
  

 
 

 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งของเทศบาล พ.ศ. 2558 

 
   โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การก าหนดขนาดเทศบาลและการก าหนดระดับ
ต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาลให้เหมาะสมกบัภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13 (3)  ประกอบมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการประชุม           
ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 มีมติก าหนดให้เปลี่ยนแปลงการก าหนดขนาดเทศบาล
และการก าหนดระดับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ดังนี้ 

หมวด 1 

ทั่วไป 

  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง     
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งของเทศบาล พ.ศ. 2558” 
   ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป  

  ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
(1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การ

ก าหนดขนาดเทศบาลและการก าหนดระดับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 
(2)  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การ

ก าหนดขนาดเทศบาลและการก าหนดระดับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 
ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 

(3)  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ก าหนดขนาดเทศบาลและการก าหนดระดับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 

(4)  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตราก าลังของเทศบาลให้สอดคล้องกัน พ.ศ. 2553      
ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554 

หมวด 2  
โครงสร้างและระดับต าแหน่ง 

  ข้อ 4  เพ่ือประโยชน์ในการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาล ก าหนดให้เทศบาลมี       
2 ประเภท ได้แก่ ประเภทสามัญ และประเภทพิเศษ แบ่งออกเป็น เทศบาลประเภทสามัญ เทศบาลประเภท
สามัญ ระดับสูง เทศบาลประเภทพิเศษ และเทศบาลประเภทพิเศษ ระดับสูง 
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                   ข้อ 5  การก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ได้แก่ ต าแหน่งปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย ให้เป็นระดับใดนั้น ขึ้นอยู่กับประเภทเทศบาล 

        ส าหรับต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ ได้แก่ ต าแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ จะเป็น
ระดับใดนั้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเลื่อนระดับ 
  ข้อ 6  เทศบาลประเภทสามัญ ให้มีระดับต าแหน่งสายงานผู้บริหาร ดังนี้ 

6.1 ต าแหน่งปลัดเทศบาล ให้เป็นต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง  
6.2 ต าแหน่งรองปลัดเทศบาล มีจ านวนไม่เกิน 2 อัตรา ให้เป็นต าแหน่งประเภท

บริหารท้องถิ่น ระดับต้น โดยอาจปรับปรุงต าแหน่งเป็นระดับกลาง ได้จ านวน 1 อัตรา ตามเงื่อนไขที่ก าหนด  
6.3 ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ ต าแหน่งผู้อ านวยการหรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 

ให้เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น โดยอาจปรับปรุงต าแหน่งเป็นระดับกลาง ได้ตามเงื่อนไข
ที่ก าหนด 

6.4 ต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย ให้เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น  
6.5 การก าหนดต าแหน่งหรือปรับปรุงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ

จากระดับต้น เป็นระดับกลาง นั้น ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาเห็นชอบภายใต้
เงื่อนไข ดังนี้ 

(1) ภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในปีที่ผ่านมาและปีที่ขอปรับปรุงต าแหน่งเฉลี่ยแล้ว ไม่เกินร้อยละ 35 
โดยให้ค านวณภาระค่าใช้จ่ายตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

(2) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ ก.ท. ก าหนด 
(3) การก าหนดหรือปรับปรุงต าแหน่งรองปลัดเทศบาลเป็นต าแหน่งประเภท

บริหารท้องถิ่นระดับกลาง จ านวน 1 อัตรา ให้ประเมินค่างานด้านปริมาณงานและคุณภาพงานจากค าสั่ง     
ซึ่งปลัดเทศบาลได้มอบหมายให้ต าแหน่งรองปลัดเทศบาลเลขที่ต าแหน่งนั้น รับผิดชอบกลั่นกรองงาน      
ส่วนราชการประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับกลาง อย่างน้อย 1 ส่วนราชการ 
  (4) การก าหนดหรือปรับปรุงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ เป็นต าแหน่งประเภท
อ านวยการท้องถิ่น ระดับกลาง ต้องผ่านการประเมินค่างานตามท่ี ก.ท. ก าหนด 
 ข้อ 7   เทศบาลประเภทสามัญ ระดับสูง หมายถึง เทศบาลประเภทสามัญที่มีฐานะเป็น
เทศบาลเมือง ซึ่งก าหนดต าแหน่งปลัดเทศบาลเป็นประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูง ได้ โดยความเห็นชอบ 
ก.ท.จ. และ ก.ท. ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้  

