
 
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน 

เรื่อง  หลักเกณฑ�และเง่ือนไขในการคัดเลือกเพ่ือเล่ือนและแต#งตั้งพนักงานเทศบาลตําแหน#งประเภทท่ัวไป 
และประเภทวิชาการให(ดํารงตําแหน#งในระดับท่ีสูงข้ึน พ.ศ. 2561 

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

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 (3) ประกอบมาตรา 23 วรรคท�าย แห�งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 และคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการประชุม 
ครั้งท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2561 ได�มีมติเห็นชอบให�กําหนดหลักเกณฑ7การเลื่อนและแต�งต้ัง
พนักงานเทศบาลให�ดํารงตําแหน�งท่ีสูงข้ึน พ.ศ. 2561 คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน ในการ
ประชุมครั้งท่ี 9/2561 เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2561 จึงมีมติเห็นชอบให�มีประกาศ ดังนี้ 
  ข�อ 1 ประกาศนี้เรียกว�า “ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง 
หลักเกณฑ7และเง่ือนไขในการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต�งต้ังพนักงานเทศบาลตําแหน�งประเภทท่ัวไป และ
ประเภทวิชาการให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน พ.ศ. 2561” 
  ข�อ 2 ประกาศนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันท่ีได�ประกาศเป>นต�นไป 
  ข�อ 3 ให�ยกเลิก 
 3.1 ข�อความในข�อ 178 ข�อ 179 ข�อ 180 ข�อ 181 ข�อ 182 และข�อ 183     
แห�งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ7และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหาร 
งานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2545 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
 3.2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ7และ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก�ไขเพ่ิมเติม) ลงวันท่ี 30 เมษายน 2547 
  3.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ7การเลื่อน
และแต�งต้ังพนักงานเทศบาลให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2555 
 บรรดาประกาศหรือหนังสือสั่งการอ่ืนใด ซ่ึงขัดหรือแย�งกับประกาศนี้ ให�ใช�ประกาศนี้แทน 
 ข�อ 4 ในประกาศนี้  
 “การคัดเลือก” หมายความว�า การดําเนินการเพ่ือให�ได�พนักงานเทศบาลมาแต�งต้ังให�ดํารง
ตําแหน�งประเภทท่ัวไป และประเภทวิชาการในระดับท่ีสูงข้ึนด�วยวิธีการประเมินคุณลักษณะของบุคคล ประเมิน  
ผลงาน และการประเมินความรู�ความสามารถ 

หมวด 1 
บทท่ัวไป 

 
   ข�อ 5 การเลื่อนพนักงานเทศบาลตําแหน�งประเภทท่ัวไป และประเภทวิชาการเพ่ือแต�งต้ังให�
ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึนตามประกาศนี้ ให�เลื่อนและแต�งต้ังจากผู�ผ�านการคัดเลือกเพ่ือแต�งต้ังให�ดํารง
ตําแหน�งนั้น 
 
 
 

/ข�อ 6...  
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    ข�อ 6 ภายใต�บังคับข�อ 5 การคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน 
ผู�นั้นต�องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด
ไว�ในมาตรฐานกําหนดตําแหน�งของระดับท่ีจะแต�งต้ังและมีความเหมาะสม โดยคํานึงถึงความรู� ความสามารถ 
ทักษะ สมรรถนะ ความประพฤติ ประวัติการรับราชการ ซ่ึงจะต�องเป>นผู�มีผลงานท่ีประจักษ7ในความสามารถ 
รวมถึงประโยชน7ท่ีทางราชการและประชาชนได�รับ 
 การพิจารณาคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ต�องเป>นคุณวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ังตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�งนั้นเท�านั้นและให�พิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาท่ีระบุไว�ใน
บัตรประวัติข�าราชการส�วนท�องถ่ินเป>นหลัก ในกรณีผู�ได�รับคุณวุฒิเพ่ิมเติมภายหลังจากการบรรจุเข�ารับราชการ
จะต�องยื่นขอบันทึกเพ่ิมลงในบัตรประวัติข�าราชการส�วนท�องถ่ินก�อน จึงจะนําคุณวุฒินั้นมาใช�ในการพิจารณาได� 
 

หมวด 2 
ตําแหน#งประเภทท่ัวไป 

ส#วนท่ี 1  
ระดับชํานาญงาน 

 
  ข�อ 7 การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือเลื่อนและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน
ระดับชํานาญงาน ให�เป>นไปตามข�อ 6 และต�องมีคุณสมบัติ ดังนี้   
 7.1 ได�รับเงินเดือนไม�ตํ่ากว�าข้ันตํ่าของอัตราเงินเดือนตําแหน�งประเภทท่ัวไป ระดับ
ชํานาญงาน   
  7.2 มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับปฏิบัติงานย�อนหลังไม�ตํ่ากว�าระดับดี
อย�างน�อย 6 ครั้ง 
 7.3 ในรอบการประเมินท่ีผ�านมาจนถึงวันท่ีจะได�รับแต�งต้ังต�องไม�ถูกลงโทษทางวินัย        
ท่ีสูงกว�าภาคทัณฑ7 
  7.4 ผ�านการอบรมหลักสูตรตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด 
ในการนี้ หากตําแหน�งใดท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ยังไม�ได�กําหนดหลักสูตรการอบรม 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) อาจให�ความเห็นชอบแต�งต้ังผู�ผ�านการคัดเลือกไปก�อน แล�วรายงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ทราบ แต�ผู�นั้นต�องเข�ารับการฝOกอบรมในโอกาสแรกท่ีมีการเปPดอบรม
ในหลักสูตรนั้น 
 7.5 ผ�านการคัดเลือกด�วยการประเมินผลงานตามแบบท่ีกําหนด ซ่ึงผลงานท่ีนําเสนอต�อง
เป>นผลงานดีเด�นในตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ัง ท่ีแสดงให�เห็นถึงการใช�ความรู�ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน
ในระดับท่ีจะแต�งต้ัง และเกิดประโยชน7ต�อทางราชการ ประชาชน หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานย�อนหลัง      
ไม�เกิน 3 ปQ จํานวน 2 ผลงาน และต�องได�รับคะแนนจากคณะกรรมการประเมินผลงานตามข�อ 8 จํานวน         
2 ใน 3 ไม�ต่ํากว�าร�อยละ 60  
 
