ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต#งตั้งพนักงานเทศบาลตําแหน#งประเภททั่วไป
และประเภทวิชาการให(ดํารงตําแหน#งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561
----------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 (3) ประกอบมาตรา 23 วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวั นที่ 29 มีน าคม 2561 ไดมีมติเห็ นชอบใหกํา หนดหลักเกณฑ7การเลื่อนและแตงตั้ ง
พนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน ในการ
ประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 จึงมีมติเห็นชอบใหมีประกาศ ดังนี้
ขอ 1 ประกาศนี้ เ รี ย กวา “ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด ลํ า พู น เรื่ อ ง
หลั กเกณฑ7และเงื่ อนไขในการคั ดเลือกเพื่อเลื่ อนและแตงตั้งพนั กงานเทศบาลตํา แหนงประเภททั่ว ไป และ
ประเภทวิชาการใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561”
ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดประกาศเป>นตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก
3.1 ขอความในขอ 178 ขอ 179 ขอ 180 ขอ 181 ขอ 182 และขอ 183
แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ7และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม
3.2 ประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจั งหวั ด ลํ า พู น เรื่ อง หลั กเกณฑ7 และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 เมษายน 2547
3.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ7การเลื่อน
และแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555
บรรดาประกาศหรือหนังสือสั่งการอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับประกาศนี้ ใหใชประกาศนี้แทน
ขอ 4 ในประกาศนี้
“การคั ดเลื อก” หมายความวา การดํ าเนิ นการเพื่ อใหไดพนั กงานเทศบาลมาแตงตั้ งใหดํ ารง
ตําแหนงประเภททั่วไป และประเภทวิชาการในระดับที่สูงขึ้นดวยวิธีการประเมินคุณลักษณะของบุคคล ประเมิน
ผลงาน และการประเมินความรูความสามารถ
หมวด 1
บททั่วไป
ขอ 5 การเลื่อนพนักงานเทศบาลตําแหนงประเภททั่วไป และประเภทวิชาการเพื่อแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นตามประกาศนี้ ใหเลื่อนและแตงตั้งจากผูผานการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงนั้น

/ขอ 6...

-2ขอ 6 ภายใตบังคับขอ 5 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
ผูนั้นตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด
ไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงของระดับที่จะแตงตั้งและมีความเหมาะสม โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ
ทักษะ สมรรถนะ ความประพฤติ ประวัติการรับราชการ ซึ่งจะตองเป>นผูมีผลงานที่ประจักษ7ในความสามารถ
รวมถึงประโยชน7ที่ทางราชการและประชาชนไดรับ
การพิจารณาคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ตองเป>นคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงนั้นเทานั้นและใหพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาที่ระบุไวใน
บัตรประวัติขาราชการสวนทองถิ่นเป>นหลัก ในกรณีผูไดรับคุณวุฒิเพิ่มเติมภายหลังจากการบรรจุเขารับราชการ
จะตองยื่นขอบันทึกเพิ่มลงในบัตรประวัติขาราชการสวนทองถิ่นกอน จึงจะนําคุณวุฒินั้นมาใชในการพิจารณาได
หมวด 2
ตําแหน#งประเภททั่วไป
ส#วนที่ 1
ระดับชํานาญงาน
ขอ 7 การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
ระดับชํานาญงาน ใหเป>นไปตามขอ 6 และตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
7.1 ไดรับเงิ นเดือนไมต่ํ ากวาขั้ นต่ําของอั ตราเงิ นเดื อนตํ าแหนงประเภททั่ วไป ระดั บ
ชํานาญงาน
7.2 มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับปฏิบัติงานยอนหลังไมต่ํากวาระดับดี
อยางนอย 6 ครั้ง
7.3 ในรอบการประเมินที่ผานมาจนถึ งวันที่จะไดรั บแตงตั้งตองไมถู กลงโทษทางวินั ย
ที่สูงกวาภาคทัณฑ7
7.4 ผานการอบรมหลักสูตรตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด
ในการนี้ หากตําแหนงใดที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ยังไมไดกําหนดหลักสูตรการอบรม
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) อาจใหความเห็นชอบแตงตั้งผูผานการคัดเลือกไปกอน แลวรายงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ทราบ แตผูนั้นตองเขารับการฝOกอบรมในโอกาสแรกที่มีการเปPดอบรม
ในหลักสูตรนั้น
7.5 ผานการคัดเลือกดวยการประเมินผลงานตามแบบที่กําหนด ซึ่งผลงานที่นําเสนอตอง
เป>นผลงานดีเดนในตําแหนงที่จะแตงตั้ง ที่แสดงใหเห็นถึงการใชความรูความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน
ในระดับ ที่จะแตงตั้ง และเกิดประโยชน7ต อทางราชการ ประชาชน หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานยอนหลั ง
ไมเกิ น 3 ปQ จํา นวน 2 ผลงาน และตองไดรับคะแนนจากคณะกรรมการประเมิ นผลงานตามขอ 8 จํ านวน
