยื่นคําขอรับการประเมินปรับปรุงตามขอสังเกต 
ภายใน 6 เดือน นับแตวันที่ ก.ท. แจงมติ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการชุดเดิมพิจารณา 
  13.4 เกณฑการตัดสิน ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังน้ี 
   13.4.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพ
การปฏิบัติงานผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการ เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 80 
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   13.4.2 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ผูที่ผานการประเมินจะตองได
คะแนนจากกรรมการแตละคน ดังน้ี 
    - ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75 
    - ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75 
    - คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 80 
    ทั้งน้ี ผูที่ผานเกณฑประเมินในขอ 13.4.2 จะตองมีผลการประเมินผาน
เกณฑเปนเอกฉันทโดยเปนเอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม 
  13.5 วิธีการดําเนินการ 
   13.5.1 ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยื่นคําขอไดปละ 
1 ครั้ง โดยสงคําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ จากนั้น 
ใหเทศบาลนําสง ก.ท.จ. ถึง ก.ท. ในระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน หรือระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 
   13.5.2 ใหผูบังคับบัญชาและสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่น
คําขอรับการประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด กอนนําสงสํานักงาน ก.ท. 
   13.5.3 ให ก.ท. แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังน้ี 
    1) คณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 5 คน ประกอบดวย 
     - ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 
     - ผูแทนสวนราชการดานการศึกษาในจังหวัด 
     - ปลัดเทศบาล 
     - ทองถิ่นจังหวัด 
     - พนักงานครูเทศบาลที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
     ทั้งน้ี ใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
     กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสมารถตั้งกรรมการตามที่
กําหนดได ให ก.ท. พิจารณาไดตามความเหมาะสม 
    2) คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 3 คน 
ประกอบดวย 
     - ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรู 
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมิน ตามที่ ก.ท. กําหนด เปนกรรมการ โดย
การประเมินผูยื่นคําขอรับการประเมิน 1 ราย ใหมีกรรมการประเมิน 3 คน 
   13.5.4 ใหคณะกรรมการประเมินบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา
ในเรื่องที่ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลักฐานในแบบรายงานผลการประเมินทาย
หลักเกณฑ เพ่ือประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป 
   13.5.5 การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
การประเมินดานคุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนินการพรอมกัน และใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแต
วันที่ ก.ท. แตงตั้ง 



357 

    - กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่น
คําขอรับการประเมินทราบ เพ่ือพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม 
    - กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับการประเมิน
เสนอผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพ่ือตรวจสอบและรับรองแลวใหเทศบาลนําสง
สํานักงาน ก.ท.จ. ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ผานการประเมิน หากไมสงตามกําหนดถือวาสละสิทธิ์ 
   13.5.6 ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบการดําเนินการประเมิน รวมถึงความสมบูรณ 
ถูกตอง ครบถวนของผลงาน แลวนําสงสํานักงาน ก.ท. เพ่ือเสนอคณะกรรมการประเมิน ภายใน 30 วัน 
นับตั้งแตไดรับผลงาน 
  13.6 การแตงตั้ง 
   เม่ือคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหนําผลการประเมินเสนอ ก.ท. 
พิจารณาใหความเห็นชอบ กอนเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยนําเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือนํา
ความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้ง และใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งใหไดรับเงิน
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ทั้งนี้ใหมีผลไมกอนวันที่ ก.ท. ไดรับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่
ครบถวน ถูกตอง สมบูรณ หรือหากมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการใหมีผลไดไมกอนวันที่ ก.ท. ไดรับ
ผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณแลว 
   สําหรับผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการประเมิน
ใหมไดในปตอๆไป สําหรับผูที่ยื่นคําขอเดือนเมษายน จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของป
ตอไป สวนผูที่ยื่นคําขอเดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป 
  13.7 การรายงานผลการแตงตั้ง 
   ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับตั้งแตวันออกคําสั่ง 
 14. การประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 
  14.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังน้ี 
   1) ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญหรือ
ดํารงตําแหนงอ่ืนที่ ก.ท. เทียบเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
   2) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.5 
   3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง 2 ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
  14.2 ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวงระยะเวลา 
ดังน้ี 
   1) ระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน ของทุกป 
   2) ระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม ของทุกป 
  14.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังน้ี 
   14.3.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 
    - การมีวินัย 
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    - การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
    - การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
    - ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
    - ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
   14.3.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
ดังน้ี 
    1) สมรรถนะหลัก 
     - การมุงผลสัมฤทธิ์ 
     - การบริการที่ดี 
     - การพัฒนาตนเอง 
     - การทํางานเปนทีม 
    2) สมรรถนะประจําสายงาน 
     - การวิเคราะหและสังเคราะห 
     - การสื่อสารและการจูงใจ 
     - การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
     - การมวีิสัยทัศน 
   14.3.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก 
    1) ผลการปฏิบัติงาน 
     - งานวิชาการ 
     - งานบริหารแผนและงบประมาณ 
     - งานบริหารงานบุคคล 
     - งานบริหารทั่วไป 
     - ผลที่เกิดกับผูเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน และสถานศึกษา 
     ทั้งน้ี การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณารายงานผลการ
ปฏิบัติงานที่ผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอและอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได 
    2) ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 2 รายการ ซ่ึงตองเปนงานวิจัยและ
พัฒนาอยางนอย 1 รายการ 
    ทั้งน้ี การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทาง
วิชาการและอาจใหผูยื่นคําขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได ในกรณีที่คณะกรรมการ
ประเมินเห็นสมควรใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหผูยื่นคําขอรับการประเมินปรับปรุงตามขอสังเกต 
ภายใน 6 เดือน นับแตวันที่ ก.ท. แจงมติ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการชุดเดิมพิจารณา 
  14.4 เกณฑการตัดสิน ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังน้ี 
   14.4.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพ
การปฏิบัติงานผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 80 
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   14.4.2 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ผูที่ผานการประเมินจะตองได
คะแนนจากกรรมการแตละคน ดังน้ี 
    - ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75 
    - ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75 
    - คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 80 
    ทั้งน้ี ผูที่ผานเกณฑประเมินในขอ 14.4.2 จะตองมีผลการประเมินผาน
เกณฑเปนเอกฉันทโดยเปนเอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม 
  14.5 วิธีการดําเนินการ 
   14.5.1 ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยื่นคําขอไดปละ 
1 ครั้ง โดยสงคําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ จากนั้น 
ใหเทศบาลนําสง ก.ท.จ. ถึง ก.ท. ในระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน หรือระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 
   14.5.2 ใหผูบังคับบัญชาและสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่น
คําขอรับการประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด กอนนําสงสํานักงาน ก.ท. 
   14.5.3 ให ก.ท. แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังน้ี 
    1) คณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 5 คน ประกอบดวย 
     - ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 
     - ผูแทนสวนราชการดานการศึกษาในจังหวัด 
     - ปลัดเทศบาล 
     - ทองถิ่นจังหวัด 
     - ผูอํานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาผูอํานวยการ
เชี่ยวชาญพิเศษ 
     ทั้งน้ี ใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
     กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่
กําหนดได ให ก.ท. พิจารณาไดตามความเหมาะสม 
    2) คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 3 คน 
ประกอบดวย 
     - ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรู 
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมินตามที่ ก.ท. กําหนด เปนกรรมการ โดย
การประเมินผูยื่นคําขอรับการประเมิน 1 ราย ใหมีกรรมการประเมิน 3 คน 
   14.5.4 ใหคณะกรรมการประเมินบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา
ในเรื่องที่ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลักฐานในแบบรายงานผลการประเมินทาย
หลักเกณฑ เพ่ือประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป 



360 

   14.5.5 การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
การประเมินดานคุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนินการพรอมกัน และใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแต
วันที่ ก.ท. แตงตั้ง 
    - กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่น
คําขอรับการประเมินทราบ เพ่ือพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม 
    - กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับการประเมิน
เสนอผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพ่ือตรวจสอบและรับรองแลวใหเทศบาลนําสง
สํานักงาน ก.ท.จ. ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ผานการประเมิน หากไมสงตามกําหนดถือวาสละสิทธิ์ 
   14.5.6 ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบการดําเนินการประเมิน รวมถึงความสมบูรณ 
ถูกตอง ครบถวนของผลงาน แลวนําสงสํานักงาน ก.ท. เพ่ือเสนอคณะกรรมการประเมิน ภายใน 30 วัน 
นับตั้งแตไดรับผลงาน 
  14.6 การแตงตั้ง 
   เม่ือคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหนําผลการประเมินเสนอ ก.ท. 
พิจารณาใหความเห็นชอบ กอนเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยนําเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือนํา
ความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้ง และใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งใหไดรับเงิน
วิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ ทั้งนี้ใหมีผลไมกอนวันที่ ก.ท. ไดรับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หนาที่ครบถวน ถูกตอง สมบูรณ หรือหากมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการใหมีผลไดไมกอนวันที่ ก.ท. 
ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณแลว 
   สําหรับผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการประเมิน
ใหมไดในปตอๆไป สําหรับผูที่ยื่นคําขอเดือนเมษายน จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของป
ตอไป สวนผูที่ยื่นคําขอเดือนตุลาคม จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป 
  14.7 การรายงานผลการแตงตั้ง 
   ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับตั้งแตวันออกคําสั่ง 
 15. การประเมินผลงานเพื่อใหไดมีหรือเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ 
  15.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังน้ี 
   1) ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก ที่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญหรือดํารง
ตําแหนงอ่ืนที่ ก.ท. เทียบเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
   2) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.5 
   3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง 2 ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
  15.2 ระยะเวลาการยื่นคําขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวงระยะเวลา 
ดังน้ี 
   1) ระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน ของทุกป 
   2) ระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม ของทุกป 
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  15.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังน้ี 
   15.3.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 
    - การมีวินัย 
    - การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
    - การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
    - ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
    - ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
   15.3.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
ดังน้ี 
    1) สมรรถนะหลัก 
     - การมุงผลสัมฤทธิ์ 
     - การบริการที่ดี 
     - การพัฒนาตนเอง 
     - การทํางานเปนทีม 
    2) สมรรถนะประจําสายงาน 
     - การวิเคราะหและสังเคราะห 
     - การสื่อสารและการจูงใจ 
     - การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
     - การมีวิสัยทัศน 
   15.3.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก 
    1) ผลการปฏิบัติงาน 
     - งานนิเทศ 
     - งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
     - การศึกษาคนควา และการใหบริการทางวิชาการ 
     - งานวิเคราะหวิจัย 
     - ผลที่เกิดกับครู ผูเรียน และการจัดการศึกษา 
     ทั้งน้ี การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณารายงานผลการ
ปฏิบัติงานที่ผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอและอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได 
    2) ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 2 รายการ ซ่ึงตองเปนงานวิจัยและ
พัฒนาอยางนอย 1 รายการ 
    ทั้งน้ี การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทาง
วิชาการและอาจใหผูยื่นคําขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได ในกรณีที่คณะกรรมการ
ประเมินเห็นสมควรใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหผูยื่นคําขอรับการประเมินปรับปรุงตามขอสังเกต 
ภายใน 6 เดือน นับแตวันที่ ก.ท. แจงมติ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการชุดเดิมพิจารณา 
  15.4 เกณฑการตัดสิน ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังน้ี 
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   15.4.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพ
การปฏิบัติงานผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 80 
   15.4.2 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ผูที่ผานการประเมินจะตองได
คะแนนจากกรรมการแตละคน ดังน้ี 
    - ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75 
    - ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75 
    - คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 80 
    ทั้งน้ี ผูที่ผานเกณฑประเมินในขอ 15.4.2 จะตองมีผลการประเมินผาน
เกณฑเปนเอกฉันทโดยเปนเอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม 
  15.5 วิธีการดําเนินการ 
   15.5.1 ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยื่นคําขอไดปละ 
1 ครั้ง โดยสงคําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ จากนั้น 
ใหเทศบาลนําสง ก.ท.จ. ถึง ก.ท. ในระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน หรือระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 
   15.5.2 ใหผูบังคับบัญชาและสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่น
คําขอรับการประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด กอนนําสงสํานักงาน ก.ท. 
   15.5.3 ให ก.ท. แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังน้ี 
    1) คณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 5 คน ประกอบดวย 
     - ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 
     - ผูแทนสวนราชการดานการศกึษาในจังหวัด 
     - ปลัดเทศบาล 
     - ทองถิ่นจังหวัด 
     - ศึกษานิเทศกที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ 
     ทั้งน้ี ใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
     กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสมารถตั้งกรรมการตามที่
กําหนดได ให ก.ท. พิจารณาไดตามความเหมาะสม 
    2) คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 3 คน 
ประกอบดวย 
     - ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรู 
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมินตามที่ ก.ท. กําหนด เปนกรรมการ โดย
การประเมินผูยื่นคําขอรับการประเมิน 1 ราย ใหมีกรรมการประเมิน 3 คน 
   15.5.4 ใหคณะกรรมการประเมินบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา
ในเรื่องที่ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลักฐานในแบบรายงานผลการประเมินทาย
หลักเกณฑ เพ่ือประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป 
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   15.5.5 การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
การประเมินดานคุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนินการพรอมกัน และใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแต
วันที่ ก.ท. แตงตั้ง 
    - กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่น
คําขอรับการประเมินทราบ เพ่ือพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม 
    - กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับการประเมิน
เสนอผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพ่ือตรวจสอบและรับรองแลวใหเทศบาลนําสง
สํานักงาน ก.ท.จ. ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ผานการประเมิน หากไมสงตามกําหนดถือวาสละสิทธิ์ 
   15.5.6 ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบการดําเนินการประเมิน รวมถึงความสมบูรณ 
ถูกตอง ครบถวนของผลงาน แลวนําสงสํานักงาน ก.ท. เพ่ือเสนอคณะกรรมการประเมิน ภายใน 30 วัน 
นับตั้งแตไดรับผลงาน 
  15.6 การแตงตั้ง 
   เม่ือคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหนําผลการประเมินเสนอ ก.ท. 
พิจารณาใหความเห็นชอบ กอนเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยนําเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือนํา
ความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้ง และใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งใหไดรับเงิน
วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ ทั้งนี้ใหมีผลไมกอนวันที่ ก.ท. ไดรับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หนาที่ครบถวน ถูกตอง สมบูรณ หรือหากมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการใหมีผลไดไมกอนวันที่ ก.ท. 
ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณแลว 
   สําหรับผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสินอาจยื่นคําขอรับการประเมิน
ใหมไดในปตอๆ ไป สําหรับผูที่ยื่นคําขอเดือนเมษายนจะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของป
ตอไปสวนผูที่ยื่นคําขอเดือนตุลาคมจะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป 
  15.7 การรายงานผลการแตงตั้ง 
   ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับตั้งแตวันออกคําสั่ง 
 16. ใหเทศบาลพิจารณาตั้งงบประมาณคาใชจายเปนคาตอบแทนการตรวจประเมินผลงาน 
และคาใชจายอ่ืนที่เกี่ยวของ ตามที่ ก.ท. กําหนด 
 17. ในการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อใหมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ หากมีการตรวจสอบพบวาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลผูใด แจงขอมูล
เกี่ยวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล เร่ืองการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงานหรือนํา
ผลงานของผูอ่ืนมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวานผูอ่ืนทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้น 
ไมใชผลงานที่แทจริงของตน ใหนายกเทศมนตรีสั่งระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอรับการประเมิน
ของพนักงานครูเทศบาลผูน้ัน แลวดําเนินการทางวินัยแกพนักงานครูเทศบาลดังกลาว รวมถึงผูที่
เกี่ยวของตามควรแกกรณีตอไป 
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 18. หามมิใหพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลที่ถูกสั่งระงับหรือยกเลิกการ
พิจารณาคําขอรับการประเมินดังกลาว เสนอขอรับการประเมินเพ่ือใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ภายใน
ระยะเวลา 2 ป นับแตวันที่ถูกสั่งระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอรับการประเมิน 
 19. ใหถือเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาและเจาหนาที่ผู รับผิดชอบที่จะตองตรวจสอบ
คุณสมบัติและขอมูลประกอบคําขอรับการประเมินใหถูกตอง ในกรณีที่มีพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเทศบาลที่ถูกสั่งระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอรับการประเมินหรือผูที่เกี่ยวของแลวแตกรณี
สมควรถูกดําเนินการทางวินัย หากผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมดําเนินการทางวินัยใหถือวาผูบังคับบัญชา
ผูน้ันกระทําผิดวินัยตามขอ 20 แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัย 
 20. การแตงตั้งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
ในกรณีที่มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพนักงานครูเทศบาลผูใดวา กระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
หรือมีคําสั่งลงโทษทางวินัย หรือถูกฟองคดีอาญา ใหเลื่อนหรือแตงตั้งไดนับตั้งแตวันที่ผูบังคับบัญชาอาจ
เลื่อนเงินเดือนใหแกพนักงานครูเทศบาลผูน้ันไดเปนตนไป 

 ทั้งน้ี ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

   ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2550 
  

 
 

(นายอารีย วงศอารยะ) 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 

ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
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บัญชีตําแหนงอื่นที ่ก.ท. เทียบเทา 

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ 
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บัญชตีําแหนงอ่ืนที่ ก.ท. เทียบเทาตามคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับวทิยฐานะ 

ที่ วิทยฐานะ 
คุณสมบัติเฉพาะดานประสบการณ

สําหรับวิทยฐานะ 
ประสบการณตําแหนงอื่นที่ ก.ท. 

เทียบเทา 
1. ครูชํานาญการ - ดํารงตําแหนงครูมาแลวไมนอยกวา 6 ป 

สําหรับผูมีวุฒิปริญญาตรี 4 ป สําหรับ     
ผูมีวุฒิปริญญาโท และ 2 ปสําหรับผูมี
วุฒิปริญญาเอก หรือดํารงตําแหนงอื่น
ที่ ก.ท.เทียบเทา 

- ตําแหนงไมตํ่ากวาอาจารย 1              
รับเงินเดือนระดับ 6 หรือ 
- ตําแหนงไมตํ่ากวาอาจารย 1 มาแลว
ไมนอยกวา 8 ป และรับเงินเดือนไมตํ่า
กวาระดับ 5 หรือ 
- สําหรับผูมีวุฒิตํ่ากวาปริญญาตรี (เฉพาะ
ผูที่ดํารงตําแหนงกอนวันที ่24 ธันวาคม 
2547) ตองดํารงตําแหนงไมตํ่ากวา
อาจารย 1 รับเงินเดือนระดับ 6 หรือ 
- ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษา
เทศบาลสายงานการศึกษานอกระบบ
และสงเสริมการศึกษา สายงานที่เริ่มตน
จากระดับ 3 ซึง่เคยดํารงตําแหนงไมตํ่า
กวาระดับ 6 และปจจุบันดํารงตําแหนงครู 
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

2. ครูเชี่ยวชาญ - ดํารงตําแหนงครู ที่มีวิทยฐานะครู
ชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา 3 ป 
หรือดํารงตําแหนงครูที่มีวิทยฐานะครู
ชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 5 ป 
หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป 

- ตําแหนงอาจารย 3 หรือผูชวย
ศาสตราจารยไมนอยกวา 3 ป และรับ
เงินเดือนไมตํ่ากวาระดับ 8 

3. ครูเชี่ยวชาญ
พิเศษ 

- ดํารงตําแหนงครู ที่มีวิทยฐานะครู
เชี่ยวชาญมาแลวไมนอยกวา 2 ป 
หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  

- ตําแหนงอาจารย 3 รับเงินเดือน ระดับ 9 
หรือรองศาสตราจารย รับเงนิเดือน 
ระดับ 9 ไมนอยกวา 2 ป 

4. รองผูอํานวยการ
ชํานาญการ 

- ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ
สถานศึกษามาแลวไมนอยกวา 2 ป 
หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป 

- ตําแหนงผูชวยครูใหญ, ผูชวยอาจารย
ใหญ, ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน/
วิทยาลัย/วิทยาเขต,ผูชวยหัวหนาศูนย 1, 
ผูชวยหัวหนาศูนย 2 หรือผูชวย
ผูอํานวยการศูนยไมนอยกวา 2 ป และ
รับเงินเดือนไมตํ่ากวาระดับ 6 
- สําหรับผูมีวุฒิตํ่ากวาปริญญาตรี 
(เฉพาะผูที่ดํารงตําแหนงกอนวันที่          
24 ธันวาคม 2547) ตองดํารงตําแหนง
ผูชวยครูใหญ, ผูชวยอาจารยใหญ, 
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน/วิทยาลัย/ 
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ที่ วิทยฐานะ 
คุณสมบัติเฉพาะดานประสบการณ

สําหรับวิทยฐานะ 
ประสบการณตําแหนงอื่นที่ ก.ท. 

เทียบเทา 
   วิทยาเขต,ผูชวยหัวหนาศูนย 1, ผูชวย

หัวหนาศูนย 2 หรอืผูชวยผูอาํนวยการ
ศูนยไมนอยกวา 2 ป และรับเงินเดือน
ไมตํ่ากวาระดับ 6 

5. รองผูอํานวยการ 
ชํานาญการ
พิเศษ 

- ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยสถานศึกษา
ที่มีวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญ
การมาแลวไมนอยกวา 1ป หรือดํารง
ตําแหนงอื่นที่ ก.ท. เทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 1ป 

- ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน/
วิทยาลัย/วิทยาเขต ผูชวยผูอํานวยการ
ศูนยไมนอยกวา 1 ป และรับเงินเดือน
ไมตํ่ากวาระดับ 8 

6. ผูอํานวยการ
ชํานาญการ 

- ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือดํารง
ตําแหนงอื่นที่ ก.ท. เทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 1 ป 

- ตําแหนงครูใหญ, อาจารยใหญ, 
หัวหนาศูนย 1 หรอืหัวหนาศูนย 2 ไม
นอยกวา 1 ป และรับเงินเดือนไมตํ่ากวา
ระดับ 6 หรือ 
- ดํารงตําแหนงในสายงานบริหาร
สถานศึกษา บริหารการประถมศึกษา 
บริหารการศึกษา หรือบรหิารการ
มัธยมศึกษา มาแลวไมนอยกวา 1ป และ
รับเงินเดือนไมตํ่ากวาระดับ 6  
- สําหรับผูมีวุฒิตํ่ากวาปริญญาตรี 
(เฉพาะผูที่ดํารงตําแหนงกอนวันที่          
24 ธันวาคม 2547) ตองดํารงตําแหนง
ครูใหญ, อาจารยใหญ, หัวหนาศูนย 1 
หรือหัวหนาศูนย 2 ไมนอยกวา 1 ป 
และรับเงินเดือนไมตํ่ากวาระดับ 6 

7. ผูอํานวยการ
ชํานาญการ
พิเศษ 

- ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา
ที่มีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือดํารง
ตําแหนงอื่นที่ ก.ท. เทียบเทามาแลว     
ไมนอยกวา 1 ป หรือ 

- ตําแหนงอาจารยใหญ/หัวหนาศูนย 2 
ไมนอยกวา 1 ป และรับเงนิเดอืนระดับ 8 
หรือ 
- ดํารงตําแหนงในสายงานบริหาร
สถานศึกษา บริหารการประถมศึกษา 
บริหารการศึกษา หรือบรหิารการ
มัธยมศึกษา มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
และรับเงินเดือนไมตํ่ากวาระดับ 8 

8. ผูอํานวยการ
เชี่ยวชาญ 

- ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา
ที่มีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ
พิเศษมาแลวไมนอยกวา 3 ป หรอืดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา          
ที่มีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ

- ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรยีน/
วิทยาลัย/วิทยาเขต, ผูอํานวยการศูนย 
ไมนอยกวา 3 ป และรับเงินเดือน         
ระดับ 8 
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ที่ วิทยฐานะ 
คุณสมบัติเฉพาะดานประสบการณ

สําหรับวิทยฐานะ 
ประสบการณตําแหนงอื่นที่ ก.ท. 

เทียบเทา 
มาแลวไมนอยกวา 5 ป หรือดํารง 
ตําแหนงอื่นที่ ก.ท. เทียบเทามาแลว     
ไมนอยกวา 3 ป  

9. ผูอํานวยการ
เชี่ยวชาญพิเศษ 

- ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา
ที่มีวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ
มาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือดํารง
ตําแหนงอื่นที่ ก.ท. เทียบเทามาแลว     
ไมนอยกวา 2 ป 

- ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรยีน/
วิทยาลัย/วิทยาเขต/ศูนย รับเงินเดือน 
ระดับ 9 ไมนอยกวา 2 ป 

10. ศึกษานิเทศก
ชํานาญการ 

- ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก มาแลว      
ไมนอยกวา 2 ป หรือดํารงตําแหนงอื่น 
ที่ ก.ท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป 

- ตําแหนงศึกษานิเทศก 6 
ไมนอยกวา 2 ป 

11. ศึกษานิเทศก
ชํานาญการ
พิเศษ 

- ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก ที่มีวิทยฐานะ
ศึกษานิเทศกชํานาญการมาแลว  
ไมนอยกวา 1 ป หรือดํารงตําแหนงอื่น 
ที่ ก.ท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป 

- ตําแหนงศึกษานิเทศก 7 
ไมนอยกวา 1 ป 

12. ศึกษานิเทศก
เชี่ยวชาญ 

- ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก ที่มีวิทยฐานะ
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษมาแลว 
ไมนอยกวา 3 ป หรือดํารงตําแหนง
ศึกษานิเทศก ที่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก
ชํานาญการมาแลวไมนอยกวา 5 ป หรือ
ดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท. เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 3 ป 

- ตําแหนงศึกษานิเทศก 8 
ไมนอยกวา 3 ป 

13. ศึกษานิเทศก
เชี่ยวชาญพิเศษ 

- ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก ที่มีวิทยฐานะ
ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญมาแลว              
ไมนอยกวา 2 ป หรือดํารงตําแหนงอื่นที ่
ก.ท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป 

- ตําแหนงศึกษานิเทศก 9 ไมนอยกวา 
2 ป  

 

หมายเหต ุ 1. ใหนําคุณสมบัติเฉพาะดานประสบการณสําหรับวิทยฐานะและประสบการณตําแหนงอ่ืน
ที่ ก.ท.เทียบเทามานับรวมกันได เพ่ือประโยชนในการไดรับหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

 2. สําหรับผูที่มีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี และมีสิทธิขอรับการประเมินเพ่ือใหมีหรือเลื่อนเปน
วิทยฐานะชํานาญการจะตองเปนผูที่ดํารงตําแหนงอยูกอนวันที่ 24 ธันวาคม 2547 
และใหใชคุณสมบัติกรณีมีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรีไดเปนระยะเวลา 4 ป นับตั้งแตป 
พ.ศ. 2549 

 

************************************** 
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วฐ.1 
แบบเสนอขอรับการประเมิน 

ของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
ตําแหนง.................................................วิทยฐานะ................................................... 

---------------------- 
1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
 ชื่อ-สกุล.................................................................................อายุ........................ป อายุราชการ.........................ป 
 คุณวุฒิสูงสุด....................................วิชาเอก.............................จากสถาบันการศึกษา............................................ 
 ตําแหนง...................................................................................ตําแหนงเลขที่....................................................... 
 สํานัก/กอง/สถานศึกษา....................................เทศบาล..............................จังหวัด................................................ 
 รับเงินเดือนอันดับ คศ.......................ขั้น..........................อัตรา...................................บาท 

2. การรับราชการ 
 2.1 เริ่มรับราชการในตําแหนง......................................เมื่อวันที่.................เดือน.........................พ.ศ. ................ 
 2.2 เคยดํารงตําแหนง/วิทยฐานะ ที่สําคัญ ดังนี้ 

วัน เดือน ป ตําแหนง/วิทยฐานะ 
รับเงินเดือน 

ระดับ/อันดับ ข้ัน (บาท) 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

 2.3 ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงปจจุบัน เมื่อวันที่..................เดือน............................พ.ศ. ................... 
  ไดรับแตงตั้งเปนวิทยฐานะปจจุบัน  เมื่อวันที่..................เดือน............................พ.ศ. ................... 
 2.4 เคยขอมีหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะเดียวกันนี้ ครั้งสุดทาย เมื่อวันที่.................เดือน........................พ.ศ. ........... 

3. รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี 
 ไดเสนอรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง 2 ปติดตอกัน ตามแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ (แบบ วฐ.2 หรือแบบ วฐ.2/1) มาพรอมนี้ 

   ขอรับรองวาขอมูลทั้งหมดถูกตอง และเปนความจริง 

 ลงชื่อ................................................ผูขอรับการประเมิน 
  (...............................................) 
 ตําแหนง........................................... 
 วันที่...............เดือน....................พ.ศ.............. 

หมายเหตุ 1. ผูขอรับการประเมินเพ่ือใหมีหรือเล่ือนวิทยฐานะชํานาญการ ใหจัดทําแบบเสนอขอรับการประเมินและ
รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ในขอ 3 ตามแบบ วฐ.2 จํานวน 4 ชุด (สําหรับกรรมการ
ประเมินและตนสังกัด) 

 2. ผูขอรับประเมินเพ่ือใหมีหรือเล่ือนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ ใหจัดทําแบบเสนอขอรับการ
ประเมิน และรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ (ตามแบบ วฐ.2/1) จํานวน 7 ชุด หรือจํานวน 9 ชุด 
สําหรับประเมินเพ่ือใหมีหรือเล่ือนวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ) และผลงานทางวิชาการ จํานวน 4 ชุด 
(สําหรับกรรมการประเมินและตนสังกัด) 
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การตรวจสอบและรับรอง 

การตรวจสอบและรับรองของผูบังคับบัญชา 
 ไดตรวจสอบแลวรบัรองวาขอมูลถูกตองและเปนความจริง 
   มีคุณสมบัติตามที่ ก.ท. กําหนด 
   ขาดคุณสมบตัิ (ระบุ) .................................................................. 
 

 ลงชื่อ......................................................... 
  (........................................................) 
 ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา 
   (กรณีประเมินครู/รอง ผอ.สถานศึกษา) 

 วันที่...............เดือน....................พ.ศ.............. 
 
 
 ลงชื่อ......................................................... 
   (........................................................) 

  ตําแหนง ผอ.สํานัก/กองการศึกษาหรือหัวหนาสวนราชการดานการศึกษาของเทศบาล 
 วันที่...............เดือน....................พ.ศ.............. 
ความเห็น 
 .................................................. 
 
 ลงชื่อ......................................................... 
  (........................................................) 
 ตําแหนง ปลัดเทศบาล 
 วันที่...............เดือน....................พ.ศ............ 
ความเห็น 
 .................................................. 
 
 ลงชื่อ......................................................... 
  (........................................................) 
 ตําแหนง นายกเทศมนตร ี
 วันที่...............เดือน....................พ.ศ.............. 
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วฐ.2 
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่

(สําหรับการเสนอขอรับการประเมินเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการ) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ขอมูลผูขอรับการประเมนิ 
 ชื่อ-สกุล...............................................................................อายุ..............ป อายุราชการ..............ป 
 คุณวุฒิสูงสุด.....................................วิชาเอก..........................จากสถาบันการศึกษา....................... 
 ตําแหนง.................................................................................ตําแหนงเลขที่................................... 
 สํานัก/กอง/สถานศึกษา.....................................เทศบาล.................................จังหวัด...................... 
 รับเงินเดือนอันดับ คศ................ขั้น...................อัตรา...............................บาท 

2. การปฏิบัติงานในปที่ขอรับการประเมนิ (ระบุรายการที่ปฏิบตัิจริง) 
 สายงานการสอน 
 1) ปฏิบัติการสอน (ชั้น/ระดับ กลุมสาระการเรียนรู/แผนก หรือรายวิชาตามที่สอน) 
 2) จํานวนชั่วโมง (คาบ) ที่สอน/สัปดาห(ไมนอยกวา 7 ชั่วโมง(คาบ) แตไมเกิน 30 ชั่วโมง(คาบ)/สัปดาห) 
 3) ปฏิบัติหนาทีค่รูที่ปรึกษา/ครูประจําชั้น 
 4) กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่รับผดิชอบ 
 5) หนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
 สายงานบริหารสถานศึกษาและสายงานนิเทศการศึกษา 
 1) หนาที่ความรบัผิดชอบ 
 2) หนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 

3. การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ใหรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง 
2 ป ติดตอกันนับถึงวันที่ยื่นคําขอ (ใหจัดพิมพ จํานวน 3-5 หนา โดยไมตองแนบเอกสารอางอิง) 

 1) ผลงานตามหนาที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวทิยฐานะ 
 2) ผลงานตามลกัษณะงานทีป่ฏิบัตติามมาตรฐานตําแหนงและคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิทยฐานะ 
 3) ผลที่เกิดกับผูเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน สถานศึกษา และการจัดการศึกษาแลวแตกรณี 

  ขอรับรองวาขอมูลทั้งหมดถูกตอง และเปนความจริง 
 
 ลงชื่อ...............................................ผูขอรับการประเมนิ 
  (...............................................) 
 ตําแหนง.............................................. 
 วันที่...............เดือน....................พ.ศ.............. 
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การตรวจสอบและรับรองของผูบังคับบัญชา 
 ไดตรวจสอบแลวรบัรองวาการรายงานผลงานทีเ่กิดจากการปฏบิัตหินาที่ถูกตองและเปนความจริง 
 
 ลงชื่อ......................................................... 
  (........................................................) 
 ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา 
  (กรณีประเมินครู/รอง ผอ.สถานศึกษา) 
 วันที่...............เดือน....................พ.ศ.............. 
 
 ลงชื่อ......................................................... 
  (........................................................) 
 ตําแหนง ผูอํานวยการสํานกั/กองการศึกษาหรือหัวหนาสวนราชการดานการศึกษาของเทศบาล 
 วันที่...............เดือน....................พ.ศ.............. 
ความเห็น 
 .................................................. 
 ลงชื่อ......................................................... 
  (........................................................) 
 ตําแหนง ปลัดเทศบาล 
 วันที่...............เดือน....................พ.ศ.............. 
ความเห็น 
 .................................................. 
 ลงชื่อ......................................................... 
  (........................................................) 
 ตําแหนง นายกเทศมนตร ี
 วันที่...............เดือน....................พ.ศ.............. 
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วฐ.2/1 
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี 

(สําหรับการเสนอขอรับการประเมินเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ) 
วิทยฐานะที่ขอเลื่อน.................................. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
 ชื่อ-สกุล..................................................................................อายุ..............ป อายุราชการ.................................ป 
 คุณวุฒิสูงสุด........................................วิชาเอก.............................จากสถาบันการศึกษา....................................... 
 ตําแหนง..............................................วิทยฐานะ......................................ตําแหนงเลขที่...................................... 
 สํานัก/กอง/สถานศึกษา.......................................เทศบาล.....................................จังหวัด..................................... 
 รับเงินเดือนอันดับ คศ................ขั้น...................อัตรา...............................บาท 
 
2. การปฏิบัติงานในปท่ีขอรับการประเมิน (ระบุรายการที่ปฏิบัติจริง) 
 สายงานการสอน 
 1)  ปฏิบัติการสอน (ชั้น/ระดับ กลุมสาระการเรียนรู/แผนก หรือรายวิชาตามที่สอน) 
 2)  จํานวนชั่วโมง (คาบ) ที่สอน/สัปดาห (ไมนอยกวา 7 ชั่วโมง(คาบ) แตไมเกิน 30 ชั่วโมง(คาบ)/สัปดาห) 
 3)  ปฏิบัติหนาที่ครูที่ปรึกษา/ครูประจําชั้น 
 4)  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่รับผิดชอบ 
 5)  หนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
 สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา 
 1)  หนาที่และความรับผิดชอบ 
 2)  หนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
 
3.  การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบติัหนาท่ี  
 3.1 ผลการปฏิบัติงาน ใหรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง 2 ป ติดตอกัน นับถึงวันที่ย่ืนคําขอ ดังนี้  
  1) ผลงานตามหนาที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ 
  2) ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนงและคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ 
  3) ผลที่เกิดกับผูเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน สถานศึกษา และการจัดการศึกษา แลวแตกรณี 
  สําหรับวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ใหจัดพิมพ จํานวน 5-10 หนา โดยไมตองแนบเอกสารอางอิง สําหรับวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ (จํานวน 20-50 หนา) ไมรวมเอกสารอางอิง หากจําเปนตองมีเอกสารอางอิงที่มีความสําคัญ
อยางยิ่งใหใสไวในภาคผนวกไดไมเกิน 20 หนา 
 3.2 ผลงานทางวชิาการที่เสนอขอรับการประเมิน ใหระบุชื่อของผลงานทางวิชาการที่เสนอขอ 
4. งานวิจัยหรือวิทยานิพนธที่เคยเสนอเปนสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรหรือเปน

สวนหนึ่งของการฝกอบรม (ถามี โปรดระบุ) 
 ............................................................................................................................................................................ 
5. ผลงานทางวิชาการที่เคยไดรับอนุมัติ เพ่ือกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น หรือใหมี

วิทยฐานะ หรือเล่ือนวิทยฐานะที่สูงขึ้น (ถามี โปรดระบุ ตําแหนงวิทยฐานะ ที่ไดรับอนุมัติและชื่อผลงานทางวิชาการ) 
 ............................................................................................................................................................................ 
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 ขอรับรองวาขอมูลทั้งหมดถูกตอง และเปนความจริง 
 
 ลงชื่อ...............................................ผูขอรับการประเมนิ 
  (...............................................) 
 ตําแหนง........................................... 
 วันที่...............เดือน....................พ.ศ.............. 
 
การตรวจสอบและรับรองของผูบังคับบัญชา 
 ไดตรวจสอบแลวรบัรองวาการรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ถูกตองและเปนความจริง 
 
 ลงชื่อ......................................................... 
  (........................................................) 
 ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา 
  (กรณีประเมินครู/รอง ผอ.สถานศึกษา) 
 วันที่...............เดือน....................พ.ศ.............. 

 
 ลงชื่อ......................................................... 
  (........................................................) 
 ตําแหนง ผูอํานวยการสํานกั/กองการศึกษาหรือหัวหนาสวนราชการดานการศึกษาของเทศบาล 
 วันที่...............เดือน....................พ.ศ.............. 
ความเห็น 
 ................................................. 
 ลงชื่อ......................................................... 
  (........................................................) 
 ตําแหนง ปลัดเทศบาล 
 วันที่...............เดือน....................พ.ศ.............. 
ความเห็น 
 ................................................. 
 ลงชื่อ......................................................... 
  (........................................................) 
 ตําแหนง นายกเทศมนตร ี
 วันที่...............เดือน....................พ.ศ.............. 
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วฐ.3 
แบบรายงานผลการประเมินวิทยฐานะชํานาญการ 

สําหรับกรรมการประเมิน 
----------------------------------------- 

1. ขอมูลผูขอรับการประเมนิ 
 ชื่อ-สกุล................................................................................ตําแหนง............................................. 
 สํานัก/กอง/สถานศึกษา.........................................................เทศบาล............................................. 
 อําเภอ..............................................................จังหวัด................................................................... 
 
2. ผลการประเมินทั้ง 3 ดาน 
 

รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1. ดานวินัย คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 100  

2. ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 100  

3. ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ 100  

 
3. ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการประเมิน 
 จุดเดน............................................................................................................................................ 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 จุดที่ควรพัฒนา............................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 
 
 ลงชื่อ..................................................กรรมการประเมิน 
  (..................................................) 
 วันที่............เดือน...................พ.ศ.............. 
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วฐ.3/1(1) 
แบบรายงานผลการประเมินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

สําหรับกรรมการประเมิน คณะที่ 1 
----------------------------------------- 

1. ขอมูลผูขอรับการประเมนิ 
 ชื่อ-สกุล................................................... ตําแหนง......................................วิทยฐานะ.................... 
 สํานัก/กอง/สถานศึกษา.........................................................เทศบาล............................................. 
 อําเภอ..............................................................จังหวัด................................................................... 

2. ผลการประเมิน ดานที่ 1 และ 2 

รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1. ดานวินัย คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 100  

2. ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 100  

3. ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการประเมิน 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 

 
 

 ลงชื่อ.........................................................กรรมการประเมิน 
   (........................................................) 
 วันที่...............เดือน....................พ.ศ.............. 
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วฐ.3/1(2) 
แบบรายงานผลการประเมินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

สําหรับกรรมการประเมิน คณะที่ 2 
----------------------------------------- 

1.  ขอมูลผูรับการประเมิน 
 ชื่อ-สกุล................................................... ตําแหนง......................................วิทยฐานะ.................... 
 สํานัก/กอง/สถานศึกษา.........................................................เทศบาล............................................. 
 อําเภอ.............................................................จังหวัด.................................................................... 

2. ผลการประเมิน ดานที่ 3 

รายการ คะแนนเต็ม 
เกณฑผาน 
รอยละ 

คะแนนที่ได 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. ผลงานตามหนาที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐาน
ตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ 

2. ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ตําแหนงและคณุภาพการปฏิบัติงานมาตรฐานวิทยฐานะ 

3. ผลที่เกิดกับผูเรียน สถานศึกษา และชุมชน 

100   

รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน 100 65  
การประเมินผลงานทางวิชาการ 
1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 

1.1 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ 
1.2 ความถูกตองตามหลักวิชาการ 
1.3 ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
1.4 การพิมพและการจัดทํารูปเลม 

2. ประโยชนของผลงานทางวิชาการ 
2.1 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
2.2 ประโยชนตอผูเรียน คร ูบุคลากรทางการศึกษา 

การจัดการศึกษา หนวยงานการศึกษาและชุมชน 
2.3 การเผยแพรในวงวิชาการ 

100 
50  
(20) 
(15) 
(10) 
(5) 
50 
(15) 
(25) 

 
(10) 

  

รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ 100 65  

รวมคะแนนเฉลี่ย 100 70  

 
 

 (ลงชื่อ)...................................................กรรมการประเมิน 
  (...................................................) 
 วันที่...........เดือน...................พ.ศ.............. 
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ขอสังเกตของกรรมการประเมิน (ชื่อผูรับการประเมนิ.......................................................................) 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 (ลงชื่อ)...................................................กรรมการประเมิน 
  (...................................................) 
 วันที่...........เดือน...................พ.ศ.............. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



379 

วฐ.3/2(1) 
แบบรายงานผลการประเมินวิทยฐานะเชีย่วชาญ 

สําหรับกรรมการประเมิน คณะที่ 1 
----------------------------------------- 

1.  ขอมูลผูขอรับการประเมนิ 
 ชื่อ-สกุล................................................. ตําแหนง........................................วิทยฐานะ.................... 
 สํานัก/กอง/สถานศึกษา.........................................................เทศบาล............................................. 
 อําเภอ..........................................................จังหวัด....................................................................... 

2.  ผลการประเมิน ดานที่ 1 และ 2 

รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1. ดานวินัย คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 100  

2. ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 100  

3. ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการประเมิน 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 

 
 

 ลงชื่อ...................................................กรรมการประเมิน 
  (...................................................) 
 วันที่...........เดือน...................พ.ศ.............. 
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วฐ.3/2(2) 
แบบรายงานผลการประเมินวิทยฐานะเชีย่วชาญ 

สําหรับกรรมการประเมิน คณะที่ 2 
----------------------------------------- 

1. ขอมูลผูรับการประเมิน 
 ชื่อ-สกุล..................................................ตําแหนง........................................วิทยฐานะ.................... 
 สํานัก/กอง/สถานศึกษา.........................................................เทศบาล............................................. 
 อําเภอ..............................................................จังหวัด................................................................... 

2. ผลการประเมิน ดานที่ 3 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
เกณฑผาน 
รอยละ 

คะแนนที่ได 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. ผลงานตามหนาที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐาน
ตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ 

2. ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ตําแหนงและคณุภาพการปฏิบัติงานมาตรฐานวิทยฐานะ 

3. ผลที่เกิดกับผูเรียน สถานศึกษา และชุมชน 

100   

รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน 100 70  
การประเมินผลงานทางวิชาการ 
1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 

1.1 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ 
1.2 ความถูกตองตามหลักวิชาการ 
1.3 ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
1.4 การพิมพและการจัดทํารูปเลม 

2. ประโยชนของผลงานทางวิชาการ 
2.1 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
2.2 ประโยชนตอผูเรียน คร ูบุคลากรทางการศึกษา 

การจัดการศึกษา หนวยงานการศึกษาและชุมชน 
2.3 การเผยแพรในวงวิชาการ 

100 
50  
(20) 
(15) 
(10) 
(5) 
50 
(15) 
(25) 

 
(10) 

  

รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ 100 70  
รวมคะแนนเฉลี่ย 100 75  

 
 

 (ลงชื่อ)...................................................กรรมการประเมิน 
  (...................................................) 
 วันที่...........เดือน...................พ.ศ.............. 
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ขอสังเกตของกรรมการประเมิน (ชื่อผูรับการประเมนิ.......................................................................) 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 (ลงชื่อ)...................................................กรรมการประเมิน 
  (...................................................) 
 วันที่...........เดือน...................พ.ศ.............. 
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วฐ.3/3(1) 
แบบรายงานผลการประเมินวิทยฐานะเชีย่วชาญพเิศษ 

สําหรับกรรมการประเมิน คณะที่ 1 
----------------------------------------- 

1.  ขอมูลผูขอรับการประเมนิ 
 ชื่อ-สกุล...................................................ตําแหนง.......................................วิทยฐานะ.................... 
 สํานัก/กอง/สถานศึกษา.........................................................เทศบาล............................................. 
 อําเภอ............................................................จังหวัด..................................................................... 

2. ผลการประเมิน ดานที่ 1 และ 2 

รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1. ดานวินัย คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 100  

2. ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 100  

3. ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการประเมิน 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 

 
 

 ลงชื่อ...................................................กรรมการประเมิน 
  (...................................................) 
 วันที่...........เดือน...................พ.ศ.............. 
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วฐ.3/3(2) 
แบบรายงานผลการประเมินวิทยฐานะเชีย่วชาญพเิศษ 

สําหรับกรรมการประเมิน คณะที่ 2 
----------------------------------------- 

1.  ขอมูลผูรับการประเมิน 
 ชื่อ-สกุล................................................. ตําแหนง........................................วิทยฐานะ.................... 
 สํานัก/กอง/สถานศึกษา.........................................................เทศบาล............................................. 
 อําเภอ..........................................................จังหวัด....................................................................... 

2. ผลการประเมิน ดานที่ 3 

รายการ คะแนนเต็ม 
เกณฑผาน 
รอยละ 

คะแนนที่
ได 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. ผลงานตามหนาที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐาน
ตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ 

2. ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนง
และคุณภาพการปฏิบัติงานมาตรฐานวิทยฐานะ 

3. ผลที่เกิดกับผูเรียน สถานศึกษา และชุมชน 

100   

รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน 100 75  

การประเมินผลงานทางวิชาการ 
1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 

1.1 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ 
1.2 ความถูกตองตามหลักวิชาการ 
1.3 ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
1.4 การพิมพและการจัดทํารูปเลม 

2. ประโยชนของผลงานทางวิชาการ 
2.1 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
2.2 ประโยชนตอผูเรียน คร ูบุคลากรทางการศึกษา 

การจัดการศึกษา หนวยงานการศึกษาและชุมชน 
2.3 การเผยแพรในวงวิชาการ 

100 
50  
(20) 
(15) 
(10) 
(5) 
50 
(15) 
(25) 

 
(10) 

  

รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ 100 75  

รวมคะแนนเฉลี่ย 100 80  

 
 (ลงชื่อ)...................................................กรรมการประเมิน 
  (...................................................) 
 วันที่...........เดือน...................พ.ศ.............. 
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ขอสังเกตของกรรมการประเมิน (ชื่อผูรับการประเมนิ.......................................................................) 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 (ลงชื่อ)...................................................กรรมการประเมิน 
  (...................................................) 
 วันที่...........เดือน...................พ.ศ.............. 
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วฐ.4 
แบบรายงานสรุปผลการประเมินวิทยฐานะชํานาญการ 

สําหรับคณะกรรมการประเมิน 
----------------------------------------- 

1. ขอมูลผูขอรับการประเมนิ 
 ชื่อ-สกุล.......................................................... ตําแหนง................................................................. 
 สํานัก/กอง/สถานศึกษา.........................................................เทศบาล............................................. 
 อําเภอ...........................................................จังหวัด...................................................................... 

2. ผลการประเมิน ทั้ง 3 ดาน 

รายการ คะแนนเต็ม 
เกณฑ
ผาน
เฉลี่ย 

กรรมการ 
ประเมิน 
คนที่ 1 

กรรมการ 
ประเมิน 
คนที่ 2 

กรรมการ
ประเมิน 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1. ดานวินัย คณุธรรม จริยธรรม     
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
100 

 
65 

    

2. ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 100 65     

3. ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หนาที่ 

100 65     

 สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน  ผานเกณฑ  ไมผานเกณฑ 

3. ความเห็นหรือขอสังเกตของคณะกรรมการประเมนิ 
 จุดเดน............................................................................................................................................ 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 จุดที่ควรพัฒนา............................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 
(ลงชื่อ)............................ประธานกรรมการ  .............................กรรมการ  ............................กรรมการ 
  (.............................)  (...........................)  (...........................) 

วันที่...............เดือน....................พ.ศ.............. 
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วฐ.4/1(1) 
แบบรายงานสรุปผลการประเมินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

สําหรับคณะกรรมการประเมิน คณะที ่1 
----------------------------------------- 

 
1. ขอมูลผูขอรับการประเมนิ 
 ชื่อ-สกุล.......................................................... ตําแหนง................................................................. 
 สํานัก/กอง/สถานศึกษา.........................................................เทศบาล............................................. 
 อําเภอ...........................................................จังหวัด...................................................................... 