 
 
 

/ข�อ 8... 
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  ข�อ 8 คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน ประกอบด�วย 
  (1) ปลัดเทศบาล เป>นประธาน  
  (2) ผู� ท่ีเป>นหรือเคยเป>นข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถ่ิน หรือข�าราชการ      
พลเรือนท่ีดํารงตําแหน�งในสายงานท่ีจะประเมินในระดับไม�ตํ่ากว�าระดับตําแหน�งท่ีขอประเมิน หรือผู�ทรงคุณวุฒิ
เฉพาะด�านท่ีมีความชํานาญในสายงานนั้นๆ ซ่ึงมีผลงานเป>นท่ีประจักษ7ในความสามารถ จํานวน 1 คน        
เป>นกรรมการ 
  (3) ผู�อํานวยการสํานัก/กอง ต�นสังกัดของผู�ขอประเมิน เป>นกรรมการ 
  (4) พนักงานเทศบาลท่ีรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป>นเลขานุการ  
 ทําหน�าท่ีพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของผู�ขอประเมิน 
 ข�อ 9 การเลื่อนและแต�งต้ังพนักงานเทศบาลให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึนตามความในส�วนนี้ 
ให�นายกเทศมนตรีเป>นผู�ออกคําสั่งเลื่อนและแต�งต้ังผู�ผ�านการคัดเลือก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ท้ังนี้ วันท่ีมีผลในการเลื่อนระดับต�องไม�ก�อนวันท่ีผ�านการประเมินผลงานจาก
คณะกรรมการ  
 

ส#วนท่ี 2 
ระดับอาวุโส 

 
ข�อ 10 การปรับปรุงตําแหน�งเป>นระดับอาวุโส ให�ดําเนินการ ดังนี้  

   10.1 ผู�ดํารงตําแหน�งนั้นเป>นผู�มีคุณสมบัติ และระยะเวลาการดํารงตําแหน�งในสายงาน
ครบถ�วนท่ีจะแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งสูงข้ึน และผ�านการประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
    10.2 กรณีเป>นตําแหน�งว�าง จะขอปรับปรุงตําแหน�งเป>นระดับอาวุโสได�ก็ต�อเม่ือ
เลขท่ีตําแหน�งนั้นเดิมเป>นตําแหน�งระดับอาวุโสมาก�อนแล�ว และปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความยุ�งยาก      
ของงาน รวมถึงความรับผิดชอบไม�เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
    10.3 การขอปรับปรุงตําแหน�งให�ดําเนินการประเมิน วิเคราะห7ค�างาน ปริมาณงาน 
คุณภาพของงาน และความยุ�งยากของงานรวมถึงความรับผิดชอบ โดยให�เทศบาลแต�งต้ังคณะกรรมการประเมิน
ปรับปรุงตําแหน�ง ประกอบด�วย 
       (1) ปลัดเทศบาล เป>นประธาน  
      (2) ผู�ท่ีเป>นหรือเคยเป>นข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถ่ิน หรือข�าราชการ      
พลเรือนท่ีดํารงตําแหน�งในสายงานท่ีจะประเมินในระดับไม�ตํ่ากว�าระดับตําแหน�งท่ีขอประเมิน หรือผู�ทรงคุณวุฒิ
เฉพาะด�านท่ีมีความชํานาญในสายงานนั้นๆ ซ่ึงมีผลงานเป>นท่ีประจักษ7ในความสามารถ จํานวน 3 คน        
เป>นกรรมการ 
      (3) ผู�อํานวยการสํานัก/กอง ต�นสังกัดของผู�ขอประเมิน เป>นกรรมการ   
      (4) พนักงานเทศบาลท่ีรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล  เป>นเลขานุการ 
 ทําหน�าท่ีประเมินคุณลักษณะของบุคคล และลักษณะหน�าท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณงาน 
คุณภาพของงาน ความยุ�งยากของงาน ความรู� และความสามารถท่ีต�องการในการปฏิบัติงานของตําแหน�งนั้น
เปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญมากถึงขนาดท่ีจะต�องปรับระดับตําแหน�งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�งท่ี
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด โดยมีองค7ประกอบการประเมิน 4 ด�าน ดังนี้ 
 

/(1) หน�าท่ี... 
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 (1) หน�าท่ีความรับผิดชอบ 
 (2) ความยุ�งยากของงาน 
 (3) การกํากับตรวจสอบ 
 (4) การตัดสินใจ 
 โดยเป>นไปตามแบบท่ีกําหนด หากคณะกรรมการพิจารณาแล�วเห็นควรปรับปรุง
ตําแหน�งให�มีระดับสูงข้ึน ก็ให�เสนอผลการพิจารณาต�อนายกเทศมนตรีเพ่ือเสนอขอปรับปรุงตําแหน�งนั้นเป>นระดับ
อาวุโสต�อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณา มีรายละเอียด ประกอบด�วย 
   ๑) รายละเอียดของภารกิจ ปริมาณงาน และคุณภาพของงานท่ีเพ่ิมข้ึนจนถึง
ขนาดต�องทําให�มีการปรับปรุงกําหนดตําแหน�งนั้นเป>นระดับอาวุโส 

 2) ภาระค�าใช�จ�ายด�านการบริหารงานบุคคลตามกรอบแผนอัตรากําลัง           
ในปQปTจจุบันและภายหลังจากมีการปรับปรุงการกําหนดระดับตําแหน�งนั้นแล�ว 

 3) ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปรับปรุงตําแหน�ง และความเห็น
ของนายกเทศมนตรี 

