
 
 

ประกาศหลักเกณฑก์ารรายงานเกี่ยวกับการคัดเลือก  การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การเล่ือนระดับ 
การเล่ือนข้ันเงินเดอืน  และการปฏิบัตกิารอื่น  ส าหรับพนักงานเทศบาล 

********************************** 
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 17 (9) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ็ด แหง่พระราช          
บญัญตัริะเบียบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  และขอ้  34  แหง่ประกาศคณะกรรมการกลาง
พนกังานเทศบาล   เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัโครงสรา้งการแบง่สว่นราชการ  วิธีการบรหิารและ               
การปฏิบตังิานของพนกังานเทศบาล  และกิจการอนัเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคลในเทศบาล                   
ลงวนัท่ี  22 พฤศจิกายน 2544และคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลในการประชมุครัง้ท่ี  11/2544                 
เม่ือวนัท่ี  26  ธนัวาคม  2544 มีมตเิห็นชอบใหก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารรายงานเก่ียวกบัการคดัเลือก                
การบรรจแุละแตง่ตัง้  การเล่ือนระดบั  การเล่ือนขัน้เงินเดือน  และการปฏิบตัิการอ่ืน  ส าหรบัพนกังาน           
เทศบาล  ดงันี ้

  1.  เม่ือเทศบาลไดมี้ค าสั่ง  หรือประกาศเก่ียวกบัพนกังานเทศบาล  หรือตามท่ีก าหนดใน
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคลของพนกังานเทศบาล  ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบรหิาร 
งานบคุคลสว่นทอ้งถ่ิน  ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การสั่งบรรจแุละแตง่ตัง้  ซึ่งหมายถึง  การสั่งบรรจเุขา้รบัราชการและแตง่ตัง้                
ใหด้  ารงต าแหนง่พนกังานเทศบาล  ตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการคดัเลือก            
การบรรจแุละแตง่ตัง้  การยา้ย  การโอน  การรบัโอน  การเล่ือนระดบัและการเล่ือนขัน้เงินเดือนส าหรบั
พนกังานเทศบาล 

(2) การสั่งแตง่ตัง้  ซึ่งหมายถึง  การสั่งยา้ย  โอน  รบัโอน  เล่ือนระดบั  ตามมาตรฐาน 
ทั่วไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการคดัเลือก  การบรรจแุละแตง่ตัง้  การยา้ย  การโอน  การรบัโอน         
การเล่ือนระดบั  และการเล่ือนขัน้เงินเดือน  ส าหรบัพนกังานเทศบาล 

(3) การเล่ือนขัน้เงินเดือน  การสั่งใหไ้ดร้บัเงินเดือน  เงินประจ าต าแหนง่  การใหไ้ด ้           
รบัเงินเดือนตามคณุวฒุิ  และการไดร้บัประโยชนต์อบแทนอ่ืน  ตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัการอตัรา          
เงินเดือนและวิธีการจา่ยเงินเดือน  และประโยชนต์อบแทนอ่ืนส าหรบัพนกังานเทศบาล  และมาตรฐานทั่วไป
เก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข  การคดัเลือก  การบรรจแุละแตง่ตัง้  การยา้ย  การโอน  การรบัโอน          
การเล่ือนระดบั  และการเล่ือนขัน้เงินเดือนส าหรบัพนกังานเทศบาล 



 
(4) การสั่งประจ าเทศบาล   การสั่งผูป้ระจ าเทศบาลใหด้  ารงต าแหนง่เดมิหรือต าแหนง่

อ่ืน  และการสั่งใหช้ว่ยปฏิบตัริาชการ  ตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัโครงสรา้งการแบง่สว่นราชการ  วิธีการ
บรหิารและการปฏิบตังิานของพนกังานเทศบาลและกิจการอนัเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคลในเทศบาล 

(5) การสั่งใหอ้อกจากราชการ  ตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัการใหอ้อกจากราชการ 
(6) การประกาศการพน้จากราชการตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ

สว่นทอ้งถ่ิน 
(7) การประกาศก าหนดโครงสรา้งการแบง่สว่นราชการ  การก าหนดอ านาจหนา้ท่ี          

การแบง่สว่นราชการภายใน  การจดัตัง้  การปรบัปรุง  การรวมหรือการยบุเลิกการจดัแบง่สว่นราชการของ
เทศบาล  ตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัโครงสรา้งการแบง่สว่นราชการ   วิธีการบรหิารและการปฏิบตังิาน        
ของพนกังานเทศบาล  และกิจการอนัเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลในเทศบาล 

(8) การประกาศก าหนดต าแหนง่พนกังานเทศบาล  ตามแผนอตัราก าลงัของเทศบาล
การปรบัปรุงเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัต าแหนง่  แผนอตัราก าลงัของเทศบาล  ตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบั        
อตัราต าแหนง่และมาตรฐานของต าแหนง่ส าหรบัพนกังานเทศบาล 

