
การคดัเลือกเพ่ือเล่ือนและแต่งตั้ง          
ข้าราชการส่วนท้องถิน่                           

ต าแหน่งประเภททัว่ไป และประเภทวชิาการ
ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัทีสู่งขึน้

หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 144 ลงวนัที่ 15 สิงหาคม 2561



การคดัเลือกเพ่ือเล่ือนระดบัต าแหน่ง
ประเภททัว่ไป  



การคดัเลือกเพ่ือเล่ือนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดบั ช านาญงาน

คุณสมบัติ

บุคคล

ประเด็น

1 มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของระดบัที่จะแต่งตั้ง

1.1 พจิารณาคุณวุฒิที่บันทึกในบัตรประวติัเป็นหลกั

1.2 มีระยะเวลาข้ันต ่าในการด ารงต าแหน่งตามคุณวุฒิ        

ปวช.  6  ปี  / ปวท.  5  ปี  /ปวส.  4  ปี **

2  รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขั้นต ่าของอตัราเงินเดือนระดับ
ช านาญงาน  (13,470)

3  มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ในระดับปฏิบตัิงาน
ย้อนหลงัไม่ต ่ากว่าระดบัด ี อย่างน้อย  6 คร้ัง

สาระส าคญั

บทเฉพาะกาล 
ให้ใช้ผล          

การประเมนิ
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 59 
ถึงปัจจุบนั

เส้นทางความก้าวหน้า ระบบแท่ง.ppt


การคดัเลือกเพ่ือเล่ือนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดบั ช านาญงาน

คุณสมบัติ

บุคคล

ประเด็น

4 รอบการประเมินที่ผ่านมา จนถึงวนัแต่งตั้ง                 
ต้องไม่ถูกลงโทษทางวนัิยสูงกว่า ภาคทัณฑ์

5 ผ่านการอบรมหลกัสูตรตามที่  ก.กลาง  ก าหนด

สาระส าคญั

ต าแหน่งใด ก.กลาง ยงัไม่ก าหนด
หลกัสูตรอบรม
- ก.จังหวดั อาจเห็นชอบให้แต่งตั้งไปก่อน
- เข้าอบรมในโอกาสแรก



การคดัเลือกเพ่ือเล่ือนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดบั ช านาญงาน

คณะกรรมการ

พจิารณา

คุณสมบัติ

และประเมิน   

ผลงาน

(3  คน)

ประเด็น

1 ปลดั อปท.  ประธาน

2 ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนักงาน          
ส่วนท้องถิน่ หรือข้าราชการพลเรือนที่ด ารงต าแหน่ง
ในสายงานที่ประเมินในระดบัไม่ต ่ากว่าระดบั
ต าแหน่งที่ขอประเมิน  หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน  
ที่มีความช านาญในสายงานน้ัน จ านวน  1 คน

3 ผู้อ านวยการกอง/ส านัก  ต้นสังกดั

4 ผู้รับผดิชอบงานบุคคล  เป็นเลขานุการ

สาระส าคญั



การคดัเลือกเพ่ือเล่ือนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดบั ช านาญงาน

ประเด็น สาระส าคญั

ลกัษณะ

ผลงาน
1. เป็นผลงานดเีด่นย้อนหลงัไม่เกนิ 3 ปี  จ านวน 2 ผลงาน

2. เป็นผลงานจากการปฏิบัติงานในความรับผดิชอบของ
ต าแหน่ง  สายงาน  เดยีวกบัต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง

3. เป็นผลงานที่แสดงถงึ  

3.1 การใช้ความรู้ความสามารถ      

3.2 ทักษะการปฏิบัติงานที่โดดเด่น  

3.3 เกดิประโยชน์ต่อทางราชการ  ประชาชน  

3.4 การพฒันาการปฏิบัติงานในระดบัที่จะแต่งตั้ง



การคดัเลือกเพ่ือเล่ือนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดบั ช านาญงาน

ประเด็น สาระส าคญั

การแต่งตั้ง 1. นายก อปท. แต่งตั้ง  โดยความเห็นชอบของ  ก. จังหวดั

2. วนัที่มีผลเล่ือนระดับ ไม่ก่อนวนัที่ผ่านการประเมิน   
ผลงานจากคณะกรรมการประเมินผลงาน 

เกณฑ์ผ่าน
การประเมิน
ผลงาน

เป็นผู้ผ่านการประเมินผลงาน  โดย

1. ผ่านการประเมินผลงาน  2 ใน 3 ของกรรมการ  และ

2. ได้คะแนนเฉลีย่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 60



การคดัเลือกเพ่ือเล่ือนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ระดบัอาวุโส