  ท้ังนี้ เม่ือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ได�พิจารณามีมติเห็นชอบ  
ให�ปรับปรุงตําแหน�งแล�ว ให�เทศบาลประกาศปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปQ ในตําแหน�งและเลขท่ีตําแหน�งนั้น 
     ข�อ 11 การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือเลื่อนและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน
ระดับอาวุโส ให�เป>นไปตามข�อ 6 และต�องมีคุณสมบัติ ดังนี้   
   11.1 ได�รับเงินเดือนไม�ตํ่ากว�าข้ันตํ่าของอัตราเงินเดือนตําแหน�งประเภทท่ัวไป    
ระดับอาวุโส   
    11.2 มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับชํานาญงานย�อนหลังไม�ตํ่ากว�า 
ระดับดีอย�างน�อย 6 ครั้ง 
   11.3 ในรอบการประเมินท่ีผ�านมาจนถึงวันท่ีจะได�รับแต�งต้ังต�องไม�ถูกลงโทษทางวินัย        
ท่ีสูงกว�าภาคทัณฑ7 
    11.4 ผ�านการอบรมหลักสูตรตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) 
กําหนด ในการนี้ หากตําแหน�งใดท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ยังไม�ได�กําหนดหลักสูตร         
การอบรม คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) อาจให�ความเห็นชอบแต�งต้ังผู�ผ�านการคัดเลือกไปก�อน           
แล�วรายงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ทราบ แต�ผู�นั้นต�องเข�ารับการฝOกอบรมในโอกาสแรกท่ีมี
การเปPดอบรมในหลักสูตรนั้น 
    11.5 ผ�านการคัดเลือกด�วยวิธีการประเมินความรู�ความสามารถ และการประเมินผลงาน  
  ข�อ 12 วิธีการประเมินความรู�ความสามารถให�ดําเนินการ โดยมีองค7ประกอบ 3 ด�าน ดังนี้ 
  12.1 ด�านความรู� ท่ีจําเป>นประจําสายงาน ให�ประเมินด�วยการเขียนวิสัยทัศน7           
ท่ีแสดงให�เห็นถึงข�อเสนอการนําความรู�ท่ีจําเป>นในระดับตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ังไปใช�ในการปฏิบัติงาน โดยให�
เทศบาลแต�งต้ังคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน7ประกอบด�วย  
  (1) ผู�แทนส�วนราชการระดับส�วนกลางหรือส�วนภูมิภาคท่ีเก่ียวข�อง          
กับลักษณะงานของตําแหน�ง ท่ีขอประเมิน ซ่ึงดํารงตําแหน�งไม� ตํ่ากว�าระดับตําแหน�ง ท่ีขอประเมิน              
โดยคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) คัดเลือก เป>นประธาน  
  (2) ปลัดเทศบาลและผู�อํานวยการสํานัก/กอง ท่ีผู�นั้นสังกัด เป>นกรรมการ 
  (3) พนักงานเทศบาลท่ีรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป>นเลขานุการ 
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 ทําหน�าท่ีในการประเมินวิสัยทัศน7ตามแบบท่ีกําหนด โดยผู�ผ�านการประเมินต�องได�รับ
คะแนนจากคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน7 2 ใน 3 ไม�ตํ่ากว�าร�อยละ 60 
 12.2 ด�านทักษะท่ีจําเป>นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน�ง ให�ประเมินจาก           
ผลการประเมินของผู�บังคับบัญชาระดับสํานัก/กอง ตามแบบท่ีกําหนด โดยจะต�องมีผลการประเมินไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 80   
  12.3 ด�านสมรรถนะท่ีจําเป>นสําหรับการปฏิบั ติงานในตําแหน�ง ต�องมีผล             
การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปQในระดับชํานาญงานย�อนหลังไม�ต่ํากว�าระดับดีอย�างน�อย 6 ครั้ง 
  ข�อ 13 เม่ือผ�านการประเมินความรู�ความสามารถท้ัง 3 ด�านแล�ว ให�ผู�ขอประเมินนําเสนอ
ผลงานซ่ึงเป>นผลงานดีเด�นในตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ัง ท่ีแสดงให�เห็นถึงการใช�ความรู�ความสามารถ ทักษะในการ
ปฏิบัติงานในระดับท่ีจะแต�งต้ัง และเกิดประโยชน7ต�อทางราชการ ประชาชน หรือการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ย�อนหลังไม�เกิน 3 ปQ จํานวน 1 ผลงาน  

ให�เทศบาลแต�งต้ังคณะกรรมการประเมินผลงานระดับอาวุโส จํานวน ๓ คน จากบัญชี
กรรมการประเมินผลงานท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) กําหนด ประกอบด�วยผู�ทรงคุณวุฒิจาก
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข�อง หรือผู�แทนส�วนราชการระดับส�วนกลางหรือ
ส�วนภูมิภาคท่ีเก่ียวข�องกับลักษณะงานของตําแหน�งท่ีขอประเมิน ซ่ึงดํารงตําแหน�งไม�ตํ่ากว�าระดับตําแหน�งท่ีขอ
ประเมิน โดยมีผู�ช�วยเลขานุการ ก.ท.จ. เป>นเลขานุการ ทําหน�าท่ีประเมินผลงาน ท่ีแสดงให�เห็นถึงการใช�ความรู�
ความสามารถ ทักษะของผู�ขอประเมิน และคุณภาพความยุ�งยากของผลงาน รวมถึงการนําผลงานไปใช�ให�เกิด
ประโยชน7ต�อทางราชการ ประชาชน หรือพัฒนาการปฏิบัติงาน 

ผู�ผ�านการประเมินผลงานต�องได�รับคะแนนจากคณะกรรมการประเมินผลงาน 2 ใน 3 ไม�ตํ่ากว�า
ร�อยละ 70 ตามแบบท่ีกําหนด 

ผู�ท่ีไม�ผ�านการประเมินผลงาน ให�เสนอผลงานได�อีกครั้งหนึ่ง ภายใน 1 ปQ นับแต�วันท่ีได�รับ
แจ�งผลการประเมิน หากไม�เสนอผลงานอีกครั้ง หรือเสนอผลงานอีกครั้งแล�วไม�ผ�านการประเมินให�การคัดเลือก
ครั้งนั้นเป>นอันยกเลิก ท้ังนี้ หากเทศบาลมีความประสงค7จะดําเนินการคัดเลือก ต�องดําเนินการใหม�ท้ังการ
ปรับปรุงตําแหน�งและการประเมินผลงาน   
   ข�อ 14 การเลื่อนและแต�งต้ังพนักงานเทศบาลให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึนตามความ    
ในส�วนนี้  ให�นายกเทศมนตรีเป>นผู�ออกคําสั่งเลื่อนและแต�งต้ังผู�ผ�านการคัดเลือก โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ท้ังนี้ วันท่ีมีผลในการเลื่อนระดับต�องไม�ก�อนวันท่ียื่นผลงานครบถ�วนถูกต�อง
โดยถือเอาวันประทับตราลงรับของสํานักงานเลขานุการ ก.ท.จ. 
    