7.1 เทศบาลผ่านเกณฑ์ประเมินด้านเกณฑ์พ้ืนฐาน เกณฑ์ปริมาณงาน และเกณฑ์
ประสิทธิภาพ โดยได้คะแนนเฉลี่ยปริมาณงานและด้านประสิทธิภาพไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75  

7.2 ต าแหน่งรองปลัดเทศบาล เป็นประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง มีจ านวน 
ไม่เกิน 2 อัตรา ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการเป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับกลาง  
  ข้อ 8  เทศบาลประเภทพิเศษ หมายถึง เทศบาลประเภทสามัญ ระดับสูง ที่มีฐานะเป็น
เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ซึ่งก าหนดต าแหน่งรองปลัดเทศบาล เป็นประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง
ได้จ านวนไม่เกิน 3 อัตรา โดยอาจปรับปรุงต าแหน่งรองปลัดเทศบาลประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง เป็น
ระดับสูง ได้จ านวน 1 อัตรา รวมทั้งอาจปรับปรุงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการเป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ท้องถิ่น ระดับสูงได้ ตามเงื่อนไขที่ ก.ท. ก าหนด 
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 ข้อ 9  เทศบาลประเภทพิเศษ ระดับสูง หมายถึง เทศบาลประเภทพิเศษที่มีฐานะเป็ น
เทศบาลนคร ซึ่งอาจปรับปรุงต าแหน่งปลัดเทศบาลเป็นต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูงชั้นพิเศษ 
(ระดับ 10) ซึ่งจะได้รับเงินประจ าต าแหน่งเพ่ิมสูงขึ้นตามที่ ก.ถ. ก าหนด และให้ปรับปรุงต าแหน่งรอง
ปลัดเทศบาล เป็นประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูง ได้ไม่เกิน 2 อัตรา ตามเงือ่นไขที่ ก.ท. ก าหนด 

หมวด 3  
การประเมิน 

 ข้อ 10 การประเมินเพ่ือปรับประเภทและระดับของเทศบาลตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้           
ให้ด าเนินการประเมินตัวชี้วัด จ านวน 3 เกณฑ์ คือ เกณฑ์พ้ืนฐาน เกณฑ์ปริมาณงาน และเกณฑ์ประสิทธิภาพ 
 ให้ส านักงาน ก.ท. แจ้งรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินประเภทและระดับของเทศบาล 
การประเมินระดับต าแหน่งสายงานผู้บริหารที่  ก.ท. ก าหนดเป็นหนังสือ เพื่อให้ ก.ท.จ. ทุกจังหวัดถือปฏิบัติ 
ณ วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี 
 ข้อ 11 เทศบาลที่มีความประสงค์ขอปรับประเภทและระดับจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์
พ้ืนฐาน ดังนี้ 

11.1 ฐานะเทศบาล หมายถึง เทศบาลมีฐานะเป็นเทศบาลต าบล เทศบาลเมือง 
เทศบาลนคร ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งเทศบาล โดยมีเงื่อนไขการประเมิน ดังนี้ 

