
การคดัเลือกเพือเลอืนและแต่งตงัให้
ดํารงตําแหน่งในระดบัทีสงูขึน

ตามหนงัสือสํานกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว144 ลงวนัที 15 สิงหาคม 2561

น.ส. บรุณี แพรโรจน์



เปรยีบเทียบเสน้ทางความกา้วหนา้ ประเภททวัไป  (สายงาน 1/2)
ระบบแท่ง

อาวโุส
(7)

ปฏิบติังาน
(1-4)

ชํานาญงาน
(5-6)

6 ปี

ระดบั 1

ระดบั 3

ระดบั 4

ระดบั 2

ระดบั 5

ระดบั 7

ระดบั 6

ระดบั 5

ระดบั 4

ระดบั 3

ระดบั 2

สายงาน 1

สายงาน 2

ระบบซี

2 ปี 

2 ปี 

2 ปี + 6 
ปี 

2 ปี 

2 ปี 

2 ปี + 6 ปี 

2 ปี + 10 ปี 

ประเภททวัไป

(ปวช. 6 ปี
ปวท. 5 ปี
ปวส. 4 ปี)

2 ปี + 8 
ปี 

2 ปี + 8 ปี 

6 ปี



เปรียบเทียบเสน้ทางความกา้วหนา้ ประเภทวิชาการ (สาย 3/4 )

ระบบแท่ง

เชียวชาญ
(9)

ปฏิบติัการ
(3-5)

ชํานาญการ
(6-7)

6 ปี   (ป.ตรี 6/ ป.โท 4)

4 ปี 

ระดบั 3

ระดบั 5

ระดบั 6

ระดบั 4

ระดบั 7

ระดบั 9

ระดบั 8

ระดบั 7

ระดบั 6

ระดบั 5

ระดบั 4

สายงาน 3

สายงาน 4

ระบบซี

2 ปี 

2 ปี 

2 ปี + 4/6 ปี 

2 ปี 

2 ปี 

2 ปี 

2 ปี + 4 ปี 

2 ปี  

ประเภทวิชาการ

ระดบั 8
2 ปี 

ระดบั 9
2 ปี 

2 ปี 
ชํานาญการพิเศษ

(8)

2 ปี 



เปรยีบเทียบเสน้ทางความกา้วหนา้ ประเภทอํานวยการทอ้งถิน  (ฝ่าย/ผอ.)

ระบบแท่ง

ผอ.กอง 8

ผอ.กอง 7

ฝ่าย 7

ฝ่าย/กอง 6

ระบบซี

2 ปี 

2 ปี

4 ปี  

2 ปี 

ผอ.สาํนกั 9

4/3 ปี 

ตน้
(ผอ.กอง ตน้)
(กอง 6/ 7)

กลาง
(ผอ.กอง)

สงู
(ผอ.สาํนกั)

ประเภทอํานวยการ

4 /3ปี 

2 ปี 

ฝ่าย 7/2 ปี

ฝ่าย 6/4 ปี 

(ฝ่ายตน้)
(ฝ่าย6 /7)

2 ปี 

4 ปี 

ฝ่าย/ผอ.กอง

4/3 
ปี 

บทเฉพาะกาล 
ฝ่ายตน้ (6/7) ขึน ผอ.

ตน้ 
(ฝ่าย 7+ ฝ่ายตน้  = 2 ปี)
(ฝ่าย 6+ ฝ่ายตน้  = 4 ปี)

บทเฉพาะกาล 
ฝ่ายตน้ (6/7) ขึน ผอ.

กลาง 
(ฝ่าย 7+ ฝ่ายตน้  = 4 ปี)
(ฝ่าย 6+ ฝ่ายตน้  = 6 ปี)

บทเฉพาะกาล 
ผอ.ตน้ (6/7) ขึน ผอ.กลาง
(กอง 7+ กองตน้  = 2 ปี)
(กอง 6+ กองตน้  = 6 ปี)



เปรียบเทียบเสน้ทางความกา้วหนา้ ประเภทบริหารทอ้งถิน (รอง/ปลดั)

ตน้
(ปลดัตน้)

กลาง
(ปลดักลาง)

สงู
(ปลดัสงู)

4 ปี /3ปี 

2 ปี 

(รองตน้)
(รอง6/7)

2 ปี 

4 ปี 

(รองกลาง)

2 ปี 

(รองสงู)

2 ปี 

2 ปี 
4 ปี 

4 ปี /3ปี 

บทเฉพาะกาล 
รอง (6/7)  ขึน ปลดัตน้  

(รอง 7+ รองตน้  = 2 ปี)
(รอง 6+ รองตน้  = 4 ปี)

บทเฉพาะกาล 
รอง (6/7)  ขึน  รองกลาง  

(รอง 7+ รองตน้  = 4 ปี)
(รอง 6+ รองตน้  = 6 ปี)

บทเฉพาะกาล 
ปลดั (6/7)  ขึน  รองกลาง  
(ปลดั 7+ ปลดัตน้  = 2 ปี)
(ปลดั 6+ ปลดัตน้  = 6 ปี)

ปลดั 9

รอง 9

ปลดั 8

รอง 8

รอง/ปลดั

1 ปี 

2 ปี

8 ปี  

รอง/ปลัด 6

รอง 7

2 ปี 

ปลดั 7

2ปี 

ปลดั 10

2 ปี 

2 ปี 

2 ปี 

4 ปี 

4 ปี 

4 ปี 

ระบบแท่งระบบซี

บทเฉพาะกาล 
ปลดั (8 หรือ รอง 9)  ขึน  ปลดัสงู
(ปลดั 8+ ปลดักลาง  = 2 ปี )
(รองปลดั 9+ รองปลดัสงู = 1 ปี)



การเปลยีนตาํแหนง่จาก ประเภททวัไป เป็น ประเภทวิชาการ

เชียวชาญ
(9)

ปฏิบติัการ
(3-5)

ชํานาญการ
(6-7)

6 ปี   (ป.ตรี 6/ ป.โท 4)

4 ปี 

ประเภท
วิชาการ

ชํานาญการพิเศษ
(8)

2 ปี 

อาวโุส
(7)

ปฏิบติังาน
(1-4)

ชํานาญงาน
(5-6)

6 ปี

6 
ปี 

2 
ปี 

ปวช. 6 ปี
ปวท. 5 ปี
ปวส. 4 ปี

ประเภททวัไป



การเปลยีนตาํแหนง่เป็น ประเภทอาํนวยการทอ้งถิน

ตน้
(ผอ.ตน้)

กลาง
(ผอ.)

สงู
(ผอ.)

อํานวยการทอ้งถิน

4 /3ปี 

2 ปี 

ฝ่าย 7/2 ปี

ฝ่าย 6/4 ปี 

(ฝ่ายตน้)

2 ปี 

4 ปี 

เชียวชาญ
(9)

ปฏิบติัการ
(3-5)

ชํานาญการ
(6-7)

ชํานาญการพิเศษ
(8)

4 ปี 

6 ปี 

8 ปี 

วิชาการ

6 ปี /4ปี 

4 ปี 

2 ปี อาวโุส
(7)

ปฏิบติังาน
(1-4)

ชํานาญงาน
(5-6)

6 ปี

4 ปี 

ทวัไป

4 ปี 

10 ปี 

2 ปี 

4 ปี 

4 /6ปี 



การเปลียนตําแหน่งเป็น ประเภทบริหารทอ้งถิน

กลาง
ผอ.กลาง

ตน้
(ผอ.ตน้)

สงู
ผอ.สงู

ตน้
(ปลดัตน้)

กลาง
(ปลดักลาง)

สงู
(ปลดัสงู)

ประเภทบรหิารทอ้งถิน

4 ปี /3ปี 

2 ปี 

(รองตน้)

2 ปี 

4 ปี 

(รองกลาง)

2 ปี 

(รองสงู)

2 ปี 

2 ปี 

ประเภทอํานวยการ
ทอ้งถิน

2 ปี 

2 ปี 

2 ปี 

(ฝ่ายตน้)

2 ปี 

2 ปี 

4 /3
ปี 

4 ปี 

4 ปี 

4 ปี /3ปี 

2 ปี บทเฉพาะกาล 
กอง (6/7) ไป รองตน้  

    (กอง 7+ กองตน้  = 2 ปี)
    (กอง 6+ กองตน้  = 6 ปี)