หมวด 3 
ตําแหน#งประเภทวิชาการ 

ส#วนท่ี 1 
ระดับชํานาญการ 

 

   ข�อ 15 การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือเลื่อนและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน
ระดับชํานาญการ ให�เป>นไปตามข�อ 6 และต�องมีคุณสมบัติ ดังนี้   
   15.1 ได�รับเงินเดือนไม�ตํ่ากว�าข้ันตํ่าของอัตราเงินเดือนตําแหน�งประเภทวิชาการ   
ระดับชํานาญการ 
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    15.2 มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับปฏิบัติการย�อนหลังไม�ตํ่ากว�าระดับดี
อย�างน�อย 6 ครั้ง หรือไม�น�อยกว�า 4 ครั้ง สําหรับผู�ได�รับวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีตรงตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน�ง  
   15.3 ในรอบการประเมินท่ีผ�านมาจนถึงวันท่ีจะได�รับแต�งต้ังต�องไม�ถูกลงโทษทางวินัย        
ท่ีสูงกว�าภาคทัณฑ7 
   15.4 ผ�านการอบรมหลักสูตรตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) 
กําหนด ในการนี้ หากตําแหน�งใดท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ยังไม�ได�กําหนดหลักสูตรการอบรม 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) อาจให�ความเห็นชอบแต�งต้ังผู�ผ�านการคัดเลือกไปก�อน แล�วรายงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ทราบ แต�ผู�นั้นต�องเข�ารับการฝOกอบรมในโอกาสแรกท่ีมีการเปPดอบรม
ในหลักสูตรนั้น 
   15.5 ผ�านการคัดเลือกด�วยการประเมินผลงานตามแบบท่ีกําหนด ซ่ึงผลงานท่ีนําเสนอ
ต�องเป>นผลงานดีเด�นในตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ัง ท่ีแสดงให�เห็นถึงการใช�ความรู�ความสามารถ ทักษะในการ
ปฏิบัติงานในระดับท่ีจะแต�งต้ัง และเกิดประโยชน7ต�อทางราชการหรือประชาชน หรือการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ย�อนหลังไม�เกิน 3 ปQ จํานวน 2 ผลงาน และต�องได�รับคะแนนจากคณะกรรมการประเมินผลงานตามข�อ 16 
จํานวน 2 ใน 3 ไม�ต่ํากว�าร�อยละ 60  
 ข�อ 16 คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน ประกอบด�วย 
  (1) ปลัดเทศบาล เป>นประธาน 
      (2) ผู�ท่ีเป>นหรือเคยเป>นข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถ่ิน หรือข�าราชการ      
พลเรือนท่ีดํารงตําแหน�งในสายงานท่ีจะประเมินในระดับไม�ตํ่ากว�าระดับตําแหน�งท่ีขอประเมิน หรือผู�ทรงคุณวุฒิ
เฉพาะด�านท่ีมีความชํานาญในสายงานนั้นๆ ซ่ึงมีผลงานเป>นท่ีประจักษ7ในความสามารถ จํานวน 1 คน เป>นกรรมการ 
      (3) ผู�อํานวยการสํานัก/กอง ต�นสังกัดของผู�ขอประเมิน เป>นกรรมการ 
  (4) พนักงานเทศบาลท่ีรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป>นเลขานุการ 
 ทําหน�าท่ีพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของผู�ขอประเมิน   
 ข�อ 17 การเลื่อนและแต�งต้ังพนักงานเทศบาลให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึนตามความ    
ในส�วนนี้  ให�นายกเทศมนตรีเป>นผู�ออกคําสั่งเลื่อนและแต�งต้ังผู�ผ�านการคัดเลือก โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ท้ังนี้ วันท่ีมีผลในการเลื่อนระดับต�องไม�ก�อนวันท่ีผ�านการประเมินผลงาน
จากคณะกรรมการ  
  

ส#วนท่ี 2 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

 