คุณสมบัติ

บุคคล

ประเด็น
1  มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งก าหนด

2 มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานครบถ้วน (2ปี / 6 ปี)

3  รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขั้นต ่าของอตัราเงินเดือน ระดับอาวุโส  
(18,010)

4  มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ในระดับช านาญงาน
ย้อนหลงัไม่ต ่ากว่าระดับดี  อย่างน้อย  6 คร้ัง

5 รอบการประเมินที่ผ่านมา จนถึงวนัแต่งตั้งไม่ถูกลงโทษทางวนัิย
สูงกว่า ภาคทณัฑ์ 

6 ผ่านการอบรมหลกัสูตรตามที ่ ก.กลาง  ก าหนด

สาระส าคญั

บทเฉพาะกาล 
ให้ใช้ผล          

การประเมนิ
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 59 
ถึงปัจจุบนั

เส้นทางความก้าวหน้า ระบบแท่ง.ppt


การคดัเลือกเพ่ือเล่ือนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ระดบัอาวุโส

การปรับปรุง

ต าแหน่ง

ระดบัอาวุโส

ประเด็น

1. ผู้ด ารงต าแหน่งมคุีณสมบัต ิ และระยะเวลาด ารงต าแหน่ง   
ในสายงานครบถ้วน  ผ่านการประเมนิคุณลกัษณะบุคคล

2. กรณเีป็นต าแหน่งว่าง  สามารถปรับปรุงเป็นระดบัอาวุโส  
ได้ต่อเม่ือ

2.1 เลขที่ต าแหน่งน้ัน เดิมเป็นต าแหน่งระดับอาวุโส  

มาก่อน

2.2  ปริมาณงาน  คุณภาพของงาน  ความยุ่งยากของงาน      

ความรับผดิชอบ ไม่เปลีย่นแปลงไปจากเดิม

สาระส าคญั



การคดัเลือกเพ่ือเล่ือนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ระดบัอาวุโส

การปรับปรุง

ต าแหน่ง

ระดบัอาวุโส

ประเด็น
3. ให้ท าการประเมิน การวเิคราะห์ค่างาน  ปริมาณงาน  คุณภาพ

ของงาน  ความยุ่งยากของงาน  ความรับผดิชอบของ
ต าแหน่งน้ัน เปลีย่นไปจากเดิมถึงขนาดต้องปรับปรุงระดับ
ต าแหน่งสูงขึน้  ประเมินองค์ประกอบ  4 ด้าน

3.1  หน้าทีค่วามรับผดิชอบ

3.2  ความยุ่งยากของงาน

3.3  การก ากบัตรวจสอบ

3.4  การตัดสินใจ

4.  อปท. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปรับปรุงต าแหน่ง

สาระส าคญั



การคดัเลือกเพ่ือเล่ือนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ระดบัอาวุโส

คณะกรรมการ

ประเมิน

ปรับปรุง

ต าแหน่ง

(5 คน)

ประเด็น

1 ปลดั อปท.  ประธาน

2 ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนักงาน          
ส่วนท้องถิน่ หรือข้าราชการพลเรือนที่ด ารงต าแหน่ง
ในสายงานที่ประเมินในระดบัไม่ต ่ากว่าระดบั
ต าแหน่งที่ขอประเมิน หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน    
ที่มีความช านาญในสายงานน้ัน จ านวน  3 คน

3 ผู้อ านวยการกอง/ส านัก  ต้นสังกดั

4 ผู้รับผดิชอบงานบุคคล เป็นเลขานุการ

สาระส าคญั



การคดัเลือกเพ่ือเล่ือนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ระดบัอาวุโส

รายละเอยีด

การเสนอ

ปรับปรุง

ต าแหน่ง

ประเด็น

ให้ อปท. เสนอขอปรับปรุงต าแหน่งเป็นระดบัอาวุโส 
ต่อ ก. จังหวดั  ประกอบด้วย

1 รายละเอยีดภารกจิ ปริมาณงาน  และคุณภาพของงาน   
ที่เพิม่ขึน้ถงึขนาดต้องปรับปรุงเป็นระดบัอาวุโส

2 ภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลตามกรอบแผน
อตัราก าลงั ก่อนและหลงัการปรับปรุงต าแหน่ง

3 ผลการประเมินปรับปรุงต าแหน่งของคณะกรรมการ
ประเมินปรับปรุงต าแหน่ง 

4 ความเห็นของ นายก อปท.