2. ผลการประเมินดาน 1 และ 2 

รายการ คะแนนเต็ม 
เกณฑ
ผาน
เฉลี่ย 

กรรมการ 
ประเมิน 
คนที่ 1 

กรรมการ 
ประเมิน 
คนที่ 2 

กรรมการ
ประเมิน 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1. ดานวินัย คณุธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
100 

 
70 

    

2. ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 100 70     

 สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน  ผานเกณฑ  ไมผานเกณฑ 
 
3. ความเห็นหรือขอสังเกตของคณะกรรมการประเมนิ 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 
 
(ลงชื่อ)............................ประธานกรรมการ  .............................กรรมการ  ............................กรรมการ 
  (.............................)  (...........................)  (...........................) 

วนัที่...............เดือน....................พ.ศ.............. 
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วฐ.4/1(2) 
แบบรายงานสรุปผลการประเมินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

สําหรับคณะกรรมการประเมิน คณะที ่2 
----------------------------------------- 

1. ขอมูลผูขอรับการประเมนิ 
 ชื่อ-สกุล.......................................................... ตําแหนง................................................................. 
 สํานัก/กอง/สถานศึกษา.........................................................เทศบาล............................................. 
 อําเภอ...........................................................จังหวัด...................................................................... 
2. ผลการประเมินดาน 3 

รายการ คะแนนเต็ม 
เกณฑผาน
รอยละ 

กรรมการ 
ประเมิน 
คนที่ 1 

กรรมการ 
ประเมิน 
คนที่ 2 

กรรมการ
ประเมิน 
คนที่ 3 

1. ผลการปฏิบัติงาน 100 65    

2. ผลงานทางวิชาการ 100 65    

รวมเฉลี่ย 100 70    

 สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน  ผานเกณฑ  ไมผานเกณฑ 
 
3. ความเห็นหรือขอสังเกตของคณะกรรมการประเมนิ 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 
 
(ลงชื่อ)..............................กรรมการ      .............................กรรมการ      ............................กรรมการ 
  (.............................)   (............................)  (...........................) 

วันที่...............เดือน....................พ.ศ.............. 
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วฐ.4/2(1) 
แบบรายงานสรุปผลการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

สําหรับคณะกรรมการประเมิน คณะที ่1 
----------------------------------------- 

1. ขอมูลผูขอรับการประเมนิ 
 ชื่อ-สกุล.......................................................... ตําแหนง................................................................. 
 สํานัก/กอง/สถานศึกษา.........................................................เทศบาล............................................. 
 อําเภอ...........................................................จังหวัด...................................................................... 

2. ผลการประเมินดาน 1 และ 2 

รายการ คะแนนเต็ม 
เกณฑ
ผาน
เฉลี่ย 

กรรมการ 
ประเมิน 
คนที่ 1 

กรรมการ 
ประเมิน 
คนที่ 2 

กรรมการ
ประเมิน 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1. ดานวินัย คณุธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
100 

 
75 

    

2. ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 100 75     

 สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน  ผานเกณฑ  ไมผานเกณฑ 
 
3. ความเห็นหรือขอสังเกตของคณะกรรมการประเมนิ 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 
 
(ลงชื่อ)............................ประธานกรรมการ  .............................กรรมการ  ............................กรรมการ 
  (.............................)  (...........................)  (...........................) 

วันที่...............เดือน....................พ.ศ.............. 
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วฐ.4/2(2) 
แบบรายงานสรุปผลการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

สําหรับคณะกรรมการประเมิน คณะที ่2 
----------------------------------------- 

1. ขอมูลผูขอรับการประเมนิ 
 ชื่อ-สกุล.......................................................... ตําแหนง................................................................. 
 สํานัก/กอง/สถานศึกษา.........................................................เทศบาล............................................. 
 อําเภอ...........................................................จังหวัด...................................................................... 
2.  ผลการประเมินดาน 3 
 

รายการ คะแนนเต็ม 
เกณฑผาน
รอยละ 

กรรมการ 
ประเมิน 
คนที่ 1 

กรรมการ 
ประเมิน 
คนที่ 2 

กรรมการ
ประเมิน 
คนที่ 3 

1. ผลการปฏิบัติงาน 100 70    

2. ผลงานทางวิชาการ 100 70    

รวมเฉลี่ย 100 75    

 สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน  ผานเกณฑ  ไมผานเกณฑ 
 
3. ความเห็นหรือขอสังเกตของคณะกรรมการประเมนิ 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 
 
(ลงชื่อ)..............................กรรมการ      .............................กรรมการ      ............................กรรมการ 
  (.............................)   (............................)  (...........................) 

วนัที่...............เดือน....................พ.ศ.............. 
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           วฐ.4/3(1) 
แบบรายงานสรุปผลการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 

สําหรับคณะกรรมการประเมิน คณะที ่1 
----------------------------------------- 

1. ขอมูลผูขอรับการประเมนิ 
 ชื่อ-สกุล.......................................................... ตําแหนง................................................................. 
 สํานัก/กอง/สถานศึกษา.........................................................เทศบาล............................................. 
 อําเภอ...........................................................จังหวัด...................................................................... 
2.  ผลการประเมินดาน 1 และ 2 

รายการ 
คะแนน
เต็ม 

เกณฑ
ผาน 
เฉลี่ย 

กรรมการ 
ประเมิน 
คนท่ี 1 

กรรมการ 
ประเมิน 
คนท่ี 2 

กรรมการ
ประเมิน 
คนท่ี 3 

กรรมการ
ประเมิน 
คนท่ี 4 

กรรมการ
ประเมิน 
คนท่ี 5 

เฉลี่ย 

1. ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

100 80       

2. ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 100 80       

 

 สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน  ผานเกณฑ  ไมผานเกณฑ 
 
3. ความเห็นหรือขอสังเกตของคณะกรรมการประเมนิ 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 
(ลงชื่อ)............................ประธานกรรมการ  .............................กรรมการ  ............................กรรมการ 
  (.............................)  (...........................)  (...........................) 
 
 (ลงชื่อ)............................. กรรมการ  (ลงชื่อ)............................. กรรมการ 
  (..............................)   (..............................) 

วันที่...............เดือน....................พ.ศ.............. 
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วฐ.4/3(2) 
แบบรายงานสรุปผลการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 

สําหรับคณะกรรมการประเมิน คณะที ่2 
----------------------------------------- 

1. ขอมูลผูขอรับการประเมนิ 
 ชื่อ-สกุล.......................................................... ตําแหนง................................................................. 
 สํานัก/กอง/สถานศึกษา.........................................................เทศบาล............................................. 
 อําเภอ...........................................................จังหวัด...................................................................... 
2. ผลการประเมินดาน 3 

รายการ คะแนนเต็ม 
เกณฑผาน
รอยละ 

กรรมการ 
ประเมิน 
คนที่ 1 

กรรมการ 
ประเมิน 
คนที่ 2 

กรรมการ
ประเมิน 
คนที่ 3 

1. ผลการปฏิบัติงาน 100 75    

2. ผลงานทางวิชาการ 100 75    

รวมเฉลี่ย 100 80    

 สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน  ผานเกณฑ  ไมผานเกณฑ 
 
3. ความเห็นหรือขอสังเกตของคณะกรรมการประเมนิ 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 
 
(ลงชื่อ).............................. กรรมการ      .............................กรรมการ     ............................กรรมการ 
  (.............................)  (...........................) (...........................) 

 
วันที่...............เดือน....................พ.ศ.............. 

 
 



392 
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แบบประเมินและคูมือการใชแบบประเมิน 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(การประเมินดานที่ 1) 
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แบบประเมิน วนิัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(การประเมินดานที่ 1) 
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แบบประเมนิวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 
เพื่อใหพนักงานครูและบคุลากรทางการศึกษาเทศบาลมีวทิยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

 
ขอมูลผูรับการประเมิน ชื่อ – สกุล ..................................................................... 

ตําแหนงปจจุบัน   ครู  รอง ผอ.สถานศึกษา  ผอ.สถานศึกษา 
  ศึกษานิเทศก 
วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน  ชํานาญการ  ชํานาญการพิเศษ 
  เชี่ยวชาญ  เชี่ยวชาญพิเศษ 
สํานัก/กอง/สถานศึกษา.........................................เทศบาล...................................... 
อําเภอ...............................................จังหวัด................................................. 

 
คําชี้แจง แบบประเมินน้ีใชเปนเครื่องมือสําหรับกรรมการรวบรวมขอมูล เพ่ือการประเมินใหพนักงานครู

เทศบาลมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ แบบประเมินมี 5 ขั้นตอน แตละตอนเปนขอความ
เกี่ยวกับพฤติกรรมของผูรับการประเมิน ประกอบมาตรประเมินคา 6 ระดับ ในการประเมิน 
ขอใหกรรมการพิจารณาวา แตละขอความที่กลาวเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูรับการประเมินตรง
กับความเปนจริงเพียงใด แลวเขียนเครื่องหมาย  ลงบน  ของระดับการประเมินซึ่งมี
ตั้งแตจริงที่สุด...........ถึง ไมจริงเลย ขอใหศึกษาตัวอยางตอไปน้ี 

 

 
ขอความ 

ระดับการประเมิน 

จริ
งที่

สุด
 

จริ
ง 

คอ
นข

าง
จริ

ง 

คอ
นข

าง
ไม

จริ
ง 

ไม
จริ

ง 

ไม
จริ

งเ
ลย

 

ตอนที่ ก พฤติกรรมรวมมือ 
1.  แมจะไมชอบเพื่อนบางคน แตถาไดรับมอบ 
    งานใหทํารวมกัน เขาก็ต้ังใจทํา................................................ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 6 5 4 3 2 1 
2.  ถาเขาทํากิจกรรมที่ชอบยงัไมเสร็จ เขาจะไมทํากิจกรรมอื่น  
     แมถึงเวลาที่ควรทําก็ตาม....................................................... 

       
 6 5 4 3 2 1 

3…………………. 

 
ความหมาย ในขอ 1 แสดงวาผูทีท่านประเมิน ไดปฏบิตัติามเหตกุารณในขอความดังกลาวในระดับจรงิ 
 ในขอ 2 แสดงวา เขาไดปฏิบัตติามเหตกุารณดังกลาวในระดับ คอนขางไมจริง 
 

แบบประเมินดานท่ี 1 
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คําชี้แจง ขอใหทานอานขอความตอไปน้ี แลวประเมินตามความเปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูรับ
การประเมิน โดยประเมินใหครบทุกขอ 

 
ขอความ 

ระดับการประเมิน 

จริ
งที่

สุด
 

จริ
ง 

คอ
นข

าง
จริ

ง 

คอ
นข

าง
ไม

จริ
ง 

ไม
จริ

ง 

ไม
จริ

งเ
ลย

 

ตอนท่ี 1 พฤติกรรมการรักษาระเบียบวินัย       
1. เขาเปนคนที่ไมมีการวางแผนในการใชเวลา.............................................. 1 2 3 4 5 6 
2. เขามักเขาประชุม หลังเริ่มประชุมไปแลว.................................................. 1 2 3 4 5 6 
3. หากยืมเงินเพ่ือน เขาใชคืนชากวากําหนดเสมอ........................................ 1 2 3 4 5 6 
4. ถาไมพอใจเพ่ือนในทีมเดียวกัน เขาจะเลิกทํางานนั้น................................ 1 2 3 4 5 6 
5. แมงานที่ไดรับมอบหมายมีมาก เขาก็ทําไดสําเร็จทุกงาน.......................... 6 5 4 3 2 1 
6. เขาเอาใจใสคนในครอบครัวสม่ําเสมอ..................................................... 6 5 4 3 2 1 
7. เขาสนใจกับปญหาในหนวยงาน ในสวนที่กระทบผลประโยชนของตนเอง

เทานั้น.................................................................................................. 1 2 3 4 5 6 
8. ถาปฏิบัติตามกฎหมายแลวมีปญหาอุปสรรค เขาหลีกเล่ียงที่จะปฏิบัติตาม 1 2 3 4 5 6 
9. การปฏิบัติงานตามคําส่ังของผูบังคับบัญชามักขึ้นอยูกับความพอใจของเขา

เปนสําคัญ……...................................................................................... 1 2 3 4 5 6 
10. เมื่อมีงานตองทําเพ่ิมขึ้น เขาจะทํางานนั้นจนเสร็จ แมตองทํานอกเวลา

ราชการ……..............................................................................…….. 6 5 4 3 2 1 
11. ไมวาผูมาขอรับบริการจะเปนใคร เขาใหบริการแกทุกคนอยางเทาเทียมกัน.. 6 5 4 3 2 1 
12. เขาจะกลาวโทษผูอ่ืน เมื่อมีหลักฐานอยางเพียงพอเทานั้น....................... 6 5 4 3 2 1 
13. ในการปฏิบัติหนาที่ เขามักยินยอมผอนปรนใหผูมีอํานาจหรือผูมีบุญคุณ

เปนกรณีพิเศษ..................................................................................... 1 2 3 4 5 6 
14. ในการจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อขอมี / เล่ือนวิทยฐานะ เขาใหคนอื่น

ชวยทําใหเปนสวนใหญ....................................................................... 1 2 3 4 5 6 
15. เขาไมมีตําแหนงเปนกรรมการหรือผูจัดการหางหุนสวน หรือบริษัทหรือ

กิจการใดใด........................................................................................ 6 5 4 3 2 1 
16. เขามักใหการชวยเหลือสนับสนุนพรรคการเมืองที่เขาชื่นชอบ                

อยางเปดเผย....................................................................................... 1 2 3 4 5 6 
17. แมเปนเรื่องเล็กนอย เขาก็ไมเคยละเมิดหรือทําผิดกฎหมาย................... 6 5 4 3 2 1 
18. เขาปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยเพ่ือเปนแบบอยางที่ดีแกเพ่ือนรวมงาน..... 6 5 4 3 2 1 
19. หากมีส่ิงบงบอกวาเพ่ือนรวมงานมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการกระทําผิดวินัย

เขาจะแนะนําตักเตือนเพ่ือน เพ่ือใหแกไขพฤติกรรมนั้น........................ 6 5 4 3 2 1 
20. แมไมมีหนาที่เกี่ยวของ เขาก็สนับสนุนใหกําลังใจแกผูที่ปฏิบัติตาม

ระเบียบวินัย....................................................................................... 6 5 4 3 2 1 
ตอนท่ี 2 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ       
21. ไมวาอยูในสถานการณใด เขาก็พูดถึงอาชีพของเขาในทางบวก.............. 6 5 4 3 2 1 
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ขอความ 

ระดับการประเมิน 
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จริ

ง 
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22. เขาพรอมที่จะเขารวมในการพัฒนาวิชาชีพสูความเปนเลิศอยางเต็มที่.... 6 5 4 3 2 1 
23. เขาอุทิศเวลาและทุมเทใหงาน แมไมใชเวลาราชการ............................. 6 5 4 3 2 1 
24. เขาแสดงถึงความไมพึงพอใจกับงานที่ทํา............................................. 1 2 3 4 5 6 
25. เขาพยายามปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการทํางาน............... 6 5 4 3 2 1 
26. เขาทํางานเพียงแตใหเสร็จ โดยไมสนใจวาผลงานจะเปนอยางไร........... 1 2 3 4 5 6 
27. เขาเคยเรียกรองความถูกตองและความเปนธรรมในวิชาชีพ.................. 6 5 4 3 2 1 
28. เขาจะชี้แจงใหผูอ่ืนเขาใจอยางถูกตองในเรื่องที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ...... 6 5 4 3 2 1 
29. เขายอมรับในศักยภาพของเพ่ือนรวมงานแตละคน............................... 6 5 4 3 2 1 
30. เขาชอบวิพากษวิจารณผลงานของเพื่อนในทางลบ............................... 1 2 3 4 5 6 
31. เขาแสดงความยินดีกับเพ่ือนรวมวิชาชีพที่ประสบความสําเร็จ                 

ในการทํางาน..................................................................................... 6 5 4 3 2 1 
32. เขาพอใจที่จะปฏิบัติตามแบบอยางเพื่อนรวมวิชาชีพที่ประสบความสําเรจ็ 

ในงาน........................................................................................................ 6 5 4 3 2 1 
33. เขาเลือกที่จะทํางานกับเพ่ือนรวมงานที่ชอบพอเทานั้น.......................... 1 2 3 4 5 6 
34. เขารับฟงความเห็นของเพ่ือนรวมงานทุกคน แมจะไมตรงกับความเห็น

ของเขาก็ตาม..................................................................................... 6 5 4 3 2 1 
35. เขาสละเวลาเพื่อใหคําแนะนําชวยเหลือกับเพ่ือนที่ประสบปญหาในงาน.. 6 5 4 3 2 1 
36. เขาพยายามปรับปรุงวิธีทํางานของเขาอยูเสมอ..................................... 6 5 4 3 2 1 
37.เขาไมเคยปฏิเสธเมื่อผูบังคับบัญชาหรือเพ่ือนรวมงานขอความชวยเหลือ.. 6 5 4 3 2 1 
38. เขาไมยอมทํางานอื่น ที่นอกเหนือจากงานในภาระหนาที่ของเขา......... 1 2 3 4 5 6 
39. เขาติดยึดอยูกับแนวความคิดของตน จนไมยอมเปดรับส่ิงใหมๆ            

จากภายนอก...................................................................................... 1 2 3 4 5 6 
40. เขาศึกษาหาความรูใหมๆ เพ่ือนํามาใชพัฒนางานในวิชาชีพ................. 6 5 4 3 2 1 
ตอนท่ี 3 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ       
41. แมบางครั้งจะเหนื่อยลา เขายังมุงมั่นใหบริการจนประสบความสําเร็จ 

ตามเปาหมาย..................................................................................... 6 5 4 3 2 1 
42. เขาคํานึงถึงการใหบริการที่ถูกตองเปนหลักทุกครั้ง แมวาจะไมถูกใจ

หัวหนาก็ตาม..................................................................................... 6 5 4 3 2 1 
43. ถาเปนเวลานอกราชการ เขามักปฏิเสธการใหบริการแกผูที่ไมใช             

พวกเดียวกัน..................................................................................... 1 2 3 4 5 6 
44. เขาเต็มใจใหบริการแกทุกคนอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีเง่ือนไขวา

ผูรับบริการเปนใคร............................................................................ 6 5 4 3 2 1 
45. ถาเผชิญปญหาจากการปฏิบัติงาน เขามักปลอยใหเวลาชวยเยียวยาแกไข 1 2 3 4 5 6 
46. ไมวาผลจากการปฏิบัติหนาที่จะเปนเชนใด เขายอมรับไดทั้งผิดและชอบ 6 5 4 3 2 1 
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47. เขายินดีรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูอ่ืน เพ่ือนําไปปรับปรุง
แกไขการทํางาน................................................................................. 6 5 4 3 2 1 

48. แมจะมีความยากลําบาก เขาก็ยังยินดีใหบริการอยางเต็มความสามารถ 6 5 4 3 2 1 
49. แมเปนงานที่ไมยุงยากซับซอน เขาก็ยังผัดผอนการทํางานนั้นออกไป

เรื่อยๆ .............................................................................................. 1 2 3 4 5 6 
50. เมื่อเริ่มตนทํางานแลว เขาพยายามทํางานจนสําเร็จตามเปาหมายที่

กําหนดไว ........................................................................................ 6 5 4 3 2 1 
51. เขาพยายามรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานในหนาที่อยางคงเสนคงวา 6 5 4 3 2 1 
52. เขาไมเพิกเฉยที่จะเสริมสรางชื่อเสียงใหแกหนวยงานทุกครั้งเมื่อมีโอกาส 6 5 4 3 2 1 
53. เขารักษาผลประโยชนของหนวยงานตลอดมา แมผูรวมงานไมให

ความสําคัญกับเรื่องนี้ตาม................................................................... 6 5 4 3 2 1 
54. แมมีผูกลาวถึงหนวยงานในทางเสื่อมเสีย เขาก็ยังวางเฉย ................... 1 2 3 4 5 6 
55. เมื่อหนวยงานมีกิจกรรม เขาก็รวมทํากิจกรรมอยางเต็มที่ ................... 6 5 4 3 2 1 
56. เขาไมเคยหลีกเล่ียงหรือละทิ้งงานในหนาที่ แมจะมีภารกิจมาก............ 6 5 4 3 2 1 
57. ถาหนวยงานประสบปญหา เขาจะชวยคิด ชวยทํา เพ่ือแกไขปญหาให

ผานพนโดยเร็ว................................................................................. 6 5 4 3 2 1 
58. ถามีความรูหรือประสบการณที่เปนประโยชนเขายินดีอาสาเขาไปชวย

ทํางานเพ่ือพัฒนาใหองคกรวิชาชีพกาวหนายิ่งขึ้น............................... 6 5 4 3 2 1 
59. ถามีคาใชจายในการรวมกิจกรรมซึ่งจัดโดยสมาคมทางวิชาชีพ เขามักพูด

บายเบี่ยงที่จะรวมกิจกรรม................................................................. 1 2 3 4 5 6 
60. เมื่อองคกรวิชาชีพจัดกิจกรรม เขามักไปรวมกิจกรรมดวย.................... 6 5 4 3 2 1 
ตอนท่ี 4 การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี       
61. เขาดูแลชวยเหลือพอ-แม/ผูมีพระคุณอยางสม่ําเสมอตลอดมา................ 6 5 4 3 2 1 
62. เขาใหความอุปการะแกพอ แม/ผูมีพระคุณ........................................... 6 5 4 3 2 1 
63. แมจะเปนทรัพยสินเพียงเล็กนอยของทางราชการ เขาก็ไมเคยนําไปใช

สวนตัว..... ........................................................................................ 6 5 4 3 2 1 
64. แมจะมีโอกาส เขาก็ไมเคยหาประโยชนจากตําแหนงหนาที่.................. 6 5 4 3 2 1 
65. เขาปฏิบัติตอเพ่ือนรวมงานทุกคนอยางเทาเทียมกัน............................ 6 5 4 3 2 1 
66. เขาใหขอมูลที่ไมตรงกับความเปนจริง เพ่ีอประโยชนของตนและพวกพอง 1 2 3 4 5 6 
67. เขาเคยเขียนรายงานบางอยางไมตรงกับขอเท็จจริง............................. 1 2 3 4 5 6 
68. แมจะมีการแบงพรรคแบงพวกในหนวยงาน เขาก็ยังคงวางตัวเปนกลาง 6 5 4 3 2 1 
69. เขาปฏิเสธที่จะรับผลประโยชนอันมิชอบจากบุคคลที่เกี่ยวของกับงาน 

ของเขา............................................................................................... 6 5 4 3 2 1 
70. แมงานจะยากและมีขอจํากัดเรื่องเวลา เขาก็มุงมั่นทํางานจนสําเร็จ........ 6 5 4 3 2 1 
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71. แมวาเพ่ือนรวมงานจะละวางงานที่ทํามาดวยกัน เขาก็ยังมุงมั่นทํางานตอ
จนสําเร็จ............................................................................................ 6 5 4 3 2 1 

72. เขาละทิ้งงานที่รับผิดชอบไดทันที ถาหากพบวางานนั้นมีปญหา และ
อุปสรรค............................................................................................. 1 2 3 4 5 6 

73. เขามักอางติดธุระสําคัญเสมอ เมื่อถูกชักชวนใหไปชวยงานในกิจกรรม
การกุศล............................................................................................ 1 2 3 4 5 6 

74. เขาหลีกเล่ียงที่จะบริจาคเงินใหกับงานการกุศล................................... 1 2 3 4 5 6 
75. เขามักชักชวนใหเพ่ือนรวมงานชวยสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมทั้งทางตรงและทางออม.................................................... 6 5 4 3 2 1 
76. เขาไมสนใจดูแลรักษาสถานที่ทํางานใหอยูในสภาพเรียบรอย............... 1 2 3 4 5 6 
77. เขาไมปฏิบัติตามนโยบายประหยัดพลังงานของหนวยงาน................... 1 2 3 4 5 6 
78. เขาใหอภัยผูอ่ืนเสมอ แมวาผูนั้นจะเคยทําใหเขาเดือดรอน................... 6 5 4 3 2 1 
79. เขาชื่นชมยินดีในความสามารถและความสําเร็จของเพ่ือนรวมงาน....... 6 5 4 3 2 1 
80. แมบางครั้งจะมีปญหากับเพ่ือนรวมงานหรือผูบังคับบัญชา แตเขาก็ไมเคย

นําไปพูดจาใหรายลับหลัง................................................................... 6 5 4 3 2 1 
ตอนท่ี 5 การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม       
81. เขาคํานึงถึงสิทธิของผูอ่ืน แมผูอ่ืนจะไมเรียกรองสิทธิของตน............... 6 5 4 3 2 1 
82. เขายอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน แมเขาจะไมเห็นดวยกับ               

ความคิดเห็นนั้นๆ ............................................................................ 6 5 4 3 2 1 
83. เขาเปดโอกาสใหผูอ่ืนไดแสดงความสามารถใหปรากฏ....................... 6 5 4 3 2 1 
84. เขายินดีปรับเปล่ียนความคิดเห็น หากผูอ่ืนมีความคิดเห็นที่ดีกวา....... 6 5 4 3 2 1 
85. เขาไมเคยทอดทิ้งเพ่ือนรวมงาน แมทีมงานเผชิญปญหาวิกฤต........... 6 5 4 3 2 1 
86. เขาพยายามหลีกเล่ียงการกระทําที่กอใหเกิดความแตกแยกในหมูคณะ.. 6 5 4 3 2 1 
87. เขาคํานึงถึงหมูคณะกอนตัดสินใจในเรื่องที่มีผลตอสวนรวม................... 6 5 4 3 2 1 
88. เขายึดผลประโยชนและสิทธิของตนเองมากกวาผลประโยชนและ         

สิทธิของผูอ่ืน..................................................................................... 1 2 3 4 5 6 
89. เขาใชจายเงินโดยไมคํานึงถึงรายได.................................................... 1 2 3 4 5 6 
90. เขามักจะกูหรือยืมเงินจากเพ่ือนหรือผูใกลชิด...................................... 1 2 3 4 5 6 
91. เขากูยืมเงินจากสถาบันการเงินมาใชจายเปนประจํา............................ 1 2 3 4 5 6 
92. เขาจัดการรายไดอยางเหมาะสมเพียงพอกับการใชจาย....................... 6 5 4 3 2 1 
93. เขาใชเงินเกินรายไดที่ไดรับในแตละเดือน......................................... 1 2 3 4 5 6 
94. เขามักจะใชส่ิงเสพติด เมื่อเกิดความเครียดหรือมีปญหา.................... 1 2 3 4 5 6 
95. เขาไมสูบบุหรี่ แมผูใกลชิดจะสูบบุหรี่หรือชักชวนใหสูบบุหรี่................ 6 5 4 3 2 1 
96. เขาดื่มสุราหรือของมึนเมาเปนประจํา แมผูใกลชิดแนะนําตักเตือน....... 1 2 3 4 5 6 
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97. แมการพนันบางชนิดจะไดรับอนุญาตตามกฎหมาย เขาก็ไมเลน              
การพนันนั้น..................................................................................... 6 5 4 3 2 1 

98. เขาชอบเที่ยวกลางคืนเปนประจํา....................................................... 1 2 3 4 5 6 
99. เขามักจะชวนเพื่อนๆ ไปเท่ียวกลางคืนถามีโอกาส............................. 1 2 3 4 5 6 
100. เขาดําเนินชีวิตอยางเหมาะสมกับอัตภาพ........................................ 6 5 4 3 2 1 

 
 ผลการประเมิน คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนทีไ่ด...........................คะแนน 
 
 
 ลงชื่อ.........................................................กรรมการประเมิน 
  (........................................................) 
 วันที่...............เดือน....................พ.ศ.............. 
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คูมือการใชแบบประเมินวินัย คณุธรรม จริยธรรมและ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

(การประเมินดานที่ 1) 
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คูมือการใชแบบประเมินวนัิย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
เพื่อใหพนักงานครูและบคุลากรทางการศึกษาเทศบาลมีวทิยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

-------------------------------------- 
 
สวนประกอบของแบบประเมิน 
 แบบประเมิน ประกอบดวยสวนสําคัญสองสวน คือ สวนหนา และสวนเนื้อหา 
 1. สวนหนา ประกอบดวย ชื่อ – สกุลของผูรับการประเมิน ตําแหนงปจจุบันของผูรับการ
ประเมินวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน หนวยงานที่ผูรับการประเมินสังกัด และชื่อสถานศึกษาของผูรับ
การประเมิน จากนั้นเปนคําชี้แจงการตอบและตัวอยางการตอบ 
 2. สวนเนื้อหา ประกอบดวยขอความที่ใหตอบ (ประเมิน) แบบประเมินมีทั้งหมด 5 ตอน
แตละตอนมีขอความจํานวน 20 หรือ 30 ขอ แตละขอความมีมาตรประเมินคา 6 ระดับ คือ จริงที่สุด จริง 
คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง และไมจริงเลย 
 

ตอไปน้ีเปนตัวอยางสวนหนาและสวนเน้ือหา ของแบบประเมนิ 
 

 
แบบประเมนิวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 

 
ขอมูลผูรับการประเมิน  

ชื่อ – สกุล ................................................................................................................ 
ตําแหนงปจจุบัน   ครู  รอง ผอ.สถานศึกษา  ผอ.สถานศึกษา 
  ศึกษานิเทศก 
วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน  ชํานาญการ  ชํานาญการพิเศษ 
  เชี่ยวชาญ  เชี่ยวชาญพิเศษ 
สํานัก/กองสถานศึกษา.........................................เทศบาล...................................... 
อําเภอ...............................................จังหวัด................................................. 

 
 
 
 
 
 

คูมือการใชแบบประเมินดานที่ 1 
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คําชี้แจง แบบประเมินนี้ใชเปนเครื่องมือสําหรับกรรมการรวบรวมขอมูล เพ่ือการประเมินใหพนักงาน
ครูเทศบาลมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ แบบประเมินมี 5 ขั้นตอน แตละตอนเปนขอความ
เกี่ยวกับพฤติกรรมของผูรับการประเมิน ประกอบมาตรประเมินคา 6 ระดับ ในการประเมิน 
ขอใหกรรมการพิจารณาวา แตละขอความที่กลาวเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูรับการประเมินตรง
กับความเปนจริงเพียงใด แลวเขียนเครื่องหมาย  ลงบน  ของระดับการประเมินซึ่งมี
ตั้งแต จริงที่สุด........ถึง ไมจริงเลย ขอใหศึกษาตัวอยางตอไปน้ี 
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ตอนที่ ก พฤติกรรมรวมมือ        
1. แมจะไมชอบเพื่อนบางคน แตถาไดรับมอบงานใหทํารวมกัน 
    เขาก็ต้ังใจทํา...................... 

       
 6 5 4 3 2 1 

2. ถาเขาทํากิจกรรมที่ชอบยงัไมเสร็จ เขาจะไมทํากิจกรรมอื่น  
    แมถึงเวลาที่ควรทําก็ตาม.... 

       
 6 5 4 3 2 1 

3. ...............        

 
ความหมาย ใน ขอ 1 แสดงวาผูที่ทานประเมิน ไดปฏิบัติตามเหตุการณในขอความดังกลาวในระดับ จริง             

ใน ขอ 2 แสดงวา เขาไดปฏิบัติตามเหตุการณดังกลาวในระดับ คอนขางไมจริง 
 
คําชี้แจง ขอใหทานอานขอความตอไปนี้ แลวประเมินตามความเปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูรับการ

ประเมิน โดยประเมินใหครบทุกขอ 
 
 
คําแนะนําการใชแบบประเมิน 
 1. คุณสมบัติของผูใช ผูใชแบบประเมินควรมีความรูความเขาใจ ทักษะในการประเมิน        
มีคุณธรรมของผูประเมิน ซ่ึงคุณธรรมที่สําคัญคือ ความซื่อสัตย ยุติธรรม บริสุทธิ์ และการรักษาความลับ 
 2. การศึกษาเครื่องมือกอนใช กรรมการที่จะนําแบบประเมินไปใช ควรทําการศึกษา
เกี่ยวกับแบบประเมินใหเขาใจอยางชัดเจน โดยศึกษาจากคูมือน้ี และแบบประเมินฯ รวมทั้งศึกษาวิธีการ
ตรวจใหคะแนนและการแปลความหมายของคะแนน 
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การตรวจใหคะแนนแบบประเมิน 
 1. การตรวจใหคะแนน 
  แบบประเมินแตละฉบับ มีขอความประกอบมาตรประเมินคา (6 ระดับ) จํานวน 20-30 
ขอความ ขอความมีทั้งที่เปนเชิงบวก และเชิงลบ ขอความเชิงบวกใหคะแนน ตั้งแตจริงที่สุด จริง 
คอนขางจริง....ถึง ไมจริงเลย เปน 6 5 4 .....ถึง 1 ตามลําดับ ขอความเชิงลบ ใหคะแนนตั้งแต จริงที่สุด 
จริง คอนขางจริง.........ถึง ไมจริงเลย เปน 1 2 3 ........ถึง 6 ตามลําดับ พฤติกรรมแตละพฤติกรรมยอย
พิจารณาจากคะแนนรวมในแตละตอนของแบบประเมิน พฤติกรรมรวมทุกดาน พิจารณาจากคะแนน
ทุกตอนรวมกนั ขอความใดเปนเชิงบวกขอความใดเปนเชิงลบ จะไดเสนอตอจากเกณฑพิจารณา 
  คะแนนที่เปนไปไดของแบบประเมินแตละตอนเปน 1 X จํานวนขอ ถึง 6 X จํานวนขอ 
เชน ถาแบบประเมินมี 20 ขอ คะแนนที่เปนไปไดคือ 20 ถึง 120 
   ความหมายของคะแนน จากคะแนนรวมที่ได ถาบุคคลใดไดคะแนนจากการประเมิน
นอยแสดงวามีคุณลักษณะนั้นต่ํา ถาบุคคลใดไดคะแนนจากการประเมินมาก แสดงวามีคุณลักษณะนั้นสูง 
 2. วิธีการคิดคะแนน และเกณฑการพิจารณา 
  2.1 วิธีการคิดคะแนน 

1) ตรวจใหคะแนนการประเมินของกรรมการแตละคน โดยแตละขอพิจารณา
ตามน้ําหนักการประเมินประกอบกับทิศทางของขอความ (ขอความเปนบวก 
หรือลบ) คะแนนที่เปนไปไดของแตละขอคือ 1 ถึง 6  

2) รวมคะแนนแตละตอน และทั้งฉบับ จากแบบประเมินของกรรมการแตละคน 
คะแนนรวมทั้งฉบับของกรรมการแตละคนเปนไดตั้งแต 100 ถึง 600 คะแนน 

3) นําคะแนนจากแบบประเมินของกรรมการ 3 คนรวมกัน และหารดวย 3 
คะแนนที่เปนไดคือ ตั้งแต 100 ถึง 600 ถาตองการคิดเปนรอยละ หรือ
คะแนนเต็มรอยใหหารดวย 6 อีกครั้งหนึ่ง (สําหรับการประเมินผลงานเพื่อให
มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ หรือ 

4) นําคะแนนจากแบบประเมินของกรรมการ 5 คนรวมกัน และหารดวย 5 
คะแนนที่เปนไดคือ ตั้งแต 100 ถึง 600 ถาตองการคิดเปนรอยละ หรือ
คะแนนเต็มรอยใหหารดวย 6 อีกครั้งหนึ่ง (สําหรับการประเมินผลงานเพื่อให
มีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 

  2.2 เกณฑการพิจารณา 
   ผูผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนตามเกณฑที่ ก.ท.กําหนด ดังน้ี 

1) กรณีขอใหมีวิทยฐานะชํานาญการ ตองไดคะแนนเฉลี่ยจากกรรมการ 3 คน 
ไมต่ํากวารอยละ 65 ของคะแนนเต็ม 

2) กรณีขอใหมีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตองไดคะแนนเฉลี่ย
จากกรรมการ 3 คน ไมต่ํากวารอยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

3) กรณีขอใหมีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตองไดคะแนนเฉลี่ยจาก
กรรมการ 3 คน ไมต่ํากวารอยละ 75 ของคะแนนเต็ม 
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4) กรณีขอเลื่อนเปนวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ตองไดคะแนนเฉลี่ยจากกรรมการ 
5 คน ไมต่ํากวารอยละ 80 ของคะแนนเต็ม 

 
ลักษณะขอความ (ทิศทาง) ของแบบประเมินแตละตอน 
 
ตอนที่ 1  ประเมิน “การมีวินัย” ของผูรับการประเมิน 
 
ขอความ +                  5    6        10    11    12    15    17    18    19    20 รวม 

20 ขอ ขอความ - 1    2    3    4    7    8    9            13    14    16 

 
ตอนที่ 2 ประเมิน “ความรักและศรัทธาในวชิาชีพ” ของผูรับการประเมิน 
 
ขอความ + 21   22   23   25   27   28   29   31   32   34   35   36   37   40 รวม 

20 ขอ ขอความ -              24   26                30         33                      38   39  

 
ตอนที่ 3 ประเมิน “ความรับผิดชอบในวิชาชีพ” ของผูรับการประเมิน 
 
ขอความ + 41   42   44   46   47   48   50   51   52   53   55   56   57   58   60 รวม 

20 ขอ ขอความ -       43   45                49                      54                      59 

 
ตอนที่ 4 ประเมิน “การประพฤติปฏิบตัิตนเปนแบบอยางที่ดี” ของผูรับการประเมิน 
 
ขอความ + 61   62   63   64   65   68   69   70   71         75          78   79   80  รวม 

20 ขอ ขอความ -                           66   67               72   73   74   76   77 

 
ตอนที่ 5 ประเมิน “การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม” ของผูรับการประเมิน 
 
ขอความ + 81   42   83   84   85   86   87          92         95   97         100 รวม 

20 ขอ ขอความ -                                 88   89   90   91   93   94   96   98   99 

 

---------------------------------- 
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แบบประเมินและคูมือการใชแบบประเมิน 
คุณภาพการปฏบิัติงาน (สมรรถนะ) 

(การประเมินดานที่ 2) 
 



407 

แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) 
(การประเมินดานที่ 2) 

 
 
แบบประเมนิดานที่ 2 (1) สําหรับวิทยฐานะครูชํานาญการ และวิทยฐานะครชูํานาญการพิเศษ 
แบบประเมนิดานที่ 2 (2) สําหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และวทิยฐานะครูเชี่ยวชาญพเิศษ 
แบบประเมนิดานที่ 2 (3) สําหรับทุกวทิยฐานะ ทุกสายงาน (ยกเวนสายงานการสอน) 
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แบบประเมนิคุณภาพการปฏิบัติงาน 
เพื่อใหพนักงานครูเทศบาลมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวทิยฐานะ 

  ครูชํานาญการ 
  ครูชํานาญการพิเศษ 
 

ขอมูลผูรับการประเมิน 

ชื่อ – สกุล...................................................................................................................................... 
ตําแหนงปจจุบัน...................................................................วิทยฐานะปจจุบนั........................... 
สํานัก/กอง/สถานศึกษา................................................................................................................ 
เทศบาล..................................................อําเภอ........................................จังหวัด........................ 

 

 ลงชื่อ............................................................... 
  (...............................................................) 
   กรรมการประเมิน 
 วันที่..............เดือน............................พ.ศ............ 
 

บันทึกสรุปคะแนนรายตวับงชี้ รายสมรรถนะ และเฉลี่ยรวม 

สมรรถนะ คะแนนที่ไดในแตละตัวบงชี้ เฉลี่ย 

ตัวบงชี้ที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 4 

1. การมุงผลสัมฤทธิ์      
2. การบริการที่ดี      
3. การพัฒนาตนเอง      
4. การทํางานเปนทีม      
5. การออกแบบการเรียนรู      
6. การพัฒนาผูเรียน      
7. การบริหารจัดการชั้นเรียน      

เฉลี่ยรวม  

หมายเหตุ 1) กรณีขอใหมีวิทยฐานะครูชํานาญการ ตองไดคะแนนเฉลี่ยจากกรรมการ 3 คน ไมตํ่ากวา 2.60 ใน
ระบบคะแนนเต็ม 4.00 หรือไมตํ่ากวารอยละ 65 ของคะแนนเต็ม จึงจะถือวาผาน 

 2) กรณีขอเล่ือนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ตองไดคะแนนเฉลี่ยจากกรรมการ 3 คน ไมตํ่ากวา 
2.80  ในระบบคะแนนเต็ม 4.00 หรือไมตํ่ากวารอยละ 70 ของคะแนนเต็ม จึงจะถือวาผาน 

 

แบบประเมนิดานที่ 2 (1) 
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คําชี้แจง 
แนวปฏิบตัิในการประเมนิ 

-------------------- 
 
 1. กรรมการผูประเมิน ควรใชแบบประเมินนี้ควบคูกับคูมือประเมินฯ โดยใหตรวจสอบ
ขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่แสดงถึงรองรอยความมีคุณภาพ ผนวกกับการสังเกต หรือสอบถามขอมูล
จากผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงานหรือผูรับบริการ กอนตัดสินใจใหคะแนนคุณภาพในแตละตัวบงชี้ ทั้งน้ี 
ขอใหบันทึกรองรอยความมีคุณภาพ โดยระบุขอมูลที่ตรวจพบใหชัดเจน 
 2. เกณฑการใหคะแนนระดับตัวบงชี้ ที่เปนเกณฑทั่วไป ไดกําหนดความหมายคะแนน ดังนี้ 
  4........ดีมาก หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะเดนชัดยิ่ง มีลักษณะหลากหลาย หรือ

สะทอนคุณภาพในระดับเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง บรรลุผลสัมฤทธิ์
เกือบทุกครั้ง หรือตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปของเปาหมายงานมีความ
ตอเน่ืองในเชิงคุณภาพ และเปนอยางได โดยปรากฏรองรอย คุณภาพ
จากแหลงตางๆ อยางชัดเจนที่สุด 

  3.........ดี  หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะเดนชัด มีลักษณะหลากหลาย หรือสะทอน
คุณภาพในระดับเปนที่ยอมรับเปนสวนใหญ หรือบรรลุผลสัมฤทธิ์ รอยละ 
70-79 ของเปาหมายงานมีความตอเน่ืองในเชิงคุณภาพคอนขางมาก 
โดยปรากฏรองรอยคุณภาพ จากแหลงตางๆ สอดคลองกันอยางชัดเจน 

  2........พอใช หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะเดนชัดพอสมควร มีลักษณะคอนขาง
หลากหลาย สะทอนคุณภาพในระดับเปนที่ยอมรับปานกลางหรือบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ รอยละ 60-69 ของเปาหมายงาน โดยปรากฏรองรอย
คุณภาพ จากแหลงตางๆ สอดคลองกันอยางชัดเจน 

  1...ควรปรับปรุง หมายถึง ไมคอยปรากฏคุณลักษณะ หรือปรากฏพฤติกรรมบงชี้
ไมชัดเจน หรือเกิดขึ้นนอย หรือบรรลุผลสัมฤทธิ์ ต่ํากวารอยละ 60 ของ
เปาหมายที่กําหนด 

 3. การตัดสินใจใหคะแนนในแตละตัวบงชี้ ใหวงกลมรอบตัวเลข แสดงระดับคุณภาพ ตาม
คําตัดสินของกรรมการแตละทาน 
 4. การบันทึกสรุปคะแนนผลการประเมินในตารางที่ปรากฏบนหนาปกแบบประเมินน้ี 
กรรมการแตละทานดําเนินการหลังจากที่ไดใหคะแนนในระดับตัวบงชี้ ทั้ง 7 สมรรถนะเรียบรอยแลว 
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บันทึกการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน 
------------------------- 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะที่ 1 การมุงผลสัมฤทธิ์ : ความมุงมั่นในการปฏิบัติงานในหนาท่ีใหมีคุณภาพ ถูกตอง ครบถวนสมบูรณ 

มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และมีการพัฒนาผลงานใหมีคุณภาพอยางตอเน่ือง 
ตัวบงชี้ บันทึกรองรอยคุณภาพ 

(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานท่ี 
สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

1.1 คุณภาพงาน
ดานความถูกตอง 
ครบถวนสมบูรณ 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

4-ผลงานมีความถูกตอง ครบถวนสมบูรณเกือบ 
ทุกรายการ และเปนแบบอยางได 

3-ผลงานมีความถูกตอง ครบถวนสมบูรณเปน     
สวนใหญ 

2-ผลงานครบถวนสมบูรณ แตมีขอผิดพลาด
เล็กนอย 

1-มีผลงานเปนไปตามที่ไดรับมอบหมายแตมี
ขอผิดพลาดคอนขางมาก 

1.2 ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค การนํา
นวัตกรรม/ทางเลือก
ใหมๆ มาใชเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของ
งาน 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

4-มีการทดลองวิธีการหรือจัดทําคูมือประกอบการ
พัฒนางานใหมๆ โดยมีการจัดทํารายงานการ
พัฒนาที่เปนรูปธรรมชัดเจน และมีการเผยแพร
ในวงกวาง 

3-มีการทดลองวิธีการหรือจัดทําเอกสาร
ประกอบการพัฒนางานใหมๆ โดยมีการบันทึก
หรือกลาวถึงในเอกสาร/หลักฐานลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง ไมมีการเผยแพรในวงกวาง 

2-มีการนํานวัตกรรม/วิธีการใหมๆ มาใชในการ
พัฒนางาน สามารถระบุลักษณะ/ประเภท
นวัตกรรมได แตไมมีการบันทึกไวเปนลาย
ลักษณอักษร 

1-ปฏิบัติตามแนวทางปกติ ยังไมมีการนํา
นวัตกรรม/วิธีการใหมๆ มาใช 

1.3 ความมุงมั่นใน
การพัฒนาผลงาน
อยางตอเนื่อง 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

4-มุงมั่น กระตือรือรนในการพัฒนาผลงานทุก
รายการที่ไดรับมอบหมาย จนปรากฏผลงานที่มี
คุณภาพเปนที่ยอมรับในองคกรและนอกองคกรที่
เกี่ยวของ 

3-มุงมั่น กระตือรือรนในการพัฒนาผลงานที่ไดรับ
มอบหมาย จนผลงานเปนที่ยอมรับในองคกร 

2-มุงมั่น กระตือรือรนในการพัฒนาผลงานใหบรรลุ
เปาหมาย 

1-มีการพัฒนาผลงานในบางรายการที่ไดรับ
มอบหมาย 
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2. การบริการที่ดี : ความตั้งใจในการปรับปรุงระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการ 

ตัวบงชี้ บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานท่ี
สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

2.1 การปรับปรุง
ระบบบริการ 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

4-ศึกษาความตองการของผูรับบริการ นําขอมูลมา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการในเกือบทุก
รายการอยางตอเนื่อง 

3-ศึกษาความตองการของผูรับบริการ นําขอมูลมา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการเปนสวนใหญ 

2-ศึกษาความตองการของผูรับบริการ นําขอมูลมา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการเปนบางครั้ง 

1-ปรับปรุงระบบบริการเมื่อมีคําถามหรือขอ
เรียกรอง 

2.2 ความพึงพอใจ
ของผูรับบริการหรือ
ผูเกี่ยวของ 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

4-ผูรับบริการรอยละ 80 ขึ้นไป มีความพึงพอใจ
ระดับมาก 

3-ผูรับบริการรอยละ 70-79 มีความพึงพอใจระดับ
มาก 

2-ผูรับบริการรอยละ 60-69 มีความพึงพอใจระดับ
มาก 

1-ผูรับบริการนอยกวารอยละ 60 มีความพึงพอใจ
ระดับมาก 

 
3. การพัฒนาตนเอง : การศึกษา คนควา หาความรู ติดตามองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ในวงวิชาการ

และวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
 

ตัวบงชี้ บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานท่ี
สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

3.1 การศึกษา 
คนควา หาความรู 
ดวยการเขาประชุม
ทางวิชาการ อบรม 
สัมมนา หรือวิธีการ
อ่ืนๆ  

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 
 
......................................................... 