ข�อ 18 การปรับปรุงตําแหน�งเป>นระดับชํานาญการพิเศษ อาจกระทําได�ในกรณีท่ีเป>น
ตําแหน�งในส�วนราชการท่ีมีผู�อํานวยการเป>นระดับกลางข้ึนไป โดยให�ดําเนินการ ดังนี้  
 18.1 ผู�ดํารงตําแหน�งนั้นเป>นผู�มีคุณสมบัติ และระยะเวลาการดํารงตําแหน�งใน   
สายงานครบถ�วนท่ีจะแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งสูงข้ึน และผ�านการประเมินคุณลักษณะของบุคคล   
 18.2 กรณีเป>นตําแหน�งว�าง จะขอปรับปรุงตําแหน�งเป>นระดับชํานาญการพิเศษได�  
ก็ต�อเม่ือเลขท่ีตําแหน�งนั้นเดิมเป>นตําแหน�งระดับชํานาญการพิเศษมาก�อนแล�ว และปริมาณงาน คุณภาพของงาน 
ความยุ�งยากของงาน รวมถึงความรับผิดชอบไม�เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
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 18.3 การขอปรับปรุงตําแหน�งให�ดําเนินการประเมิน วิเคราะห7ค�างาน ปริมาณงาน 
คุณภาพของงาน และความยุ�งยากของงานรวมถึงความรับผิดชอบ โดยให�เทศบาลแต�งต้ังคณะกรรมการประเมิน
ปรับปรุงตําแหน�ง ประกอบด�วย 
            (1) ปลัดเทศบาล เป>นประธาน  
       (2) ผู�ท่ีเป>นหรือเคยเป>นข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถ่ิน หรือข�าราชการ      
พลเรือนท่ีดํารงตําแหน�งในสายงานท่ีจะประเมินในระดับไม�ตํ่ากว�าระดับตําแหน�งท่ีขอประเมิน หรือผู�ทรงคุณวุฒิ
เฉพาะด�านท่ีมีความชํานาญในสายงานนั้นๆ ซ่ึงมีผลงานเป>นท่ีประจักษ7ในความสามารถ จํานวน 3 คน        
เป>นกรรมการ 
  (3) ผู�อํานวยการสํานัก/กอง ต�นสังกัดของผู�ขอประเมิน เป>นกรรมการ   
  (4) พนักงานเทศบาลท่ีรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล  เป>นเลขานุการ   
       ทําหน�าท่ีประเมินคุณลักษณะของบุคคล และลักษณะหน�าท่ีความรับผิดชอบ 
ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความยุ�งยากของงาน ความรู� และความสามารถท่ีต�องการในการปฏิบัติงานของ
ตําแหน�งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญมากถึงขนาดท่ีจะต�องปรับระดับตําแหน�งตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน�งท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด โดยมีองค7ประกอบการประเมิน 4 ด�าน ดังนี้ 
      (1) หน�าท่ีความรับผิดชอบ 
      (2) ความยุ�งยากของงาน 
      (3) การกํากับตรวจสอบ 
      (4) การตัดสินใจ 
      โดยเป>นไปตามแบบท่ีกําหนด หากคณะกรรมการพิจารณาแล�วเห็นควร
ปรับปรุงตําแหน�งให�มีระดับสูงข้ึน ก็ให�เสนอผลการพิจารณาต�อนายกเทศมนตรีเพ่ือเสนอขอปรับปรุงตําแหน�งนั้น
เป>นระดับชํานาญการพิเศษต�อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณา มีรายละเอียด ประกอบด�วย  
             ๑) รายละเอียดของภารกิจ ปริมาณงาน และคุณภาพของงานท่ีเพ่ิมข้ึน  
จนถึงขนาดต�องทําให�มีการปรับปรุงการกําหนดตําแหน�งนั้นเป>นระดับชํานาญการพิเศษ 

  2) ภาระค�าใช�จ�ายด�านการบริหารงานบุคคลตามกรอบแผนอัตรากําลัง           
ในปQปTจจุบันและภายหลังจากมีการปรับปรุงการกําหนดระดับตําแหน�งนั้นแล�ว 

  3)  ผลการประเ มินของคณะกรรมการประเ มินปรับปรุ ง ตํ าแหน� ง            
และความเห็นของนายกเทศมนตรี 
  ท้ังนี้ เม่ือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ได�พิจารณามีมติเห็นชอบให�ปรับปรุง
ตําแหน�งแล�ว ให�เทศบาลประกาศปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปQ ในตําแหน�งและเลขท่ีตําแหน�งนั้น 
   ข�อ 19 การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือเลื่อนและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน
ระดับชํานาญการพิเศษ ให�เป>นไปตามข�อ 6 และต�องมีคุณสมบัติ ดังนี้   
   19.1 ได�รับเงินเดือนไม�ตํ่ากว�าข้ันตํ่าของอัตราเงินเดือนตําแหน�งประเภทวิชาการ   
ระดับชํานาญการพิเศษ   
    19.2 มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับชํานาญการย�อนหลังไม�ตํ่ากว�าระดับดี
อย�างน�อย 6 ครั้ง 
   19.3 ในรอบการประเมินท่ีผ�านมาจนถึงวันท่ีจะได�รับแต�งต้ังต�องไม�ถูกลงโทษทางวินัย        
ท่ีสูงกว�าภาคทัณฑ7 
 