        (1) เทศบาลประเภทสามัญ ได้แก่ เทศบาลที่มีฐานะเป็นเทศบาลต าบลหรือเมือง 
        (2) เทศบาลประเภทสามัญ ระดับสูง ได้แก่ เทศบาลที่มีฐานะเป็นเทศบาลเมือง 
        (3) เทศบาลประเภทพิเศษ ได้แก่ เทศบาลที่มฐีานะเป็นเทศบาลเมืองหรือนคร 
        (4) เทศบาลประเภทพิเศษ ระดับสูง ได้แก่ เทศบาลที่มีฐานะเป็นเทศบาลนคร  
11.2  การตรางบประมาณรายจ่าย หมายถึง เทศบาลตรางบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีและฉบับเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยไม่รวมเงินกู้ เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรเป็น
เงินเดือน ค่าจ้าง เงินเพ่ิมที่เก่ียวกับเงินเดือนหรือเงินค่าจ้าง โดยมีเงื่อนไขการประเมิน ดังนี้ 

        (1) เทศบาลประเภทสามัญ ระดับสูง มีเงื่อนไข คือ เทศบาลตรางบประมาณ
รายจ่ายตั้งแต่ 80 ล้านบาทขึ้นไป 

        (2) เทศบาลประเภทพิเศษ มีเงื่อนไข คือ เทศบาลตรางบประมาณรายจ่าย  
ตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป กรณีการขอก าหนดต าแหน่งรองปลัดเทศบาล ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูง 
จ านวน 1 อัตรา ต้องตรางบประมาณรายจ่ายตั้งแต่ 300 ล้านบาทขึ้นไป 

        (3) เทศบาลประเภทพิเศษ ระดับสูง มีเงื่อนไข คือ เทศบาลตรางบประมาณ
รายจ่าย ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป 

11.3  ภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคล หมายถึง ภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในปีงบประมาณที่ผ่านมา และในปีที่ขอ  
มีค่าเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 35 โดยในปีงบประมาณที่ขอนั้นให้ค านวณตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี รวมกับภาระ
ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นจากการปรับปรุงต าแหน่ง และภาระค่าใช้จ่ายที่รองรับผู้ด ารงต าแหน่งเดิม  
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11.4  ความพร้อมด้านโครงสร้างอัตราก าลัง หมายถึง ต าแหน่งสายงานผู้บริหารตาม

ข้อ 5 ของเทศบาลนั้น ไม่เป็นอัตราว่าง และมีต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติว่างไม่เกินร้อยละ 20 ของกรอบ
อัตราก าลัง 3 ปี ในปีที่ขอประเมิน 

11.5  งบเพ่ือการลงทุน หมายถึง เทศบาลตรารายจ่ายเพ่ือการลงทุนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณ ในปีงบประมาณที่ผ่านมาในสัดส่วนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและฉบับเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
 ข้อ 12 เกณฑ์ปริมาณงาน ได้แก่ ภารกิจตามอ านาจหน้าที่เทศบาล ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ ก.ท. 
ก าหนด ซึ่งแจ้งเป็นหนังสือตามข้อ 10 วรรคสอง และตัวชี้ วัดด้านคะแนนมาตรฐานขั้นต่ าในการให้บริการ
สาธารณะตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 
 ข้อ 13 ให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเกณฑ์ปริมาณงาน ประกอบด้วย 

(1)  ผู้ทรงคุณวุฒิที ่ก.ท.จ. คัดเลือก      เป็นประธานกรรมการ 
(2)  หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคที ่ก.ท.จ. คัดเลือก  เป็นกรรมการ 
      จ านวน 1 คน    
(3)  ผู้แทนเทศบาลจากนายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาล เป็นกรรมการ  
      ที่ ก.ท.จ.คัดเลือก จ านวน 1 คน 
(4)  ผู้น าชุมชนในเขตเทศบาลที่เสนอขอปรับขนาด  เป็นกรรมการ  
  โดย ก.ท.จ. เป็นผู้คัดเลือก จ านวน 1 คน 
(5)  ท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้แทน                                     เป็นกรรมการ 
(6)  ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ท.จ.     เลขานุการ  
      ทั้งนี้ ก าหนดให้มีผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน 2 คน 

             คณะกรรมการประเมินมีหน้าที่ ดังนี้ 
1. ด าเนินการประเมินตัวชี้วัดที่ ก.ท. ก าหนด และ 
2. ประมวลผลคะแนนตามข้อ 1 และผลคะแนนมาตรฐานขั้นต่ าในการให้บริการ