สาระส าคญั



การคดัเลือกเพ่ือเล่ือนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ระดบัอาวุโส

เกณฑ์

การประเมิน

เพ่ือเล่ือนระดับ

อาวุโส

ประเด็น

1. ประเมินความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ด้วยการเขียน
วสัิยทัศน์ โดย อปท. แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย

1.1 ผู้แทนส่วนราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค

ที่  ก.จังหวดั  คัดเลือก   เป็นประธาน

1.2  ปลดั  อปท.   

1.3 ผอ. กอง/ ส านัก  ต้นสังกดั

1.4 ผู้รับผดิชอบงานบุคคล   เป็นเลขานุการ

ผู้ผ่านต้องได้คะแนนจากกรรมการ  2  ใน 3  ไม่ต ่ากว่า
ร้อยละ 60 

สาระส าคญั

แสดงถึงข้อเสนอ
การน าความรู้ที่
จ าเป็นในระดบั
ต าแหน่งที่จะ
แต่งตั้งไปใช้ใน
การปฏิบัตงิาน



การคดัเลือกเพ่ือเล่ือนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ระดบัอาวุโส

เกณฑ์

การประเมิน

เพ่ือเล่ือนระดบั

อาวุโส

ประเด็น

2. ประเมินทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

โดยให้ผู้บังคบับัญชา ระดบักอง/ส านัก  ประเมิน

ตามแบบที่  ก.กลาง  ก าหนด 

ผู้ผ่านต้องได้ผลการประเมินไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80

3. ประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี
ในระดับช านาญงาน  ย้อนหลงัไม่ต ่ากว่าระดับด ี 
อย่างน้อย  6 คร้ัง

สาระส าคญั



ประเด็น สาระส าคญั

ลกัษณะ

ผลงาน

เม่ือผ่านการประเมนิ 3 องค์ประกอบ แล้วให้เสนอผลงานดเีด่น

1. เป็นผลงานย้อนหลงัไม่เกนิ  3  ปี  จ านวน 1 ผลงาน

2. เป็นผลงานจากการปฏิบัติงานในความรับผดิชอบของ
ต าแหน่ง  สายงาน  เดยีวกบัต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง

3. เป็นผลงานที่แสดงถึง  

3.1 การใช้ความรู้ความสามารถ      

3.2 ทักษะการปฏิบัติงานที่โดดเด่น  

3.3 เกดิประโยชน์ต่อทางราชการ  ประชาชน  

3.4 การพฒันาการปฏิบัตงิานในระดับที่จะแต่งตั้ง

การคดัเลือกเพ่ือเล่ือนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ระดบัอาวุโส



คณะกรรมการ

ประเมินผลงาน

ระดบัอาวุโส

(3  คน)

ประเด็น

ให้ อปท. แต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินผลงาน          
จากบัญชีกรรมการที่ ก.จังหวดั ก าหนด ประกอบด้วย

1. ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือ

2. ผู้แทนส่วนราชการ ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

3. ผู้ช่วยเลขานุการ ก.จังหวดั   เป็นเลขานุการ 

สาระส าคญั

การคดัเลือกเพ่ือเล่ือนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ระดบัอาวุโส

เกณฑ์ผ่าน

การประเมิน

ผลงาน

เป็นผู้ผ่านการประเมินผลงาน  โดย

1. ผ่านการประเมินผลงาน  2 ใน 3 ของกรรมการ  และ

2. คะแนนเฉลีย่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70



การคดัเลือกเพ่ือเล่ือนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ระดบัอาวุโส

ประเด็น สาระส าคญั

การแต่งตั้ง 1. นายก อปท. แต่งตั้ง  โดยความเห็นชอบของ ก.จังหวดั 

2. วนัที่มีผลเล่ือนระดับ ไม่ก่อนวนัที่ย่ืนผลงานต่อ
ส านักงานเลขานุการ  ก.จังหวดั

กรณี

ไม่ผ่าน

การประเมิน

ผลงาน

1. ให้สามารถเสนอผลงานได้อกีคร้ังหน่ึง ภายใน 1 ปี

2. หากพ้นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนัแจ้งผลประเมิน
ให้การประเมินคร้ังน้ันเป็นอนัยกเลกิ  หากต้องการ
คดัเลือกใหม่  ให้ด าเนินการใหม่ตั้งแต่การปรับปรุง
ต าแหน่งและการประเมินผลงาน



การคดัเลือกเพ่ือเล่ือนระดบัต าแหน่ง
ประเภทวชิาการ  



การคดัเลือกเพ่ือเล่ือนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดบั ช านาญการ

คุณสมบัติ

บุคคล

ประเด็น

1 มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งก าหนด

1.1 พจิารณาคุณวุฒิที่บันทึกในบัตรประวติัเป็นหลกั

1.2 มีระยะเวลาข้ันต ่าในการด ารงต าแหน่งตามคุณวุฒิ        

ป.ตรี  6  ปี  / ป.โท  4  ปี  /ป.เอก  2  ปี ...