4-มีชั่วโมงเขาประชุม อบรม สัมมนาไมนอยกวา 20 
ชั่วโมง/ป และมีการจัดทําเอกสารนําเสนอตอที่
ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางนอย 2 
รายการ/ป เปนที่ยอมรับในองคกรและนอก
องคกรที่เกี่ยวของ 

3-มีชั่วโมงอบรมไมนอยกวา 20 ชั่วโมง/ป และมี
การจัดทําเอกสารนําเสนอตอที่ประชุมเพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรูอยางนอย 1 รายการ/ป 

 
2-มีชั่วโมงอบรมไมนอยกวา 20 ชั่วโมง/ป หรือมี
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ตัวบงชี้ บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานท่ี
สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

การจัดทําเอกสารนําเสนอตอที่ประชุมเพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรูอยางนอย 2 รายการ/ป 

1-มีชั่วโมงอบรมไมนอยกวา 20 ชั่วโมง/ป หรือมี
การจัดทําเอกสารนําเสนอตอที่ประชุมเพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรูอยางนอย 1 รายการ/ป 

3.2 การรวบรวมและ
ประมวลความรูใน
การพัฒนาองคกร
และวิชาชีพ 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 
 

4-มีการสังเคราะหขอมูลความรู จัดเปนหมวดหมู 
ปรับปรุงใหทันสมัย รวบรวมองคความรูสําคัญ
เพ่ือใชในการพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

3-มีการรวบรวม ประมวลความรู จัดเปนหมวดหมู
และปรับปรุงใหทันสมัยเพ่ือใชในการพัฒนางาน 

2-มีการรวบรวม ประมวลความรู จัดเปนหมวดหมู
เพ่ือใชในการพัฒนางาน 

1-มีการรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการพัฒนางานแต
ไมไดจัดเปนหมวดหมู 

3.3 การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นดาน
วิชาการในหมูเพ่ือน
รวมงาน 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 
 

4-เขาประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูภายในหนวยงาน 
รอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนกิจกรรมที่ 
หนวยงานจัด 

3-เขาประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูภายในหนวยงาน 
รอยละ 70-79 ของจํานวนกิจกรรมที่          
หนวยงานจัด 

2-เขาประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูภายในหนวยงาน 
รอยละ 60-69 ของจํานวนกิจกรรมที่            
หนวยงานจัด 

1-เขาประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูภายในหนวยงาน 
นอยกวารอยละ 60 ของจํานวนกิจกรรมที่
หนวยงานจัด 
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4. การทํางานเปนทีม : การใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน เสริมแรง ใหกําลังใจแกเพื่อนรวมงาน การ
ปรับตัวเขากับบุคคลอื่น หรือแสดงบทบาทผูนํา ผูตาม ไดอยางเหมาะสม 

ตัวบงชี้ บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานท่ี
สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

4.1 การใหความ
รวมมือ ชวยเหลือ 
สนับสนุนเพ่ือน
รวมงาน 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

4-ใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน เพ่ือน
รวมงานสม่ําเสมอเกือบทุกครั้ง 

3-ใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน เพ่ือน
รวมงานเปนสวนใหญ 

2-ใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน เพ่ือน
รวมงานเปนบางครั้ง 

1-ใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน เพ่ือน
รวมงานนานๆ ครั้ง 

4.2 การแสดง
บทบาทผูนําหรือผู
ตามไดอยาง
เหมาะสม 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

4-แสดงบทบาทผูนํา/ผูตามในการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนอยางเหมาะสมเกือบทุกโอกาส/สถานการณ 

3-แสดงบทบาทผูนํา/ผูตามในการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนอยางเหมาะสมกับโอกาส/สถานการณ 
เปนสวนใหญ 

2-แสดงบทบาทผูนํา/ผูตามในการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนอยางเหมาะสมในบางโอกาส/สถานการณ 

1-แสดงบทบาทผูนํา/ผูตามในการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนไมเหมาะสมกับโอกาส/สถานการณ 

4.3 การปรับตัวเขา
กับสถานการณและ
กลุมคนที่
หลากหลาย 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

4-ใชทักษะการบริหารจัดการในการทํางาน
รวมกับบุคคลหรือคณะบุคคลในหนวยงานของ
ตนและตางหนวยงานไดทุกกลุมอยางมี
ประสิทธิภาพในเกือบทุกสถานการณ 

3-ใชทักษะการบริหารจัดการในการทํางาน
รวมกับบุคคลหรือคณะบุคคลในหนวยงานของ
ตนและตางหนวยงานไดทุกกลุมอยางมี
ประสิทธิภาพในสถานการณสวนใหญ 

2-ทํางานรวมกับบุคคลหรือคณะบุคคลใน
หนวยงานของตนไดทุกกลุมอยางประสิทธิภาพ 

1-ทํางานรวมกับบุคคลหรือคณะบุคคลใน
หนวยงานไดเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุม 

4.4 การเสริมแรง
ใหกําลังใจ สงเสริม 
สนับสนุนเพ่ือน
รวมงานในการ
ปฏิบัติงาน 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

4-ใหเกียรติ ยกยอง ชมเชย ใหกําลังใจเพ่ือน
รวมงานในโอกาสที่เหมาะสมเกือบทุกครั้ง 

3-ใหเกียรติ ยกยอง ชมเชย ใหกําลังใจเพ่ือน
รวมงานในโอกาสที่เหมาะสม เปนสวนใหญ 

2- ใหเกียรติ ยกยอง ชมเชย ใหกําลังใจเพ่ือน
รวมงานในโอกาสที่เหมาะสม เปนบางครั้ง 

1-ใหเกียรติ ยกยอง ชมเชย ใหกําลังใจเพ่ือน
รวมงานในโอกาสที่เหมาะสม นานๆ ครั้ง 
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สมรรถนะประจําสายงาน 
5. การออกแบบการเรียนรู : 

 
ตัวบงชี้ บันทึกรองรอยคุณภาพ 

(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานท่ี
สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

5.1 ความรู ความ
เขาใจเรื่องการ
ออกแบบความรู 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

4-สามารถกําหนดผลการเรียนรูของผูเรียนที่เนน
การคิด วิเคราะห สังเคราะห ประยุกต ริเริ่ม  
ไดเหมาะสมกับสาระ/กลุมสาระการเรียนรู 
ความแตกตางและธรรมชาติของผูเรียน 
กําหนดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนสะทอน
ความสามารถตามขอกําหนดในผลการเรียนรู
และออกแบบการประเมินผลอยางตอเนื่องที่
สอดคลองกับผลการเรียนรูและแนะนําแกเพ่ือน
ครูได 

3-สามารถกําหนดผลการเรียนรูของผูเรียนที่เนน
การคิด วิเคราะห สังเคราะห ประยุกต ริเริ่ม  
ไดเหมาะสมกับสาระ/กลุมสาระการเรียนรู 
ความแตกตางและธรรมชาติของผูเรียน 
กําหนดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนสะทอน
ความสามารถตามขอกําหนดในผลการเรียนรู
และออกแบบการประเมินผลอยางตอเนื่องที่
สอดคลองกับผลการเรียนรู 

2-สามารถกําหนดผลการเรียนรูของผูเรียนที่เนน
การคิด วิเคราะห สังเคราะห ประยุกต ริเริ่ม  
ไดเหมาะสมกับสาระ/กลุมสาระการเรียนรู 
ความแตกตางและธรรมชาติของผูเรียน 
กําหนดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนสะทอน
ความสามารถตามขอกําหนดในผลการเรียนรู
และออกแบบการประเมินผลอยางตอเนื่องที่
สอดคลองกับผลการเรียนรูของผูเรียนที่
ตองการใหเกิดขึ้น 

1-สามารถกําหนดผลการเรียนรูของผูเรียนได
ชัดเจน กําหนดกิจกรรมการเรียนรู และ
ออกแบบการประเมินผลที่สอดคลองกับ
คุณลักษณะของผูเรียนที่ตองการใหเกิดขึ้น 

 
 

5.2 ความสามารถ
ในการออกแบบ

............................................................... 

.............................................................. 
4-การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไดอยาง
หลากหลายสงผลใหผูเรียนไดรับการพัฒนา
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ตัวบงชี้ บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานท่ี
สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

การเรียนรู .............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
............................................................... 
............................................................... 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
............................................................... 
 
 

ตามผลการเรียนรูที่ตองการใหเกิดขึ้น              
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห 
ประยุกต ริเริ่ม ไดเหมาะสมตามวัย และตรง
ตามความตองการของผูเรียน และชุมชนให
ผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมและ
การประเมินผลการเรียนรู 

3-ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไดอยาง
หลากหลายสงผลใหผูเรียนไดรับการพัฒนา
ตามผลการเรียนรูที่ตองการใหเกิดขึ้น              
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห 
ประยุกต ริเริ่ม ไดเหมาะสมตามวัย และตรง
ตามความตองการของผูเรียน และชุมชน 

2-ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไดอยาง
หลากหลายและเหมาะสมกับผูเรียน 

1-ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไดอยาง
หลากหลาย 

5.3 การนําผลการ
ออกแบบการ
เรียนรูไปใชในการ
จัดการเรียนรู 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

4-นําผลการออกแบบการเรียนรูไปใชในการ
จัดการเรียนรูจริง มีการปรับใชตามสถานการณ
อยางเหมาะสมและเกิดผลกับผูเรียนตามที่
คาดหวัง และมีการประเมินผล การออกแบบการ
เรียนรู 
3-นําผลการออกแบบการเรียนรูไปใชในการ
จัดการเรียนรูจริง มีการปรับใชตามสถานการณ
อยางเหมาะสมและเกิดผลกับผูเรียนตามที่
คาดหวัง 
2-นําผลการออกแบบการเรียนรูไปใชในการ
จัดการเรียนรูจริง มีการปรับใชตามสถานการณ
อยางเหมาะสม 
1-นําผลการออกแบบการเรียนรูไปใชในการ
จัดการเรียนรูจริง 
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6. การพัฒนาผูเรียน : 
 

ตัวบงชี้ บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานท่ี
สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

6.1 การปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรม
ใหแกผูเรียน 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

4-มีการสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม แกผูเรียน
ในการจัดการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยให
ผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดและปฏิบัติ
กิจกรรม สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผูเรียน
เขารวมกิจกรรมทางศาสนาและครูประพฤติ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน 

3-มีการสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม แกผูเรียน
ในการจัดการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยให
ผูเรียนมีสวนรวมในการกาํหนดและปฏิบัติ
กิจกรรม สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ผูเรียนเขารวมกิจกรรมทางศาสนา 

2-มีการสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม แกผูเรียน
ในการจัดการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยให
ผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดและปฏิบัติ
กิจกรรม สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

1-มีการสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม แกผูเรียน
ในการจัดการเรียนรู 

6.2 การพัฒนา
ทักษะชีวิต สุขภาพ
กายและสุขภาพจิต
ของผูเรียน 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

4-มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดรับการพัฒนา
เกี่ยวกับการรูจักดูแลตนเอง มีทักษะในการ
เรียนรู การทํางาน การอยูรวมกันในสังคม
อยางมีความสุข และรูเทาทันตอสังคมที่
เปล่ียนแปลงอยางเหมาะสมตามวัย 

3-มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดรับการพัฒนา
เกี่ยวกับการรูจักดูแลตนเอง มีทักษะในการ
เรียนรู การทํางาน 

2-มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดรับการพัฒนา
เกี่ยวกับการรูจักดูแลตนเอง และมีทักษะในการ
เรียนรู 

1-มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดรับการพัฒนา
เกี่ยวกับการรูจักดูแลตนเอง 

6.3 การปลูกฝงการ
เปนประชาธิปไตย
และความภูมิใจใน
ความเปนไทย
ใหกับผูเรียน 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

4-ปลูกฝงใหผูเรียนใชเหตุผลในการตัดสินใจ
แกปญหาเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน รักษา
ความสามัคคีของหมูคณะ มีการแสดงออก
เกี่ยวกับมารยาทไทย วัฒนธรรมทองถ่ิน และ
นิยมใชของไทย 

3-ปลูกฝงใหผูเรียนใชเหตุผลในการตัดสินใจ
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ตัวบงชี้ บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานท่ี
สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

แกปญหาเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน รักษา
ความสามัคคีของหมูคณะ มีการแสดงออก
เกี่ยวกับมารยาทไทย วัฒนธรรมทองถ่ิน 

2-ปลูกฝงใหผูเรียนใชเหตุผลในการตัดสินใจ
แกปญหาเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน รักษา
ความสามัคคีของหมูคณะ 

1-ปลูกฝงใหผูเรียนใชเหตุผลในการตัดสินใจ
แกปญหาเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน 

6.4 การจัดระบบ
ดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

4-จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล นําขอมูลไป
ใชในการชวยเหลือผูเรียน ดานการเรยีนและ
การปรับพฤติกรรม ดูแลความปลอดภัยของ
ผูเรียน มีกิจกรรมปองกันและแกปญหายาเสพติด 
สงเสริมใหผูเรียนปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับ
คานิยมอันดีงามและมีการดูแลอยางทั่วถึง        
ทันเหตุการณ 

3-จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล นําขอมูลไป
ใชในการชวยเหลือผูเรียน ดานการเรียนและ
การปรับพฤติกรรม ดูแลความปลอดภัยของ
ผูเรียน มีกิจกรรมปองกันและแกปญหายาเสพติด 
สงเสริมใหผูเรียนปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับ
คานิยมอันดีงาม 

2-จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล นําขอมูลไป
ใชในการชวยเหลือผูเรียน ดานการเรียนและ
การปรับพฤติกรรม ดูแลความปลอดภัยของ
ผูเรียน มีกิจกรรมปองกันและแกปญหา            
ยาเสพติด 

1-จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล นําขอมูลไป
ใชในการชวยเหลือผูเรียน ดานการเรียนและ
การปรับพฤติกรรม 

 
 
 
 
 
 
 



418 

7. การบริหารจัดการชั้นเรียน : 
 

ตัวบงชี้ บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานท่ี
สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

7.1 การจัด
บรรยากาศการ
จัดการเรียน การ
สอน 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

4-มีความยืดหยุนในการจัดหองเรียน มีปายนิเทศ
หรือส่ือการเรียนการสอนหรือมุมวิชาการ 
สําหรับศึกษาคนควาที่เปนปจจุบัน สงเสริมให
ผูเรียนชวยเหลือเกื้อกูลกัน การมีปฏิสัมพันธที่
ดีระหวางครูกับผูเรียนและผูเรียนกับผูเรียน 
ผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนและ
ผูเรียนมีความสุขดีงามและมีการดูแลอยาง
ทั่วถึง ทันเหตุการณ 

3-มีความยืดหยุนในการจัดหองเรียน มีปายนิเทศ
หรือส่ือการเรียนการสอนหรือมุมวิชาการ 
สําหรับศึกษาคนควาที่เปนปจจุบัน สงเสริมให
ผูเรียนชวยเหลือเกื้อกูลกัน การมีปฏิสัมพันธที่
ดีระหวางครูกับผูเรียนและผูเรียนกับผูเรียนและ 
ผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน 

2-มีความยืดหยุนในการจัดหองเรียน มีปายนิเทศ
หรือส่ือการเรียนการสอนหรือมุมวิชาการ 
สําหรับศึกษาคนควาที่เปนปจจุบัน สงเสริมให
ผูเรียนชวยเหลือเกื้อกูลกัน การมีปฏิสัมพันธที่
ดีระหวางครูกับผูเรียนและผูเรียนกับผูเรียน 

1-มีความยืดหยุนในการจัดหองเรียน มีปายนิเทศ
หรือส่ือการเรียนการสอนหรือมุมวิชาการ 
สําหรับศึกษาคนควาที่เปนปจจุบันและ สงเสริม
ใหผูเรียนชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

7.2 การจัดทํา
ขอมูลสารสนเทศ
และเอกสารประจํา
ชั้นเรียน/ประจํา
วิชา 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 
 
 

4-จําแนกขอมูลที่จําเปนและเอกสารประจําชั้น
เรียน/ประจําวิชา จัดทําระบบขอมูลและเอกสาร
ประจําชั้นเรียน/ประจําวิชาใหมคีวามถูกตอง
ครบถวนและเปนปจจุบัน และสามารถนําไปใช
ในการพัฒนาผูเรยีนไดอยางเต็มศักยภาพ 

3-จําแนกขอมูลที่จําเปนและเอกสารประจําชั้น
เรียน/ประจําวิชา จัดทําระบบขอมูลและเอกสาร
ประจําชั้นเรียน/ประจําวิชาใหมคีวามถูกตอง
ครบถวนและเปนปจจุบัน และสามารถนําไปใช
ในการพัฒนาผูเรียนไดบางสวน 
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ตัวบงชี้ บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานท่ี
สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

2-จําแนกขอมูลที่จําเปนและเอกสารประจําชั้น
เรียน/ประจําวิชา จัดทําระบบขอมูลและเอกสาร
ประจําชั้นเรียน/ประจําวิชาใหมคีวามถูกตอง
ครบถวนและเปนปจจุบัน 

1-จําแนกขอมูลที่จําเปนและเอกสารประจําชั้น
เรียน/ประจําวิชา จัดทําระบบขอมูลและเอกสาร
ประจําชั้นเรียน/ประจําวิชา 

7.3 การกํากับ ดูแล
ชั้นเรียน/ประจํา
วิชา 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

4-มีการสรางขอตกลงในการอยูรวมกันในชั้น
เรียน/ประจําวิชา เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูอยาง
เต็มศักยภาพ กํากับ ดูแล การปฏิบัติของ
ผูเรียนใหเปนไปตามขอตกลงและสามารถปรับ
พฤติกรรมผูเรียนใหเรียนรวมกันไดอยาง
ราบรื่น 

3-มีการสรางขอตกลงในการอยูรวมกันในชั้น
เรียน/ประจําวิชา เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูอยาง
เต็มศักยภาพ กํากับ ดูแล การปฏิบัติของ
ผูเรียนใหเปนไปตามขอตกลงและสามารถปรับ
พฤติกรรมผูเรียนใหเรียนรวมกันได 

2-มีการสรางขอตกลงในการอยูรวมกันในชั้น
เรียน/ประจําวิชา เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูอยาง
เต็มศักยภาพ กํากับ ดูแล การปฏิบัติของ
ผูเรียนใหเปนไปตามขอตกลง 

1-มีการสรางขอตกลงในการอยูรวมกันในชั้น
เรียน/ประจําวิชา เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูอยาง
เต็มศักยภาพ 
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บันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับ จุดเดน จุดทีค่วรพัฒนา และขอคิดเห็น 
 

1. จุดเดน 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................
2. จุดที่ควรพฒันา 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................
3. ขอคิดเห็น 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
 ลงชื่อ............................................ 
  (...........................................) 
   กรรมการประเมิน 
 วันที่............เดือน....................พ.ศ............ 
 
 
หมายเหตุ สําหรับวิทยฐานะชํานาญการ ตองบันทกึขอ 1 และ ขอ 2 
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แบบประเมินคณุภาพการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) 
(การประเมินดานที่ 2) 
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แบบประเมนิคุณภาพการปฏิบัติงาน 
เพื่อใหพนักงานครูเทศบาลมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวทิยฐานะ 

  ครูเชี่ยวชาญ 
  ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
 

ขอมูลผูรับการประเมิน 
ชื่อ – สกุล...................................................................................................................................... 
ตําแหนงปจจุบัน.....................................................................วิทยฐานะปจจบุัน.......................... 
สํานัก/กอง/สถานศึกษา................................................................................................................. 
เทศบาล..................................................อําเภอ.........................................จังหวัด........................ 

 

 ลงชื่อ.................................................. 
   (................................................) 
  กรรมการประเมิน 
 วันที่..........เดือน...................พ.ศ.......... 
 

บันทึกสรุปคะแนนรายตวับงชี้ รายสมรรถนะ และเฉลี่ยรวม 

สมรรถนะ คะแนนที่ไดในแตละตัวบงชี้ เฉลี่ย 

ตัวบงชี้ท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 4 

1. การมุงผลสัมฤทธิ์      
2. การบริการที่ดี      
3. การพัฒนาตนเอง      
4. การทํางานเปนทีม      
5. การวิเคราะหและสังเคราะห      
6. การออกแบบการเรียนรู      
7. การพัฒนาผูเรียน      
8. การบริหารจัดการชั้นเรียน      

เฉลี่ยรวม  
 

หมายเหตุ 1) กรณีขอใหมีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตองไดคะแนนเฉลี่ยจากกรรมการ 3 คน ไมตํ่ากวา 3.00          
ในระบบคะแนนเต็ม 4.00 หรือไมตํ่ากวารอยละ 75 ของคะแนนเต็ม จึงจะถือวาผาน 

 2) กรณีขอเล่ือนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ตองไดคะแนนเฉลี่ยจากกรรมการ 5 คน ไมตํ่ากวา 
3.20 ในระบบคะแนนเต็ม 4.00 หรือไมตํ่ากวารอยละ 80 ของคะแนนเต็ม จึงจะถือวาผาน 

 
 

แบบประเมนิดานที่ 2 (2) 
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คําชี้แจง 
แนวปฏิบตัิในการประเมนิ 

-------------------- 
 
 1. กรรมการผูประเมิน ควรใชแบบประเมินนี้ควบคูกับคูมือประเมินฯ โดยใหตรวจสอบ
ขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่แสดงถึงรองรอยความมีคุณภาพ ผนวกกับการสังเกต หรือสอบถามขอมูล
จากผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงานหรือผูรับบริการ กอนตัดสินใจใหคะแนนคุณภาพในแตละตัวบงชี้ ทั้งน้ี 
ขอใหบันทึกรองรอยความมีคุณภาพ โดยระบุขอมูลที่ตรวจพบใหชัดเจน 
 2. เกณฑการใหคะแนนระดับตัวบงชี้ ที่เปนเกณฑทั่วไป ไดกําหนดความหมายคะแนน ดังนี้ 
  4...........ดีมาก หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะเดนชัดยิ่ง มีลักษณะหลากหลาย หรือ

สะทอนคุณภาพในระดับเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์เกือบทุกครั้ง หรือตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปของเปาหมาย
งานมีความตอเน่ืองในเชิงคุณภาพ และเปนแบบอยางได โดยปรากฏ
รองรอย คุณภาพจากแหลงตางๆ อยางชัดเจนที่สุด 

  3.........ดี  หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะเดนชัด มีลักษณะหลากหลาย หรือ
สะทอนคุณภาพในระดับเปนที่ยอมรับเปนสวนใหญ หรือบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ รอยละ 70-79 ของเปาหมายงานมีความตอเน่ืองในเชิง
คุณภาพคอนขางมาก โดยปรากฏรองรอยคุณภาพ จากแหลงตางๆ 
สอดคลองกันอยางชัดเจน 

  2.........พอใช หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะเดนชัดพอสมควร มีลักษณะคอนขาง
หลากหลาย สะทอนคุณภาพในระดับเปนที่ยอมรับปานกลางหรือ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ รอยละ 60-69 ของเปาหมายงาน โดยปรากฏ
รองรอยคุณภาพ จากแหลงตางๆ สอดคลองกันอยางชัดเจน 

  1...ควรปรับปรุง หมายถึง ไมคอยปรากฏคุณลักษณะ หรือปรากฏพฤติกรรมบงชี้
ไมชัดเจน หรือเกิดขึ้นนอย หรือบรรลุผลสัมฤทธิ์ ต่ํากวารอยละ 60 
ของเปาหมายที่กําหนด 

 3. การตัดสินใจใหคะแนนในแตละตัวบงชี้ ใหวงกลมรอบตัวเลข แสดงระดับคุณภาพ 
ตามคําตัดสินของกรรมการแตละทาน 
 4. การบันทึกสรุปคะแนนผลการประเมินในตารางที่ปรากฏบนหนาปกแบบประเมินนี้ 
กรรมการแตละทานดําเนินการหลังจากที่ไดใหคะแนนในระดับตัวบงชี้ ทั้ง 8 สมรรถนะเรียบรอยแลว 
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บันทึกการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน 
------------------------- 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะที่ 1 การมุงผลสัมฤทธิ์ : ความมุงมั่นในการปฏิบัติงานในหนาท่ีใหมีคุณภาพ ถูกตอง ครบถวนสมบูรณ 

มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และมีการพัฒนาผลงานใหมีคุณภาพอยางตอเน่ือง 

ตัวบงชี้ บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานท่ี
สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

1.1 คุณภาพงานดาน
ความถูกตอง 
ครบถวน สมบูรณ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

4-ผลงานมีความถูกตอง ครบถวนสมบูรณเกือบ 
ทุกรายการ และเปนแบบอยางได 

3-ผลงานมีความถูกตอง ครบถวนสมบูรณเปนสวนใหญ 
2-ผลงานครบถวนสมบูรณ แตมีขอผิดพลาดเล็กนอย 
1-มีผลงานเปนไปตามที่ไดรับมอบหมายแตมี
ขอผิดพลาดคอนขางมาก 

1.2 ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค การนํา
นวัตกรรม/ทางเลือก
ใหมๆ มาใชเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ           
ของงาน 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

4-มีการทดลองวิธีการหรือจัดทําคูมือประกอบการ
พัฒนางานใหมๆ โดยมีการจัดทํารายงานการ
พัฒนาที่เปนรูปธรรมชัดเจน และมีการเผยแพร
ในวงกวาง 

3-มีการทดลองวิธีการหรือจัดทําเอกสาร
ประกอบการพัฒนางานใหมๆ โดยมีการบันทึก
หรือกลาวถึงในเอกสาร/หลักฐานลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง ไมมีการเผยแพรในวงกวาง 

2-มีการนํานวัตกรรม/วิธีการใหมๆ มาใชในการ
พัฒนางาน สามารถระบุลักษณะ/ประเภท
นวัตกรรมได แตไมมีการบันทึกไวเปนลาย
ลักษณอักษร 

1-ปฏิบัติงานตามแนวทางปกติ ยังไมมีการนํา
นวัตกรรม/วิธีการใหมๆ มาใช 

1.3 ความมุงมั่นใน
การพัฒนาผลงาน
อยางตอเนื่อง 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

4-มุงมั่น กระตือรือรนในการพัฒนาผลงาน              
ทุกรายการที่ไดรับมอบหมาย จนปรากฏผลงาน
ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับในองคกรและนอก
องคกรที่เกี่ยวของ 

3-มุงมั่น กระตือรือรนในการพัฒนาผลงานที่ไดรับ
มอบหมาย จนผลงานเปนที่ยอมรับในองคกร 

2-มุงมั่น กระตือรือรนในการพัฒนาผลงานใหบรรลุ
เปาหมาย 

1-มีการพัฒนาผลงานในบางรายการที่ไดรับ
มอบหมาย 
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2. การบริการที่ดี : ความตั้งใจในการปรับปรุงระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการ 

ตัวบงชี้ บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานท่ี
สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

2.1 การปรับปรุง
ระบบบริการ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

4-ศึกษาความตองการของผูรับบริการ นําขอมูลมา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการในเกือบทุก
รายการอยางตอเนื่อง 

3-ศึกษาความตองการของผูรับบริการ นําขอมูลมา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการเปนสวนใหญ 

2-ศึกษาความตองการของผูรับบริการ นําขอมูลมา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการเปนบางครั้ง 

1-ปรับปรุงระบบบริการเมื่อมีคําถามหรือขอเรียกรอง 

2.2 ความพึงพอใจ
ของผูรับบริการหรือ
ผูเกี่ยวของ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

4-ผูรับบริการรอยละ 80 ขึ้นไป มีความพึงพอใจ
ระดับมาก 

3-ผูรับบริการรอยละ 70-79 มีความพึงพอใจระดับ
มาก 

2-ผูรับบริการรอยละ 60-69 มีความพึงพอใจระดับ
มาก 

1-ผูรับบริการนอยกวารอยละ 60 มีความพึงพอใจ
ระดับมาก 

 
3. การพัฒนาตนเอง : การศึกษา คนควา หาความรู ติดตามองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ในวงวิชาการ

และวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
 

ตัวบงชี้ บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานท่ี
สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

3.1 การศึกษา 
คนควา หาความรู 
ดวยการเขาประชุม
ทางวิชาการ อบรม 
สัมมนา หรือวิธีการ
อ่ืนๆ  

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 
 
 

4-มีชั่วโมงเขาประชุม อบรม สัมมนาไมนอยกวา 20 
ชั่วโมง/ป และมีการจัดทําเอกสารนําเสนอตอที่
ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางนอย 2 
รายการ/ป เปนที่ยอมรับในองคกรและนอก
องคกรที่เกี่ยวของ 

3-มีชั่วโมงอบรมไมนอยกวา 20 ชั่วโมง/ป และมี
การจัดทําเอกสารนําเสนอตอที่ประชุมเพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรูอยางนอย 1 รายการ/ป 
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ตัวบงชี้ บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานท่ี
สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

2-มีชั่วโมงอบรมไมนอยกวา 20 ชั่วโมง/ป หรือมี
การจัดทําเอกสารนําเสนอตอที่ประชุมเพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรูอยางนอย 2 รายการ/ป 

1-มีชั่วโมงอบรมไมนอยกวา 20 ชั่วโมง/ป หรือมี
การจัดทําเอกสารนําเสนอตอที่ประชุมเพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรูอยางนอย 1 รายการ/ป 

3.2 การรวบรวมและ
ประมวลความรูใน
การพัฒนาองคกร
และวิชาชีพ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

4-มีการสังเคราะหขอมูลความรู จัดเปนหมวดหมู 
ปรับปรุงใหทันสมัย รวบรวมองคความรูสําคัญ
เพ่ือใชในการพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

3-มีการรวบรวม ประมวลความรู จัดเปนหมวดหมู
และปรับปรุงใหทันสมัยเพ่ือใชในการพัฒนางาน 

2-มีการรวบรวม ประมวลความรู จัดเปนหมวดหมู
เพ่ือใชในการพัฒนางาน 

1-มีการรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการพัฒนางานแต
ไมไดจัดเปนหมวดหมู 

3.3 การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นดาน
วิชาการในหมูเพ่ือน
รวมงาน 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

4-เขาประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูภายในหนวยงาน 
รอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนกิจกรรมที่หนวยงาน
จัด 

3-เขาประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูภายในหนวยงาน 
รอยละ 70-79 ของจํานวนกิจกรรมที่หนวยงานจัด 

2-เขาประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูภายในหนวยงาน 
รอยละ 60-69 ของจํานวนกิจกรรมที่หนวยงานจัด 

1-เขาประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูภายในหนวยงาน 
นอยกวารอยละ 60 ของจํานวนกิจกรรมที่
หนวยงานจัด 
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4. การทํางานเปนทีม : การใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน เสริมแรง ใหกําลังใจแกเพื่อนรวมงาน การ
ปรับตัวเขากับบุคคลอื่น หรือแสดงบทบาทผูนํา ผูตาม ไดอยางเหมาะสม 

 

ตัวบงชี้ บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานท่ี
สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

4.1 การใหความ
รวมมือ ชวยเหลือ 
สนับสนุนเพ่ือน
รวมงาน 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

4-ใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน เพ่ือนรวมงาน
สม่ําเสมอเกือบทุกครั้ง 

3-ใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน เพ่ือนรวมงาน
เปนสวนใหญ 

2-ใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน เพ่ือนรวมงาน
เปนบางครั้ง 

1- ใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน เพ่ือน
รวมงานนานๆ ครั้ง 

4.2 การแสดง
บทบาทผูนําหรือ      
ผูตามไดอยาง
เหมาะสม 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

4-แสดงบทบาทผูนํา/ผูตามในการทํางานรวมกับผูอ่ืน
อยางเหมาะสมเกือบทุกโอกาส/สถานการณ 

3-แสดงบทบาทผูนํา/ผูตามในการทํางานรวมกับผูอ่ืน
อยางเหมาะสมกบัโอกาส/สถานการณ เปนสวนใหญ 

2-แสดงบทบาทผูนํา/ผูตามในการทํางานรวมกับผูอ่ืน
อยางเหมาะสมในบางโอกาส/สถานการณ 

1-แสดงบทบาทผูนํา/ผูตามในการทํางานรวมกับผูอ่ืน
ไมเหมาะสมกับโอกาส/สถานการณ 

4.3 การปรับตัวเขา
กับสถานการณและ
กลุมคนที่
หลากหลาย 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

4-ใชทักษะการบริหารจัดการในการทํางานรวมกับ
บุคคลหรือคณะบุคคลในหนวยงานของตนและตาง
หนวยงานไดทุกกลุมอยางมีประสิทธิภาพในเกือบ
ทุกสถานการณ 

3-ใชทักษะการบริหารจัดการในการทํางานรวมกับ
บุคคลหรือคณะบุคคลในหนวยงานของตนและตาง
หนวยงานไดทุกกลุมอยางมีประสิทธิภาพใน
สถานการณสวนใหญ 

2-ทํางานรวมกับบุคคลหรือคณะบุคคลในหนวยงาน
ของตนไดทุกกลุมอยางมีประสิทธิภาพ 

1-ทํางานรวมกับบุคคลหรือคณะบุคคลในหนวยงานได
เฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุม 

4.4 การเสริมแรง
ใหกําลังใจ สงเสริม 
สนับสนุนเพ่ือน
รวมงานในการ
ปฏิบัติงาน 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

4-ใหเกียรติ ยกยอง ชมเชย ใหกําลังใจเพ่ือนรวมงาน
ในโอกาสที่เหมาะสมเกือบทุกครั้ง 

3-ใหเกียรติ ยกยอง ชมเชย ใหกําลังใจเพ่ือนรวมงาน
ในโอกาสที่เหมาะสม เปนสวนใหญ 

2- ใหเกียรติ ยกยอง ชมเชย ใหกําลังใจเพ่ือนรวมงาน
ในโอกาสที่เหมาะสม เปนบางครั้ง 

1-ใหเกียรติ ยกยอง ชมเชย ใหกําลังใจเพ่ือนรวมงาน
ในโอกาสที่เหมาะสม นานๆ ครั้ง 
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5. การวิเคราะหและสังเคราะห : ความสามารถในการทําความเขาใจสิ่งตางๆ แลวแยกประเด็นเปนสวนยอย 
ตามหลักการหรือกฎเกณฑท่ีกําหนด สามารถรวบรวมสิ่งตางๆ จัดทําอยาง
เปนระบบ เพื่อแกปญหาหรือพัฒนางาน รวมทั้ง สามารถวิเคราะหองคกร
หรืองานในภาพรวมและดําเนินการแกปญหาอยางเปนระบบ 

ตัวบงชี้ บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานท่ี
สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

5.1 การวิเคราะห
สภาพปจจุบัน 
ปญหา ความ
ตองการของงานและ
เสนอทางเลือกหรือ
แนวทางปองกัน 
แกไขปญหางานใน
ความรับผิดชอบ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

4-ระบุสภาพปจจุบัน ปญหาความตองการของงาน
และแนวทางการปองกัน แกไขปญหาที่หลากหลาย
และปฏิบัติได โดยมีการบันทึกไวเปนหลักฐาน 

3-ระบุสภาพปจจุบัน ปญหาความตองการของงาน
และแนวทางการปองกัน แกไขปญหาที่
หลากหลาย โดยมีการบันทึกไวเปนหลักฐาน 

2-ระบุสภาพปจจุบัน ปญหาความตองการของงาน
และแนวทางการแกไขปญหาบางลักษณะ              
ไมหลากหลาย มีการบันทึกไวเปนหลักฐาน 

1-ระบุสภาพปจจุบัน ปญหาของงานได แตไมชัดเจน 
ในเรื่องแนวทางการแกไขปญหา 

5.2 ความเหมาะสม
ของแผนงาน/
โครงการในความ
รับผิดชอบ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

4-องคประกอบของแผนงาน/โครงการมีความ
สอดคลองสัมพันธกับทุกองคประกอบและสอดคลอง
กับนโยบาย/ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและมี
การระบุตัวชี้วัด ความสําเร็จอยางชัดเจน 

3-องคประกอบของแผนงาน/โครงการมีความ
สอดคลองสัมพันธกับทุกองคประกอบและสอดคลอง
กับนโยบาย/ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร 

2-หลักการและเหตุผล วัตถุประสงคและกิจกรรมของ
แผนงานโครงการสอดคลองกัน แตองคประกอบ
อ่ืนยังไมสอดคลองสัมพันธกัน 

1-วัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการสอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล แตกิจกรรมไมสอดคลองกัน 

5.3 ความคิดริเริ่ม
เชิงระบบในการ
แกปญหาหรือพัฒนา
งาน 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

4-มีการวิเคราะหจุดเดน จุดดอย ภาวะคุกคาม หรือ
โอกาสความสําเร็จของงานหรือองคกร จัดทํา
แผนงาน/โครงการรองรับ ดําเนินกิจกรรมและ
ประเมินผลการแกปญหาหรือพัฒนางาน โดยนํา
ผลการประเมินไปใชพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

3-มีการวิเคราะหจุดเดน จุดดอย ภาวะคุกคาม หรือ
โอกาสความสําเร็จของงานหรือองคกร จัดทํา
แผนงาน/โครงการรองรับ ดําเนินกิจกรรมและ
ประเมินผลการแกปญหาหรือพัฒนางาน โดยนํา
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ตัวบงชี้ บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานท่ี
สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

ผลการประเมินไปใชพัฒนางานเปนบางครั้ง 
2-มีการวิเคราะหปญหางาน ดําเนินกิจกรรมและ
ประเมินผลการแกปญหาหรือพัฒนางาน แต          
ไมปรากฏรองรอยการนําผลการประเมินไปใช 

1-มีการสํารวจปญหาการทํางานอยางงาย ดําเนิน
กิจกรรมโดยไมปรากฏรองรอยการประเมินผลงาน
ที่ชัดเจน 

 
สมรรถนะประจําสายงาน 
6. การออกแบบการเรียนรู : 

 
ตัวบงชี้ บันทึกรองรอยคุณภาพ 

(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานท่ี
สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

6.1 ความรู ความ
เขาใจ เรื่องการ
ออกแบบความรู 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

4-สามารถกําหนดผลการเรียนรูของผูเรียนที่เนน 
การคิด วิเคราะห สังเคราะห ประยุกต ริเริ่ม           
ไดเหมาะสมกับสาระ/กลุมสาระการเรียนรู ความ
แตกตางและธรรมชาติของผูเรียน กําหนดกิจกรรม
การเรียนรูที่ใหผูเรียนสะทอนความสามารถตาม
ขอกําหนดในผลการเรียนรูและออกแบบการ
ประเมินผลอยางตอเนื่องที่สอดคลองกับผลการ
เรียนรูและแนะนําแกเพ่ือนครูได 

3-สามารถกําหนดผลการเรียนรูของผูเรียนที่เนน 
การคิด วิเคราะห สังเคราะห ประยุกต ริเริ่ม ได
เหมาะสมกับสาระ/กลุมสาระการเรียนรู ความ
แตกตางและธรรมชาติของผูเรียน กําหนดกิจกรรม
การเรียนรูที่ใหผูเรียนสะทอนความสามารถตาม
ขอกําหนดในผลการเรียนรูและออกแบบการ
ประเมินผลอยางตอเนื่องที่สอดคลองกับผลการ
เรียนรู 

2-สามารถกําหนดผลการเรียนรูของผูเรียนที่เนนการ
คิด วิเคราะห สังเคราะห ประยุกต ริเริ่ม             
ไดเหมาะสมกับสาระ/กลุมสาระการเรียนรู ความ
แตกตางและธรรมชาติของผูเรียน กําหนดกิจกรรม
การเรียนรูที่ใหผูเรียนสะทอนความสามารถตาม
ขอกําหนดในผลการเรียนรูและออกแบบการ
ประเมินผลอยางตอเนื่องที่สอดคลองกับผลการ
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ตัวบงชี้ บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานท่ี
สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

เรียนรูของผูเรียนที่ตองการใหเกิดขึ้น 
1-สามารถกําหนดผลการเรียนรูของผูเรียนไดชัดเจน 
กําหนดกิจกรรมการเรียนรู และออกแบบการ
ประเมินผลที่สอดคลองกับคุณลักษณะของผูเรียน
ที่ตองการใหเกิดขึ้น 

6.2 ความสามารถใน
การออกแบบการ
เรียนรู 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

4-การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไดอยาง
หลากหลาย สงผลใหผูเรียนไดรับการพัฒนาตาม
ผลการเรียนรูที่ตองการใหเกิดขึ้น มีความสามารถ
ในการคิด วิเคราะห สังเคราะห ประยุกต ริเริ่ม ได
เหมาะสมตามวัย และตรงตามความตองการของ
ผูเรียน และชุมชนใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
กําหนดกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรู 

3-ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไดอยางหลากหลาย 
สงผลใหผูเรียนไดรับการพัฒนาตามผลการเรียนรู
ที่ตองการใหเกิดขึ้น มคีวามสามารถในการคิด 
วิเคราะห สังเคราะห ประยุกต ริเริ่ม ไดเหมาะสม
ตามวัย และตรงตามความตองการของผูเรียน และ
ชุมชน 

2-ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไดอยางหลากหลาย
และเหมาะสมกับผูเรียน 

1-ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไดอยางหลากหลาย 
6.3 การนําผลการ
ออกแบบการเรียนรู
ไปใชในการจัดการ
เรียนรู 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

4-นําผลการออกแบบการเรียนรูไปใชในการจัดการ
เรียนรูจริง มีการปรับใชตามสถานการณอยาง
เหมาะสมและเกิดผลกับผูเรียนตามที่คาดหวัง และ
มีการประเมินผล การออกแบบการเรียนรู 

3-นําผลการออกแบบการเรียนรูไปใชในการจัดการ
เรียนรูจริง มีการปรับใชตามสถานการณอยาง
เหมาะสมและเกิดผลกับผูเรียนตามที่คาดหวัง 

2-นําผลการออกแบบการเรียนรูไปใชในการจัดการ
เรียนรูจริง มีการปรับใชตามสถานการณอยาง
เหมาะสม 

1-นําผลการออกแบบการเรียนรูไปใชในการจัดการ
เรียนรูจริง 
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7. การพัฒนาผูเรียน : 
 

ตัวบงชี้ บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานท่ี
สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

7.1 การปลูกฝง 
คุณธรรม จริยธรรม
ใหแกผูเรียน 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

4-มีการสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม แกผูเรียน   
ในการจัดการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยใหผูเรียนมี
สวนรวมในการกําหนดและปฏบัิติกิจกรรม สงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ผูเรียนเขารวมกิจกรรมทาง
ศาสนาและครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
แกผูเรียน 

3-มีการสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม แกผูเรียน   
ในการจัดการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยใหผูเรียน 
มีสวนรวมในการกําหนดและปฏิบัติกิจกรรม 
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และผูเรียนเขารวม
กิจกรรมทางศาสนา 

2-มีการสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม แกผูเรียน   
ในการจัดการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยใหผูเรียน 
มีสวนรวมในการกําหนดและปฏิบัติกิจกรรม 
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

1-มีการสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม แกผูเรียน   
ในการจัดการเรียนรู 

7.2 การพัฒนา
ทักษะชีวิต สุขภาพ
กาย และ
สุขภาพจิตของ
ผูเรียน 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

4-มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดรับการพัฒนา
เกี่ยวกับการรูจักดูแลตนเอง มีทักษะในการเรียนรู 
การทํางาน การอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 
และรูเทาทันตอสังคมที่เปล่ียนแปลงอยางเหมาะสม
ตามวัย 

3-มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดรับการพัฒนา
เกี่ยวกับการรูจักดูแลตนเอง มีทักษะในการเรียนรู
การทํางาน 

2-มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดรับการพฒันา
เกี่ยวกับการรูจักดูแลตนเอง และมีทักษะในการ
เรียนรู 

1-มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดรับการพัฒนา
เกี่ยวกับการรูจักดูแลตนเอง 
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ตัวบงชี้ บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานท่ี
สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

7.3 การปลูกฝงการ
เปนประชาธิปไตย
และความภูมิใจใน
ความเปนไทย
ใหกับผูเรียน 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

4-ปลูกฝงใหผูเรียนใชเหตุผลในการตัดสินใจ
แกปญหาเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน รักษาความ
สามัคคีของหมูคณะ มีการแสดงออกเกี่ยวกับ
มารยาทไทย วัฒนธรรมทองถ่ิน และนิยมใชของไทย 

3-ปลูกฝงใหผูเรียนใชเหตุผลในการตัดสินใจ
แกปญหาเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน รักษาความ
สามัคคีของหมูคณะ มีการแสดงออกเกี่ยวกับ
มารยาทไทย วัฒนธรรมทองถ่ิน 

2-ปลูกฝงใหผูเรียนใชเหตุผลในการตัดสินใจ
แกปญหาเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน รักษาความ
สามัคคีของหมูคณะ 

1-ปลูกฝงใหผูเรียนใชเหตุผลในการตัดสินใจ
แกปญหาเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน 

7.4 การจัดระบบ
ดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

4-จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล นําขอมูลไปใชใน
การชวยเหลือผูเรียน ดานการเรียนและการปรับ
พฤติกรรม ดูแลความปลอดภัยของผูเรียน              
มีกิจกรรมปองกันและแกปญหายาเสพติด สงเสริม
ใหผูเรียนปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับคานิยมอันดีงาม 
และมีการดูแลอยางทั่วถึง ทันเหตุการณ 

3-จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล นําขอมูลไปใชใน
การชวยเหลือผูเรียน ดานการเรียนและการปรับ
พฤติกรรม ดูแลความปลอดภัยของผูเรียน              
มีกิจกรรมปองกันและแกปญหายาเสพติด สงเสริม
ใหผูเรียนปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับคานิยมอันดีงาม 

2-จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล นําขอมูลไปใชใน
การชวยเหลือผูเรียน ดานการเรียนและการปรับ
พฤติกรรม ดูแลความปลอดภัยของผูเรียน              
มีกิจกรรมปองกันและแกปญหายาเสพติด 

1-จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล นําขอมูลไปใชใน
การชวยเหลือผูเรียน ดานการเรียนและการปรับ
พฤติกรรม 
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8. การบริหารจัดการชั้นเรียน : 
 

ตัวบงชี้ บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานท่ี
สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

8.1 การจัด
บรรยากาศ การ
จัดการเรียน การ
สอน 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

4-มีความยืดหยุนในการจัดหองเรียน มีปายนิเทศ
หรือส่ือการเรียนการสอนหรือมุมวิชาการ สําหรับ
ศึกษาคนควาที่เปนปจจุบัน สงเสริมใหผูเรียน
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน การมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวาง
ครูกับผูเรียนและผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนมีความ
กระตือรือรนในการเรียนและผูเรียนมีความสุขดี
งามและมีการดูแลอยางทั่วถึง ทันเหตุการณ 

3-มีความยืดหยุนในการจัดหองเรียน มีปายนิเทศ
หรือส่ือการเรียนการสอนหรือมุมวิชาการ สําหรับ
ศึกษาคนควาที่เปนปจจุบัน สงเสริมใหผูเรียน
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน การมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวาง
ครูกับผูเรียนและผูเรียนกับผูเรียน และผูเรียนมี
ความกระตือรือรนในการเรียน 

2-มีความยืดหยุนในการจัดหองเรียน มีปายนิเทศ
หรอืส่ือการเรียนการสอนหรือมุมวิชาการ สําหรับ
ศึกษาคนควาที่เปนปจจุบัน สงเสริมใหผูเรียน
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน การมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวาง
ครูกับผูเรียนและผูเรียนกับผูเรียน 

1-มีความยืดหยุนในการจัดหองเรียน มีปายนิเทศ
หรือส่ือการเรียนการสอนหรือมุมวิชาการ สําหรับ
ศึกษาคนควาที่เปนปจจุบัน และสงเสริมใหผูเรียน
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

8.2 การจัดทําขอมูล
สารสนเทศและ
เอกสารประจําชั้น
เรียน/ประจําวิชา 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

4-จําแนกขอมูลที่จําเปนและเอกสารประจําชั้นเรียน/
ประจําวิชา จัดทําระบบขอมูลและเอกสารประจํา
ชั้นเรียน/ประจําวิชาใหมีความถูกตองครบถวนและ
เปนปจจุบัน และสามารถนําไปใชในการพัฒนา
ผูเรียนไดอยางเต็มศักยภาพ 

3-จําแนกขอมูลที่จําเปนและเอกสารประจําชั้นเรียน/
ประจําวิชา จัดทําระบบขอมูลและเอกสารประจํา
ชั้นเรียน/ประจําวิชาใหมีความถูกตองครบถวนและ
เปนปจจุบัน และสามารถนําไปใชในการพัฒนา
ผูเรียนไดบางสวน 

2-จําแนกขอมูลที่จําเปนและเอกสารประจําชั้นเรียน/
ประจําวิชา จัดทําระบบขอมูลและเอกสารประจํา
ชั้นเรียน/ประจําวิชาใหมีความถูกตองครบถวนและ
เปนปจจุบัน 
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ตัวบงชี้ บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานท่ี
สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

1-จําแนกขอมูลที่จําเปนและเอกสารประจําชั้นเรียน/
ประจําวิชา จัดทําระบบขอมูลและเอกสารประจํา
ชั้นเรียน/ประจําวิชา 

8.3 การกํากับ ดูแล
ชั้นเรียน/ประจําวิชา 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 
 

4-มีการสรางขอตกลงในการอยูรวมกันในชั้นเรียน/
ประจําวิชา เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็ม
ศักยภาพ กํากับ ดูแล การปฏิบัติของผูเรียนให
เปนไปตามขอตกลงและสามารถปรับพฤติกรรม
ผูเรียนใหเรียนรวมกันไดอยางราบรื่น 

3-มีการสรางขอตกลงในการอยูรวมกันในชั้นเรียน/
ประจําวิชา เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็ม
ศักยภาพ กํากับ ดแูล การปฏิบัติของผูเรียนให
เปนไปตามขอตกลงและสามารถปรับพฤติกรรม
ผูเรียนใหเรียนรวมกันได 

2-มีการสรางขอตกลงในการอยูรวมกันในชั้นเรียน/
ประจําวิชา เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็ม
ศักยภาพ กํากับ ดูแล การปฏิบัติของผูเรียนให
เปนไปตามขอตกลง 

1-มีการสรางขอตกลงในการอยูรวมกันในชั้นเรียน/
ประจําวิชา เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็ม
ศักยภาพ 
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ขอคิดเห็น 
 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................  
 

 
 ลงชื่อ.............................................. 
  (............................................) 
  กรรมการประเมิน 
 วันที่............เดือน....................พ.ศ............ 
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แบบประเมนิคุณภาพการปฏิบัติงาน 
เพื่อใหพนักงานครูและบคุลากรทางการศึกษาเทศบาลมีวทิยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

(สําหรับทุกวทิยฐานะ ทุกสายงาน ยกเวนสายงานการสอน) 
 

 
 รองผูอํานวยการชํานาญการ 
 ผูอํานวยการชํานาญการ 
 ศึกษานิเทศกชํานาญการ 

 
 

 รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
 ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
 ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

 
 

 รองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
 ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
 ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 

 
 

 ผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 
 ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมนิดานที่ 2 (3) 
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ขอมูลผูรับการประเมิน 
ชื่อ – สกุล...................................................................................................................................... 
ตําแหนงปจจุบัน...................................................................วิทยฐานะปจจุบนั........................... 
สํานัก/กอง/สถานศึกษา................................................................................................................ 
เทศบาล.................................................อําเภอ.........................................จังหวัด........................ 

 
 ลงชื่อ............................................................... 
  (...............................................................) 
  กรรมการประเมิน 
 วันที่..............เดือน...........................พ.ศ............ 
 