สาธารณะครั้งล่าสุดที่ได้ประกาศก่อน เทศบาลยื่นขอประเมินปริมาณงาน โดยเทศบาลจะต้องได้คะแนนตัวชี้วัด      
ที่ ก.ท. ก าหนด และคะแนนมาตรฐานขั้นต่ าในการให้บริการสาธารณะ แต่ละด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยเมื่อ
รวมคะแนนทั้ง 2 ตัวชี้วัดแล้ว ต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

3. เมื่อประมวลคะแนนตามเงื่อนไขที่ก าหนดแล้ว ให้รายงาน ก.ท.จ. พิจารณา
เห็นชอบผลการประเมิน 
 ข้อ 14 เกณฑ์ประสิทธิภาพ ได้แก่ ผลการปฏิบัติราชการที่สะท้อนถึงผลการปฏิบัติราชการดีเด่น 
หรือผลสัมฤทธิ์ที่เกิดประโยชน์ต่อเทศบาล ประชาชน อันส่งผลดีในการพัฒนาเทศบาล จนปรากฏผลเชิงประจักษ์
อย่างชัดเจน อย่างน้อย 3 ด้าน ใน 6 ด้าน ดังต่อไปนี้  

(1) ด้านความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน (Service Excellence) 
(2) ด้านการพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) 
(3) ด้านการเพ่ิมสมรรถนะข้าราชการ (Professional Officer) 
(4) ด้านการสร้างการบริหารแบบร่วมมือ (Collaboration Management) 
(5) ด้านการบริหารแบบโปร่งใส (Integrity) 
(6) ด้านการปรับองค์กรสู่สังคมอาเซียน (ASEAN Society) 
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 ข้อ 15  ให้ ก.ท. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินเกณฑ์ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
(1)  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธานกรรมการ 
(2)  ผู้แทนส่วนราชการ  เป็นกรรมการ 
(3)  เลขานุการ ก.ท.  เป็นกรรมการ  
(4)  ผู้แทนเทศบาล  เป็นกรรมการ  
(5)  เลขานุการ อ.ก.ท.โครงสร้าง                                  เป็นกรรมการ 
(6)  ผู้ช่วยเลขานุการตามท่ีเลขานุการ ก.ท. มอบหมาย เลขานุการ  
      จ านวนไม่เกิน 2 คน 

             คณะอนุกรรมการประเมินมีหน้าที่ ดังนี้ 
1. ด าเนินการประเมินผลงานที่ก าหนดอย่างน้อย 3 ด้านใน 6 ด้าน 
2. ให้เทศบาลจัดท าผลงานโดยระบุเหตุผลความจ าเป็น ผลสัมฤทธิ์ทั้งเชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพที่ชัดเจน 
3. เกณฑ์ประสิทธิภาพก าหนดเกณฑ์ผ่านไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

 ข้อ 16  การประเมินเพ่ือปรับประเภทเทศบาล นั้น เทศบาลจะต้องผ่านเกณฑ์พ้ืนฐานครบทุก
เงื่อนไขแล้ว จึงให้ด าเนินการประเมินเกณฑ์ปริมาณงาน และเกณฑ์ประสิทธิภาพตามล าดับ โดยเทศบาลจะต้องได้
คะแนนเฉลี่ยเกณฑ์ปริมาณงานและเกณฑ์ประสิทธิภาพ ดังนี้ 
   เทศบาลประเภทสามัญ  ระดับสูง  ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75        
   เทศบาลประเภทพิเศษ  ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75        
   เทศบาลประเภทพิเศษ  ระดับสูง   ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 ข้อ 17 การปรับปรุงต าแหน่งปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาลเป็นประเภทบริหารท้องถิ่น 
ระดับสูง ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการเป็นประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับสูง ให้ ก.ท.จ. ประเมินค่างานตาม
ตัวชี้วัดที่ ก.ท. ก าหนด โดยให้ส่งผลการประเมินเพ่ือขอความเห็นชอบ ก.ท. ด้วย  