2 ใน 3 ไมต่ํากวารอยละ 60
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-3ขอ 8 คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน ประกอบดวย
(1) ปลัดเทศบาล เป>นประธาน
(2) ผู ที่ เป> นหรื อเคยเป> นขาราชการหรื อพนั กงานสวนทองถิ่ น หรื อขาราชการ
พลเรือนที่ดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมินในระดับไมต่ํากวาระดับตําแหนงที่ขอประเมิน หรือผูทรงคุณวุฒิ
เฉพาะดานที่ มีค วามชํ า นาญในสายงานนั้ น ๆ ซึ่ งมี ผ ลงานเป> น ที่ ป ระจั ก ษ7 ใ นความสามารถ จํ า นวน 1 คน
เป>นกรรมการ
(3) ผูอํานวยการสํานัก/กอง ตนสังกัดของผูขอประเมิน เป>นกรรมการ
(4) พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป>นเลขานุการ
ทําหนาที่พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของผูขอประเมิน
ขอ 9 การเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นตามความในสวนนี้
ใหนายกเทศมนตรี เป> นผู ออกคํ าสั่ งเลื่ อนและแตงตั้ งผู ผานการคั ดเลื อก โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
พนั กงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ทั้ ง นี้ วั น ที่ มีผ ลในการเลื่ อนระดั บ ตองไมกอนวั น ที่ ผ านการประเมิ น ผลงานจาก
คณะกรรมการ
ส#วนที่ 2
ระดับอาวุโส
ขอ 10 การปรับปรุงตําแหนงเป>นระดับอาวุโส ใหดําเนินการ ดังนี้
10.1 ผูดํารงตําแหนงนั้นเป>นผูมีคุณสมบัติ และระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงาน
ครบถวนที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น และผานการประเมินคุณลักษณะของบุคคล
10.2 กรณี เป> นตํา แหนงวาง จะขอปรั บปรุ งตํ าแหนงเป> นระดับ อาวุ โสไดก็ ตอเมื่ อ
เลขที่ ตํ าแหนงนั้ นเดิ มเป> นตําแหนงระดั บอาวุ โสมากอนแลว และปริ มาณงาน คุ ณภาพของงาน ความยุ งยาก
ของงาน รวมถึงความรับผิดชอบไมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
10.3 การขอปรับปรุงตําแหนงใหดําเนินการประเมิน วิเคราะห7คางาน ปริมาณงาน
คุณภาพของงาน และความยุงยากของงานรวมถึงความรับผิดชอบ โดยใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
ปรับปรุงตําแหนง ประกอบดวย
(1) ปลัดเทศบาล เป>นประธาน
(2) ผูที่เป>นหรือเคยเป>นขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น หรือขาราชการ
พลเรือนที่ดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมินในระดับไมต่ํากวาระดับตําแหนงที่ขอประเมิน หรือผูทรงคุณวุฒิ
เฉพาะดานที่ มีค วามชํ า นาญในสายงานนั้ น ๆ ซึ่ งมี ผ ลงานเป> น ที่ ป ระจั ก ษ7 ใ นความสามารถ จํ า นวน 3 คน
เป>นกรรมการ
(3) ผูอํานวยการสํานัก/กอง ตนสังกัดของผูขอประเมิน เป>นกรรมการ
(4) พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป>นเลขานุการ
ทําหนาที่ ประเมิ นคุณลักษณะของบุคคล และลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ ปริ มาณงาน
คุณภาพของงาน ความยุงยากของงาน ความรู และความสามารถที่ตองการในการปฏิบัติงานของตําแหนงนั้น
เปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญมากถึงขนาดที่จะตองปรับระดับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด โดยมีองค7ประกอบการประเมิน 4 ดาน ดังนี้
/(1) หนาที่...

-4(1) หนาที่ความรับผิดชอบ
(2) ความยุงยากของงาน
(3) การกํากับตรวจสอบ
(4) การตัดสินใจ
โดยเป>นไปตามแบบที่กําหนด หากคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรปรับปรุง
ตําแหนงใหมีระดับสูงขึ้น ก็ใหเสนอผลการพิจารณาตอนายกเทศมนตรีเพื่อเสนอขอปรับปรุงตําแหนงนั้นเป>นระดับ
อาวุโสตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณา มีรายละเอียด ประกอบดวย
๑) รายละเอียดของภารกิจ ปริมาณงาน และคุณภาพของงานที่เพิ่มขึ้นจนถึง
ขนาดตองทําใหมีการปรับปรุงกําหนดตําแหนงนั้นเป>นระดับอาวุโส
2) ภาระคาใชจายดานการบริ ห ารงานบุ ค คลตามกรอบแผนอั ต รากํ า ลั ง
ในปQปTจจุบันและภายหลังจากมีการปรับปรุงการกําหนดระดับตําแหนงนั้นแลว
3) ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปรับปรุงตําแหนง และความเห็น
ของนายกเทศมนตรี
ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ไดพิจารณามีมติเห็นชอบ
ใหปรับปรุงตําแหนงแลว ใหเทศบาลประกาศปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปQ ในตําแหนงและเลขที่ตําแหนงนั้น
ขอ 11 การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
ระดับอาวุโส ใหเป>นไปตามขอ 6 และตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
11.1 ไดรั บ เงิ น เดื อนไมต่ํ า กวาขั้ น ต่ํ า ของอั ต ราเงิ น เดื อนตํ า แหนงประเภททั่ ว ไป
ระดับอาวุโส
11.2 มี ผลการประเมิ นการปฏิ บั ติ ราชการในระดั บชํ านาญงานยอนหลั งไมต่ํ ากวา
ระดับดีอยางนอย 6 ครั้ง
11.3 ในรอบการประเมินที่ผานมาจนถึงวันที่จะไดรับแตงตั้งตองไมถูกลงโทษทางวินัย
ที่สูงกวาภาคทัณฑ7
11.4 ผานการอบรมหลั กสู ตรตามที่ คณะกรรมการกลางพนั กงานเทศบาล (ก.ท.)