การเลือนระดบัตําแหน่งประเภททวัไป

ชํานาญงาน

ไม่ตอ้งปรบัปรงุ
ตําแหน่ง

ประเมินผลงาน

แต่งตงั

อาวโุส

ตอ้งปรบัปรงุ

ประเมินความร ู้
ความสามารถ ประเมินผลงาน

แต่งตงั

น.ส. บรุณี แพรโรจน์

คณุสมบติั คณุสมบติั



คณุสมบติัเฉพาะสําหรบัตําแหน่ง
ประเภททวัไป ระดบัชํานาญงาน

น.ส. บรุณี แพรโรจน์

ชํานาญงานชํานาญงาน

ปฏิบติังานปฏิบติังาน

ปวส. = 4 ปี
ปวท. = 5 ปี
ปวช. = 6 ปี

บตัรประวติั ชํานาญงานชํานาญงาน

ปฏิบติังานปฏิบติังานซี 1 + 2+ 3 +4ซี 1 + 2+ 3 +4

ปวส. = 4 ปี
ปวท. = 5 ปี
ปวช. = 6 ปี

ลกูครงึ
(บทเฉพาะกาล)

ลกูครงึ
(บทเฉพาะกาล)



น.ส. บรุณี แพรโรจน์

คณุสมบติัและเงือนไข
ประเภททวัไป ระดบัชํานาญงาน

1. คณุสมบติั

มีคณุสมบติั
ตรงตาม

คณุสมบติัเฉพาะ
สําหรบัตําแหนง่

2. เงินเดือน

เงินเดือนไม่ตํา
กว่าขนัตํา ชง.

13,470 บาท

3. ผลการ
ปฏิบติังาน

มีผลการประเมินการ
ปฏิบติัราชการยอ้นหลงั 
6 ครงัไม่ตํากว่าระดบัดี

4. โทษทางวินยั

รอบการประเมินทีผ่าน
มาถึงแต่งตงัไม่ถกู

ลงโทษสงูกว่า
ภาคทณัฑ์

5. การอบรม

ผ่านหลกัสตูรที 

ก.กลาง กําหนด

บทเฉพาะกาล
ใหใ้ชผ้ลการประเมินฯ

ตงัแต่ 1 ต.ค. 59 ถึงปัจจบุนั

บทเฉพาะกาล
ใหใ้ชผ้ลการประเมินฯ

ตงัแต่ 1 ต.ค. 59 ถึงปัจจบุนั

ยงัไม่มีหลกัสตูร
 ก.จงัหวดั อาจเห็นชอบแต่งตงั
 เขา้อบรมในโอกาสแรก

ยงัไม่มีหลกัสตูร
 ก.จงัหวดั อาจเห็นชอบแต่งตงั
 เขา้อบรมในโอกาสแรก

ผ่านการคดัเลือกดว้ยวิธีการประเมินผลงานตามแบบทีกําหนด



น.ส. บรุณี แพรโรจน์

การประเมินผลงาน
• ยอ้นหลงัไมเ่กิน 3 ปี
• จํานวน 2 ผลงาน
• เป็นผลงานจากการปฏิบติังานในตําแหน่งทีจะแต่งตงั
• เป็นผลงานทีแสดงถึงความร ู+้ทกัษะในระดบัทีจะแต่งตงั
• เกิดประโยชนต่์อราชการ/ประชาชน/การพฒันาการปฏิบติังาน

ผลงาน

 พิจารณาคณุสมบติัและประเมินผลงาน ประกอบดว้ย
1. ปลดั อปท. เป็นประธาน
2. ผ ูที้เป็นหรือเคยเป็นขา้ราชการสว่นทอ้งถิน/พลเรอืนทีดํารงตําแหน่งในสายงานทีจะประเมินในระดบั

ไม่ตํากว่าระดบัตําแหน่งทีขอประเมิน หรือผ ูท้รงคณุวฒิุเฉพาะดา้นทีมีความชํานาญในสายงานนนัๆ 
จํานวน 1 คน

3.ผ ูอ้ํานวยการสาํนกั/กอง ตน้สงักดั
4.ผ ูร้บัผิดชอบการเจา้หนา้ทีเป็นเลขานกุาร

คณะกรรมการ

• ไดค้ะแนนประเมินจากกรรมการ 2 ใน 3 ไม่ตํากว่ารอ้ยละ 60
• วนัทีมีผลในการเลอืนระดบัตอ้งไมก่อ่นวนัทีผ่านการประเมินผลงาน

จากคณะกรรมการ
เกณฑผ์า่น



น.ส. บรุณี แพรโรจน์

คณุสมบติัและเงือนไข
ประเภททวัไป ระดบัอาวโุส

1. คณุสมบติั

มีคณุสมบติั
ตรงตาม

คณุสมบติัเฉพาะ
สําหรบัตําแหนง่

2. เงินเดือน

เงินเดือนไม่ตํา
กว่าขนัตํา อส.

18,010 บาท

3. ผลการ
ปฏิบติังาน

มีผลการประเมินการ
ปฏิบติัราชการยอ้นหลงั 
6 ครงัไม่ตํากว่าระดบัดี

4. โทษทางวินยั

รอบการประเมินทีผ่าน
มาถึงแต่งตงัไม่ถกู

ลงโทษสงูกว่า
ภาคทณัฑ์

5. การอบรม

ผ่านหลกัสตูรที 

ก.กลาง กําหนด

บทเฉพาะกาล
ใหใ้ชผ้ลการประเมินฯ

ตงัแต่ 1 ต.ค. 59 ถึงปัจจบุนั

บทเฉพาะกาล
ใหใ้ชผ้ลการประเมินฯ

ตงัแต่ 1 ต.ค. 59 ถึงปัจจบุนั

ยงัไม่มีหลกัสตูร
 ก.จงัหวดั อาจเห็นชอบแต่งตงั
 เขา้อบรมในโอกาสแรก

ยงัไม่มีหลกัสตูร
 ก.จงัหวดั อาจเห็นชอบแต่งตงั
 เขา้อบรมในโอกาสแรก

ผ่านการคดัเลือกดว้ยวิธีการประเมินความร ูค้วามสามารถและการประเมินผลงานตามแบบทีกําหนด



คณุสมบติัเฉพาะสําหรบัตําแหน่ง
ประเภททวัไป ระดบัอาวโุส

น.ส. บรุณี แพรโรจน์

อาวโุสอาวโุส

ชํานาญงานชํานาญงาน

6 ปี

อาวโุสอาวโุส

ชํานาญงานชํานาญงานซี 5 + 6ซี 5 + 6

ซี 5 = 6ปี
ซี 6 = 2 ปี

ลกูครงึ
(บทเฉพาะกาล

ลกูครงึ
(บทเฉพาะกาล



การปรบัปรงุตําแหน่ง
ประเภททวัไป ระดบัอาวโุส

การปรบัปรงุ

1.เงือนไข
มีผ ูดํ้ารงตําแหน่ง

ตําแหน่งว่าง

2. การขอ
คณะกรรมการประเมิน

องคป์ระกอบการประเมิน

3. การเสนอ รายละเอียดต่อ ก.จงัหวดั

4. ประกาศ ก.จงัหวดัเห็นชอบ
อปท.ประกาศ
ปรบัปรงุแผน
อตัรากาํลงั

น.ส. บรุณี แพรโรจน์

-มีคณุสมบติั
- ผา่นการประเมิน
คณุลกัษณะของบคุคล

ตําแหน่งนนัตอ้งเคย
ปรบัปรงุเป็น อส.มากอ่น 
และปริมาณคณุภาพไม่
เปลียนแปลงไปจากเดิม



คณะกรรมการประเมินปรบัปรงุตําแหน่ง

น.ส. บรุณี แพรโรจน์

องคป์ระกอบ

• ปลดั อปท. เป็นประธาน
• ผ ูที้เป็นหรือเคยเป็นขา้ราชการ

ส่วนทอ้งถิน/พลเรอืนทีดํารง
ตําแหน่งในสายงานทีจะ
ประเมินในระดบัไมตํ่ากว่า
ระดบัตําแหน่งทีขอประเมิน 
หรือผ ูท้รงคณุวฒิุเฉพาะดา้น
ทีมีความชํานาญในสายงาน
นนัๆ จํานวน 3 คน

• ผ ูอํ้านวยการสํานกั/กองตน้
สงักดั

• ผ ูร้บัผิดชอบการเจา้หนา้ทีเป็น
เลขานกุาร

หนา้ที

• ประเมินคณุลกัษณะของ
บคุคล

• ลกัษณะหนา้ทีความ
รบัผิดชอบ ปริมาณงาน 
คณุภาพของงาน ความ
ย ุง่ยากของงาน ความร ู ้
ความสามารถที
ตอ้งการของตําแหน่ง
นนั เปลียนแปลงใน
สาระสําคญัมากถึง
ขนาดจะตอ้งปรบัปรงุ
ตําแหน่ง

องคป์ระกอบการประเมิน

• หนา้ทีความรบัผิดชอบ
• ความย ุง่ยากของงาน
• การกํากบัตรวจสอบ
• การตดัสินใจ



รายละเอียดเสนอต่อ ก.จงัหวดัรายละเอียดเสนอต่อ ก.จงัหวดั

รายละเอียดของภารกิจ ปริมาณงาน และคณุภาพของงานที
เพิมขึนจนถึงขนาดตอ้งทําใหมี้การปรบัปรงุการกําหนด
ตําแหน่งนนัเป็นระดบัอาวโุส

ภาระค่าใชจ้่ายดา้นการบริหารงานบคุคลตามกรอบแผน
อตัรากําลงัในปีปัจจบุนัและภายหลงัจากมีการปรบัปรงุการ
กําหนดระดบัตําแหน่งนนัแลว้

ผลการประเมินของคณะกรรมการปรบัปรงุ
ตําแหน่งและความเห็นของนายกอปท.