ทั้งนี้  การเปลี่ยนแปลงประเภทและระดับของเทศบาล หากมีผลท าให้ต าแหน่งสายงาน
ผู้บริหารเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เมื่อ ก.ท.จ. และ ก.ท. (แล้วแต่กรณี) เห็นชอบแล้ว ให้ถือว่า ก.ท.จ. เห็นชอบ
การปรับปรุงต าแหน่งนั้นในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ในคราวเดียวกัน โดยให้เทศบาลประกาศแก้ไขปรับปรุงแผน
อัตราก าลัง 3 ปี และด าเนินการสรรหาต าแหน่งที่ว่างนั้นต่อไป  

กรณีผู้ด ารงต าแหน่งเดิมไม่มีคุณสมบัติคัดเลือก หรือไม่ได้รับการคัดเลือกให้ด ารง
ต าแหน่งที่ปรับปรุงขึ้นใหม่นั้น ให้เทศบาลโดยความเห็นชอบ ก.ท.จ. ย้ายผู้นั้นไปด ารงต าแหน่งที่ผู้นั้นไปด ารง
ต าแหน่งที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง หากไม่มีต าแหน่งว่าง ก็ให้ก าหนดต าแหน่ง
รองรับเฉพาะรายในสายงานเดิมเป็นการชั่วคราว เมื่อต าแหน่งนั้นว่างให้ยุบ ทั้งนี้ ให้มอบหมายงานให้ผู้นั้นปฏิบัติ
ตามความเหมาะสมต่อไป 
 ข้อ 18 การประเมินเพ่ือปรับประเภทและระดับเทศบาล ซึ่งระยะเวลาการด าเนินการล่วงเลย
ข้ามปีงบประมาณ จนท าให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายไม่เป็นปัจจุบัน ให้ ก.ท.จ. ส่งเรื่องคืน เพ่ือปรับข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน 
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หมวด 4  
บทเฉพาะกาล 

 ข้อ 19 ในระยะเริ่มแรกให้เทศบาลทุกแห่ง โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. จัดท าประกาศก าหนด
ประเภทและระดับของเทศบาลตามหลักเกณฑน์ี้ โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้ 
           19.1 ให้เทศบาลขนาดเล็ก และเทศบาลขนาดกลาง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเดิมเป็น
เทศบาลประเภทสามัญ 
           19.2 ให้เทศบาลขนาดใหญ่ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเดิม เป็นเทศบาลประเภทและระดับ 
ดังนี้ 
          (1) เทศบาลใดที่ก าหนดต าแหน่งปลัดเทศบาล เป็นระดับ 9 และผู้อ านวยการ
หรือเทียบเท่า เป็นระดับ 8 ให้เป็นเทศบาลประเภทสามัญ ระดับสูง 
          (2) เทศบาลใดที่ก าหนดต าแหน่งปลัดเทศบาล เป็นระดับ 9 และผู้อ านวยการ
หรือเทียบเท่า ต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งเป็นระดับ 9 ให้เป็นเทศบาลประเภทพิเศษ 
          (3) เทศบาลใดที่ก าหนดต าแหน่งปลัดเทศบาล เป็นระดับ 10 และผู้อ านวยการ
หรือเทียบเท่า ต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งเป็นระดับ 9 ให้เป็นเทศบาลประเภทพิเศษ ระดับสูง 
 ข้อ 20 เมื่อประกาศปรับโครงสร้างและระดับต าแหน่งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ หากเทศบาล       
มีต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการไม่เป็นไปตามโครงสร้างที่ก าหนดให้ด าเนินการ ดังนี้  

(1) กรณีรองปลัดเทศบาลมีจ านวนเกินกว่าจ านวนที่ก าหนด ก็ให้ก าหนดต าแหน่งนั้น
ตามจ านวนที่มีอยู่ เมื่อผู้ด ารงต าแหน่งอยู่เดิมพ้นจากต าแหน่งให้เทศบาลยุบต าแหน่งนั้นจนกว่าจะมีจ านวนตาม
กรอบโครงสร้างที่ก าหนด 

