ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ
เรื่อง หลักเกณฑและเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 25)
พ.ศ. 2550
(การเลื่อนระดับและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดาํ รงตําแหนงทีส่ ูงขึน้ นอกระดับควบขั้นสูง
ในสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ. 2550)
-------------------------โดยที่ตําแหนงในสายงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสายงานนิตกิ ารกําหนดให
เปนตําแหนงประเภทวิชาชีพ จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนระดับเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
ไปในแนวทางเดียวกัน โดยจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลงานเพื่อแสดงถึงความรู
ความสามารถและการมีมาตรฐานตามหลักวิชาชีพในสาขานั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 (3) และมาตรา 23 วรรคหก แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)
ในการประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ในการประชุมครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550 มีมติเห็นชอบใหประกาศกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (การเลื่อนระดับและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
นอกระดับควบขั้นสูงในสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ. 2550) ดังนี้
ขอ 1 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 2 ใหยกเลิกประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 16) พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 30 กันยายน 2548 และใหใชประกาศฉบับนี้แทน
ขอ 3 การคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นนอก
ระดั บควบขั้ นสู ง ของสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสายงานนิติการในตําแหนงสายงานผูมี
ประสบการณ ตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ และตําแหนงเชี่ยวชาญเฉพาะ ใหดําเนินการ ดังนี้
3.1 การปรับตําแหนงที่สูงขึน้ ตั้งแต ระดับ 7ว หรือ 7วช ใหดําเนินการไดตอเมื่อ
3.1.1 ผูดํารงตําแหนงนั้นเปนผูมีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวนที่จะแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นดังกลาว
3.1.2 ลักษณะหนาที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหนง
นั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญมากกวาปริมาณงานเดิมถึงขนาดที่จะตองปรับระดับตําแหนงตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนงที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด

3.1.3 ผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 ป โดยใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 ป ประกอบดวย
(1) ผูทรงคุณวุฒิ ที่ ก.ท.จ. คัดเลือก 1 คน
เปนประธาน
กรรมการ
(2) ผูแทนสวนราชการที่เกีย่ วของในสาขาวิชาชีพ เปนกรรมการ
ที่ขอประเมิน 2 คน
(3) ปลัดเทศบาล
เปนกรรมการ
(4) ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง 1 คน เปนกรรมการ
ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพทีข่ อประเมิน
(5) ทองถิ่นจังหวัด
เปนกรรมการ/
เลขานุการ
ทําหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะหนาที่ ความรับผิดชอบ
ปริมาณและคุณภาพของงานของบุคคลที่ขอประเมินเพือ่ เขาสูตําแหนง
3.1.4 ใหเ ทศบาล เสนอขอปรับ ปรุงตํา แหนง นั้น เปน ระดับ 7ว หรือ 7วช
ตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดประกอบดวย
1) รายละเอียดของภารกิจ และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจนถึงขนาดตองทํา
ใหมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงนั้นเปนระดับ 7ว หรือ 7วช
2) ระบุภารกิจที่จะมอบหมายใหผูที่ขอปรับระดับตําแหนงรับผิดชอบ
ประกอบดวยอะไรบาง
3) เปรียบเทียบปริมาณงานกอนและหลังการขอปรับปรุงการกําหนด
ระดับตําแหนง
4) ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลปจจุบันและภายหลังจากมี
การปรับปรุงการกําหนดระดับตําแหนงนั้นแลว
5) ผลการประเมินการปฏิบัติงาน 3 ป
3.1.5 กรณีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)
ใหสามารถปรับปรุงการกําหนดระดับตําแหนงนั้นเปนระดับ 7ว หรือ 7วช ไดแลว ใหเทศบาลดําเนินการ
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน ประกอบดวย
(1) ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพที่ขอประเมิน เปนประธาน
กรรมการ
ซึ่งมีระดับสูงกวาผูขอประเมิน 1 ระดับ ที่ ก.ท.จ. คัดเลือก
(2) ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของในสาขาวิชาชีพ เปนกรรมการ
ที่ขอประเมิน 2 คน