2  รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขั้นต ่าของอตัราเงินเดือน           
ระดบัช านาญการ  (15,050)

3  มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับปฏิบัตกิาร
ย้อนหลงัไม่ต ่ากว่าระดบัด ี อย่างน้อย 6 คร้ัง/ 4 คร้ัง (ป.เอก)

สาระส าคญั

บทเฉพาะกาล 
ให้ใช้ผล          

การประเมนิ
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 59 
ถึงปัจจุบนั

เส้นทางความก้าวหน้า ระบบแท่ง.ppt


คุณสมบัติ

บุคคล

ประเด็น

4  รอบการประเมินที่ผ่านมา จนถึงวนัแต่งตั้ง                 
ไม่ถูกลงโทษทางวนัิยสูงกว่า ภาคทัณฑ์

5 ผ่านการอบรมหลกัสูตรตามที่  ก.กลาง  ก าหนด

สาระส าคญั

การคดัเลือกเพ่ือเล่ือนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดบั ช านาญการ

ต าแหน่งใด ก.กลาง ยงัไม่ก าหนด
หลกัสูตรอบรม
- ก.จังหวดั อาจเห็นชอบให้แต่งตั้งไปก่อน
- เข้าอบรมในโอกาสแรก



คณะกรรมการ

พจิารณา

คุณสมบัติ

และประเมิน   

ผลงาน

(3 คน)

ประเด็น

1 ปลดั อปท.  ประธาน

2  ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนักงาน          
ส่วนท้องถิน่ หรือข้าราชการพลเรือนที่ด ารงต าแหน่ง
ในสายงานที่ประเมินในระดบัไม่ต ่ากว่าระดบั
ต าแหน่งที่ขอประเมิน  หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน   
ที่มีความช านาญในสายงานน้ัน จ านวน  1 คน

3 ผู้อ านวยการกอง/ส านัก  ต้นสังกดั

4 ผู้รับผดิชอบงานบุคคล  เป็นเลขานุการ

สาระส าคญั

การคดัเลือกเพ่ือเล่ือนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดบั ช านาญการ



ประเด็น สาระส าคญั
ลกัษณะ

ผลงาน

1. เป็นผลงานย้อนหลงัไม่เกนิ  3  ปี  จ านวน 2 ผลงาน

2. เป็นผลงานจากการปฏิบัติงานในความรับผดิชอบ         
ของต าแหน่ง  สายงาน  เดยีวกบัต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง

3. เป็นผลงานที่แสดงถงึ  

3.1 การใช้ความรู้ความสามารถ      

3.2 ทักษะการปฏิบัติงานทีโ่ดดเด่น  

3.3 เกดิประโยชน์ต่อทางราชการ  ประชาชน  

3.4 การพฒันาการปฏิบัติงานในระดบัทีจ่ะแต่งตั้ง

การคดัเลือกเพ่ือเล่ือนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดบั ช านาญการ



ประเด็น สาระส าคญั

การแต่งตั้ง 1. นายก อปท. แต่งตั้ง  โดยความเห็นชอบของ  ก. จังหวดั

2. วนัที่มีผลเล่ือนระดับ ไม่ก่อนวนัที่ผ่านการประเมิน   
ผลงาน จากคณะกรรมการประเมินผลงาน

การคดัเลือกเพ่ือเล่ือนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดบั ช านาญการ

เกณฑ์ผ่าน

การประเมิน

ผลงาน

เป็นผู้ผ่านการประเมินผลงาน  โดย

1. ผ่านการประเมินผลงาน  2 ใน 3 ของกรรมการ  และ

2. คะแนนเฉลีย่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 60



คุณสมบัติ

บุคคล

ประเด็น
1  มีคุณวุฒแิละคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งก าหนด

2 มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานครบถ้วน  (4 ปี)

3 รับเงนิเดือนไม่ต า่กว่าขั้นต ่าของอตัราเงนิเดือน                      
ระดับช านาญการพเิศษ  (21,550)

4  มีผลการประเมินการปฏิบัตริาชการในระดับช านาญการ   
ย้อนหลงัไม่ต า่กว่าระดับด ี อย่างน้อย  6 คร้ัง