น.ส. บรุณี แพรโรจน์



การประเมินความร ูค้วามสามารถ

เสนอวิสยัทศัน ์

ทีแสดงใหเ้ห็นถึงขอ้เสนอในการนํา
ความร ูที้จําเป็นในระดบัทีจะ

แต่งตงัไปใชใ้นการปฏิบติังานใน
อนาคต

1. ความร ูที้จําเป็น
ประจําสายงาน

ประเมินจากทกัษะทีจําเป็น
สาํหรบัการปฏิบติังานใน

ตําแหน่งนนั

2. ทกัษะ 3. สมรรถนะ

น.ส. บรุณี แพรโรจน์

อปท.
ตงัคณะกรรมการประเมิน

วิสยัทศัน์

ผอ.สํานกั/กอง
ประเมินทกัษะ (ตามแบบ)

ผลการประเมิน
ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80

ผลการประเมิน
ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80

พิจารณาจากผลการ
ประเมินการปฏิบติัราชการ

ประจําปียอ้นหลงั

ไม่ตํากว่าระดบัดี
ไม่นอ้ยกว่า 6 ครงั
ไม่ตํากว่าระดบัดี

ไม่นอ้ยกว่า 6 ครงั



น.ส. บรุณี แพรโรจน์

คณะกรรมการประเมินวิสยัทศัน์

• ผ ูแ้ทนส่วนราชการระดบัสว่นกลางหรือสว่นภมิูภาคที ก.จงัหวดั 
คดัเลือก ทีเกียวขอ้งกบัลกัษณะงานทีประเมิน ดํารงตําแหน่ง          
ไม่ตํากว่าระดบัตําแหน่งทีขอประเมิน เป็นประธาน

• ปลดั อปท. และผ ูอํ้านวยการสํานกั/กอง ทีผ ูน้นัสงักดั เป็นกรรมการ
• ผ ูร้บัผิดชอบงานบรหิารงานบคุคล เป็นเลขานกุาร

องคป์ระกอบ

• ประเมินวิสยัทศัน ์(ตามแบบ)หนา้ที

• ไดค้ะแนนประเมินจากกรรมการ 2 ใน 3 ไมตํ่ากว่ารอ้ยละ 60เกณฑผ์า่น



น.ส. บรุณี แพรโรจน์

การประเมินผลงาน ระดบัอาวโุส
• จดัทําผลงานทางวิชาการ จํานวน 1 ผลงาน
• ยอ้นหลงัไมเ่กิน 3 ปี
• เป็นผลงานจากการปฏิบติังานในตําแหน่งทีขอประเมิน
• เป็นผลงานทีแสดงถึงความร ู+้ทกัษะในระดบัทีจะแต่งตงั
• เกิดประโยชนต่์อราชการ/ประชาชน/การพฒันาการปฏิบติังาน

ผลงาน

อปท. แต่งตงัจากบญัชีกรรมการประเมินผลงานที ก.จงัหวดั กําหนด จํานวน  3 คน
1. ผ ูท้รงคณุวฒิุจากสถาบนัการศึกษาของรฐั สาขาวิชาทีเกยีวขอ้ง หรอื
2. ผ ูแ้ทนส่วนราชการระดบัส่วนกลางหรอืสว่นภมิูภาคทีเกยีวขอ้งกบัลกัษณะงานระดบั     

ไม่ตํากว่าทีขอประเมิน
3.ผ ูช้่วยเลขานกุาร ก.จงัหวดั เป็นเลขานกุาร

คณะกรรมการ

• ไดค้ะแนนประเมินจากกรรมการ 2 ใน 3 ไม่ตํากว่ารอ้ยละ 70
• ไม่ผ่าน เสนอไดอี้ก 1 ครงัภายใน 1 ปี นบัแต่แจง้ผล ไม่เสนอหรอืเสนอแลว้ไม่ผ่าน ใหย้กเลิก 

ประเมินใหมท่งักระบวนการ
• วนัทีมีผลในการเลอืนระดบัตอ้งไมก่อ่นวนัทียืนผลงานครบถว้นสมบรูณ ์ถือวนัประทบัตรา

ของสนง.เลขานกุาร ก.จงัหวดั

เกณฑผ์่าน



การเลือนระดบัตําแหน่งประเภทวิชาการ

ชํานาญการ

ไม่ตอ้งปรบัปรงุ
ตําแหน่ง

ประเมินผลงาน

แต่งตงั

ชํานาญการ
พิเศษ

ตอ้งปรบัปรงุ

ประเมินความร ู้
ความสามารถ

ประเมินผลงาน

แต่งตงั

เชียวชาญ

ตอ้งปรบัปรงุ

ประเมินความร ู้
ความสามารถ ประเมินผลงาน

ก.กลาง

เห็นชอบ
แต่งตงั

น.ส. บรุณี แพรโรจน์

คณุสมบติั คณุสมบติั คณุสมบติั



น.ส. บรุณี แพรโรจน์

คณุสมบติัและเงือนไข
ประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการ

1. คณุสมบติั

มีคณุสมบติั
ตรงตาม

คณุสมบติัเฉพาะ
สําหรบัตําแหนง่

2. เงินเดือน

เงินเดือนไม่ตํา
กว่าขนัตํา ชก.

15,050 บาท

3. ผลการ
ปฏิบติังาน

มีผลการประเมินการ
ปฏิบติัราชการยอ้นหลงั 
6 ครงัไม่ตํากว่าระดบัดี

4. โทษทางวินยั

รอบการประเมินทีผ่าน
มาถึงแต่งตงัไม่ถกู

ลงโทษสงูกว่า
ภาคทณัฑ์

5. การอบรม

ผ่านหลกัสตูรที 

ก.กลาง กําหนด

บทเฉพาะกาล
ใหใ้ชผ้ลการประเมินฯ

ตงัแต่ 1 ต.ค. 59 ถึงปัจจบุนั

บทเฉพาะกาล
ใหใ้ชผ้ลการประเมินฯ

ตงัแต่ 1 ต.ค. 59 ถึงปัจจบุนั

ยงัไม่มีหลกัสตูร
 ก.จงัหวดั อาจเห็นชอบแต่งตงั
 เขา้อบรมในโอกาสแรก

ยงัไม่มีหลกัสตูร
 ก.จงัหวดั อาจเห็นชอบแต่งตงั
 เขา้อบรมในโอกาสแรก

ผ่านการคดัเลือกดว้ยวิธีการประเมินผลงานตามแบบทีกําหนด



คณุสมบติัเฉพาะสําหรบัตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการ

น.ส. บรุณี แพรโรจน์

ชํานาญการชํานาญการ

ปฏิบติัการปฏิบติัการ

ป.เอก = 2 ปี
ป.โท = 4 ปี
ป.ตรี = 6 ปี

บตัรประวติั ชํานาญการชํานาญการ

ปฏิบติัการปฏิบติัการซี 3 + 4 + 5ซี 3 + 4 + 5

ป.เอก = 2 ปี
ป.โท = 4 ปี
ป.ตรี = 6 ปี

ลกูครงึ
(บทเฉพาะกาล

เกือกลู)

ลกูครงึ
(บทเฉพาะกาล

เกือกลู)



น.ส. บรุณี แพรโรจน์

การประเมินผลงาน
• ยอ้นหลงัไมเ่กิน 3 ปี
• จํานวน 2 ผลงาน
• เป็นผลงานจากการปฏิบติังานในตําแหน่งทีจะแต่งตงั
• เป็นผลงานทีแสดงถึงความร ู+้ทกัษะในระดบัทีจะแต่งตงั
• เกิดประโยชนต่์อราชการ/ประชาชน/การพฒันาการปฏิบติังาน