บันทึกสรุปคะแนนรายตวับงชี้ รายสมรรถนะ และเฉลี่ยรวม 

สมรรถนะ คะแนนที่ไดในแตละตัวบงชี้ เฉลี่ย 

ตัวบงชี้ที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 4 

1. การมุงผลสัมฤทธิ์      
2. การบริการที่ดี      
3. การพัฒนาตนเอง      
4. การทํางานเปนทีม      
5. การวิเคราะหและสังเคราะห      
6. การสื่อสารและการจูงใจ      
7. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร      
8. การมีวิสัยทัศน      

เฉลี่ยรวม  

หมายเหตุ 1) กรณีขอใหมีวิทยฐานะชํานาญการ ตองไดคะแนนเฉลี่ยจากกรรมการ 3 คน ไมตํ่ากวา 2.60 ในระบบ
คะแนนเต็ม 4.00 หรือไมตํ่ากวารอยละ 65 ของคะแนนเต็ม จึงจะถือวาผาน 

 2) กรณีขอใหมีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตองไดคะแนนเฉลี่ยจากกรรมการ 3 คน 
ไมตํ่ากวา 2.80 ในระบบคะแนนเต็ม 4.00 หรือไมตํ่ากวารอยละ 70 ของคะแนนเต็ม จึงจะถือวาผาน 

 3) กรณีขอใหมีหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตองไดคะแนนเฉลี่ยจากกรรมการ 3 คน ไมตํ่ากวา 3.00 
ในระบบคะแนนเต็ม 4.00 หรือไมตํ่ากวารอยละ 75 ของคะแนนเต็ม จึงจะถือวาผาน 

 4) กรณีขอเล่ือนเปนวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ตองไดคะแนนเฉล่ียจากกรรมการ 5 คน ไมตํ่ากวา 3.20 
ในระบบคะแนนเต็ม 4.00 หรือไมตํ่ากวารอยละ 80 ของคะแนนเต็ม จึงจะถือวาผาน 
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คําชี้แจง 
แนวปฏิบตัิในการประเมนิ 

-------------------- 
 
1. กรรมการผูประเมิน ควรใชแบบประเมินนี้ควบคูกับคูมือประเมินฯ โดยใหตรวจสอบ

ขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่แสดงถึงรองรอยความมีคุณภาพ ผนวกกับการสังเกต หรือสอบถามขอมูล
จากผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงานหรือผูรับบริการ กอนตัดสินใจใหคะแนนคุณภาพในแตละตัวบงชี้ ทั้งน้ี 
ขอใหบันทึกรองรอยความมีคุณภาพ โดยระบุขอมูลที่ตรวจพบใหชัดเจน 

2. เกณฑการใหคะแนนระดับตัวบงชี้ ที่เปนเกณฑทั่วไป ไดกําหนดความหมายคะแนน ดังนี้ 
 4.........ดีมาก หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะเดนชัดยิ่ง มีลักษณะหลากหลาย หรือ

สะทอนคุณภาพในระดับเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง  บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์เกือบทุกครั้ง หรือตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปของเปาหมายงาน
มีความตอเน่ืองในเชิงคุณภาพ และเปนอยางได โดยปรากฏรองรอย 
คุณภาพจากแหลงตางๆ อยางชัดเจนที่สุด 

 3.........ดี  หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะเดนชัด มีลักษณะหลากหลาย หรือ
สะทอนคุณภาพในระดับเปนที่ยอมรับเปนสวนใหญ หรือบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ รอยละ 70-79 ของเปาหมายงานมีความตอเน่ืองในเชิง
คุณภาพคอนขางมาก โดยปรากฏรองรอยคุณภาพ จากแหลงตางๆ 
สอดคลองกันอยางชัดเจน 

 2........พอใช หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะเดนชัดพอสมควร มีลักษณะคอนขาง
หลากหลาย สะทอนคุณภาพในระดับเปนที่ยอมรับปานกลาง หรือ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ รอยละ 60-69 ของเปาหมายงาน โดยปรากฏรองรอย
คุณภาพ จากแหลงตางๆ สอดคลองกันอยางชัดเจน 

 1..ควรปรับปรุง หมายถึง ไมคอยปรากฏคุณลักษณะ หรือปรากฏพฤติกรรมบงชี้ไม
ชัดเจน หรือเกิดขึ้นนอย หรือบรรลุผลสัมฤทธิ์ ต่ํากวารอยละ 60 ของ
เปาหมายที่กําหนด 

3. การตัดสินใจใหคะแนนในแตละตัวบงชี้ ใหวงกลมรอบตัวเลข แสดงระดับคุณภาพ 
ตามคําตัดสินของกรรมการแตละทาน 

4. การบันทึกสรุปคะแนนผลการประเมินในตารางที่ปรากฏบนหนาปกแบบประเมินนี้ 
กรรมการแตละทานดําเนินการหลังจากที่ไดใหคะแนนในระดับตัวบงชี้ ทั้ง 8 สมรรถนะเรียบรอยแลว 
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บันทึกการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน 
------------------------- 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะที่ 1 การมุงผลสัมฤทธิ์ : ความมุงมั่นในการปฏิบัติงานในหนาท่ีใหมีคุณภาพ ถูกตอง ครบถวนสมบูรณ 

มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และมีการพัฒนาผลงานใหมีคุณภาพอยางตอเน่ือง 

ตัวบงชี้ บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ท่ีสะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

1.1 คุณภาพงาน
ดานความถูกตอง 
ครบถวน สมบูรณ 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

4-ผลงานมีความถูกตอง ครบถวนสมบูรณเกือบทุก
รายการ และเปนแบบอยางได 

3-ผลงานมีความถูกตอง ครบถวนสมบูรณเปนสวนใหญ 
2-ผลงานครบถวนสมบูรณ แตมีขอผิดพลาดเล็กนอย 
1-มีผลงานเปนไปตามที่ไดรับมอบหมายแตมี
ขอผิดพลาดคอนขางมาก 

1.2 ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค การนํา
นวัตกรรม/ทางเลือก
ใหมๆ มาใชเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของ
งาน 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

4-มีการทดลองวิธีการหรือจัดทําคูมือประกอบการ
พัฒนางานใหมๆ โดยมีการจัดทํารายงานการ
พัฒนาที่เปนรูปธรรมชัดเจน และมีการเผยแพรใน
วงกวาง 

3-มีการทดลองวิธีการหรือจัดทําเอกสารประกอบการ
พัฒนางานใหมๆ โดยมีการบันทึกหรือกลาวถึงใน
เอกสาร/หลักฐานลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ไมมีการ
เผยแพรในวงกวาง 

2-มีการนํานวัตกรรม/วิธีการใหมๆ มาใชในการ
พัฒนางาน สามารถระบุลักษณะ/ประเภท
นวัตกรรมได แตไมมีการบันทึกไวเปนลายลักษณ
อักษร 

1-ปฏิบัติงานตามแนวทางปกติ ยังไมมีการนํา
นวัตกรรม/วิธีการใหมๆ มาใช 

1.3 ความมุงมั่นใน
การพัฒนาผลงาน
อยางตอเนื่อง 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

4-มุงมั่น กระตือรือรนในการพัฒนาผลงานทุกรายการ
ที่ไดรับมอบหมาย จนปรากฏผลงานที่มีคุณภาพ
เปนที่ยอมรับในองคกรและนอกองคกรที่เกี่ยวของ 

3-มุงมั่น กระตือรือรนในการพัฒนาผลงานที่ไดรับ
มอบหมาย จนผลงานเปนที่ยอมรับในองคกร 

2-มุงมั่น กระตือรือรนในการพฒันาผลงานใหบรรลุ
เปาหมาย 

1-มีการพัฒนาผลงานในบางรายการที่ไดรับ
มอบหมาย 
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2. การบริการที่ดี : ความตั้งใจในการปรับปรุงระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการ 

ตัวบงชี้ บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ท่ีสะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

2.1 การปรับปรุง
ระบบบริการ 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

4-ศึกษาความตองการของผูรับบริการ นําขอมูลมา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการในเกือบทุกรายการ
อยางตอเนื่อง 

3-ศึกษาความตองการของผูรับบริการ นําขอมูลมา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการเปนสวนใหญ 

2-ศึกษาความตองการของผูรับบริการ นําขอมูลมา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการเปนบางครั้ง 

1-ปรับปรุงระบบบริการเมื่อมีคําถามหรือขอเรียกรอง 
2.2 ความพึงพอใจ
ของผูรับบริการหรือ
ผูเกี่ยวของ 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

4-ผูรับบริการรอยละ 80 ขึ้นไป มีความพึงพอใจระดับ
มาก 

3-ผูรับบริการรอยละ 70-79 มีความพึงพอใจระดับมาก 
2-ผูรับบริการรอยละ 60-69 มีความพึงพอใจระดับมาก 
1-ผูรับบริการนอยกวารอยละ 60 มีความพึงพอใจระดับ
มาก 

 
3. การพัฒนาตนเอง : การศึกษา คนควา หาความรู ติดตามองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ในวงวิชาการ

และวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
 

ตัวบงชี้ บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ท่ีสะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

3.1 การศึกษา 
คนควา หาความรู 
ดวยการเขาประชุม
ทางวิชาการ อบรม 
สัมมนา หรือวิธีการ
อ่ืนๆ  

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

4-มีชั่วโมงเขาประชุม อบรม สัมมนาไมนอยกวา 20 
ชั่วโมง/ป และมีการจัดทําเอกสารนําเสนอตอที่
ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางนอย 2 รายการ/ป 
เปนที่ยอมรับในองคกรและนอกองคกรที่เกี่ยวของ 

3-มีชั่วโมงอบรมไมนอยกวา 20 ชั่วโมง/ป และมีการ
จัดทําเอกสารนําเสนอตอที่ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรูอยางนอย 1 รายการ/ป 

2-มีชั่วโมงอบรมไมนอยกวา 20 ชั่วโมง/ป หรือมีการ
จัดทําเอกสารนําเสนอตอที่ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรูอยางนอย 2 รายการ/ป 

1-มีชั่วโมงอบรมไมนอยกวา 20 ชั่วโมง/ป หรือมีการ
จัดทําเอกสารนําเสนอตอที่ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรูอยางนอย 1 รายการ/ป 
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ตัวบงชี้ บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ท่ีสะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

3.2 การรวบรวมและ
ประมวลความรูใน
การพัฒนาองคกร
และวิชาชีพ 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

4-มีการสังเคราะหขอมูลความรู จัดเปนหมวดหมู 
ปรับปรุงใหทันสมัย รวบรวมองคความรูสําคัญเพ่ือใช
ในการพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

3-มีการรวบรวม ประมวลความรู จัดเปนหมวดหมูและ
ปรับปรุงใหทันสมัยเพ่ือใชในการพัฒนางาน 

2-มีการรวบรวม ประมวลความรู จัดเปนหมวดหมูเพ่ือ
ใชในการพัฒนางาน 

1-มีการรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการพัฒนางานแตไมได
จัดเปนหมวดหมู 

3.3 การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นดาน
วิชาการในหมูเพ่ือน
รวมงาน 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

4-เขาประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูภายในหนวยงาน          
รอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนกิจกรรมที่หนวยงานจัด 

3-เขาประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูภายในหนวยงาน         
รอยละ 70-79 ของจํานวนกิจกรรมที่หนวยงานจัด 

2-เขาประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูภายในหนวยงาน         
รอยละ 60-69 ของจํานวนกิจกรรมที่หนวยงานจัด 

1-เขาประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูภายในหนวยงาน        
นอยกวารอยละ 60 ของจํานวนกิจกรรมที่หนวยงาน
จัด 

 
 

4. การทํางานเปนทีม : การใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน เสริมแรง ใหกําลังใจแกเพื่อนรวมงาน การ
ปรับตัวเขากับบุคคลอื่น หรือแสดงบทบาทผูนํา ผูตาม ไดอยางเหมาะสม 

 
ตัวบงชี้ บันทึกรองรอยคุณภาพ 

(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ท่ีสะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

4.1 การใหความ
รวมมือ ชวยเหลือ 
สนับสนุนเพ่ือน
รวมงาน 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

4-ใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน เพ่ือนรวมงาน
สม่ําเสมอเกือบทุกครั้ง 

3-ใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน เพ่ือนรวมงาน
เปนสวนใหญ 

2-ใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน เพ่ือนรวมงาน
เปนบางครั้ง 

1- ใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน เพ่ือนรวมงาน
นานๆ ครั้ง 
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ตัวบงชี้ บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ท่ีสะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

4.2 การแสดง
บทบาทผูนําหรือผู
ตามไดอยาง
เหมาะสม 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

4-แสดงบทบาทผูนํา/ผูตามในการทํางานรวมกับผูอ่ืน
อยางเหมาะสมเกือบทุกโอกาส/สถานการณ 

3-แสดงบทบาทผูนํา/ผูตามในการทํางานรวมกับผูอ่ืน
อยางเหมาะสมกับโอกาส/สถานการณ เปนสวนใหญ 

2-แสดงบทบาทผูนํา/ผูตามในการทํางานรวมกับผูอ่ืน
อยางเหมาะสมในบางโอกาส/สถานการณ 

1-แสดงบทบาทผูนํา/ผูตามในการทํางานรวมกับผูอ่ืน
ไมเหมาะสมกับโอกาส/สถานการณ 

4.3 การปรับตัวเขา
กับสถานการณและ
กลุมคนที่
หลากหลาย 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

4-ใชทักษะการบริหารจัดการในการทํางานรวมกับ
บุคคลหรือคณะบุคคลในหนวยงานของตนและตาง
หนวยงานไดทุกกลุมอยางมีประสิทธิภาพในเกือบทุก
สถานการณ 

3-ใชทักษะการบริหารจัดการในการทํางานรวมกับ
บุคคลหรือคณะบุคคลในหนวยงานของตนและตาง
หนวยงานไดทุกกลุมอยางมีประสิทธิภาพใน
สถานการณสวนใหญ 

2-ทํางานรวมกับบุคคลหรือคณะบุคคลในหนวยงาน
ของตนไดทุกกลุมอยางประสิทธิภาพ 

1-ทํางานรวมกับบุคคลหรือคณะบุคคลในหนวยงานได
เฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุม 

4.4 การเสริมแรงให
กําลังใจ สงเสริม 
สนับสนุนเพ่ือน
รวมงานในการ
ปฏิบัติงาน 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

4-ใหเกียรติ ยกยอง ชมเชย ใหกําลังใจเพ่ือนรวมงาน
ในโอกาสที่เหมาะสมเกือบทุกครั้ง 

3-ใหเกียรติ ยกยอง ชมเชย ใหกําลังใจเพ่ือนรวมงาน
ในโอกาสที่เหมาะสม เปนสวนใหญ 

2- ใหเกียรติ ยกยอง ชมเชย ใหกําลังใจเพ่ือนรวมงาน
ในโอกาสที่เหมาะสม เปนบางครั้ง 

1-ใหเกียรติ ยกยอง ชมเชย ใหกําลังใจเพ่ือนรวมงาน
ในโอกาสที่เหมาะสม นานๆ ครั้ง 
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สมรรถนะประจําสายงาน 
5. การวิเคราะหและสังเคราะห : ความสามารถในการทําความเขาใจสิ่งตางๆ แลวแยกประเด็นเปนสวนยอย 

ตามหลักการหรือกฎเกณฑท่ีกําหนด สามารถรวบรวมสิ่งตางๆ จัดทําอยาง
เปนระบบ เพื่อแกปญหาหรือพัฒนางาน รวมท้ัง สามารถวิเคราะหองคกรหรือ
งานในภาพรวมและดําเนินการแกปญหาอยางเปนระบบ 

 

ตัวบงชี้ บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ท่ีสะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

5.1 การวิเคราะห
สภาพปจจุบัน 
ปญหา ความ
ตองการของงานและ
เสนอทางเลือกหรือ
แนวทางปองกัน 
แกไขปญหางานใน
ความรับผิดชอบ 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

4-ระบุสภาพปจจุบัน ปญหาความตองการของงาน
และแนวทางการปองกัน แกไขปญหาที่หลากหลาย
และปฏิบัติได โดยมีการบันทึกไวเปนหลักฐาน 

3-ระบุสภาพปจจุบัน ปญหาความตองการของงาน
และแนวทางการปองกัน แกไขปญหาที่หลากหลาย 
โดยมีการบันทึกไวเปนหลักฐาน 

2-ระบุสภาพปจจุบัน ปญหาความตองการของงาน
และแนวทางการแกไขปญหาบางลักษณะไม
หลากหลาย มีการบันทึกไวเปนหลักฐาน 

1-ระบุสภาพปจจุบัน ปญหาของงานได แตไมชัดเจน 
ในเรื่องแนวทางการแกไขปญหา 

5.2 ความเหมาะสม
ของแผนงาน/
โครงการในความ
รับผิดชอบ 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

4-องคประกอบของแผนงาน/โครงการมีความ
สอดคลองสัมพันธกับทุกองคประกอบและสอดคลอง
กับนโยบาย/ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและมี
การระบุตัวชี้วัด ความสําเร็จอยางชัดเจน 

3-องคประกอบของแผนงาน/โครงการมีความ
สอดคลองสัมพันธกับทุกองคประกอบและสอดคลอง
กับนโยบาย/ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร 

2-หลักการและเหตุผล วัตถุประสงคและกิจกรรมของ
แผนงานโครงการสอดคลองกัน แตองคประกอบอื่น
ยังไมสอดคลองสัมพันธกัน 

1-วัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการสอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล แตกิจกรรมไมสอดคลองกัน 

5.3 ความคิดริเริ่ม
เชิงระบบในการ
แกปญหาหรือพัฒนา
งาน 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

4-มีการวิเคราะหจุดเดน จุดดอย ภาวะคุกคาม หรือ
โอกาสความสําเร็จของงานหรือองคกร จัดทํา
แผนงาน/โครงการรองรับ ดําเนินกิจกรรมและ
ประเมินผลการแกปญหาหรือพัฒนางาน โดยนําผล
การประเมินไปใชพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

3-มีการวิเคราะหจุดเดน จุดดอย ภาวะคุกคาม หรือ
โอกาสความสําเร็จของงานหรือองคกร จัดทํา
แผนงาน/โครงการรองรับ ดําเนินกิจกรรมและ
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ตัวบงชี้ บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ท่ีสะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

ประเมินผลการแกปญหาหรือพัฒนางาน โดยนําผล
การประเมินไปใชพัฒนางานเปนบางครั้ง 

2-มีการวิเคราะหปญหางาน ดําเนินกิจกรรมและ
ประเมินผลการแกปญหาหรือพัฒนางาน แตไม
ปรากฏรองรอยการนําผลการประเมินไปใช 

1-มีการสํารวจปญหาการทํางานอยางงาย ดําเนิน
กิจกรรมโดยไมปรากฏรองรอยการประเมินผลงาน
ที่ชัดเจน 

 
 
6. การสื่อสารและจูงใจ : ความสามารถในการพูด เขียน สื่อสาร โตตอบในโอกาสและสถานการณตางๆ 

ตลอดจน สามารถชักจูง โนมนาวใหผูอ่ืน เห็นดวย ยอมรับ คลอยตาม เพื่อบรรลุ
จุดมุงหมายของการสื่อสาร 

 
ตัวบงชี้ บันทึกรองรอยคุณภาพ 

(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ท่ีสะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

6.1 ความสามารถใน
การพูดและเขียนใน
โอกาสตางๆ 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

4-พูด เขียน ส่ือสาร โตตอบในโอกาสตางๆ ใหผูอ่ืน
เขาใจไดอยางรวดเร็ว และชัดเจนเกือบทุกครั้ง 

3-พูด เขียน ส่ือสาร โตตอบในโอกาสตางๆ ใหผูอ่ืน
เขาใจไดอยางรวดเร็ว และชัดเจนเปนสวนใหญ 

2-พูด เขียน ส่ือสาร โตตอบในโอกาสตางๆ ใหผูอ่ืน
เขาใจไดอยางรวดเร็ว และชัดเจนเปนบางครั้ง 

1-พูด เขียน ส่ือสาร โตตอบใหผูอ่ืนเขาใจไดยากหรือ
ตองมีการอธิบายเพิ่มเติมบอยครั้ง 

6.2 ความสามารถใน
การสื่อสารผานสื่อ
เทคโนโลยี 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

4-สามารถสืบคนขอมูลผานเครือขายอินเตอรเน็ตและ
นําเสนอผลงานโดยใชส่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ไดดวยตนเอง 

3-สามารถสืบคนขอมูลผานเครือขายอินเตอรเน็ตและ
นําเสนอผลงานโดยใชส่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอรได 

2-สามารถสืบคนขอมูลผานสื่อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรได 

1-ใชส่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดไมคลอง หรือตองมี
ผูชวยเหลืออยางใกลชิด 
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ตัวบงชี้ บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ท่ีสะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

6.3 ความสามารถใน
การจูงใจ โนมนาวให
ผูอ่ืนเห็นดวย 
ยอมรับ คลอยตาม 
เพ่ือบรรลุ
จุดมุงหมายของการ
ส่ือสาร 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

4-สามารถนําเสนอขอมูลสารสนเทศในดานแนวคิด
หลักวิชา เพ่ือพูดโนมนาว พูดจูงใจใหผูอ่ืนคลอย
ตามเพื่อบรรลุจุดมุงหมายของการสื่อสาร เกือบทุก
สถานการณ 

3-สามารถนําเสนอขอมูลสารสนเทศในดานแนวคิด
หลักวิชา เพ่ือพูดโนมนาว พูดจูงใจใหผูอ่ืนคลอย
ตามเพื่อบรรลุจุดมุงหมายของการสื่อสาร               
เปนสวนใหญ 

2-สามารถนําเสนอขอมูลสารสนเทศในดานแนวคิด
หลักวิชา เพ่ือพูดโนมนาว พูดจูงใจใหผูอ่ืนคลอย
ตามเพื่อบรรลุจุดมุงหมายของการสื่อสารบาง
สถานการณ 

1-สามารถนําเสนอขอมูลสารสนเทศในดานแนวคิด
หลักวิชา เพ่ือพูดโนมนาว พูดจูงใจใหผูอ่ืนคลอย
ตามไดนอยมาก 

 
 
7. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร : ความสามารถในการใหคําปรึกษา แนะนําและชวยแกปญหาใหแกเพื่อน 

รวมงานและผูเกี่ยวของ มีสวนรวมในการพัฒนาบุคลากร ปฏิบัติตนเปน
แบบอยาง รวมท้ังสงเสริม สนับสนุนและใหโอกาสผูรวมงานไดพัฒนาใน
รูปแบบตางๆ  

 
ตัวบงชี้ บันทึกรองรอยคุณภาพ 

(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ท่ีสะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

7.1 การให
คําปรึกษา แนะนํา
และชวยแกปญหา
แกเพ่ือนรวมงาน
และผูเกี่ยวของ 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

4-ใหคําแนะนําเสนอทางเลือกในการแกไขปญหาที่สม
เหตุผล หลากหลายเปนไปไดจนเพ่ือนรวมงาน
สามารถแกปญหาไดเกือบทุกครั้ง จนเปนที่พ่ึงของ
เพ่ือนรวมงานในองคกร 

3-ใหคําแนะนําเสนอทางเลือกในการแกไขปญหาที่สม
เหตุผล หลากหลายเปนไปไดจนเพ่ือนรวมงาน
สามารถแกปญหาไดเปนสวนใหญ 

2-ใหคําแนะนําเสนอทางเลือกในการแกไขปญหาที่สม
เหตุผล เปนไปไดจนเพ่ือนรวมงานสามารถ
แกปญหาได เปนบางครั้ง 

1-ใหคําแนะนําเสนอทางเลือกในการแกไขปญหาแต
เพ่ือนรวมงานนําไปใชไดนอยมาก 
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ตัวบงชี้ บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ท่ีสะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

7.2 การมีสวนรวม
ในการพัฒนา
บุคลากร  

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

4-รวมคิด รวมทํา และรวมตัดสินใจใน
กระบวนการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานอยาง
ตอเนื่อง 

3-รวมคิด รวมทํา ในการพัฒนาบุคลากรของ
หนวยงาน 

2-รวมปฏิบัติในการพัฒนาบุคลากร 
1-รวมรับรู ใหความรวมมือภายใตเง่ือนไขขอตกลง
ของหนวยงาน 

7.3 ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางและสราง
เครือขายการพัฒนา
บุคลากร 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

4-เปนแบบอยางและรวมสรางเครือขายการพัฒนา
บุคลากรระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ 

3-เปนแบบอยางและรวมสรางเครือขายการพัฒนา
บุคลากร ระดับกลุมสถานศึกษา 

2-เปนแบบอยางและรวมสรางเครือขายการพัฒนา
บุคลากร ระดับสถานศึกษา/กลุมสาระ/หนวยงาน 

1-เปนแบบอยางในการปฏิบัติงาน แตมีบทบาทใน
การสรางเครือขายพัฒนาบุคลากรนอยมาก 

7.4 การสงเสริม
สนับสนุนและให
โอกาสเพื่อนรวมงาน
ไดพัฒนาในรูปแบบ
ตางๆ  

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

4-จัดกิจกรรม/โครงการ/สนับสนุนใหเพ่ือนรวมงาน
และผูเกี่ยวของไดมีโอกาสพัฒนาศักยภาพอยาง
หลากหลายและตอเนื่อง 

3-จัดกิจกรรม/โครงการ/สนับสนุนใหเพ่ือนรวมงาน
และผูเกี่ยวของไดมีโอกาสพัฒนาศักยภาพอยาง
หลากหลายเปนบางป 

2-จัดกิจกรรม/โครงการใหเพ่ือนรวมงานและ
ผูเกี่ยวของไดมีโอกาสพัฒนาศักยภาพบางลักษณะ
บางโอกาส 

1-จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพใหเพ่ือน
รวมงานตามที่รองขอ ไมมีแผนการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
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8. การมีวิสัยทัศน : ความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน ทิศทาง หรือ แนวทางการพัฒนาองคกรท่ีเปน
รูปธรรม เปนท่ียอมรับและเปนไปไดในทางปฏิบัติ การยอมรับแนวคิด/วิธีการใหมๆ เพื่อ
การพัฒนางาน 

 

ตัวบงชี้ บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ท่ีสะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

8.1 การใช
กระบวนการมีสวน
รวมในการกําหนด
วิสัยทัศน หรือ
ทิศทางการพัฒนา
องคกร 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

4-เปดโอกาสใหเพ่ือนรวมงานหรือผูเกี่ยวของรอยละ 
80 ขึ้นไป มีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนหรือ
ทิศทางการพัฒนาองคกร 

3-เปดโอกาสใหเพ่ือนรวมงานหรือผูเกี่ยวของสวนใหญ
หรือรอยละ 70-79 มีสวนรวมในการกําหนด
วิสัยทัศนหรือทิศทางการพัฒนาองคกร 

2-เปดโอกาสใหเพ่ือนรวมงานหรือผูเกี่ยวของรอยละ 
60-69 ของสมาชิกในองคกรมีสวนรวมในการ
กําหนดวิสัยทัศนหรือทิศทางการพัฒนาองคกร 

1-กําหนดวิสัยทัศนโดยคณะทํางานเฉพาะกลุม หรือ
สมาชิกในองคกร นอยกวารอยละ 60- มีสวนรวม 

8.2 ความทันสมัย
และสรางสรรคของ
วิสัยทัศนหรือทิศ
ทางการพัฒนางาน
และความสอดคลอง
กับนโยบายของ
องคกรที่สังกัด 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

4-วิสัยทัศน/ทิศทางการพัฒนางาน สะทอนถึงความ
มุงมั่น คานิยม มีความชดัเจน ทันสมัย สอดคลอง
กับนโยบายของหนวยงานที่สังกัด มีการวิเคราะห
ทบทวนและปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

3-วิสัยทัศน/ทิศทางการพัฒนางาน สะทอนถึงความ
มุงมั่น คานิยม มีความชัดเจน ทันสมัย สอดคลอง
กับนโยบายของหนวยงานที่สังกัด มีการวิเคราะห
ทบทวนและปรับปรุงบางสวน ในรอบ 2 ปที่ผานมา 

2-วิสัยทัศน/ทิศทางการพัฒนางาน สะทอนถึงความ
มุงมั่น คานิยม มีความชัดเจน ทันสมัย สอดคลอง
กับนโยบายของหนวยงานที่สังกัด แตไมมีการ
ปรับปรุงเลย ในรอบ 2 ปที่ผานมา 

1-วิสัยทัศน/ทิศทางการพัฒนางานไมชัดเจน
เทาที่ควร ไมปรากฏรองรอยหลักฐานที่สะทอน
วิสัยทัศนที่เปนรูปธรรม 

8.3 ความเปน
รูปธรรม ความ
เปนไปได หรือ
โอกาสความสําเร็จ
ตามวิสัยทัศน 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

4-พันธกิจและวัตถุประสงคในการพัฒนางาน
สอดคลองกับวิสัยทัศน พรอมทั้งกําหนด
ยุทธศาสตรหรือแนวทางการพัฒนางานที่เปน
รูปธรรม มีแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมรองรับ
อยางครอบคลุมและชัดเจน 

3-พันธกิจและวัตถุประสงคในการพัฒนางาน
สอดคลองกับวิสัยทัศน พรอมทั้งกําหนด
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ตัวบงชี้ บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ท่ีสะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

ยุทธศาสตรหรือแนวทางการพัฒนางานที่เปน
รูปธรรม มีแผนงาน/โครงการกิจกรรมรองรับอยาง
ชัดเจน ประมาณ 3 ใน 4 ของพันธกิจ 

2-พันธกิจและวัตถุประสงคในการพัฒนางาน
สอดคลองกับวิสัยทัศน พรอมทั้งกําหนด
ยุทธศาสตรหรือแนวทางการพัฒนางานที่เปน
รูปธรรม มีแผนงาน/โครงการหรือกจิกรรมรองรับ
ประมาณครึ่งหนึ่งของพันธกิจ 

1-พันธกิจและวัตถุประสงคในการพัฒนางานไม
สอดคลองกับวิสัยทัศนหรือแนวทางการพัฒนางาน
ยังไมเปนรูปธรรม ชัดเจน 

8.4 การยอมรับการ
ปรับเปล่ียนเทคนิค 
วิธีการ เมื่อ
สถานการณ
แวดลอมเปล่ียนไป 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

4-มีการวิเคราะห ทบทวนภาวะแวดลอมขององคกร
อยางตอเนื่อง แสวงหาขอมูล เปดใจรับ/กระตุน/
สงเสริมใหมีการปรับเปล่ียนเทคนิควิธีการทํางาน
เมื่อสถานการณเปล่ียนแปลงไป 

3-เปดใจรับ/สงเสริมใหมีการปรับเปล่ียนเทคนิค
วิธีการทํางาน เมื่อมีผูเสนอแนะหรือใหขอคิดเห็น
ภายใตสถานการณเปล่ียนแปลงไป 

2-เปดใจรับ/สงเสริมใหมีการปรับเปล่ียนเทคนิค
วิธีการทํางาน เมื่อสถานการณหรือภาวะแวดลอม
ขององคกรมีการปรับเปล่ียนคอนขางมาก 

1-ยอมรับการปรับเปล่ียนเทคนิควิธีการทํางานใน
สถานการณจําเปน หรือตามเงื่อนไขบังคับ 
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บันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับ จุดเดน จุดทีท่ี่ควรพัฒนา และขอคิดเห็น 
 

1. จุดเดน 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................
2. จุดที่ควรพฒันา 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................
3. ขอคิดเห็น 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
 ลงชื่อ............................................ 
  (...........................................) 
  กรรมการประเมิน 
 วันที่............เดือน....................พ.ศ............ 
 
 
 
หมายเหตุ  สําหรับวิทยฐานะชํานาญการ ตองบนัทึกขอ 1 และ ขอ 2 
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คูมือการใชแบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน 
(การประเมินดานที่ 2) 

 



451 

 
 

คูมือการใชแบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน 
เพื่อใหพนักงานครูและบคุลากรทางการศึกษาเทศบาลมีวทิยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

----------------------- 
 

รายการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน 
 ในการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล 
ไดกําหนดรายการสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงาน ดังตอไปน้ี 
 
สมรรถนะหลัก ประกอบดวย 
1. การมุงผลสัมฤทธิ์ : ความมุงม่ันในการปฏิบัติงานในหนาที่ใหมีคุณภาพ ถูกตอง ครบถวนสมบูรณ 

มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค และมีการพัฒนาผลงานใหคุณภาพอยางตอเน่ือง 
2. การบริการที่ดี : ความตั้งใจในการปรับปรุงระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความ

ตองการของผูรับบริการ 
3. การพัฒนาตนเอง : การศึกษา คนควา หาความรู ติดตามองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ในวง

วิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
4. การทํางานเปนทีม : การใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน เสริมแรง ใหกําลังใจแกเพ่ือนรวมงาน 

การปรับตัวเขากับบุคคลอื่น หรือ แสดงบทบาทผูนํา ผูตาม ไดอยางเหมาะสม 
 
สมรรถนะประจําสายงาน ประกอบดวย 
1. การวิเคราะหและสังเคราะห : ความสามารถในการทําความเขาใจสิ่งตางๆ แลวแยกประเด็นเปน

สวนยอยตามหลักการหรือกฎเกณฑที่กําหนด สามารถรวบรวมสิ่งตางๆ จัดทําอยาง
เปนระบบ เพ่ือแกปญหา หรือพัฒนางาน รวมทั้งสามารถวิเคราะหองคกรหรืองานใน
ภาพรวมและดําเนินการแกปญหาอยางเปนระบบ 

2. การสื่อสารและการจูงใจ : ความสามารถในการพูด เขียน สื่อสาร โตตอบในโอกาสหรือสถานการณ
ตางๆ ตลอดจนสามารถชักจูงโนมนาวใหผูอ่ืนเห็นดวย ยอมรับ คลอยตามเพื่อบรรลุ
จุดมุงหมายของการสื่อสาร 

3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร : ความสามารถในการใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยแกปญหาใหแก
เพ่ือน รวมงานและผูเกี่ยวของ มีสวนรวมในการพัฒนาบุคลากร ปฏิบัติตนเปน
แบบอยาง รวมทั้งสงเสริม สนับสนุนและใหโอกาสผูรวมงานไดพัฒนาในรูปแบบ
ตางๆ 

4. การมีวิสัยทัศน : ความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน ทิศทาง หรือ แนวทางการพัฒนาองคกรที่
เปนรูปธรรมเปนที่ยอมรับและเปนไปไดในทางปฏิบัติ การยอมรับแนวคิด/วิธีการ
ใหมๆ เพ่ือการพัฒนางาน 

คูมือการใชแบบประเมินดานที่ 2 
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5. การออกแบบการเรียนรู : มีความรู ความเขาใจเรื่องการออกแบบการเรียนรู ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนรู การนําผลการออกแบบการเรียนรูไปใชในการจัดการเรียนรู 

6. การพัฒนาผูเรียน : ความสามารถในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย
และสุขภาพจิต ปลูกฝงการเปนประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเปนไทย การ
จัดระบบดูแลและชวยเหลือใหกับผูเรียน 

7. การบริหารจัดการชั้นเรียน : ความสามารถในการจัดบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน การจัดขอมูล
สารสนเทศ เอกสารประจําชั้น/ประจําวิชา การกํากับ ดูแล ชั้นเรียน/ประจําวิชาตางๆ 

 
หมายเหตุ  สมรรถนะหลัก กําหนดใหประเมินทุกวิทยฐานะ ทุกสายงาน 
  สมรรถนะประจําสายงาน กําหนดใหประเมินแตกตางกันในแตละสายงาน 
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รายการสมรรถนะในการปฏิบัติงาน จาํแนกตามตาํแหนงและวทิยฐานะ 
 

รายการสมรรถนะ 
ครู รอง ผอ.สถานศึกษา ผอ.สถานศึกษา ศึกษานเิทศก 

คศ.2 คศ.3 คศ.4 คศ.5 คศ.2 คศ.3 คศ.4 คศ.2 คศ.3 คศ.4 คศ.5 คศ.2 คศ.3 คศ.4 คศ.5 

1. การมุงผลสัมฤทธิ์ / / / / / / / / / / / / / / / 
2. การบริการที่ดี / / / / / / / / / / / / / / / 
3. การพัฒนาตนเอง / / / / / / / / / / / / / / / 
4. การทํางานเปนทีม / / / / / / / / / / / / / / / 
5. การวิเคราะหและสังเคราะห   / / / / / / / / / / / / / 
6. การสื่อสารและการจูงใจ     / / / / / / / / / / / 
7. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร     / / / / / / / / / / / 
8. การมีวิสัยทัศน     / / / / / / / / / / / 
9. การออกแบบการเรียนรู / / / /            
10. การพัฒนาผูเรียน / / / /            
11. การบริหารจัดการชั้นเรียน / / / /            

รวม 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 
 
หมายเหตุ คศ.2 สําหรับวิทยาฐานะชํานาญการ / คศ.3 สําหรับวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ / คศ.4 สําหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ / คศ.5 สําหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 
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เกณฑการใหคะแนนและตัดสินผลการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน 

 การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ไดกําหนด
เกณฑที่สําคัญๆ ดังน้ี 

1. เกณฑการใหคะแนนในระดับตัวบงชี้ 
  การใหคะแนนในระดับตัวบงชี้ ไดกําหนดเกณฑคะแนน ที่มีความหมายทั่วไป ดังน้ี 
  4.......ดีมาก หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะเดนชัดยิ่ง มีลักษณะหลากหลาย หรือ

สะทอนคุณภาพในระดับเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง บรรลุผลสัมฤทธิ์
เกือบทุกครั้ง หรือตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปของเปาหมายงานมีความ
ตอเน่ืองในเชิงคุณภาพ และเปนแบบอยางได โดยปรากฏรองรอย 
คุณภาพจากแหลงตางๆ อยางชัดเจนที่สุด 

  3.........ดี  หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะเดนชัด มีลักษณะคอนขางหลากหลาย 
หรือสะทอนคุณภาพในระดับเปนที่ยอมรับเปนสวนใหญ หรือบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ รอยละ 70-79 ของเปาหมายงานมีความตอเน่ืองในเชิง
คุณภาพคอนขางมาก โดยปรากฏรองรอยคุณภาพ จากแหลงตางๆ 
สอดคลองกันอยางชัดเจน 

  2........พอใช หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะเดนชัดพอสมควร มีลักษณะคอนขาง
หลากหลาย สะทอนคุณภาพในระดับเปนที่ยอมรับปานกลางหรือบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ รอยละ 60-69 ของเปาหมายงาน โดยปรากฏรองรอย
คุณภาพบางพอสมควร 

  1..ควรปรับปรุง หมายถึง ไมคอยปรากฏคุณลักษณะ หรือปรากฏพฤติกรรมบงชี้ไม
ชัดเจน หรือเกิดขึ้นนอย หรือบรรลุผลสัมฤทธิ์ ต่ํากวารอยละ 60 ของ
เปาหมายที่กําหนด 

2. การตัดสินผลการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน 
 กรรมการผูประเมินแตละคน ใหคะแนนเปนรายสมรรถนะ แลวหาคาเฉลี่ยของทุกสมรรถนะ
หลังจากนั้น นําไปวิเคราะหเพ่ือคํานวณหาคาเฉลี่ยรวม จากกรรมการทุกคน การตัดสินใหผานจะตองได
คะแนนเฉลี่ยรวม ดังน้ี 
 1) วิทยฐานะชํานาญการ ไดคะแนนเฉลี่ยรวม ไมต่ํากวารอยละ 65 ของคะแนนเต็ม 
หรือไมต่ํากวา 2.60 จากระบบคะแนนเต็ม 4.00 
 2) วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ไดคะแนนเฉลี่ยรวม ไมต่ํากวารอยละ 70 ของคะแนน
เต็ม หรือไมต่ํากวา 2.80 จากระบบคะแนนเต็ม 4.00 
 3) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ไดคะแนนเฉลี่ยรวม ไมต่ํากวารอยละ 75 ของคะแนนเต็ม หรือไม
ต่ํากวา 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4.00 
 4) วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ไดคะแนนเฉลี่ยรวม ไมต่ํากวารอยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
หรือไมต่ํากวา 3.20 จากระบบคะแนนเต็ม 4.00 
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กรอบแนวทางการประเมนิคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล 
 

สมรรถนะ : ความหมาย ตัวบงชี้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

1. การมุงผลสัมฤทธิ์ : 
ความมุงมั่นในการ

ปฏิบัติงานในหนาที่ใหมี
คุณภาพ ถูกตอง 
ครบถวน สมบูรณ มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค
และมีการพัฒนาผลงาน
ใหมีคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง 

1.1 คุณภาพงานดานความ
ถูกตองครบถวนสมบูรณ 

4-ผลงานมีความถูกตอง ครบถวนสมบูรณเกือบทุกรายการ และเปน
แบบอยางได 

3-ผลงานมีความถูกตอง ครบถวนสมบูรณเปนสวนใหญ 
2-ผลงานครบถวนสมบูรณ แตมีขอผิดพลาดเล็กนอย 
1-มีผลงานเปนไปตามที่ไดรับมอบหมายแตมีขอผิดพลาดคอนขางมาก 

1. ตรวจสอบจากขอมูลผล เชน รายงาน
การปฏิบัติงานผลงานทางวิชาการ 
รายงานการพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอนหรือการบริหารจัดการ รายงาน
ประจําป บันทึกการสอนเปนตน 

2.สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อน
รวมงาน และผูเกี่ยวของ 

1.2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
การนํานวัตกรรม/
ทางเลือกใหมๆ มาใชเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของงาน 

4-มีการทดลองวิธีการหรือจัดทําคูมือประกอบการพัฒนางานใหมๆ โดย
มีการจัดทํารายงานการพัฒนาที่เปนรูปธรรม ชัดเจน และมีการ
เผยแพรในวงกวาง 

3-มีการทดลองวิธีการหรือจัดทําคูมือประกอบการพัฒนางานใหมๆ โดย
มีการบันทึกหรือกลาวถึงในเอกสาร/หลักฐานลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
ไมมีการเผยแพรในวงกวาง 

2-มีการนํานวัตกรรม/วิธีการใหมๆ มาใชในการพัฒนางาน สามารถระบุ
ลักษณะ/ประเภทนวัตกรรมได แตไมมีการบันทึกไวเปนลายลักษณ
อักษร 

1-ปฏิบัติงานตามแนวทางปกต ิยังไมมีการนํานวัตกรรม/วิธีการใหมๆ มา
ใช 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐาน เชน 
รายงานการพัฒนานวัตกรรม รายงาน
การพัฒนางาน รายงานผลการ
ดําเนินงานในรอบป คูมือตางๆ เปนตน 

2. สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อน
รวมงาน หรือผูเกี่ยวของ 

1.3 ความมุงมั่นในการพัฒนา
ผลงานอยางตอเนื่อง 

4-มุงมั่น กระตือรือรนในการพัฒนาผลงานทุกรายการที่ไดรับมอบหมาย 
จนปรากฏผลงานที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับในองคกรและนอกองคกรที่
เกี่ยวของ 

3-มุงมั่น กระตือรือรนในการพัฒนาผลงานที่ไดรับมอบหมาย จนผลงาน
เปนที่ยอมรับในองคกร 

1. ตรวจสอบขอมูลการปฏิบัติงาน เชน 
รายงานการพัฒนานวัตกรรม รายงาน
การพัฒนางาน รายงานผลการ
ดําเนินงานในรอบป คูมือตางๆ เปนตน 
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สมรรถนะ : ความหมาย ตัวบงชี้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

2-มุงมั่น กระตือรือรนในการพัฒนาผลงานใหบรรลุเปาหมาย 
1-มีการพัฒนาผลงานในบางรายการที่ไดรับมอบหมาย 

2. สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อน
รวมงาน และผูเกี่ยวของ 

2. การบริการที่ดี : 
ความตั้งใจในการ

ปรับปรุงระบบริการให
มีประสิทธิภาพเพื่อ
ตอบสนองความ
ตองการของผูใชบริการ 

2.1 การปรับปรุงระบบบริการ 4-ศึกษาความตองการของผูรับบริการ นําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนา
ระบบบริการในเกือบทุกรายการอยางตอเนื่อง 

3-ศึกษาความตองการของผูรับบริการ นําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนา
ระบบบริการเปนสวนใหญ 

2-ศึกษาความตองการของผูรับบริการ นําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนา
ระบบบริการเปนบางครั้ง 

1-ปรับปรุงระบบบริการเมื่อมีคําถามหรือขอเรียกรอง 

1. ตรวจสอบขอมูลการปฏิบัติงาน เชน 
บันทึกการประชุมเกี่ยวกับการปรับปรุง
ระบบการบริการ บันทึกการใหบริการ 
เปนตน  

2. สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อน
รวมงาน และผูเกี่ยวของ 

2.2 ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการหรือ
ผูเกี่ยวของ 

4-ผูรับบริการรอยละ 80 ขึ้นไป มีความพึงพอใจระดับมาก 
3-ผูรับบริการรอยละ 70-79 มีความพึงพอใจระดับมาก 
2-ผูรับบริการรอยละ 60-69 มีความพึงพอใจระดับมาก 
1-ผูรับบริการรอยละ 60 มีความพึงพอใจระดับมาก 

1. ตรวจสอบขอมูลการปฏิบัติงาน เชน 
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
รายงานการศึกษา ความคิดเห็นของ
ผูรับบริการ เปนตน 

2. สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อน
รวมงาน และผูเกี่ยวของ 

3. การพัฒนาตนเอง :  
การศึกษา คนควา     

หาความรู ติดตามองค
ความรูและเทคโนโลยี
ใหมๆ ในวงวิชาการ
และวิชาชีพเพื่อพัฒนา
ตนเองและพัฒนางาน 

3.1 การศึกษา คนควา         
หาความรู ดวยการเขา
ประชุมทางวิชาการ 
อบรม สัมมนา หรือ
วิธีการอื่นๆ  

4-มีชั่วโมงเขาประชุม อบรม สัมมนาไมนอยกวา 20 ชั่วโมง และมีการ
จัดทําเอกสารนําเสนอตอที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางนอย       
2 รายการ/ป  

3-มีชั่วโมงอบรมไมนอยกวา 20 ชั่วโมง/ป และมีการจัดทําเอกสาร
นําเสนอตอที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางนอย 1 รายการ/ป 

2-มีชั่วโมงอบรมไมนอยกวา 20 ชั่วโมง/ป หรือมีการจัดทําเอกสาร
นําเสนอตอที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางนอย 2 รายการ/ป 

1-มีชั่วโมงอบรมไมนอยกวา 20 ชั่วโมง/ป หรือมีการจัดทําเอกสาร
นําเสนอตอที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู 1 รายการ/ป 

1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่แสดงถึง
การเขาประชุม อบรม สัมมนา เชน 
บันทึกการสงเขาประชุม/อบรม          
เกียรติบัตร วุฒิบัตร บทความ/งาน
เขียน ที่นําเสนอตอที่ประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เปนตน 

2. สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อน
รวมงาน และผูเกี่ยวของ 
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สมรรถนะ : ความหมาย ตัวบงชี้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

3.2 การรวบรวมและประมวล
ความรูในการพัฒนา
องคกรและวิชาชีพ 

4-มีการสังเคราะหขอมูลความรู จัดเปนหมวดหมู ปรับปรุงใหทันสมัย 
รวบรวมองคความรูสําคัญ เพื่อใชในการพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

3-มีการรวบรวม ประมวลความรู จัดเปนหมวดหมูและปรับปรุงให
ทันสมัยเพื่อใชในการพัฒนางาน 

2-มีการรวบรวม ประมวลความรู จัดเปนหมวดหมูเพื่อใชในการพัฒนางาน 
1-มีการรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการพัฒนางานแตไมไดจัดเปนหมวดหมู 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐาน เชน 
รายงานการพัฒนานวัตกรรม รายงาน
การพัฒนางาน รายงานผลการ
ดําเนินงานในรอบป คูมือตางๆ เปนตน 

2. สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อน
รวมงาน และผูเกี่ยวของ 

3.3 การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นดานวิชาการในหมู
เพื่อนรวมงาน 

4-เขาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน รอยละ 80 ขึ้นไปของ
จํานวนกิจกรรมที่หนวยงานจัด 

3-เขาประชมุแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน รอยละ 70-79           
ของจํานวนกิจกรรมที่หนวยงานจัด 

2-เขาประชมุแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน รอยละ 60-69           
ของจํานวนกิจกรรมที่หนวยงานจัด 

1-เขาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน นอยกวารอยละ 60  
ของจํานวนกิจกรรมที่หนวยงานจัด 

1. ตรวจสอบขอมูล/หลักฐาน เชน 
รายงานการประชุมและขอเขียน
วิชาการที่นําเสนอที่ประชุม เปนตน 

2. สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อน
รวมงาน หรือผูเกี่ยวของ 

4. การทํางานเปนทีม : 
การใหความ

รวมมือ ชวยเหลือ 
สนับสนุน เสริมแรง ให
กําลังใจแกเพื่อน
รวมงาน การปรับตัว
เขากับบุคคลอื่นหรือ
แสดงบทบาทผูนําผู
ตามไดอยางเหมาะสม 

4.1 การใหความรวมมือ 
ชวยเหลือ สนับสนุนเพื่อน
รวมงาน 

4-ใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน เพื่อนรวมงานสม่ําเสมอเกือบทุก
ครั้ง 

3-ใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน เพื่อนรวมงานเปนสวนใหญ 
2-ใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน เพื่อนรวมงานเปนบางครั้ง 
1-ใหความรวมมือ ชวยเหลือ เพื่อนรวมงานนานๆ ครั้ง 

1. ตรวจสอบขอมูล หลักฐาน เชน บันทึก
การประชุม ปรกึษางาน บันทึก
มอบหมายงาน เปนตน 

2. สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อน
รวมงาน และผูเกี่ยวของ 

3. สังเกตการทํางานรวมกับผูอื่น 
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สมรรถนะ : ความหมาย ตัวบงชี้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
4.2 การแสดงบทบาทผูนําหรือ

ผูตามไดอยางเหมาะสม 
4-แสดงบทบาทผูนํา/ผูตามในการทํางานรวมกับผูอื่นอยางเหมาะสม
เกือบทุกโอกาส/สถานการณ 

3-แสดงบทบาทผูนํา/ผูตามในการทํางานรวมกับผูอื่นอยางเหมาะสมกับ
โอกาส/สถานการณ เปนสวนใหญ 