(2) กรณีหัวหน้าส่วนราชการ ให้เทศบาลโดยความเห็นชอบ ก.ท.จ. ปรับปรุงต าแหน่ง
นั้น เป็นต าแหน่งประเภทและระดับให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปนี้ และให้ด าเนินการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่ง     
สายงานผู้บริหารซึ่งเป็นต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นครั้งแรกนั้น ให้ด าเนินการด้วยวิธีการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนระดับ  
สูงขึ้น หากด าเนินการสรรหาครั้งแรกแล้วไม่ได้ผู้ด ารงต าแหน่งด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือเมื่อได้ผู้ด ารงต าแหน่งแล้ว
ต่อมาต าแหน่งว่าง ให้เทศบาลด าเนินการสรรหาด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่เห็นสมควรภายใต้หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลที่ว่าด้วยการนั้นต่อไปได้ 

(3) กรณีหัวหน้าฝ่าย ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย ระดับ 6 เป็น
ระดับ 7 และการสรรหาต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย ระดับ 7 ให้ยกเลิกการด าเนินการดังกล่าว เนื่องจากเมื่อปรับระบบ
จ าแนกต าแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่ง ต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย ระดับ 6 และระดับ 7 ในระบบจ าแนกต าแหน่ง
ใหม่เป็นต าแหน่งที่ยุบรวมเป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น จึงท าให้ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
ระดับ 6 อยู่เดิมสามารถด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย ประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น ได้ โดยไม่ต้องปรับปรุง
ต าแหน่ง หรือสรรหาต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายอีกแต่อย่างใด 
 ข้อ 21 เทศบาลขนาดเล็กและเทศบาลขนาดกลางใดที่ก าหนดต าแหน่งปลัดเทศบาล       
รองปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการหรือเทียบเท่า เป็นระดับ 6 หรือ ระดับ 7 เมื่อปรับเป็นเทศบาลประเภทสามัญ
ให้ด าเนินการดังนี้ 
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21.1 ต าแหน่งปลัดเทศบาล 

(1) เทศบาลซึ่งก าหนดต าแหน่งปลัดเทศบาลเป็นระดับ 6 หรือระดับ 7       
ให้ปรับเป็นประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับต้น โดยจะปรับต าแหน่งปลัดเทศบาลเป็นประเภทบริหารท้องถิ่น 
ระดับกลางได้ ก็ต่อเมื่อภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ในปีงบประมาณที่ผ่านมาและในปีที่ขอมีค่าเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 35 โดยในปีงบประมาณที่ขอนั้น    
ให้ค านวณตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี รวมกับภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นจากการปรับปรุงต าแหน่ง และภาระ
ค่าใช้จ่ายที่รองรับผู้ด ารงต าแหน่งเดิม  

(2) ในการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล ซึ่งเป็นต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ในครั้งแรกนั้น ให้ด าเนินการด้วยวิธีการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนระดับสูงขึ้น หากด าเนินการสรรหาครั้งแรกแล้วไม่ได้    
ผู้ด ารงต าแหน่งด้วยเหตุใดก็ตาม หรือเมื่อได้ผู้ด ารงต าแหน่งแล้วต่อมาต าแหน่งว่าง ให้เทศบาลด าเนินการสรรหา
ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งที่เห็นสมควรภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลที่ว่าด้วยการนั้นต่อไปได้ 

21.2 ต าแหน่งรองปลัดเทศบาล 
 เทศบาลซึ่งก าหนดต าแหน่งรองปลัดเทศบาลเป็นระดับ 6 หรือระดับ 7 ให้ปรับ