กํ าหนด ในการนี้ หากตํ าแหนงใดที่ คณะกรรมการกลางพนั กงานเทศบาล (ก.ท.) ยั งไมไดกํ าหนดหลั กสู ตร
การอบรม คณะกรรมการพนั กงานเทศบาล (ก.ท.จ.) อาจใหความเห็ นชอบแตงตั้ งผู ผานการคั ดเลื อกไปกอน
แลวรายงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ทราบ แตผูนั้นตองเขารับการฝOกอบรมในโอกาสแรกที่มี
การเปPดอบรมในหลักสูตรนั้น
11.5 ผานการคัดเลือกดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ และการประเมินผลงาน
ขอ 12 วิธีการประเมินความรูความสามารถใหดําเนินการ โดยมีองค7ประกอบ 3 ดาน ดังนี้
12.1 ดานความรู ที่ จํ า เป> น ประจํ า สายงาน ใหประเมิ น ดวยการเขี ย นวิ สั ย ทั ศ น7
ที่แสดงใหเห็นถึงขอเสนอการนําความรูที่จําเป>นในระดับตําแหนงที่จะแตงตั้งไปใชในการปฏิบัติงาน โดยให
เทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน7ประกอบดวย
(1) ผู แทนสวนราชการระดั บ สวนกลางหรื อ สวนภู มิ ภ าคที่ เ กี่ ย วของ
กั บ ลั ก ษณะงานของตํ า แหนงที่ ข อประเมิ น ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหนงไมต่ํ า กวาระดั บ ตํ า แหนงที่ ข อประเมิ น
โดยคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) คัดเลือก เป>นประธาน
(2) ปลัดเทศบาลและผูอํานวยการสํานัก/กอง ที่ผูนั้นสังกัด เป>นกรรมการ
(3) พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป>นเลขานุการ
/ทําหนาที่...

-5ทําหนาที่ในการประเมินวิสัยทัศน7ตามแบบที่กําหนด โดยผูผานการประเมินตองไดรับ
คะแนนจากคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน7 2 ใน 3 ไมต่ํากวารอยละ 60
12.2 ดานทั ก ษะที่ จํ า เป> น สํ า หรั บ การปฏิ บั ติ ง านในตํ า แหนง ใหประเมิ น จาก
ผลการประเมินของผูบังคับบัญชาระดับสํานัก/กอง ตามแบบที่กําหนด โดยจะตองมีผลการประเมินไมนอยกวา
รอยละ 80
12.3 ดานสมรรถนะที่ จํ า เป> น สํ า หรั บ การปฏิ บั ติ ง านในตํ า แหนง ตองมี ผ ล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปQในระดับชํานาญงานยอนหลังไมต่ํากวาระดับดีอยางนอย 6 ครั้ง
ขอ 13 เมื่ อผานการประเมิ นความรู ความสามารถทั้ง 3 ดานแลว ใหผู ขอประเมิ นนํ าเสนอ
ผลงานซึ่งเป>นผลงานดีเดนในตําแหนงที่จะแตงตั้ง ที่แสดงใหเห็นถึงการใชความรูความสามารถ ทักษะในการ
ปฏิบัติงานในระดับที่จะแตงตั้ง และเกิดประโยชน7ตอทางราชการ ประชาชน หรือการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ยอนหลังไมเกิน 3 ปQ จํานวน 1 ผลงาน
ใหเทศบาลแตงตั้ งคณะกรรมการประเมิ น ผลงานระดั บ อาวุ โ ส จํ า นวน ๓ คน จากบั ญ ชี
กรรมการประเมินผลงานที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) กําหนด ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจาก
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ หรือผูแทนสวนราชการระดับสวนกลางหรือ
สวนภูมิภาคที่เกี่ยวของกับลักษณะงานของตําแหนงที่ขอประเมิน ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับตําแหนงที่ขอ
ประเมิน โดยมีผูชวยเลขานุการ ก.ท.จ. เป>นเลขานุการ ทําหนาที่ประเมินผลงาน ที่แสดงใหเห็นถึงการใชความรู
ความสามารถ ทักษะของผูขอประเมิน และคุณภาพความยุงยากของผลงาน รวมถึงการนําผลงานไปใชใหเกิด
ประโยชน7ตอทางราชการ ประชาชน หรือพัฒนาการปฏิบัติงาน
ผูผานการประเมินผลงานตองไดรับคะแนนจากคณะกรรมการประเมินผลงาน 2 ใน 3 ไมต่ํากวา
รอยละ 70 ตามแบบที่กําหนด
ผูที่ไมผานการประเมินผลงาน ใหเสนอผลงานไดอีกครั้งหนึ่ง ภายใน 1 ปQ นับแตวันที่ไดรับ
แจงผลการประเมิน หากไมเสนอผลงานอีกครั้ง หรือเสนอผลงานอีกครั้งแลวไมผานการประเมินใหการคัดเลือก
ครั้งนั้นเป>นอันยกเลิก ทั้งนี้ หากเทศบาลมีความประสงค7จะดําเนินการคัดเลือก ตองดําเนินการใหมทั้งการ
ปรับปรุงตําแหนงและการประเมินผลงาน
ขอ 14 การเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ตามความ
ในสวนนี้ ใหนายกเทศมนตรี เ ป> น ผู ออกคํ า สั่ งเลื่ อนและแตงตั้ งผู ผานการคั ด เลื อก โดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ทั้งนี้ วันที่มีผลในการเลื่อนระดับตองไมกอนวันที่ยื่นผลงานครบถวนถูกตอง
โดยถือเอาวันประทับตราลงรับของสํานักงานเลขานุการ ก.ท.จ.