ใหเ้ทศบาลท่ีออกค าสั่งหรือประกาศดงักลา่ว  รายงานไปยัง  คณะกรรมการกลางพนกังาน 
เทศบาล  โดยสง่ส าเนาค าสั่ง  หรือประกาศนัน้อย่างละ  3  ฉบบั  ไปใหภ้ายในหา้วนัท าการนบัแตว่นัท่ีออก 
ค าสั่งหรือประกาศ  และส าหรบักรณีการบรรจแุละแตง่ตัง้ตาม (1)  ใหส้ง่ทะเบียนประวตัพินกังานเทศบาล
ตาม  3  ของผูไ้ดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้ท่ีไดก้รอกรายการและตรวจสอบถกูตอ้งแลว้ไปพรอ้มกนัดว้ย 

2.   เม่ือคณะกรรมการพนกังานเทศบาลก าหนดใหมี้การประกาศเก่ียวกบัการคดัเลือก   
ตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการคดัเลือก  การบรรจแุละแตง่ตัง้  การยา้ย  การโอน  
การรบัโอน  การเล่ือนระดบั  และการเล่ือนขัน้เงินเดือน  ส าหรบัพนกังานเทศบาล  ดงัตอ่ไปนี ้

      (1)  การสอบแขง่ขนั  เพ่ือบรรจบุคุคลเขา้รบัราชการ 
      (2)  การคดัเลือกกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจ่  าเป็นตอ้งสอบแขง่ขนั 
      (3)  การสอบคดัเลือก  เพ่ือแตง่ตัง้พนกังานเทศบาล  ใหด้  ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 
      (4)  การคดัเลือก  เพ่ือแตง่ตัง้พนกังานเทศบาลต าแหนง่บรหิารใหด้  ารงต าแหนง่ใน 

ระดบัท่ีสงูขึน้ 
ใหเ้ลขานกุารคณะกรรมการพนกังานเทศบาล  รายงานไปยงัคณะกรรมการกลางพนกังาน

เทศบาล  โดยสง่ส าเนาประกาศเก่ียวกบัการคดัเลือกนัน้  อยา่งละ  3  ฉบบั  ภายในหา้วนัท าการนบัแตว่นัท่ี
ประกาศ 



  3.  ใหเ้ทศบาล  จดัใหมี้ทะเบียนประวตัขิองพนกังานเทศบาลทกุคน  โดยจดัเก็บไวท่ี้           
เทศบาล  1  ฉบบั  และสง่ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาล  เก็บไว ้ 1  ฉบบั  และคณะกรรมการกลาง
พนกังานเทศบาล  เก็บไว ้ 1  ฉบบั 
  การจดัท าทะเบียนประวตัขิองพนกังานเทศบาลลกัษณะ รูปแบบวิธีปฏิบตัเิก่ียวกบั        
ทะเบียนประวตัิ  วิธีการบนัทึกรายการในทะเบียนประวตัิ  และการจดัท าแฟ้มประวตัพินกังานเทศบาล        
โดยใหน้ าลกัษณะรูปแบบท่ีเคยปฏิบตัิตามมาใชบ้งัคบัโดยอนโุลมจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง 

4.  พนกังานเทศบาล  ผูใ้ดไดร้บัอนญุาตใหไ้ปศกึษาฝึกอบรม  ดงูาน  หรือปฏิบตัิการวิจยั 
ในประเทศ  หรือตา่งประเทศ  ไดร้บัอนญุาตใหล้าไปปฏิบตังิานในองคก์ารระหวา่งประเทศ  หรือลาติดตาม        
คูส่มรสตามระเบียบวา่ดว้ยการลาของพนกังานเทศบาล  ไดร้บัวฒุิเพิ่มขึน้หรือสงูขึน้  สมรส  หยา่           
เปล่ียนช่ือตวัหรือช่ือสกลุ  หรือตาย  ใหเ้ทศบาลท่ีอนญุาตหรือไดร้บัแจง้  รายงานไปยงั  คณะกรรมการกลาง
พนกังานเทศบาล  ภายในหา้วนัท าการนบัแตว่นัอนญุาตหรือวนัไดร้บัแจง้  แลว้แตก่รณี 

  5.  ใหเ้ทศบาลรายงานอตัราก าลงัพนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษา  โดยค านวณ
ตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด  แลว้รายงานคณะกรรมการกลางพนกังาน           
เทศบาล ทราบภายในเดือนมิถนุายนของทกุปี 

ประกาศ ณ วนัท่ี               พ.ศ. 2545 
 

   รอ้ยต ารวจเอก 
(ปรุะชยั  เป่ียมสมบรูณ)์ 

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางพนกังานเทศบาล 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 