/ 19.4 ผ�านการ... 
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    19.4 ผ�านการอบรมหลักสูตรตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) 
กําหนด ในการนี้ หากตําแหน�งใดท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ยังไม�ได�กําหนดหลักสูตร         
การอบรม คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) อาจให�ความเห็นชอบแต�งต้ังผู�ผ�านการคัดเลือกไปก�อน           
แล�วรายงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ทราบ แต�ผู�นั้นต�องเข�ารับการฝOกอบรมในโอกาสแรกท่ีมี
การเปPดอบรมในหลักสูตรนั้น 
   19.5 ผ�านการคัดเลือกด�วยวิธีการประเมินความรู�ความสามารถ และการประเมินผลงาน  
   ข�อ 20 วิธีการประเมินความรู�ความสามารถให�ดําเนินการ โดยมีองค7ประกอบ 3 ด�าน ดังนี้ 
 20.1 ด�านความรู� ท่ีจําเป>นประจําสายงาน ให�ประเมินด�วยการเขียนวิสัยทัศน7        
ท่ีแสดงให�เห็นถึงข�อเสนอการนําความรู�ท่ีจําเป>นในระดับตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ังไปใช�ในการปฏิบัติงาน โดยให�
เทศบาลแต�งต้ังคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน7 ประกอบด�วย  
  (1) ผู�แทนส�วนราชการระดับส�วนกลางหรือส�วนภูมิภาคท่ีเก่ียวข�อง        
กับลักษณะงานของตําแหน�ง ท่ีขอประเมิน ซ่ึงดํารงตําแหน�งไม� ตํ่ากว�าระดับตําแหน�ง ท่ีขอประเมิน              
โดยคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) คัดเลือก เป>นประธาน  
  (2) ปลัดเทศบาลและผู�อํานวยการสํานัก/กอง ท่ีผู�นั้นสังกัด เป>นกรรมการ 
  (3) พนักงานเทศบาลท่ีรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป>นเลขานุการ  
 ทําหน�าท่ีในการประเมินวิสัยทัศน7ตามแบบท่ีกําหนด โดยผู�ผ�านการประเมินต�องได�รับ
คะแนนจากคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน7 2 ใน 3 ไม�ตํ่ากว�าร�อยละ 60 
 20.2 ด�านทักษะท่ีจําเป>นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน�ง ให�ประเมินจากผลการประเมิน
ของผู�บังคับบัญชาระดับสํานัก/กอง ตามแบบท่ีกําหนด โดยจะต�องมีผลการประเมินไม�น�อยกว�าร�อยละ 80  
 20.3 ด�านสมรรถนะท่ีจําเป>นสําหรับการปฏิบั ติงานในตําแหน�ง ต�องมีผล          
การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปQในระดับชํานาญการย�อนหลังไม�ต่ํากว�าระดับดีอย�างน�อย 6 ครั้ง 
   ข�อ 21 เม่ือผ�านการประเมินความรู�ความสามารถท้ัง 3 ด�านแล�ว ให�ผู�ขอประเมินนําเสนอ
ผลงานดีเด�นทางวิชาการในตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ัง ท่ีแสดงให�เห็นถึงการใช�ความรู�ความสามารถ ทักษะในการ
ปฏิบัติงานในระดับท่ีจะแต�งต้ัง และเกิดประโยชน7ต�อทางราชการ ประชาชน หรือความก�าวหน�าทางวิชาการ
หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานย�อนหลังไม�เกิน 3 ปQ จํานวน 2 ผลงาน 
  ให�เทศบาลแต�งต้ังคณะกรรมการประเมินผลงานระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน ๓ คน       
จากบัญชีกรรมการประเมินผลงานท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) กําหนด ประกอบด�วย
ผู�ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข�อง หรือผู�แทนส�วนราชการ 
ระดับส�วนกลางหรือส�วนภูมิภาคท่ีเก่ียวข�องกับลักษณะงานของตําแหน�งท่ีขอประเมิน ซ่ึงดํารงตําแหน�งไม�ตํ่ากว�า
ระดับตําแหน�งท่ีขอประเมิน โดยมีผู�ช�วยเลขานุการ ก.ท.จ. เป>นเลขานุการ ทําหน�าท่ีประเมินผลงานท่ีแสดงให�
เห็นถึงการใช�ความรู�ความสามารถ ทักษะของผู�ขอประเมิน และคุณภาพความยุ�งยากของผลงาน รวมถึงการนําผลงาน
ไปใช�ให�เกิดประโยชน7ต�อทางราชการ ประชาชน หรือความก�าวหน�าท่ีทางวิชาการ หรือการพัฒนาการปฏิบัติงาน  

ผู�ผ�านการประเมินต�องได�รับคะแนนจากคณะกรรมการประเมินผลงาน 2 ใน 3 ไม�ตํ่ากว�า     
ร�อยละ 70 ตามแบบท่ีกําหนด 

ผู�ท่ีไม�ผ�านการประเมินผลงาน ให�เสนอผลงานได�อีกครั้งหนึ่ง ภายใน 1 ปQ นับแต�วันท่ีได�รับ
แจ�งผลการประเมิน หากไม�เสนอผลงานอีกครั้ง หรือเสนอผลงานอีกครั้งแล�วไม�ผ�านการประเมินให�การคัดเลือก
ครั้งนั้นเป>นอันยกเลิก ท้ังนี้ หากเทศบาลมีความประสงค7จะดําเนินการคัดเลือก ต�องดําเนินการใหม�ท้ังการ
ปรับปรุงตําแหน�งและการประเมินผลงาน 

/ข�อ 22... 
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   ข�อ 22 การเลื่อนและแต�งต้ังพนักงานเทศบาลให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึนตามความใน
ส�วนนี้ ให�นายกเทศมนตรีเป>นผู�ออกคําสั่งเลื่อนและแต�งต้ังผู�ผ�านการคัดเลือก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ท้ังนี้ วันท่ีมีผลในการเลื่อนระดับต�องไม�ก�อนวันท่ียื่นผลงานครบถ�วนถูกต�อง          
โดยถือเอาวันประทับตราลงรับของสํานักงานเลขานุการ ก.ท.จ. 
 