5 รอบการประเมินทีผ่่านมา จนถงึวนัแต่งตั้งไม่ถูกลงโทษ ทาง
วนัิยสูงกว่า ภาคทัณฑ์ 

6 ผ่านการอบรมหลกัสูตรตามที ่ ก.กลาง  ก าหนด

สาระส าคญั

การคดัเลือกเพ่ือเล่ือนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดบั ช านาญการพเิศษ



การปรับปรุง

ต าแหน่ง

ระดับ

ช านาญการ

พเิศษ

ประเด็น

1. ผู้ด ารงต าแหน่งมีคุณสมบัติ  และระยะเวลาด ารงต าแหน่ง   
ในสายงานครบถ้วน  ผ่านการประเมินคุณลกัษณะบุคคล

2. กรณเีป็นต าแหน่งว่าง  สามารถปรับปรุงเป็น                    
ระดับช านาญการพเิศษ ได้ต่อเม่ือ

2.1  เลขทีต่ าแหน่งน้ัน เดิมเป็นต าแหน่งระดับ

ช านาญการพเิศษ  มาก่อน

2.2 ปริมาณงาน  คุณภาพของงาน  ความยุ่งยากของงาน      

ความรับผดิชอบ ไม่เปลีย่นแปลงไปจากเดิม

สาระส าคญั

การคดัเลือกเพ่ือเล่ือนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดบั ช านาญการพเิศษ

ในส่วน
ราชการ

ระดบักลาง
ขึน้ไป



การปรับปรุง

ต าแหน่ง

ระดบั

ช านาญการ

พเิศษ

ประเด็น
3. ให้ท าการประเมิน การวเิคราะห์ค่างาน  ปริมาณงาน  คุณภาพ

ของงาน  ความยุ่งยากของงาน  ความรับผดิชอบของต าแหน่ง
น้ัน เปลีย่นไปจากเดิมถึงขนาดต้องปรับปรุงระดับต าแหน่ง
สูงขึน้  ประเมินองค์ประกอบ  4 ด้าน

3.1  หน้าทีค่วามรับผดิชอบ

3.2  ความยุ่งยากของงาน

3.3  การก ากบัตรวจสอบ

3.4  การตัดสินใจ

4.  อปท. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปรับปรุงต าแหน่ง

สาระส าคญั

การคดัเลือกเพ่ือเล่ือนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดบั ช านาญการพเิศษ



คณะกรรมการ

ประเมิน

ปรับปรุง

ต าแหน่ง

(5 คน)

ประเด็น

1 ปลดั อปท.  ประธาน

2 ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนักงาน          
ส่วนท้องถิน่ หรือข้าราชการพลเรือนที่ด ารงต าแหน่ง
ในสายงานที่ประเมินในระดบัไม่ต ่ากว่าระดบั
ต าแหน่งที่ขอประเมิน หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน   
ที่มีความช านาญในสายงานน้ัน จ านวน  3 คน

3 ผู้อ านวยการกอง/ส านัก   ต้นสังกดั

4 ผู้รับผดิชอบงานบุคคล เป็นเลขานุการ

สาระส าคญั

การคดัเลือกเพ่ือเล่ือนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดบั ช านาญการพเิศษ



รายละเอยีด

การเสนอ

ปรับปรุง

ต าแหน่ง

ประเด็น

ให้ อปท. เสนอขอปรับปรุงต าแหน่งเป็นระดบัช านาญการ
พเิศษ ต่อ ก. จังหวดั  ประกอบด้วย

1 รายละเอยีดภารกจิ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน       
ที่เพิม่ขึน้ถงึขนาดต้องปรับปรุงเป็นระดบั ชพ.

2 ภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลตามกรอบแผน
อตัราก าลงั ก่อนและหลงัการปรับปรุงต าแหน่ง

3 ผลการประเมินปรับปรุงต าแหน่งของคณะกรรมการ
ประเมินปรับปรุงต าแหน่ง 

4 ความเห็นของ นายก อปท.

สาระส าคญั

การคดัเลือกเพ่ือเล่ือนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดบั ช านาญการพเิศษ



เกณฑ์

การประเมิน

เพ่ือเล่ือน

ระดบั

ช านาญการ

พเิศษ

ประเด็น

1. ประเมินความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ด้วยการเขียน
วสัิยทัศน์ โดย อปท. แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย

1.1 ผู้แทนส่วนราชการส่วนกลาง/ภูมิภาค

ที่  ก.จังหวดั  คดัเลือก   เป็นประธาน

1.2  ปลดั อปท.   