หมวด 3
ตําแหน#งประเภทวิชาการ
ส#วนที่ 1
ระดับชํานาญการ
ขอ 15 การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
ระดับชํานาญการ ใหเป>นไปตามขอ 6 และตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
15.1 ไดรั บเงิ นเดื อนไมต่ํ ากวาขั้ นต่ํ าของอั ตราเงิ นเดื อนตํ าแหนงประเภทวิ ชาการ
ระดับชํานาญการ
/15.2 มีผล...

-615.2 มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับปฏิบัติการยอนหลังไมต่ํากวาระดับดี
อยางนอย 6 ครั้ง หรือไมนอยกวา 4 ครั้ง สําหรับผูไดรับวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ตรงตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง
15.3 ในรอบการประเมินที่ผานมาจนถึงวันที่จะไดรับแตงตั้งตองไมถูกลงโทษทางวินัย
ที่สูงกวาภาคทัณฑ7
15.4 ผานการอบรมหลั กสู ตรตามที่ คณะกรรมการกลางพนั กงานเทศบาล (ก.ท.)
กําหนด ในการนี้ หากตําแหนงใดที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ยังไมไดกําหนดหลักสูตรการอบรม
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) อาจใหความเห็นชอบแตงตั้งผูผานการคัดเลือกไปกอน แลวรายงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ทราบ แตผูนั้นตองเขารับการฝOกอบรมในโอกาสแรกที่มีการเปPดอบรม
ในหลักสูตรนั้น
15.5 ผานการคัดเลือกดวยการประเมินผลงานตามแบบที่กําหนด ซึ่งผลงานที่นําเสนอ
ตองเป> น ผลงานดี เ ดนในตํ า แหนงที่ จ ะแตงตั้ ง ที่ แ สดงใหเห็ น ถึ ง การใชความรู ความสามารถ ทั ก ษะในการ
ปฏิบัติงานในระดับที่จะแตงตั้ง และเกิดประโยชน7ตอทางราชการหรือประชาชน หรือการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ยอนหลังไมเกิน 3 ปQ จํานวน 2 ผลงาน และตองไดรับคะแนนจากคณะกรรมการประเมินผลงานตามขอ 16
จํานวน 2 ใน 3 ไมต่ํากวารอยละ 60
ขอ 16 คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน ประกอบดวย
(1) ปลัดเทศบาล เป>นประธาน
(2) ผูที่เป>นหรือเคยเป>นขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น หรือขาราชการ
พลเรือนที่ดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมินในระดับไมต่ํากวาระดับตําแหนงที่ขอประเมิน หรือผูทรงคุณวุฒิ
เฉพาะดานที่มีความชํานาญในสายงานนั้นๆ ซึ่งมีผลงานเป>นที่ประจักษ7ในความสามารถ จํานวน 1 คน เป>นกรรมการ
(3) ผูอํานวยการสํานัก/กอง ตนสังกัดของผูขอประเมิน เป>นกรรมการ
(4) พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป>นเลขานุการ
ทําหนาที่พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของผูขอประเมิน
ขอ 17 การเลื่ อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่ สูงขึ้น ตามความ
ในสวนนี้ ใหนายกเทศมนตรี เ ป> น ผู ออกคํ า สั่ งเลื่ อนและแตงตั้ งผู ผานการคั ด เลื อก โดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ทั้งนี้ วันที่มีผลในการเลื่อนระดับตองไมกอนวันที่ผานการประเมินผลงาน
จากคณะกรรมการ
ส#วนที่ 2
ระดับชํานาญการพิเศษ
ขอ 18 การปรั บ ปรุ ง ตํ า แหนงเป> น ระดั บ ชํ า นาญการพิ เ ศษ อาจกระทํ า ไดในกรณี ที่ เ ป> น
ตําแหนงในสวนราชการที่มีผูอํานวยการเป>นระดับกลางขึ้นไป โดยใหดําเนินการ ดังนี้
18.1 ผู ดํ า รงตํ า แหนงนั้ น เป> น ผู มีคุณสมบัติ และระยะเวลาการดํ ารงตํ า แหนงใน
สายงานครบถวนที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น และผานการประเมินคุณลักษณะของบุคคล
18.2 กรณีเป>นตําแหนงวาง จะขอปรับปรุงตําแหนงเป>นระดับชํานาญการพิเศษได
ก็ตอเมื่อเลขที่ตําแหนงนั้นเดิมเป>นตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษมากอนแลว และปริมาณงาน คุณภาพของงาน
ความยุงยากของงาน รวมถึงความรับผิดชอบไมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
/18.3 การขอ...