2-แสดงบทบาทผูนํา/ผูตามในการทํางานรวมกับผูอื่นอยางเหมาะสมใน
บางโอกาส/สถานการณ 

1-แสดงบทบาทผูนํา/ผูตามในการทํางานรวมกับผูอื่นไมเหมาะสมกับ
โอกาส/สถานการณ 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน เชน 
บันทึกการประชุม ปรึกษางาน  

2.สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อน
รวมงาน หรือผูเกี่ยวของ 

3. สังเกตการแสดงบทบาทในการทํางาน
รวมกับผูอื่น 

 4.3 การปรับตัวเขากับ
สถานการณและกลุมคนที่
หลากหลาย 

4-ใชทักษะการบริหารจัดการในการทํางานรวมกับบุคคลหรือคณะบุคคล
ในหนวยงานของตนและตางหนวยงานไดทุกกลุมอยางมีประสิทธิภาพ
ในเกือบทุกสถานการณ 

3-ใชทักษะการบริหารจัดการในการทํางานรวมกับบุคคลหรือคณะบุคคล
ในหนวยงานของตนและตางหนวยงานไดทุกกลุมอยางมีประสิทธิภาพ
ในสถานการณสวนใหญ 

2-ทํางานรวมกับบุคคลหรือคณะบุคคลในหนวยงานของตนไดทุกกลุม
อยางประสิทธิภาพ 

1-ทํางานรวมกับบุคคลหรือคณะบุคคลในหนวยงานไดเฉพาะบุคคลหรือ
เฉพาะกลุม 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐานที่แสดง
ถึงการรวมกิจกรรม การทํางานรวมกับ
ผูอื่นในระดับเขตพื้นที่ระดับประเทศ 
ระดับกลุม สถานศึกษาและระดับ
สถานศึกษาหรือฝาย ความสม่ําเสมอ
ในการเขารวมทีมงาน การปฏิบัติ
หนาที่ทั้งในฐานะผูนํากลุมและสมาชิก
กลุมที่ดี ฯลฯ 

2. สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อน
รวมงาน หรือผูเกี่ยวของ 

 4.4 การเสริมแรงใหกําลังใจ 
สงเสริม สนับสนุนเพื่อน
รวมงานในการปฏิบัติงาน 

4-ใหเกียรติ ยกยอง ชมเชย ใหกําลังใจเพื่อนรวมงานในโอกาสที่เหมาะสม
เกือบทุกครั้ง 

3-ใหเกียรติ ยกยอง ชมเชย ใหกําลังใจเพื่อนรวมงานในโอกาสที่
เหมาะสม เปนสวนใหญ 

2-ใหเกียรติ ยกยอง ชมเชย ใหกําลังใจเพื่อนรวมงานในโอกาสที่
เหมาะสม เปนบางครั้ง 

1-ใหเกียรติ ยกยอง ชมเชย ใหกําลังใจเพื่อนรวมงานในโอกาสที่
เหมาะสม นานๆ ครั้ง 

1. สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อน
รวมงาน หรือผูเกี่ยวของ 

2. สังเกตการทํางานรวมกับผูอื่น 
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สมรรถนะ : ความหมาย ตัวบงชี้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
5. การวิเคราะหและ
สังเคราะห : 

ความสามารถใน
การทําความเขาใจสิ่ง
ตางๆ แลวแยกประเด็น
เปนสวนยอยตาม
หลักการหรือกฎเกณฑ
ที่กําหนด สามารถ
รวบรวมสิ่งตางๆ จัดทํา
อยางเปนระบบเพื่อ
แกปญหาหรือพัฒนา
งานรวมทั้งสามารถ
วิเคราะหองคกรหรือ
งานในภาพรวมและ
ดําเนินการแกปญหา
อยางเปนระบบ 
 

5.1 การวิเคราะหสภาพ
ปจจุบัน ปญหา ความ
ตองการของงานและเสนอ
ทางเลือกหรือแนวทาง
ปองกัน แกไขปญหางาน
ในความรับผิดชอบ 

4-ระบุสภาพปจจุบัน ปญหาความตองการของงานและแนวทางการ
ปองกัน แกไขปญหาที่หลากหลายและปฏิบัติได โดยมีการบันทึกไว
เปนหลักฐาน 

3-ระบุสภาพปจจุบัน ปญหาความตองการของงานและแนวทางการ
ปองกัน แกไขปญหาที่หลากหลาย โดยมีการบันทึกไวเปนหลักฐาน 

2-ระบุสภาพปจจุบัน ปญหาความตองการของงานและแนวทางการ
แกไขปญหาบางประการไมหลากหลาย มกีารบันทึกไวเปนหลักฐาน 

1-ระบุสภาพปจจุบัน ปญหาของงานได แตไมชัดเจน ในเรื่องแนว
ทางการแกไขปญหา 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน หรือ
โครงการ เชน วิสัยทัศน ยุทธศาสตร 
แผนงาน โครงการที่รับผิดชอบ บันทึก
การสอน บันทึกหลังสอน รายงาน
สรุปผล การดําเนินงานเสนอ
ผูเกี่ยวของ เปนตน 

2. สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อน
รวมงาน หรือผูเกี่ยวของ 

5.2 ความเหมาะสมของ
แผนงาน/โครงการใน
ความรับผิดชอบ 

4-องคประกอบของแผนงาน/โครงการมีความสอดคลองสัมพันธกับทุก
องคประกอบและสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร
และมีการระบุตัวชี้วัด ความสําเร็จอยางชัดเจน 

3-องคประกอบของแผนงาน/โครงการมีความสอดคลองสัมพันธกับทุก
องคประกอบและสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร 

2-หลักการและเหตุผล วัตถุประสงคและกิจกรรมของแผนงานโครงการ
สอดคลองกัน แตองคประกอบอื่นยังไมสอดคลองสัมพันธกัน 

1-วัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการสอดคลองกับหลักการและเหตุผล 
แตกิจกรรมไมสอดคลองกัน 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน เชน 
วิสัยทัศน ยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการที่รับผิดชอบ แผนการสอน 
บันทึกการสอน บันทึกหลังสอน 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานเสนอ
ผูเกี่ยวของ เปนตน 

2. สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อน
รวมงาน หรือผูเกี่ยวของ 

5.3 ความคิดเชงิระบบในการ
แกปญหาหรือพัฒนางาน 

4-มีการวิเคราะหจุดเดน จุดดอย ภาวะคุกคาม หรือโอกาสความสําเร็จ
ของงานหรือองคกร จัดทําแผนงาน/โครงการรองรับ ดําเนินกิจกรรม
และประเมินผลการแกปญหาหรือพัฒนางาน โดยนําผลการประเมิน
ไปใชพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน เชน 
วิสัยทัศน ยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการที่รับผิดชอบ แผนการสอน 
บันทึกการสอน บันทึกหลังสอน 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานเสนอ
ผูเกี่ยวของ เปนตน 459 
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สมรรถนะ : ความหมาย ตัวบงชี้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

3-มีการวิเคราะหจุดเดน จุดดอย ภาวะคุกคาม หรือโอกาสความสําเร็จ
ของงานหรือองคกร จัดทําแผนงาน/โครงการรองรับ ดําเนินกิจกรรม
และประเมินผลการแกปญหาหรือพัฒนางาน โดยนําผลการประเมิน
ไปใชพัฒนางานเปนบางครั้ง 

2-มีการวิเคราะหปญหางาน ดําเนินกิจกรรมและประเมินผลการแกปญหา
หรือพัฒนางาน แตไมปรากฏรองรอยการนําผลการประเมินไปใช 

1-มีการสํารวจปญหาการทํางานอยางงาย ดําเนินกิจกรรมโดยไมปรากฏ
รองรอยการประเมินผลงานที่ชัดเจน 

2. สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อน
รวมงาน หรือผูเกี่ยวของ 

6. การสื่อสารและจูงใจ :  
ความสามารถใน

การพูด เขียน สื่อสาร 
โตตอบในโอกาสและ
สถานการณตางๆ 
ตลอดจนสามารถชักจูง 
โนมนาวใหผูอื่นเห็น
ดวย ยอมรับ คลอย
ตาม เพื่อบรรลุ
จุดมุงหมายของการ
สื่อสาร 

6.1 ความสามารถในการพูด
และเขียนในโอกาสตางๆ 

4-พูด เขียน สื่อสาร โตตอบในโอกาสตางๆ ใหผูอื่นเขาใจไดอยาง
รวดเร็ว และชัดเจนเกือบทุกครั้ง 

3-พูด เขียน สื่อสาร โตตอบในโอกาสตางๆ ใหผูอื่นเขาใจไดอยาง
รวดเร็ว และชัดเจนเปนสวนใหญ 

2-พูด เขียน สื่อสาร โตตอบในโอกาสตางๆ ใหผูอื่นเขาใจไดอยาง           
เปนบางครั้ง 

1-พูด เขียน สื่อสาร โตตอบใหผูอื่นเขาใจไดยากหรือตองมีการอธิบาย
เพิ่มเติมบอยครั้ง 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐานที่แสดง
ถึงการพูด เขียน หรือนําเสนอแนวคิด
ในที่ประชุม/สัมมนา ในโอกาสและ
สถานที่ตางๆ ผลการประเมินการ
นําเสนอแนวคิดตอที่ประชุม บันทึก
การประชุม ฯลฯ 

2. สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อน
รวมงาน หรือผูเกี่ยวของ 

6.2 ความสามารถในการ
สื่อสารผานสื่อเทคโนโลยี 

4-สามารถสืบคนขอมูลผานเครือขายอินเตอรเน็ตและสามารถนําเสนอ
ผลงานโดยใชสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดดวยตนเอง 

3-สามารถสืบคนขอมูลผานเครือขายอินเตอรเน็ตและนําเสนอผลงาน
โดยใชสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอรได 

2-สามารถสืบคนขอมูลผานสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอรได 
1-ใชสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดไมคลองตัว หรือตองมีผูชวยเหลือ
อยางใกลชิด 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐาน เชน 
แผนงาน/โครงการที่รับผิดชอบ ผลงาน
การสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต 
บันทึกการประชุม เอกสารที่ไดจากการ
สื่อสารผานเครือขายอินเตอรเน็ต ฯลฯ 

2. สังเกตจากการทํางานหรือฐานขอมูล
ของหนวยงาน/ฝาย หรือสวนบุคคล 

3. สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อน
รวมงาน หรือผูเกี่ยวของ 
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สมรรถนะ : ความหมาย ตัวบงชี้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

6.3 ความสามารถในการจูงใจ 
โนมนาวใหผูอื่นเห็นดวย 
ยอมรับ คลอยตาม เพื่อ
บรรลุจุดมุงหมายของการ
สื่อสาร 

4-สามารถนําเสนอขอมูลสารสนเทศในดานแนวคิด หลักวิชา เพื่อพูด
โนมนาว พูดจูงใจใหผูอื่นคลอยตามเพื่อบรรลุจุดมุงหมายของการ
สื่อสาร เกือบทุกสถานการณ 

3-สามารถนําเสนอขอมูลสารสนเทศในดานแนวคิด หลักวิชาเพื่อพูด 
โนมนาว พูดจูงใจใหผูอื่นคลอยตามเพื่อบรรลุจุดมุงหมายของการ
สื่อสาร เปนสวนใหญ 

2-สามารถนําเสนอขอมูลสารสนเทศในดานแนวคิด หลักวิชาเพื่อพูด 
โนมนาว พูดจูงใจใหผูอื่นคลอยตามเพื่อบรรลุจุดมุงหมายของการ
สื่อสารบางสถานการณ 

1-สามารถนําเสนอขอมูลสารสนเทศในดานแนวคิดหลักวิชาเพื่อพูด  
โนมนาว พูดจูงใจใหผูอื่นคลอยตามไดนอยมาก 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐาน เชน 
แผนงาน/โครงการที่รับผิดชอบ ผลงาน
การสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต 
บันทึกการประชุม เอกสารที่ไดจากการ
สื่อสารผานเครือขายอินเตอรเน็ต ฯลฯ 

2. สังเกตจากการทํางานหรือฐานขอมูล
ของหนวยงาน/ฝาย หรือสวนบุคคล 

3. สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อน
รวมงาน หรือผูเกี่ยวของ 

7. การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร :  

ความสามารถในการ
ใหคําปรึกษา แนะนํา และ
ชวยแกปญหาใหแก
เพื่อนรวมงานและ
ผูเกี่ยวของมีสวนรวมใน
การพัฒนาบุคลากร
ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง 
รวมทั้งสงเสริม สนับสนุน
และใหโอกาสผูรวมงาน
ไดพัฒนาในรูปแบบตางๆ 

7.1 การใหคําปรึกษา แนะนํา
และชวยแกปญหาแก
เพื่อนรวมงานและ
ผูเกี่ยวของ 

4-ใหคําแนะนํา เสนอทางเลือกในการแกไขปญหาที่สมเหตุสมผล 
หลากหลายเปนไปไดจนเพื่อนรวมงานสามารถแกปญหาไดเกือบทุก
ครั้ง จนเปนที่พึ่งของเพื่อนรวมงานในองคกร 

3-ใหคําแนะนํา เสนอทางเลือกในการแกไขปญหาที่สมเหตุสมผล 
หลากหลายเปนไปไดจนเพื่อนรวมงานสามารถแกปญหาไดเปนสวน
ใหญ 

2-ใหคําแนะนํา เสนอทางเลือกในการแกไขปญหาที่สมเหตุสมผล 
เปนไปไดจนเพื่อนรวมงานสามารถแกปญหาได เปนบางครั้ง 

1-ใหคําแนะนํา เสนอทางเลือกในการแกไขปญหา แตเพื่อนรวมงาน
นําไปใชไดนอยมาก 

 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐานที่แสดง
ถึงการใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อน
รวมงาน บันทึกการประชุม
ปรึกษาหารืองานการมีสวนรวมในการ
พัฒนาบุคลากร การเปนแกนนําในการ
พัฒนากิจกรรม/โครงการพัฒนา
บุคลากร ฯลฯ 

2. สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อน
รวมงาน หรือผูเกี่ยวของ 
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สมรรถนะ : ความหมาย ตัวบงชี้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
7.2 การมีสวนรวมในการ

พัฒนาบุคลากร  
4-รวมคิด รวมทํา และรวมตัดสินใจในกระบวนการพัฒนาบุคลากรของ
หนวยงานอยางตอเนื่อง 

3-รวมคิด รวมทํา ในการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน 
2-รวมปฏิบัติในการพัฒนาบุคลากร 
1-รวมรับรู ใหความรวมมือภายใตเงื่อนไขขอตกลงของหนวยงาน 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐาน เชน 
รายงานการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในหนวยงาน การรวม
รับผิดชอบกิจกรรมหรือโครงการพัฒนา
บุคลากร รวมเปนคณะทํางานหรือในฐานะ
ผูรับการพัฒนา เปนตน 

2. สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อน
รวมงาน หรือผูเกี่ยวของ 

7.3 ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
และสรางเครือขายการ
พัฒนาบุคลากร 

4-เปนแบบอยางและรวมสรางเครือขายการพัฒนาบุคลากรระดับเขต
พื้นที่และระดับประเทศ 

3-เปนแบบอยางและรวมสรางเครือขายการพัฒนาบุคลากร ระดับกลุม
สถานศึกษา 

2-เปนแบบอยางและรวมสรางเครือขายการพัฒนาบุคลากร ระดับ
สถานศึกษา/กลุมสาระ/หนวยงาน 

1-เปนแบบอยางในการปฏิบัติงาน แตมีบทบาทในการสรางเครือขาย
พัฒนาบุคลากรนอยมาก 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐานที่แสดง
ถึงการตนเปนแบบอยางและรวมสราง
เครือขาย เชน รายงาน/ผลงานการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรการทําตนเปน
แบบอยาง การไดรับประกาศเกียรติคุณ 
การมีสวนรวมในการสรางเครือขายให
คําปรึกษาแนะนําเพื่อนรวมงาน เปนตน 

2. สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อน
รวมงาน หรือผูเกี่ยวของ 

7.4 การสงเสริมสนับสนุนและ
ใหโอกาสเพื่อนรวมงาน
ไดพัฒนาในรูปแบบตางๆ  

4-จัดกิจกรรม/โครงการ/สนับสนุนใหเพื่อนรวมงานและผูเกี่ยวของไดมี
โอกาสพัฒนาศักยภาพอยางหลากหลายและตอเนื่อง 

3-จัดกิจกรรม/โครงการ/สนับสนุนใหเพื่อนรวมงานและผูเกี่ยวของไดมี
โอกาสพัฒนาศักยภาพอยางหลากหลายเปนบางป 

2-จัดกิจกรรม/โครงการ/สนับสนุนใหเพื่อนรวมงานและผูเกี่ยวของไดมี
โอกาสพัฒนาศักยภาพบางลักษณะบางโอกาส 

1-จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพใหเพื่อนรวมงานตามที่รองขอ 
ไมมีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐานที่แสดง
ถึงการจัดกิจกรรม การสนับสนุนเพื่อน
รวมงานใหไดรับการพัฒนาในรูปแบบ
ตางๆ รายงาน/ผลงานการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในหนวยงาน ฯลฯ 

2. สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อน
รวมงาน หรือผูเกี่ยวของ 
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สมรรถนะ : ความหมาย ตัวบงชี้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
8. การมีวิสัยทัศน :  

ความสามารถใน
การกําหนดวิสัยทัศน 
ทิศทาง หรือแนวทาง
การพัฒนาองคกรที่เปน
รูปธรรม เปนที่ยอมรับ
และเปนไปไดในทาง
ปฏิบัติการยอมรับ
แนวคิด/วิธีการใหมๆ 
เพื่อการพัฒนางาน 

8.1 การใชกระบวนการมีสวน
รวมในการกําหนด
วิสัยทัศน หรือทิศทางการ
พัฒนาองคกร 

4-เปดโอกาสใหเพื่อนรวมงานหรือผูเกี่ยวของรอยละ 80 ขึ้นไป             
มีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนหรือทิศทางการพฒันาองคกร 

3-เปดโอกาสใหเพื่อนรวมงานหรอืผูเกี่ยวของสวนใหญหรือรอยละ 70-79 
มีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนหรือทิศทางการพัฒนาองคกร 

2-เปดโอกาสใหเพื่อนรวมงานหรอืผูเกี่ยวของรอยละ 60-69 ของสมาชิกใน
องคการมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนหรือทิศทางการพัฒนา
องคกร 

1-กําหนดวิสัยทัศนโดยคณะทํางานเฉพาะกลุม หรือสมาชิกในองคกร 
นอยกวารอยละ 60 มีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทศันหรือทิศทางการ
พัฒนาองคกร 

1. ตรวจสอบจากขอมูล/สารสนเทศที่
สะทอนถึงการประชุม ปรึกษาหารือ
งาน การประชาพิจารณในขั้นของการ
กําหนดวิสัยทัศน หรือทิศทางการ
พัฒนาองคกร ฯลฯ 

2. สัมภาษณ/สอบถามสมาชิกในฝายหรือ
องคกร 

8.2 ความทันสมัยและ
สรางสรรคของวิสัยทัศน
หรือทิศทางการพัฒนา
งานและความสอดคลอง
กับนโยบายขององคกรที่
สังกัด 

4-วิสัยทัศน/ทิศทางการพัฒนางาน สะทอนถึงความมุงมั่น คานิยม         
มีความชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับนโยบายของหนวยงานที่สังกัด 
มีการวิเคราะห ทบทวนและปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

3-วิสัยทัศน/ทิศทางการพัฒนางาน สะทอนถึงความมุงมั่น คานิยม       
มีความชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับนโยบายของหนวยงานที่สังกัด มี
การวิเคราะห ทบทวนและปรับปรุงบางสวน ในรอบ 2 ปที่ผานมา 

2-วิสัยทัศน/ทิศทางการพัฒนางาน สะทอนถึงความมุงมั่น คานิยม มี
ความชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับนโยบายของหนวยงานที่สังกัด 
แตไมมีการปรับปรุงเลย ในรอบ 2 ปที่ผานมา 

1-วิสัยทัศน/ทิศทางการพัฒนางาน ไมชัดเจนเทาที่ควร ไมปรากฏ
รองรอย หลักฐานที่สะทอนวิสัยทัศนที่เปนรูปธรรม 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐานที่แสดง
ถึงวิสัยทัศน หรือทิศทางในการพัฒนา
งาน แผนงาน รายงานผลการ
ดําเนินงานในรอบป ฯลฯ 

2. สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อน
รวมงาน หรือผูเกี่ยวของ 

8.3 ความเปนรูปธรรม ความ
เปนไปได หรือโอกาส
ความสําเร็จตามวิสัยทัศน 

4-พันธกิจและวัตถุประสงคในการพัฒนางาน สอดคลองกับวิสัยทัศน 
พรอมทั้งกําหนดยุทธศาสตรหรือแนวทางการพัฒนางานที่เปน
รูปธรรม มีแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมรองรับอยางครอบคลุมและ
ชัดเจน 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐาน เชน 
แผนกลยุทธ แผนงาน แผนปฏิบัติการ
ประจําป รายงานประจําปของ
หนวยงานฝายที่สังกัด เปนตน 463 
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สมรรถนะ : ความหมาย ตัวบงชี้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

3-พันธกิจและวัตถุประสงคในการพัฒนางาน สอดคลองกับวิสัยทัศน 
พรอมทั้งกําหนดยุทธศาสตรหรือแนวทางการพัฒนางานที่เปน
รูปธรรม มีแผนงาน/โครงการ กิจกรรมรองรับอยางชัดเจน ประมาณ  
3 ใน 4 ของพันธกิจ 

2-พันธกิจและวัตถุประสงคในการพัฒนางาน สอดคลองกับวิสัยทัศน 
พรอมทั้งกําหนดยุทธศาสตรหรือแนวทางการพัฒนางานที่เปน
รูปธรรม มีแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมรองรับประมาณครึ่งหนึ่ง
ของพันธกจิ 

1-พันธกิจและวัตถุประสงคในการพัฒนางานไมคอยสอดคลองกับ
วิสัยทัศน หรือแนวทางการพัฒนางานยังไมเปนรูปธรรมชัดเจน 

 
2. สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อน

รวมงาน หรือผูเกี่ยวของ 

8.4 การยอมรับการ
ปรับเปลี่ยนเทคนิค 
วิธีการ เมื่อสถานการณ
แวดลอมเปลี่ยนไป 

4-มีการวิเคราะห ทบทวนภาวะแวดลอมขององคกรอยางตอเนื่อง 
แสวงหาขอมูล เปดใจรับ/กระตุน/สงเสริมใหมีการปรับเปลี่ยนเทคนิค
วิธีการทํางาน เมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลงไป 

3-เปดใจรับ/สงเสริมใหมีการปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการทํางาน เมื่อมีผู
เสนอแนะหรือใหขอคิดเห็นภายใตสถานการณเปลี่ยนแปลงไป 

2-เปดใจรับ/สงเสริมใหมีการปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการทํางาน เมื่อ
สถานการณหรือภาวะแวดลอมขององคกรมีการปรับเปลี่ยน
คอนขางมาก 

1-ยอมรับการปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการทํางาน ในสถานการณจําเปน 
หรือตามเงื่อนไขบังคับ 

1. ตรวจสอบจากขอมูล/สารสนเทศที่
เกี่ยวของกับการวิเคราะหภาวะ
แวดลอมขององคกร การเปดใจรับหรือ
กระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเทคนิค
วิธีในการปฏิบัติงานในองคกรหรือการ
ปฏิบัติงานของตนเอง ฯลฯ 

2. สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อน
รวมงาน หรือผูเกี่ยวของ 

9. การออกแบบการ
เรียนรู :  

มีความรู ความเขาใจ
เรื่องการออกแบบการ

9.1 ความรู ความเขาใจ เรื่อง
การออกแบบการเรียนรู 

4-สามารถกําหนดผลการเรียนรูของผูเรียนที่เนนการคิดวิเคราะห 
สังเคราะห ประยุกต ริเริ่ม ไดเหมาะสมกับสาระ/กลุมสาระการเรียนรู 
ความแตกตางและธรรมชาติของผูเรียน กําหนดกิจกรรมการเรียนรูที่ให
ผูเรียนสะทอนความสามารถตามขอกําหนดในผลการเรียนรูและ

1. ตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐานจาก
แผนการจัดการเรียนรู 

2. สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว หรือ
ผูเกี่ยวของ 
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เรียนรู ความสามารถใน
การออกแบบการเรียนรู 
การนําผลการออกแบบ
การเรียนรูไปใชในการ
จัดการเรียนรู 

ออกแบบการประเมินผลอยางตอเนื่องที่สอดคลองกับผลการเรียนรู 
แนะนําแกเพื่อนครูได 

3-สามารถกําหนดผลการเรียนรูของผูเรียนที่เนนการคิดวิเคราะห 
สังเคราะห ประยุกต ริเริ่ม ไดเหมาะสมกับสาระ/กลุมสาระการเรียนรู 
ความแตกตางและธรรมชาติของผูเรียน กําหนดกิจกรรมการเรียนรูที่
ใหผูเรียนสะทอนความสามารถตามขอกําหนดในผลการเรียนรูและ
ออกแบบการประเมินผลอยางตอเนื่องที่สอดคลองกับผลการเรียนรู 

2-สามารถกําหนดผลการเรียนรูของผูเรียนที่เนนการคิดวิเคราะห 
สังเคราะห ไดเหมาะสมกับสาระ/กลุมสาระการเรียนรู ความแตกตาง
และธรรมชาติของผูเรียน กําหนดกิจกรรมการเรียนรู และออกแบบ
การประเมินผลที่สอดคลองกับผลการเรียนรูของผูเรียนที่ตองการให
เกิดขึ้น 

1-สามารถกําหนดผลการเรียนรูของผูเรียนไดชัดเจน กําหนดกิจกรรม
การเรียนรู และออกแบบการประเมินผลที่สอดคลองกับคุณลักษณะ
ของผูเรียนที่ตองการใหเกิดขึ้น 

 9.2 ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนรู 

4-การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไดอยางหลากหลาย สงผลใหผูเรียน
ไดรับการพัฒนาตามผลการเรียนรูที่ตองการใหเกิดขึ้น มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห ประยุกต ริเริ่ม ได
เหมาะสมตามวัย และตรงตามความตองการของผูเรียนและชุมชนให
ผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรู 

3-การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไดอยางหลากหลาย สงผลใหผูเรียน
ไดรับการพัฒนาตามผลการเรียนรูที่ตองการใหเกิดขึ้น มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห ประยุกต ริเริ่ม ได
เหมาะสมตามวัย และตรงตามความตองการของผูเรียนและชุมชน 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐานที่แสดง
ถึงการใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อน
รวมงาน บันทึกการประชุม
ปรึกษาหารืองานการมีสวนรวมในการ
พัฒนาบุคลากร การเปนแกนนําในการ
พัฒนากิจกรรม/โครงการพัฒนา
บุคลากร ฯลฯ 

2. สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อน
รวมงานหรือผูเกี่ยวของ 465 
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สมรรถนะ : ความหมาย ตัวบงชี้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

2-การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไดอยางหลากหลาย และเหมาะสมกับ
ผูเรียน 

1-การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไดอยางหลากหลาย 
 9.3 การนําผลการออกแบบ

การเรียนรูไปใชในการ
จัดการเรียนรู 

4-นําผลการออกแบบการเรียนรูไปใชในการจัดการเรียนรูจริง มีการปรับ
ใชตามสถานการณอยางเหมาะสมและเกิดผลกับผูเรียนตามทีค่าดหวัง 
และมีการประเมินผลการออกแบบการเรียนรู 

3-นําผลการออกแบบการเรียนรูไปใชในการจัดการเรียนรูจริง มีการ 
ปรับใชตามสถานการณอยางเหมาะสมและเกิดผลกับผูเรียนตามที่
คาดหวัง 

2-นําผลการออกแบบการเรียนรูไปใชในการจัดการเรียนรูจริง และมีการ
ปรับใชตามสถานการณอยางเหมาะสม 

1-นําผลการออกแบบการเรียนรูไปใชในการจัดการเรียนรูจริง 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐาน เชน 
แผนการจัดการเรียนรู/(บันทึกหลัง
สอน) ที่แสดงใหเห็นวาจะปรับปรุงการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู 

2. สังเกตพฤติกรรมผูเรียน/การสอน 

10. การพัฒนาผูเรียน 
ความสามารถใน

การปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรม การพัฒนา
ทักษะชีวิต สุขภาพกาย
และสุขภาพจิต ปลูกฝง
การเปนประชาธิปไตย 
ความภูมิใจในความ
เปนไทย การจัดระบบ
ดูแลและชวยเหลือ
ใหแกผูเรียน 

10.1 การปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรมใหแกผูเรียน 

4-มีการสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรมแกผูเรียนในการจัดการเรียนรู
อยางสม่ําเสมอ โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดและปฏิบัติ
กจิกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผูเรียนเขารวมกิจกรรมทาง
ศาสนาและครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน 

3-มีการสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรมแกผูเรียนในการจัดการเรียนรู
อยางสม่ําเสมอ โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดและปฏิบัติ
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และผูเรียนเขารวมกิจกรรมทาง
ศาสนา 

2-มีการสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรมแกผูเรียนในการจัดการเรียนรู
อยางสม่ําเสมอ โดยใหผูเรยีนมีสวนรวมในการกําหนดและปฏิบัติ
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

1-มีการสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรมแกผูเรียนในการจัดการเรียนรู 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐาน เชน 
แผนการจัดการเรียนรู โครงการ 
กิจกรรม ภาพถาย 

2. สังเกตพฤติกรรมผูเรียน/การสอน 
3. สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว ผูเรียน 

ผูปกครอง หรือผูเกี่ยวของ 
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สมรรถนะ : ความหมาย ตัวบงชี้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

10.2 การพัฒนาทักษะชีวิต 
สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตของผูเรียน 

4-มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับการรูจักดูแล
ตนเอง มีทักษะในการเรียนรู การทํางาน การอยูรวมกันในสังคมอยาง
มีความสุข และรูเทาทันตอสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสมตามวัย 

3-มีการจัดกจิกรรมใหผูเรียนไดรบัการพัฒนาเกีย่วกับการรูจักดูแลตนเอง 
มีทักษะในการเรียนรู การทํางาน 

2-มีการจดักจิกรรมใหผูเรียนไดรบัการพัฒนาเกีย่วกับการรูจักดูแลตนเอง 
มีทักษะในการเรียนรู 

1-มีการจัดกจิกรรมใหผูเรียนไดรบัการพัฒนาเกีย่วกับการรูจักดูแลตนเอง 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐาน เชน 
โครงการ กิจกรรม ภาพถาย 

2. สังเกตพฤติกรรมผูเรียน 
3. สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว ผูเรียน 

ผูปกครอง หรือผูเกี่ยวของ 

10.3 การปลูกฝงการเปน
ประชาธิปไตย และ
ความภูมิใจในความเปน
ไทยใหกับผูเรียน 

4-ปลูกฝงใหผูเรียนใชเหตุผลในการตัดสินใจแกปญหา เคารพความ
คิดเห็นของผูอื่น รักษาความสามัคคีของหมูคณะ มีการแสดงออก
เกี่ยวกับมารยาทไทย วัฒนธรรมทองถิ่น และนิยมใชของไทย 

3-ปลูกฝงใหผูเรียนใชเหตุผลในการตัดสินใจแกปญหา เคารพความ
คิดเห็นของผูอื่น รักษาความสามัคคีของหมูคณะ มีการแสดงออก
เกี่ยวกับมารยาทไทย วัฒนธรรมทองถิ่น 

2-ปลูกฝงใหผูเรียนใชเหตุผลในการตัดสินใจแกปญหา เคารพความ
คิดเห็นของผูอื่น และรักษาความสามัคคีของหมูคณะ 

1-ปลูกฝงใหผูเรียนใชเหตุผลในการตัดสินใจแกปญหา และเคารพความ
คิดเห็นของผูอื่น 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐาน เชน 
โครงการ กิจกรรม ภาพถาย 

2.สังเกตพฤติกรรมผูเรียน สิ่งของ 
เครื่องใชของผูเรียน 

3. สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว ผูเรียน 
ผูปกครอง หรือผูเกี่ยวของ 

10.4 การจัดระบบดูแล
ชวยเหลือผูเรียน 

4-จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล นําขอมูลไปใชในการชวยเหลือ
ผูเรียน ดานการเรียนและการปรับพฤติกรรม ดูแลความปลอดภัยของ
ผูเรียน มีกิจกรรมปองกันและแกปญหายาเสพติด สงเสริมใหผูเรียน
ปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับคานิยมอันดีงาม และมีการดูแลอยางทั่วถึง 
ทันเหตุการณ 

 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐาน เชน 
เอกสารแสดงขอมูลผูเรียนรายบุคคล 
โครงการ กิจกรรม ภาพถาย เครื่องมือ
ที่ใชในงานแนะแนว 
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3-จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล นําขอมูลไปใชในการชวยเหลือ
ผูเรียน ดานการเรียนและการปรับพฤติกรรม ดูแลความปลอดภัยของ
ผูเรียน มีกิจกรรมปองกันและแกปญหายาเสพติด สงเสริมใหผูเรียน
ปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับคานิยมอันดีงาม 

2-จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล นําขอมูลไปใชในการชวยเหลือ
ผูเรียน ดานการเรียนและการปรับพฤติกรรม ดูแลความปลอดภัยของ
ผูเรียน มีกิจกรรมปองกันและแกปญหายาเสพติด 

1-จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล นําขอมูลไปใชในการชวยเหลือ
ผูเรียน ดานการเรียนและการปรับพฤติกรรม 

2. สังเกตโครงสรางทางกายภาพใน
หองเรียน/หองปฏิบัติการที่เกี่ยวของ
กับความปลอดภัยของผูเรียน 

3. สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว ผูเรียน 
ผูปกครอง หรือผูเกี่ยวของ 

11. การบริหารจัดการ
ชั้นเรียน 

ความสามารถใน
การจัดบรรยากาศ การ
จัดการเรียน การสอน 
การจัดขอมูลสารสนเทศ 
เอกสารประจําชั้น/
ประจําวิชา การกํากับ
ดูแลชั้นเรียน/ประจํา
วิชาตางๆ  

11.1 การจัดบรรยากาศการ
จัดการเรียนการสอน 

4-มีความยืดหยุนในการจัดหองเรียน มีปายนิเทศหรือสื่อการเรียน การ
สอน หรือมุมวิชาการ สําหรับศึกษาคนควาที่เปนปจจุบัน สงเสริมให
นกัเรียนชวยเหลือเกื้อกูลกัน การมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูกับ
ผูเรียน และผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน 
และผูเรียนมีความสุข 

3-มีความยืดหยุนในการจัดหองเรียน มีปายนิเทศหรือสื่อการเรียน การ
สอน หรือมุมวิชาการ สําหรับศึกษาคนควาที่เปนปจจุบัน สงเสริมให
นักเรียนชวยเหลือเกื้อกูลกัน การมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูกับ
ผูเรียน และผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน 

2-มีความยืดหยุนในการจัดหองเรียน มีปายนิเทศหรือสื่อการเรียน การ
สอน หรือมุมวิชาการ สําหรับศึกษาคนควาที่เปนปจจุบัน สงเสริมให
นักเรียนชวยเหลือเกื้อกูลกัน การมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูกับ
นักเรียน และผูเรียนกับผูเรียน 

1-มีความยืดหยุนในการจัดหองเรียน มีปายนิเทศหรือสื่อการเรียน การ
สอน หรือมุมวิชาการ สําหรับศึกษาคนควาที่เปนปจจุบัน สงเสริมให
นักเรียนชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

1. สังเกตผูเรียน สภาพจริงของหองเรียน 
หองปฏิบัติการ บรรยากาศการเรียน 
การสอน 

2. สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว ผูเรียน หรือ
ผูเกี่ยวของ 
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สมรรถนะ : ความหมาย ตัวบงชี้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
11.2 การจัดทําขอมูล

สารสนเทศและเอกสาร
ประจําชั้นเรียน/ประจํา
วิชา 

4-จําแนกขอมูลที่จําเปนและเอกสารประจําชั้นเรียน/ประจําวิชา จัดทํา 
ระบบขอมูลและเอกสารประจําชั้นเรียน/ประจําวิชาใหมีความถูกตอง
ครบถวนและเปนปจจุบันและสามารถนําไปใชในการพัฒนาผูเรียนได
อยางเต็มศักยภาพ 

3-จําแนกขอมูลที่จําเปนและเอกสารประจําชั้นเรียน/ประจําวิชา จัดทํา 
ระบบขอมูลและเอกสารประจําชั้นเรียน/ประจําวิชาใหมีความถูกตอง
ครบถวนและเปนปจจุบันและสามารถนําไปใชในการพัฒนาผูเรียนได
บางสวน 

2-จําแนกขอมูลที่จําเปนและเอกสารประจําชั้นเรียน/ประจําวิชา จัดทํา 
ระบบขอมูลและเอกสารประจําชั้นเรียน/ประจําวิชาใหมีความถูกตอง
ครบถวนและเปนปจจุบัน 

1-จําแนกขอมูลที่จําเปนและเอกสารประจําชั้นเรียน/ประจําวิชา จัดทํา 
ระบบขอมูลและเอกสารประจําชั้นเรียน/ประจําวิชา 

    ตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐาน เชน 
เอกสารประจําชั้นเรียน หรือเอกสารที่
เกี่ยวของ 

11.3 การกํากับ ดูแลชั้นเรียน/
ประจําวิชา 

4-มีการสรางขอตกลงในการอยูรวมกันในชั้นเรียน/ประจําวิชา เพื่อให
ผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ กํากับ ดูแลการปฏิบัติของผูเรียน
ใหเปนไปตามขอตกลง และสามารถปรับพฤติกรรมผูเรียนใหเรียน
รวมกันไดอยางราบรื่น 

3-มีการสรางขอตกลงในการอยูรวมกันในชั้นเรียน/ประจําวิชา เพื่อให
ผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ กํากับ ดูแลการปฏิบัติของผูเรียน
ใหเปนไปตามขอตกลง และสามารถปรับพฤติกรรมผูเรียนใหเรียน
รวมกันได 

2-มีการสรางขอตกลงในการอยูรวมกันในชั้นเรียน/ประจําวิชา เพื่อให
ผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ กํากับ ดูแลการปฏิบัติของผูเรียน
ใหเปนไปตามขอตกลง 

1-มีการสรางขอตกลงในการอยูรวมกันในชั้นเรียน/ประจําวิชา เพื่อให
ผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐาน เชน 
ขอตกลงในการอยูรวมกัน การ
มอบหมายหนาที่ รายงานการ
ประเมินผล 

2. สังเกตพฤติกรรมผูเรียน 
3. สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว ผูเรียน หรือ

ผูเกี่ยวของ 

รวม 11 สมรรถนะ 36 ตัวบงชี้   
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แนวปฏิบตัิทัว่ไปสําหรับกรรมการประเมิน 
 
 ในการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน คณะกรรมการประเมิน ควรดําเนินการตามแนวปฏิบัติ 
ตอไปน้ี 
1. ศึกษารายละเอียดตามคูมือประเมิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง กรอบแนวทางการประเมิน ซ่ึงไดนําเสนอ

จําแนกตามรายการ สมรรถนะ โดยไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนในระดับตัวบงชี้ และเสนอแนะ
แหลงขอมูลเพ่ือการตรวจสอบไวเปนแนวทางแลว 

2. วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูลที่เสนอแนะ ถือเปนแนวทางที่สําคัญ เพ่ือใหการประเมินเปนมาตรฐาน
เดียวกัน จะอยางไรก็ตามการตัดสินใจวาควรใชแหลงขอมูลหรือวิธีการใดเปนหลัก ในการตัดสินให
คะแนนในแตละตัวบงชี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการแตละทาน ทั้งน้ี ควรใหความสําคัญกับ
การตรวจสอบจากขอมูล/สารสนเทศจากหลายแหลง หลายวิธี และพิจารณาความสอดคลองของ
ขอมูลเพ่ือชวยในการตัดสินใจ 

3. ในการใหคะแนนในแตละตัวบงชี้ ควรอานเกณฑคะแนนแตละระดับใหครบถวนทั้ง 4 ระดับกอน แลว
พิจารณาวาจากหลักฐานหรือรองรอยคุณภาพในตัวบงชี้รายการนั้นๆ ควรไดคะแนนระดับใด 

4. หลังจากกรรมการแตละทานใหคะแนนเปนรายตัวบงชี้แลว ใหวิเคราะหคาเฉลี่ยหรือตัดสินผลเปน
รายสมรรถนะ แลวคํานวณคาเฉลี่ยรวมทุกสมรรถนะ ดังตัวอยางที่แนบในหนาถัดไป 
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ตัวอยาง 
การวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยของกรรมการผูประเมนิแตละคน 

 
สมรรถนะ คะแนนที่ไดในแตละตัวบงชี้ เฉลี่ย 

ตัวบงชี้ที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 4 

1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 3 2 3 - 2.67 
2. การบริการที่ดี 4 3 - - 3.50 
3. การพัฒนาตนเอง 2 3 2 - 2.33 
4. การทํางานเปนทีม 3 3 2 1 2.25 
5. การวิเคราะหและสังเคราะห 3 3 2 - 2.67 
6. การสื่อสารและการจูงใจ 3 2 2 - 2.33 
7. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2 3 4 3 3.00 
8. การมีวิสัยทัศน 3 2 3 2 2.50 

เฉลี่ยรวม 2.66 

 
 
หมายเหตุ ตามตวัอยางขางตน กรรมการผูประเมินทานนี้ ไดปฏิบัติดังน้ี 
  1) หาคาเฉลี่ยรายสมรรถนะหรือในแตละแถวกอน 
  2) นําคาเฉลี่ยจาก 8 สมรรถนะ มาหาคาเฉลี่ยรวม 
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คูมือการประเมินผลงานที่เกดิจากการปฏิบัติหนาที ่
(การประเมินดานที่ 3) 
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คูมือการประเมินผลงานทีเ่กิดจากการปฏิบัติหนาที ่
(การประเมนิดานที่ 3) 

 
 

1. การประเมินผลการปฏิบตัิงาน สายงานการสอน 
2. การประเมินผลการปฏิบตัิงาน สายงานบริหารสถานศึกษา 
3. การประเมินผลการปฏิบตัิงาน สายงานนิเทศการศึกษา 
4. การประเมินผลงานทางวิชาการ ทุกสายงาน 
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คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เพื่อใหพนักงานครูเทศบาลมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวทิยฐานะ 

สายงานการสอน 
 

รายการประเมิน ขอพิจารณา 

1. ผลงานตามหนาที่และความ
รับผิดชอบตามมาตรฐานตําแหนง 
และมาตรฐานวิทยฐานะ (20 
คะแนน) 

ใหพิจารณาจากผลงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ปฏิบัติหนาที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
2. การสงเสริมการเรียนรู การพัฒนาผูเรียน 
3. ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา 
4. ประสานความรวมมือกับผูปกครอง บุคคลในชุมชนและหรือสถาน
ประกอบการเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียน 

5. การบริการสังคมดานวิชาการ 
6. หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

2. ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานตําแหนงและคุณภาพ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทย
ฐานะ (วิทยฐานะครูชํานาญการและ
ครูชํานาญการพิเศษ คะแนนเต็ม 40 
คะแนน สวนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
และเชี่ยวชาญพิเศษ คะแนนเต็ม 30 
คะแนน) 

ใหพิจารณาจากผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนงและ
คุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ ดังนี้ 
1. ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนง ดังนี้ 

1.1 การจัดการเรียนรู พิจารณาจาก 
1.1.1 จัดการเรียนรู โดยวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและสาระการ

เรียนรูไดอยางถูกตอง นําไปใชในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
จัดทําแผนการเรียนรูไดครบองคประกอบตามที่สถานศึกษา
กําหนดและการจัดการเรียนรูตามแผน 

1.1.2 ดําเนินการแกปญหาหรือวิจัยในชั้นเรียนไดอยางเปนระบบ 
1.1.3 วัดและประเมินผลการเรียนรูไดอยางหลากหลาย และนําผลไปใช

ในการพัฒนาผูเรียน 
1.1.4 รายงานผลตอผูเรียน ผูปกครอง และผูบริหารอยางถูกตอง สม่ําเสมอ 

1.2 การพัฒนาทางวิชาการ พิจารณาจาก 
1.2.1 มีการพัฒนา จัดหา ประยกุตใชส่ือ นวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู 

นําไปใชไดผลดี 
1.2.2 ใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินที่หลากหลายเหมาะสมกับ

สาระการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรู 
1.2.3 ผูเรียนมีสวนรวมในการเลือก ใช ประเมินผลการใชแหลงเรียนรู

และภูมิปญญาอยางสม่ําเสมอ 
1.2.4 ใชหรือสรางเครือขายทางวิชาการ และประเมินผลอยางเปนระบบ

เกิดประโยชนตอการพัฒนาการจัดการเรียนรู 
2. คุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ พิจารณาจาก 

2.1 ผลงานที่เกิดจากความรู ความเขาใจในสาระหรือกลุมสาระการเรียนรู 
หรือการปฏิบัติงาน สงเสริมการเรียนรูที่รับผิดชอบ ในระดับตามที่
กําหนดในมาตรฐานวิทยฐานะ 
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รายการประเมิน ขอพิจารณา 

2.2 ผลงานที่เกิดจากความสามารถในการจัดการเรียนรู การพัฒนาทาง
วิชาการ โดยแสดงใหเห็นวามีความคิดริเริ่ม สรางสรรค มีการปรับ
ประยุกตหรือมีการวิเคราะห สังเคราะหหรือสรางองคความรูใหม ตามที่
กําหนดในมาตรฐานวิทยฐานะ 

2.3 ผลงานที่แสดงใหเห็นถึงทักษะในการจัดการเรียนรู การพัฒนาทาง
วิชาการและประเมินผลที่เหมาะสมกับสาระหรือกลุมสาระการเรียนรูที่
รับผิดชอบมีคุณภาพตามที่กําหนดในมาตรฐานวิทยฐานะ 

3. ผลที่เกิดกับผูเรียน (วิทยฐานะ
ชํานาญการและชํานาญการพิเศษ
คะแนนเต็ม 40 คะแนน วิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ 
คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

ใหพิจารณาผลที่เกิดกับผูเรียน ดังนี้ 
1. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรูที่สถานศึกษากําหนด 
2. สนใจเรียน แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ บันทึกความรูอยาง
สม่ําเสมอ 

3. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะห 
4. มีทักษะและนิสัยรกัการทํางาน มีคุณธรรม และจริยธรรม ตามคุณลักษณะ  
ที่พึงประสงคของสถานศึกษา 

5. มีสวนรวมในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม รักษาผลประโยชนสวนรวม 
6. มีการแสดงออกดวยความมั่นใจ ราเริง แจมใส มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูอ่ืน  
มีความกระตือรือรน มาเรียนอยางสม่ําเสมอ เรียนและรวมมือในการทํา
กิจกรรมอยางสนุกสนาน 

7. ปรับตัวเขากับเพ่ือนและสถานการณตางๆ ไดด ีเปนที่ยอมรับของเพ่ือน  
และครู 

4. ผลที่เกิดกับสถานศึกษาและ
ชุมชน (20 คะแนน) วิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ พิจารณาในขอ 1-6 วิทย
ฐานะเชี่ยวชาญพิเศษพิจารณาทุก
ขอ (วิทยฐานะชํานาญการและ
ชํานาญการพิเศษ ไมตองประเมิน
ขอนี้) 

ใหพิจารณาผลที่เกิดกับสถานศึกษาและชุมชน ดังนี้ 
1. ผูปกครองใหความรวมมือในการดําเนินงานของสถานศึกษา 
2. ครูมีความรัก สามัคคี 
3. มีการสรางหรือผลิตผลงานของผูเรียน/ครู/ผูบริหารมากขึ้น 
4. มีบรรยากาศทั้งในและนอกหองเรียนที่เอ้ือตอการเรียนรูของครูและผูเรียน 

(องคกรแหงการเรียนรู) 
5. สถานศึกษา ไดรับการสนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน หนวยงาน องคกร
ตางๆ 

6. เปนแหลงเรียนรูของสถานศึกษา หรือหนวยงานอื่นๆ 
7. ครูเปนวิทยากรใหความรูดานตางๆ แกชุมชน เชน ดานสุขภาพอนามัย ดาน
โภชนาการ ดานอาชีพ และวิทยาการสมัยใหม 

8. มีกิจกรรมทางสังคมรวมกับชุมชน ใหบริการชุมชนในดานตางๆ รวมท้ัง
สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง 
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คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เพื่อใหพนักงานครูเทศบาลมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวทิยฐานะ 

สายงานบริหารสถานศึกษา 
 

รายการประเมิน ขอพิจารณา 

1. ผลงานตามหนาที่และความ
รับผิดชอบตามมาตรฐานตําแหนง 
และมาตรฐานวิทยฐานะ (20 
คะแนน) 

ใหพิจารณาจากผลงานตามหนาที่และความรับผิดชอบเฉพาะงานดานใดดาน
หนึ่งหรือหลายดาน หรือทุกดาน ดังนี้ 
1. บริหารกิจการของสถานศึกษา 
2. การวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม กํากับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 

3. งานอื่นที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย 
2. ผลงานตามลักษณะงานที่
ปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนงและ
คุณภาพการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิทยฐานะ (50 คะแนน)  

ใหพิจารณาจากผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามมาตรฐานตําแหนง 
ดานใดดานหนึ่ง หรือหลายดาน หรือทุกดาน และพิจารณาจากคุณภาพการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ ดังนี้ 
1. ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนง พิจารณาจากผลงาน
เฉพาะงานดานใดดานหนึ่ง หรือหลายดาน หรือทุกดาน ดังนี้ 
1.1 บริหารกิจการของสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

นโยบายและวัตถุประสงคของสถานศึกษา 
1.2 การบริหารงานวิชาการ โดย (1) วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและ

จัดทํารายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา (2) จัดทําและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา (3) การจดักระบวนการเรียนรู (4) การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (5) การนิเทศและวัดผล 
ประเมินผล (6) สงเสริมและจัดการศึกษาใหกับผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย
ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย (7) จัดทําระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1.3 การบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพยสิน 
1.4 การบริหารงานบุคคล โดย (1) การสรรหา การบรรจุและแตงตั้ง (2) การ

เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (3) วินัย การรักษาวินัย การ
ดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณและรองทุกข         
(4) จัดทํามาตรฐานและภาระงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (5) สงเสริมสนับสนุน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

1.5 การบริหารทั่วไป โดย (1) ประสานความรวมมือกับชุมชนและทองถ่ิน ใน
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและใหบริการดานวิชาการแกชุมชน 
(2) จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา (3) จัดระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
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รายการประเมิน ขอพิจารณา 

2. คุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ ดังนี้ 
2.1 ผลงานที่เกิดจากความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานในหนาที่ 

กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานและความรอบรูทั่วไป 
ในระดับตามที่กําหนดในมาตรฐานวิทยฐานะ 

2.2 ผลงานที่เกิดจากความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา ดาน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป 
งานใดงานหนึ่งหรือหลายงานที่ไดรับมอบหมาย ที่แสดงใหเห็นถึง
ความสามารถในการบริหารจัดการ สถานศึกษา มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค มกีารปรับประยุกตหรือมีการวิเคราะห สังเคราะห หรือสราง
องคความรูใหม ตามที่กําหนดในมาตรฐานวิทยฐานะ 

2.3 ผลงานที่แสดงใหเห็นถึงทักษะในการบริหารจัดการศึกษา ที่สงผลใหครู
และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ
ตามที่กําหนดในมาตรฐานวิทยฐานะ 

3. ผลที่เกิดกับผูเรียน ครู 
ผูปกครอง ชุมชน และ
สถานศึกษา (30 คะแนน) 

ใหพิจารณาจากผลที่เกิดกับผูเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน และสถานศึกษา ดังนี้ 
1. ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามีความรัก ความสามัคคี 
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาเกิดผลดีตอคุณภาพการศึกษา 

3. สถานศึกษาไดรบัการสนับสนุนจากผูปกครองและชุมชนเปนแหลงเรียนรูและ
แบบอยางแกสถานศึกษาอื่น 
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คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เพื่อใหบุคลากรทางการศกึษาเทศบาลมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

สายงานนิเทศการศึกษา 
 

รายการประเมิน ขอพิจารณา 

1. ผลงานตามหนาที่และความ
รับผิดชอบตามมาตรฐานตําแหนง
และมาตรฐานวิทยฐานะ  
(30 คะแนน) 

ใหพิจารณาจากผลงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ไดศึกษาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดผลประเมินผล การ
ประกันคุณภาพ ส่ือ นวัตกรรม 

2. ปฏิบัติการนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน
การศึกษา 

3. ศึกษา คนควา และพัฒนาทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ 

4. วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
5. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
6. หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

2. ผลงานตามลักษณะงานที่
ปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนงและ
คุณภาพ การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิทยฐานะ (40 คะแนน) 

ใหพิจารณาจากผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนงและ
คุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ ดังนี้ 
1. ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนง ดังนี้ 

1.1 งานนิเทศการศึกษา พิจารณาจากการพัฒนาตนเองใหมีทักษะดานการ
นิเทศอยูเสมอ มีการวางแผนและปฏิบัติการนิเทศอยางตอเนื่อง 
สม่ําเสมอ มีการบันทึกผลการนิเทศ เพ่ือใชเปนขอมูลในการปรับปรุงและ
พัฒนางานในหนาที่นิเทศโดยคํานึงถึงความแตกตางและความตองการ
ของผูรับการนิเทศ สงเสริมพัฒนาระบบการนิเทศ การศึกษา การใช
หลักสูตร สถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรูระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา การวัดประเมินผล และการใชส่ือนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

1.2 งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล พิจารณาจาก มีระบบขอมูล
สารสนเทศเพื่อการวางแผนการนิเทศและการพัฒนาวิชาการ มีการ
ดําเนินการเพ่ือนําขอมูลมาวเิคราะหและสรุปผลเพ่ือเปนแนวทางในการ
นิเทศ ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน และมาตรฐานการศึกษา 
และนําผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลไปใชในการวิเคราะห 
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาวิชาชีพ 

1.3 การศึกษาคนควาและการใหบริการทางวิชาการ มีการศึกษาคนควา
พัฒนาตนเองอยางหลากหลายทันตอเหตุการณ จัดทําเอกสารทาง
วิชาการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

1.4 งานวิเคราะห วิจัย พิจารณาจาก มีสรุปผลการปฏิบัติงานในหนาที่ เพ่ือ
นําไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการวิเคราะห วิจัย เพ่ือ
สงเสริมพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
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รายการประเมิน ขอพิจารณา 

หมายเหตุ วิทยาฐานะชํานาญการ พิจารณาในขอ 1.1 และขอ 1.2 
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ พิจารณาในขอ 1.1 ถึงขอ 1.3 
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ พิจารณาทั้ง 4 ขอ 

2. คุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ 
2.1 ผลงานที่เกิดจากความรู ความเขาใจในหลักการนิเทศการศึกษา 

หลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัด ประเมินผลการศึกษา การประกัน
คุณภาพระบบดูแลชวยเหลือครูและผูเรียน เครื่องมือนิเทศ ในระดับ
ตามที่กําหนดในมาตรฐานวทิยฐานะ 

2.2 ผลงานที่เกิดจากความสามารถในการวางแผนการนิเทศการศึกษา งาน
วิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การจัดการศึกษาและจัดทํา
รายงานที่แสดง ใหเห็นวามีความสามารถในการนิเทศ มีความคิดริเริ่ม 
สรางสรรค มีการปรับประยุกต หรือมีการวิเคราะห สังเคราะห หรือสราง
องคความรูใหม ตามที่กําหนดในมาตรฐานวิทยฐานะ 

2.3 ผลงานที่แสดงใหเห็นถึงทักษะในการนิเทศ มีเทคนิคในการนิเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ หรือเทคนิคชั้นสูงในการนิเทศ พัฒนาเครื่องมือ นวัตกรรม 
สงผลใหครูและบุคลากรในสถานศึกษา สํานักการศึกษาหรือกองการศึกษา
หรือสวนราชการดานการศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรู บรรลุ
เปาหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตามที่กําหนดในมาตรฐานวิทยฐานะ 

3. ผลที่เกิดกับครู ผูเรียน และการ
จัดการศึกษา (30 คะแนน) 

ใหพิจารณาจากผลที่เกิดกับครู ผูเรียน และการจัดการศึกษา ดังนี้ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. ผูเรียนเรียนรูไดอยางมีความสุขและเต็มตามศักยภาพ 
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แบบประเมนิผลงานดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่
เพื่อใหพนักงานครูและบคุลากรทางการศึกษาเทศบาลมีวทิยฐานะหรือ 

เลื่อนวทิยฐานะชํานาญการ (ทุกสายงาน) 
........................................... 