ส#วนท่ี 3 
ระดับเช่ียวชาญ 

 
ข�อ 23 การปรับปรุงตําแหน�งเป>นระดับเชี่ยวชาญ อาจกระทําได�ในกรณีท่ีเป>นตําแหน�ง        

ในส�วนราชการท่ีมีผู�อํานวยการเป>นระดับสูง ดังนี้  
 23.1 ผู� ดํารงตําแหน�งนั้นเป>นผู�มีคุณสมบัติ และระยะเวลาการดํารงตําแหน�ง        
ในสายงานครบถ�วนท่ีจะแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งสูงข้ึน และผ�านการประเมินคุณลักษณะของบุคคล   
 23.2 กรณีเป>นตําแหน�งว�าง จะขอปรับปรุงตําแหน�งเป>นระดับเชี่ยวชาญได�ก็ต�อเม่ือ
เลขท่ีตําแหน�งนั้นเดิมเป>นตําแหน�งระดับเชี่ยวชาญมาก�อนแล�ว และปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความยุ�งยาก 
ของงานรวมถึงความรับผิดชอบไม�เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
  23.3 การขอปรับปรุงตําแหน�งให�ดําเนินการประเมิน วิเคราะห7ค�างาน ปริมาณงาน 
คุณภาพของงาน และความยุ�งยากของงานรวมถึงความรับผิดชอบ โดยให�เทศบาลแต�งต้ังคณะกรรมการประเมิน
ปรับปรุงตําแหน�ง ประกอบด�วย 
   (1) ปลัดเทศบาล เป>นประธาน  
       (2) ผู�ท่ีเป>นหรือเคยเป>นข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถ่ิน หรือข�าราชการ      
พลเรือนท่ีดํารงตําแหน�งในสายงานท่ีจะประเมินในระดับไม�ตํ่ากว�าระดับตําแหน�งท่ีขอประเมิน หรือผู�ทรงคุณวุฒิ
เฉพาะด�านท่ีมีความชํานาญในสายงานนั้นๆ ซ่ึงมีผลงานเป>นท่ีประจักษ7ในความสามารถ จํานวน 3 คน        
เป>นกรรมการ 
  (3) ผู�อํานวยการสํานัก/กอง ต�นสังกัดของผู�ขอประเมิน เป>นกรรมการ   
  (4) พนักงานเทศบาลท่ีรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล  เป>นเลขานุการ   
       ทําหน�าท่ีประเมินคุณลักษณะของบุคคล และลักษณะหน�าท่ีความรับผิดชอบ 
ปริมาณงาน คุณภาพของงาน และความยุ�งยากของงาน ความรู� ความสามารถท่ีต�องการในการปฏิบัติงานของ
ตําแหน�งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญมากถึงขนาดท่ีจะต�องปรับระดับตําแหน�ง โดยมีองค7ประกอบการ
ประเมิน 4 ด�าน ดังนี้ 
      (1) หน�าท่ีความรับผิดชอบ 
      (2) ความยุ�งยากของงาน 
      (3) การกํากับตรวจสอบ 
      (4) การตัดสินใจ 
      โดยเป>นไปตามแบบท่ีกําหนด หากคณะกรรมการพิจารณาแล�วเห็นควร
ปรับปรุงตําแหน�งให�มีระดับสูงข้ึน ก็ให�เสนอผลการพิจารณาต�อนายกเทศมนตรีเพ่ือเสนอขอปรับปรุงตําแหน�งนั้น
เป>นระดับเชี่ยวชาญต�อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาให�ความเห็นชอบ แล�วให�
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) รายงานความเห็นพร�อมเหตุผลต�อคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) พิจารณา มีรายละเอียด ประกอบด�วย 

/(1) รายละเอียด... 
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   (๑) รายละเอียดของภารกิจ ปริมาณงาน และคุณภาพของงานท่ีเพ่ิมข้ึน จนถึง
ขนาดต�องทําให�มีการปรับปรุงการกําหนดตําแหน�งนั้นเป>นระดับเชี่ยวชาญ 

 (2) ภาระค�าใช�จ�ายด�านการบริหารงานบุคคลตามกรอบแผนอัตรากําลัง           
ในปQปTจจุบันและภายหลังจากมีการปรับปรุงการกําหนดระดับตําแหน�งนั้นแล�ว 

 (3) ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปรับปรุงตําแหน�ง และ
ความเห็นของนายกเทศมนตรี 

  ท้ังนี้ เม่ือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ได�พิจารณามีมติเห็นชอบ
ให�ปรับปรุงตําแหน�งแล�ว ให�เทศบาลประกาศปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปQ ในตําแหน�งและเลขท่ีตําแหน�งนั้น 
   ข�อ 24 การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือเลื่อนและแต�งต้ังผู�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน 
ระดับเชี่ยวชาญ ให�เป>นไปตามข�อ 6 และต�องมีคุณสมบัติ ดังนี้   
 24.1 ได�รับเงินเดือนไม�ตํ่ากว�าข้ันตํ่าของอัตราเงินเดือนตําแหน�งประเภทวิชาการ 
ระดับเชี่ยวชาญ   
  24.2 มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับชํานาญการพิเศษย�อนหลังไม�ตํ่ากว�า
ระดับดีอย�างน�อย 4 ครั้ง 
 24.3 ในรอบการประเมินท่ีผ�านมาจนถึงวันท่ีจะได�รับแต�งต้ังต�องไม�ถูกลงโทษทางวินัย        
ท่ีสูงกว�าภาคทัณฑ7 
  24.4 ผ�านการอบรมหลักสูตรตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) 
กําหนด ในการนี้ หากตําแหน�งใดท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ยังไม�ได�กําหนดหลักสูตรการอบรม 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) อาจให�ความเห็นชอบแต�งต้ังผู�ผ�านการคัดเลือกไปก�อน แล�วรายงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ทราบ แต�ผู�นั้นต�องเข�ารับการฝOกอบรมในโอกาสแรกท่ีมีการเปPดอบรม
ในหลักสูตรนั้น 
  24.5 ผ�านการคัดเลือกด�วยวิธีการประเมินความรู�ความสามารถ และการประเมินผลงาน 
   ข�อ 25 วิธีการประเมินความรู�ความสามารถให�ดําเนินการ โดยมีองค7ประกอบ 3 ด�าน ดังนี้ 
 25.1 ด�านความรู�ท่ีจําเป>นประจําสายงาน ให�ประเมินด�วยการทดสอบเพ่ือวัดความรู�
เก่ียวกับข�อเสนอการพัฒนางาน หรือปรับปรุงงาน โดยคณะกรรมการสัมภาษณ7 ท่ีได�รับการแต�งต้ังจาก
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ประกอบด�วย  
 (1) ผู�ทรงคุณวุฒิใน ก.ท. ท่ี ก.ท. คัดเลือก เป>นประธาน 
  (2) ผู�ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐในสาขาวิชา           
ท่ีเก่ียวข�อง หรือผู�แทนส�วนราชการระดับส�วนกลางหรือส�วนภูมิภาคท่ีเก่ียวข�องกับลักษณะงานของตําแหน�ง      
ท่ีขอประเมิน ซ่ึงดํารงตําแหน�งอย�างน�อยเท�ากับระดับตําแหน�งท่ีขอประเมิน จํานวน 2 คน เป>นกรรมการ 
 (3) ผู�แทนนายกเทศมนตรีใน ก.ท. ท่ี ก.ท. คัดเลือก จํานวน 1 คน เป>น
กรรมการ 
  (4) ผู�แทนปลัดเทศบาลใน ก.ท. ท่ี ก.ท. คัดเลือก จํานวน 1 คน เป>น
กรรมการ 
 (5) เลขานุการ ก.ท. หรือผู�ช�วยเลขานุการ ก.ท. ท่ีเลขานุการ ก.ท. 
มอบหมาย เป>นเลขานุการ 
  ผู�ผ�านการประเมินต�องเป>นผู� ท่ีได�คะแนนจากคณะกรรมการสัมภาษณ7 3 ใน 5       
ไม�ต่ํากว�าร�อยละ 60 ตามแบบท่ีกําหนด 