-718.3 การขอปรับปรุงตําแหนงใหดําเนินการประเมิน วิเคราะห7คางาน ปริมาณงาน
คุณภาพของงาน และความยุงยากของงานรวมถึงความรับผิดชอบ โดยใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
ปรับปรุงตําแหนง ประกอบดวย
(1) ปลัดเทศบาล เป>นประธาน
(2) ผูที่เป>นหรือเคยเป>นขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น หรือขาราชการ
พลเรือนที่ดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมินในระดับไมต่ํากวาระดับตําแหนงที่ขอประเมิน หรือผูทรงคุณวุฒิ
เฉพาะดานที่ มีค วามชํ า นาญในสายงานนั้ น ๆ ซึ่ งมี ผ ลงานเป> น ที่ ป ระจั ก ษ7 ใ นความสามารถ จํ า นวน 3 คน
เป>นกรรมการ
(3) ผูอํานวยการสํานัก/กอง ตนสังกัดของผูขอประเมิน เป>นกรรมการ
(4) พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป>นเลขานุการ
ทําหนาที่ประเมินคุณลักษณะของบุคคล และลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ
ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความยุงยากของงาน ความรู และความสามารถที่ตองการในการปฏิบัติงานของ
ตําแหนงนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญมากถึงขนาดที่จะตองปรับระดับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด โดยมีองค7ประกอบการประเมิน 4 ดาน ดังนี้
(1) หนาที่ความรับผิดชอบ
(2) ความยุงยากของงาน
(3) การกํากับตรวจสอบ
(4) การตัดสินใจ
โดยเป> น ไปตามแบบที่ กํ า หนด หากคณะกรรมการพิ จารณาแลวเห็ นควร
ปรับปรุงตําแหนงใหมีระดับสูงขึ้น ก็ใหเสนอผลการพิจารณาตอนายกเทศมนตรีเพื่อเสนอขอปรับปรุงตําแหนงนั้น
เป>นระดับชํานาญการพิเศษตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณา มีรายละเอียด ประกอบดวย
๑) รายละเอี ย ดของภารกิ จ ปริ ม าณงาน และคุ ณ ภาพของงานที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
จนถึงขนาดตองทําใหมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงนั้นเป>นระดับชํานาญการพิเศษ
2) ภาระคาใชจายดานการบริ ห ารงานบุ ค คลตามกรอบแผนอั ต รากํ า ลั ง
ในปQปTจจุบันและภายหลังจากมีการปรับปรุงการกําหนดระดับตําแหนงนั้นแลว
3) ผลการประเมิ น ของคณะกรรมการประเมิ น ปรั บ ปรุ ง ตํ า แหนง
และความเห็นของนายกเทศมนตรี
ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการพนั กงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ไดพิ จารณามีมติ เห็ นชอบใหปรั บปรุ ง
ตําแหนงแลว ใหเทศบาลประกาศปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปQ ในตําแหนงและเลขที่ตําแหนงนั้น
ขอ 19 การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
ระดับชํานาญการพิเศษ ใหเป>นไปตามขอ 6 และตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
19.1 ไดรั บเงิ นเดื อนไมต่ํ ากวาขั้ นต่ํ าของอั ตราเงิ นเดื อนตํ าแหนงประเภทวิ ชาการ
ระดับชํานาญการพิเศษ
19.2 มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับชํานาญการยอนหลังไมต่ํากวาระดับดี
อยางนอย 6 ครั้ง
19.3 ในรอบการประเมินที่ผานมาจนถึงวันที่จะไดรับแตงตั้งตองไมถูกลงโทษทางวินัย
ที่สูงกวาภาคทัณฑ7
/ 19.4 ผานการ...
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กํ าหนด ในการนี้ หากตํ าแหนงใดที่ คณะกรรมการกลางพนั กงานเทศบาล (ก.ท.) ยั งไมไดกํ าหนดหลั กสู ตร
การอบรม คณะกรรมการพนั กงานเทศบาล (ก.ท.จ.) อาจใหความเห็ นชอบแตงตั้ งผู ผานการคั ดเลื อกไปกอน
แลวรายงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ทราบ แตผูนั้นตองเขารับการฝOกอบรมในโอกาสแรกที่มี
การเปPดอบรมในหลักสูตรนั้น
19.5 ผานการคัดเลือกดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ และการประเมินผลงาน
ขอ 20 วิธีการประเมินความรูความสามารถใหดําเนินการ โดยมีองค7ประกอบ 3 ดาน ดังนี้
20.1 ดานความรู ที่ จํ า เป> น ประจํ า สายงาน ใหประเมิ น ดวยการเขี ย นวิ สั ย ทั ศ น7
ที่แสดงใหเห็นถึงขอเสนอการนําความรูที่จําเป>นในระดับตําแหนงที่จะแตงตั้งไปใชในการปฏิบัติงาน โดยให
เทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน7 ประกอบดวย
(1) ผู แทนสวนราชการระดั บ สวนกลางหรื อ สวนภู มิ ภ าคที่ เ กี่ ย วของ
กั บ ลั ก ษณะงานของตํ า แหนงที่ ข อประเมิ น ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหนงไมต่ํ า กวาระดั บ ตํ า แหนงที่ ข อประเมิ น
โดยคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) คัดเลือก เป>นประธาน
(2) ปลัดเทศบาลและผูอํานวยการสํานัก/กอง ที่ผูนั้นสังกัด เป>นกรรมการ
(3) พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป>นเลขานุการ
ทําหนาที่ในการประเมินวิสัยทัศน7ตามแบบที่กําหนด โดยผูผานการประเมินตองไดรับ
คะแนนจากคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน7 2 ใน 3 ไมต่ํากวารอยละ 60
20.2 ดานทักษะที่จําเป>นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง ใหประเมินจากผลการประเมิน
ของผูบังคับบัญชาระดับสํานัก/กอง ตามแบบที่กําหนด โดยจะตองมีผลการประเมินไมนอยกวารอยละ 80