ผลงาน

 พิจารณาคณุสมบติัและประเมินผลงาน ประกอบดว้ย
1. ปลดั อปท. เป็นประธาน
2. ผ ูที้เป็นหรือเคยเป็นขา้ราชการสว่นทอ้งถิน/พลเรอืนทีดํารงตําแหน่งในสายงานทีจะประเมินในระดบั

ไม่ตํากว่าระดบัตําแหน่งทีขอประเมิน หรือผ ูท้รงคณุวฒิุเฉพาะดา้นทีมีความชํานาญในสายงานนนัๆ 
จํานวน 1 คน

3.ผ ูอ้ํานวยการสาํนกั/กอง ตน้สงักดั
4.ผ ูร้บัผิดชอบการเจา้หนา้ทีเป็นเลขานกุาร

คณะกรรมการ

• ไดค้ะแนนประเมินจากกรรมการ 2 ใน 3 ไม่ตํากว่ารอ้ยละ 60
• วนัทีมีผลในการเลอืนระดบัตอ้งไมก่อ่นวนัทีผ่านการประเมินผลงาน

จากคณะกรรมการ
เกณฑผ์า่น



น.ส. บรุณี แพรโรจน์

คณุสมบติัและเงือนไข
ประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการพิเศษ

1. คณุสมบติั

มีคณุสมบติั
ตรงตาม

คณุสมบติัเฉพาะ
สําหรบัตําแหนง่

2. เงินเดือน

เงินเดือนไม่ตํา
กว่าขนัตํา ชพ.

21,550 บาท

3. ผลการ
ปฏิบติังาน

มีผลการประเมินการ
ปฏิบติัราชการยอ้นหลงั 
6 ครงัไม่ตํากว่าระดบัดี

4. โทษทางวินยั

รอบการประเมินทีผ่าน
มาถึงแต่งตงัไม่ถกู

ลงโทษสงูกว่า
ภาคทณัฑ์

5. การอบรม

ผ่านหลกัสตูรที 

ก.กลาง กําหนด

บทเฉพาะกาล
ใหใ้ชผ้ลการประเมินฯ

ตงัแต่ 1 ต.ค. 59 ถึงปัจจบุนั

บทเฉพาะกาล
ใหใ้ชผ้ลการประเมินฯ

ตงัแต่ 1 ต.ค. 59 ถึงปัจจบุนั

ยงัไม่มีหลกัสตูร
 ก.จงัหวดั อาจเห็นชอบแต่งตงั
 เขา้อบรมในโอกาสแรก

ยงัไม่มีหลกัสตูร
 ก.จงัหวดั อาจเห็นชอบแต่งตงั
 เขา้อบรมในโอกาสแรก

ผ่านการคดัเลือกดว้ยวิธีการประเมินความร ูค้วามสามารถและการประเมินผลงานตามแบบทีกําหนด

เงือนไข ท กบั อบต. 
ผอ.ตอ้งเป็น

ระดบักลางขึนไป



คณุสมบติัเฉพาะสําหรบัตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการพิเศษ

น.ส. บรุณี แพรโรจน์

ชํานาญการพิเศษชํานาญการพิเศษ

ชํานาญการชํานาญการ

4 ปี

ชํานาญการพิเศษชํานาญการพิเศษ

ชํานาญการชํานาญการซี 6 + 7ซี 6 + 7

ลกูครงึ
(บทเฉพาะกาล)

ลกูครงึ
(บทเฉพาะกาล)

4 ปี



การปรบัปรงุตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการพิเศษ

การปรบัปรงุ

1.เงือนไข
มีผ ูดํ้ารงตําแหน่ง

ตําแหน่งว่าง

2. การขอ
คณะกรรมการประเมิน

องคป์ระกอบการประเมิน

3. การเสนอ รายละเอียดต่อ ก.จงัหวดั

4. ประกาศ ก.จงัหวดัเห็นชอบ
อปท.ประกาศ
ปรบัปรงุแผน
อตัรากาํลงั

น.ส. บรุณี แพรโรจน์

-มีคณุสมบติั
- ผา่นการประเมิน
คณุลกัษณะของบคุคล

ตําแหน่งนนัตอ้งเคย
ปรบัปรงุเป็น ชพ.มากอ่น 
และปริมาณคณุภาพไม่
เปลียนแปลงไปจากเดิม



คณะกรรมการประเมินปรบัปรงุตําแหน่ง

น.ส. บรุณี แพรโรจน์

องคป์ระกอบ

• ปลดั อปท. เป็นประธาน
• ผ ูที้เป็นหรือเคยเป็นขา้ราชการ

ส่วนทอ้งถิน/พลเรอืนทีดํารง
ตําแหน่งในสายงานทีจะ
ประเมินในระดบัไมตํ่ากว่า
ระดบัตําแหน่งทีขอประเมิน 
หรือผ ูท้รงคณุวฒิุเฉพาะดา้น
ทีมีความชํานาญในสายงาน
นนัๆ จํานวน 3 คน

• ผ ูอํ้านวยการสํานกั/กองตน้
สงักดั

• ผ ูร้บัผิดชอบการเจา้หนา้ทีเป็น
เลขานกุาร

หนา้ที

• ประเมินคณุลกัษณะของ
บคุคล

• ลกัษณะหนา้ทีความ
รบัผิดชอบ ปริมาณงาน 
คณุภาพของงาน ความ
ย ุง่ยากของงาน ความร ู ้
ความสามารถที
ตอ้งการของตําแหน่ง
นนั เปลียนแปลงใน
สาระสําคญัมากถึง
ขนาดจะตอ้งปรบัปรงุ
ตําแหน่ง

องคป์ระกอบการประเมิน

• หนา้ทีความรบัผิดชอบ
• ความย ุง่ยากของงาน
• การกํากบัตรวจสอบ
• การตดัสินใจ



รายละเอียดเสนอต่อ ก.จงัหวดัรายละเอียดเสนอต่อ ก.จงัหวดั

รายละเอียดของภารกิจ ปริมาณงาน และคณุภาพของงานที
เพิมขึนจนถึงขนาดตอ้งทําใหมี้การปรบัปรงุการกําหนด
ตําแหน่งนนัเป็นระดบัชํานาญการพิเศษ

ภาระค่าใชจ้่ายดา้นการบริหารงานบคุคลตามกรอบแผน
อตัรากําลงัในปีปัจจบุนัและภายหลงัจากมีการปรบัปรงุการ
กําหนดระดบัตําแหน่งนนัแลว้

ผลการประเมินของคณะกรรมการปรบัปรงุ
ตําแหน่งและความเห็นของนายกอปท.

น.ส. บรุณี แพรโรจน์



การประเมินความร ูค้วามสามารถ

เสนอวิสยัทศัน ์

ทีแสดงใหเ้ห็นถึงขอ้เสนอในการนํา
ความร ูที้จําเป็นในระดบัทีจะ

แต่งตงัไปใชใ้นการปฏิบติังานใน
อนาคต

1. ความร ูที้จําเป็น
ประจําสายงาน

ประเมินจากทกัษะทีจําเป็น
สาํหรบัการปฏิบติังานใน

ตําแหน่งนนั

2. ทกัษะ 3. สมรรถนะ

น.ส. บรุณี แพรโรจน์

อปท.
ตงัคณะกรรมการประเมิน

วิสยัทศัน์

ผอ.สํานกั/กอง
ประเมินทกัษะ (ตามแบบ)

ผลการประเมิน
ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80

ผลการประเมิน
ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80

พิจารณาจากผลการ
ประเมินการปฏิบติัราชการ

ประจําปียอ้นหลงั

ไม่ตํากว่าระดบัดี
ไม่นอ้ยกว่า 6 ครงั
ไม่ตํากว่าระดบัดี

ไม่นอ้ยกว่า 6 ครงั



น.ส. บรุณี แพรโรจน์

คณะกรรมการประเมินวิสยัทศัน์

• ผ ูแ้ทนส่วนราชการระดบัสว่นกลางหรือสว่นภมิูภาคที ก.จงัหวดั 
คดัเลือก ทีเกียวขอ้งกบัลกัษณะงานทีประเมิน ดํารงตําแหน่ง          
ไม่ตํากว่าระดบัตําแหน่งทีขอประเมิน เป็นประธาน

• ปลดั อปท. และผ ูอํ้านวยการสํานกั/กอง ทีผ ูน้นัสงักดั เป็นกรรมการ
• ผ ูร้บัผิดชอบงานบรหิารงานบคุคล เป็นเลขานกุาร