1.3 ผอ.กอง/ ส านัก  ต้นสังกดั

1.4 ผู้รับผดิชอบงานบุคคล   เป็นเลขานุการ

ผู้ผ่านต้องได้คะแนนจากกรรมการ  2  ใน 3  ไม่ต ่ากว่า
ร้อยละ 60 

สาระส าคญั

การคดัเลือกเพ่ือเล่ือนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดบั ช านาญการพเิศษ



เกณฑ์

การประเมิน

เพ่ือเล่ือนระดบั

ช านาญการ

พเิศษ

ประเด็น

2. ประเมินทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

โดยให้ผู้บังคบับัญชา ระดบักอง/ส านัก  ประเมิน

ตามแบบที่  ก.กลาง  ก าหนด 

ผู้ผ่านต้องได้คะแนนเฉลีย่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80

3. ประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
ระดบัช านาญการ ย้อนหลงัไม่ต ่ากว่าระดบัดี
อย่างน้อย  6 คร้ัง

สาระส าคญั

การคดัเลือกเพ่ือเล่ือนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดบั ช านาญการพเิศษ



ประเด็น สาระส าคญั

ลกัษณะ

ผลงาน

เม่ือผ่านการประเมนิ  3 องค์ประกอบ แล้วให้เสนอผลงานดีเด่น

1. เป็นผลงานย้อนหลงัไม่เกนิ  3  ปี  จ านวน 1 ผลงาน

2. เป็นผลงานจากการปฏิบัติงานในความรับผดิชอบของ
ต าแหน่ง  สายงาน  เดยีวกบัต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง

3. เป็นผลงานที่แสดงถึง  

3.1 การใช้ความรู้ความสามารถ      

3.2 ทักษะการปฏิบัติงานที่โดดเด่น  

3.3 เกดิประโยชน์ต่อทางราชการ  ประชาชน  

3.4 การพฒันาการปฏิบัตงิานในระดับที่จะแต่งตั้ง

การคดัเลือกเพ่ือเล่ือนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดบั ช านาญการพเิศษ



คณะกรรมการ

ประเมินผลงาน

ระดับ

ช านาญการพเิศษ

(3  คน)

ประเด็น

ให้ อปท. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน          
จากบัญชีกรรมการที่ ก.จังหวดั ก าหนด ประกอบด้วย

1. ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือ

2. ผู้แทนส่วนราชการ ส่วนกลาง/ภูมิภาค 

3. ผู้ช่วยเลขานุการ ก.จังหวดั   เป็นเลขานุการ 

สาระส าคญั

เกณฑ์
ผ่าน

การประเมิน
ผลงาน

เป็นผู้ผ่านการประเมินผลงาน  โดย

1. ผ่านการประเมินผลงาน  2 ใน 3 ของกรรมการ  และ

2. คะแนนเฉลีย่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70

การคดัเลือกเพ่ือเล่ือนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดบั ช านาญการพเิศษ



ประเด็น สาระส าคญั

การแต่งตั้ง 1. นายก อปท. แต่งตั้ง  โดยความเห็นชอบของ ก.จังหวดั 

2. วนัที่มีผลเล่ือนระดับ ไม่ก่อนวนัที่ย่ืนผลงาน             
ต่อส านักงานเลขานุการ  ก.จังหวดั

กรณี

ไม่ผ่าน

การประเมิน

ผลงาน

1. ให้สามารถเสนอผลงานได้อกีคร้ังหน่ึง  ภายใน 1 ปี

2. หากพ้นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนัแจ้งผลประเมิน
ให้การประเมินคร้ังน้ันเป็นอนัยกเลกิ  หากต้องการ
คดัเลือกใหม่  ให้ด าเนินการใหม่ตั้งแต่การปรับปรุง
ต าแหน่งและการประเมินผลงาน

การคดัเลือกเพ่ือเล่ือนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดบั ช านาญการพเิศษ



คุณสมบัติ

บุคคล

ประเด็น
1  มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งก าหนด

2 มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานครบถ้วน  (2 ปี)

3 รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขั้นต ่าของอตัราเงินเดือน ระดับเช่ียวชาญ  
(24,400)

4  มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับช านาญการ   
ย้อนหลงัไม่ต ่ากว่าระดับดี  อย่างน้อย  6 คร้ัง