 
1. ขอมูลผูรับการประเมิน 
 ชื่อ – สกุล.......................................................................ตําแหนง.................................................. 
 สํานัก/กอง/สถานศึกษา....................................................เทศบาล.................................................. 
 อําเภอ............................................................จังหวัด..................................................................... 
 
2. ผลการประเมนิ 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่
1. ผลงานตามหนาที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตําแหนงและ

มาตรฐานวิทยฐานะ 
2. ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนงและ

คุณภาพการปฏิบัติงานมาตรฐานวิทยฐานะ 
3. ผลที่เกิดกับผูเรียน สถานศึกษา และชุมชน 

100  

รวมคะแนน 100  

 
3. ขอสังเกตของกรรมการประเมิน 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 ลงชื่อ................................................กรรมการประเมิน 
  (................................................) 
 วันที่............เดือน............................พ.ศ............ 
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คูมือการประเมินผลงานทางวิชาการ 
เพื่อใหพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ทุกสายงาน) 

..................................... 

ความหมายของผลงานทางวิชาการ 
 ผลงานทางวิชาการ หมายถึง เอกสารหรือหลักฐานที่จัดทําขึ้นจากความรู ความสามารถ 
ทักษะและประสบการณของผูจัดทํา โดยการศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห วิจัย และไดนําไปใชใน
การแกปญหา หรือพัฒนางานในหนาที่จนเกิดผลดีตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเปน
ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ 

ขอบขายของผลงานทางวิชาการ 
 1. ผลงานทางวิชาการของสายงานการสอน หมายถึง เอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับการ
สอนที่แสดงถึงความชํานาญหรือเชี่ยวชาญในดานนั้นๆ รวมถึงผลงานในลักษณะอื่นซึ่งใชประโยชนใน
การสอนหรือการจัดการศึกษาไดเปนอยางดี โดยมีลักษณะ ดังน้ี 
  1) ตรงกับสาขาวิชาที่ขอใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
  2) เปนผลงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูหรือ
สาขาวิชาตางๆ และใชประโยชนในการเรียนการสอน 
  3) เกิดจากการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบทางดานการสอน 
 2. ผลงานทางวิชาการของสายงานบริหารสถานศึกษา หมายถึง เอกสารหรือหลักฐาน
เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา ที่แสดงถึงความชํานาญหรือเชี่ยวชาญและเปนประโยชนในการบริหาร
สถานศึกษาหรือจัดการศึกษาไดเปนอยางดี โดยมีลักษณะขอใดขอหน่ึงหรือทั้งสองขอ ดังน้ี 
  1) เปนผลงานที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา ไดแก ดานวิชาการ บริหารแผนและ
งบประมาณ บริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป 
  2) เปนผลงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูหรือ
สาขาวิชาตางๆ  
 3. ผลงานทางวิชาการของสายงานนิเทศการศึกษา หมายถึง เอกสารหรือหลักฐาน
เกี่ยวกับการนิเทศการเรียนการสอน การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และพัฒนาเทคนิควิธีการ
นิเทศการศึกษาที่แสดงถึงความชํานาญหรือเชี่ยวชาญและเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ประเภทผลงานทางวิชาการ 
 ผลงานทางวิชาการที่เสนอขอตองแสดงถึงความรู ความสามารถ ความชํานาญและความ
เชี่ยวชาญของผูขอใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ แบงตามลักษณะของผลงานทางวิชาการเปน 3 ประเภท ดังน้ี 
 1. ผลงาน งานแตง เรียบเรียง งานแปล หนังสือ หรือเขียนบทความทางวิชาการ ซ่ึงเปน
ผลงานที่ไดรับการพิมพเผยแพรมาแลว และผลงานดังกลาวสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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 2. ผลงานวิจัย ซ่ึงเปนงานวิจัยที่ไดรับการพิมพเผยแพรมาแลว และผลงานดังกลาว
สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน เชน 
  3.1 การประเมินงาน หรือการประเมินโครงการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ 
  3.2 สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา เชน ผลงานดานการจัดทําสื่อการเรียนการสอน 
ผลงานดานการคิดพัฒนารูปแบบนวัตกรรมที่นํามาใชในการปฏิบัติงานทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น ซ่ึง
อาจจัดทําเปนเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสิ่งประดิษฐตางๆ รวมทั้งเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู
อันเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  3.3 เอกสารประกอบการปฏิบัติหนาที่ เปนเอกสารที่สามารถใชประกอบในการปฏิบัติ
หนาที่ทั้งดานการเรียนการสอน บริหารจัดการศึกษา และการนิเทศการศึกษา ซ่ึงสงผลตอการพัฒนา
ประสิทธิภาพการทํางานในหนาที่ใหสูงขึ้น สําหรับแผนการจัดการเรียนรูใหใชเปนเอกสารประกอบการ
ประเมินคุณภาพปฏิบัติงานเทานั้น มิใหนํามาใชเสนอเปนผลงานทางวิชาการ 
  ผลงานทางวิชาการที่ผูขอมิไดจัดทําแตผูเดียว แตผลงานทางวิชาการไดรวมจัดทํากับ
ผูอ่ืนในรูปคณะทํางานหรือกลุมใหชี้แจงใหชัดเจนวาผูขอมีสวนรวมในการจัดทําในสวนใด ตอนใด หนา
ใดบาง คิดเปนรอยละเทาไรของผลงานทางวิชาการแตละเลม และใหผูรวมจัดทําทุกรายรับรองพรอมทั้ง
ระบุวาผูรวมจัดทําแตละรายไดจัดทําสวนใดบาง 
 ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการดังกลาวตองไมเปนผลงานทางวิชาการที่ใชเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือผลงานทางวิชาการที่เคยใชเพ่ือเลื่อนตําแหนง
หรือเพ่ือใหมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะมาแลว 

ลักษณะสําคัญของผลงานทางวิชาการ 
 ประกอบดวยดานคุณภาพและประโยชนของผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 
 1. ดานคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
  1.1 รูปแบบ 
   ผลงานทางวิชาการตองมีรูปแบบถูกตองตามหลักวิชาการ เชน ผลงานประเภท
งานวิจัย จะตองถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัยบทเรียนสําเร็จรูป ตองจัดทําใหถูกตองตามรูปแบบของ
บทเรียนสําเร็จรูปประเภทนั้นๆ รายงานการประเมินโครงการตองจัดทําใหถูกตองตามรูปแบบของรายงาน
การประเมินโครงการ และรายงานการพัฒนานวัตกรรมตองจัดทําใหถูกตองตามรูปแบบของการรายงาน 
  1.2 เน้ือหาสาระ 
   ผลงานทางวิชาการตองมีเน้ือหาสาระถูกตองตามหลักวิชาการครบถวน ทันสมัย 
มีการคนควาอางอิงถูกตองเชื่อถือได เรียบเรียงเน้ือหาไดถูกตองตามหลักภาษาและจัดเรียงหัวขอเน้ือหา
เปนระบบเดียวกัน 
  1.3 ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
   ผลงานทางวิชาการตองมีสวนที่แสดงใหเห็นถึงความคิดริเริ่มสรางสรรค มีเน้ือหา
สาระและมีรูปแบบใหม ไมคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนโดยมิชอบ 
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  1.4 การอางอิง 
   ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากการศึกษาคนควาจากเอกสารตางๆ ตองมีการอางอิง 
จัดทําเชิงอรรถบรรณานุกรมไดถูกตองและเปนรูปแบบเดียวกัน 
  1.5 การพิมพและการจัดทํารูปเลม 
   ผลงานทางวิชาการตองมีการจัดพิมพใหสวยงามและถูกตองตามหลักวิชาการ เชน 
การพิมพหัวขอการยอหนา การจัดพิมพตาราง การพิมพเชิงอรรถ บรรณานุกรม การจัดทํารูปเลมถูกตอง 
มีปกหนา ปกหลัง ใบรองปก หนาปกใน คํานํา สารบัญ บรรณานุกรม ภาคผนวก เปนตน 
 2. ดานประโยชนของผลงานทางวิชาการ 
  ผลงานทางวิชาการควรแสดงใหเห็นถึงการจัดทํา การทดลองใช การนําไปใชจริง องค
ความรูที่เกิดขึ้นและผลจากการนําไปใชวามีประโยชนมากนอยเพียงใด รวมทั้งการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการที่จัดทําดวย 

แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการ 
 ประกอบดวยดานคุณภาพและประโยชนของผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 
 1. ดานคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
  1.1 ความสมบูรณของเน้ือหาสาระ พิจารณาจาก ความถูกตอง เหมาะสม ครบถวน 
ตามหลักวิชาการและทันสมัย มีการคนควา อางอิงถูกตองเชื่อถือได และเรียบเรียงเน้ือหาไดถูกตองตาม
หลักการใชภาษา จัดเรียงหัวขอเน้ือหาเปนระบบเดียวกัน 
  1.2 ความถูกตองตามหลักวิชาการ พิจารณาจาก รูปแบบ ขั้นตอน ในการนําเสนอตอง
ถูกตองตามหลักวิชาการของผลงานประเภทนั้นๆ 
  1.3 ความคิดริเริ่มสรางสรรค พิจารณาจาก การแสดงความคิดริเร่ิมสรางสรรค และ
ประสบการณที่กอใหเกิดความรูใหม ผลงานใหม หรือเปนการนําสิ่งที่มีอยูแลวมาประยุกตดวยเทคนิค
วิธีการใหมๆ ที่กอใหเกิดนวัตกรรมและผลงานนั้นเปนประโยชนตอการจัดการศึกษา 
  1.4 การพิมพและการจัดรูปเลม พิจารณาจาก ความสวยงามและความถูกตอง ตาม
หลักวิชาการ 
 2. ประโยชนของผลงานทางวิชาการ 
  2.1 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ พิจารณาจาก เปนผลงานที่
เปนประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถเปนแบบอยางใชเปนแหลงอางอิง หรือ
เปนแบบในการปฏิบัติไดเปนอยางดี 
  2.2 ประโยชนตอผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา หนวยงานการศึกษา การจัดการ
ศึกษา และชุมชน พิจารณาจาก ผลที่ปรากฏตอผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา การจัดการศึกษา และ
ชุมชนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2.3 การเผยแพรในวงวิชาการ พิจารณาจาก มีการนําผลงานไปเผยแพรดวยวิธีการ
ตางๆ เชน จัดพิมพในรายงานประจําป เอกสารวารสาร การนําเสนอตอที่ประชุม การจัดนิทรรศการ การ
เผยแพรทางวิทยุ โทรทัศนหรือ Web site 
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องคประกอบและเกณฑการใหคะแนน 
 การประเมินผลงานทางวิชาการ มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีองคประกอบและเกณฑ
การใหคะแนน ดังน้ี 
 1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ (50 คะแนน) 
  1.1 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ 20  คะแนน 
  1.2 ความถูกตองตามหลักวชิาการ 15 คะแนน 
  1.3 ความคิดริเริ่มสรางสรรค 10 คะแนน 
  1.4 การพิมพและการจัดทํารูปเลม 5 คะแนน 
 2. ประโยชนของผลงานทางวิชาการ (50 คะแนน) 
  2.1 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ หรือวิชาชีพ 15 คะแนน 
  2.2 ประโยชนตอผูเรียน ครู บคุลากรทางการศึกษา  
   การจัดการศึกษา หนวยงานการศึกษา และชุมชน 25  คะแนน 
  2.3 การเผยแพรในวงวิชาการ 10  คะแนน 
 
เกณฑการตดัสิน 

 

องคประกอบ 
วิทยฐานะ 

ชํานาญการพเิศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 

ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ 
- ผลการปฏิบัติงาน 
- ผลงานทางวิชาการ 
 

70% (เฉลี่ย) 
65% 
65% 

75% (เฉลี่ย) 
70% 
70% 

80% (เฉลี่ย) 
75% 
75% 

 
กรณี ก.ท. หรือ ก.ท.จ. แลวแตกรณี มีมติไมอนุมัติใหแจงขอสังเกตหรือเหตุผลใหผูเสนอขอรับการประเมินทราบ 

 
 

------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 



485 

วฐ.3/.... 
แบบรายงานผลการประเมินผลงานดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่

เพื่อใหพนักงานครูและบคุลากรทางการศึกษาเทศบาลมีวทิยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
สําหรับกรรมการประเมิน คณะที่ 2 

----------------------------------------- 
 

1. ขอมูลผูรับการประเมิน 
 ชื่อ-สกุล............................................... ตําแหนง..........................................วิทยฐานะ.................... 
 สํานัก/กอง/สถานศึกษา.........................................................เทศบาล............................................. 
 อําเภอ..........................................................จังหวัด....................................................................... 
 

2. ผลการประเมนิ  
รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (100 คะแนน) 
1. ผลงานตามหนาที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตําแหนง
และมาตรฐานวิทยฐานะ 

2. ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนงและ
คุณภาพการปฏิบัติงานมาตรฐานวิทยฐานะ 

3. ผลที่เกิดกับผูเรียน สถานศึกษา และชุมชน 

100  

รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน 100  
การประเมินผลงานทางวิชาการ (100 คะแนน) 
1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 

1.1 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ 
1.2 ความถูกตองตามหลักวิชาการ 
1.3 ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
1.4 การพิมพและการจัดทํารูปเลม 

2. ประโยชนของผลงานทางวิชาการ 
2.1 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
2.2 ประโยชนตอผูเรียน คร ูบุคลากรทางการศึกษา การจัดการ

ศึกษา หนวยงานการศึกษาและชุมชน 
2.3 การเผยแพรในวงวิชาการ 

100 
50  
(20) 
(15) 
(10) 
(5) 
50 
(15) 
 (25) 

 
(10) 

 

รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ 100  
รวมคะแนนเฉลี่ย 100  

 
 (ลงชื่อ).............................................กรรมการประเมิน 
  (.............................................) 
 วันที่.........เดือน...................พ.ศ............ 
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ขอสังเกตของกรรมการประเมิน (ชื่อผูรับการประเมนิ.....................................................................) 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 
 (ลงชื่อ).............................................กรรมการประเมิน 
  (.............................................) 
 วันที่.........เดือน...................พ.ศ............ 
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ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 

เร่ือง มาตรฐานทั่วไปกําหนดคาตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

............................... 

 โดยที่เปนการสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพ่ือใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ 
และเชี่ยวชาญพิเศษ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17(9) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในการ
ประชุมครั้งที่ 9/2549 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 ไดมีมติกําหนดคาตอบแทนในการตรวจประเมินผล
งานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพ่ือใหมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ ดังน้ี 
 1. คณะกรรมการประเมินผลงานสําหรับวิทยฐานะชํานาญการ (ประเมินผลงานดานวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน และดานผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่) อัตราคาตอบแทนคนละ 500 บาทตอผูขอรับการประเมิน 1 ราย 
 2. คณะกรรมการประเมินผลงานสําหรับวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และ
เชี่ยวชาญพิเศษ 
  2.1 คณะกรรมการประเมินผลงานดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน อัตราคาตอบแทนคนละ 250 บาทตอผูขอรับการประเมิน 1 ราย 
(เฉพาะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากบุคคลภายนอก) 
  2.2 คณะกรรมการประเมินผลงานดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ 
   - วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ในอัตราคนละ 800 บาทตอผูขอรับการประเมิน 1 ราย 
   - วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ในอัตราคนละ 1,300 บาทตอผูขอรับการประเมิน 1 ราย 
   - วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ในอัตราคนละ 3,000 บาทตอผูขอรับการประเมิน 1 ราย 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

   ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2550 
 
 

(นายอารีย วงศอารยะ) 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 

ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
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ที่ มท 0809.3/ว.143 สํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. 
 ถนนนครราชสีมา กทม. 10300 

      21  กันยายน  2550 

เรื่อง การเบิกจายคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เรียน ประธาน ก.จ.จ.,ก.ท.จ.,ก.เมืองพัทยา และ ก.อบต.จังหวัด ทุกแหง 

สิ่งที่สงมาดวย สําเนาระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนของขาราชการฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

 ดวยกระทรวงการคลังไดออกระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2550 ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 27 กรกฏาคม 2547 และวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 โดยมี
สาระสําคัญที่แกไขเพ่ิมเติม ดังน้ี 
 1. นิยามคําวา “ขาราชการ” หมายความรวมถึงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 2. ใหขาราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาซึ่งไดรับเงินวิทยฐานะตามกฎหมายวา
ดวยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง ไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือนในอัตราเทากับ
เงินวิทยฐานะที่ไดรับ เวนแตขาราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาซึ่งไดรับเงินวิทยฐานะชํานาญการ 
รายละเอียดตามสําเนาระเบียบที่สงมาพรอมน้ี 
 สํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. จึงขอสงสําเนาระเบียบกระทรวงการคลังดังกลาวมา
เพ่ือกรุณาแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติในการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนของขาราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยถือปฏิบัติตามนัยประกาศ 
ก.ท.จ. เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ขอ 34 และประกาศ 
ก.จ.จ. และ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขาราชการครูหรือ
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่กําหนดใหนํามาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลมาใชกับองคการบริหารสวนจังหวัดและองคการ
บริหารสวนตําบลโดยอนุโลม โดยใหขาราชการครูหรือพนักงานครูหรือบุคลากรทางการศึกษาซึ่งไดรับเงิน
วิทยฐานะตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง ไดรับเงินคาตอบแทน
รายเดือนในอัตราเทากับเงินวิทยฐานะที่ไดรับ เวนแตขาราชการครูหรือพนักงานครูหรือบุคลากร
ทางการศึกษาซึ่งไดรับเงินวิทยฐานะชํานาญการ โดยมีผลตั้งแตวันที่พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ 
และเงินประจําตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช หรือวันที่
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ดํารงตําแหนงที่มีเงินวิทยฐานะตามพระราชบัญญัติดังกลาว แลวแตกรณี ทั้งนี้ กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจะไดดําเนินการจัดสรรงบประมาณใหตอไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติตอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวสันต  วรรณวโรทร) 
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

เลขานุการ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. 
 
 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
โทร. 0-2241-9000 จอ 3242 โทรสาร 0-2243-8991 
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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
ของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2550 
---------------------------- 

 โดยที่เปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ เพ่ือใหเปนไปตาม
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 27 กรกฏาคม 2547 และวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา 21 (2) แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 กระทรวงการคลัง โดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงออกระเบียบไว ดังตอไปน้ี 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบงัคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “ขาราชการ” ตามความในขอ 4 ของระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจําของสวน
ราชการ พ.ศ. 2547 และใหใชความตอไปน้ีแทน 
 ““ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือน ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขาราชการตํารวจตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตํารวจแหงชาติ 
ขาราชการทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร ขาราชการฝายอัยการประเภทขาราชการ
ธุรการ ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ และขาราชการรัฐสภาสามัญตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา” 
 ขอ 4 ใหยกเลิกความในขอ 5 ของระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2547 
และใหใชความตอไปน้ีแทน 
 “ขอ 5 ใหขาราชการซึ่งไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหนงไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับ เวนแต
ขาราชการซึ่งไดรับเงินประจําตําแหนงระดับ 7 หรือตําแหนงที่เทียบเทา 
 ใหขาราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาซึ่งไดรับเงินวิทยฐานะตามกฎหมายวาดวย
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับ
เงินคาตอบแทนรายเดือนในอัตราเทากับเงินวิทยฐานะที่ไดรับ เวนแตขาราชการครูหรือบุคลากร
ทางการศึกษาซึ่งไดรับเงินวิทยฐานะชํานาญการ 



491 

 ใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีสิทธิไดรับทั้งเงินประจําตําแหนง ประเภท
บริหารและเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการ ไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือนในอัตราเทากับเงินประจํา
ตําแหนงประเภทบริหารหรือเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการที่สูงกวาเพียงทางเดียว” 
 ขอ 5 ใหยกเลิกความในขอ 6 ของระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2547 
และใหใชความตอไปน้ีแทน 
 “ขอ 6 ใหขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงระดับ 8 หรือ 8 ว หรือตําแหนงที่เทียบเทาซึ่งไมมีสิทธิ
ไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงไดรับเงินคาตอบแทนเปน
รายเดือนในอัตราเดือนละ 3,500 บาท 
 ใหขาราชการทหารหรือขาราชการตํารวจซึ่งดํารงตําแหนงที่มีลักษณะเปนงานสนับสนุน
ประเภทประสานงาน กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษา และงานมอบหมายพิเศษ และเปนตําแหนงที่เทียบเทากับ
ตําแหนงของขาราชการพลเรือนระดับ 9 ขึ้นไป ซ่ึงไมมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวย
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง ไดรับเงินคาตอบแทนเปนรายเดือนในอัตราเดือนละ 3,500 บาท ทั้งน้ี 
ไมรวมตําแหนงสํารองราชการ 
 ขาราชการประเภทอื่นนอกจากขาราชการตามวรรคสองซึ่งดํารงตําแหนงระดับ 9 หรือ
เทียบเทาขึ้นไป ซ่ึงไมมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนงแตปฏิบัติงานในตําแหนงซึ่งมีลักษณะงานเดียวกันกับขาราชการตามวรรคสอง ถาองคกรกลาง
บริหารงานบุคคลของขาราชการประเภทนั้นเห็นสมควรใหตําแหนงดังกลาวมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทน
เปนรายเดือนในอัตราเดือนละ 3,500 บาท ก็ใหเสนอคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแหงชาติ (กงช.) 
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ” 
 ขอ 6 ใหยกเลิกขอ 11 ของระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2547 
 ขอ 7 ใหขาราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการ
และลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2547 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบนี้ ไดรับเงินคาตอบแทนราย
เดือนดังกลาวนับแตวันที่พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มีผลใชบังคับ หรือวันที่ดํารงตําแหนงที่มีเงินวิทยฐานะตาม
พระราชบัญญัติดังกลาว แลวแตกรณี 
 ขอ 8 ใหขาราชการทหารหรือขาราชการตํารวจตามขอ 6 วรรคสอง ของระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและ
ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2547 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบนี้ ไดรับเงินคาตอบแทน
รายเดือนนับแตวันที่ 1 เมษายน 2547 
 ขอ 9 ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 

ประกาศ ณ วนัที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2550 
ฉลองภพ  สุสังกรณกาญจน 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลัง 
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ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.3/ว 40 

ถึง  สํานักงาน ก.ท.จ. ทุกจังหวัด และสํานักงาน ก.เมืองพัทยา 

 ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.1/ว 154 ลงวันที่ 
8 พฤศจิกายน 2545 ไดแจงขอแนะนําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหาร
สวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล น้ัน ปรากฏวาขอแนะนําประกาศกําหนดการจัด
โครงสรางสวนราชการภายในสวนราชการของเทศบาล ยังไมไดจัดสงโครงสรางสวนราชการภายใน
สํานัก/กองการศึกษา ไปใหสํานักงาน ก.ท.จ. ทุกจังหวัด และสํานักงาน ก.เมืองพัทยา ทราบ 

 ดังนั้น เพื่อการดําเนินการในเรื่องดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอสงโครงสราง
สวนราชการภายในสํานัก/กองการศึกษาของเทศบาลมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหเทศบาลในสังกัดและ
เมืองพัทยาทราบและถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 
 
 

สํานักงาน ก.ท. 
 

13 พฤศจิกายน 2545 
 
 
 
 

 
 
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
สวนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาทองถิ่น 
โทร. 0-2241-9055 
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สํานัก/กองการศึกษา 

 
สวนราชการที่ ก.ท.เดิม 

กําหนด 

สวนราชการที่ ก.ท.กําหนดใหม 
เทศบาลขนาดใหญ เทศบาลขนาดกลาง เทศบาลขนาดเลก็ 

ผอ.สํานัก ระดับ 9 ผอ.กอง ระดับ 8 ผอ.กอง ระดับ 8 ผอ.กอง ระดับ 7 หน.กอง ระดับ 6 
สํานักการศึกษา (9) 
แบงออกเปน 1 ฝาย 2 สวน 
ดังนี้ 
1. ฝายบริหารงานทั่วไป 

1) งานธุรการ 
2) งานการเงิน 

2. สวนการบริหารการศึกษา 
2.1 ฝายการเจาหนาที่ 

1) งานการเจาหนาที่ 
2) งานวางแผนบคุคล

และทะเบยีนประวัติ 
2.2 ฝายบริหารโรงเรยีน 

1) งานโรงเรียน 
2) งานกิจการนักเรียน 

2.3 ฝายวิชาการ 
1) งานบริหารวิชาการ 
2) งานนิเทศการศึกษา 

 
แบงออกเปน 1 ฝาย, 2 สวน, 
โรงเรียนและหนวย 
ศึกษานิเทศก ดังนี้ 
1. ฝายแผนงานและโครงการ 

1) งานแผนและโครงการ 
2) งานระบบสารสนเทศ 
3) งานงบประมาณ 
4) งานธุรการ 

2. สวนบริหารการศึกษา 
2.1 ฝายการเจาหนาที่ (7)  

1) งานการเจาหนาที่ 
2) งานวางแผนบคุคล
และทะเบยีนประวัติ 

2.2 ฝายกิจการโรงเรียน (7) 
1) งานการศึกษาปฐมวัย 
2) งานโรงเรียน 
3) งานกิจการโรงเรียน 

 
แบงออกเปน 3 ฝาย, 
โรงเรียน และหนวย
ศึกษานิเทศก ดังนี้ 
1) ฝายแผนงานและโครงการ 

1) งานแผนและโครงการ 
2) งานระบบสารสนเทศ 
3) งานงบประมาณ 
4) งานธุรการ 

2) ฝายบริหารการศึกษา (7) 
1) งานการเจาหนาที่ 
2) งานวางแผนบคุคลและ
ทะเบยีนประวัติ 

3) งานการศึกษาปฐมวัย 
4) งานโรงเรียน 
5) งานกิจการโรงเรียน 
6) งานสงเสริมคณุภาพ
และมาตรฐานหลกัสูตร 

7) งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

 
แบงออกเปน 3 ฝาย, 
โรงเรียน และหนวย
ศึกษานิเทศก ดังนี้ 
1) ฝายแผนงานและโครงการ 

1) งานแผนและโครงการ 
2) งานระบบสารสนเทศ 
3) งานงบประมาณ 
4) งานธุรการ 

2) ฝายบริหารการศึกษา (7) 
1) งานการเจาหนาที่ 
2) งานวางแผนบคุคลและ
ทะเบยีนประวัติ 

3) งานการศึกษาปฐมวัย 
4) งานโรงเรียน 
5) งานกิจการนักเรียน 
6) งานสงเสริมคณุภาพ
และมาตรฐานหลกัสูตร 

7) งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

 
แบงออกเปน 3 ฝาย, 
โรงเรียน และหนวย
ศึกษานิเทศก ดังนี้ 
1) ฝายแผนงานและโครงการ 

1) งานแผนและโครงการ 
2) งานระบบสารสนเทศ 
3) งานงบประมาณ 
4) งานธุรการ 

2) ฝายบริหารการศึกษา (6) 
1) งานการเจาหนาที่ 
2) งานวางแผนบคุคลและ
ทะเบยีนประวัติ 

3) งานการศึกษาปฐมวัย 
4) งานโรงเรียน 
5) งานกิจการนักเรียน 
6) งานสงเสริมคณุภาพ
และมาตรฐานหลกัสูตร 

7) งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

 
แบงออกเปน 17 งาน 
โรงเรียนและหนวย
ศึกษานิเทศก ดังนี้ 

1) งานแผนและโครงการ 
2) งานระบบสารสนเทศ 
3) งานงบประมาณ 
4) งานธุรการ 
5) งานการเจาหนาที่ 
6) งานวางแผนบคุคลและ
ทะเบยีนประวัติ 

7) งานการศึกษาปฐมวัย 
8) งานโรงเรียน 
9) งานกิจการนักเรียน 
10) งานสงเสริมคุณภาพและ
มาตรฐานหลักสูตร 

11) งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

 

หมายเหตุ ระดับตําแหนงใน (       ) เปนระดับตําแหนงสายงานผูบริหารที่ ก.ท.เดิม กําหนดไว 
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สวนราชการที่ ก.ท.เดิม 

กําหนด 

สวนราชการที่ ก.ท.กําหนดใหม 
เทศบาลขนาดใหญ เทศบาลขนาดกลาง เทศบาลขนาดเลก็ 

ผอ.สํานัก ระดับ 9 ผอ.กอง ระดับ 8 ผอ.กอง ระดับ 8 ผอ.กอง ระดับ 7 หน.กอง ระดับ 6 
3. สวนสงเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

3.1 ฝายการศกึษานอก
โรงเรียน  
1) งานการศึกษานอก
โรงเรียน 

2) งานหองสมุด 
3.2 ฝายสงเสริมศาสนาและ

วัฒนธรรม 
1) งานกิจการศาสนา 
2) งานสงเสริมประเพณี
ศิลปะวัฒนธรรม 

3.3 ฝายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 
1) งานกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 

2) งานกีฬาและ
นันทนาการ 

2.3 ฝายวิชาการ 
1) งานสงเสริมคณุภาพ
และมาตรฐานหลักสูตร 

2) งานพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 

3 สวนสงเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1 ฝายการศกึษานอกระบบ

และตามอัธยาศยั (7)  
1) งานการศึกษานอก
ระบบและตามอธัยาศัย 

2) งานฝกและสงเสริม
อาชีพ 

3) งานหองสมุด
พิพิธภัณฑ และ
เครือขายทางการ
ศึกษา 

3.2 ฝายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 
1) งานกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 

2) งานกีฬาและ
นันทนาการ 

3) ฝายสงเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม (7) 
1) งานการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศยั 

2) งานฝกและสงเสริมอาชีพ 
3) งานหองสมุด พิพิธภัณฑ
และเครือขายทางการ
ศึกษา 

4) งานกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 

5) งานกีฬาและนนัทนาการ 
6) งานกิจการศาสนา 
7) งานสงเสริม ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 

4. โรงเรียน (คญ. อจญ, 
ผอ.รร.) 

4.1 ฝายวิชาการ 
4.2 ฝายบริหาร    ผช.คญ,ผช.
                          อจญ. 
4.3 ฝายปกครอง  ผช.ผอ.ร.ร. 
4.4 ฝายบริการ 
5. หนวยศึกษานเิทศก 

3) ฝายสงเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม (7) 
1) งานการศึกษานอกระบบ

และตามอัธยาศยั 
2) งานฝกและสงเสริม

อาชีพ 
3) งานหองสมุด พิพิธภัณฑ

และเครือขายทางการ
ศึกษา 

4) งานกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 

5) งานกีฬาและนนัทนาการ 
6) งานกิจการศาสนา 
7) งานสงเสริม ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม 
4. โรงเรียน (คญ. อจญ, 

ผอ.รร.) 
4.1 ฝายวิชาการ 
4.2 ฝายบริหาร    ผช.คญ,ผช.
                          อจญ. 
4.3 ฝายปกครอง  ผช.ผอ.ร.ร. 
4.4 ฝายบริการ 
5. หนวยศึกษานเิทศก 

3) ฝายสงเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม (6) 
1) งานการศึกษานอกระบบ

และตามอัธยาศยั 
2) งานฝกและสงเสริม

อาชีพ 
3) งานหองสมุด พิพิธภัณฑ

และเครือขายทางการ
ศึกษา 

4) งานกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 

5) งานกีฬาและนนัทนาการ 
6) งานกิจการศาสนา 
7) งานสงเสริม ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม 
4. โรงเรียน (คญ. อจญ, 

ผอ.รร.) 
4.1 ฝายวิชาการ 
4.2 ฝายบริหาร    ผช.คญ,ผช.
                          อจญ. 
4.3 ฝายปกครอง  ผช.ผอ.ร.ร. 
4.4 ฝายบริการ 
5. หนวยศึกษานเิทศก 

12) งานการศึกษานอก
ระบบและตามอัธยาศัย 

13) งานฝกและสงเสรมิอาชีพ 
14) งานหองสมุด พิพิธภัณฑ

และเครือขายทางการ
ศึกษา 

15) งานกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 

16) งานกีฬาและ
นันทนาการ 

17) งานกิจการศาสนา 
18) งานสงเสริมประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม 
19) โรงเรยีน (ฝายวิชาการ, 

บริการ, ปกครอง
บริหาร) 

20) หนวยศึกษานิเทศก 
- เทศบาลอาจประกาศ
กําหนดงานที่เรียกชื่อ
อยางอืน่ได ทั้งนีข้ึ้นอยูกับ
คุณภาพและปรมิาณงาน 

หมายเหตุ ระดับตําแหนงใน (       ) เปนระดับตําแหนงสายงานผูบริหารที่ ก.ท.เดิม กําหนดไว 
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สวนราชการที่ ก.ท.เดิม 

กําหนด 

สวนราชการที่ ก.ท.กําหนดใหม 
เทศบาลขนาดใหญ เทศบาลขนาดกลาง เทศบาลขนาดเลก็ 

ผอ.สํานัก ระดับ 9 ผอ.กอง ระดับ 8 ผอ.กอง ระดับ 8 ผอ.กอง ระดับ 7 หน.กอง ระดับ 6 
 

กองการศึกษา (8,7,6) 
แบงออกเปน 1 งาน 2 ฝาย 
ดังนี้ 
1. งานธุรการ 
2. ฝายบริหารการศึกษา 

1. งานการเจาหนาที่ 
2. งานบริหารวิชาการ 
3. งานการเงิน 
4. งานโรงเรียน 

3. ฝายพัฒนาการศึกษา 
1) งานนิเทศการศึกษา 
2) งานกิจการนักเรียน 
3) งานการศึกษานอก

โรงเรียน 
ฝายการศึกษา (6) 

แบงออกเปน 3 งาน ดังนี้ 
1. งานธุรการ 
2. งานบริหารการศึกษา 
3. งานพัฒนาการศึกษา 

 
3.3 ฝายสงเสริมศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม (7) 
1) งานกิจการศาสนา 
2) งานสงเสริมประเพณี 

ศิลปะวัฒนธรรม 
4. โรงเรียน (คญ.อจญ,ผอ.รร.) 
4.1 ฝายวิชาการ 
4.2 ฝายบริหาร    ผช.คญ,ผช. 
                          อจญ. 
4.3 ฝายปกครอง  ผช.ผอ.ร.ร. 
4.4 ฝายบริการ 
5. หนวยศึกษานเิทศก 
- เทศบาลอาจประกาศกําหนด
ฝายทีเ่รยีกชื่ออยางอื่นได 
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับคณุภาพและ
ปริมาณงาน 

 
- เทศบาลอาจประกาศ
กําหนดฝายที่เรียกชื่ออยาง
อื่นได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ
คุณภาพและปรมิาณงาน 

 
- เทศบาลอาจประกาศ
กําหนดฝายที่เรียกชื่ออยาง
อื่นได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ
คุณภาพและปรมิาณงาน 

 
- เทศบาลอาจประกาศ
กําหนดฝายที่เรียกชื่ออยาง
อื่นได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ
คุณภาพและปรมิาณงาน 

 

 
หมายเหตุ ระดับตําแหนงใน (       ) เปนระดับตําแหนงสายงานผูบริหารที่ ก.ท.เดิม กําหนดไว 
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หน.กองการศึกษา 6 
(นักบริหารการศึกษา) 

หนวยศึกษานิเทศก 

หน.ง.แผนและโครงการ 
(นวช.กศ.) 

หน.ง.ธุรการ 
(จพง./จนท.ธุรการ) 

หน.ง.ระบบสารสนเทศ 
(นวช.กศ.) 

หน.ง.งบประมาณ 
(นวช./จพง./จนท.การเงิน

และบัญชี) 

หน.ง.การเจาหนาที่ 
(นวช.กศ.) 

หน.ง.วางแผน
บุคคลและ
ทะเบียน
ประวัติ
หลักสูตร 
(นวช.กศ.) 

หน.ง.โรงเรียน 
(นวช.กศ.) 

หน.ง.กิจการ
นักเรียน 
(สว.นร.) 

หน.ง.สงเสริม 
คุณภาพและ
มาตรฐาน
หลักสูตร 
(นวช.กศ.) 

หน.ง.พัฒนา
สื่อเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
ทางการศึกษา 
(นวช.กศ.) 

หน.ง.การศึกษา
นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย 
(นวช.กศ.) 

หน.ง.หองสมุด 
พิพิธภัณฑและ
เครือขายทาง 
การศึกษา 
บรรณรักษ/ 
จพง.หองสมุด/ 
จนท.หองสมุด 

หน.ง.กิจการ 
ศาสนา  
(นวช.กศ.) 

หน.ง.สงเสริม
ประเพณี 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 
(นวช.กศ.) 

หน.ง.กิจกรรม
เด็กและเยาวชน 
(จนท.สน.,     
จพง./จนท.
ศูนยเยาวชน) 

หน.ง.กีฬาและ
นันทนาการ 
(จนท.สน., 
จพง./จนท.
ศูนยเยาวชน) 

หน.ง.การศึกษาปฐมวัย 
(นวช.กศ.,จนท.สน.) หน.ง.ฝกและสงเสริมอาชีพ 

(นวช.กศ.) 
ผูบริหารสถานศึกษา 

ผูชวยผูบริหารสถานศึกษา 

ผูบริหารสถานศึกษา 

ผูชวยผูบริหารสถานศึกษา 
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หน.กองการศึกษา 6 
(นักบริหารการศึกษา) 

หนวยศึกษานิเทศก 

หน.ง.แผนและโครงการ 
(นวช.กศ.) 

หน.ง.ธุรการ 
(จพง./จนท.ธุรการ) 

หน.ง.ระบบสารสนเทศ 
(นวช.กศ.) 

หน.ง.งบประมาณ 
(นวช./จพง./จนท.การเงิน

และบัญชี) 

หน.ง.การเจาหนาที่ 
(นวช.กศ.) 

หน.ง.วางแผน
บุคคลและ
ทะเบียน
ประวัติ
หลักสูตร 
(นวช.กศ.) 

หน.ง.โรงเรียน 
(นวช.กศ.) 

หน.ง.กิจการ
นักเรียน 
(สว.นร.) 

หน.ง.สงเสริม 
คุณภาพและ
มาตรฐาน
หลักสูตร 
(นวช.กศ.) 

หน.ง.พัฒนา
สื่อเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
ทางการศึกษา 
(นวช.กศ.) 

หน.ง.การศึกษา
นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย 
(นวช.กศ.) 

หน.ง.หองสมุด 
พิพิธภัณฑและ
เครือขายทาง 
การศึกษา 
บรรณรักษ/ 
จพง.หองสมดุ /
จนท.หองสมุด 

หน.ง.กิจการ 
ศาสนา  
(นวช.กศ.) 

หน.ง.สงเสริม
ประเพณี 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 
(นวช.กศ.) 

หน.ง.กิจกรรม
เด็กและเยาวชน 
(จนท.สน.,     
จพง./จนท.
ศูนยเยาวชน) 

หน.ง.กีฬาและ
นันทนาการ 
(จนท.สน., 
จพง./จนท.
ศูนยเยาวชน) 

หน.ง.การศึกษาปฐมวัย 
(นวช.กศ.,จนท.สน.) หน.ง.ฝกและสงเสริมอาชีพ 

(นวช.กศ.) 
ผูบริหารสถานศึกษา 

ผูชวยผูบริหารสถานศึกษา 

ผูบริหารสถานศึกษา 

ผูชวยผูบริหารสถานศึกษา 
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ผอ.กองการศึกษา 8,7 
(นักบริหารการศึกษา 

หนวยศึกษานิเทศก 

หน.ง.แผนและโครงการ 
(นวช.กศ.) 

หน.ง.ธุรการ 
(จพง./จนท.ธุรการ) 

หน.ง.ระบบสารสนเทศ 
(นวช.กศ.) 

หน.ง.งบประมาณ 
(นวช./จพง./จนท.การเงิน

และบัญชี) 

หน.ฝ.แผนงานและโครงการ 
(นักบริหารการศึกษา) 

หน.ฝ.บริหารการศึกษา 
(นักบริหารการศึกษา) 7,6 

ผูบริหารสถานศึกษา 

ผูชวยผูบริหารฯ 

ผูบริหารสถานศึกษา 

ผูชวยผูบริหารฯ 

หน.ฝ.สงเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม  

(นักบริหารการศึกษา) 7,6 

ฝ.วิชาการ ฝ.ปกครอง ฝ.บริการ ฝ.บริหาร 

หน.ง.การเจาหนาที่ 
(นวช.กศ.) 

หน.ง.วางแผน
บุคคลและ
ทะเบียน
ประวัติ 
(นวช.กศ.) 

หน.ง.โรงเรียน 
(นวช.กศ.) 

หน.ง.กิจการ
นักเรียน 
(สว.นร.) 

หน.ง.สงเสริม 
คุณภาพและ
มาตรฐาน
หลักสูตร 
(นวช.กศ.) 

หน.ง.พัฒนา
สื่อเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
ทางการศึกษา 
(นวช.กศ.) 

หน.ง.การศึกษา
นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย 
(นวช.กศ.) 

หน.ง.หองสมุด 
พิพิธภัณฑและ
เครือขายทาง 
การศึกษา 
(บรรณรักษ,/ 
จพง.หองสมดุ , 
จนท.หองสมุด) 

หน.ง.กิจการ 
ศาสนา  
(นวช.กศ.) 

หน.ง.สงเสริม
ประเพณี 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 
(นวช.กศ.) 

หน.ง.กิจกรรม
เด็กและเยาวชน 
(จนท.สน.,     
จพง./จนท.
ศูนยเยาวชน) 

หน.ง.กีฬาและ
นันทนาการ 
(จนท.สน., 
จพง./จนท.
ศูนยเยาวชน) 

หน.ง.การศึกษาปฐมวัย 
(นวช.กศ.,จนท.สน.) หน.ง.ฝกและสงเสริมอาชีพ 

(นวช.กศ.) 
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ผอ.สํานักการศึกษา 9 
(นักบริหารการศึกษา 

หนวยศึกษานิเทศก 

หน.ง.แผนและโครงการ 
(นวช.กศ.) 

หน.ง.ธุรการ 
(จพง./จนท.ธุรการ) 

หน.ง.ระบบสารสนเทศ 
(นวช.กศ.) 

หน.ง.งบประมาณ 
(นวช./จพง./จนท.การเงิน

และบัญชี) 

หน.ฝ.แผนงานและโครงการ 
(นักบริหารการศึกษา) 

ผอ.สวนบริหารการศึกษา 
(นักบริหารการศึกษา) 8 

ผูบริหารสถานศึกษา 

ผูชวยผูบริหารฯ 

ผูบริหารสถานศึกษา 

ผูชวยผูบริหารฯ 

ผอ.สวนสงเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม  
(นักบริหารการศึกษา) 8 

ฝ.วิชาการ ฝ.ปกครอง ฝ.บริการ ฝ.บริหาร 

หน.ง.การเจาหนาที่ 
(นวช.กศ.) 

หน.ง.วางแผน
บุคคลและ
ทะเบียน
ประวัติ 
(นวช.กศ.) 

หน.ง.โรงเรียน 
(นวช.กศ.) 