องคป์ระกอบ

• ประเมินวิสยัทศัน ์(ตามแบบ)หนา้ที

• ไดค้ะแนนประเมินจากกรรมการ 2 ใน 3 ไมตํ่ากว่ารอ้ยละ 60เกณฑผ์า่น



น.ส. บรุณี แพรโรจน์

การประเมินผลงาน ระดบัชํานาญการพิเศษ
• จดัทําผลงานทางวิชาการ จํานวน 2 ผลงาน
• ยอ้นหลงัไมเ่กิน 3 ปี
• เป็นผลงานจากการปฏิบติังานในตําแหน่งทีขอประเมิน
• เป็นผลงานทีแสดงถึงความร ู+้ทกัษะในระดบัทีจะแต่งตงั
• เกิดประโยชนต่์อราชการ/ประชาชน/การพฒันาการปฏิบติังาน

ผลงาน

อปท. แต่งตงัจากบญัชีกรรมการประเมินผลงานที ก.จงัหวดั กําหนด จํานวน  3 คน
1. ผ ูท้รงคณุวฒิุจากสถาบนัการศึกษาของรฐั สาขาวิชาทีเกยีวขอ้ง หรอื
2. ผ ูแ้ทนส่วนราชการระดบัส่วนกลางหรอืสว่นภมิูภาคทีเกยีวขอ้งกบัลกัษณะงานระดบั     

ไม่ตํากว่าทีขอประเมิน
3.ผ ูช้่วยเลขานกุาร ก.จงัหวดั เป็นเลขานกุาร

คณะกรรมการ

• ไดค้ะแนนประเมินจากกรรมการ 2 ใน 3 ไม่ตํากว่ารอ้ยละ 70
• ไม่ผ่าน เสนอไดอี้ก 1 ครงัภายใน 1 ปี นบัแต่แจง้ผล ไม่เสนอหรอืเสนอแลว้ไม่ผ่าน ใหย้กเลิก 

ประเมินใหมท่งักระบวนการ
• วนัทีมีผลในการเลอืนระดบัตอ้งไมก่อ่นวนัทียืนผลงานครบถว้นสมบรูณ ์ถือวนัประทบัตรา

ของสนง.เลขานกุาร ก.จงัหวดั

เกณฑผ์่าน



น.ส. บรุณี แพรโรจน์

คณุสมบติัและเงือนไข
ประเภทวิชาการ ระดบัเชียวชาญ

1. คณุสมบติั

มีคณุสมบติั
ตรงตาม

คณุสมบติัเฉพาะ
สําหรบัตําแหนง่

2. เงินเดือน

เงินเดือนไม่ตํา
กว่าขนัตํา ชช.

24,400 บาท

3. ผลการ
ปฏิบติังาน

มีผลการประเมินการ
ปฏิบติัราชการยอ้นหลงั 
4 ครงัไม่ตํากว่าระดบัดี

4. โทษทางวินยั

รอบการประเมินทีผ่าน
มาถึงแต่งตงัไม่ถกู

ลงโทษสงูกว่า
ภาคทณัฑ์

5. การอบรม

ผ่านหลกัสตูรที 

ก.กลาง กําหนด

บทเฉพาะกาล
ใหใ้ชผ้ลการประเมินฯ

ตงัแต่ 1 ต.ค. 59 ถึงปัจจบุนั

บทเฉพาะกาล
ใหใ้ชผ้ลการประเมินฯ

ตงัแต่ 1 ต.ค. 59 ถึงปัจจบุนั

ยงัไม่มีหลกัสตูร
 ก.จงัหวดั อาจเห็นชอบแต่งตงั
 เขา้อบรมในโอกาสแรก

ยงัไม่มีหลกัสตูร
 ก.จงัหวดั อาจเห็นชอบแต่งตงั
 เขา้อบรมในโอกาสแรก

ผ่านการคดัเลือกดว้ยวิธีการประเมินความร ูค้วามสามารถและการประเมินผลงานตามแบบทีกําหนด

เงือนไข จ. กบั ท. 
ผอ.ตอ้งเป็นระดบัสงู

ขึนไป



คณุสมบติัเฉพาะสําหรบัตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดบัเชียวชาญ

น.ส. บรุณี แพรโรจน์

เชียวชาญเชียวชาญ

ชํานาญการพิเศษชํานาญการพิเศษ

2 ปี

เชียวชาญเชียวชาญ

ชํานาญการ
พิเศษ

ชํานาญการ
พิเศษซี 8ซี 8

ลกูครงึ
(บทเฉพาะกาล)

ลกูครงึ
(บทเฉพาะกาล)

2 ปี



การปรบัปรงุตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดบัเชียวชาญ

การปรบัปรงุ

1.เงือนไข
มีผ ูดํ้ารงตําแหน่ง

ตําแหน่งว่าง

2. การขอ
คณะกรรมการประเมิน

องคป์ระกอบการประเมิน

3. การเสนอ รายละเอียดเสนอต่อ ก.กลาง

4. ประกาศ ก.กลางเห็นชอบ อปท.ประกาศปรบัปรงุ
แผนอตัรากําลงั

น.ส. บรุณี แพรโรจน์

-มีคณุสมบติั
- ผา่นการประเมิน
คณุลกัษณะของบคุคล

ตําแหน่งนนัตอ้งเคย
ปรบัปรงุเป็น ชช. มากอ่น 
และปริมาณคณุภาพไม่
เปลียนแปลงไปจากเดิม

ก.จงัหวดัเห็นชอบรายงาน   
ก.กลาง พิจารณา

ก.จงัหวดัเห็นชอบรายงาน   
ก.กลาง พิจารณา



คณะกรรมการประเมินปรบัปรงุตําแหน่ง

น.ส. บรุณี แพรโรจน์

องคป์ระกอบ

• ปลดั อปท. เป็นประธาน
• ผ ูที้เป็นหรือเคยเป็นขา้ราชการ

ส่วนทอ้งถิน/พลเรอืนทีดํารง
ตําแหน่งในสายงานทีจะ
ประเมินในระดบัไมตํ่ากว่า
ระดบัตําแหน่งทีขอประเมิน 
หรือผ ูท้รงคณุวฒิุเฉพาะดา้น
ทีมีความชํานาญในสายงาน
นนัๆ จํานวน 3 คน

• ผ ูอํ้านวยการสํานกั/กองตน้
สงักดั

• ผ ูร้บัผิดชอบการเจา้หนา้ทีเป็น
เลขานกุาร

หนา้ที

• ประเมินคณุลกัษณะของ
บคุคล

• ลกัษณะหนา้ทีความ
รบัผิดชอบ ปริมาณงาน 
คณุภาพของงาน ความ
ย ุง่ยากของงาน ความร ู ้
ความสามารถที
ตอ้งการของตําแหน่ง
นนั เปลียนแปลงใน
สาระสําคญัมากถึง
ขนาดจะตอ้งปรบัปรงุ
ตําแหน่ง

องคป์ระกอบการประเมิน

• หนา้ทีความรบัผิดชอบ
• ความย ุง่ยากของงาน
• การกํากบัตรวจสอบ
• การตดัสินใจ



รายละเอียดเสนอต่อ ก.กลางรายละเอียดเสนอต่อ ก.กลาง

รายละเอียดของภารกิจ ปริมาณงาน และคณุภาพของงานที
เพิมขึนจนถึงขนาดตอ้งทําใหมี้การปรบัปรงุการกําหนด
ตําแหน่งนนัเป็นระดบัเชียวชาญ

ภาระค่าใชจ้่ายดา้นการบริหารงานบคุคลตามกรอบแผน
อตัรากําลงัในปีปัจจบุนัและภายหลงัจากมีการปรบัปรงุการ
กําหนดระดบัตําแหน่งนนัแลว้

ผลการประเมินของคณะกรรมการปรบัปรงุ
ตําแหน่งและความเห็นของนายกอปท.