5 รอบการประเมินที่ผ่านมา จนถึงวนัแต่งตั้งไม่ถูกลงโทษ ทาง
วนัิยสูงกว่า ภาคทณัฑ์ 

6 ผ่านการอบรมหลกัสูตรตามที ่ ก.กลาง  ก าหนด

สาระส าคญั

การคดัเลือกเพ่ือเล่ือนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดบั เช่ียวชาญ



การปรับปรุง

ต าแหน่ง

ระดบั

เช่ียวชาญ

ประเด็น
1. ผู้ด ารงต าแหน่งมีคุณสมบัติ  และระยะเวลาด ารงต าแหน่ง   

ในสายงานครบถ้วน  ผ่านการประเมินคุณลกัษณะบุคคล

2. กรณเีป็นต าแหน่งว่าง  สามารถปรับปรุงเป็น                    
ระดับช านาญการพเิศษ ได้ต่อเม่ือ

2.1 เลขทีต่ าแหน่งน้ัน เดิมเป็นต าแหน่งระดับ

ช านาญการพเิศษ  มาก่อน

2.2 ปริมาณงาน  คุณภาพของงาน  ความยุ่งยากของงาน      

ความรับผดิชอบ ไม่เปลีย่นแปลงไปจากเดิม

สาระส าคญั

การคดัเลือกเพ่ือเล่ือนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดบั เช่ียวชาญ

ในส่วน
ราชการ
ระดบัสูง



การปรับปรุง

ต าแหน่ง

ระดบั

เช่ียวชาญ

ประเด็น
3. ให้ท าการประเมิน การวเิคราะห์ค่างาน  ปริมาณงาน  คุณภาพ

ของงาน  ความยุ่งยากของงาน  ความรับผดิชอบของต าแหน่ง
น้ัน เปลีย่นไปจากเดิมถึงขนาดต้องปรับปรุงระดับต าแหน่ง
สูงขึน้  ประเมินองค์ประกอบ  4 ด้าน

3.1 หน้าทีค่วามรับผดิชอบ

3.2 ความยุ่งยากของงาน

3.3 การก ากบัตรวจสอบ

3.4 การตัดสินใจ

4.  อปท. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปรับปรุงต าแหน่ง

สาระส าคญั

การคดัเลือกเพ่ือเล่ือนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดบั เช่ียวชาญ



คณะกรรมการ

ประเมิน

ปรับปรุง

ต าแหน่ง

(5 คน)

ประเด็น

1 ปลดั อปท.  ประธาน

2 ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนักงาน          
ส่วนท้องถิน่ หรือข้าราชการพลเรือนที่ด ารงต าแหน่ง
ในสายงานที่ประเมินในระดบัไม่ต ่ากว่าระดบั
ต าแหน่งที่ขอประเมิน หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่
มีความช านาญในสายงานน้ัน จ านวน  3 คน

3 ผู้อ านวยการส านัก  ต้นสังกดั

4 ผู้รับผดิชอบงานบุคคล เป็นเลขานุการ

สาระส าคญั

การคดัเลือกเพ่ือเล่ือนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดบั เช่ียวชาญ



รายละเอยีด

การเสนอ

ปรับปรุง

ต าแหน่ง

ประเด็น

ให้ อปท. เสนอขอปรับปรุงต าแหน่งเป็นระดับเช่ียวชาญ ต่อ       
ก. จังหวัด  ประกอบด้วย

1 รายละเอยีดภารกจิ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน ทีเ่พิม่ขึน้
ถึงขนาดต้องปรับปรุงเป็นระดับเช่ียวชาญ       

2 ภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลตามกรอบแผนอตัราก าลงั 
ก่อนและหลงัการปรับปรุงต าแหน่ง

3 ผลการประเมินปรับปรุงต าแหน่งของคณะกรรมการประเมิน
ปรับปรุงต าแหน่ง 

4 ความเห็นของ นายก อปท.

5 ก.จังหวัด พจิารณาแล้ว  เสนอให้ ก.กลาง พจิารณาก่อน

สาระส าคญั

การคดัเลือกเพ่ือเล่ือนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดบั เช่ียวชาญ



เกณฑ์

การประเมิน

เพ่ือเล่ือน

ระดบั

เช่ียวชาญ

ประเด็น

1. ประเมินความรู้ทีจ่ าเป็นประจ าสายงาน ด้วยการทดสอบความรู้
ข้อเสนอการพฒันางาน โดย อปท. แต่งตั้งคณะกรรมการ
สัมภาษณ์  ประกอบด้วย