/25.2 ด�าน... 
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 25.2 ด�านทักษะท่ีจําเป>นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน�ง ให�ประเมินจากผล    
การประเมินของผู�บังคับบัญชา โดยจะต�องมีผลการประเมินไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ตามแบบท่ีกําหนด 
 25.3 ด�านสมรรถนะท่ีจําเป>นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน�ง ต�องมีผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปQย�อนหลังไม�ต่ํากว�าระดับดีอย�างน�อย 4 ครั้ง 
   ข�อ 26 เม่ือผ�านการประเมินความรู�ความสามารถท้ัง 3 ด�านแล�ว ให�ผู�ขอประเมินนําเสนอ
ผลงานดีเด�นทางวิชาการในตําแหน�งท่ีจะแต�งต้ัง ท่ีแสดงให�เห็นถึงการใช�ความรู�ความสามารถ ทักษะในการ
ปฏิบัติงานในระดับท่ีจะแต�งต้ัง และเกิดประโยชน7ต�อทางราชการ ประชาชน หรือความก�าวหน�าทางวิชาการ
หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานย�อนหลังไม�เกิน 3 ปQ จํานวน 2 ผลงาน 
  ให�เทศบาลแต�งต้ังคณะกรรมการประเมินผลงานระดับเชี่ยวชาญ จํานวน ๓ คน จากบัญชี
กรรมการประเมินผลงานท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด ประกอบด�วยผู�ทรงคุณวุฒิจาก
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข�อง หรือผู�แทนส�วนราชการระดับส�วนกลางหรือ
ส�วนภูมิภาคท่ีเก่ียวข�องกับลักษณะงานของตําแหน�งท่ีขอประเมิน ซ่ึงดํารงตําแหน�งอย�างน�อยเท�ากับระดับ
ตําแหน�งท่ีขอประเมิน โดยมีเลขานุการ ก.ท. หรือผู�ช�วยเลขานุการ ก.ท. ท่ีเลขานุการ ก.ท. มอบหมาย        
เป>นเลขานุการ ทําหน�าท่ีประเมินผลงาน ท่ีแสดงให�เห็นถึงการใช�ความรู�ความสามารถ ทักษะของผู�ขอประเมิน 
และคุณภาพความยุ�งยากของผลงาน รวมถึงการนําผลงานไปใช�ให�เกิดประโยชน7ต�อทางราชการ ประชาชน หรือ
ความก�าวหน�าทางวิชาการ หรือการพัฒนาการปฏิบัติงาน  
   ผู�ผ�านการประเมินต�องเป>นผู�ท่ีได�คะแนนจากคณะกรรมการประเมินผลงาน 2 ใน 3 ไม�ตํ่ากว�า 
ร�อยละ 80 ตามแบบท่ีกําหนด 
  ผู�ท่ีไม�ผ�านการประเมินผลงาน ให�เสนอผลงานได�อีกครั้งหนึ่ง ภายใน 1 ปQ นับแต�วันท่ีได�รับ
แจ�งผลการประเมิน หากไม�เสนอผลงานอีกครั้ง หรือเสนอผลงานอีกครั้งแล�วไม�ผ�านการประเมิน ให�การคัดเลือก
ครั้งนั้นเป>นอันยกเลิก ท้ังนี้ หากเทศบาลมีความประสงค7จะดําเนินการคัดเลือก ต�องดําเนินการใหม�ท้ังการปรับปรุง
ตําแหน�งและการประเมินผลงาน 

ข�อ 27 เม่ือคณะกรรมการประเมินผลงาน พิจารณาให�ผ�านการประเมินผลงานของผู�นั้นแล�ว           
ให�นําเสนอผลการประเมินของผู�นั้นให�คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เห็นชอบ 
  ข�อ 28 การเลื่อนและแต�งต้ังพนักงานเทศบาลให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึนตามความ    
ในส�วนนี้  ให�นายกเทศมนตรีเป>นผู�ออกคําสั่งเลื่อนและแต�งต้ังผู�ผ�านการคัดเลือก โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ท้ังนี้ วันท่ีมีผลในการเลื่อนระดับต�องไม�ก�อนวันท่ียื่นผลงานครบถ�วนถูกต�อง
โดยถือเอาวันประทับตราลงรับของสํานักงานเลขานุการ ก.ท. 

 
หมวด 4 

อ่ืนๆ 
 

  ข�อ 29 ค�าตอบแทนของคณะกรรมการและเลขานุการ ให�เป>นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว�าด�วยการนั้น 
  ข�อ 30 การได�รับเงินประจําตําแหน�งให�เป>นไปตามมาตรฐานท่ัวไปและหลักเกณฑ7ว�าด�วยการนั้น 
  ข�อ 31 แบบท่ีกําหนดในหมวด 2 และหมวด 3 ให�เป>นไปตามมติท่ีเห็นชอบในการประชุมของ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
 

/บทเฉพาะกาล… 
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บทเฉพาะกาล 

 
   ข�อ 32 การใดท่ีอยู�ระหว�างดําเนินการ หรือดําเนินการตามมาตรฐานท่ัวไปหรือหลักเกณฑ7เดิม
ไม�แล�วเสร็จ ให�ดําเนินการตามบทบังคับในมาตรฐานท่ัวไปหรือหลักเกณฑ7เดิมจนแล�วเสร็จ 
  ข�อ 33 กรณีพนักงานเทศบาลมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการย�อนหลังไม�ตํ่ากว�าระดับดี  
ท่ีนํามาใช�ประกอบการเลื่อนและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึนไม�ครบตามจํานวนครั้งท่ีกําหนดตาม
ประกาศ เนื่องจากการปรับพนักงานเทศบาลเข�าสู�ระบบประเภทตําแหน�ง ให�ใช�ผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ7และวิธีการประเมินผล  
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 ต้ังแต�วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 จนถึงปTจจุบัน 

        ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 

            ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน 
 
 