น.ส. บรุณี แพรโรจน์



การประเมินความร ูค้วามสามารถ

การสมัภาษณ์

ทดสอบเพือวดัความร ูเ้กยีวกบั
ขอ้เสนอการพฒันางาน หรอื

ปรบัปรงุงาน

1. ความร ูที้จําเป็น
ประจําสายงาน

ประเมินจากทกัษะทีจําเป็น
สาํหรบัการปฏิบติังานใน

ตําแหน่งนนั

2. ทกัษะ 3. สมรรถนะ

น.ส. บรุณี แพรโรจน์

ก.กลาง
ตงัคณะกรรมการสมัภาษณ์

ผอ.สํานกั
ประเมินทกัษะ (ตามแบบ)

ผลการประเมิน
ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80

ผลการประเมิน
ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80

พิจารณาจากผลการ
ประเมินการปฏิบติัราชการ

ประจําปียอ้นหลงั

ไม่ตํากว่าระดบัดี
ไม่นอ้ยกว่า 4 ครงั
ไม่ตํากว่าระดบัดี

ไม่นอ้ยกว่า 4 ครงั



น.ส. บรุณี แพรโรจน์

คณะกรรมการสมัภาษณที์ ก.กลางแต่งตงั

• ผ ูท้รงคณุวฒิุใน ก.ท. ที ก.ท. คดัเลือก 1 คน เป็นประธาน
• ผ ูท้รงคณุวฒิุจากสถาบนัการศึกษาของรฐัในสาขาทีเกียวขอ้ง หรอืผ ูแ้ทน

ส่วนกลางหรอืสว่นภมิูภาคทีลกัษณะงานเกียวขอ้งตําแหน่งอยา่งนอ้ยเท่ากบั
ตําแหน่งทีขอประเมิน จํานวน 2 คน เป็นกรรมการ

• ผ ูแ้ทนนายกอปท. ใน ก.ท. ที ก.ท. คดัเลือก 1 คน เป็นกรรมการ
• ผ ูแ้ทนปลดั อปท. ใน ก.ท. ที ก.ท. คดัเลือก 1 คน เป็นกรรมการ
• เลขานกุาร ก.กลาง หรอืผ ูช้่วยเลขานกุารที เลขานกุารมอบหมายเป็น

เลขานกุาร

องคป์ระกอบ

• ทดสอบเพือวดัความร ูเ้กียวกบัขอ้เสนอการพฒันางาน หรือปรบัปรงุงานหนา้ที

• ไดค้ะแนนประเมินจากกรรมการ 3 ใน 5 ไมตํ่ากว่ารอ้ยละ 60เกณฑผ์า่น



น.ส. บรุณี แพรโรจน์

การประเมินผลงาน ระดบัเชียวชาญ
• จดัทําผลงานทางวิชาการ จํานวน 2 ผลงาน
• ยอ้นหลงัไมเ่กิน 3 ปี
• เป็นผลงานจากการปฏิบติังานในตําแหน่งทีขอประเมิน
• เป็นผลงานทีแสดงถึงความร ู+้ทกัษะในระดบัทีจะแต่งตงั
• เกิดประโยชนต่์อราชการ/ประชาชน/การพฒันาการปฏิบติังาน

ผลงาน

อปท. แต่งตงัจากบญัชีกรรมการประเมินผลงานที ก.กลาง กําหนด จํานวน  3 คน
1. ผ ูท้รงคณุวฒิุจากสถาบนัการศึกษาของรฐั สาขาวิชาทีเกยีวขอ้ง หรอื
2. ผ ูแ้ทนส่วนราชการระดบัส่วนกลางหรอืสว่นภมิูภาคทีเกยีวขอ้งกบัลกัษณะงานระดบั     

อยา่งนอ้ยเท่ากบัตําแหน่งทีขอประเมิน
3.เลขานกุาร ก.กลาง หรอืผ ูช้่วยเลขานกุารที เลขานกุารมอบหมายเป็นเลขานกุาร

คณะกรรมการ

• ไดค้ะแนนประเมินจากกรรมการ 2 ใน 3 ไม่ตํากว่ารอ้ยละ 80
• ไม่ผ่าน เสนอไดอี้ก 1 ครงัภายใน 1 ปี นบัแต่แจง้ผล ไม่เสนอหรอืเสนอแลว้ไม่ผ่าน ใหย้กเลิก 

ประเมินใหมท่งักระบวนการ
• วนัทีมีผลในการเลอืนระดบัตอ้งไมก่อ่นวนัทียืนผลงานครบถว้นสมบรูณ ์ถือวนัประทบัตรา

ของสนง.เลขานกุาร ก.กลาง

เกณฑผ์่าน



    การเลือนระดบัใหดํ้ารงตําแหน่งทีสงูขึน      
ในสายงานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

และสายงานนิติการ

1. ตามหนงัสือสํานกังาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 25 ลงวนัที 7 มีนาคม 2559 
เรอืง การดําเนินการบริหารงานบคุคลขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน  

2. ประกาศ ก.ท. เรือง การกําหนดหลกัเกณฑ์และแต่งตงัพนกังานเทศบาลใหดํ้ารงตําแหน่ง       
ทีสงูขึนในสายงานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ. 2557 ลงวันที 13 
สิงหาคม 2557

น.ส. บรุณี แพรโรจน์



แนวทางการเลอืนและแต่งตงัใหดํ้ารงตําแหน่งทีสงูขึน
ในสายงานวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละสายงานนิติการ 

(ตามหนงัสือสํานกังาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 25 ลงวนัที 7 มีนาคม 2559)

การเลือนระดบัตําแหน่งในระดบัชํานาญการพิเศษและระดบัเชียวชาญ กรณี
ตําแหน่งในสายงานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และสายงานนิติการ ใหถื้อ
ปฏิบติัตามประกาศหลกัเกณฑก์ารเลือนและแต่งตงัขา้ราชการหรือพนกังานวน
ทอ้งถินใหดํ้ารงตําแหน่งทีสงูขึน นอกระดบัควบขนัสงูสายงานวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีและสายงานนิติการ พ.ศ. 2557

น.ส. บรุณี แพรโรจน์



การไดร้บัเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการ

ปฏิบติัการปฏิบติัการ

ชํานาญการ 

  

ป.ตร ี6 ปี
ป.โท 4 ปี
ป.เอก 2 ปี

1. ดํารงตําแหน่งระดบัชํานาญการหรือ
    เทียบเท่า ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี
2. ผ่านการประเมินบคุคล และการประเมินผลงาน 
    ตามหลกัเกณฑก์ารเลือนและแต่งตงัใหดํ้ารง
    ตําแหน่งสงูขึนนอกระดบัควบขนัสงูของสายงาน
    วิทยาศาสตรฯ์ และนิติการ พ.ศ. 2557  (7วช) 
    โดยอนโุลม

แนวทางการเลือนและแต่งตงัใหดํ้ารงตําแหน่งทีสงูขึนในสายงานวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและสายงานนิติการ 
(ตามหนงัสือสํานกังาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 25 ลงวนัที 7 มีนาคม 2559)



 กําหนดกล ุม่ตําแหน่งในสายงานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และสายงานนิติการ
อบต. เทศบาล อบจ.

แบ่งเป็น 4 กลุ่ม
   1. กลุ่มวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี
   2. กลุ่มวิทยาศาสตรส์ขุภาพ
และการแพทย์
   3. กลุ่มนติกิาร
   4. กลุ่มอืนที ก.อบต.กาํหนด

แบ่งเป็น 6 กลุ่ม
   1. กลุม่นกัวิชาการคอมพิวเตอร์
   2. กลุม่วิศวกรรมและเทคโนโลยี
   3. กลุม่วิทยาศาสตรธ์รรมชาติ
   4. กลุ่มวิทยาศาสตรส์ขุภาพและ
การแพทย์
   5. กลุ่มนติกิาร
   6. กลุ่มอืนที ก.ท. กาํหนด

แบ่งเป็น 5 กลุ่ม
   1. กลุ่มนกัวิชาการคอมพิวเตอร์
   2. กลุ่มวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี
   3. กลุ่มวิทยาศาสตรส์ขุภาพ
และการแพทย์
   4. กลุ่มนติกิาร
   5. กลุ่มอืนที ก.จ. กาํหนด

        ทงันี ใหก้าํหนดตําแหน่งในสายงานดงักลา่ว เป็นตําแหน่งระดบั 3-5/6 ระดบั ๗ (ว/วช) 
ระดบั ๘ (ว/วช) ไดท้กุตําแหน่ง และ ระดบั ๙วช และ 9ชช ใน อบจ. และเทศบาล 

ประกาศหลกัเกณฑก์ารเลือนและแต่งตงัขา้ราชการหรือพนกังานวนทอ้งถินใหดํ้ารงตําแหน่ง
ทีสงูขึน นอกระดบัควบขนัสงูสายงานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและสายงานนิติการ พ.ศ. 2557



แนวทางการเลอืนระดบัและแต่งตงัใหดํ้ารงตําแหน่งทีสงูขึน 
ในสายงานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและสายงานนิติการ

 
๑. การประเมินบคุคล

 

 
๒. การปรบัปรงุตําแหน่ง

 

 
๓. การประเมินผลงาน

 



๑. การประเมินบคุคล
 

การพิจารณาคณุสมบติับคุคล

เงินเดือน คณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตําแหนง่
          - คณุวฒิุการศึกษา
          - คณุสมบติัเพิมเติม
          - ระยะเวลาดํารงตําแหน่ง