หน.ง.กิจการ
นักเรียน 
(สว.นร.) 

หน.ง.สงเสริม 
คุณภาพและ
มาตรฐาน
หลักสูตร 
(นวช.กศ.) 

หน.ง.พัฒนา
สื่อเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
ทางการศึกษา 
(นวช.กศ.) 

หน.ง.การศึกษา
นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย 
(นวช.กศ.) 

หน.ง.หองสมุด 
พิพิธภัณฑและ
เครือขายทาง 
การศึกษา 
(บรรณรักษ/ 
จพง.หองสมุด/ 
จนท.หองสมุด) 

หน.ง.กิจการ 
ศาสนา  
(นวช.กศ.) 

หน.ง.สงเสริม
ประเพณี 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 
(นวช.กศ.) 

หน.ง.กิจกรรม
เด็กและเยาวชน 
(จนท.สน.,     
จพง./จนท.
ศูนยเยาวชน) 

หน.ง.กีฬาและ
นันทนาการ 
(จนท.สน., 
จพง./จนท.
ศูนยเยาวชน) 

หน.ง.การศึกษาปฐมวัย 
(นวช.กศ.,จนท.สน.) หน.ง.ฝกและสงเสริมอาชีพ 

(นวช.กศ.) 

หน.ฝ.การเจาหนาที่ 
(นักบริหารการศึกษา) 7 

หน.ฝ.กิจการโรงเรียนและ
นักเรียน 

(นักบริหารการศึกษา) 7 
หน.ฝ.วิชาการ 

(นักบริหารการศึกษา)  

หน.ฝ.การศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย 

(นักบริหารการศึกษา) 7 

หน.ฝ.สงเสริมศาสนา ศิลป 
และวัฒนธรรม 

(นักบริหารการศึกษา) 7 

หน.ฝ.กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 

(นักบริหารการศึกษา)  
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ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.3/ว 241   สํานักงาน ก.อบต. และ ก.จ. 
     ถนนราชสีมา กทม. 10300 

    5 กุมภาพันธ 2547 

เรื่อง แจงมติ ก.จ. และ ก.อบต. กําหนดกอง/สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนสวนราชการใน
โครงสรางการบริหารของ อบจ. และ อบต. 

เรียน ประธาน ก.จ.จ. และ ก.อบต.จังหวัด 

สิ่งที่สงมาดวย  1. รายงานการประชุม ก.จ. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2546 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2546 
    จํานวน 1 ชุด 
  2. หนาที่หลักของกอง/สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมฯ จํานวน 1 ชุด 

  ดวย ก.จ. ในการประชุมครั้งที่ 11/2546 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2546 และ ก.อบต.ในการ
ประชุม ครั้งที่ 11/2546 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2546 เห็นวาการจัดการศึกษาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพใหแกประเทศชาติและเปนหนาที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายที่ อบจ. และ อบต. 
ตองดําเนินการ ยิ่งไปกวานั้น รัฐบาลกําลังเรงรัดกระทรวงศึกษาธิการใหถายโอนสถานศึกษาในสังกัดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในปการศึกษา 2547 (พฤษภาคม 2547) จึงมีมติดังนี้ 
  1. แจงใหองคการบริหารสวนจังหวัดทุกแหงพิจารณาจัดต้ังสวนราชการระดับกองเพื่อ
รับผิดชอบการวางแผนและดําเนินการดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใหพิจารณากําหนดตําแหนง
ผูรับผิดชอบตามที่เห็นเหมาะสม เพื่อใหเตรียมดําเนินการรองรับการประเมิน ความพรอมในการจัดการศึกษา 
และรับโอนสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งใหเปลี่ยนชื่อจากกองสงเสริมการศึกษา และ
วัฒนธรรม มาเปนกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  2. แจงองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาจัดต้ังกอง/สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เพื่อเตรียมดําเนินการรองรับการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาและรับโอนสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการสําหรับอัตราตําแหนงใหพิจารณากําหนดตามความเหมาะสม 
  3. ทั้งนี้ การกําหนดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ
ของ ก.จ. หรือ ก.อบต. แลวแตกรณีและหาก อบจ. และ อบต. ไดดําเนินการจัดต้ังกองการศึกษาฯ หรือกําหนด
ตําแหนงผูรับผิดชอบดานการศึกษาแลว ขอใหรายงานผลการดําเนินการใหสํานักงาน ก.จ. และ ก.อบต. ทราบ 
เพื่อสนับสนุนการเตรียมการรองรับการประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายชุมพร พลรักษ) 
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

เลขานุการ ก.อบต. และ ก.จ. 

สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
สวนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาทองถิ่น 
โทร. 0-2241-9055, โทรสาร 0-2241-9055 
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หนาที่หลักของกอง/สวนการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ขององคการบริหารสวนจังหวัด 
หรือองคการบริหารสวนตําบล 

 
 1. การจัดทําแผนยุทธศาสตรทางการศึกษา ประกอบดวย 
  1.1 การจัดการศึกษาปฐมวัย 
   - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
   - อนุบาลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 
  1.2 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   - การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 
   - การเตรียมการถายโอนโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  1.3 การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
   - จัดคายเยาวชน 
   - จัดกิจกรรมชมรมกีฬาและนันทนาการตาง ๆ 

ฯลฯ 
  1.4 การจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพเยาวชน 
   - กลุมสนใจตาง ๆ  
   - การพัฒนาฝมือแรงงาน 

ฯลฯ 
 2. รวบรวมผลงานการมีสวนรวมสนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาแกสังกัดตาง ๆ 
 3. การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
 
 

-------------------------------------- 
 
 
หมายเหตุ 1. หนาที่ดังกลาวขางตนใหใชเพื่อการจัดตั้งกอง/สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ในระยะเริ่มแรก เพ่ือรองรับการประเมินความพรอม 
 2. โครงการ กอง/สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มาตรฐานกําหนดตําแหนงและการ

กําหนดอัตรากําลัง อยูในระหวางนําเสนอ ก.จ. และ ก.อบต. พิจารณา 
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ที่ มท 0809.3/ว 540   สํานักงาน ก.จ.และ ก.อบต.  
     ถนนราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 
    29 มีนาคม 2547 
เรื่อง แจงมติ ก.จ. และ ก.อบต. ในการกําหนดโครงสรางกอง/สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ 

อบจ. และ อบต. 
เรียน ประธาน ก.จ.จ. และ ก.อบต.จังหวัด 
อางถึง หนังสือสํานักงาน ก.จ. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/241 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2547 
สิ่งที่สงมาดวย  1. โครงสรางกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมขององคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 1 ชุด 
  2. โครงสรางกองสวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 ชุด 

  ตามหนังสือที่อางถึง สํานักงาน ก.จ. และ ก.อบต. ไดแจงใหองคการบริหารสวนจังหวัดและ
องคการบริหารสวนตําบล พิจารณาจัดต้ังกองหรือสวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อเตรียมดําเนินการ
รองรับการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษา และรับโอนสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นั้น 
  ก.จ. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2547 ไดมีมติให
กําหนดโครงสรางกอง/สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขององคการบริหารสวนจังหวัด และองคการบริหาร
สวนตําบล โดยใหองคการบริหารสวนจังหวัดและองคการบริหารสวนตําบลเลือกใชตามความจําเปนและความ
เหมาะสม ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามมติ ก.จ. และ ก.อบต. จึงให ก.จ.จ. และ ก.อบต. จังหวัด ดําเนินการดังนี้ 
  1. แจงใหองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณากําหนดโครงสรางกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ตามกรอบที่ ก.จ. มีมติ ทั้งนี้ ตามความจําเปนและเหมาะสมของแตละองคการบริหารสวนจังหวัด 
  2. แจงใหองคการบริหารสวนตําบลพิจารณากําหนดโครงสรางกองหรือสวนการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ตามกรอบที่ ก.อบต. มีมติ ทั้งนี้ ตามความจําเปนและเหมาะสมของแตละองคการบริหารสวนตําบล 
  3. ทั้งนี้ การกําหนดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ
ของ ก.จ. หรือ ก.อบต. แลวแตกรณีและหาก อบจ. และ อบต. ไดดําเนินการจัดต้ังกองการศึกษาฯ หรือกําหนด
ตําแหนงผูรับผิดชอบดานการศึกษาแลว ขอใหรายงานผลการดําเนินการใหสํานักงาน ก.จ. และ ก.อบต. ทราบ  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายชุมพร พลรักษ) 
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

เลขานุการ ก.ท. 

สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
สวนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาทองถิ่น 
โทร. 0-2241-9055 
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ขอเสนอแนะประกอบการพิจารณากําหนดโครงสรางและผูรับผดิชอบ 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ อบจ. 

ฝาย/งาน ลักษณะภารกิจ ผูรับผิดชอบ 

ฝายบริหาร
การศึกษา 
1. งานการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. ควบคุมดูแลและสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
2. พิจารณาจัดตั้งหรือยุบเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. สงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษา และสราง

ความสัมพันธกับชุมชน ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. สํารวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับใหเขาเรียนตาม 

พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ 
5. สนับสนุนสงเสริมงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา 
6. จัดทํารายงานการศึกษาและสถิติขอมูลตาง ๆ 
 

 
 
- นักบริหารการศึกษา 
 
 
- นักวิชาการศึกษา 
 
- สารวัตรนักเรียน 
 
 
 

2. งานแผนและ
วิชาการ 

 
 
 

1. จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

2. จัดระบบการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลสารสนเทศดาน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3. พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และเครือขายวิชาการเพื่อการศึกษา 
4. งานศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน 
 

- นักบริหารการศึกษา 
 
- นักวิชาการศึกษา 
 
 

3. งานนิเทศและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
 

1. นิเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและปฐมวัย 
2. ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
3. ประสานการประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
4. วิเคราะหและพัฒนาเกณฑมาตรฐานทางการศึกษา 
 

- นักบริหารการศึกษา 
 
- ศึกษานิเทศก 
 
 

4. งานการศึกษา
พิเศษ (กรณีที่
ถายโอนศูนย/
โรงเรียน
การศึกษา
พิเศษ) 

1. สงเสริมการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวมในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

2. สนับสนุนการคัดแยกเด็กที่มีความตองการพิเศษในสถานศึกษา
ในสังกัด 

3. สงเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาแกเด็กที่มี
ความตองการพิเศษ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

4. สนับสนุนศูนย/โรงเรียนการศึกษาพิเศษที่รับถายโอนจาก
กระทรวงศึกษาธกิาร 

- นักบริหารการศึกษา 
 
 
- นักวิชาการศึกษา 
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ฝาย/งาน ลักษณะภารกิจ ผูรับผิดชอบ 

ฝายสงเสริม 
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
1. งานการศึกษา

นอกระบบและ
สงเสริมอาชีพ 

 
 

 
 
 
1. ประสานการจัดการศึกษาผูใหญสายสามัญและอาชีพ 
2. สงเสริมการจัดการศูนยการเรียนชุมชน เพ่ือพัฒนาการเรียนรูและ

สงเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยแกประชาน 
3. สงเสริมการจัดหองสมุด ที่อานหนังสือพิมพ หรือศูนยเผยแพร

ขาวสารขอมูลแกประชาชน 
4. การจัดกิจกรรมกลุมสนใจเพื่อใหเยาวชนใหเวลาวางใหเปน

ประโยชนและเพ่ิมรายไดแกครอบครัว 

 
 
 
- นักบริหารการศึกษา 
- นักวิชาการศึกษา 
 
- บรรณารักษ/             
เจาพนักงาน/
เจาหนาที่หองสมุด 

2. งานกิจกรรม
พัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

 

1. จัดตั้งศูนยเยาวชน สนามกีฬา หรือ ลานกีฬาเพื่อเปนศูนยกลาง
การจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน 

2. จัด/สนับสนุนการจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาทักษะดานตางๆ แกเด็ก
และเยาวชน 

3. จัดชมรมหรือกลุมกีฬา ตลอดจนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดพัฒนาทักษะและหลีกเล่ียงยาเสพติด 

- เจาหนาที่สันทนาการ 
 
- เจาพนักงาน/
เจาหนาที่ศูนย
เยาวชน 

 

3. งานประเพณี 
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

 

1. จัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมสงเสริมจริยธรรม ศีลธรรม 
2. จัดงานประเพณีและสงเสริมการอนุรักษประเพณี และ ศิลปะ 

วัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ิน 
3. จัดกิจกรรมสงเสริมเอกลักษณของทองถ่ิน และประชาสัมพันธให

แพรหลาย 
4. รวบรวมขอมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน เพ่ือการอนุรักษ 

และศึกษาคนควา 
 

- นักบริหารการศึกษา 
- นักวิชาการศึกษา 
 
 

4. งานหองสมุด
ประชาชน 

1. บริหารจัดการหองสมุดประชาชนอําเภอ/จังหวัด ซึ่งถายโอนจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหบริการความรู 
หลากหลายสาขาแกประชาชน 

3. สงเสริมการสรางเครือขาย ถายทอดความรู และบริการ เอกสาร
ส่ิงพิมพเพ่ือประโยชนของประชาชน 

- บรรณารักษ 
- เจาพนักงานหองสมุด  
- เจาหนาที่หองสมุด 
 
 
 

5. งานบริหาร
ทั่วไป 

1. งานบริหารงานธุรการ 
2. บริหารจัดการ บํารุงรักษาอาคารสถานที่ และยานพาหนะ 
3. บริหารงานบุคคลและจัดทําระเบียบประวัติบุคลากร 
4. บริหารและควบคุมงบประมาณและจัดทําบัญชีถือจายเงินเดือนคาจาง 
5. ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เบิกจายเงินและจัดทําบัญชีทะเบียนพัสดุ 
6. ศึกษาและออกขอบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง ขององคการ

ปกครองสวนทองถ่ิน 

- นักบริหารการศึกษา 
 
 
- นักวิชาการศึกษา 
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ขอเสนอแนะประกอบการพิจารณากําหนดโครงสรางและผูรับผดิชอบ 
กอง/สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ อบต. 

 

ฝาย/งาน ลักษณะภารกิจ ผูรับผิดชอบ 

ฝาย/งานบริหาร
การศึกษา 
1. (งาน) การศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. ควบคุมดูแลและสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
2. พิจารณาจัดตั้งหรือยุบเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. สงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษา และสราง

ความสัมพันธกับชุมชน ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. สํารวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับใหเขาเรียน

ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ 
5. สนับสนุนสงเสริมงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา 
6. จัดทํารายงานการศึกษาและสถิติขอมูลตาง ๆ 
 

 
 
- นักบริหารการศึกษา 
 
- นักวิชาการศึกษา 
 
- สารวัตรนักเรียน 
 
 
 
 
 

2. (งาน) แผนและ
วิชาการ 

 
 
 
 
 
 

1. จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

2. จัดระบบการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลสารสนเทศดาน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3. พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และเครือขายวิชาการเพื่อ
การศึกษา 

4. งานศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน 
 

- นักบริหารการศึกษา 
 
- นักวิชาการศึกษา 
 
 
 
 
 

3. (งาน) การศึกษา
ปฐมวัย 

 
 
 
 

1. บริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
2. จัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. การสงเสริมการพัฒนาเด็กวัย 0-3 ป 
4. กํากับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยใหเปนไปตาม

มาตรฐาน 
 

- นักบริหารการศึกษา 
 
 
- นักวิชาการศึกษา 
 

4. งานนิเทศและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา (เฉพาะ 
อบต.ที่มี ผอ.กองฯ 
7) 

1. นิเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและปฐมวัย 
2. ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
3. ประสานการประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
4. วิเคราะหและพัฒนาเกณฑมาตรฐานทางการศึกษา 

- นักบริหารการศึกษา 
 
 
- ศึกษานิเทศก 
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ฝาย/งาน ลักษณะภารกิจ ผูรับผิดชอบ 

ฝาย/งานสงเสริม 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
1. (งาน) การศึกษา

นอกระบบและ
สงเสริมอาชีพ 

 
 
 
 
 
2. (งาน)กิจกรรม

พัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

 
 
 
 
3. (งาน) ประเพณี 

ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
4. (งาน) บริหารทั่วไป 

 
 
 
1. ประสานการจัดการศึกษาผูใหญสายสามัญและอาชีพ 
2. สงเสริมการจัดศูนยการเรียนชุมชน เพ่ือพัฒนาการเรียนรูและ

สงเสรมิการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยแกประชาชน 
3. สงเสริมการจัดหองสมุด ที่อานหนังสือพิมพ หรือศูนยเผยแพร

ขาวสารขอมูลแกประชาชน 
4. การจัดกิจกรรมกลุมสนใจเพื่อใหเยาวชนใชเวลาวางใหเปน

ประโยชนและเพ่ิมรายไดแกครอบครัว 
 
1. จัดตั้งศูนยเยาวชน สนามกีฬา หรือ ลานกีฬาเพื่อเปน

ศูนยกลางการจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน 
2. จัด/สนับสนุนการจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาทักษะดานตางๆ แก

เด็กและเยาวชน 
3. จัดชมรมหรือกลุมกีฬา ตลอดจนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดพัฒนาทักษะและหลีกเล่ียงยาเสพติด 
 
1. จัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมสงเสริมจริยธรรม ศีลธรรม 
2. จัดงานประเพณีและสงเสริมการอนุรักษประเพณี และ ศิลปะ 

วัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ิน 
3. จัดกิจกรรมสงเสริมเอกลักษณของทองถ่ิน และประชาสัมพันธ

ใหแพรหลาย 
4. รวบรวมขอมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน เพ่ือการ

อนุรักษ และศึกษาคนควา 
 
1. บริหารงานธุรการ 
2. บริหารจัดการ บํารุงรักษาอาคารสถานที่ และยานพาหนะ 
3. บริหารงานบุคคลและจัดทําทะเบียนประวัติบุคลากร 
4. บริหารและควบคุมงบประมาณและจัดทําบัญชีถือจายเงินเดือน

คาจาง 
5. ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เบิกจายเงินและจัดทําบัญชีทะเบียน

พัสดุ 
6. ศึกษาและออกขอบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

 
 
 
- นักบริหารการศึกษา 
- นักวิชาการศึกษา 
- บรรณารักษ/            
เจาพนักงาน/
เจาหนาที่หองสมุด 

 
 
 
- เจาหนาที่สันทนาการ 
 
- เจาพนักงาน/
เจาหนาที่ศูนย
เยาวชน 

 
 
- นักบริหารการศึกษา 
- นักวิชาการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
- นักบริหารการศึกษา 
 
 
- นักวิชาการศึกษา 
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ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) 

 เร่ือง การกําหนดโควตาและวงเงินการเลื่อนข้ันเงินเดือน คาจาง และเงินตอบแทนพิเศษ 
  สําหรับขาราชการและลูกจางประจําขององคการบริหารสวนจังหวัด 

------------------------------ 

 อาศัยอํานาจตามมาตรา 17 (5) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 และขอ 41 แหงประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เร่ือง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การ
รับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และขอ 8 แหงประกาศ
คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลสําหรับลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 คณะกรรมการกลาง
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2546 เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 2546 
ไดมีมติเห็นชอบใหกําหนดโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณีพิเศษ กําหนดวงเงินที่ใชในการเลื่อนขั้น
เงินเดือนสําหรับขาราชการและลูกจางประจําขององคการบริหารสวนจังหวัด เชนเดียวกันกับขาราชการ
พลเรือนและลูกจางประจําของสวนราชการโดยอนุโลม 

 ทั้งน้ี ใหถือปฏิบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือนตั้งแตครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 เมษายน 2546 เปนตนไป 

 ประกาศ ณ วนัที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2546 
 

 
 

(นายประชา มาลีนนท) 
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบตัิราชการแทน 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
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ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) 

 เร่ือง การกําหนดโควตาและวงเงินการเลื่อนข้ันเงินเดือน คาจาง และเงินตอบแทนพิเศษ 
  สําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําของเทศบาล 

------------------------------ 

 อาศัยอํานาจตามมาตรา 17 (5) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และขอ 42 แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน 
การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และขอ 8 แหง
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
สําหรับลูกจางของเทศบาล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) 
ในการประชุมครั้งที่ 2/2546 เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2546 ไดมีมติเห็นชอบใหกําหนดโควตาการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน กรณีพิเศษ กําหนดวงเงินที่ใชในการเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานเทศบาลและ
ลูกจางประจําของเทศบาล เชนเดียวกันกับขาราชการพลเรือนและลูกจางประจําของสวนราชการโดย
อนุโลม 

 ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือนตั้งแตครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 เมษายน 2546 เปนตนไป 

 ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2546 
 

 
 

(นายประชา มาลีนนท) 
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบตัิราชการแทน 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
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ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) 

เร่ือง การกําหนดโควตาและวงเงินการเลื่อนข้ันเงินเดือน คาจาง และเงินตอบแทนพเิศษ 
สําหรับพนักงานสวนตําบลและลูกจางประจําขององคการบริหารสวนตําบล 

------------------------------ 

 อาศัยอํานาจตามมาตรา 17 (5) ประกอบมาตรา 26 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และขอ 43 แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย 
การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบล ลงวันที่ 
22 พฤศจิกายน 2544 และขอ 8 แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2544 คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2546 เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ 
2546 ไดมีมติเห็นชอบใหกําหนดโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณีพิเศษ กําหนดวงเงินที่ใชในการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบลและลูกจางประจําขององคการบริหารสวนตําบล เชนเดียวกันกับ
ขาราชการพลเรือนและลูกจางประจําของสวนราชการโดยอนุโลม 

 ทั้งน้ี ใหถือปฏิบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือนตั้งแตครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 เมษายน 2546 เปนตนไป 

 ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2546 
 

 
 

(นายประชา มาลีนนท) 
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบตัิราชการแทน 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
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ระเบียบกระทรวงการคลงั 

วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจํา 
ผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงข้ันสูงของอันดับหรือตําแหนง 

พ.ศ. 2544 
------------------------- 

 ดวยคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 3 เมษายน 2544 เห็นชอบใหเปลี่ยนการเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการปละ 2 ครั้ง ตามผลการประเมินการปฏิบัติงานครั้งแรกในวันที่ 1 เมษายน และ ครั้งที่สองใน
วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกป โดยเริ่มตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2544 เปนตนไป และเห็นชอบใหขาราชการ
ผูที่ไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนคร่ึงขั้น หรือหน่ึงขั้น แตไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ ใหไดรับ
เงินตอบแทนพิเศษในอัตรารอยละ 2 (กรณีครึ่งขั้น) และรอยละ 4 (กรณีหน่ึงขั้น) ของเงินเดือน โดยให
จายเปนรายเดือน เปนระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแตวันที่ระบุในคําสั่งใหเลื่อนเงินเดือนและใหนํา
หลักเกณฑดังกลาวใชกับลูกจางประจําของสวนราชการดวย 
 ฉะนั้น เพ่ือใหการเบิกจายเงินตอบแทนพิเศษเปนไปโดยถูกตอง และคลองตัวในทางปฏิบัติ 
อาศัยอํานาจตามขอ 53 แหงระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 และที่แกไขเพิ่มเติม ซ่ึงออก
ตามความในมาตรา 21 (2) แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพ่ิมเติม และ
มาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม กระทรวงการคลัง 
จึงกําหนดระเบียบไวดังตอไปน้ี 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนพิเศษ
ของขาราชการและลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง พ.ศ. 2544” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2544 เปนตนไป 
 ขอ 3 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอ่ืนใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือ
ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
  “ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ 
ประเภทตางๆ ซ่ึงไดรับเงินเดือนตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 
  “ลูกจางประจํา” หมายความวา ลูกจางประจํารายเดือนตามระเบียบวาดวยการจาย
คาจางลูกจางของสวนราชการ 
 ขอ 5 ขาราชการและลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงของอันดับหรือ
ตําแหนง ใหไดรับเงินตอบแทนพิเศษครึ่งขั้น หรือหน่ึงขั้น โดยเกณฑการพิจารณาของขาราชการผูไดรับ
เงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ ใหรวมอยูในกลุมเดียวกับขาราชการผูไดรับเงินเดือนไมถึงขั้นสูงของอันดับ 
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สําหรับเกณฑการพิจารณาของลูกจางประจําผูไดรับคาจางถึงขั้นสูงของตําแหนง ใหรวมอยูในกลุม
เดียวกับลูกจางประจําผูไดรับคาจางไมถึงขั้นสูงของตําแหนงและพิจารณาตามหลักเกณฑและวิธีการ
เดียวกับการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการและการเลื่อนขั้นคาจางของลูกจางประจํา และใหเบิกจายตาม
หลักเกณฑและอัตราดังน้ี 
  5.1 กรณีไดรับการพิจารณาเงินตอบแทนพิเศษครึ่งขั้น ใหไดรับเงินตอบแทนพิเศษ
ในอัตรารอยละ 2 ของเงินเดือนหรือคาจางที่ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง 
  5.2 กรณีไดรับการพิจารณาเงินตอบแทนพิเศษหน่ึงขั้น ใหไดรับเงินตอบแทน
พิเศษในอัตรารอยละ 4 ของเงินเดือนหรือคาจางที่ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง 
  5.3 การคํานวณเงินตอบแทนพิเศษตามขอ 5.1 และขอ 5.2 ถามีเศษของบาทให
ปดทิ้ง 
  5.4 การจายเงินตอบแทนพิเศษใหจายเปนรายเดือนทุกๆ 6 เดือน นับตั้งแตวันที่
ระบุในคําสั่งใหไดรับเงินตอบแทนพิเศษในแตละครั้ง 
  5.5 กรณีไมไดรับการพิจารณาใหไดรับเงินตอบแทนพิเศษ ใหเบิกจายเงินเดือนใน
อัตราขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนงตามเดิม 
 ขอ 6 ขาราชการและลูกจางประจําที่มีสิทธิไดรับเงินตอบแทนพิเศษไมเต็มเดือนใหเบิก
จายเงินตอบแทนพิเศษตามหลักเกณฑการจายเงินเดือนในเดือนน้ัน 
 ขอ 7 ขาราชการและลูกจางประจําซึ่งไดรับเงินตอบแทนพิเศษตามขอ 5 ตอมาไดรับคําสั่ง
ใหเลื่อนอันดับหรือตําแหนง ใหถือปฏิบัติดังน้ี 
  (1) กรณีไดรับคําสั่งใหเลื่อนอันดับหรือตําแหนง และไดรับคําสั่งใหเลื่อนเงินเดือน
หรือเลื่อนขั้นคาจางดวย ใหไดรับเงินตอบแทนพิเศษถึงวันกอนวันที่ระบุในคําสั่งใหเลื่อนเงินเดือนหรือ
เลื่อนขั้นคาจาง 
  (2) กรณีไดรับคําสั่งใหเลื่อนอันดับหรือตําแหนง โดยไมไดรับคําสั่งใหเลื่อนเงินเดือน
หรือเลื่อนขั้นคาจาง ใหไดรับเงินตอบแทนพิเศษตามหลักเกณฑขอ 5.4 
 ขอ 8 ใหวางฎีกาเบิกเงินตอบแทนพิเศษจากเงินงบประมาณหมวดคาตอบแทน ใชสอย 
และวัสดุ รหัสหมวดรายจาย 300 รหัสหมวดรายจายยอย รายการ “เงินตอบแทนพิเศษของขาราชการผู
ไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ รหัส 330” รายการ “เงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจําผูไดรับ
คาจางถึงขั้นสูงของตําแหนง รหัส 340” พรอมทั้งแนบสําเนาคําสั่งใหไดรับเงินตอบแทนพิเศษเพื่อ
ประกอบการเบิกจายและรับรองในคําสั่งกรณีจํานวนขาราชการและลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือ
คาจางถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนงที่ไดรับการพิจารณาเงินตอบแทนพิเศษหนึ่งขั้นเม่ือรวมกับ
ขาราชการและลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางไมถึงขั้นสูงของอันดับหรือของตําแหนงตองไม
เกินรอยละ 15 ของจํานวนขาราชการหรือลูกจางประจํา ณ วันที่ 1 มีนาคม แลวแตกรณี โดยใหสวน
ราชการเปนผูควบคุมจํานวนผูที่ไดรับการพิจารณาเงินตอบแทนพิเศษหนึ่งขั้นดังกลาว 
 ขอ 9 ขาราชการและลูกจางประจําซึ่งจะตองพนจากราชการเพราะเกษียณอายุไมมีสิทธิ
ไดรับเงินตอบแทนพิเศษตามระเบียบนี้ 



515 

 ขอ 10 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินตอบแทนพิเศษ ซ่ึงมิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ให
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการเบิกจายเงินเดือนขาราชการโดยอนุโลม 
 ขอ 11 ในกรณีมีปญหาหรือไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหหารือหรือขอทําความตกลง
กับกระทรวงการคลัง 
 ขอ 12 ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
   ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 
 

 
 
 

(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลัง 
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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจํา 

ผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงข้ันสูงหรือใกลถึงข้ันสูงของอันดับหรือตําแหนง 
พ.ศ. 2550 

------------------- 

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนพิเศษ
ของขาราชการและลูกจางประจําผูไดรับเงินเอืนหรือคาจางถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง พ.ศ. 2544 
เพ่ือใหการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษเปนไปโดยถูกตอง มีความคลองตัวในการปฏิบัติและ สอดคลองกับ
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 12 ธันวาคม 2549 ที่อนุมัติใหปรับปรุงหลักเกณฑการจายเงิน ตอบแทนพิเศษ
สําหรับขาราชการและลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 3 เมษายน 2544 โดยใหเพ่ิมกรณีขาราชการและลูกจางประจําที่มีสิทธิไดรับ 
คาตอบแทนพิเศษ เน่ืองจากไดรับพิจารณาใหเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือขั้นคาจางดีเดน หน่ึงขั้นครึ่ง ใหไดรับ 
คาตอบแทนพิเศษในอัตรารอยละ 6 และกรณีที่ขาราชการหรือลูกจางประจําที่มีขั้นเงินเดือนหรือขั้น
คาจาง ใกลถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนงไดรับการประเมินใหเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือขั้นคาจางเกินกวาขัน้ 
ที่เหลืออยูใหมีสิทธิไดรับคาตอบแทนพิเศษโดยนําผลการเลื่อนขั้นสวนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับ 
เปนคาตอบแทนในอัตรารอยละ 2 หรือรอยละ 4 แลวแตกรณี 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (2) แหงพระราชบัญญัติการงบประมาณ พ.ศ. 2502 
กระทรวงการคลังดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกระเบียบไว ดังตอไปน้ี 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษ
ของขาราชการและลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงหรือใกลถึงขั้นสูงของอันดับ หรือ
ตําแหนง พ.ศ. 2550” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนพิเศษของ
ขาราชการและลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง พ.ศ. 2544 
 บรรดาขอบังคับ และคําสั่งอ่ืนใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบน้ี หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
 “ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ แตละประเภท
ซ่ึงไดรับเงินเดือนตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง โดยไดรับเงินเดือน ถึงขั้นสูงของ
อันดับอยูกอนรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบนั้นๆ (1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม) และให
หมายความรวมถึงขาราชการที่ไดรับเงินเดือนใกลถึงขั้นสูงของอันดับดวย 
 “ลูกจางประจํา” หมายความวา ลูกจางประจํารายเดือนตามระเบียบวาดวย การจายคาจาง
ลูกจางของสวนราชการ ที่ไดรับคาจางถึงขั้นสูงของตําแหนงอยูกอนรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
รอบน้ันๆ (1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม) และใหหมายความรวมถึงลูกจางประจําที่ไดรับคาจางใกลถึงขั้นสูง
ของตําแหนงดวย 
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 “ใกลถึงขั้นสูง” หมายความวา กอนถึงขั้นสูงสุดครึ่งขั้นหรือหน่ึงขั้นของอันดับ หรือตําแหนง 
 ขอ 5 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการหรือเลื่อนขั้นคาจาง ของลูกจางประจํา
ตามระเบียบนี้ ใหนํามาคํานวณรวมอยูในกลุมเดียวกับขาราชการหรือลูกจางประจํา ในรอบการประเมิน
ขั้นเงินเดือนหรือขั้นคาจางตามปกติ 
 ขอ 6 การเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการ ใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการเลื่อนขั้น
เงินเดือนที่องคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการแตละประเภทกําหนด สําหรับการเลื่อนขั้นคาจาง
ของลูกจางประจํา ใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด โดยใหเบิกจายตามหลักเกณฑ
และอัตรา ดังน้ี 
  6.1 กรณีมีขั้นเงินเดือนหรือขั้นคาจางถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง อยูกอนรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหเบิกจายตามหลักเกณฑและอัตรา ดังน้ี 
   6.1.1 กรณีไดรับการประเมินใหเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือขั้นคาจางครึ่งขั้นให
เบิกจายคาตอบแทนพิเศษในอัตรารอยละ 2 ของเงินเดือนหรือคาจางที่ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง 
   6.1.2 กรณีไดรับการประเมินใหเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือขั้นคาจางหนึ่งขั้นให
เบิกจายคาตอบแทนพิเศษในอัตรารอยละ 4 ของเงินเดือนหรือคาจางที่ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง 
   6.1.3 กรณีไดรับการประเมินใหเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือขั้นคาจางดีเดน
หน่ึงขั้นครึ่ง ใหเบิกจายคาตอบแทนพิเศษในอัตรารอยละ 6 ของเงินเดือนหรือคาจางที่ถึงขั้นสูงของอันดับ
หรือตําแหนง 
   6.1.4 กรณีไมไดรับการประเมินใหเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือขั้นคาจางใหเบิกจาย
เงินเดือนหรือคาจางในอัตราขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนงตามเดิม 
  6.2 กรณีมีขั้นเงินเดือนหรือขั้นคาจางใกลถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนงและไดรับ
การประเมินใหเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือขั้นคาจางเกินกวาขั้นเงินเดือนหรือขั้นคาจางที่เหลืออยูในอันดับหรือ
ตําแหนงน้ัน ใหเลื่อนขั้นที่ไดรับการประเมินจนถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนงกอน และนําจํานวนขั้น
ที่เหลือจากการเลื่อนขั้นดังกลาวมาเบิกจายเปนคาตอบแทนพิเศษในอัตรารอยละ 2 กรณีเหลือครึ่งขั้น 
หรือรอยละ 4 กรณีเหลือหน่ึงขั้น 
  6.3 ขาราชการและลูกจางประจําซึ่งจะตองพนจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุ
ราชการ ไมมีสิทธิไดรับการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษตามระเบียบนี้ 
 ขอ 7 ขาราชการและลูกจางประจําซึ่งไดรับคาตอบแทนพิเศษตามขอ 6.1 หรือ 6.2 ตอมา
ไดรับคําสั่งใหเลื่อนอันดับหรือตําแหนง ใหปฏิบัติ ดังน้ี 
  7.1 กรณีไดรับคําสั่งใหเลื่อนอันดับหรือตําแหนงที่สูงขึ้น โดยไดรับการเลื่อนขั้น
เงินเดือนหรือเลื่อนขั้นคาจางเพิ่มขึ้นดวย ใหเบิกจายคาตอบแทนพิเศษถึงวันกอนวันที่ระบุในคําสั่งให
เลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนขั้นคาจาง 
  7.2 กรณีไดรับคําสั่งใหเลื่อนอันดับหรือตําแหนง โดยไมมีการเลื่อนขั้นเงินเดือน
หรือไมมีการเลื่อนขั้นคาจาง ใหเบิกจายคาตอบแทนพิเศษตามหลักเกณฑของขอ 6.1 หรือ 6.2 ตามเดิม
ตอไป 
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 ขอ 8 การจายคาตอบแทนพิเศษใหจายเปนรายเดือนตามอัตราที่ไดรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในแตละรอบการประเมินนับแตวันที่ระบุในคําสั่งใหไดรับคาตอบแทนพิเศษ และกรณีที่มีสิทธิ
ไดรับคาตอบแทนพิเศษไมเต็มเดือน ใหเบิกจายคาตอบแทนพิเศษในเดือนน้ันตามหลักเกณฑการจาย
เงินเดือนโดยอนุโลม ทั้งน้ี เม่ือคํานวณแลวมีเศษสตางคใหปดทิ้ง 
 ขอ 9 ใหสวนราชการออกคําสั่งการไดรับคาตอบแทนพิเศษตามระเบียบนี้จากเงินงบประมาณ 
งบดําเนินการ รายการคาตอบแทน และสงคําขอเบิกเงินซึ่งตรวจสอบถูกตองแลวพรอมดวยบันทึก รหัส
งบประมาณ แหลงของเงิน และกิจกรรมหลัก ใหกรมบัญชีกลาง สํานักงาน คลังจังหวัด หรือสํานักงาน
คลังจังหวัด ณ อําเภอ 
 คําสั่งประกอบคําขอเบิกเงินคําสั่งการไดรับคาตอบแทนพิเศษ ใหเก็บไวที่สวนราชการ
เพ่ือใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ 
 ขอ 10 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษ ซึ่งมิไดกําหนดไวในระเบียบนี้
ใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการเบิกจายเงินเดือนขาราชการโดยอนุโลม 
 ขอ 11 ในกรณีมีปญหาหรือไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหหารือขอทําความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง 
 ขอ 12 ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 

ประกาศ ณ วนัที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2550 

ฉลองภพ  สุสังกรณกาญจน 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลัง 
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ที่ มท 0809.3/ว. 100   สํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
     ถนนนครราชสีมา กทม. 10300 

    5 กรกฎาคม 2549 

เรื่อง การเบิกจายเงินสวัสดิการสําหรับขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลาการทางการศึกษาทองถิ่น 

เรียน ประธาน ก.จ.จ.,ก.ท.จ.,ก.เมืองพัทยา และ ก.อบต.จังหวัด ทุกแหง 

อางถึง หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว.59 ลงวันที่ 1 เมษายน 2548 

สิ่งที่สงมาดวย บัญชีเทียบระดับตําแหนงขาราชการหรือพนักงานครูฯ จํานวน 1 ชุด 

  ตามมติ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2548 เม่ือวันที่ 24 และ 25 กุมภาพันธ 2548 
เห็นชอบการปรับปรุงระบบตําแหนงขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลาการทางการศึกษาทองถิ่นจาก
ระบบจําแนกระดับตําแหนง เปนระบบตําแหนงที่มีวิทยฐานะและไดรับเงินเดือนตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ 
และเงินประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 รายละเอียดตามหนังสือที่
อางถึง น้ัน 

  ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ 6/2549 เม่ือวันที่ 22 มิถุนายน 2549 มีมติ
เห็นชอบกําหนดแนวทางปฏิบัติใหเทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด และองคการบริหาร
สวนตําบลถือปฏิบัติในการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร เงินชวยเหลือบุตร และเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล สําหรับขาราชการหรือพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาทองถิ่นที่ไดรับการปรับปรุงระบบตําแหนงดังกลาว ดังน้ี 
  1.  การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการใหใชการเทียบตําแหนงตามบัญชี
เทียบระดับตําแหนงขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทองถิ่นที่สงมาพรอมน้ี 
  2. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการรับรองสิทธิในการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร เงินชวยเหลือบุตร และเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ใหใชหลักการเทียบ
ตําแหนงตามขอ 1 เปนแนวทางปฏิบัติ สําหรับการรับรองการใชสิทธิในการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรและการรักษาพยาบาลของผูดํารงตําแหนงครูผูชวยที่ไดรับเงินเดือนขั้น 9,790 บาท
ขึ้นไป และผูดํารงตําแหนงในอันดับ คศ.1 ที่ไดรับเงินเดือนขั้น 9,790 บาทขึ้นไป ใหมีอํานาจรับรอง
การใชสิทธิของตนเองตามนัยประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 และประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ
พนักงานสวนทองถิ่น ลงวันที่ 2 กันยายน 2542 
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  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติตอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวสันต วรรรณวโรทร) 
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

เลขานุการ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
 
 
 
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
สวนสงเสริมการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
โทร. 0-2241-9000 ตอ 3242 โทรสาร 0-2243-8991 
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บัญชเีทียบระดับตําแหนงขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทองถิ่น 
เพื่อประโยชนในการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

(แนบทายหนงัสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 100 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549) 
 
ลําดับที ่ ตําแหนงขาราชการหรือพนักงานครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาทองถิ่นที่ไดรับเงินเดือนในอันดับ 
เทียบเทาตําแหนง

ระดับ 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
3 
4 
5 
6 

 
ครูผูชวย 
1.1 ไดรับเงินเดือนตั้งแตขั้นที่ 4 ของอันดับขึ้นไป 
1.4 ไดรับเงินเดือนตั้งแตขั้นที่ 1 ถึงขั้นที่ 3.5 ของอันดับ 
1.5 ไดรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นที่ 1 ของอันดับ 
คศ. 1 
2.1 ไดรับเงินเดือนตั้งแตขั้นที่ 3 ของอันดับขึ้นไป 
2.2 ไดรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นที่ 3 ของอันดับ 
คศ.2 
คศ.3 
คศ.4 
คศ.5 
6.1 ไดรับเงินเดือนตั้งแตขั้นที่ 4 ของอันดับขึ้นไป 
6.2 ไดรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นที่ 4 ของอันดับ 
 

 
 
5 
4 
3 
 
6 
5 
7 
8 
9 
 

11 
10 

 
 
 

สํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
โทร. 0-2241-9000 ตอ 3242 
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ที่ มท 0809.4/ว. 70   สํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
     ถนนราชสีมา กทม. 10300 
    17 พฤษภาคม 2550 

เรื่อง ซักซอมการบรรจุและแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษา 

เรียน ประธาน ก.จ.จ.,ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด 

 ดวยจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหงขอหารือเกี่ยวกับการบรรจุและแตงต้ังบุคคล
ใหดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษา สันทนาการ บรรณารักษ และนักวิชาการวัฒนธรรม ซึ่งเปนตําแหนงประเภท
บุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น วาจะตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือไม 
อยางไร เนื่องจากมีขอขัดแยงกันระหวางมาตรฐานและหลักเกณฑของคณะกรรมการกลางขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ที่ 
มท 0209.2/ว 8 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2549 
 สํานักงาน ก.ท., ก.จ. และ ก.อบต. ขอเรียนวา ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
เรื่อง ตําแหนงและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 
2550 ไดกําหนดใหปรับปรุงการกําหนดตําแหนงของพนักงานครูเทศบาลไมสังกัดสถานศึกษา ออกจากระบบ
วิทยฐานะ มาใชระบบจําแนกตําแหนง (พีซี) และกําหนดใหตําแหนงนักวิชาการศึกษา สันทนาการ บรรณารักษ 
และนักวิชาการวัฒนธรรม เปนตําแหนงประเภทบุคลากรทางการศึกษา สายงานการศึกษานอกระบบและ
สงเสริมการศึกษา ที่เริ่มตนจากระดับ 3-7 และมิไดกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงใหตองมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลและองคการบริหารสวนจังหวัดตองนําประกาศดังกลาวมาใช
โดยอนุโลม ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2549 และ
ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2549 
ดังนั้น การบรรจุและแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษา สันทนาการ บรรณารักษ และนักวิชาการ
วัฒนธรรม ในปจจุบัน จึงสามารถบรรจุและแตงต้ังได โดยไมตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวสันต วรรรณวโรทร) 
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

เลขานุการ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
สวนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาทองถิ่น 
โทร. 0-2241-9000 ตอ 3242, โทรสาร 0-2241-9055 



523 

 

ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.4/ว. 103   สํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
     ถนนราชสีมา กทม. 10300 

    2 สิงหาคม 2550 

เรื่อง ซักซอมการบรรจุและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงครูผูชวยหรือครูขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เรียน ประธาน ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา 

อางถงึ  1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 668 ลงวันที่ 20 เมษายน 2550 
 2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 669 ลงวันที่ 20 เมษายน 2550 

 ตามหนังสือที่อางถึง ไดแจงการจัดสรรอัตราครูผูสอน ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากร
สนับสนุนการสอน (พนักงานจางตามภารกิจ) สําหรับสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
ขาดแคลนอัตรากําลัง และการจัดสรรอัตราครูผูสอนสําหรับสถานศึกษาที่ถายโอนมาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ทั้งในกรณีทดแทนครูไมสมัครใจถายโอนและจัดสรรใหครบตามเกณฑ น้ัน 

 ปรากฏวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีการหารือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเปน
จํานวนมาก เกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูผูชวย และตําแหนงครู ที่
วางหรือที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติม ดังน้ันเพ่ือใหการดําเนินการสรรหาเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง
โปรงใส และเปนธรรม จึงขอซักซอมแนวทางปฏิบัติในการสรรหา ดังน้ี 
 1. ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอัตราตําแหนงครูผูชวยหรือตําแหนงครูวาง หรือ
ไดรับการจัดสรรอัตราตําแหนงดังกลาวเพิ่มเติม ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาดําเนินการสรรหา
บุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาวไดวิธีการใด วิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีการในกรณีที่มี
อัตราวางหลายอัตรา ทั้งน้ี องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองไมมีบัญชีผูสอบแขงขันไดตําแหนงครูผูชวยใน
สาขาวิชาเอกที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความตองการขึ้นบัญชีไว โดยใหดําเนินการสรรหาตาม
วิธีการตางๆ กลาวคือ 
  1.1 การสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงครูผูชวย หรือ 
  1.2 การขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูผูชวย หรือ 
  1.3 การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไมตองสอบแขงขันสําหรับครูอัตราจางเพ่ือบรรจุและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูผูชวย หรือ 
  1.4 การยายผูดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงครูผูชวย และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรอง
สิทธิการประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา มาดํารงตําแหนงครูผูชวย โดยใหไดรับเงินเดือนในอัตราเดิม 
หรือหากอัตราเงินเดือนเดิมไมมีก็ใหไดรับเงินเดือนในอัตราที่ใกลเคียงและสูงขึ้น ทั้งน้ี จะตองเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขมเปนระยะเวลา 2 ป กอนจะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู รับ
เงินเดือนอันดับ คศ.1 สําหรับบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ดํารงตําแหนง
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สันทนาการ นักวิชาการศึกษา นักวิชาการวัฒนธรรม และบรรณารักษ ที่ดํารงตําแหนงในระดับ 6 – 7 ให
ยายมาดํารงตําแหนงครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 และอัตราเงินเดือนเดิมได 
  อน่ึง หากมีผูที่ประสงคจะยายมาดํารงตําแหนงครูผูชวยหรือตําแหนงครู มีอัตรา
เงินเดือนเกินกวาอัตราเงินเดือนตามตําแหนงที่ไดรับการจัดสรร และองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดปรับ
เกลี่ยเงินงบประมาณแลว ปรากฏวาไมเกินวงเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นก็สามารถที่จะยายบุคคลดังกลาวมาดํารงตําแหนงครูผูชวย หรือตําแหนงครู ไดแลวแตกรณี โดย
ใหไดรับเงินเดือนในอัตราเดิมและนับอายุราชการตอเน่ืองได  
  1.5 การรับโอนบุคคลในตําแหนง วิทยฐานะ อันดับ และอัตราเงินเดือนเดียวกัน กรณี
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถรับโอนบุคคลมาดํารงตําแหนง วิทยฐานะ อันดับและอัตรา
เงินเดือนเดียวกันกับตําแหนงวิทยฐานะ อันดับและอัตราเงินเดือนที่ไดรับการจัดสรรได องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นก็อาจปรับลดตําแหนงเปนตําแหนงครูผูชวยได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด) แลวแตกรณี และใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการสรรหาโดยวิธีการตามขอ 1.1, 1.2, 1.3 และ 1.4 ได หรือ 
 2. ในกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีสถานศึกษาถายโอน ใหพิจารณาดําเนินการสรรหา
บุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูผูชวยและตําแหนงครู ดังน้ี 
  2.1 การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูผูชวย หากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะดําเนินการสรรหาโดยการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไมตองสอบแขงขันเพ่ือบรรจุ
และแตงตั้งครูอัตราจางซึ่งปฏิบัติหนาที่สอนในสถานศึกษาที่ถายโอนมาดํารงตําแหนงครูผูชวย องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นก็สามารถดําเนินการได โดยครูอัตราจางที่จะเขารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ
ไมตองสอบแขงขันฯ จะตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่ ก.ท.กําหนด ในกรณีครูอัตราจาง
ดังกลาวมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงไมครบ 3 ป ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอคณะกรรมการ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด) แลวแตกรณี พิจารณายกเวน
คุณสมบัติดังกลาวไดเปนกรณีเฉพาะราย ทั้งน้ี ตองเปนครูอัตราจางที่ปฏิบัติหนาที่สอนในสถานศึกษา
ถายโอนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นกอนวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 และปจจุบันตองมีสถานะการ
จางเปนครูอัตราจางหรือพนักงานจางซึ่งปฏิบัติหนาที่สอนในสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
น้ันแลว 
  2.2 การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู สําหรับอัตราทดแทนครู
ที่ไมสมัครใจถายโอน ใหดําเนินการสรรหาโดยวิธีการรับโอน กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถ
รับโอนบุคคลมาดํารงตําแหนงวิทยฐานะ อันดับและอัตราเงินเดือนเดียวกันกับตําแหนง วิทยฐานะ อันดับ
และอัตราเงินเดือนที่ไดรับการจัดสรรได องคกรปกครองสวนทองถิ่นก็อาจปรับลดตําแหนงเปนตําแหนง
ครูผูชวยได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จ.จ., ก.ท.จ. 
และ ก.อบต.จังหวัด) แลวแตกรณี และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการสรรหาโดยวิธีการ
สอบแขงขัน หรือขอใชบัญชีผูสอบแขงขันได หรือรับโอนบุคคลในตําแหนง อันดับและอัตราเงินเดือน
เดียวกันหรือวิธีการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไมตองสอบแขงขันฯ หรืออาจดําเนินการโดยวิธีการยาย
ผูดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
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ตําแหนงครูผูชวย และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิการประกอบวิชาชีพครูของ
คุรุสภา มาดํารงตําแหนงครูผูชวยดังกลาวได 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นายวสันต วรรรณวโรทร) 
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

เลขานุการ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
 
 
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
สวนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาทองถิ่น 
โทร. 0-2241-9000 ตอ 3242, โทรสาร 0-2241-9055 
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ที่ มท 0809.4/1717    สํานักงาน ก.ท.  
      ถนนราชสีมา กทม. 10300 

    3 พฤษภาคม 2550 

เรื่อง หารือคุณวุฒิการศึกษา 

เรียน ประธาน ก.ท.จ.สมุทรปราการ 

อางถึง หนังสือจังหวัดสมุทรปราการ ที่ มท 0874.2/83 ลงวันที่ 26 มกราคม 2550 

 ตามที่จังหวัดสมุทรปราการขอหารือวา คุณวุฒิปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) 
และปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนคุณวุฒิที่ ก.ท. รับรอง
เปนคุณวุฒิทางการศึกษา ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงนักวิชาการศึกษาหรือไม น้ัน 

 สํานักงาน ก.ท. ขอเรียนวา คุณวุฒิปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) และปริญญา
โทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา สามารถบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 ได 
โดยไมตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้งนี้ เปนไปตามนัยแหงประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล เรื่อง ตําแหนงและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 
5 มกราคม 2550 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวสันต วรรรณวโรทร) 
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

เลขานุการ ก.ท. 
 