1.1 ผู้ทรงฯ ใน ก.กลาง ที่ ก.กลาง คดัเลือก   เป็นประธาน

1.2 ผู้ทรงฯ จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  หรือ

ผู้แทนส่วนราชการส่วนกลาง/ภูมิภาค ทีเ่กีย่วกบั

ลกัษณะงานของต าแหน่งทีข่อประเมิน   จ านวน  2 คน

1.3 ผู้แทนปลดัฯ ใน ก.กลาง ที่ ก.กลาง คดัเลือก   1 คน

1.4 ผู้แทนนายกฯ ใน ก.กลาง ที่ ก.กลาง คดัเลือก  1 คน

ผู้ผ่านต้องได้คะแนนจากกรรมการ  3  ใน 5  ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 60

สาระส าคญั
การคดัเลือกเพ่ือเล่ือนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดบั เช่ียวชาญ



เกณฑ์

การประเมิน

เพ่ือเล่ือน

ระดบั

เช่ียวชาญ

ประเด็น

2. ประเมินทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

โดยให้ผู้บังคบับัญชา ระดบักอง/ส านัก  ประเมิน

ตามแบบที่  ก.กลาง  ก าหนด 

ผู้ผ่านต้องได้คะแนนเฉลีย่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80

3. ประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
ระดบัช านาญการพเิศษ ย้อนหลงั ไม่ต ่ากว่าระดับดี  
อย่างน้อย  4 คร้ัง

สาระส าคญั

การคดัเลือกเพ่ือเล่ือนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดบั เช่ียวชาญ



ประเด็น สาระส าคญั

ลกัษณะ

ผลงาน

เม่ือผ่านการประเมิน  3 องค์ประกอบ แล้วให้เสนอผลงานดีเด่น

1. เป็นผลงานย้อนหลงัไม่เกนิ  3  ปี  จ านวน 1  ผลงาน

2. เป็นผลงานจากการปฏิบัติงานในความรับผดิชอบของต าแหน่ง  
สายงาน  เดียวกบัต าแหน่งทีจ่ะแต่งตั้ง

3. เป็นผลงานทีแ่สดงถึง  

3.1 การใช้ความรู้ความสามารถ      

3.2 ทักษะการปฏิบัติงานทีโ่ดดเด่น  

3.3 เกดิประโยชน์ต่อทางราชการ  ประชาชน  

3.4 การพฒันาการปฏิบัติงานในระดับทีจ่ะแต่งตั้ง

การคดัเลือกเพ่ือเล่ือนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดบั เช่ียวชาญ



คณะกรรมการ

ประเมินผลงาน

ระดับ

เช่ียวชาญ

(3  คน)

ประเด็น

ให้ อปท. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมนิผลงานจาก          
บัญชีกรรมการ ที่  ก.กลาง  ก าหนด ประกอบด้วย

1. ผู้ทรงฯ จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  หรือ

2. ผู้แทนส่วนราชการ ส่วนกลาง/ภูมภิาค 

3. เลขานุการ ก.กลาง/ผช. เลขานุการ ก.กลาง เป็นเลขานุการ 

สาระส าคญั

เกณฑ์ผ่าน

การประเมิน

ผลงาน

เป็นผู้ผ่านการประเมินผลงาน  โดย

1. ผ่านการประเมินผลงาน  2 ใน 3 ของกรรมการ  และ

2. คะแนนเฉลีย่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 และ

3. คณะกรรมการเสนอผลการประเมินให้  ก.กลาง เห็นชอบ

การคดัเลือกเพ่ือเล่ือนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดบั เช่ียวชาญ



ประเด็น สาระส าคญั

การแต่งตั้ง 1. นายก อปท. แต่งตั้ง  โดยความเห็นชอบของ ก.จังหวดั 

2. วนัที่มีผลเล่ือนระดับ ไม่ก่อนวนัที่ย่ืนผลงาน             
ต่อส านักงานเลขานุการ  ก.กลาง

กรณี

ไม่ผ่าน

การประเมิน

ผลงาน

1. ให้สามารถเสนอผลงานได้อกีคร้ังหน่ึง  ภายใน 1 ปี

2. หากพ้นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนัแจ้งผลประเมิน
ให้การประเมินคร้ังน้ันเป็นอนัยกเลกิ  หากต้องการ
คดัเลือกใหม่  ให้ด าเนินการใหม่ตั้งแต่การปรับปรุง
ต าแหน่งและการประเมินผลงาน

การคดัเลือกเพ่ือเล่ือนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดบั เช่ียวชาญ



จริพฒัน์ น้อยเพง็ 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ

Tel. 08-5121-3768   / ID LINE = JIRAPAT8888 
ส่วนมาตรฐานทัว่ไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่
ส านักพฒันาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ 