20.3 ดานสมรรถนะที่ จํ า เป> น สํ า หรั บ การปฏิ บั ติ ง านในตํ า แหนง ตองมี ผ ล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปQในระดับชํานาญการยอนหลังไมต่ํากวาระดับดีอยางนอย 6 ครั้ง
ขอ 21 เมื่ อผานการประเมิ นความรู ความสามารถทั้ ง 3 ดานแลว ใหผู ขอประเมิ นนํ าเสนอ
ผลงานดีเดนทางวิชาการในตําแหนงที่จะแตงตั้ง ที่แสดงใหเห็นถึงการใชความรูความสามารถ ทักษะในการ
ปฏิบัติงานในระดับที่จะแตงตั้ง และเกิดประโยชน7ตอทางราชการ ประชาชน หรือความกาวหนาทางวิชาการ
หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานยอนหลังไมเกิน 3 ปQ จํานวน 2 ผลงาน
ใหเทศบาลแตงตั้ งคณะกรรมการประเมิ น ผลงานระดั บ ชํ า นาญการพิ เ ศษ จํ า นวน ๓ คน
จากบั ญ ชี ก รรมการประเมิ น ผลงานที่ ค ณะกรรมการพนั ก งานเทศบาล (ก.ท.จ.) กํ า หนด ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุ ฒิจากสถาบันการศึ กษาระดับ อุดมศึกษาของรัฐในสาขาวิ ชาที่เกี่ยวของ หรื อผูแทนสวนราชการ
ระดับสวนกลางหรือสวนภูมิภาคที่เกี่ยวของกับลักษณะงานของตําแหนงที่ขอประเมิน ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับตําแหนงที่ขอประเมิน โดยมีผูชวยเลขานุการ ก.ท.จ. เป>นเลขานุการ ทําหนาที่ประเมินผลงานที่แสดงให
เห็นถึงการใชความรูความสามารถ ทักษะของผูขอประเมิน และคุณภาพความยุงยากของผลงาน รวมถึงการนําผลงาน
ไปใชใหเกิดประโยชน7ตอทางราชการ ประชาชน หรือความกาวหนาที่ทางวิชาการ หรือการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ผู ผานการประเมิ นตองไดรั บคะแนนจากคณะกรรมการประเมิ นผลงาน 2 ใน 3 ไมต่ํ ากวา
รอยละ 70 ตามแบบที่กําหนด
ผูที่ไมผานการประเมินผลงาน ใหเสนอผลงานไดอีกครั้งหนึ่ง ภายใน 1 ปQ นับแตวันที่ไดรับ
แจงผลการประเมิน หากไมเสนอผลงานอีกครั้ง หรือเสนอผลงานอีกครั้งแลวไมผานการประเมินใหการคัดเลือก
ครั้งนั้นเป>นอันยกเลิก ทั้งนี้ หากเทศบาลมีความประสงค7จะดําเนินการคัดเลือก ตองดําเนินการใหมทั้งการ
ปรับปรุงตําแหนงและการประเมินผลงาน
/ขอ 22...

-9ขอ 22 การเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นตามความใน
สวนนี้ ใหนายกเทศมนตรีเป>นผูออกคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งผูผานการคัดเลือก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนั กงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ทั้ ง นี้ วั น ที่ มี ผ ลในการเลื่ อ นระดั บ ตองไมกอนวั น ที่ ยื่ น ผลงานครบถวนถู ก ตอง
โดยถือเอาวันประทับตราลงรับของสํานักงานเลขานุการ ก.ท.จ.
ส#วนที่ 3
ระดับเชี่ยวชาญ
ขอ 23 การปรั บ ปรุ งตํ า แหนงเป> น ระดั บ เชี่ ย วชาญ อาจกระทํ าไดในกรณี ที่ เ ป> น ตํ า แหนง
ในสวนราชการที่มีผูอํานวยการเป>นระดับสูง ดังนี้
23.1 ผู ดํ า รงตํ า แหนงนั้ น เป> น ผู มี คุ ณ สมบั ติ และระยะเวลาการดํ า รงตํ า แหนง
ในสายงานครบถวนที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น และผานการประเมินคุณลักษณะของบุคคล
23.2 กรณีเป>นตําแหนงวาง จะขอปรับปรุงตําแหนงเป>นระดับเชี่ยวชาญไดก็ตอเมื่อ
เลขที่ตําแหนงนั้นเดิมเป>นตําแหนงระดับเชี่ยวชาญมากอนแลว และปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความยุงยาก
ของงานรวมถึงความรับผิดชอบไมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
23.3 การขอปรับปรุงตําแหนงใหดําเนินการประเมิน วิเคราะห7คางาน ปริมาณงาน
คุณภาพของงาน และความยุงยากของงานรวมถึงความรับผิดชอบ โดยใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
ปรับปรุงตําแหนง ประกอบดวย
(1) ปลัดเทศบาล เป>นประธาน
(2) ผูที่เป>นหรือเคยเป>นขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น หรือขาราชการ
พลเรือนที่ดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมินในระดับไมต่ํากวาระดับตําแหนงที่ขอประเมิน หรือผูทรงคุณวุฒิ
เฉพาะดานที่ มีค วามชํ า นาญในสายงานนั้ น ๆ ซึ่ งมี ผ ลงานเป> น ที่ ป ระจั ก ษ7 ใ นความสามารถ จํ า นวน 3 คน
เป>นกรรมการ
(3) ผูอํานวยการสํานัก/กอง ตนสังกัดของผูขอประเมิน เป>นกรรมการ
(4) พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป>นเลขานุการ
ทําหนาที่ประเมินคุณลักษณะของบุคคล และลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ
ปริมาณงาน คุณภาพของงาน และความยุงยากของงาน ความรู ความสามารถที่ตองการในการปฏิบัติงานของ
ตําแหนงนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญมากถึงขนาดที่จะตองปรับระดับตําแหนง โดยมีองค7ประกอบการ
ประเมิน 4 ดาน ดังนี้
(1) หนาที่ความรับผิดชอบ
(2) ความยุงยากของงาน
(3) การกํากับตรวจสอบ
(4) การตัดสินใจ
โดยเป> น ไปตามแบบที่ กํ า หนด หากคณะกรรมการพิ จารณาแลวเห็ นควร
ปรับปรุงตําแหนงใหมีระดับสูงขึ้น ก็ใหเสนอผลการพิจารณาตอนายกเทศมนตรีเพื่อเสนอขอปรับปรุงตําแหนงนั้น
เป> นระดั บ เชี่ ย วชาญตอคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิ จ ารณาใหความเห็ น ชอบ แลวให
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) รายงานความเห็นพรอมเหตุผลตอคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) พิจารณา มีรายละเอียด ประกอบดวย
/(1) รายละเอียด...