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
สวนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาทองถิ่น 
โทร. 0-2241-9000 ตอ 3242  
โทรสาร 0-2241-9055 
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ที่ มท 0809.4/1596   สํานักงาน ก.อบต.  
     ถนนราชสีมา กทม. 10300 

    27 เมษายน 2550 

เรื่อง ขอหารือการขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงพนักงานครูเทศบาล 

เรียน ประธาน ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา 

สิ่งที่สงมาดวย สําเนาหนังสือองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวละคร ที่ นม 96301/076  
  ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2550 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวละคร ขอหารือวาจะสามารถขอใชบัญชีผู
สอบแขงขันไดในตําแหนงครูผูชวย ตามประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2548 ราย
นางจุติรัตนา ระเบียบนา เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบล ในตําแหนงนักวิชาการศึกษา คศ.
1 ไดหรือไม 
 สํานักงาน ก.อบต.ขอเรียนวา คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2548 เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ 2548 ไดมีมติใหตําแหนงอาจารย 1 และอาจารย 2 เปน
ตําแหนงที่เกี่ยวของเก้ือกูลกันกับตําแหนงนักวิชาการศึกษา และตําแหนงครูผูชวยเปนตําแหนงที่
เทียบเทากับตําแหนงอาจารย 1 ระดับ 3 จึงถือไดวาตําแหนงครูผูชวยเปนตําแหนงที่เกี่ยวของเก้ือกูลกัน
กับตําแหนงนักวิชาการศึกษา ดังน้ัน หากบัญชีสอบแขงขันของเทศบาลเมืองบุรีรัมยเปนกรณีการ
สอบแขงขันที่กําหนดวันสอบแขงขันกอนวันที่ 24 กุมภาพันธ 2549 องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว
ละครก็สามารถขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงครูผูชวย ตามบัญชีดังกลาว มาบรรจุและแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 ได โดยไมตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้งนี้ เปนไปตามนัย
แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง ตําแหนงและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2550 ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลตองนํามาใชโดย
อนุโลม ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2549 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจงองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวละครทราบตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(นายวสันต วรรรณวโรทร) 
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

เลขานุการ ก.อบต. 
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
สวนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาทองถิ่น 
โทร. 0-2241-9000 ตอ 3242  
โทรสาร 0-2241-9058 
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ที่ มท 0809.4/207   สํานักงาน ก.อบต.  
     ถนนราชสีมา กทม. 10300 

    18 พฤษภาคม 2550 

เรื่อง ขอหารือเรื่องการบรรจุและแตงตั้งพนักงานสวนตําบล 

เรียน ประธาน ก.อบต.จังหวัดหนองคาย 

สิ่งที่สงมาดวย สําเนาหนังสือองคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อ ที่ 73701/519  
  ลงวันที่ 13 กันยายน 2549 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลบานเด่ือ ขอหารือวาจะสามารถขอใชบัญชีผูสอบแขงขัน
ไดในตําแหนงครูผูชวย ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 รายนายเศรษฐศาสตร สุขรมย 
มาบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงนักวิชาการศึกษา ระดับ 3 ไดหรือไม เพ่ือถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 

 สํานักงาน ก.อบต.ขอเรียนวา องคการบริหารสวนตําบลที่ไมมีบัญชีผูสอบแขงขันไดใน
ตําแหนงใดอาจบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันไดโดยขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดของกระทรวง ทบวง กรม 
ในตําแหนงเดียวกันกับตําแหนงที่จะบรรจุเขารับราชการได กรณีน้ีหมายความรวมถึงบัญชีผูสอบแขงขัน
ไดของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดวย ทั้งนี้ เปนไปตามนัยประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล (แกไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2550 แตกรณีองคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อ จะ
ขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตําแหนงครูผูชวยมาบรรจุแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงนักวิชาการศึกษาซึ่งไมใชตําแหนงเดียวกัน จึงไมสามารถดําเนินการได 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจงองคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อทราบตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวสันต วรรรณวโรทร) 
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

เลขานุการ ก.อบต. 
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
สวนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาทองถิ่น 
โทร. 0-2241-9000 ตอ 3242  
โทรสาร 0-2241-9055 
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ที่ มท 0809.4/2674   สํานักงาน ก.ท.  
     ถนนราชสีมา กทม. 10300 
    9 กรกฏาคม 2550 

เรื่อง ขอหารือตําแหนงสันทนาการเกื้อกูลกับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 

เรียน ประธาน ก.ท.จ.สงขลา 

สิ่งที่สงมาดวย สําเนาหนังสือเทศบาลตําบลพะตง ดวนที่สุด ที่ สข 53306/394 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2550 

 ดวยเทศบาลตําบลพะตง ขอหารือวาตําแหนงสันทนาการเปนตําแหนงเกื้อกูลกับตําแหนง
นักวิชาการศึกษาหรือไม หากเปนตําแหนงเกื้อกูลกัน สามารถนําระยะเวลาการดํารงตําแหนงอาจารย 1 
และอาจารย 2 มานับเปนระยะเวลาที่เกี่ยวของและเกื้อกูลกันกับตําแหนงสันทนาการไดครึ่งหน่ึงของ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานในตําแหนงอาจารย 1 และอาจารย 2 เพ่ือประโยชนในการพิจารณาคุณสมบัติใน
การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น เชนเดียวกับตําแหนงนักวิชาการศึกษา หรือไม 

 สํานักงาน ก.ท ขอเรียนวา ตําแหนงสันทนาการและนักวิชาการศึกษา เปนตําแหนงที่เกี่ยวของ
และเกื้อกูล ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.1/ว 54 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 
และคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2548 เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ 
2548 มีมติใหสามารถนําระยะเวลาการดํารงตําแหนงอาจารย 1 และอาจารย 2 มานับเปนระยะเวลาที่
เกี่ยวของเก้ือกูลกันกับตําแหนงนักวิชาการศึกษาไดครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการปฏิบัติงานในตําแหนง
อาจารย 1 และอาจารย 2 เพ่ือประโยชนในการพิจารณาคุณสมบัติในการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น ผูดํารงตําแหนงสันทนาการ จึงสามารถนําระยะเวลาการดํารงตําแหนง
อาจารย 1 และอาจารย 2 มานับเปนระยะเวลาที่เกี่ยวของและเกื้อกูลกันไดครึ่งหน่ึงเชนเดียวกัน 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงเทศบาลตําบลพะตงถือปฏิบัติตอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวสันต วรรรณวโรทร) 
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

เลขานุการ ก.ท. 
 
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
สวนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาทองถิ่น 
โทร. 0-2241-9000 ตอ 3242  
โทรสาร 0-2241-9058 
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ที่ มท 0809.4/762   สํานักงาน ก.อบต.  
     ถนนราชสีมา กทม. 10300 

    28 กุมภาพันธ 2550 

เรื่อง หารือการปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิ 

เรียน ประธาน ก.อบต.จังหวัดนครพนม 

สิ่งที่สงมาดวย สําเนาหนังสือองคการบริหารสวนตําบลโพนจาน ที่ นพ 76701/1084  
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลโพนจาน ขอหารือวา นางศรจรัส ปองหลักคํา ตําแหนง
นักวิชาการศึกษา 3 สามารถนําคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการและการประเมินโครงการ 
จากสถาบันราชภัฏนครพนม มาขอปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิ ขั้น 8,360 บาท ไดหรือไม 

 สํานักงาน ก.อบต.ขอเรียนวา เน่ืองจากมาตรฐานกําหนดตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง ตําแหนงและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2550 ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลตองนํามาอนุโลม
ใช ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2549 
มิไดกําหนดใหคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง นักวิชาการศึกษา 3 
ดังน้ัน นางศรจรัส ปองหลักคํา จึงไมสามารถนําคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการและการ
ประเมินโครงการ จากสถาบันราชภัฏนครพนม มาขอปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิได 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวสันต วรรรณวโรทร) 
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

เลขานุการ ก.อบต. 
 
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
สวนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาทองถิ่น 
โทร. 0-2241-9000 ตอ 3242  
โทรสาร 0-2241-9055 
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ที่ มท 0809.4/760   สํานักงาน ก.ท.  
     ถนนราชสีมา กทม. 10300 
    28 กุมภาพันธ 2550 

เรื่อง หารือการปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิ 

เรียน ประธาน ก.ท.จ.ปทุมธานี 

สิ่งที่สงมาดวย สําเนาหนังสือเทศบาลตําบลธัญบุรี ที่ ปท 52701/2208 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 

 ดวยเทศบาลตําบลธัญบุรี ขอหารือวา นางสาวนัยนา สุนารักษ ตําแหนงนักวิชาการ
ศึกษา คศ1 สามารถนําคุณวุฒิปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา มาปรับ
อัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิ ขั้น 9,320 บาท ไดหรือไม และถาสามารถปรับอัตราเงินเดือนได จะ
ไดรับการปรับอัตราเงินเดือนตั้งแตเม่ือใด 

 สํานักงาน ก.ท ขอเรียนวา เน่ืองจากมาตรฐานกําหนดตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง ตําแหนงและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2550 มิไดกําหนดใหคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต
และปริญญาโท เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 ดังนั้น ผูที่ดํารงตําแหนง
นักวิชาการศึกษา 3 จึงไมสามารถนําคุณวุฒิดังกลาวมาปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิได แต
สามารถนําคุณวุฒิปริญญาโทมาใชลดระยะเวลาการดํารงตําแหนงในการเลื่อนจากระดับ 3 เปนระดับ 4 
ใหเหลือ 1 ป ได และเม่ือไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษา 4 แลว ก็สามารถนําคุณวุฒิ
ปริญญาโทที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 4 มาขอปรับอัตราเงินเดือนให
ไดรับตามคุณวุฒิได 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจงเทศบาลตําบลธัญบุรีทราบตอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวสันต วรรรณวโรทร) 
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

เลขานุการ ก.ท. 
 
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
สวนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาทองถิ่น 
โทร. 0-2241-9000 ตอ 3242 โทรสาร 0-2241-9055 
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ที่ มท 0809.4/1441   สํานักงาน ก.ท.  
     ถนนราชสีมา กทม. 10300 
    18 เมษายน 2550 

เรื่อง หารือการเลื่อนวิทยฐานะ 

เรียน ประธาน ก.ท.จ.อุตรดิตถ 

อางถึง หนังสือจังหวัดอุตรดิตถ ดวนที่สุด ที่ มท 0886.2/170 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 

 ตามที่จังหวัดอุตรดิตถขอหารือวา นายเจนพนธ จันทรเชื้อ ตําแหนงศึกษานิเทศก คศ.1 
อัตราเงินเดือน 15,170 บาท สังกัดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ ซ่ึงผานการประเมินเพ่ือใหมีวิทยฐานะ
ศึกษานิเทศกชํานาญการ จะไดเลื่อนไปรับเงินเดือนในอันดับ คศ.2 อัตราเงินเดือน 15,230 บาท หรือไม น้ัน 

 สํานักงาน ก.ท.ขอเรียนวา นายเจนพนธ จันทรเชื้อ ตําแหนงศึกษานิเทศก คศ.1 รับ
เงินเดือนในอัตรา 15,170 บาท ซ่ึงสูงกวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.2 และผานการประเมินเพ่ือใหมีวิทยฐานะ
ศึกษานิเทศกชํานาญการจึงตองรับเงินเดือนในอันดับ คศ.2 อัตราเงินเดือน 15,230 บาท ซ่ึงเปนขั้นที่
เทียบไดตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแตละอันดับที่ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาจะไดรับเม่ือไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและวิทยฐานะ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวสันต วรรรณวโรทร) 
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

เลขานุการ ก.ท. 
 
 
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
สวนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาทองถิ่น 
โทร. 0-2241-9000 ตอ 3242  
โทรสาร 0-2241-9055 
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ที่ มท 0809.4/1266   สํานักงาน ก.ท.  
     ถนนราชสีมา กทม. 10300 
    19 พฤษภาคม 2548 

เรื่อง หารือการรับโอน (ยาย) พนักงานครูเทศบาลไมสังกัดสถานศึกษา 

เรียน ประธาน ก.ท.จ.สุพรรณบุรี 

อางถึง หนังสือสํานักงานเทศบาลตําบลอูทอง ที่ สพ 61301/32 ลงวันที่ 10 มกราคม 2548 

 ดวยเทศบาลตําบลอูทองขอหารือกรณี นายสุบิน วิเชียรศรี ขาราชการครู ตําแหนงอาจารย 
2 ระดับ 7 สังกัดโรงเรียนบานทาพระยาจักร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ วา สามารถโอน (ยาย) มาดํารงตําแหนง
นักวิชาการศึกษา ระดับ 7 กองการศึกษา เทศบาลตําบลอูทอง ไดหรือไม และสามารถนับระยะเวลา
เกื้อกูลไดหรือไม อยางไร 

 สํานักงาน ก.ท. พิจารณาแลวเห็นวา คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2548 เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ 2548 ไดมีมติใหสามารถนําระยะเวลาการดํารงตําแหนง
อาจารย 1 และอาจารย 2 มานับเปนระยะเวลาที่เกี่ยวของเกื้อกูลกันกับตําแหนงนักวิชาการศึกษาได
ครึ่งหน่ึงของระยะเวลาการปฏิบัติงานในตําแหนงอาจารย 1 และอาจารย 2 เพ่ือประโยชนในการเลื่อนและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ดังน้ัน กรณี นายสุบิน วิเชียรศรี ซ่ึงมีคุณวุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร
บัณฑิต ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา และมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนง
อาจารย 1 และอาจารย 2 รวมเปนระยะเวลา 22 ป 5 เดือน จึงสามารถโอน (ยาย) มาดํารงตําแหนง
นักวิชาการศึกษา ระดับ 7 ได อยางไรก็ตาม การโอน (ยาย) มาดํารงตําแหนงดังกลาว ซ่ึงเปนตําแหนง
ผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณน้ัน นายสุบิน วิเชียรศรี จะตองผานการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานหรือ
ผลงานตามประกาศกําหนดการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นดวย 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(นายชุมพร พลรักษ) 
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

เลขานุการ ก.ท. 
 
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
สวนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาทองถิ่น 
โทร. 0-2241-9000 ตอ 3242  
โทรสาร 0-2241-9058 
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ที่ มท 0809.4/2456   สํานักงาน ก.ท.  
     ถนนราชสีมา กทม. 10300 
    27 มิถุนายน 2550 

เร่ือง ขอหารือการรับโอน (ยาย) ขาราชการครู มาดํารงตําแหนงสันทนาการ 

เรียน ประธาน ก.ท.จ.สมุทรปราการ 

อางถึง หนังสือจังหวัดสมุทรปราการ ที่ มท 0874.2/1435 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 

 ตามที่จังหวัดสมุทรปราการ ขอหารือวา เทศบาลตําบลบางเสาธง จะสามารถรับโอน (ยาย) 
นายวิจิตร แกวแพง ขาราชการครู อันดับ คศ.2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 มา
ดํารงตําแหนงสันทนาการ คศ.2 ไดหรือไม และมีแนวทางปฏิบัติในกรณีดังกลาวอยางไร น้ัน 

 สํานักงาน ก.ท. ขอเรียนวา คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 
2/2548 เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ 2548 มีมติใหสามารถนําระยะเวลาการดํารงตําแหนงอาจารย 1 และ
อาจารย 2 มานับเปนระยะเวลาที่เก่ียวของเก้ือกูลกันกับตําแหนงนักวิชาการศึกษาไดครึ่งหนึ่งของระยะเวลา
การปฏิบัติงานในตําแหนงอาจารย 1 และอาจารย 2 ประกอบกับตําแหนงนักวิชาการศึกษาเปนตําแหนงที่
เกี่ยวของเกื้อกูลกันกับตําแหนงสันทนาการ ดังนั้น เทศบาลตําบลบางเสาธง จึงสามารถรับโอน (ยาย) 
นายวิจิตร แกวแพง ตําแหนงครู อันดับ คศ.2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ซ่ึงมี
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงอาจารย 1, และอาจารย 2 และตําแหนงครู อันดับ คศ.2 เปนระยะเวลา 18 ป 
ซ่ึงเม่ือนับระยะเวลาครึ่งหน่ึงของการดํารงตําแหนงสายครูผูสอน นายวิจิตร แกวแพง จึงมีระยะเวลาดํารง
ตําแหนง 9 ป ครบตามหลักเกณฑการประเมินเพื่อยาย โอน และรับโอนใหดํารงตําแหนงนอกระดับควบ 
มาดํารงตําแหนงสันทนาการ 7 ได ทั้งนี้ ตองมีการประเมินเพื่อปรับปรุงการกําหนดตําแหนงกอน และ
นายวิจิตร แกวแพง จะตองผานการประเมินบุคคล ผลการปฏิบัติงานและผลงาน กอนเขาสูตําแหนงดังกลาว 
และเนื่องจากตําแหนงสันทนาการเปนตําแหนงที่ไมมีวิทยฐานะหากนายวิจิตร แกวแพง เปนผูมีวิทยฐานะ 
และโอน (ยาย) มาดํารงตําแหนงสันทนาการ ใหถือวาวิทยาฐานะนั้นส้ินสุดลง เน่ืองจากเปนการโอน (ยาย) 
มาดํารงตําแหนงที่ไมมีวิทยฐานะ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(นายวสันต วรรรณวโรทร) 
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

เลขานุการ ก.ท. 
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
สวนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาทองถิ่น 
โทร. 0-2241-9000 ตอ 3242  
โทรสาร 0-2241-9055 
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ที่ มท 0809.4/1935   สํานักงาน ก.อบต.  
     ถนนราชสีมา กทม. 10300 
    18 พฤษภาคม 2550 

เรื่อง หารือเงินวิทยฐานะของขาราชการครูที่โอนมาเปนพนักงานสวนตําบล 

เรียน ประธาน ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ 

อางถึง หนังสือจังหวัดเพชรบูรณ ที่ มท 0854.2/5133 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2550 

 ตามที่จังหวัดเพชรบูรณ ขอหารือวา นายสายันต บุญนิล ตําแหนงครู คศ.2 วิทยฐานะครู
ชํานาญการ อัตราเงินเดือน 26,650 บาท สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ซ่ึงโอน 
(ยาย) มาดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษา คศ.1 สังกัดองคการบริหารสวนตําบลบอรัง จะยังคงไดรับเงิน
วิทยฐานะหรือไม น้ัน 

 สํานักงาน ก.อบต. ขอเรียนวาประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง 
ตําแหนงและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2550 
กําหนดใหปรับปรุงการกําหนดตําแหนงของพนักงานครูเทศบาลไมสังกัดสถานศึกษา ไดแก ตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา ผูอํานวยการกองการศึกษา นักบริหาร
การศึกษา นักวิชาการศึกษา สันทนาการ บรรณารักษ และนักวิชาการวัฒนธรรม ออกจากระบบวิทย
ฐานะและมาใชระบบจําแนกตําแหนง (พีซี) ตําแหนงดังกลาวจึงเปนตําแหนงที่ไมมีวิทยฐานะ ดังน้ัน หาก
องคการบริหารสวนตําบลบอรัง ดําเนินการรับโอน (ยาย) ผูดํารงตําแหนงครู คศ.2 สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 มาดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษา และผูที่โอน (ยาย) มีวิทยฐานะ ให
ถือวาวิทยฐานะดังกลาวสิ้นสุดลง เน่ืองจากเปนการโอนมาดํารงตําแหนงที่ไมมีวิทยฐานะ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวสันต วรรรณวโรทร) 
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

เลขานุการ ก.อบต. 
 
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
สวนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาทองถิ่น 
โทร. 0-2241-9000 ตอ 3242  
โทรสาร 0-2241-9055 
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ที่ มท 0809.4/2671   สํานักงาน ก.ท.  
     ถนนราชสีมา กทม. 10300 
    9 กรกฎาคม 2550 
เรื่อง หารือวิทยฐานะระดับนักบริหารการศึกษา คศ.2 
เรียน ประธาน ก.ท.จ.สุโขทัย 
อางถึง หนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ มท 0880.2/846 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2550 

 ตามที่จังหวัดสุโขทัยขอหารือวา วาที่รอยตรีมงคล สีขาว ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา 
คศ.2 วิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการ ซึ่งสอบคัดเลือกไดในตําแหนงนักบริหารการศึกษา คศ.2 
(ผูอํานวยการกองการศึกษา) เทศบาลตําบลทุงหลวง จะมีวิทยฐานะชํานาญการ และไดรับเงินคาวิทยฐานะ
ตอเนื่องไดหรือไม 
 สํานักงาน ก.ท.ขอเรียนวา ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบคัดเลือกเปลี่ยน
สายงานผูบริหารสถานศึกษาทุกสังกัดเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูบริหารการศึกษาของเทศบาล ประกาศ ณ 
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2549 กําหนดใหผูดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา รับเงินเดือนในอันดับ คศ.2 
(อัตราเงินเดือนไมตํ่ากวาขั้นตํ่าของอันดับ คศ.2) มาแลวไมนอยกวา 2 ป สามารถสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน
มาดํารงตําแหนงนักบริหารการศึกษา รับเงินเดือนในอันดับ คศ.2 ซึ่งหมายถึงตําแหนงหัวหนาฝายการศึกษา 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ.2 เทานั้น มิใชตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา กรณีสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน
มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา ตองเปนผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาวิทยฐานะ
ผูอํานวยการชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 2 ป 
 อนึ่ง ประกาศ ก.ท. เรื่อง ตําแหนงและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล 
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2550 กําหนดใหปรับปรุงการกําหนดตําแหนงของหัวหนาฝายการศึกษา ออกจาก
ระบบวิทยฐานะมาใชระบบจําแนกตําแหนง (พีซี) โดยกําหนดเปนตําแหนงนักบริหารการศึกษา 6 และหัวหนา
ฝาย 7 (นักบริหารการศึกษา 7) ดังนั้น กรณีวาที่รอยตรีมงคล สีขาว ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา วิทย
ฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการ รับเงินเดือนในอันดับ คศ.2 หากจะสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานมาดํารง
ตําแหนงผูบริหารการศึกษา สามารถเขาสูตําแหนงหัวหนาฝาย 7 (นักบริหารการศึกษา 7) เทานั้น และใหถือวา
วิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการสิ้นสุดลง เนื่องจากเปนการสอบคัดเลือกมาดํารงตําแหนงที่ไมมีวิทยฐานะ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(นายวสันต วรรรณวโรทร) 
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

เลขานุการ ก.ท. 
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
สวนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาทองถิ่น 
โทร. 0-2241-9000 ตอ 3242  
โทรสาร 0-2241-9058 
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ที่ มท 0809.4/1352   สํานักงาน ก.อบต.  
     ถนนราชสีมา กทม. 10300 
    5 เมษายน 2550 
เรื่อง หารือเรื่องการเปดสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลสายงานผูปฏิบัติเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

สายงานผูบริหาร ตําแหนงนักบริหารการศึกษา 
เรียน ประธาน ก.อบต.จังหวัดชลบุรี 
อางถึง หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 7 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2550 
สิ่งที่สงมาดวย สําเนาหนังสือองคการบริหารสวนตําบลคลองกิ่ว ที่ มท 71501/1824  
 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 
 ดวยองคการบริหารสวนตําบลคลองกิ่ว ขอหารือเกี่ยวกับการเปดสอบคัดเลือกพนักงาน
สวนตําบล เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร คือตําแหนงนักบริหารการศึกษา (หัวหนาสวน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) เพ่ือรองรับการถายโอนภารกิจดานการศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 
 สํานักงาน ก.อบต. ขอเรียนวา สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.4/ว 7 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2550 กําหนดใหยกเลิกหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 59 ลงวันที่ 1เมษายน 2548 และไดแจงประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขการคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล (เพ่ิมเติม) 
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2550 ใหทุกจังหวัดทราบแลว ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลตองนํามาใชโดย
อนุโลม ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 4 เมษายน 
พ.ศ. 2549 ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลคลองกิ่ว จึงสามารถดําเนินการเปดสอบคัดเลือกเพ่ือแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร ในตําแหนงนักบริหารการศึกษา 6 ได โดยใชคุณสมบัติผูมีสิทธิสอบ
คัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไขการสอบ
คัดเลือกฯ ดังกลาวขางตน 
 กรณีผูดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษา หากดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 และ
ปฏิบัติงานในการจัดการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของเทศบาลมาแลวไมนอยกวา 1 ป ไดรับเงินเดือน
ไมต่ํากวา 12,040 บาท และมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับนักบริหารการศึกษา 6 ที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด ก็สามารถสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ดังกลาวได 
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 จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจงองคการบริหารสวนตําบลคลองกิ่วทราบตอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวสันต วรรรณวโรทร) 
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

เลขานุการ ก.อบต. 
 
 
 
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
สวนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาทองถิ่น 
โทร. 0-2241-9000 ตอ 3242  
โทรสาร 0-2241-9058 
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ที่ มท 0809.4/2811   สํานักงาน ก.อบต.  
     ถนนราชสีมา กทม. 10300 
    13 กรกฎาคม 2550 

เรื่อง หารือกรณีพนักงานสวนตําบลขอเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

เรียน ประธาน ก.อบต.จังหวัดหนองบัวลําภู 

สิ่งที่สงมาดวย สําเนาหนังสือองคการบริหารสวนตําบลบานพราว ที่ นภ 72801/329  
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลบานพราว ขอหารือวานางสาวขนิษฐา อันทะปญญา 
ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 ซ่ึงเดิมดํารงตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ 1 ตอมาสามารถสอบบรรจุแตงตั้งได
ในตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 และไดรับการบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว เม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม 
2549 หากจะขอเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษา 4 จะสามารถนําระยะเวลาการดํารง
ตําแหนงที่ผานมานับรวมเปนระยะเวลาขั้นต่ําเพื่อประโยชนในการเลื่อนระดับใหสูงขึ้นไดหรือไม 

 สํานักงาน ก.อบต. ขอเรียนวา น.ส.ขนิษฐา อันทะปญญา ไมสามารถนําระยะเวลาการ
ดํารงตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ 1 มานับรวมกับการดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 ใหครบ 2 ป เพ่ือ
ขอเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษา 4 ได 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจงองคการบริหารสวนตําบลบานพราวทราบตอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวสันต วรรรณวโรทร) 
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

เลขานุการ ก.อบต. 
 
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
สวนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาทองถิ่น 
โทร. 0-2241-9000 ตอ 3242  
โทรสาร 0-2241-9058 
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ที่ มท 0809.4/2810   สํานักงาน ก.อบต.  
     ถนนราชสีมา กทม. 10300 

    13 กรกฎาคม 2550 

เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เรียน ประธาน ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

อางถึง หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 7 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2550 

สิ่งที่สงมาดวย สําเนาหนังสือองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ ที่ ปข 75005/240  
 ลงวันที่ 4 เมษายน 2550 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ ขอหารือวานางสาววิจิตรา ฉิ่งเล็ก ตําแหนง
นักวิชาการศึกษา คศ.1 อัตราเงินเดือน 11,470 บาท ซ่ึงเดิมดํารงตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ 4 และไดรับ
การบรรจุและแตงตั้งโดยวิธีการยายใหดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษา คศ.1 เม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ 
2549 เน่ืองจากเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 เม่ือไดปรับปรุงการกําหนดตําแหนง
จากระบบวิทยฐานะมาใชระบบจําแนกตําแหนง (พีซี) แลว จะเทียบเทากับการดํารงตําแหนงนักวิชาการ
ศึกษาระดับและขั้นเงินเดือนใด 

 สํานักงาน ก.อบต. ขอเรียนวา กรณีนางสาววิจิตรา ฉิ่งเล็ก ซ่ึงดํารงตําแหนงนักวิชาการ
ศึกษา คศ.1 และไดรับเงินเดือน 10,630 บาท หากเปนผูดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษา คศ.1 รวมกับ
การดํารงตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ ระดับ 3,4 มาแลวไมนอยกวา 4 ป ก็สามารถปรับไปดํารงตําแหนง
นักวิชาการศึกษา 5 ได เน่ืองจากตําแหนงดังกลาวเปนตําแหนงในระดับควบ ในการนับระยะเวลาการ
ดํารงตําแหนงซึ่งรับเงินเดือน คศ.1 รวมกับการดํารงตําแหนงในระดับ 3,4 มาแลวไมนอยกวา 4 ป 
จึงมิไดกําหนดวาจะตองเปนการดํารงตําแหนงในระดับ 3,4 เฉพาะตําแหนงนักวิชาการศึกษาแตอยางใด 
ทั้งนี้ เปนไปตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 7 ลงวันที่ 
7 กุมภาพันธ 2550 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจงองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟทราบตอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวสันต วรรรณวโรทร) 
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

เลขานุการ ก.อบต. 
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
สวนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาทองถิ่น 
โทร. 0-2241-9000 ตอ 3242  
โทรสาร 0-2241-9058 
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ที่ มท 0809.4/2785   สํานักงาน ก.ท.  
     ถนนราชสีมา กทม. 10300 
    12 กรกฎาคม 2550 

เรื่อง ขอหารือการจัดสรรตําแหนงบุคลากรทางการศึกษา 

เรียน ประธาน ก.ท.จ.ภูเก็ต 

สิ่งที่สงมาดวย สําเนาหนังสือเทศบาลตําบลเชิงทะเล ที่ ภก 52407/863 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2550 

 ดวยเทศบาลตําบลเชิงทะเล ขอหารือวาผูดํารงตําแหนงสันทนาการ 3 อัตราเงินเดือน 
8,730 บาท อายุราชการ 2 ป สังกัดเทศบาลตําบลเชิงทะเล จะสามารถยายไปดํารงตําแหนงครูผูชวย ที่
ไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยใหไดรับอัตราเงินเดือนและอายุราชการเดิมได
หรือไม 

 สํานักงาน ก.ท.ขอเรียนวา หากผูดํารงตําแหนงสันทนาการ 3 ดังกลาว เปนผูมีคุณวุฒิ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงครูผูชวยและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และงบประมาณที่
เทศบาลตําบลเชิงทะเลไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สามารถนํามาปรับพอกได 
โดยไมเกินวงเงินที่ไดรับการจัดสรร เทศบาลตําบลเชิงทะเลก็สามารถยายบุคคลดังกลาวไปดํารงตําแหนง
ครูผูชวย โดยใหไดรับเงินเดือนในอัตราเดิม และนับอายุราชการตอเน่ืองได 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจงเทศบาลตําบลเชิงทะเลทราบตอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวสันต วรรรณวโรทร) 
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

เลขานุการ ก.ท. 
 
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
สวนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาทองถิ่น 
โทร. 0-2241-9000 ตอ 3242  
โทรสาร 0-2241-9058 
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ที่ มท 0809.4/2673   สํานักงาน ก.ท.  
     ถนนราชสีมา กทม. 10300 
    9 กรกฎาคม 2550 

เรื่อง หารือคุณสมบัติ 

เรียน ประธาน ก.ท.จ.สตูล 

อางถึง หนังสือจังหวัดสตูล ที่ มท 0873.2/746 ลงวันที่ 30 มกราคม 2550 

 ตามที่จังหวัดสตูล ขอหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกใหดํารง
ตําแหนงนักบริหารการศึกษา รายนายสาระ ทันสมัย ตําแหนงนักวิชาการศึกษา คศ.2 สังกัดเทศบาล
ตําบลฉลุง วาเปนผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกใหดํารงตําแหนงดังกลาวไดหรือไม รายละเอียดปรากฏตาม
หนังสือที่อางถึง น้ัน 

 สํานักงาน ก.ท.ขอเรียนวา กรณีนายสาระ ทันสมัย ตําแหนงนักวิชาการศึกษา คศ.2 
(นักวิชาการศึกษา 7) อัตราเงินเดือน 23,520 บาท ซ่ึงเคยดํารงตําแหนงอาจารย 2 ระดับ 7 (เทียบเทา
ตําแหนงครู คศ.2) หากดํารงตําแหนงอาจารย 2 ระดับ 7 มาแลวไมนอยกวา 3 ป ไดปฏิบัติงานใน
ตําแหนงนักวิชาการศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป และมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
หัวหนาฝาย 7 (นักบริหารการศึกษา 7)ก็ถือวาเปนผูมีคุณสมบัติและมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงหัวหนาฝาย 7 (นักบริหารการศึกษา 7) ได ทั้งนี้ เปนไปตามนัยประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล เรื่อง ตําแหนงและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล 
และเรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล (เพ่ิมเติม) ประกาศ ณ วันที่ 
5 มกราคม 2550 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
(นายวสันต วรรรณวโรทร) 

รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
เลขานุการ ก.ท. 

 
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
สวนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาทองถิ่น 
โทร. 0-2241-9000 ตอ 3242 โทรสาร 0-2241-9058 
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ที่ มท 0809.4/2670   สํานักงาน ก.ท.  
     ถนนราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 
    9 กรกฎาคม 2550 

เรื่อง หารือคุณสมบัติของผูสมัครสอบคัดเลือกตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา 

เรียน ประธาน ก.ท.จ.นครปฐม 

สิ่งที่สงมาดวย สําเนาหนังสือเทศบาลนครนครปฐม ที่ นฐ 52006/2080 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 

 ดวยเทศบาลนครนครปฐม หารือคุณสมบัติของนายประกิต สิริสุวรรณ ตําแหนง
นักวิชาการศึกษา 7ว หัวหนางานการเจาหนาที่ ฝายการเจาหนาที่ สํานักการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม 
ซ่ึงเดิมเคยดํารงตําแหนงเปนครูผูสอน (ครูตรี-อาจารย 2 ระดับ 7) วาจะมีคุณสมบัติในการสมัครสอบ
คัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาหรือไม 

 สํานักงาน ก.ท. ขอเรียนวา ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขการสอบคัดเลือก
สําหรับพนักงานเทศบาล (เพ่ิมเติม) ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2550 ไดกําหนดใหผูที่ดํารงตําแหนงครู 
คศ.1 มาแลว ไมนอยกวา 4 ป สําหรับผูมีวุฒิปริญญาตรี และ 2 ปสําหรับผูมีวุฒิปริญญาโท หรือดํารงตําแหนง
นักบริหารการศึกษา คศ.1 หรือระดับ 6 หรือดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก คศ.1 เปนผูที่มีสิทธิสมัครสอบ
คัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ดังน้ัน ในกรณีของนายประกิตฯ ที่
ดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษา 7ว จึงมิใชผูดํารงตําแหนงครู ทําใหไมมีคุณสมบัติและไมสามารถสอบ
คัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาได เวนแต นายประกิตฯ โอน (ยาย) 
ไปดํารงตําแหนงครู และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา รวมถึงมีคุณวุฒิตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา จึงจะมีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาได ทั้งน้ี ในการโอน (ยาย) จากตําแหนงนักวิชาการศึกษา 7ว 
ไปดํารงตําแหนงครู จะทําใหนายประกิตฯ ไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.2 อัตราเงินเดือนเดิม และยังไมมี
วิทยฐานะครูชํานาญการจนกวาจะผานการประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงเทศบาลนครนครปฐมถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวสันต วรรรณวโรทร) 
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

เลขานุการ ก.ท. 
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
สวนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาทองถิ่น 
โทร. 0-2241-9000 ตอ 3242 โทรสาร 0-2241-9055 
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ที่ มท 0809.4/2235   สํานักงาน ก.ท.  
     ถนนราชสีมา กทม. 10300 
    8 มิถุนายน 2550 
เรื่อง หารือการใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาในการสมัครสอบคัดเลือก 
เรียน ประธาน ก.ท.จ.ฉะเชิงเทรา 
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนาหนังสือเทศบาลตําบลบางคลา ที่ ฉช 52105/199 ลงวันที่ 29 มกราคม 2550 
 2. สําเนาหนังสือสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5103/2677 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2548  

 ดวยเทศบาลตําบลบางคลา หารือแนวทางปฏิบัติในการสมัครสอบคัดเลือกในตําแหนง
รองผูอํานวยการสถานศึกษา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 1 

 สํานักงาน ก.ท. ขอเรียนใหทราบดังน้ี 
 1. ผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ
สถานศึกษาสามารถใชหนังสือรับรองสิทธิผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา จากคณะกรรมการ
คุรุสภา แทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฉบับจริงได ทั้งนี้ เปนไปตามนัยหนังสือสํานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา ที่ ศธ 5103/2677 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2548  
 2. นายบุญเร่ิม ทับทิม ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ มีคุณวุฒิปริญญาตรี
การศึกษาบัณฑิต ซ่ึงเปนคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงรอง
ผูอํานวยการสถานศึกษา และมีหนังสือรับรองสิทธิผูประสงคจะประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาจาก
คณะกรรมการคุรุสภา จึงเปนผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ
สถานศึกษาได 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจงเทศบาลตําบลบางคลาทราบตอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวสันต วรรรณวโรทร) 
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

เลขานุการ ก.ท. 
 
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
สวนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาทองถิ่น 
โทร. 0-2241-9000 ตอ 3242 โทรสาร 0-2241-9058 
 
 



545 

 
 
ที่ มท 0809.4/2166   สํานักงาน ก.ท.  
     ถนนราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 
    6 มิถุนายน 2550 

เรื่อง หารือคุณสมบัติของหัวหนาฝายระดับ 7 (นักบริหารการศึกษา 7) 

เรียน ประธาน ก.ท.จ.สุพรรณบุรี 

อางถึง หนังสือสํานักงานเทศบาลตําบลอูทอง ที่ สพ 61301/318 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2549 

สิ่งที่สงมาดวย  สําเนาหนังสือสํานักงานเทศบาลตําบลอูทอง ที่ สพ 61301/318 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2549 

 ตามหนังสือที่อางถึง เทศบาลตําบลอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ขอหารือคุณสมบัติของผูมี
สิทธิสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาฝาย 7 (นักบริหารการศึกษา 7) เน่ืองจาก
ไดรับโอนนายสุบิน วิเชียรศรี ตําแหนงครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 ขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรี มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษา รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 
กองการศึกษา เทศบาลตําบลอูทอง ตั้งแต 1 มกราคม 2549 โดยหารือวานายสุบิน วิเชียรศรี จะสามารถนํา
ระยะเวลาการดํารงตําแนงอาจารย 2 ระดับ 7 จํานวน 9 ป ขณะปฏิบัติหนาที่ในสังกัดเดิม เปนคุณสมบัติ
ในการสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงานเปนหัวหนาฝายระดับ 7 (นักบริหารการศึกษา 7) ไดหรือไม 

 สํานักงาน ก.ท. ขอเรียนวา ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขการสอบคัดเลือก
สําหรับพนักงานเทศบาล (เพ่ิมเติม) ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2550 ไดกําหนดใหผูที่เคยดํารง
ตําแหนงขาราชการครูรับเงินเดือนอันดับ คศ.2 สังกัดอ่ืนมาแลวไมนอยกวา 3 ป และไดปฏิบัติงานใน
ตําแหนงพนักงานครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล มาแลวไมนอยกวา 1 ป มีสิทธิสมัครสอบ
คัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน ใหดํารงตําแหนงหัวหนาฝาย 7 (นักบริหารการศึกษา 7) ดังน้ัน กรณีนาย
สุบิน วิเชียรศรี ซ่ึงดํารงตําแหนงอาจารย 2 ระดับ 7 หรือตําแหนงครูรับเงินเดือนอันอับ คศ.2 มาตั้งแต
วันที่ 2 ตุลาคม 2539 และปจจุบันไดปฏิบัติงานในตําแหนงพนักงานครูหรือพนักงานครูหรือบุคลากรทาง
การศึกษาของเทศบาลมาแลวไมนอยกวา 1 ป จึงมีคุณสมบัติสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงาน ให
ดํารงตําแหนงหัวหนาฝาย 7 (นักบริหารการศึกษา 7) ได 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงเทศบาลตําบลอูทองถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวสันต วรรรณวโรทร) 
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

เลขานุการ ก.ท. 
 
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
สวนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาทองถิ่น 
โทร. 0-2241-9000 ตอ 3242 โทรสาร 0-2241-9055 
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ที่ มท 0809.2/ว 7   สํานักงาน ก.ท. และ ก.อบต.  
     ถนนราชสีมา กทม. 10300 
    24 มกราคม 2548 

เรื่อง แจงมติคณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) เร่ืองการบริหารงานบุคคลในพื้นที่
ชายแดน 3 จังหวัดภาคใต 

เรียน ประธานกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) และประธานกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.
จังหวัด) ทุกจังหวัด 

สิ่งที่สงมาดวย มติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และมติคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล (ก.อบต.) ครั้งที่ 5/2547 เม่ือวันที่ 28 และ 29 ธันวาคม 2547 เร่ืองการ
บริหารงานบุคคลในพื้นที่ชายแดน 3 จังหวัดภาคใต จํานวน 2 ฉบับ 

 ดวยคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2547 เม่ือวันที่ 28 และวันที่ 29 ธันวาคม 2547 ไดมีมติเห็นชอบ
ใหชวยเหลือพนักงานสวนทองถิ่น และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
ชายแดน 3 จังหวัดภาคใต (นราธิวาส ปตตานี ยะลา) ในเร่ืองการบริหารงานบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันที่ 5 ตุลาคม 2547 โดยใหนําระยะเวลาทวีคูณมานับเปนระยะเวลาเกื้อกูลเพ่ือใชเปนคุณสมบัติใน
การเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของพนักงานสวนทองถิ่นตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ และสายงานผูบริหาร หรือ
นับเปนระยะเวลาในการดํารงตําแหนงเพ่ือเปนคุณสมบัติในการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนระดับสูงขึ้นสําหรับ
พนักงานสวนทองถิ่นตําแหนงนักบริหาร และใหกําหนดโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือนและคาจางเปนกรณี
พิเศษ รายละเอียดปรากฏตามมติคณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ที่สงมาดวย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจงใหเทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลภายใน
จังหวัดทราบเพื่อถือปฏิบัติดวย สําหรับคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ชลบุรี ใหแจง
คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา (ก.เมืองพัทยา) ดวย 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายชุมพร พลรักษ) 
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

เลขานุการ ก.ท. 
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
สวนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
โทร. 0-2241-9000 ตอ 3134 
 



547 

มติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) 
เร่ือง การบริหารงานบุคคลในพื้นที่ชายแดน 3 จังหวัดภาคใต 

****************************** 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (5) ประกอบมาตรา 24 วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2547 เม่ือวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ไดมีมติเห็นชอบใหนําแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันที่ 5 ตุลาคม 2547 มากําหนดเปนแนวทางในการบริหารงานบุคคลเพื่อชวยเหลือพนักงานเทศบาล 
และลูกจางที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน 3 จังหวัดภาคใต (นราธิวาส ปตตานี ยะลา) ดังน้ี 
 1. การนับระยะเวลาขั้นต่ํา หรือระยะเวลาที่เกี่ยวของเก้ือกูลในการดํารงตําแหนงในสาย
งานที่จะแตงตั้งเพ่ือประโยชนในการเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับผูปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคใต 
  1.1 ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป) และ
ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ (6ว / 7ว / 8ว หรือ 6ว / 7วช. / 8วช.) สําหรับสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 
3 และระดับ 4 ใหนับระยะเวลาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ตั้งแตวันที่ 5 มกราคม 2547 เปนตนไป เปนเวลา
ทวีคูณตามหลักเกณฑการนับระยะเวลาที่กําหนดไวในกรณีประกาศกฎอัยการศึกเพื่อประโยชนเฉพาะใน
การนับรวมเปนระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งจนกวาจะมีการ
ประกาศเลิกใชกฎอัยการศึกในพื้นที่ดังกลาว 
  1.2 ตําแหนงซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติโดยอาศัยความรู ความชํานาญ และ
ประสบการณเฉพาะตัว (4/5 หรือ 4 / 5 / 6) สําหรับสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 และระดับ 2 ใหนับ
ระยะเวลาปฏิบัติงานในพื้นที่ตั้งแตวันที่ 5 มกราคม 2547 เปนตนไป เปนเวลาทวีคูณ ตามหลักเกณฑ
การนับระยะเวลาที่กําหนดไวในกรณีประกาศกฎอัยการศึก เพ่ือประโยชนเฉพาะในการนับรวมเปน
ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง และใหยกเวนหลักเกณฑใน
สวนที่กําหนดคุณสมบัติของผูซ่ึงจะเลื่อนตําแหนงในเรื่องการดํารงตําแหนงในสายงานที่จะเลื่อนขึ้น
แตงตั้งในระดับที่ต่ํากวาระดับของตําแหนงที่จะเลื่อนขึ้นแตงตั้ง 1 ระดับ ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป 
จนกวาจะมีการประกาศเลิกใชกฎอัยการศึกในพื้นที่ดังกลาว 
  1.3 พนักงานเทศบาลตําแหนงบริหาร ใหนับระยะเวลาปฏิบัติงานในพื้นที่ตั้งแตวันที่ 
5 มกราคม 2547 เปนตนไป เปนเวลาทวีคูณตามหลักเกณฑการนับระยะเวลาที่กําหนดไวในกรณีประกาศ
กฎอัยการศึกเพื่อประโยชนเฉพาะในการนับรวมเปนระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารง
ตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งและเพ่ือประโยชนในการนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงในระดับที่ต่ํากวา
ระดับที่จะเลื่อนขึ้นแตงตั้ง 1 ระดับติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ 4 ป แลวแตกรณี จนกวาจะมี
การประกาศเลิกใชกฎอัยการศึกในพื้นที่ดังกลาว 
  1.4 การนําเสนอผลงานประเมินเพ่ือขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ใหผูบังคับบัญชา
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป พรอมทั้งใหพนักงานเทศบาลนําเสนอแนวคิดวิธีการพัฒนา/
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การแกปญหางานที่ดําเนินการอยูในพ้ืนที่ใหมีคุณภาพ / ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอยางนอย 1 เร่ือง โดยมี
รูปแบบการนําเสนอที่ไมยุงยาก 
  1.5 ใหเทศบาลตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 
จังหวัด ภาคใตเปนกรณีเฉพาะหากผูใดมีคุณสมบัติครบถวน มีความเหมาะสม และมีผลงานที่จะไดรับ
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นเม่ือใด ใหเรงดําเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดโดยเร็ว 
 2. การใหไดรับโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือนและคาจางกรณีพิเศษ 
  ใหพนักงานเทศบาลหรือลูกจางประจําที่ปฏิบัติงานในเทศบาล เขตพ้ืนที่จังหวัดยะลา 
ปตตานีและนราธิวาส ไดรับโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ (2 ขั้น) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 
(1 ตุลาคม 2547) เพ่ิมขึ้นอีกรอยละ 1 ของจํานวนพนักงานเทศบาลหรือลูกจางประจํา ณ วันที่ 1 กันยายน 
2547 ของเทศบาลนั้น โดยเบิกจายจากงบประมาณของเทศบาล (นอกเหนือจากวงเงินรอยละ 6) ดังน้ี 
  2.1 กรณีมีพนักงานเทศบาล หรือลูกจางประจําเกิน 50 คน เม่ือคํานวณจัดสรรโควตา
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ิมอีกรอยละ 1 ถามีเศษเหลือตั้งแตกึ่งหน่ึงใหปดเปนจํานวนเต็ม 
  2.2 กรณีมีพนักงานเทศบาล หรือลูกจางประจําต่ํากวา 50 คน และเมื่อคํานวณจัดสรร
โควตาเลื่อนขั้นเงินเดือนเพ่ิมอีกรอยละ 1 แลวไดไมถึงกึ่งหน่ึงก็ใหปดเปนจํานวนเต็ม 1 คน 

 ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ 28 ธันวาคม 2547 เปนตนไป 
 
 
 
 

คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
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นายสมพร ใชบางยาง อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
นายธวัชชัย ฟกอังกูร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
นายวัลลภ พร้ิงพงษ รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
นายวสันต วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
วาที่  ร.ต.ธานนิทร   ร้ิวธงชัย ผูอํานวยการสวนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาทองถ่ิน 
นายกิตติพงศ พวงศิริ หัวหนาฝายสงเสริมและสนับสนุนการบริหารงานบุคคล 
  ทางการศึกษา 
นายกิตติ  ไตชิละสุนทร หัวหนาฝายนิเทศและพัฒนาประสิทธิภาพบุคคลทางการศึกษา 
นายอรรถวุฒ ิ บูรณสิงห หัวหนาฝายอตัรากําลัง 
นายเทพสุริยา บอใหญ บุคลากร 6 ว 
นายธิติวัฒน สงขทอง บุคลากร 4 
นางสาววจิักขณา  บุนนาค เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4 
 
 

ที่ปรึกษา

คณะผูจัดทํา