ผ ูป้ระเมิน
- ผอ.สํานกั/กอง และปลดั

การประเมินคณุลกัษณะบคุคล

เกณฑก์ารผ่านการประเมิน
- ตอ้งไดค้ะแนนการประเมินไมตํ่ากว่า รอ้ยละ ๖๐



๒. การปรบัปรงุตําแหน่ง ๒. การปรบัปรงุตําแหน่ง 

เงือนไขการปรบัปรงุตําแหน่ง
 

เงือนไขการปรบัปรงุตําแหน่ง
 

ผ ูดํ้ารงตําแหน่งเป็นผ ูมี้ผลงานและมีคณุสมบติัระยะเวลา
การดํารงตําแหน่งในสายงานครบถว้น 

ในกรณีเป็นตําแหน่งว่างจะขอปรบัปรงุเป็นตําแหน่งนอก
ควบขนัสงูได ้ก็ต่อเมือตําแหน่งเดิมเคยเป็นนอกควบขนัสงู
มากอ่น

กรณีปรบัปรงุตําแหน่ง 9วช หรอื 9ชช รายงาน ก.กลาง 
เพือใหค้วามเห็นชอบ



๒. การปรบัปรงุตําแหน่ง ๒. การปรบัปรงุตําแหน่ง 

การดําเนินการประเมินปริมาณงาน
 
การดําเนินการประเมินปริมาณงาน

 
- แต่งตงัคณะกรรมการประเมินปรมิาณงาน
- การวิเคราะหค์่างานโดยคํานึงถึงปรมิาณงานและคณุภาพของงานของตําแหนง่
นนัเปลียนไปจากเดิมในสาระสําคญัมากถึงขนาดทีจะตอ้งปรบัระดบัตําแหน่งตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง โดยดจูากปรมิาณงานทีเกิดขึนจรงิ เฉลยี 3 ปี
- คณะกรรมการพิจารณา โดยมีองคป์ระชมุไม่นอ้ยกว่ากงึหนึงและใชเ้สียงขา้งมาก
 

ผลการประเมินปรมิาณงาน เสนอ ก.จงัหวดั พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
ยกเวน้ระดบั 9 ก.กลาง พิจารณาเห็นชอบ

 

ผลการประเมินปรมิาณงาน เสนอ ก.จงัหวดั พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
ยกเวน้ระดบั 9 ก.กลาง พิจารณาเห็นชอบ

 



การแต่งตงั
กรรมการ

1. ปลดั อปท. เป็นประธานกรรมการ

2. ผ ูแ้ทนสว่นราชการระดบัสว่นกลางหรอืสว่นภมิูภาคทีเกียวขอ้ง
ในสาขาวิชาชีพทีขอประเมิน 1 คน เป็นกรรมการ

3. ผ ูอํ้านวยการสํานกั/กอง ตน้สงักดั เป็นกรรมการ

4. หวัหนา้สว่นราชการทีรบัผิดชอบการบรหิารงานบคุคล  
เป็นกรรมการและเลขานกุาร



รายละเอียดเสนอต่อ ก.จงัหวดัรายละเอียดเสนอต่อ ก.จงัหวดั

รายละเอียดของภารกิจ ปริมาณงาน และคณุภาพของงานทีเพิมขึนจนถึง
ขนาดตอ้งทําใหมี้การปรบัปรงุการกาํหนดตําแหน่งนนัเป็นระดบั 7 ว หรอื 
7วช หรอื 8 ว หรอื 8วช หรือ 9 ว หรอื 9วช

ระบภุารกิจทีจะมอบหมายใหผ้ ูที้ขอปรบัระดบัตําแหน่งรบัผิดชอบ
ประกอบดว้ยอะไรบา้ง

ภาระค่าใชจ้่ายดา้นการบริหารงานบคุคลตามกรอบแผนอตัรากําลงัในปี
ปัจจบุนัและภายหลงัจากมีการปรบัปรงุการกําหนดระดบัตําแหน่งนนัแลว้

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปริมาณงานและความเห็น
ของนายกอปท.

น.ส. บรุณี แพรโรจน์



๓. การประเมินผลงาน
 

 
การประเมินผลงานเพือเลอืนระดบัเป็น ๗ ว หรอื ๗ วช

 

 แต่งตงัคณะกรรมการประเมินผลงาน แต่งตงัคณะกรรมการประเมินผลงาน

 จดัทําผลงานการปฏิบติังาน จํานวน ๒ ผลงาน จดัทําผลงานการปฏิบติังาน จํานวน ๒ ผลงาน

 คณะกรรมการประเมินผลงานจํานวน 3 คน พิจารณาผลงาน
โดยผูผ้่านการประเมิน ตอ้งไดค้ะแนนจากกรรมการ ๒ ใน ๓ 

     ไมต่าํกว่า รอ้ยละ ๖๐

 คณะกรรมการประเมินผลงานจํานวน 3 คน พิจารณาผลงาน
โดยผูผ้่านการประเมิน ตอ้งไดค้ะแนนจากกรรมการ ๒ ใน ๓ 

     ไมต่าํกว่า รอ้ยละ ๖๐



3.การประเมินผลงานเพือเลอืนระดบัเป็น ๘ ว หรือ ๘ วช หรอื ๙ ว หรือ ๙ วช 

 แต่งตงัคณะกรรมการประเมินผลงาน แต่งตงัคณะกรรมการประเมินผลงาน

 จดัทําผลงานการปฏิบติังาน จํานวน ๒ ผลงาน ดงันี
๑. ผลการปฏิบติังานทีแสดงถึงความชํานาญการ/ความเชียวชาญ จํานวน ๑ ผลงาน
๒. ขอ้เสนอแนวคิดเพือพฒันาการปฏิบติังาน จํานวน ๑ ผลงาน

 จดัทําผลงานการปฏิบติังาน จํานวน ๒ ผลงาน ดงันี
๑. ผลการปฏิบติังานทีแสดงถึงความชํานาญการ/ความเชียวชาญ จํานวน ๑ ผลงาน
๒. ขอ้เสนอแนวคิดเพือพฒันาการปฏิบติังาน จํานวน ๑ ผลงาน

 คณะกรรมการประเมินผลงาน พิจารณาผลงาน
โดยผ ูผ้่านการประเมิน ตอ้งไดค้ะแนนจากกรรมการ ๒ ใน ๓ 

         สําหรบัระดบั ๘ ตอ้งไดค้ะแนนไม่ตํากว่า รอ้ยละ ๗๐
         และระดบั ๙ ตอ้งไดค้ะแนนไม่ตํากว่า รอ้ยละ ๘๐

 คณะกรรมการประเมินผลงาน พิจารณาผลงาน
โดยผ ูผ้่านการประเมิน ตอ้งไดค้ะแนนจากกรรมการ ๒ ใน ๓ 

         สําหรบัระดบั ๘ ตอ้งไดค้ะแนนไม่ตํากว่า รอ้ยละ ๗๐
         และระดบั ๙ ตอ้งไดค้ะแนนไม่ตํากว่า รอ้ยละ ๘๐



การแต่งตงัคณะกรรมการประเมินผลงาน
   1. คณะกรรการประเมินผลงาน ระดบั 7ว หรือ 7วช จํานวน 3 คน ประกอบดว้ย
          - ผ ูท้รงคณุวฒิุทีเป็นผ ูแ้ทนส่วนราชการ ระดบัสว่นกลางหรือสว่นภมิูภาค ทีเกียวขอ้ง       
ในสาขาวิชาชีพทีขอประเมิน จํานวน 2 คน
        - ผ ูอํ้านวยการสํานกั/กอง ตน้สงักดั เป็นกรรมการ
โดยมีผ ูช้่วยเลขานกุาร ก.จงัหวดั   เป็นเลขานกุาร
    2. คณะกรรการประเมินผลงาน ระดบั 8ว หรอื 8วช หรอื 9วช หรือ 9ชช จํานวน 3 คน     
โดยใหแ้ต่งตงัจากบญัชีกรรมการประเมินผลงานที ก.กลาง.กาํหนด 
ซึงประกอบดว้ย ผ ูท้รงคณุวฒิุจากสถาบนั การศึกษา สว่นราชการในสาขาทีเกียวขอ้ง      
โดยมีเลขานกุาร อ.ก.จ., อ.ก.ท., อ.ก.อบต.โครงสรา้ง เป็นเลขานกุาร
   * ผลงานนนัจะตอ้งเป็นผลงานยอ้นหลงัไมเ่กิน 3 ปีทีเกิดจากการปฏิบติังานในหนา้ที
รบัผิดชอบของตําแหน่ง (ไม่นบัตําแหน่งทีเกียวขอ้งเกอืกลู) โดยเป็นผลงานโดดเด่น เป็น
ประโยชนต่์อทางราชการหรอืประชาชน หรอืต่อความกา้วหนา้ทางวิชาการ