-10(๑) รายละเอียดของภารกิจ ปริมาณงาน และคุณภาพของงานที่เพิ่มขึ้น จนถึง
ขนาดตองทําใหมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงนั้นเป>นระดับเชี่ยวชาญ
(2) ภาระคาใชจายดานการบริ ห ารงานบุ ค คลตามกรอบแผนอั ต รากํ า ลั ง
ในปQปTจจุบันและภายหลังจากมีการปรับปรุงการกําหนดระดับตําแหนงนั้นแลว
(3) ผลการประเมิ น ของคณะกรรมการประเมิ น ปรั บ ปรุ ง ตํ า แหนง และ
ความเห็นของนายกเทศมนตรี
ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ไดพิจารณามีมติเห็นชอบ
ใหปรับปรุงตําแหนงแลว ใหเทศบาลประกาศปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปQ ในตําแหนงและเลขที่ตําแหนงนั้น
ขอ 24 การคั ดเลื อกพนั กงานเทศบาลเพื่อเลื่ อนและแตงตั้ งผู ดํารงตําแหนงในระดั บที่ สูงขึ้ น
ระดับเชี่ยวชาญ ใหเป>นไปตามขอ 6 และตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
24.1 ไดรั บเงิ นเดื อนไมต่ํ ากวาขั้ นต่ํ าของอั ตราเงิ นเดื อนตํ าแหนงประเภทวิ ชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ
24.2 มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับชํานาญการพิเศษยอนหลังไมต่ํากวา
ระดับดีอยางนอย 4 ครั้ง
24.3 ในรอบการประเมินที่ผานมาจนถึงวันที่จะไดรับแตงตั้งตองไมถูกลงโทษทางวินัย
ที่สูงกวาภาคทัณฑ7
24.4 ผานการอบรมหลั กสู ตรตามที่ คณะกรรมการกลางพนั กงานเทศบาล (ก.ท.)
กําหนด ในการนี้ หากตําแหนงใดที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ยังไมไดกําหนดหลักสูตรการอบรม
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) อาจใหความเห็นชอบแตงตั้งผูผานการคัดเลือกไปกอน แลวรายงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ทราบ แตผูนั้นตองเขารับการฝOกอบรมในโอกาสแรกที่มีการเปPดอบรม
ในหลักสูตรนั้น
24.5 ผานการคัดเลือกดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ และการประเมินผลงาน
ขอ 25 วิธีการประเมินความรูความสามารถใหดําเนินการ โดยมีองค7ประกอบ 3 ดาน ดังนี้
25.1 ดานความรูที่จําเป>นประจําสายงาน ใหประเมินดวยการทดสอบเพื่อวัดความรู
เกี่ ย วกั บ ขอเสนอการพั ฒ นางาน หรื อ ปรั บ ปรุ งงาน โดยคณะกรรมการสั ม ภาษณ7 ที่ ไ ดรั บ การแตงตั้ งจาก
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ประกอบดวย
(1) ผูทรงคุณวุฒิใน ก.ท. ที่ ก.ท. คัดเลือก เป>นประธาน
(2) ผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวของ หรือผูแทนสวนราชการระดับสวนกลางหรือสวนภูมิภาคที่เกี่ยวของกับลักษณะงานของตําแหนง
ที่ขอประเมิน ซึ่งดํารงตําแหนงอยางนอยเทากับระดับตําแหนงที่ขอประเมิน จํานวน 2 คน เป>นกรรมการ
(3) ผูแทนนายกเทศมนตรีใน ก.ท. ที่ ก.ท. คัดเลือก จํานวน 1 คน เป> น
กรรมการ
(4) ผู แทนปลั ด เทศบาลใน ก.ท. ที่ ก.ท. คั ด เลื อ ก จํ า นวน 1 คน เป> น
กรรมการ
(5) เลขานุ ก าร ก.ท. หรื อ ผู ชวยเลขานุ ก าร ก.ท. ที่ เ ลขานุ ก าร ก.ท.