เป็นประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับต้น กรณีรองปลัดเทศบาลมีจ านวนเกินกว่า 2 อัตรา ก็ให้ก าหนดต าแหน่งนั้น
ตามจ านวนที่มีอยู่ โดยให้เทศบาลยุบต าแหน่งนั้น เมื่อผู้นั้นด ารงต าแหน่งอยู่เดิมพ้นจากต าแหน่ง จนกว่าจะมี
จ านวนไม่เกิน 2 อ้ตรา ตามกรอบโครงสร้างที่ก าหนด  

21.3 ต าแหน่งผู้อ านวยการหรือเทียบเท่า 
(1) เทศบาลซึ่งก าหนดต าแหน่งผู้อ านวยการหรือเทียบเท่าเป็นระดับ 6 หรือ

ระดับ 7 ให้ปรับเป็นประเภทอ านวยท้องถิ่น ระดับต้น โดยจะปรับต าแหน่งเป็นประเภทอ านวยการท้องถิ่น 
ระดับกลางได้ ก็ต่อเมื่อภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ในปีงบประมาณที่ผ่านมาและในปีที่ขอมีค่าเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 35 โดยในปีงบประมาณที่ขอนั้น    
ให้ค านวณตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี รวมกับภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นจากการปรับปรุงต าแหน่ง และภาระ
ค่าใช้จ่ายที่รองรับผู้ด ารงต าแหน่งเดิม  

(2) ในการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการหรือเทียบเท่า ซึ่งเป็นต าแหน่ง  
ในระดับที่สูงขึ้นในครั้งแรกนั้น ให้ด าเนินการด้วยวิธีการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนระดับสูงขึ้น หากด าเนินการสรรหา   
ครั้งแรกแล้วไม่ได้ผู้ด ารงต าแหน่งด้วยเหตุใดก็ตาม หรือเมื่อได้ผู้ด ารงต าแหน่งแล้วต่อมาต าแหน่งว่าง ให้เทศบาล
ด าเนินการสรรหาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งที่เห็นสมควรภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลที่ว่าด้วย  
การนั้นต่อไปได ้
 ข้อ 22 กรณีผู้ด ารงต าแหน่งเดิมไม่มีคุณสมบัติคัดเลือก หรือไม่ได้รับการคัดเลือกให้ด ารง
ต าแหน่งที่ปรับปรุงขึ้นใหม่นั้น ให้เทศบาลโดยความเห็นชอบ ก.ท.จ. ย้ายผู้นั้นไปด ารงต าแหน่งที่ผู้นั้นไปด ารง
ต าแหน่งที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง หากไม่มีต าแหน่งว่าง ก็ให้ก าหนดต าแหน่ง
รองรับเฉพาะรายในสายงานเดิมเป็นการชั่วคราว เมื่อต าแหน่งนั้นว่างให้ยุบ ทั้งนี้ ให้มอบหมายงานให้ผู้นั้นปฏิบัติ
ตามความเหมาะสมต่อไป 

ข้อ 23 การประเมินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้  ให้เทศบาลรับผิดชอบค่าสมนาคุณของ
คณะกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย          
ค่าสมนาคุณ 

 
 
 

/ ข้อ 24 ... 
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 ข้อ 24 การใดที่อยู่ระหว่างด าเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ใช้บังคับอยู่ก่อนหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขนี้ใช้บังคับ ให้เป็นอันยกเลิก โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้แทน   
 ข้อ 25 ในระหว่างที่ ก.ท. ยังมิได้ก าหนดตัวชี้วัดการปรับปรุงโครงสร้าง การปรับปรุงต าแหน่งให้
มีระดับสูงขึ้นตามประกาศดังนี้ ให้บรรดาหลักเกณฑ์และเงื่อนไข หนังสือสั่งการที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้
ใช้บังคับ ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งจนกว่าจะมีการแก้ไขให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑน์ี้ 

        ประกาศ  ณ  วันที่   30   ธันวาคม  พ.ศ. 2558  
 

 
(นายวีระชัย  ภู่เพียงใจ) 

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ประธาน ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ 

 