(3) ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง 1 คน เปนกรรมการ
ที่เกีย่ วของกับสาขาวิชาชีพทีข่ อประเมิน
(4) ทองถิ่นจังหวัด
เปนกรรมการ/เลขานุการ
ทําหนาที่ประเมินผลงานที่แสดงถึงความรูความชํานาญงาน ของบุคคล
ที่ขอประเมินเพื่อเขาสูตําแหนงในระดับ 7ว หรือ 7วช
3.1.6 เมื่อคณะกรรมการฯ ไดผานการตรวจสอบคุณสมบัติ และผลงานของผูนั้น
แล วให เ ทศบาลออกคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง ผู นั้ น ให ดํ า รงตํ า แหน ง ระดั บ 7ว หรื อ 7วช โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)
3.2 การปรับตําแหนงที่สูงขึ้นตั้งแตระดับ 8 ว หรือ 8 วช หรือ 9 วช หรือ 9 ชช
ใหดําเนินการไดตอเมื่อ
3.2.1 ผูดํารงตําแหนงนั้นเปนผูมีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวนที่จะแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นดังกลาว
3.2.2 ลักษณะหนาที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหนง
นั้นเปลี่ยนไปจากเดิ มในสาระสําคัญมากกวาปริมาณงานเดิมถึงขนาดที่จะตองปรั บระดับตําแหนงตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนงที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด
3.2.3 ผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 ป โดยใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 ป ประกอบดวย
(1) ผูทรงคุณวุฒิ ที่ ก.ท.จ. คัดเลือก 1 คน
เปนประธาน
กรรมการ
(2) ผูแทนสวนราชการที่เกีย่ วของในสาขาวิชาชีพ เปนกรรมการ
ที่ขอประเมิน 2 คน
(3) ปลัดเทศบาล
เปนกรรมการ
(4) ผูอํานวยการสํานัก/ผูอาํ นวยการกอง 1 คน เปนกรรมการ
ที่เกีย่ วของกับสาขาวิชาชีพทีข่ อประเมิน
(5) ทองถิ่นจังหวัด
เปนกรรมการ/
เลขานุการ
เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะหนาที่ ความรับผิดชอบ
ปริมาณ และคุณภาพของงานของบุคคลที่ขอประเมินเพื่อเขาสูตําแหนง
3.2.4 ใหเทศบาล เสนอขอปรับปรุงตําแหนงนั้น เปนระดับ 8 ว หรือ 8 วช 9
วช หรือ 9 ชช ตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เพื่อพิจารณาใหความเห็นเสนอคณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดประกอบดวย

1) รายละเอียดของภารกิจ และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจนถึงขนาดตอง
ทําใหมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงนั้นเปนระดับ 8 ว หรือ 8 วช 9 วช หรือ 9 ชช
2) ระบุภารกิจที่จะมอบหมายใหผูที่ขอปรับระดับตําแหนงรับผิดชอบ
ประกอบดวยอะไรบาง
3) เปรียบเทียบปริมาณงานกอนและหลังการขอปรับปรุงการกําหนด
ระดับตําแหนง
4) ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลปจจุบันและภายหลังจากมี
การปรับปรุงการกําหนดระดับตําแหนงนั้นแลว
5) ผลการประเมินการปฏิบตั ิงาน 3 ป
3.2.5 กรณีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)
ใหสามารถปรับปรุงการกําหนดระดับตําแหนงนั้นเปนระดับ 8 ว หรือ 8 วช 9 วช หรือ 9 ชช ไดแลวให
เทศบาลดําเนินการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพจากสถาบันการศึกษา หรือสวนราชการ หรือ
องคกรวิชาชีพ ที่ ก.ท. คัดเลือก จํานวน 3 คน เปนคณะกรรมการประเมินผลงานความชํานาญการและ
ความเชี่ยวชาญ
3.2.6 เมื่อผูขอประเมินไดผานการประเมินจากคณะกรรมการประเมินผลงาน
ความชํานาญการและความเชี่ยวชาญ ตามเกณฑคะแนนที่กําหนดแลว ใหนําเสนอผลการประเมินของผู
นั้นใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ทราบ
3.2.7 เมื่อคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ไดรับทราบผลการประเมินแลว
ใหเทศบาลออกคําสั่งแตงตั้งผูนั้นดํารงตําแหนงระดับ 8 ว หรือ 8 วช 9 วช หรือ 9 ชช โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตวันที่ผูนั้นไดยื่นผลงาน
3.3 ให นํ า แนวทางในการเลื่อ นระดับ และแตง ตั้ง ใหดํ า รงตํ า แหน ง ที่สู ง ขึ้น
ตามหนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 276 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 (หนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ที่ มท 0844.2/23765 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2548) มาใชเทาที่ไมขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ประสงค พิทูรกิจจา
(นายประสงค พิทูรกิจจา)
ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ

