หมวด 9
การเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล
(รวมพนักงานครูเทศบาลที่ไม่สงั กัดสถานศึกษา)
ข้ อ 176 การเลื่อนพนักงานเทศบาลขึ ้นแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้น ให้ เลื่อนและแต่งตัง้
จากผู้สอบแข่งขันได้ หรื อผู้สอบคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหน่งนันได้
้ หรื อจากผู้ได้ รับคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหน่ง
นัน้
ข้ อ 177 การเลื่อนและแต่งตังผู
้ ้ สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้ หรื อผู้ได้ รับการคัดเลือก
ให้ เลื่อนและแต่งตังตามลํ
้
าดับที่ในบัญชีสอบแข่งขันหรื อบัญชีสอบคัดเลือกหรื อบัญชีผ้ ไู ด้ รับการคัดเลือกนัน้
แล้ วแต่กรณี สําหรับการเลื่อนและแต่งตังจากผู
้
้ ได้ รับคัดเลือกให้ เลื่อนและแต่งตังตามความเหมาะสมโดยคํ
้
านึงถึง
ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ และประวัติการรับราชการ ซึง่ จะต้ องเป็ นผู้มีผลงานเป็ นที่ประจักษ์
ในความสามารถแล้ ว
ข้ อ 178 การเลื่ อ นและแต่ ง ตัง้ พนัก งานเทศบาล ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ในระดับ ที่ สูง ขึ น้
จากผู้สอบแข่งขันได้ ให้ ได้ รับแต่งตังได้
้ ดังนี ้
(1) เลื่อนผู้ซึ่งได้ รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรื อปริ ญญาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งในระดับ 2 ระดับ 3 หรื อระดับ 4 และสอบแข่งขันเพื่อดํารงตําแหน่งนันได้
้ ขึ ้นแต่งตัง้
ให้ ดํารงตําแหน่งนัน้
(2) การเลื่อนกรณีดงั กล่าว จะเลื่อนขึ ้นแต่งตังได้
้ ต่อเมื่อถึงลําดับที่ที่ผ้ นู นสอบแข่
ั้
งขันได้
ตามลําดับที่ในบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้ สําหรับเงินเดือนที่ได้ รับให้ เป็ นไปตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร
(3) หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ให้ ดําเนินการตามหมวด 4 ว่าด้ วยการคัดเลือก
แห่งประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันสําหรับพนักงานเทศบาลที่ ก.ท. กําหนด
(4) ให้ นายกเทศมนตรี เป็ นผู้สงั่ เลื่อนและแต่งตังตามลํ
้
าดับที่ในบัญชีผ้ สู อบแข่งขันได้
โดยความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
ข้ อ 179 การเลื่อนและแต่งตังพนั
้ กงานเทศบาล ให้ ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึน้
จากผู้สอบคัดเลือกได้ ให้ เลื่อนและแต่งตังได้
้ ดังนี ้
(1) เลื่อนและแต่งตังผู
้ ้ ดํารงตําแหน่งในสายงานผู้ปฏิบตั ิงานให้ ดํารงตําแหน่งในสายงาน
ผู้บริหารของเทศบาล
(2) เลื่อนและแต่งตังผู
้ ้ ดํารงตําแหน่งสายงานที่เริ่ มต้ นจากระดับ 1 หรื อระดับ 2
ให้ ดํารงตําแหน่งในสายงานที่เริ่ มต้ นจากระดับ 3
(3) เลื่อนและแต่งตังพนั
้ กงานครูเทศบาลให้ ดํารงตําแหน่งสายงานศึกษานิเทศก์

(4) เป็ นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรั บตําแหน่งที่ ก.ท.กํ าหนดไว้ ใน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งในระดับที่จะแต่งตัง้ และต้ องเป็ นผู้ได้ รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าขันตํ
้ ่าของอันดับ
เงินเดือนสําหรับตําแหน่งนัน้
(5) หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก ให้ ดําเนินการตามหมวด 4 ว่าด้ วยการคัดเลือก
แห่งประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาลที่ ก.ท. กําหนด
(6) ให้ นายกเทศมนตรี เป็ นผู้สงั่ เลื่อนและแต่งตังตามลํ
้
าดับที่ในบัญชีผ้ สู อบคัดเลือกได้
โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
ข้ อ 180 การเลื่อนและแต่งตังพนั
้ กงานเทศบาล ให้ ดํารงตําแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้นสําหรับตําแหน่ง
ที่กําหนดเป็ นตําแหน่งระดับควบจากผู้ได้ รับการคัดเลือกจากผู้ที่ได้ รับการคัดเลือก
(1) เลื่อนและแต่งตังในระดั
้
บควบขันต้
้ น ได้ แก่ เลื่อนและแต่งตังผู
้ ้ ที่ได้ รับเงินเดือน
ยังไม่ถึงขัน้ ตํ่าและผู้ที่ได้ รับเงิ นเดือนไม่ตํ่ากว่าขัน้ ตํ่าของอันดับเงินเดือนสําหรั บตําแหน่งที่จะเลื่อนขึน้
แต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้นโดยไม่เปลี่ยนสายงาน ดังต่อไปนี ้
(ก) เลื่อนผู้ดํารงตําแหน่งระดับ 1 ของสายงานใดที่เริ่ มต้ นจากระดับ 1 ขึ ้นดํารง
ตําแหน่งระดับ 2 ของสายงานนัน้
(ข) เลื่อนผู้ดํารงตําแหน่งระดับ 2 ของสายงานใดที่เริ่ มต้ นจากระดับ 2 ขึ ้นดํารง
ตําแหน่งระดับ 3 ของสายงานนัน้
(ค) เลื่อนผู้ดํารงตําแหน่งระดับ 3 ของสายงานใดที่เริ่ มต้ นจากระดับ 3 ขึ ้นดํารง
ตําแหน่งระดับ 4 ของสายงานนัน้
(ง) เลื่อนผู้ดํารงตําแหน่งระดับ 4 ของสายงานแพทย์ สายงานทันตแพทย์ และ
สายงานวิชาการสัตวแพทย์ ขึ ้นดํารงตําแหน่งระดับ 5 ของสายงานนัน้
(2) เลื่อนและแต่งตังในระดั
้
บควบขัน้ สูง ได้ แก่ เลื่อนและแต่งตังผู
้ ้ ที่ได้ รับเงินเดือน
ไม่ตํ่ากว่าขันตํ
้ ่าของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งที่จะเลื่อนขึ ้นแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้น
โดยไม่เปลี่ยนสายงาน ดังต่อไปนี ้
(ก) เลื่อนผู้ดํารงตําแหน่งระดับ 2 ของสายงานใดที่เริ่ มต้ นจากระดับ 1 ขึ ้นดํารง
ตําแหน่งระดับ 3 ของสายงานนัน้
(ข) เลื่อนผู้ดํารงตําแหน่งระดับ 3 ของสายงานใดที่เริ่ มต้ นจากระดับ 2 ขึ ้นดํารง
ตําแหน่งระดับ 4 ของสายงานนัน้
(ค) เลื่อนผู้ดํารงตําแหน่งระดับ 4 ของสายงานใดที่เริ่ มต้ นจากระดับ 3 ขึ ้นดํารง
ตําแหน่งระดับ 5 ของสายงานนัน้
(ง) เลื่อนผู้ดํารงตําแหน่งระดับ 5 ของสายงานแพทย์ สายงานทันตแพทย์ และ
สายงานวิชาการสัตวแพทย์ ขึ ้นดํารงตําแหน่งระดับ 6 ของสายงานนัน้

(3) เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ ก.ท. กําหนดไว้
ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งในระดับที่จะแต่งตัง้
(4) ให้ ดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบตั ิงานตามวิธีการและ
แบบประเมินท้ ายประกาศกําหนดนี ้
(5) ให้ นายกเทศมนตรี เป็ นผู้สงั่ เลื่อนและแต่งตังโดยความเห็
้
นชอบของ ก.ท.จ.และให้ มีผล
ไม่ก่อนวันที่ผ้ บู งั คับบัญชาชันต้
้ นบันทึกความเห็นว่าควรเลื่อนระดับได้
ข้ อ 181 การเลื่อนผู้ที่ดํารงตําแหน่งระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 หรื อระดับ 4 ซึง่ เป็ นผู้ที่ได้ รับ
การคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จําเป็ นต้ องสอบแข่งขันให้ แต่งตังดํ
้ ารงตําแหน่งในระดับสูงขึ ้น
(1) ได้ รับวุฒิ ที่ ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรั บตําแหน่งในระดับที่ สูงขึน้ โดยได้ รับทุน
รัฐบาล ทุนเล่าเรี ยนหลวง หรื อทุนของเทศบาล ตามข้ อ 109
(2) ได้ รับวุฒิที่ ก.ท.กําหนดให้ คดั เลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ ารับราชการเป็ นกรณีพิเศษ
ตามข้ อ 109
(3) หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกให้ ดําเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จําเป็ นต้ องสอบแข่งขันสําหรับพนักงานเทศบาลที่ ก.ท. กําหนด
(4) ให้ นายกเทศมนตรี เป็ นผู้สงั่ เลื่อนและแต่งตังโดยความเห็
้
นชอบของ ก.ท.จ.
ข้ อ 182 การเลื่อนและแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งในระดับสูงขึ ้นสําหรับตําแหน่งที่กําหนด
เป็ นตําแหน่งผู้ปฏิบตั งิ านที่มีประสบการณ์ ในตําแหน่งสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 1 และระดับ 2
(1) ตําแหน่งในกลุม่ งานธุรการหรื อบริ การทัว่ ไป และกลุม่ งานที่ปฏิบตั ิภารกิจหลักของ
ส่วนราชการ ตามบัญชีรายการจําแนกกลุม่ งานตําแหน่งฯ (บัญชีหมายเลข 1 ท้ ายประกาศนี ้) ให้ กําหนด
ตําแหน่งได้ ถึงระดับ 5 หรื อ 6 ดังนี ้
(ก) ตําแหน่งในสายงานที่เริ่ มต้ นจากระดับ 1 กําหนดเป็ นตําแหน่งระดับ 1 - 3 หรื อ 4
สําหรับระดับ 5 ให้ มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง
(ข) ตําแหน่งในสายงานที่เริ่ มต้ นจากระดับ 2 อาจปรับเป็ นตําแหน่งระดับ 2 - 4 หรื อ 5
สําหรับระดับ 6 ให้ มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง
(2) ตําแหน่งในกลุม่ งานเทคนิคเฉพาะด้ าน และกลุม่ งานที่ใช้ ทกั ษะและความชํานาญ
เฉพาะตัวตามบัญชีจําแนกกลุม่ งานตําแหน่งฯ (บัญชีหมายเลข 1 ท้ ายประกาศนี ้) ให้ กําหนดตําแหน่งได้ ถึง
ระดับ 5 หรื อ 6 ดังนี ้
(ก) ตําแหน่งในสายงานที่เริ่ มต้ นจากระดับ 1 กําหนดเป็ นตําแหน่งระดับ 1 - 3
หรื อ 4 หรื อ 5

(ข) ตําแหน่งในสายงานที่เริ่ มต้ นจากระดับ 2 กําหนดเป็ นตําแหน่งระดับ 2 - 4
หรื อ 5 หรื อ 6
ทังนี
้ ้ การกําหนดตําแหน่งตามข้ อ (1) และ (2) ระดับตําแหน่งที่จะปรับปรุ งต้ องไม่สงู กว่า
ระดับของตําแหน่งของหัวหน้ าหน่วยงานระดับกองหรื อเทียบเท่าที่ตําแหน่งนันสั
้ งกัด
(3) ก.ท.จ.เห็นชอบกําหนดตําแหน่งและระดับตําแหน่งตามข้ อ (1) และ (2) ตามกรอบ
และแผนอัตรากํ าลังของพนักงานเทศบาลยกเว้ นการจะปรั บตําแหน่งในสายงานที่ เริ่ มต้ นจากระดับ 1
ให้ เป็ นระดับ 5 และตําแหน่งในสายงานที่เริ่ มต้ นจากระดับ 2 ให้ เป็ นระดับ 6 ตามข้ อ (1) ให้ ดําเนินการได้
เมื่อผู้ดํารงตําแหน่งนันเป็
้ นผู้มีผลงานและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนที่จะแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งสูงขึ ้นดังกล่าว
และลักษณะหน้ า ที่ ความรั บผิ ดชอบ ปริ มาณและคุณภาพของงานของตํา แหน่งนัน้ เปลี่ยนไปจากเดิม
ในสาระสําคัญถึงขนาดที่จะต้ องปรับระดับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนด
(4) การปรับระดับตําแหน่งให้ สงู ขึ ้นให้ ดําเนินการได้ ครัง้ ละไม่เกิน 1 ระดับ การจะพิจารณา
ปรับระดับตําแหน่งใดให้ หน่วยงานการเจ้ าหน้ าที่ศึกษาและวิเคราะห์ หน้ าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง
เพื่ อ เสนอ ก.ท.จ.พิ จ ารณาโดยใช้ แบบประเมิ น ตํ า แหน่ ง สํ า หรั บ ผู้ ปฏิ บั ติ ง านที่ มี ป ระสบการณ์
(สายงานที่เริ่ มต้ นจากระดับ 1 และระดับ 2) ซึง่ ใช้ สําหรับการปรับระดับตําแหน่งของสายงานที่เริ่ มต้ นจากระดับ 1
ขึ ้นเป็ นระดับ 5 และตําแหน่งของสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 2 ขึ ้นเป็ นระดับ 6 เท่านัน้
้
องมีคําบรรยายลักษณะงาน
(5) ในการดําเนินการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ดงั กล่าว ในชันแรกต้
ของตําแหน่ง (Job Description) ที่กําหนดไว้ เดิมและที่กําหนดใหม่ และหากรายละเอียดของข้ อมูลไม่ชดั เจน
อาจต้ องศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติม โดยการสัมภาษณ์ตวั พนักงานหรื อผู้บงั คับบัญชา โดยตรงการสังเกตการทํางานจริ ง
ในพื ้นที่ การศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงานที่ข้าราชการผู้นนรั
ั ้ บผิดชอบ หรื อโดยวิธีการอื่น ๆ
(6) หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตัง้ ให้ สามารถดําเนินการได้ ดังนี ้
(ก) เลื่อนผู้ดํารงตําแหน่งระดับ 3 ของสายงานที่เริ่ มต้ นจากระดับ 1 ขึ ้นดํารง
ตําแหน่งระดับ 4 ของสายงานนัน้
(ข) เลื่อนผู้ดํารงตําแหน่งระดับ 4 ของสายงานที่เริ่ มต้ นจากระดับ 1 ขึ ้นดํารง
ตําแหน่งระดับ 5 ของสายงานนัน้
(ค) เลื่อนผู้ดํารงตําแหน่งระดับ 4 ของสายงานที่เริ่ มต้ นจากระดับ 2 ขึ ้นดํารง
ตําแหน่งระดับ 5 ของสายงานนัน้
(ง) เลื่อนผู้ดํารงตําแหน่งระดับ 5 ของสายงานที่เริ่ มต้ นจากระดับ 2
ขึ ้นดํารง
ตําแหน่งระดับ 6 ของสายงานนัน้
(7) เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนนับถึงวันยื่นแบบประเมิน ดังนี ้
(ก) เป็ นผู้มีคณ
ุ วุฒิและคุณสมบัตติ รงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ ก.ท.
กําหนดไว้ ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งในระดับที่จะแต่งตัง้ และ

(ข) เป็ นผู้ดํารงตําแหน่งและปฏิบตั ิหน้ าที่ในตําแหน่งสายงานที่จะเลื่อนขึ ้นแต่งตังในระดั
้
บ
ที่ตํ่ากว่าระดับของตําแหน่งที่จะเลื่อนขึ ้นแต่งตัง้ 1 ระดับ ติดต่อกันมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยไม่อาจนําระยะเวลา
ดํารงตําแหน่งในสายงานอื่นมานับเกื ้อกูลได้ เช่น จะเลื่อนเป็ นนายช่างโยธา 6 ต้ องเป็ นนายช่างโยธา 5
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี เป็ นต้ น เว้ นแต่ดํารงตําแหน่งในสายงานที่เริ่ มต้ นจากระดับ 1 และระดับ 2
ที่มีลกั ษณะงานด้ านเดียวกันกับตําแหน่งที่จะเลื่อนขึ ้นแต่งตัง้ ตามบัญชีจดั กลุม่ งานที่เกี่ยวข้ องและเกื ้อกูลกัน
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด ในกรณีที่ระยะเวลาติดต่อกันไม่ครบ 2 ปี แต่นบั รวมหลายๆ
ช่วงเวลาแล้ วครบ 2 ปี ก.ท.อนุโลมให้ นบั เวลาการดํารงตําแหน่งดังกล่าวได้ และ
(ค) มีระยะเวลาขันตํ
้ ่าในการดํารงตําแหน่งหรื อเคยดํารงตําแหน่งในสายงานที่แต่งตัง้
ตามคุณวุฒิของบุคคล และระดับตําแหน่งที่จะเลื่อนขึ ้นแต่งตัง้ ดังนี ้
คุณวุฒิ
ตําแหน่งในสายที่เริ่ มต้ นจากระดับ 1 หรื อระดับ 2
- ม.3 / ม.ศ.3 / ม.6 หรื อเทียบได้ ไม่ตํ่ากว่านี ้
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1)
หรื อเทียบได้ ไม่ตํ่ากว่านี ้
- ปวช.หรื อประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2)
หรื อเทียบได้ ไม่ตํ่ากว่านี ้
ตําแหน่งในสายงานที่เริ่ มต้ นจากระดับ 2
- ปวท.หรื ออนุปริ ญญา 2 ปี หรื อเทียบได้ ไม่ตํ่ากว่านี ้
- ปวส.หรื ออนุปริ ญญา 3 ปี หรื อเทียบได้ ไม่ตํ่ากว่านี ้

เลื่อนขึ ้นดํารงตําแหน่ง
ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ 6
9 ปี
8 ปี

11 ปี
10 ปี

13 ปี
12 ปี

6 ปี

8 ปี

10 ปี

7 ปี
6 ปี

9 ปี
8 ปี

- การนับระยะเวลาตามข้ อ (ค) อาจนําระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งหรื อเคย
ดํารงตําแหน่งในสายงานอื่น ซึง่ เป็ นงานที่มีลกั ษณะหน้ าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้ องและเกื ้อกูลกันตามที่ ก.ท.
กําหนดมานับรวมเป็ นระยะเวลาขันตํ
้ ่าดังกล่าวได้ ตามบัญชีกําหนดกลุม่ ตําแหน่งพนักงานเทศบาลที่มีลกั ษณะ
หน้ าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้ องและเกื ้อกูลกัน (ตามบัญชีหมายเลข 2 ท้ ายประกาศนี ้)
- การพิจารณาคุณวุฒิตามข้ อ (ค) ต้ องเป็ นคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตังตามมาตรฐานกํ
้
าหนดตําแหน่งนันเท่
้ านัน้ และให้ พิจารณา
จากวุฒิทางการศึกษาที่ระบุไว้ ในบัตรประวัติพนักงานเทศบาล เป็ นหลักในกรณีผ้ ูได้ รับคุณวุฒิเพิ่มเติม
ภายหลังจากการบรรจุเข้ ารับราชการจะต้ องยื่นขอบันทึกเพิ่มลงในบัตรประวัติพนักงานเทศบาลก่อนจึงจะ
นําคุณวุฒินนมาใช้
ั้
ในการพิจารณาได้
(ง) ได้ รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าอัตราเงินเดือนดังต่อไปนี ้
- เลื่อนระดับ 4 ต้ องได้ รับเงินเดือนในปี งบประมาณปั จจุบนั ไม่ตํ่ากว่าอันดับ ท ๓ ขัน้
๓ และได้ รับเงินเดือนในปี งบประมาณที่แล้ วมาไม่ตํ่ากว่าอันดับ ท ๓ ขัน้ ๒

- เลื่อนระดับ 5 ต้ องได้ รับเงินเดือนในปี งบประมาณปั จจุบนั ไม่ตํ่ากว่าอันดับ ท ๔
ขัน้ ๓ และได้ รับเงินเดือนในปี งบประมาณที่แล้ วมาไม่ตํ่ากว่าอันดับ ท ๔ ขัน้ ๒
- เลื่อนระดับ 6 ต้ องได้ รับเงินเดือนในปี งบประมาณปั จจุบนั ไม่ตํ่ากว่าอันดับ ท ๕
ขัน้ ๓
- เลื่อนระดับ ๗ ต้ องได้ รับเงินเดือนในปี งบประมาณปั จจุบนั ไม่ตํ่ากว่าอันดับ ท
๖ ขัน้ ๓
[ข้ อ 182(7)(ง) ได้ แก้ ไขการเลื่อนระดับตามประกาศ ก.ท.จ. แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ]

(8) วิธีการเลื่อนและแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งสูงขึ ้น
(ก) ตําแหน่งที่ต้องมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งให้ เสนอ ก.ท.จ.เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งเมื่อผู้ดํารงตําแหน่งนันเป็
้ นผู้มีผลงานและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนที่จะแต่งตัง้
ให้ ดํารงตําแหน่งสูงขึ ้นดังกล่าวและลักษณะหน้ าที่และความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหน่งนัน้
เปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญถึงขนาดที่จะต้ องปรับระดับตําแหน่ง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนด
(ข) ให้ เทศบาลแต่ง ตัง้ คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมิน ผลงาน
ประกอบด้ วย
(1) ประธาน ให้ แต่งตังจากข้
้
าราชการหรื อพนักงานเทศบาล หรื อผู้ที่เคยเป็ นข้ าราชการ
หรื อพนักงานเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะประเมินสูงกว่าผู้ขอประเมินอย่างน้ อย 1 ระดับ
หรื อผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้ านที่มีความชํานาญในสายงานนัน้ ๆ ซึง่ ไม่เคยเป็ นข้ าราชการมาก่อน
(2) กรรมการที่เป็ นข้ าราชการหรื อพนักงานเทศบาล หรื อเคยเป็ นข้ าราชการหรื อ
พนักงานเทศบาลที่เคยดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะประเมินอย่างน้ อยเท่ากับระดับตําแหน่งที่ขอประเมิน
หรื อผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้ านที่มีความชํานาญในสายงานนัน้ ๆ ซึง่ มีผลงานเป็ นที่ประจักษ์ ในความสามารถ
จํานวนไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 5 คน
(3) เลขานุการให้ เทศบาล แต่งตังเลขานุ
้
การ จํานวน 1 คน
(4) การปรับปรุ งการกําหนดตําแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงานให้ เป็ นไป
ตามวิธีการและแบบประเมินแนบท้ ายหลักเกณฑ์นี ้
(9) ให้ นายกเทศมนตรี เป็ นผู้สงั่ เลื่อนและแต่งตังโดยผ่
้
านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
และให้ มีผลไม่ก่อนวันที่ผา่ นการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
[ข้ อ 182(7)(ข)(ง) แก้ ไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.ท.จ. เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของ
เทศบาล(แก้ ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13) ลงวันที่ 9 มิถนุ ายน พ.ศ.2548]
[ข้ อ 182(8)(ข) แก้ ไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.ท.จ. เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของ
เทศบาล(แก้ ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2547]

ข้ อ 183 การเลื่อนและแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งในระดับสูงขึ ้นสําหรับตําแหน่งที่กําหนดเป็ น
ตําแหน่งผู้ปฏิบตั งิ านที่มีประสบการณ์ ในสายงานที่เริ่มต้ นจากระดับ 3

(1) ตําแหน่งในสายงานที่เริ่ มต้ นจากระดับ 3 กําหนดเป็ นตําแหน่งระดับ 3 – 5 หรื อ 6 ว
หรื อ 7 ว ดังนี ้
(ก) ตําแหน่งในกลุม่ งานวิชาการทัว่ ไป กําหนดระดับของตําแหน่ง 3 – 5 หรื อ 6
ว หรื อ 7 ว ได้ สําหรับ ระดับ 7ว ให้ มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง
(ข) ตําแหน่งในกลุ่มงานวิชาชีพและกลุ่มงานทักษะและความชํานาญเฉพาะตัว
อาจกําหนดระดับตําแหน่ง 3 – 5 หรื อ 6 ว หรื อ 7 ว โดยสําหรับ ระดับ 7 ว ให้ มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการ
กําหนดตําแหน่ง
ทังนี
้ ้ การกําหนดระดับตําแหน่งที่จะปรับปรุ งต้ องไม่สงู กว่าระดับตําแหน่งของหัวหน้ า
หน่วยงานระดับกองหรื อเทียบเท่าที่ตําแหน่งนันสั
้ งกัด
(2) ก.ท.จ.เห็นชอบกําหนดตําแหน่งและระดับตําแหน่งตามข้ อ (1) ตามกรอบและ
แผนอัตรากําลังของพนักงานเทศบาล ยกเว้ นการจะปรับตําแหน่งใดให้ เป็ นระดับ 7ว ตามข้ อ (ก) และ (ข)
ให้ ดําเนินการได้ เมื่อผู้ดํารงตําแหน่งนันเป็
้ นผู้มีผลงานและมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนที่จะแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่ง
สูงขึ ้นดังกล่าว และลักษณะหน้ าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหน่งนันเปลี
้ ่ยนไป
จากเดิมในสาระสําคัญถึงขนาดที่จะต้ องปรับระดับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนด
(3) การปรับระดับตําแหน่งให้ สงู ขึ ้นให้ ดําเนินการได้ ครัง้ ละไม่เกิน 1 ระดับ การจะ
พิจารณาปรับระดับตําแหน่งใด ให้ หน่วยงานการเจ้ าหน้ าที่ศกึ ษาและวิเคราะห์หน้ าที่ความรับผิดชอบของ
ตําแหน่ง เพื่อเสนอ ก.ท.จ. พิจารณาโดยใช้ แบบประเมินตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบตั ิงานที่มีประสบการณ์
(สายงานที่เริ่ มต้ นจากระดับ 3) ซึง่ ใช้ สําหรับการปรับระดับตําแหน่งของสายงานที่เริ่ มต้ นจากระดับ 3 ขึ ้น
เป็ นระดับ 7ว เท่านัน้
(4) ในการดําเนินการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ดงั กล่าว ในชันแรกต้
้
องมีคําบรรยายลักษณะงาน
ของตําแหน่ง (Job Description) ที่กําหนดไว้ เดิมและที่กําหนดใหม่ และหากรายละเอียดของข้ อมูลไม่ชดั เจน
อาจต้ องศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติม โดยการสัมภาษณ์ตวั ข้ าราชการหรื อผู้บงั คับบัญชาโดยตรงการสังเกตการทํางานจริ ง
ในพื ้นที่ การศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงานที่ข้าราชการผู้นนรั
ั ้ บผิดชอบ หรื อโดยวิธีการอื่น ๆ
(5) กรณีเทศบาลใดเห็นว่าผู้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้ปฏิบตั ิของสายงานที่เริ่ มต้ นจาก
ระดับ 3 และดํารงตําแหน่งในระดับ 6ว ผู้ใดเป็ นผู้มีผลงานและมีคุณสมบัติครบถ้ วนที่จะแต่งตังให้
้ ดํารง
ตําแหน่งสูงขึ ้นเป็ นระดับ 7ว แต่ไม่อาจเสนอขอปรับปรุ งให้ ดํารงตําแหน่งที่สงู ขึ ้นได้ เนื่องจากเมื่อปรับปรุ ง
ระดับตํ า แหน่ ง แล้ ว จะมี ระดับตําแหน่ ง ที่ สูง กว่า หัวหน้ า ส่ว นราชการซึ่ง ดํา รงตํา แหน่งในระดับ 6 กรณี
เทศบาลขนาดเล็กให้ เทศบาลเสนอขอปรับปรุ งระดับตําแหน่งดังกล่าวต่อ ก.ท.จ.เพื่อพิจารณาเหตุผลความ
จําเป็ น เป็ นการเฉพาะรายได้ โดยมีเงื่อนไขตามข้ อ(2) (3)
(6) หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตัง้ ให้ สามารถดําเนินการได้ ดังนี ้

(ก) เลื่อนผู้ดํารงตําแหน่งระดับ 5 ของสายงานใดที่เริ่ มต้ นจากระดับ 3 ขึ ้นดํารง
ตําแหน่งระดับ 6 (ว) ของสายงานนัน้
(ข) เลื่อนผู้ดํารงตําแหน่งระดับ 6 ของสายงานใดที่เริ่ มต้ นจากระดับ 3 ขึ ้นดํารง
ตําแหน่งระดับ 7 (ว) ของสายงานนัน้
(7) เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนนับถึงวันยื่นแบบประเมิน ดังนี ้
(ก) เป็ นผู้มีคณ
ุ วุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่
ก.ท.กําหนดไว้ ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่จะแต่งตัง้ และ
(ข) มีระยะเวลาขันตํ
้ ่าในการดํารงตําแหน่งหรื อเคยดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะ
แต่งตังตามคุ
้
ณวุฒิและระดับตําแหน่งที่จะแต่งตัง้ ดังนี ้
เลื่อนขันดํ
้ ารงตําแหน่ง
คุณวุฒิ
ระดับ 6
ระดับ 7
6 ปี
7 ปี
- คุณวุฒิปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
- คุณวุฒิปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า
4 ปี
5 ปี
- คุณวุฒิปริญญาเอกหรื อเทียบเท่า
2 ปี
3 ปี
- การนับระยะเวลาตามข้ อ (ข) อาจนําระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง หรื อ
เคยดํารงตําแหน่งในสายงานอื่น ซึ่งเป็ นงานที่มีลกั ษณะหน้ าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้ องและเกื อ้ กูลกัน
ตามที่ ก.ท.กํ าหนดมานับรวมเป็ นระยะเวลาขัน้ ตํ่าดังกล่าวได้ ตามบัญชีกําหนดกลุ่มตําแหน่งพนักงาน
เทศบาลที่มีลกั ษณะหน้ าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้ องและเกื ้อกูลกัน (บัญชีหมายเลข 4 ท้ ายประกาศ)
- การพิจารณาคุณวุฒิตามข้ อ (ข) ต้ องเป็ นคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตาม
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตังตามมาตรฐานกํ
้
าหนดตําแหน่งนันเท่
้ านันและให้
้
พิจารณาจาก
วุฒิทางการศึกษาที่ระบุไว้ ในบัตรประวัตพิ นักงานเทศบาล เป็ นหลักในกรณีผ้ ไู ด้ รับคุณวุฒิเพิ่มเติมภายหลัง
จากการบรรจุเข้ ารับราชการจะต้ องยื่นขอบันทึกเพิ่มลงในบัตรประวัติพนักงานเทศบาลก่อนจึงจะนําวุฒินนั ้
มาใช้ ในการพิจารณาได้

ขัน้ ๓
ขัน้ ๓

(ค) ได้ รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าอัตราเงินเดือน ดังนี ้
- เลื่อนระดับ ๖ ต้ องได้ รับเงินเดือนในปี งบประมาณที่แล้ วมาไม่ตํ่ากว่า ท ๕
- เลื่อนระดับ ๗ ต้ องได้ รับเงินเดือนในปี งบประมาณที่แล้ วมาไม่ตํ่ากว่าท ๖

- เลื่อนระดับ ๘ ต้ องได้ รับเงินเดือนในปี งบประมาณที่แล้ วมาไม่ตํ่ากว่าท ๗

ขัน้ ๓

- เลื่อนระดับ ๙ ต้ องได้ รับเงินเดือนในปี งบประมาณที่แล้ วมาไม่ตํ่ากว่าท ๘

ขัน้ ๓
กรกฎาคม ๒๕๕๕ ]

-

[ข้ อ 183(7)(ค) ได้ แก้ ไขการเลื่อนระดับตามประกาศ ก.ท.จ. แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒

(8) วิธีการเลื่อนและแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งสูงขึ ้น
(ก) ตําแหน่งที่ต้องมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งให้ เสนอ ก.ท.จ.เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิปรับปรุ งการกํ าหนดตําแหน่งเมื่อผู้ดํารงตําแหน่งนัน้ เป็ นผู้มีผลงานและมีคุณสมบัติครบถ้ วนที่จะ
แต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งสูงขึ ้นดังกล่าวและลักษณะหน้ าที่และความรับผิดชอบ ปริ มาณและคุณภาพของ
งานของตําแหน่งนันเปลี
้ ่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญถึงขนาดที่จะต้ องปรับระดับตําแหน่ง ตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนด
(ข) ให้ เ ทศบาลแต่ง ตัง้ คณะกรรมการพิ จ ารณาคุณ สมบัติ แ ละประเมิ น ผลงาน
ประกอบด้ วย
(1) ประธาน ให้ แต่งตังจากข้
้
าราชการหรื อพนักงานเทศบาล หรื อผู้ที่เคยเป็ น
ข้ าราชการหรื อพนักงานเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะประเมินสูงกว่าผู้ขอประเมินอย่างน้ อย
1 ระดับ หรื อผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้ านที่มีความชํานาญในสายงานนัน้ ๆ ซึง่ ไม่เคยเป็ นข้ าราชการมาก่อน
(2) กรรมการที่เป็ นข้ าราชการหรื อพนักงานเทศบาล หรื อเคยเป็ นข้ าราชการ
หรื อพนักงานเทศบาลที่เคยดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะประเมินอย่างน้ อยเท่ากับระดับตําแหน่งที่ขอ
ประเมินหรื อผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้ านที่ มีความชํานาญในสายงานนัน้ ๆ ซึ่งมีผลงานเป็ นที่ ประจักษ์ ใน
ความสามารถ จํานวนไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 5 คน
(3) เลขานุการให้ เทศบาลแต่งตังเลขานุ
้
การ จํานวน 1 คน
(4) การปรับปรุ งการกําหนดตําแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงานให้ เป็ นไป
ตามวิธีการและแบบประเมินแนบท้ ายประกาศนี ้
(9) ให้ นายกเทศมนตรี เป็ นผู้สงั่ เลื่อนและแต่งตังโดยความเห็
้
นชอบของ ก.ท.จ. และ
ให้ มีผลไม่ก่อนวันที่ผา่ นการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
[ข้ อ 183 เดิมถูกยกเลิก และใช้ ความใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เรื่ อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2546]
[ข้ อ 183(8)(ข) แก้ ไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.ท.จ. เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของ
เทศบาล(แก้ ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2547]

ข้ อ 184 การเลื่อนและแต่งตังผู
้ ้ ดํารงตําแหน่งบริ หารให้ ดํารงตําแหน่งบริ หารในระดับที่
สูงขึ ้นในเทศบาล ให้ เลื่อนและแต่งตังได้
้ เมื่อมีตําแหน่งในระดับนันว่
้ าง โดยวิธีการคัดเลือกตามที่กําหนดใน
หมวด 4 ว่าด้ วยการคัดเลือก
ข้ อ 185 การเลื่อนและแต่งตังในตํ
้ าแหน่งสายผู้บริ หารตังแต่
้ ระดับ 7 ให้ เลื่อนและแต่งตัง้
ได้ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(1) มีคณ
ุ สมบัตติ รงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตังตามที
้
่กําหนดไว้
ในมาตรฐานกําหนตําแหน่ง
(2) ต้ องได้ รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าขันตํ
้ ่าของอันดับเงินเดือนในระดับ 7
(3) สอบคัดเลือกหรื อคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ท.จ.ประกาศกําหนด
(4) ในรอบปี ที่ แ ล้ ว จนถึ ง วัน แต่ง ตัง้ ต้ อ งไม่ เ คยถูก ลงโทษทางวิ นัย ที่ ห นัก กว่ า โทษ
ภาคทัณฑ์ หรื ออยูร่ ะหว่างถูกตังกรรมการสอบสวน
้
(5) ผ่านการสอบคัดเลือกหรื อคัดเลือกที่ ก.ท. กําหนด
ข้ อ 186 การเลื่อนและแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งบริ หารระดับ 8 ให้ เลื่อนและแต่งตังได้
้ ตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี ้
(1) มีคณ
ุ สมบัตติ รงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตังตามที
้
่กําหนดไว้
ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
(2) ต้ องได้ รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าขันตํ
้ ่าของอันดับเงินเดือนในระดับ 8
(3) ในรอบปี ที่ แล้ วจนถึงวันที่ แต่งตัง้ ต้ องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่ ห นักกว่าโทษ
ภาคทัณฑ์ หรื ออยูร่ ะหว่างถูกตังกรรมการสอบสวน
้
(4) ได้ ผา่ นการสอบคัดเลือกหรื อคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือก
หรื อคัดเลือกที่ ก.ท. กําหนด
ข้ อ 187 การเลื่อนและแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งบริ หารระดับ 9 ให้ เลื่อนและแต่งตังได้
้ ตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี ้
(1) มีคณ
ุ สมบัตติ รงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตังตามที
้
่กําหนดไว้
ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
(2) ต้ องได้ รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าขันตํ
้ ่าของอันดับเงินเดือนในระดับ 9
(3) ในรอบปี ที่แล้ วจนถึงวันแต่งตังต้
้ องไม่เคยถูกลงโทษทางวินยั หรื อถูกตังกรรมการ
้
สอบสวนทางวินยั
(4) ได้ ผา่ นการสอบคัดเลือกหรื อคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือก
หรื อคัดเลือกที่ ก.ท. กําหนด

ข้ อ 188 หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ตามข้ อ 184
ให้ ดําเนินการตามประกาศ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาลที่กําหนดในหมวด 4 สําหรับการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานให้ ใช้ แบบประเมินฯ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบตั งิ านของพนักงานเทศบาลที่กําหนดในหมวด 14 ส่วนที่ 5
ข้ อ 189 การแต่งตังผู
้ ้ ได้ รับการคัดเลือก ตามข้ อ 184 ให้ นายกเทศมนตรี เป็ นผู้เลื่อนและ
แต่งตังโดยได้
้
รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.และให้ มีผลไม่ก่อนวันที่ผา่ นการคัดเลือก
ข้ อ 190 การเลื่อนระดับของพนักงานครูเทศบาลสายงานศึกษานิเทศก์เพื่อแต่งตังให้
้ ดํารง
ตําแหน่งในระดับที่ สูงขึน้ ที่จะต้ องผ่านการประเมินผลการปฏิบตั ิงานและหรื อผลงานทางวิชาการตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด ได้ แก่ตําแหน่งดังต่อไปนี ้
(1) การเลื่อนและแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 5
(2) การเลื่อนและแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 6
(3) การเลื่อนและแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 7
(4) การเลื่อนและแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 8
(5) การเลื่อนและแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 9
ข้ อ 191 การเลื่อนและแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 5 ให้ เลื่อนและแต่งตังได้
้ ตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี ้
(ก.) หลักเกณฑ์
(1) ผู้ดํารงตําแหน่งนัน้ มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 5
(2) ผู้ดํารงตําแหน่งนัน้ ได้ รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าขันตํ
้ ่าของระดับ 5
(3) ผู้ดํารงตําแหน่งนัน้ ได้ ปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ปฏิบตั ิเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะเลื่อนขึ ้นแต่งตัง้ และมีผลการปฏิบตั ิงาน 2 ปี การศึกษาย้ อนหลัง
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ท. กําหนด
(4) ผู้ดํารงตําแหน่งนัน้ มีผลการปฏิบตั ิงานตามข้ อ (3) ได้ ผลดี โดยผ่านการ
ประเมินได้ คะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 65
(ข.) วิธีการ
(1) ให้ พนักงานครู เทศบาลผู้ประสงค์จะขอกําหนดให้ ได้ รับเงินเดือนในระดับที่
สูงขึ ้น เป็ นผู้จดั ทําคําขอตามแบบท้ ายหลักเกณฑ์นี ้ โดยจะต้ องชี ้แจงผ่านผู้บงั คับบัญชาตามลําดับขัน้
(2) ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาชันต้
้ น ได้ แก่ ผู้อํานวยการ / หัวหน้ ากองการศึกษาและปลัดเทศบาล
ตามลําดับ เป็ นผู้รับรองการปฏิบตั งิ านและตรวจสอบคุณสมบัตใิ ห้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์แล้ วเสนอ ก.ท.จ.พิจารณา

(3) ให้ ก.ท.จ.แต่งตังคณะกรรมการประเมิ
้
นผลการปฏิบตั งิ านจํานวนไม่น้อยกว่า
5 คน ประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.เป็ นประธานกรรมการ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านการศึกษาเป็ นกรรมการ โดยให้ ผ้ ปู ระเมินผลการปฏิบตั ิงานพิจารณาประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานตามแบบประเมินท้ ายหลักเกณฑ์ นี ้ โดยแยกกันประเมินแล้ วสรุ ปผลการพิจารณาเสนอเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ต่อไป
(ค.) การแต่งตัง้
นายกเทศมนตรี ออกคําสัง่ และแต่งตัง้ โดยผ่านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.และให้
มีผลไม่ก่อนวันที่ผา่ นการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
ข้ อ 192 การเลื่อนและแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 6 ให้ เลื่อนและแต่งตังได้
้ ตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี ้
(ก) หลักเกณฑ์
(1) ผู้ดํารงตําแหน่งนัน้ มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 6
(2) ผู้ดํารงตําแหน่งนัน้ ได้ รับเงินเดือนก่อนวันเริ่ มต้ นปี งบประมาณที่ขอเลื่อนฯ
ไม่ตํ่ากว่าขัน้ 10,080 บาท
(3) ผู้ดํารงตําแหน่งนัน้ ได้ ปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ปฏิบตั ิเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะเลื่อนขึ ้นแต่งตัง้ และมีผลการปฏิบตั ิงาน 2 ปี การศึกษาย้ อนหลัง
ตามเกณฑ์ที่ ก.ท. กําหนด
(4) ผู้ดํารงตําแหน่งนัน้ มีผลการปฏิบตั ิงานตามข้ อ (3) ได้ ผลดี โดยผ่านการ
ประเมินได้ คะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 70
(ข) วิธีการ
(1) ให้ พนักงานครู เทศบาลผู้ประสงค์จะขอกําหนดให้ ได้ รับเงินเดือนในระดับที่
สูงขึ ้นเป็ นผู้จดั ทําคําขอตามแบบท้ ายหลักเกณฑ์นี ้ โดยจะต้ องชี ้แจงผ่านผู้บงั คับบัญชาตามลําดับขัน้
(2) ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาชันต้
้ น ได้ แก่ ผู้อํานวยการ / หัวหน้ ากองการศึกษาและ
ปลัดเทศบาลตามลําดับ เป็ นผู้รับรองการปฏิบตั งิ านและตรวจสอบคุณสมบัตใิ ห้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์แล้ ว
เทศบาลส่งเรื่ องให้ ก.ท.จ.พิจารณา
(3) ให้ ก.ท.จ.แต่งตังคณะกรรมการประเมิ
้
นผลการปฏิบตั งิ านจํานวนไม่น้อยกว่า
5 คน ประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.เป็ นประธานกรรมการ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านการศึกษาเป็ นกรรมการ โดยให้ ผ้ ปู ระเมินผลการปฏิบตั ิงานพิจารณาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแบบประเมิ นท้ า ยหลักเกณฑ์ โดยแยกกันประเมินแล้ ว สรุ ปผลการพิจารณาเสนอเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ต่อไป

(ค) การแต่งตัง้
นายกเทศมนตรี ออกคําสัง่ เลื่อนและแต่งตังฯ
้ โดยผ่านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
และให้ มีผลไม่ก่อนวันที่ผา่ นการประเมินของคณะกรรมการเป็ นผลงานฯ
ข้ อ 193 การเลื่อนและแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 7 ให้ เลื่อนและแต่งตังได้
้ ตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี ้
(ก) หลักเกณฑ์
(1) ผู้ดํารงตําแหน่งนัน้ มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 7
(2) ผู้ดํารงตําแหน่งนัน้ ได้ รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าขันตํ
้ ่าของระดับ 7
(3) ผู้ดํารงตําแหน่งนัน้ ได้ ปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ปฏิบตั ิเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะเลื่อนขึ ้นแต่งตัง้ และมีผลการปฏิบตั ิงาน 3 ปี การศึกษาย้ อนหลัง
ตามเกณฑ์ที่ ก.ท. กําหนด
(4) ผู้ดํารงตําแหน่งนัน้ มีผลการปฏิบตั ิงานตามข้ อ (3) ให้ ผลดี โดยผ่านการ
ประเมินได้ คะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 70
(5) ผู้ดํารงตําแหน่งนัน้ มีความชํานาญการพิเศษตามเกณฑ์ที่ ก.ท. กําหนด
3 รายการ ดังนี ้
รายการที่ 1
การพิจารณาความชํานาญการพิเศษในการนิเทศการศึกษา
โดยพิจารณารายการดังต่อไปนี ้
1 งานนิเทศการเรี ยนการสอน
2 งานพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
3 งานพัฒนาเทคนิคนิเทศการศึกษา
หากงานนิเทศการศึกษาเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งหรื อทัง้ 3 เรื่ อง ดังกล่าว
ได้ ปฏิบตั ิในลักษณะผู้มีความสามารถริ เริ่ มสร้ างสรรค์ หรื อพัฒนาการทํางานได้ ผลงาน ซึ่งมีประโยชน์
ปรากฏเป็ นที่ยอมรับและนําไปเป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั ิงาน จึงจะถือว่าเป็ นการปฏิบตั ิงานเข้ าลักษณะ
ผู้ชํานาญการพิเศษในการนิเทศการศึกษา
รายการที่ 2 การพิจารณาผลงานที่ปรากฏในหน้ าที่ความรับผิดชอบต่อครู
อาจารย์ ผู้ร่วมงานอื่น ๆ และสถานศึกษา
โดยพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏดังต่อไปนี ้
1. ผลที่ปรากฏต่อครู อาจารย์ โดยพิจารณาจาก
1.1. พฤติกรรมการเรี ยนการสอนของครู ทําการสอนดีขึ ้น

1.2. ครู กระตือรื อร้ น ตื่นตัว ในการที่จะปรับปรุ งการเรี ยนการ
สอนอยูเ่ สมอ
1.3. ครู – อาจารย์ มีความเลื่อมใสศรัทธา
2. ผลที่ปรากฏต่อผู้ร่วมงานอื่น
โดยพิ จ ารณาจากการยอมรั บนับถื อ จากผู้บริ ห ารสถานศึก ษา
ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
3. ผลที่ปรากฏต่อสถานศึกษาหรื อหน่วยงานทางการศึกษา
โดยพิ จ ารณาว่ า ช่ ว ยให้ สถานศึ ก ษาหรื อหน่ ว ยงานทาง
การศึกษาสามารถพัฒนาการเรี ยนการสอนได้ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมีผลต่อการศึกษาโดย
ส่วนรวมได้ ตามเป้าหมาย
รายการที่ 3 การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผู้ชํานาญการพิเศษ
โดยพิจารณาจากการมีส่วนร่ วมและการยอมรับในวงวิชาการหรื อ
วิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยพิ จ ารณาว่ า ผลการปฏิ บัติ ง านที่ แ สดงความชํ า นาญการพิ เ ศษนัน้ สามารถ
ประยุกต์ใช้ ประโยชน์ในการศึกษาได้
(6) ผู้ดํารงตําแหน่งนัน้ มีผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ท. กําหนด คือ จะต้ องมี
ผลงานทางวิชาการเป็ นเอกสารเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา ซึ่งแสดงความเชี่ยวชาญในด้ านนัน้ ๆ หรื อ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึง่ ก.ท. เห็นว่าใช้ ประโยชน์ในการนิเทศการศึกษาหรื อการศึกษาได้ เป็ น
อย่างดี โดยมีรายการพิจารณา ดังนี ้
รายการที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1. ความสมบูรณ์ของเนื ้อหาสาระ
โดยพิจารณาถึงความถึงความถูกต้ องของเนื ้อหาความสมบูรณ์ครบถ้ วน
อย่างเหมาะสมกับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้ ๆ รวมทังการค้
้
นคว้ าอ้ างอิงที่เป็ นที่เชื่อถือได้
2. ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
โดยพิจารณาว่า ผู้จดั ทําได้ มีความริ เริ่มสร้ างสรรค์จากของเดิม ที่
มีอยู่และนํามาใช้ ประโยชน์ ได้ ดียิ่งขึน้ หรื อจัดทําขึ ้นใหม่โดยไม่มีผ้ ูใดริ เริ่ มจัดทําขึ ้น อนึ่ง ผลงานทาง
วิชาการนันจะต้
้ องจัดทําด้ วยตนเองหรื อเป็ นผู้นํา โดยมีสว่ นร่วมรับผิดชอบและมีหลักฐานแสดงได้
รายการที่ 2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1. ประโยชน์ตอ่ ความก้ าวหน้ าทางวิชาการ
โดยพิจารณาว่า ผลงานนี ้จะมีประโยชน์ ต่อความก้ าวหน้ าทาง
วิชาการที่สามารถใช้ เป็ นแหล่งอ้ างอิงหรื อเป็ นแนวปฏิบตั ไิ ด้

2. ประโยชน์ตอ่ ศึกษานิเทศก์ ครู อาจารย์ และนักเรี ยน
โดยพิจ ารณาว่า ผลงานนี ท้ ํ า ให้ ศึก ษานิ เ ทศก์ ครู อาจารย์
และนักเรี ยนได้ รับความรู้และพัฒนาตนเองในการปฏิบตั งิ านและการเรี ยนรู้วิชาการดังกล่าวอย่างได้ ผลดียิ่ง
และทําให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ศึกษานิเทศก์ ครู อาจารย์ และนักเรี ยน ในอันที่จะนําความรู้ ดงั กล่าวไปใช้ ใน
การศึกษาเพิ่มเติมหรื อการประกอบอาชีพ หรื อการดํารงชีพได้
(7) เกณฑ์การตัดสิน
รายการประเมิน
1. การประเมินความชํานาญ
1.1 ความชํานาญการพิเศษในการนิเทศการศึกษา
1.2 ผลงานที่ปรากฏในหน้ าที่ความรับผิดชอบต่อนักเรี ยน
นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ร่วมงานอื่น ฯลฯ
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผู้ชํานาญการพิเศษ
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ
2.1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ
2.1.1 ความสมบูรณ์ของเนื ้อหาสาระ
2.1.2 ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
2.2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ
2.2.1 ประโยชน์ตอ่ ความก้ าวหน้ าทางวิชาการ
2.2.2 ประโยชน์ตอ่ ศึกษานิเทศก์ ครู อาจารย์
และนักศึกษา
รวม

คะแนนเต็ม
70
(30)
(30)
(10)
30
(15)

เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์ผ่านร้ อยละ 65 ของคะแนน
เต็ม 70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน

เกณฑ์ผ่านร้ อยละ 65 ของคะแนน
เต็ม 30 คะแนน คือ 19.5 คะแนน

(15)

100

เกณฑ์ผ่านร้ อยละ 70

(ข) วิธีการ
(1) ให้ พนักงานครู เทศบาลผู้ประสงค์จะขอกําหนดให้ ได้ รับเงินเดือนในระดับที่
สูงขึ ้นเป็ นผู้จดั ทําคําขอตามแบบท้ ายหลักเกณฑ์นี ้ โดยจะต้ องชี ้แจงผ่านผู้บงั คับบัญชาตามลําดับชัน้ และ
ผลงานทางวิชาการ
(2) ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาชันต้
้ น ได้ แก่ ผู้อํานวยการ / หัวหน้ ากองศึกษา และ
ปลัดเทศบาล ตามลําดับ เป็ นผู้รับรองการปฏิบตั ิงานและตรวจสอบคุณสมบัติให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
แล้ วเสนอ ก.ท.จ.พิจารณา
(3) ให้ ก.ท.จ.แต่งตังคณะกรรมการประเมิ
้
นผลการปฏิบตั ิงานความชํานาญการ
และผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ของรัฐและผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง ตามที่ ก.ท.กําหนดเป็ นผู้ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ความชํานาญ
การและผลงานทางวิชาการตามแบบท้ ายหลักเกณฑ์นี ้ตามเกณฑ์ที่ ก.ท.กําหนด โดยแยกกันประเมินแล้ ว
สรุปผลการพิจารณาเสนอให้ ก.ท.จ.พิจารณาต่อไป

ในการนี ้ ก.ท. อาจแต่งตังคณะกรรมการตาม
้
(3) ออกไปตรวจสอบหรื ออาจเรี ยก
สัมภาษณ์ผ้ ขู อฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ด้ วย
(ค) การแต่งตัง้
นายกเทศมนตรี ออกคําสัง่ เลื่อนและแต่งตังฯ
้ โดยผ่านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
และให้ มีผลไม่ก่อนวันที่ผา่ นการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
ข้ อ 194 การเลื่อนและแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 8 ให้ เลื่อนและแต่งตังได้
้ ตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี ้
(ก) หลักเกณฑ์
(1) ผู้ดํารงตําแหน่งนัน้ มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 8
(2) ผู้ดํารงตําแหน่งนัน้ ได้ รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าขันตํ
้ ่าของระดับ 8
(3) ผู้ดํารงตําแหน่งนัน้ ได้ ปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ปฏิบตั ิเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะเลื่อนขันแต่
้ งตัง้ และมีผลการปฏิบตั ิงาน 3 ปี การศึกษาย้ อนหลัง
ตามเกณฑ์ที่กําหนด
(4) ผู้ดํารงตําแหน่งนัน้ มีผลการปฏิบตั ิงานตามข้ อ (3) ได้ ผลดี โดยผ่านการ
ประเมินได้ คะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 70
(5) ผู้ดํารงตําแหน่งนัน้ มีความเชี่ยวชาญตามเกณฑ์ที่ ก.ท. กําหนด 3 รายการ ดังนี ้
รายการที่ 1 การพิจารณาความเชี่ยวชาญในการนิเทศการศึกษา โดยพิจารณา
รายการดังต่อไปนี ้
1. งานนิเทศการเรี ยนการสอน
2. งานพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
3. งานพัฒนาเทคนิคนิเทศการศึกษา
หากงานนิเทศการศึกษาเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งหรื อทัง้ 3 เรื่ อง ดังกล่าว
ได้ ปฏิบตั ิในลักษณะผู้มีความสามารถริ เริ่ มสร้ างสรรค์ หรื อพัฒนาการทํางานได้ ผลงาน ซึ่งมีประโยชน์
ปรากฏเป็ นที่ยอมรับในสถาบันวิชาชีพ และผลงานเป็ นที่ยอมรับเพื่อนําไปเป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั ิงาน
ในวงวิชาการหรื อวิชาชีพที่เกี่ยข้ อง จึงจะถือว่าเป็ นการปฏิบตั งิ านเข้ าลักษณะผู้เชี่ยวชาญในการนิเทศการศึกษา
รายการที่ 2 การพิจารณาผลงานที่ปรากฏในหน้ าที่ความรับผิดชอบต่อครู
อาจารย์ ผู้ร่วมงานอื่น ๆ และสถานศึกษา
โดยพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏดังต่อไปนี ้
1. ผลที่ปรากฏต่อครู อาจารย์ โดยพิจารณาจาก
1.1 พฤติกรรมการเรี ยนการสอนของครู ทําการสอนดีขึ ้น

1.2 ครู กระตือรื อร้ น ตื่นตัวในการที่ จะปรั บปรุ งการเรี ยนการ
สอนอยูเ่ สมอ
1.3 ครู – อาจารย์ มีความเลื่อนใสศรัทธา
2. ผลที่ปรากฏต่อผู้ร่วมงานอื่น
โดยพิ จ ารณาจากการยอมรั บ นับ ถื อ จากผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษา
ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
3. ผลที่ปรากฏต่อสถานศึกษาหรื อหน่วยงานทางการศึกษา
โดยพิจารณาว่า ช่วยให้ สถานศึกษาหรื อหน่วยงานทางการศึกษา
สามารถพัฒนาการเรี ยนการสอนได้ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมีผลต่อการศึกษาโดยส่วนรวมได้
รายการที่ 3 การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
โดยพิจารณาจากการมีส่วนร่ วม และการยอมรับในวงวิชาการหรื อ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้ อง โดยพิจารณาว่า ผลการปฏิบตั ิงานที่แสดงความเชี่ยวชาญนัน้ สามารถประยุกต์ใช้
ประโยชน์ในการศึกษาได้
(6) ผู้ดํารงตําแหน่งนัน้ มีผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ท. กําหนด คือ จะต้ องมี
ผลงานทางวิชาการเป็ นเอกสารเกี่ ยวกับการนิเทศการศึกษา ซึ่งแสดงความเชี่ยวชาญในด้ านนัน้ หรื อ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึง่ ก.ท. เห็นว่าใช้ ประโยชน์ในการนิเทศการศึกษาหรื อการศึกษาได้ เป็ น
อย่างดี โดยมีรายการพิจารณา ดังนี ้
รายการที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1 ความสมบูรณ์ของเนื่องหาสาระ
โดยพิจารณาถึงความถึงความถูกต้ องของเนื ้อหาความสมบูรณ์
ควบถ้ วนอย่างเหมาะสมกับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้ ๆ รวมทังการค้
้
นคว้ าอ้ างอิงที่เป็ น
ที่เชื่อถือได้
2 ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
โดยพิ จ ารณาว่า ผู้จัด ทํ า ได้ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ างสรรค์ จ าก
ของเดิมที่มีอยู่และนํามาใช้ ประโยชน์ได้ ดียิ่งขึ ้น หรื อจัดทําขึ ้นใหม่โดยมิมีผ้ ใู ดริ เริ่ มจัดทําขึ ้น อนึ่ง ผลงาน
ทางวิชาการนันจะต้
้ องจัดทําด้ วยตนเองหรื อเป็ นผู้นํา โดยมีสว่ นร่วมรับผิดชอบและมีหลักฐานแสดงได้
รายการที่ 2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1 ประโยชน์ตอ่ ความก้ าวหน้ าทางวิชาการ โดยพิจารณาว่าผลงานนี ้
จะมีประโยชน์ตอ่ ความก้ าวหน้ าทางวิชาการที่สามารถใช้ เป็ นแหล่งอ้ างอิงหรื อเป็ นแนวปฏิบตั ิ อย่างได้ มีผลดี
2 ประโยชน์ต่อศึกษานิเทศก์ ครู อาจารย์ และนักเรี ยน โดยพิจารณาว่า
ผลงานนี ้ทําให้ ศกึ ษานิเทศก์ ครู อาจารย์ และนักเรี ยน ได้ รับความรู้ และพัฒนาตนเองในการปฏิบตั ิงาน

และการเรี ยนรู้วิชาการดังกล่าวอย่างได้ ผลดียิ่ง และทําให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ศึกษานิเทศก์ ครู อาจารย์ และนักเรี ยน
ในอันที่จะนําความรู้ดงั กล่าวไปใช้ ในการศึกษาเพิ่มเติม หรื อการประกอบอาชีพหรื อการดํารงชีพได้ เป็ นอย่างดี
(7) เกณฑ์การตัดสิน
รายการประเมิน
1. การประเมินความเชี่ยวชาญ
1.1 ความเชี่ยวชาญในการนิเทศการศึกษา
1.2 ผลงานที่ปรากฏในหน้ าที่ความรับผิด
ชอบต่อนักเรี ยน นักศึกษา ครู อาจารย์
ผู้ร่วมงานอื่น ฯลฯ
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ
2.1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ
2.1.1 ความสมบูรณ์ของเนื ้อหาสาระ
2.1.2 ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
2.2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ
2.2.1 ประโยชน์ตอ่ ความก้ าวหน้ าทาง
วิชาการ
2.2.2 ประโยชน์ตอ่ ศึกษานิเทศก์ ครู
อาจารย์ และนักศึกษา
รวม

คะแนนเต็ม
70
(30)
(30)

(10)
30
(15)

เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์ผา่ นร้ อยละ 65 ของคะแนน
เต็ม 70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน

เกณฑ์ผา่ นร้ อยละ 65 ของคะแนน
เต็ม 30 คะแนน คือ 19.5 คะแนน

(15)

100

เกณฑ์ผา่ นร้ อยละ 75

(ข) วิธีการ
(1) ให้ พนักงานครู เทศบาลผู้ประสงค์จะขอกําหนดให้ ได้ รับเงินเดือนในระดับที่สงู ขึ ้น
เป็ นผู้จดั ทําคําขอตามแบบท้ ายหลักเกณฑ์นี ้ โดยจะต้ องชี ้แจงผ่านผู้บงั คับบัญชาตามลําดับชันและผลงาน
้
ทางวิชาการ
(2) ให้ ผ้ ูบงั คับบัญชาชัน้ ต้ น ได้ แก่ ผู้อํานวยการ / หัวหน้ ากองการศึกษาและ
ปลัดเทศบาลตามลําดับ เป็ นผู้รับรองการปฏิบตั งิ านและตรวจสอบคุณสมบัตใิ ห้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์แล้ ว
เสนอ ก.ท.จ.พิจารณา
(3) ให้ ก.ท.จ.แต่งตังคณะกรรมการประเมิ
้
นผลการปฏิบตั ิงานความเชี่ยวชาญ
และผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ของรัฐและผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง ตามที่ ก.ท. กํ าหนด เป็ นผู้ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ความ
เชี่ยวชาญและผลงานทางวิชาการ ตามแบบท้ ายหลักเกณฑ์นี ้ ตามเกณฑ์ที่ ก.ท. กําหนด โดยแยกกัน
ประเมินแล้ วสรุปผลการพิจารณาเสนอให้ ก.ท.จ.พิจารณาต่อไป

(ค) การแต่งตัง้
นายกเทศมนตรี ออกคําสัง่ และแต่งตังฯ
้ โดยผ่านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.และให้
มีผลไม่ก่อนวันที่ผา่ นการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
ข้ อ 195 การเลื่อนและแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 9 ให้ เลื่อนและแต่งตังได้
้ ตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี ้
(ก) หลักเกณฑ์
(1) ผู้ดํารงตําแหน่งนัน้ มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 9
(2) ผู้ดํารงตําแหน่งนัน้ ได้ รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าขันตํ
้ ่าของระดับ 9
(3) ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง นั น้ ได้ ปฏิ บั ติ ง านตามหน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะเลื่อนขึ ้นแต่งตัง้ และมีผลการปฏิบตั ิงาน 3 ปี การศึกษา
ย้ อนหลังตามเกณฑ์ที่ ก.ท. กําหนด
(4) ผู้ดํารงตําแหน่งนัน้ มีผลการปฏิบตั ิงานตามข้ อ (3) ได้ ผลดี โดยผ่านการ
ประเมินได้ คะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 70
(5) ผู้ดํา รงตํา แหน่ง นัน้ มี ค วามเชี่ ย วชาญพิเ ศษตามเกณฑ์ ที่ ก.ท. กํ า หนด
3 รายการ ดังนี ้
รายการที่ 1 การพิจารณาความเชี่ยวชาญพิเศษในการนิเทศการศึกษา
โดยพิจารณารายการดังต่อไปนี ้
1. งานนิเทศการเรี ยนการสอน
2. งานพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
3. งานพัฒนาเทคนิคนิเทศการศึกษา
หากงานนิเทศการศึกษาเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งหรื อทัง้ 3 เรื่ องดังกล่าว
ได้ ปฏิบตั ิในลักษณะผู้มีความสามารถริ เริ่ มสร้ างสรรค์ สังเคราะห์หรื อพัฒนาการทํางานได้ ผลงาน ซึ่งมี
ประโยชน์และมีคณ
ุ ค่าดีเด่นปรากฏเป็ นที่ยอมรับในสถาบันวิชาชีพ และผลงานเป็ นที่ยอมรับเพื่อนําไปเป็ น
แบบอย่างในการปฏิบตั งิ านในวงวิชาการหรื อวิชาชีพที่เกี่ยวข้ อง จึงจะถือว่าเป็ นการปฏิบตั งิ านเข้ าลักษณะ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการนิเทศการศึกษา
รายการที่ 2 การพิ จ ารณาผลงานที่ ป รากฏในหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ครู
อาจารย์ ผู้ร่วมงานอื่น ๆ และสถานศึกษา
โดยพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏดังต่อไปนี ้
1 ผลที่ปรากฏต่อครู อาจารย์ โดยพิจารณาจาก
1.1 พฤติกรรมการเรี ยนการสอนของครู ทําการสอนดีขึ ้น

1.2 ครู กระตือรื อร้ น ตื่นตัวในการที่ จะปรั บปรุ งการเรี ยนการ
สอนอยูเ่ สมอ
1.3 ครู – อาจารย์ มีความเลื่อมใสศรัทธา
2 ผลที่ปรากฏต่อผู้ร่วมงานอื่น
โดยพิจารณาจากการยอมรั บนับถื อจากผู้บริ หารสถานศึกษา
ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
3 ผลที่ปรากฏต่อสถานศึกษาหรื อหน่วยงานทางการศึกษา
โดยพิจารณาว่า ช่วยให้ สถานศึกษาหรื อหน่วยงานทางการศึกษา
สามารถพัฒนาการเรี ยนการสอนได้ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมีผลต่อการศึกษา โดยส่วนรวมได้ ตามเป้าหมาย
รายการที่ 3 การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
โดยพิจารณาจากการมีส่วนร่ วม และการยอมรับในวงวิชาการ
หรื อวิชาชีพที่เกี่ยวข้ อง โดยพิจารณาว่า ผลการปฏิบตั ิงานที่ แสดงความเชี่ยวชาญพิเศษนัน้ สามารถ
ประยุกต์ใช้ ประโยชน์ในการศึกษาได้ เป็ นอย่างดี
(6) ผู้ดํารงตําแหน่งนัน้ มีผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ท. กําหนด คือ จะต้ องมี
ผลงานทางวิชาการเป็ นเอกสารเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา ซึ่งแสดงความเชี่ยวชาญพิเศษในด้ านนัน้ ๆ
หรื อผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่ง ก.ท. เห็นว่าสามารถใช้ ประโยชน์ในการนิเทศการศึกษาหรื อ
การศึกษาได้ เป็ นอย่างดี โดยมีรายการพิจารณา ดังนี ้
รายการที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1. ความสมบูรณ์ของเนื ้อสาระ
โดยพิจารณาถึงความถึงความถูกต้ องของเนื ้อหาความสมบูรณ์ครบถ้ วน
อย่างเหมาะสมกับลักษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้ ๆ รวมทังการค้
้
นคว้ าอ้ างอิงที่เป็ นที่เชื่อถือได้
2. ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
โดยพิจารณาว่า ผู้จดั ทําได้ มีความริ เริ่ มสร้ างสรรค์จากของเดิม ที่มีอยู่
และนํามาใช้ ประโยชน์ได้ ดียิ่งขึ ้น หรื อจัดทําขึ ้นใหม่โดยมิมีผ้ ใู ดริ เริ่ มจัดทําขึ ้น อนึ่ง ผลงานทางวิชาการนัน้
จะต้ องจัดทําด้ วยตนเองหรื อเป็ นผู้นําในการจัดทําโดยมีสว่ นร่วมรับผิดชอบและมีหลักฐานแสดงได้
รายการที่ 2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
1. ประโยชน์ตอ่ ความก้ าวหน้ าทางวิชาการ
โดยพิจารณาว่า ผลงานนี ้จะมีประโยชน์ ต่อความก้ าวหน้ าทาง
วิชาการที่สามารถใช้ เป็ นแหล่งอ้ างอิงหรื อเป็ นแนวปฏิบตั อิ ย่างได้ ผลดียิ่ง
2. ประโยชน์ตอ่ ศึกษานิเทศก์ ครู อาจารย์ และนักเรี ยน

โดยพิจารณาว่า ผลงานนี ้ทําให้ ศกึ ษานิเทศก์ ครู อาจารย์ และ
นักเรี ยนได้ รับความรู้ และพัฒนาตนเองในการปฏิบตั ิงานและการเรี ยนรู้ วิชาการดังกล่าว อย่างได้ ผลดียิ่ง
และทําให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ศึกษานิเทศก์ ครู อาจารย์ และนักเรี ยน ในอันที่จะนําความรู้ ดังกล่าวไปใช้ ใน
การศึกษาเพิ่มเติมหรื อการประกอบอาชีพ หรื อการดํารงชีพได้ เป็ นอย่างดียิ่ง
(7) เกณฑ์การตัดสิน
รายการประเมิน
คะแนนเต็ม
1. การประเมินความเชี่ยวชาญพิเศษ
70
1.1 ความเชี่ยวชาญในการนิเทศการศึกษา
(30)
1.2 ผลงานที่ปรากฏในหน้ าที่ความรับผิดชอบต่อนักเรี ยน
(30)
นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ร่วมงานอื่น ฯลฯ
1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ
(10)
2.1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ
30
2.1.1 ความสมบูรณ์ของเนื ้อหาสาระ
(15)
2.1.2 ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
2.2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ
2.2.1 ประโยชน์ตอ่ ความก้ าวหน้ าทาง
(15)
วิชาการ
2.2.2 ประโยชน์ตอ่ ศึกษานิเทศก์ ครู
อาจารย์ และนักศึกษา
รวม
100

เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์ผา่ นร้ อยละ 70 ของคะแนน
เต็ม 70 คะแนน คือ 49 คะแนน

เกณฑ์ผา่ นร้ อยละ 70 ของคะแนน
เต็ม 30 คะแนน คือ 21 คะแนน

เกณฑ์ผา่ นร้ อยละ 75

(ข) วิธีการ
(1) ให้ พนักงานครู เทศบาลผู้ประสงค์จะขอกําหนดให้ ได้ รับเงินเดือนในระดับที่
สูงขึ ้นเป็ นผู้จดั ทําคําขอ ตามแบบท้ ายหลักเกณฑ์นี ้ โดยจะต้ องชี ้แจงผ่านผู้บงั คับบัญชาตามลําดับชัน้
(2) ให้ ผ้ ูบัง คับ บัญ ชาชัน้ ต้ น ได้ แ ก่ ผู้อํ า นวย / หัว หน้ า กองการศึก ษาและ
ปลัดเทศบาลตามลําดับ เป็ นผู้รับรองการปฏิบตั งิ านและตรวจสอบคุณสมบัตใิ ห้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์แล้ ว
ส่งเรื่ องให้ ก.ท.จ.พิจารณา
(3) ให้ ก.ท.จ.แต่งตังคณะกรรมการประเมิ
้
นผลการปฏิบตั ิงาน ความเชี่ยวชาญ
พิเศษและผลงานทางวิ ชาการไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยของรัฐและผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง ตามที่ ก.ท.กําหนดเป็ นผู้ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ความเชี่ยวชาญพิเศษและผลงานทางวิชาการ ตามแบบท้ ายหลักเกณฑ์ ตามเกณฑ์ที่ ก.ท. โดยแยกกัน
ประเมิน แล้ วสรุปผลการพิจารณาเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาต่อไป

ในการนี ้ ก.ท.อาจแต่งตังคณะกรรมการตาม
้
(3) ออกไปตรวจสอบหรื ออาจเรี ยก
สัมภาษณ์ผ้ ขู อ ฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ด้ วยก็ได้
(ค) การแต่งตัง้
นายกเทศมนตรี ออกคําสัง่ เลื่อนและแต่งตัง้ โดยผ่านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
และให้ มีผลไม่ก่อนวันที่ผา่ นการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
ข้ อ 196 กําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับเพื่อแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งที่สงู ขึ ้นในสายงาน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ดังนี ้
(1) การปรั บตําแหน่งที่ สูงขึน้ ในสายงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตัง้ แต่
ระดับ 7ว หรื อ 7วช ให้ ดําเนินการได้ ตอ่ เมื่อ
(1.1) ผู้ดํารงตําแหน่งนันเป็
้ นผู้มีผลงานและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนที่จะแต่งตัง้
ให้ ดํารงตําแหน่งสูงขึ ้นดังกล่าว
(1.2) ลักษณะหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ปริ มาณและคุณภาพของงาน ของ
ตําแหน่งนันเปลี
้ ่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญมากกว่าร้ อยละ 50 ของปริ มาณงานเดิมถึงขนาดที่จะต้ อง
ปรับระดับตําแหน่งมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด
(1.3) ให้ เทศบาล เสนอขอปรับปรุ งตําแหน่งนัน้ เป็ นระดับ 7ว หรื อ 7วช
ต่อ คณะกรรมการพนัก งานเทศบาล (ก.ท.จ.) เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ โดยมี ร ายละเอี ย ด
ประกอบด้ วย
(ก) รายละเอียดของภารกิจ และปริ มาณงานที่เพิ่มขึ ้นจนถึงขนาดต้ อง
ทําให้ มีการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งนันเป็
้ นระดับ 7ว หรื อ 7วช
(ข) ระบุภารกิจที่จะมอบหมายให้ ผ้ ทู ี่ขอปรับระดับตําแหน่งรับผิดชอบ
ประกอบด้ วยอะไรบ้ าง
(ค) เปรี ยบเทียบปริ มาณงานก่อนและหลังการขอปรับปรุ งการกําหนด
ระดับตําแหน่ง
(ง) ภาระค่าใช้ จ่ายด้ านการบริ หารงานบุคคลปั จจุบนั และภายหลังจาก
มีการปรับปรุงการกําหนดระดับตําแหน่งนันแล้
้ ว
(1.4) กรณี ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาล
(ก.ท.จ.)ให้ สามารถปรั บปรุ งการกํ าหนดระดับตําแหน่ งนัน้ เป็ นระดับ 7ว หรื อ 7วช ได้ แล้ วให้ เทศบาล
ดําเนินการแต่งตังคณะกรรมการประเมิ
้
นคุณสมบัติ และลักษณะหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ปริ มาณและ
คุณภาพของงานของบุคคลที่ขอประเมินเข้ าสูต่ ําแหน่งในการปรับปรุงตําแหน่ง ประกอบด้ วย
(ก) ผู้ท รงคุณวุฒิ ในสาขาวิ ชาชี พ ที่ ขอประเมิน ซึ่ง มี ระดับสูงกว่าผู้ขอ
ประเมิน 1 ระดับ ที่ ก.ท.จ. คัดเลือก เป็ นประธานกรรมการ

(ข) ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้ องในสาขาวิชาชีพ ที่ขอประเมิน 2 คน
เป็ นกรรมการ
(ค) ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการกอง 1 คนที่เกี่ ยวข้ องกับสาขา
วิชาชีพที่ขอประเมิน
เป็ นกรรมการ
(ง) ท้ องถิ่นจังหวัด
เป็ นกรรมการ/เลขานุการ
(1.5)เมื่อคณะกรรมการประเมินคุณสมบัติ และคณะกรรมการประเมินผล
งานได้ ผ่านการประเมินคุณสมบัติ และผลงาน ของผู้นนั ้ แล้ ว ให้ เทศบาลออกคําสัง่ แต่งตังผู
้ ้ นนั ้ ดํารง
ตําแหน่ง ระดับ 7วหรื อ 7วช โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)
(2) การปรับตําแหน่งที่สงู ขึ ้นตังแต่
้ ระดับ 8ว หรื อ 8วช 9วช หรื อ 9 ชช ให้
ดําเนินการได้ ตอ่ เมื่อ
(2.1) ผู้ดํารงตําแหน่งนันเป็
้ นผู้มีผลงานและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนที่จะแต่งตัง้
ให้ ดํารง ตําแหน่งสูงขึ ้นดังกล่าว
(2.2) ลักษณะหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ปริ มาณและคุณภาพของงานของ
ตําแหน่งนันเปลี
้ ่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญมากกว่า ร้ อยละ 50 ของปริ มาณงานเดิมถึงขนาดที่จะต้ อง
ปรับระดับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด
(2.3) ให้ เทศบาล เสนอขอปรับปรุ งตําแหน่งนัน้ เป็ นระดับ 8ว หรื อ 8วช
9 วช หรื อ 9ชช ต่ อ คณะกรรมการพนัก งานเทศบาล (ก.ท.จ.) เพื่ อ พิ จ ารณาทํ า ความเห็ น เสนอ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) พิจารณาให้ ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดประกอบด้ วย
(ก) รายละเอียดของภารกิจ และปริมาณงานที่เพิ่มขึ ้นจนถึงขนาดต้ องทํา
ให้ มีการปรับปรุงกําหนดตําแหน่งนันเป็
้ นระดับ 8ว หรื อ 8วช 9วช หรื อ 9ชช
(ข) ระบุภารกิจที่จะมอบหมายให้ ผ้ ูที่ขอปรับระดับตําแหน่งรั บผิดชอบ
ประกอบด้ วยอะไรบ้ าง
(ค) เปรี ยบเทียบปริ มาณงานก่อนและหลังการขอปรับปรุ งกําหนดระดับ
ตําแหน่ง
(ง) ภาระค่าใช้ จ่ายด้ านการบริ หารงานบุคคลปั จจุบนั และภายหลังจากมี
การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งนันแล้
้ ว
(2.4) กรณี ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
(ก.ท.) ให้ สามารถปรับปรุงการกําหนดระดับตําแหน่งนันเป็
้ นระดับ 8ว หรื อ 8วช 9วช หรื อ 9ชช ได้ แล้ ว
ให้ เทศบาลดําเนินการ ดังนี ้

(2.4.1) แต่งตังคณะกรรมการประเมิ
้
นผลการปฏิบตั ิงาน 3 ปี คุณสมบัติ
และลักษณะหน้ าที่ความรับผิดชอบ ปริ มาณและคุณภาพของงานของบุคคลที่ขอประเมินเข้ าสู่ตําแหน่ง
ประกอบด้ วย
(ก) ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.จังหวัด ที่ ก.ท.จ. คัดเลือก เป็ นประธานกรรมการ
(ข) ผู้แ ทนส่ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งในสาขาวิ ช าชี พ ที่ ข อประเมิ น 2 คน
เป็ นกรรมการ
(ค) ปลัดเทศบาล
เป็ นกรรมการ
(ง) ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการกอง 1 คนที่เกี่ยวข้ องกับสาขาวิชาชีพ
ที่ขอประเมิน
เป็ นกรรมการ
(จ) ท้ องถิ่นจังหวัด
เป็ นกรรมการ/เลขานุการ
(2.4.2) แต่งตังผู
้ ้ ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพจากสถาบันการศึกษา จํานวน
3 คน ซึ่งคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลคัดเลือก เป็ นกรรมการประเมินผลงานความชํานาญและ
ความเชี่ยวชาญ
(2.5) เมื่อคณะกรรมการประเมินคุณสมบัติ และคณะกรรมการประเมินผล
งานความชํานาญการและความเชี่ยวชาญได้ ผ่านการประเมินคุณสมบัติ และผลงานความชํานาญการ
และความเชี่ยวชาญ ของผู้นนตามเกณฑ์
ั้
คะแนนที่กําหนดแล้ ว ให้ นําเสนอการประเมินคุณสมบัติและ
ผลงานของผู้นนให้
ั ้ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) พิจารณา
(2.6) กรณี คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ได้ พิจารณาให้
ความเห็นชอบแล้ ว ให้ เทศบาลออกคําสัง่ แต่งตังผู
้ ้ นนดํ
ั ้ ารงตําแหน่งระดับ 8ว หรื อ 8วช 9วช หรื อ 9ชช
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ทังนี
้ ้โดยให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ผ้ นู นได้
ั ้ ยื่นผลงาน
(2.7) การนําเสนอผลงานของผู้ที่จะประเมินหรื อเลื่อนระดับ 8 ว หรื อ 8 วช. 9 วช.
หรื อ 9 ชช.ให้ นําเสนอแบบแสดงรายละเอียด การนําเสนอผลงานตามที่กําหนดขึ ้นใหม่แนบท้ ายประกาศนี ้
ข้ อ 197 ให้ เทศบาลพิจารณาตังงบประมาณค่
้
าใช้ จ่ายเป็ นค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการฯ
โดยประสานงานกับ ก.ท.จ.
ข้ อ 198 การประเมิ น บุค คลเพื่ อ แต่ง ตัง้ ให้ ดํ า รงตํา แหน่ง ที่ สูง ขึน้ ในตํ า แหน่ ง สํ า หรั บ
ผู้ ป ฏิ บัติ ง านที่ มี ป ระสบการณ์ แ ละในตํ า แหน่ ง สายงานวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และสายงาน
ศึกษานิเทศก์ หากเทศบาลเจ้ าสังกัดตรวจสอบ พบว่าพนักงานเทศบาลรายใดแจ้ งข้ อมูลเกี่ ยวกับเรื่ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคลเรื่ องสัดส่วนการจัดทําผลงาน หรื อเรื่ องอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเป็ นเท็จ หรื อ
มีการลอกเลียนผลงานหรื อนําผลงานของผู้อื่นมาใช้ เป็ นผลงานของตน หรื อมีการจ้ างวานผู้อื่นทําผลงาน
ให้ โดยผลงานที่ นํามาจัดทํ านัน้ ไม่ใช่ผลงานที่แท้ จริ งของตนให้ นายกเทศมนตรี สงั่ ระงับหรื อยกเลิกการ

พิจารณาคําขอประเมินบุคคลของพนักงานเทศบาลแล้ วดําเนินการทางวินยั แก่พนักงานฯดังกล่าว รวมทัง้
ผู้ที่เกี่ยวข้ องตามควรแก่กรณีตอ่ ไป
ข้ อ 199 ห้ ามมิให้ ผ้ ขู อรับการประเมินบุคคลซึง่ ถูกระงับหรื อยกเลิกการพิจารณาคําขอตาม
ข้ อ 196 และข้ อ 198 เสนอขอรับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบตั ิงานที่มีประสบการณ์
และในตําแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับที่สงู ขึ ้น มีกําหนดเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับ
แต่วนั ถูกระงับหรื อยกเลิกการพิจารณาคําขอ
ข้ อ 200 ให้ ถือเป็ นหน้ าที่ ของผู้บงั คับบัญชาและเจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบในการส่งคําขอ
ประเมินบุคคลที่จะต้ องตรวจสอบข้ อมูลประกอบคําขอประเมินบุคคลให้ ถกู ต้ อง และในกรณีที่ผ้ ขู อรับการประเมิน
หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องมีกรณีสมควรถูกดําเนินการทางวินยั ตามที่กําหนดในข้ อ 194 และ ข้ อ 195 หากผู้บงั คับบัญชา
ผู้ใดละเลย ไม่ดําเนินการทางวินยั ให้ ถือว่าผู้บงั คับบัญชานันกระทํ
้
าผิดวินัยตามข้ อ 20 แห่งประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่ อง มาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับวินยั และการรักษาวินยั และการดําเนินการทางวินยั
ข้ อ 201 การกําหนดให้ ได้ รับเงินเดือนสําหรับพนักงานเทศบาลที่ได้ รับแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่ง
ในระดับที่สงู ขึ ้นให้ เป็ นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ พนักงานเทศบาลได้ รับเงินเดือนที่ที่กําหนด
ในหมวด 3
ข้ อ 202 การเลื่อนพนักงานเทศบาลที่มีคําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการสอบสวนว่
้
ากระทําผิด
วินัย อย่า งร้ ายแรงหรื อมี คํ า สั่ง ลงโทษทางวิ นัย หรื อถูก ฟ้ องร้ องคดี อ าญาขึน้ แต่ง ตัง้ ให้ ดํา รงตํ า แหน่ ง ที่
สูงขึ ้นให้ เลื่อนและแต่งตังได้
้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ผ้ บู งั คับบัญชาอาจเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนให้ แก่พนักงานผู้นนได้
ั ้ เป็ นต้ นไป