 เกณฑก์ารผ่านผลงาน กําหนดให

1. ผ ูผ้่านการประเมินผลงานในระดบั 7 จะตอ้งเป็นผ ูที้ไดค้ะแนนจากกรรมการ 2 ใน 3 ไม่ตํากว่า
รอ้ยละ 60 
   2. ผ ูผ้่านการประเมินผลงานในระดบั 8 จะตอ้งเป็นผ ูที้ไดค้ะแนนจากกรรมการ 2 ใน 3 ไมตํ่ากว่า
รอ้ยละ 70
   3. ผ ูผ้่านการประเมินผลงานในระดบั 9 จะตอ้งเป็นผ ูที้ไดค้ะแนนจากกรรมการ 2 ใน 3 ไมตํ่ากว่า
รอ้ยละ 80
  ผ ูที้ไม่ผ่านการประเมินผลงาน ใหเ้สนอผลงานไดอี้กครงัหนึง หากคําสงัมอบหมายงานของเลขที
ตําแหน่งนนัไมเ่ปลียนแปลงไปจากเดิม ทงันี เมือพน้ระยะเวลา 1 ปี นบัแต่ไดร้บัแจง้ผล ใหป้รบัปรงุ
ตําแหน่งและประเมินผลงานใหม่
ผ่านการตรวจสอบคณุสมบติั การประเมินปริมาณงาน และการประเมินผลงานแลว้ ใหป้รบัปรงุ
แผน โดยความเห็นชอบของ ก.จงัหวดั ทงันี ไมก่อ่นวนัทียืนผลงานถกูตอ้งครบถว้น
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการและเลขานกุาร
ขอ้ 10 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและเลขานกุารใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย
การนนั



    บญัชีอตัราเงินประจําตําแหน่ง  กําหนดว่า  “ตําแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช)  มีสิทธิไดร้บัเงินประจําตําแหน่ง”
    ประกาศ ก.กลาง เรอืง กําหนดตําแหน่งพนกังานสว่นทอ้งถินประเภทวิชาชีพ  
เฉพาะและประเภทเชียวชาญเฉพาะ (เพิมเติม) ดํารงตําแหน่งในสายงานิติการ 
ตงัแต่ระดบั 7 ขึนไป ซึงไดร้บัประกาศนียบตัรเนติบณัฑิตไทย เป็นตําแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ”

     หนงัสือสํานกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 25 ลงวนัที  7 มีนาคม 2559  
แจง้แนวทางการไดร้บัเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการ

การไดร้บัเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการ



    บญัชีอตัราเงินประจําตําแหน่ง  กําหนดว่า  “ตําแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช)  มีสิทธิไดร้บัเงินประจําตําแหน่ง”
    ประกาศ ก.กลาง เรอืง กําหนดตําแหน่งพนกังานสว่นทอ้งถินประเภทวิชาชีพ  
เฉพาะและประเภทเชียวชาญเฉพาะ (เพิมเติม) ลว 16 เม.ย. 2547 ดํารง
ตําแหน่งในสายงานิติการ ตงัแต่ระดบั 7 ขึนไป ซึงไดร้บัประกาศนียบตัรเนติ
บณัฑิตไทย เป็นตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ”

     หนงัสือสํานกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 25 ลงวนัที  7 มีนาคม 2559  
แจง้แนวทางการไดร้บัเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการ

การไดร้บัเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการ



 2. ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล เรอืง กําหนดหลกัเกณฑ์
การเลอืนและแต่งตงัพนกังานเทศบาลใหดํ้ารงตําแหน่งทีสงูขึน (ฉบบัที 3) 

ลงวนัที 30 มิถนุายน 2546

ก.ท. ในการประชมุครงัที 3/2546 เมือวนัที 26 มีนาคม 2546 ไดมี้มติเห็นชอบให้
กําหนดคณุสมบติัของพนกังานเทศบาลผ ูข้อรบัการประเมิน เพือแต่งตงัใหดํ้ารง
ตําแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ตํ าแหน่ง วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสขุาภิบาล สถาปัตยกรรม เพิมเติม ดงันี

 1. ผ ูข้อรบัการประเมิน ระดบั 6ว ตอ้งเป็นผ ูไ้ดร้บัใบอนญุาตเป็นผ ูป้ระกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมศาสตร ์หรือสถาปัตยกรรมศาสตร ์ไม่ตํากว่าประเภทภาคีฯ

 2. ผ ูข้อรบัการประเมิน ระดบั 7วช ขึนไป ตอ้งเป็นผ ูไ้ดร้บัใบอนญุาตเป็นผ ูป้ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมศาสตร ์หรือสถาปัตยกรรมศาสตร ์ไม่ตํากว่าประเภทสามญัฯ

น.ส. บรุณี แพรโรจน์



 ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล เรอืง กําหนดหลกัเกณฑ์
การเลอืนและแต่งตงัพนกังานเทศบาลใหดํ้ารงตําแหน่งทีสงูขึน (เพิมเติม) ลง

วนัที 22 กรกฎาคม 2547
ก.ท. ในการประชมุครงัที 5/2547 เมือวนัที 28 พฤษภาคม 2547 ไดมี้มติเห็นชอบให้

กําหนดหลกัเกณฑก์ารเลือนและแต่งตงัพนกังานเทศบาลใหดํ้ารงตําแหน่งทีสงูขึน 
(เพิมเติม) ดงัต่อไปนี

  1. การประเมินเพือเลือนระดบั 7 ในตําแหน่งวิศวกรโยธาหรอืสถาปนิก กรณีไมมี่
ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพสามญัวิศวกรหรือสามญัสถาปนิก สามารถประเมินเพือเลอืน
เป็นระดบั 7ว ได ้โดยไมไ่ดร้บัเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

  2. การประเมินเพือเลือนระดบัพยาบาลวิชาชีพในระหว่างทีใบอนญุาตหมดอายใุห้
สามารถประเมินเพือเลอืนระดบัไดเ้หมือนสายวิชาการ (ว) โดยไมไ่ดร้บัเงินประจํา
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

น.ส. บรุณี แพรโรจน์



บญัชีอตัราเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาการ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรอืง มาตรฐานทวัไปเกยีวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชนต์อบแทนอืน 

ลงวนัที 7 มีนาคม 2559















สรปุวนัทีมีผลในการเลือนระดบั

ชง./ชก. มีผลไม่กอ่นวนัทีผ่านการประเมินจาก
คณะกรรมการ
อส./ชพ./ชช.มีผลไม่กอ่นวนัทีผ ูน้นัยนืผลงาน 
(ทีไม่ใช่สายวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และ
สายงานนิติการ) 
สายวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและสายงาน
นิติการ มีผลไม่กอ่นวนัทีผ ูน้นัยนืผลงาน



การพิจารณาระยะเวลาเกือกลูเพือการเลอืนระดบั/
การยา้ย/การโอน/การรบัโอน

 (ว 61  ลงวนัที  29 ธนัวาคม 2558)

1. กําหนดงานทีเกยีวขอ้ง กรณีคณุสมบติัเฉพาะตําแหน่ง
กําหนดใหเ้ป็นผ ูป้ฏิบติังานหรืองานอืนทีเกยีวขอ้งมาแลว้    
ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี    

2. กําหนดตําแหน่งทีมีหนา้ทีความรบัผิดชอบเกยีวขอ้งเกือกลูกนั 
โดยนําระยะเวลาดํารงตําแหน่งในสายงานอืนทีเรมิตน้จาก
ประเภทเดียวกนั เป็นระยะเวลาขนัตํา ในการเลือนระดบัสงูขึน



3. การเลอืนระดบัประเภทวิชาการ ใหนํ้าระยะเวลาประเภท
ทวัไปมานบัรวมเป็นระยะเวลาขนัตําได ้

   - ตอ้งดํารงตําแหน่งในสายงาน และปฏิบติัหนา้ทีใน
ตําแหน่ง

      ทีจะแต่งตงั มาแลว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี

   - นบัระยะเวลาประเภททวัไปไดไ้มก่อ่นวนัทีมีวฒิุปรญิญา 

      และดํารงตําแหน่งระดบัชํานาญงานขึนไป

   - นบัระยะเวลาไดค้รงึหนึง