มอบหมาย เป>นเลขานุการ
ผู ผานการประเมิ น ตองเป> น ผู ที่ ไ ดคะแนนจากคณะกรรมการสั ม ภาษณ7 3 ใน 5
ไมต่ํากวารอยละ 60 ตามแบบที่กําหนด
/25.2 ดาน...

-1125.2 ดานทั กษะที่ จํ า เป> น สํ า หรั บ การปฏิ บั ติ ง านในตํ า แหนง ใหประเมิ น จากผล
การประเมินของผูบังคับบัญชา โดยจะตองมีผลการประเมินไมนอยกวารอยละ 80 ตามแบบที่กําหนด
25.3 ดานสมรรถนะที่ จํ า เป> น สํ า หรั บ การปฏิ บั ติ ง านในตํ า แหนง ตองมี ผ ลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปQยอนหลังไมต่ํากวาระดับดีอยางนอย 4 ครั้ง
ขอ 26 เมื่ อผานการประเมิ นความรู ความสามารถทั้ ง 3 ดานแลว ใหผู ขอประเมิ นนํ าเสนอ
ผลงานดีเดนทางวิชาการในตําแหนงที่จะแตงตั้ง ที่แสดงใหเห็นถึงการใชความรูความสามารถ ทักษะในการ
ปฏิบัติงานในระดับที่จะแตงตั้ง และเกิดประโยชน7ตอทางราชการ ประชาชน หรือความกาวหนาทางวิชาการ
หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานยอนหลังไมเกิน 3 ปQ จํานวน 2 ผลงาน
ใหเทศบาลแตงตั้ งคณะกรรมการประเมิ นผลงานระดั บเชี่ ยวชาญ จํ า นวน ๓ คน จากบั ญ ชี
กรรมการประเมินผลงานที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจาก
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ หรือผูแทนสวนราชการระดับสวนกลางหรือ
สวนภูมิภาคที่ เกี่ยวของกั บลักษณะงานของตํ าแหนงที่ขอประเมิ น ซึ่งดํารงตําแหนงอยางนอยเทากั บระดั บ
ตํ า แหนงที่ ข อประเมิ น โดยมี เ ลขานุ ก าร ก.ท. หรื อผู ชวยเลขานุ ก าร ก.ท. ที่ เ ลขานุ การ ก.ท. มอบหมาย
เป>นเลขานุการ ทําหนาที่ประเมินผลงาน ที่แสดงใหเห็นถึงการใชความรูความสามารถ ทักษะของผูขอประเมิน
และคุณภาพความยุงยากของผลงาน รวมถึงการนําผลงานไปใชใหเกิดประโยชน7ตอทางราชการ ประชาชน หรือ
ความกาวหนาทางวิชาการ หรือการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ผูผานการประเมินตองเป>นผูที่ไดคะแนนจากคณะกรรมการประเมินผลงาน 2 ใน 3 ไมต่ํากวา
รอยละ 80 ตามแบบที่กําหนด
ผูที่ไมผานการประเมินผลงาน ใหเสนอผลงานไดอีกครั้งหนึ่ง ภายใน 1 ปQ นับแตวันที่ไดรับ
แจงผลการประเมิน หากไมเสนอผลงานอีกครั้ง หรือเสนอผลงานอีกครั้งแลวไมผานการประเมิน ใหการคัดเลือก
ครั้งนั้นเป>นอันยกเลิก ทั้งนี้ หากเทศบาลมีความประสงค7จะดําเนินการคัดเลือก ตองดําเนินการใหมทั้งการปรับปรุง
ตําแหนงและการประเมินผลงาน
ขอ 27 เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงาน พิจารณาใหผานการประเมินผลงานของผูนั้นแลว
ใหนําเสนอผลการประเมินของผูนั้นใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เห็นชอบ
ขอ 28 การเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นตามความ
ในสวนนี้ ใหนายกเทศมนตรี เ ป> น ผู ออกคํ า สั่ งเลื่ อนและแตงตั้ งผู ผานการคั ด เลื อก โดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ทั้งนี้ วันที่มีผลในการเลื่อนระดับตองไมกอนวันที่ยื่นผลงานครบถวนถูกตอง
โดยถือเอาวันประทับตราลงรับของสํานักงานเลขานุการ ก.ท.
หมวด 4
อื่นๆ
ขอ 29 คาตอบแทนของคณะกรรมการและเลขานุการ ใหเป>นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการนั้น
ขอ 30 การไดรับเงินประจําตําแหนงใหเป>นไปตามมาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑ7วาดวยการนั้น
ขอ 31 แบบที่กําหนดในหมวด 2 และหมวด 3 ใหเป>นไปตามมติที่เห็นชอบในการประชุมของ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
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ขอ 32 การใดที่อยูระหวางดําเนินการ หรือดําเนินการตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ7เดิม
ไมแลวเสร็จ ใหดําเนินการตามบทบังคับในมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ7เดิมจนแลวเสร็จ
ขอ 33 กรณีพนักงานเทศบาลมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการยอนหลังไมต่ํากวาระดับดี
ที่นํามาใชประกอบการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นไมครบตามจํานวนครั้งที่กําหนดตาม
ประกาศ เนื่องจากการปรับพนักงานเทศบาลเขาสูระบบประเภทตําแหนง ใหใชผลการประเมินการปฏิบั ติ
ราชการตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ7และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงปTจจุบัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน

