
การคดัเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตัง้ให้

ด ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสงูข้ึน

ตามหนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว144 ลงวนัท่ี 15 สิงหาคม 2561

น.ส. บรุณี แพรโรจน์



เปรยีบเทียบเสน้ทางความกา้วหนา้ ประเภททัว่ไป  (สายงาน 1/2)

ระบบแท่ง

อาวโุส

(7)

ปฏิบติังาน

(1-4)

ช านาญงาน

(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

ประเภททัว่ไป

(ปวช. 6 ปี

ปวท. 5 ปี

ปวส. 4 ปี)

2 ปี + 8 

ปี 

2 ปี + 8 ปี 

6 ปี



เปรยีบเทียบเสน้ทางความกา้วหนา้ ประเภทวิชาการ (สาย 3/4 )

ระบบแท่ง

เช่ียวชาญ

(9)

ปฏิบติัการ

(3-5)

ช านาญการ

(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 
ช านาญการพิเศษ

(8)

2 ปี



เปรยีบเทียบเสน้ทางความกา้วหนา้ ประเภทอ านวยการทอ้งถ่ิน  (ฝ่าย/ผอ.)

ระบบแท่ง

ผอ.กอง 8

ผอ.กอง 7

ฝ่าย 7

ฝ่าย/กอง 6

ระบบซี

2 ปี 

2 ปี

4 ปี  

2 ปี 

ผอ.ส านกั 9

4/3 ปี

ตน้

(ผอ.กอง ตน้)

(กอง 6/ 7)

กลาง

(ผอ.กอง)

สงู

(ผอ.ส านกั)

ประเภทอ านวยการ

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) ขึ้น ผอ.

ตน้ 

(ฝ่าย 7+ ฝ่ายตน้  = 2 ปี)

(ฝ่าย 6+ ฝ่ายตน้  = 4 ปี)

บทเฉพาะกาล 

ฝ่ายตน้ (6/7) ขึ้น ผอ.

กลาง 

(ฝ่าย 7+ ฝ่ายตน้  = 4 ปี)

(ฝ่าย 6+ ฝ่ายตน้  = 6 ปี)

บทเฉพาะกาล 

ผอ.ตน้ (6/7) ขึ้น ผอ.กลาง

(กอง 7+ กองตน้  = 2 ปี)

(กอง 6+ กองตน้  = 6 ปี)



เปรียบเทียบเสน้ทางความกา้วหนา้ ประเภทบริหารทอ้งถ่ิน (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)  ขึ้น ปลดัตน้  

(รอง 7+ รองตน้  = 2 ปี)

(รอง 6+ รองตน้  = 4 ปี)

บทเฉพาะกาล 

รอง (6/7)  ขึ้น  รองกลาง  

(รอง 7+ รองตน้  = 4 ปี)

(รอง 6+ รองตน้  = 6 ปี)

บทเฉพาะกาล 

ปลดั (6/7)  ขึ้น  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/ปลดั 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 หรอื รอง 9)  ขึ้น  ปลดัสงู

(ปลดั 8+ ปลดักลาง  = 2 ปี )

(รองปลดั 9+ รองปลดัสงู = 1 ปี)



การเปลี่ยนต าแหนง่จาก ประเภททัว่ไป เป็น ประเภทวิชาการ

เช่ียวชาญ

(9)

ปฏิบติัการ

(3-5)

ช านาญการ

(6-7)

6 ปี   (ป.ตร ี6/ ป.โท 4)

4 ปี 

ประเภท

วิชาการ

ช านาญการพิเศษ

(8)

2 ปี 

อาวโุส

(7)

ปฏิบติังาน

(1-4)

ช านาญงาน

(5-6)

6 ปี

6

ปี 

2

ปี 

ปวช. 6 ปี

ปวท. 5 ปี

ปวส. 4 ปี

ประเภททัว่ไป



การเปลี่ยนต าแหนง่เป็น ประเภทอ านวยการทอ้งถ่ิน

ตน้

(ผอ.ตน้)

กลาง

(ผอ.)

สงู

(ผอ.)

อ านวยการทอ้งถ่ิน

4 /3ปี 

2 ปี 

ฝ่าย 7/2 ปี
ฝ่าย 6/4 ปี 

(ฝ่ายตน้)

2 ปี 

4 ปี 

เช่ียวชาญ

(9)

ปฏิบติัการ

(3-5)

ช านาญการ

(6-7)

ช านาญการพิเศษ

(8)

4 ปี 

6 ปี 

8 ปี 

วิชาการ

6 ปี /4ปี 

4 ปี 

2 ปี อาวโุส

(7)

ปฏิบติังาน

(1-4)

ช านาญงาน

(5-6)

6 ปี

4 ปี

ทัว่ไป

4 ปี 

10 ปี

2 ปี 

4 ปี 

4 /6ปี 



การเปลี่ยนต าแหน่งเป็น ประเภทบรหิารทอ้งถ่ิน

กลาง

ผอ.กลาง

ตน้

(ผอ.ตน้)

สงู

ผอ.สงู

ตน้

(ปลดัตน้)

กลาง

(ปลดักลาง)

สงู

(ปลดัสงู)

ประเภทบรหิารทอ้งถ่ิน

4 ปี /3ปี 

2 ปี 

(รองตน้)

2 ปี 

4 ปี 

(รองกลาง)

2 ปี 

(รองสงู)

2 ปี 

2 ปี 

ประเภทอ านวยการ

ทอ้งถ่ิน

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)



การเลื่อนระดบัต าแหน่งประเภททัว่ไป

ช านาญงาน

ไมต่อ้งปรบัปรงุ

ต าแหน่ง

ประเมินผลงาน

แต่งตัง้

อาวโุส

ตอ้งปรบัปรงุ

ประเมินความร ู้

ความสามารถ
ประเมินผลงาน

แต่งตัง้

น.ส. บรุณี แพรโรจน์

คณุสมบติั คณุสมบติั



คณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง

ประเภททัว่ไป ระดบัช านาญงาน

น.ส. บรุณี แพรโรจน์

ช านาญงาน

ปฏิบติังาน

ปวส. = 4 ปี

ปวท. = 5 ปี

ปวช. = 6 ปี

บตัรประวติั ช านาญงาน

ปฏิบติังานซี 1 + 2+ 3 +4

ปวส. = 4 ปี

ปวท. = 5 ปี

ปวช. = 6 ปี

ลกูครึง่

(บทเฉพาะกาล)



น.ส. บรุณี แพรโรจน์

คณุสมบติัและเง่ือนไข

ประเภททัว่ไป ระดบัช านาญงาน

1. คณุสมบติั

มีคณุสมบติั

ตรงตาม

คณุสมบติัเฉพาะ

ส าหรบัต าแหน่ง

2. เงินเดือน

เงินเดือนไม่ต ่า

กว่าขัน้ต ่า ชง.

13,470 บาท

3. ผลการ

ปฏิบติังาน

มีผลการประเมินการ

ปฏิบติัราชการยอ้นหลงั 

6 ครัง้ไม่ต ่ากว่าระดบัดี

4. โทษทางวินยั

รอบการประเมินท่ีผา่น

มาถึงแต่งตัง้ไม่ถกู

ลงโทษสงูกว่า

ภาคทณัฑ์

5. การอบรม

ผา่นหลกัสตูรท่ี

ก.กลาง ก าหนด

บทเฉพาะกาล

ใหใ้ชผ้ลการประเมินฯ

ตัง้แต่ 1 ต.ค. 59 ถึงปัจจบุนั

ยงัไม่มีหลกัสตูร

➢ ก.จงัหวดั อาจเห็นชอบแต่งตัง้

➢ เขา้อบรมในโอกาสแรก

ผา่นการคดัเลือกดว้ยวิธีการประเมินผลงานตามแบบท่ีก าหนด



น.ส. บรุณี แพรโรจน์

การประเมินผลงาน

• ยอ้นหลงัไมเ่กิน 3 ปี

• จ านวน 2 ผลงาน

• เป็นผลงานจากการปฏิบติังานในต าแหน่งท่ีจะแต่งตัง้

• เป็นผลงานท่ีแสดงถึงความร ู+้ทกัษะในระดบัท่ีจะแต่งตัง้

• เกิดประโยชนต่์อราชการ/ประชาชน/การพฒันาการปฏิบติังาน

ผลงาน

➢ พิจารณาคณุสมบติัและประเมินผลงาน ประกอบดว้ย

1. ปลดั อปท. เป็นประธาน

2. ผ ูท่ี้เป็นหรอืเคยเป็นขา้ราชการสว่นทอ้งถ่ิน/พลเรอืนท่ีด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีจะประเมินในระดบั

ไมต่ ่ากว่าระดบัต าแหน่งท่ีขอประเมิน หรอืผ ูท้รงคณุวฒิุเฉพาะดา้นท่ีมีความช านาญในสายงานนัน้ๆ

จ านวน 1 คน

3.ผ ูอ้ านวยการส านกั/กอง ตน้สงักดั

4.ผ ูร้บัผิดชอบการเจา้หนา้ท่ีเป็นเลขานกุาร

คณะกรรมการ

• ไดค้ะแนนประเมินจากกรรมการ 2 ใน 3 ไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 60

• วนัท่ีมีผลในการเลื่อนระดบัตอ้งไมก่อ่นวนัท่ีผา่นการประเมินผลงาน

จากคณะกรรมการ

เกณฑผ์า่น



น.ส. บรุณี แพรโรจน์

คณุสมบติัและเง่ือนไข

ประเภททัว่ไป ระดบัอาวโุส

1. คณุสมบติั

มีคณุสมบติั

ตรงตาม

คณุสมบติัเฉพาะ

ส าหรบัต าแหน่ง

2. เงินเดือน

เงินเดือนไม่ต ่า

กว่าขัน้ต ่า อส.

18,010 บาท

3. ผลการ

ปฏิบติังาน

มีผลการประเมินการ

ปฏิบติัราชการยอ้นหลงั 

6 ครัง้ไม่ต ่ากว่าระดบัดี

4. โทษทางวินยั

รอบการประเมินท่ีผา่น

มาถึงแต่งตัง้ไม่ถกู

ลงโทษสงูกว่า

ภาคทณัฑ์

5. การอบรม

ผา่นหลกัสตูรท่ี

ก.กลาง ก าหนด

บทเฉพาะกาล

ใหใ้ชผ้ลการประเมินฯ

ตัง้แต่ 1 ต.ค. 59 ถึงปัจจบุนั

ยงัไม่มีหลกัสตูร

➢ ก.จงัหวดั อาจเห็นชอบแต่งตัง้

➢ เขา้อบรมในโอกาสแรก

ผา่นการคดัเลือกดว้ยวิธีการประเมินความร ูค้วามสามารถและการประเมินผลงานตามแบบท่ีก าหนด



คณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง

ประเภททัว่ไป ระดบัอาวโุส

น.ส. บรุณี แพรโรจน์

อาวโุส

ช านาญงาน

6 ปี

อาวโุส

ช านาญงานซี 5 + 6

ซี 5 = 6ปี

ซี 6 = 2 ปี

ลกูครึง่

(บทเฉพาะกาล



การปรบัปรงุต าแหน่ง

ประเภททัว่ไป ระดบัอาวโุส

การปรบัปรงุ

1.เง่ือนไข

มีผ ูด้ ารงต าแหน่ง

ต าแหน่งว่าง

2. การขอ

คณะกรรมการประเมิน

องคป์ระกอบการประเมิน

3. การเสนอ รายละเอียดต่อ ก.จงัหวดั

4. ประกาศ ก.จงัหวดัเห็นชอบ
อปท.ประกาศ

ปรบัปรงุแผน

อตัราก าลงั

น.ส. บรุณี แพรโรจน์

-มีคณุสมบติั

- ผา่นการประเมิน

คณุลกัษณะของบคุคล

ต าแหน่งนัน้ตอ้งเคย

ปรบัปรงุเป็น อส.มากอ่น 

และปรมิาณคณุภาพไม่

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม



คณะกรรมการประเมินปรบัปรงุต าแหน่ง

น.ส. บรุณี แพรโรจน์

องคป์ระกอบ

• ปลดั อปท. เป็นประธาน

• ผ ูท่ี้เป็นหรอืเคยเป็นขา้ราชการ

สว่นทอ้งถ่ิน/พลเรอืนท่ีด ารง

ต าแหน่งในสายงานท่ีจะ

ประเมินในระดบัไมต่ ่ากว่า

ระดบัต าแหน่งท่ีขอประเมิน 

หรือผ ูท้รงคณุวฒิุเฉพาะดา้น

ท่ีมีความช านาญในสายงาน

นัน้ๆ จ านวน 3 คน

• ผ ูอ้ านวยการส านกั/กองตน้

สงักดั

• ผ ูร้บัผิดชอบการเจา้หนา้ท่ีเป็น

เลขานกุาร

หนา้ท่ี

• ประเมินคณุลกัษณะของ

บคุคล

• ลกัษณะหนา้ท่ีความ

รบัผิดชอบ ปรมิาณงาน

คณุภาพของงาน ความ

ย ุง่ยากของงาน ความร ู้

ความสามารถท่ี

ตอ้งการของต าแหน่ง

นัน้ เปลี่ยนแปลงใน

สาระส าคญัมากถึง

ขนาดจะตอ้งปรบัปรงุ

ต าแหน่ง

องคป์ระกอบการประเมิน

• หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ 

(๓๐)

• ความย ุง่ยากของงาน 

(๓๐)

• การก ากบัตรวจสอบ 

(๒๐)

• การตดัสินใจ (๒๐)

• เกณฑผ์า่น ๘๐ คะแนน



การประเมินคณุลกัษณะของบคุคล

๑. ความรบัผิดชอบ (๑๕)

๒. ความประพฤติ (๑๕)

๓. การท างานรว่มกบัผ ูอ่ื้น (๑๕)

๔. การแกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจ

(๑๕)

น.ส. บรุณี แพรโรจน์

๕. การพฒันาตนเอง (๑๐)

๖. ความเสียสละ (๑๐)

๗. ความสามารถในการสื่อ

ความหมาย (๑๐)

๘. ความคิดรเิริ่ม (๑๐)

เกณฑผ์า่น

อส. ระดบัดี ๘๐ - ๘๙ คะแนน



รายละเอียดเสนอต่อ ก.จงัหวดั

รายละเอียดของภารกิจ ปรมิาณงาน และคณุภาพของงานท่ี

เพ่ิมข้ึนจนถึงขนาดตอ้งท าใหมี้การปรบัปรงุการก าหนด

ต าแหน่งนัน้เป็นระดบัอาวโุส

ภาระค่าใชจ้่ายดา้นการบรหิารงานบคุคลตามกรอบแผน

อตัราก าลงัในปีปัจจบุนัและภายหลงัจากมีการปรบัปรงุการ

ก าหนดระดบัต าแหน่งนัน้แลว้

ผลการประเมินของคณะกรรมการปรบัปรงุ

ต าแหน่งและความเห็นของนายกอปท.

น.ส. บรุณี แพรโรจน์



การประเมินความร ูค้วามสามารถ

เสนอวิสยัทศัน ์

ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงขอ้เสนอในการน า

ความร ูท่ี้จ าเป็นในระดบัท่ีจะ

แต่งตัง้ไปใชใ้นการปฏิบติังานใน

อนาคต

1. ความร ูท่ี้จ าเป็น

ประจ าสายงาน

ประเมินจากทกัษะท่ีจ าเป็น

ส าหรบัการปฏิบติังานใน

ต าแหน่งนัน้

2. ทกัษะ
3. สมรรถนะ

น.ส. บรุณี แพรโรจน์

อปท.

ตัง้คณะกรรมการประเมิน

วิสยัทศัน์

ผอ.ส านกั/กอง

ประเมินทกัษะ (ตามแบบ)

ผลการประเมิน

ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 80

พิจารณาจากผลการ

ประเมินการปฏิบติัราชการ

ประจ าปียอ้นหลงั

ไมต่ ่ากว่าระดบัดี

ไมน่อ้ยกว่า 6 ครัง้



น.ส. บรุณี แพรโรจน์

คณะกรรมการประเมินวิสยัทศัน์

• ผ ูแ้ทนสว่นราชการระดบัสว่นกลางหรอืสว่นภมิูภาคท่ี ก.จงัหวดั 

คดัเลือก ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะงานท่ีประเมิน ด ารงต าแหน่ง          

ไมต่ ่ากว่าระดบัต าแหน่งท่ีขอประเมิน เป็นประธาน

• ปลดั อปท. และผ ูอ้ านวยการส านกั/กอง ท่ีผ ูน้ัน้สงักดั เป็นกรรมการ

• ผ ูร้บัผิดชอบงานบรหิารงานบคุคล เป็นเลขานกุาร

องคป์ระกอบ

• ประเมินวิสยัทศัน ์(ตามแบบ)หนา้ท่ี

• ไดค้ะแนนประเมินจากกรรมการ 2 ใน 3 ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 60เกณฑผ์า่น



น.ส. บรุณี แพรโรจน์

การประเมินผลงาน ระดบัอาวโุส

• จดัท าผลงานทางวิชาการ จ านวน 1 ผลงาน

• ยอ้นหลงัไมเ่กิน 3 ปี

• เป็นผลงานจากการปฏิบติังานในต าแหน่งท่ีขอประเมิน

• เป็นผลงานท่ีแสดงถึงความร ู+้ทกัษะในระดบัท่ีจะแต่งตัง้

• เกิดประโยชนต่์อราชการ/ประชาชน/การพฒันาการปฏิบติังาน

ผลงาน

➢อปท. แต่งตัง้จากบญัชีกรรมการประเมินผลงานท่ี ก.จงัหวดั ก าหนด จ านวน  3 คน

1. ผ ูท้รงคณุวฒิุจากสถาบนัการศึกษาของรฐั สาขาวิชาท่ีเกี่ยวขอ้ง หรอื

2. ผ ูแ้ทนสว่นราชการระดบัสว่นกลางหรอืสว่นภมิูภาคท่ีเกี่ยวขอ้งกบัลกัษณะงานระดบั     

ไมต่ ่ากว่าท่ีขอประเมิน

3.ผ ูช้่วยเลขานกุาร ก.จงัหวดั เป็นเลขานกุาร

คณะกรรมการ

• ไดค้ะแนนประเมินจากกรรมการ 2 ใน 3 ไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 70

• ไมผ่า่น เสนอไดอี้ก 1 ครัง้ภายใน 1 ปี นบัแต่แจง้ผล ไมเ่สนอหรอืเสนอแลว้ไมผ่า่น ใหย้กเลิก 

ประเมินใหมท่ัง้กระบวนการ

• วนัท่ีมีผลในการเลื่อนระดบัตอ้งไมก่อ่นวนัท่ียืน่ผลงานครบถว้นสมบรูณ ์ถือวนัประทบัตรา

ของสนง.เลขานกุาร ก.จงัหวดั

เกณฑผ์า่น



การเลื่อนระดบัต าแหน่งประเภทวิชาการ

ช านาญการ

ไมต่อ้งปรบัปรงุ

ต าแหน่ง

ประเมินผลงาน

แต่งตัง้

ช านาญการ

พิเศษ

ตอ้งปรบัปรงุ

ประเมินความร ู้

ความสามารถ
ประเมินผลงาน

แต่งตัง้

เช่ียวชาญ

ตอ้งปรบัปรงุ

ประเมินความร ู้

ความสามารถ
ประเมินผลงาน

ก.กลาง

เห็นชอบ
แต่งตัง้

น.ส. บรุณี แพรโรจน์

คณุสมบติั คณุสมบติั คณุสมบติั



น.ส. บรุณี แพรโรจน์

คณุสมบติัและเง่ือนไข

ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการ

1. คณุสมบติั

มีคณุสมบติั

ตรงตาม

คณุสมบติัเฉพาะ

ส าหรบัต าแหน่ง

2. เงินเดือน

เงินเดือนไม่ต ่า

กว่าขัน้ต ่า ชก.

15,050 บาท

3. ผลการ

ปฏิบติังาน

มีผลการประเมินการ

ปฏิบติัราชการยอ้นหลงั 

6 ครัง้ไม่ต ่ากว่าระดบัดี

4. โทษทางวินยั

รอบการประเมินท่ีผา่น

มาถึงแต่งตัง้ไม่ถกู

ลงโทษสงูกว่า

ภาคทณัฑ์

5. การอบรม

ผา่นหลกัสตูรท่ี

ก.กลาง ก าหนด

บทเฉพาะกาล

ใหใ้ชผ้ลการประเมินฯ

ตัง้แต่ 1 ต.ค. 59 ถึงปัจจบุนั

ยงัไม่มีหลกัสตูร

➢ ก.จงัหวดั อาจเห็นชอบแต่งตัง้

➢ เขา้อบรมในโอกาสแรก

ผา่นการคดัเลือกดว้ยวิธีการประเมินผลงานตามแบบท่ีก าหนด



คณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง

ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการ

น.ส. บรุณี แพรโรจน์

ช านาญการ

ปฏิบติัการ

ป.เอก = 2 ปี

ป.โท = 4 ปี

ป.ตร ี= 6 ปี

บตัรประวติั ช านาญการ

ปฏิบติัการซี 3 + 4 + 5

ป.เอก = 2 ปี

ป.โท = 4 ปี

ป.ตร ี= 6 ปี

ลกูครึง่

(บทเฉพาะกาล

เกื้อกลู)



การพิจารณาระยะเวลาเก้ือกลูเพ่ือการเลื่อนระดบั/

การยา้ย/การโอน/การรบัโอน

(ว 61 ลงวนัท่ี  29 ธนัวาคม 2558)

1. ก าหนดงานท่ีเกี่ยวขอ้ง กรณีคณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

ก าหนดใหเ้ป็นผ ูป้ฏิบติังานหรอืงานอ่ืนท่ีเกี่ยวขอ้งมาแลว้    

ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 

2. ก าหนดต าแหน่งท่ีมีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบเกี่ยวขอ้งเกื้อกลูกนั 

โดยน าระยะเวลาด ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืนท่ีเริม่ตน้จาก

ประเภทเดียวกนั เป็นระยะเวลาขัน้ต ่า ในการเลื่อนระดบัสงูข้ึน



3. การเลื่อนระดบัประเภทวิชาการ ใหน้ าระยะเวลาประเภท

ทัว่ไปมานบัรวมเป็นระยะเวลาขัน้ต ่าได ้

- ตอ้งด ารงต าแหน่งในสายงาน และปฏิบติัหนา้ท่ีใน

ต าแหน่งท่ีจะแต่งตัง้ มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี

- นบัระยะเวลาประเภททัว่ไปไดไ้ม่กอ่นวนัท่ีมีวฒิุปรญิญา 

และด ารงต าแหน่งระดบัช านาญงานข้ึนไป

- นบัระยะเวลาไดค้รึง่หน่ึง







น.ส. บรุณี แพรโรจน์

การประเมินผลงาน

• ยอ้นหลงัไมเ่กิน 3 ปี

• จ านวน 2 ผลงาน

• เป็นผลงานจากการปฏิบติังานในต าแหน่งท่ีจะแต่งตัง้

• เป็นผลงานท่ีแสดงถึงความร ู+้ทกัษะในระดบัท่ีจะแต่งตัง้

• เกิดประโยชนต่์อราชการ/ประชาชน/การพฒันาการปฏิบติังาน

ผลงาน

➢ พิจารณาคณุสมบติัและประเมินผลงาน ประกอบดว้ย

1. ปลดั อปท. เป็นประธาน

2. ผ ูท่ี้เป็นหรอืเคยเป็นขา้ราชการสว่นทอ้งถ่ิน/พลเรอืนท่ีด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีจะประเมินในระดบั

ไมต่ ่ากว่าระดบัต าแหน่งท่ีขอประเมิน หรอืผ ูท้รงคณุวฒิุเฉพาะดา้นท่ีมีความช านาญในสายงานนัน้ๆ

จ านวน 1 คน

3.ผ ูอ้ านวยการส านกั/กอง ตน้สงักดั

4.ผ ูร้บัผิดชอบการเจา้หนา้ท่ีเป็นเลขานกุาร

คณะกรรมการ

• ไดค้ะแนนประเมินจากกรรมการ 2 ใน 3 ไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 60

• วนัท่ีมีผลในการเลื่อนระดบัตอ้งไมก่อ่นวนัท่ีผา่นการประเมินผลงาน

จากคณะกรรมการ

เกณฑผ์า่น



น.ส. บรุณี แพรโรจน์

คณุสมบติัและเง่ือนไข

ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการพิเศษ

1. คณุสมบติั

มีคณุสมบติั

ตรงตาม

คณุสมบติัเฉพาะ

ส าหรบัต าแหน่ง

2. เงินเดือน

เงินเดือนไม่ต ่า

กว่าขัน้ต ่า ชพ.

21,550 บาท

3. ผลการ

ปฏิบติังาน

มีผลการประเมินการ

ปฏิบติัราชการยอ้นหลงั 

6 ครัง้ไม่ต ่ากว่าระดบัดี

4. โทษทางวินยั

รอบการประเมินท่ีผา่น

มาถึงแต่งตัง้ไม่ถกู

ลงโทษสงูกว่า

ภาคทณัฑ์

5. การอบรม

ผา่นหลกัสตูรท่ี

ก.กลาง ก าหนด

บทเฉพาะกาล

ใหใ้ชผ้ลการประเมินฯ

ตัง้แต่ 1 ต.ค. 59 ถึงปัจจบุนั

ยงัไม่มีหลกัสตูร

➢ ก.จงัหวดั อาจเห็นชอบแต่งตัง้

➢ เขา้อบรมในโอกาสแรก

ผา่นการคดัเลือกดว้ยวิธีการประเมินความร ูค้วามสามารถและการประเมินผลงานตามแบบท่ีก าหนด

เง่ือนไข ท กบั อบต. 

ผอ.ตอ้งเป็น

ระดบักลางข้ึนไป



คณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง

ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการพิเศษ

น.ส. บรุณี แพรโรจน์

ช านาญการพิเศษ

ช านาญการ

4 ปี

ช านาญการพิเศษ

ช านาญการซี 6 + 7

ลกูครึง่

(บทเฉพาะกาล)

4 ปี



การปรบัปรงุต าแหน่ง

ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการพิเศษ

การปรบัปรงุ

1.เง่ือนไข

มีผ ูด้ ารงต าแหน่ง

ต าแหน่งว่าง

2. การขอ

คณะกรรมการประเมิน

องคป์ระกอบการประเมิน

3. การเสนอ รายละเอียดต่อ ก.จงัหวดั

4. ประกาศ ก.จงัหวดัเห็นชอบ
อปท.ประกาศ

ปรบัปรงุแผน

อตัราก าลงั

น.ส. บรุณี แพรโรจน์

-มีคณุสมบติั

- ผา่นการประเมิน

คณุลกัษณะของบคุคล

ต าแหน่งนัน้ตอ้งเคย

ปรบัปรงุเป็น ชพ.มากอ่น 

และปรมิาณคณุภาพไม่

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม



คณะกรรมการประเมินปรบัปรงุต าแหน่ง

น.ส. บรุณี แพรโรจน์

องคป์ระกอบ

• ปลดั อปท. เป็นประธาน

• ผ ูท่ี้เป็นหรอืเคยเป็น

ขา้ราชการสว่นทอ้งถ่ิน/พล

เรอืนท่ีด ารงต าแหน่งในสาย

งานท่ีจะประเมินในระดบัไม่

ต ่ากว่าระดบัต าแหน่งท่ีขอ

ประเมิน หรอืผ ูท้รงคณุวฒิุ

เฉพาะดา้นท่ีมีความช านาญ

ในสายงานนัน้ๆ จ านวน 3 

คน

• ผ ูอ้ านวยการส านกั/กองตน้

สงักดั

• ผ ูร้บัผิดชอบการเจา้หนา้ท่ี

เป็นเลขานกุาร

หนา้ท่ี

• ประเมินคณุลกัษณะของ

บคุคล

• ลกัษณะหนา้ท่ีความ

รบัผิดชอบ ปรมิาณงาน

คณุภาพของงาน ความ

ย ุง่ยากของงาน ความร ู้

ความสามารถท่ี

ตอ้งการของต าแหน่ง

นัน้ เปลี่ยนแปลงใน

สาระส าคญัมากถึง

ขนาดจะตอ้งปรบัปรงุ

ต าแหน่ง

องคป์ระกอบการประเมิน

• หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ (๓๐)

• ความย ุง่ยากของงาน (๓๐) 

• การก ากบัตรวจสอบ (๒๐)

• การตดัสินใจ (๓๐)

เกณฑผ์า่น

ชพ. ๘๐ คะแนน



การประเมินคณุลกัษณะของบคุคล

๑. ความรบัผิดชอบ (๑๕)

๒. ความประพฤติ (๑๕)

๓. การท างานรว่มกบัผ ูอ่ื้น (๑๕)

๔. การแกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจ

(๑๕)

น.ส. บรุณี แพรโรจน์

๕. การพฒันาตนเอง (๑๐)

๖. ความเสียสละ (๑๐)

๗. ความสามารถในการสื่อ

ความหมาย (๑๐)

๘. ความคิดรเิริ่ม (๑๐)

เกณฑผ์า่น

ชพ. ระดบัดี ๘๐ - ๘๙ คะแนน



รายละเอียดเสนอต่อ ก.จงัหวดั

รายละเอียดของภารกิจ ปรมิาณงาน และคณุภาพของงานท่ี

เพ่ิมข้ึนจนถึงขนาดตอ้งท าใหมี้การปรบัปรงุการก าหนด

ต าแหน่งนัน้เป็นระดบัช านาญการพิเศษ

ภาระค่าใชจ้่ายดา้นการบรหิารงานบคุคลตามกรอบแผน

อตัราก าลงัในปีปัจจบุนัและภายหลงัจากมีการปรบัปรงุการ

ก าหนดระดบัต าแหน่งนัน้แลว้

ผลการประเมินของคณะกรรมการปรบัปรงุ

ต าแหน่งและความเห็นของนายกอปท.

น.ส. บรุณี แพรโรจน์



การประเมินความร ูค้วามสามารถ

เสนอวิสยัทศัน ์

ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงขอ้เสนอในการน า

ความร ูท่ี้จ าเป็นในระดบัท่ีจะ

แต่งตัง้ไปใชใ้นการปฏิบติังานใน

อนาคต

1. ความร ูท่ี้จ าเป็น

ประจ าสายงาน

ประเมินจากทกัษะท่ีจ าเป็น

ส าหรบัการปฏิบติังานใน

ต าแหน่งนัน้

2. ทกัษะ
3. สมรรถนะ

น.ส. บรุณี แพรโรจน์

อปท.

ตัง้คณะกรรมการประเมิน

วิสยัทศัน์

ผอ.ส านกั/กอง

ประเมินทกัษะ (ตามแบบ)

ผลการประเมิน

ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 80

พิจารณาจากผลการ

ประเมินการปฏิบติัราชการ

ประจ าปียอ้นหลงั

ไมต่ ่ากว่าระดบัดี

ไมน่อ้ยกว่า 6 ครัง้



น.ส. บรุณี แพรโรจน์

คณะกรรมการประเมินวิสยัทศัน์

• ผ ูแ้ทนสว่นราชการระดบัสว่นกลางหรอืสว่นภมิูภาคท่ี ก.จงัหวดั 

คดัเลือก ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะงานท่ีประเมิน ด ารงต าแหน่ง          

ไมต่ ่ากว่าระดบัต าแหน่งท่ีขอประเมิน เป็นประธาน

• ปลดั อปท. และผ ูอ้ านวยการส านกั/กอง ท่ีผ ูน้ัน้สงักดั เป็นกรรมการ

• ผ ูร้บัผิดชอบงานบรหิารงานบคุคล เป็นเลขานกุาร

องคป์ระกอบ

• ประเมินวิสยัทศัน ์(ตามแบบ)หนา้ท่ี

• ไดค้ะแนนประเมินจากกรรมการ 2 ใน 3 ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 60เกณฑผ์า่น



น.ส. บรุณี แพรโรจน์

การประเมินผลงาน ระดบัช านาญการพิเศษ

• จดัท าผลงานทางวิชาการ จ านวน 2 ผลงาน

• ยอ้นหลงัไมเ่กิน 3 ปี

• เป็นผลงานจากการปฏิบติังานในต าแหน่งท่ีขอประเมิน

• เป็นผลงานท่ีแสดงถึงความร ู+้ทกัษะในระดบัท่ีจะแต่งตัง้

• เกิดประโยชนต่์อราชการ/ประชาชน/การพฒันาการปฏิบติังาน

ผลงาน

อปท. แต่งตัง้จากบญัชีกรรมการประเมินผลงานท่ี ก.จงัหวดั ก าหนด จ านวน  3 คน

1. ผ ูท้รงคณุวฒิุจากสถาบนัการศึกษาของรฐั สาขาวิชาท่ีเกี่ยวขอ้ง หรอื

2. ผ ูแ้ทนสว่นราชการระดบัสว่นกลางหรอืสว่นภมิูภาคท่ีเกี่ยวขอ้งกบัลกัษณะงานระดบั     

ไมต่ ่ากว่าท่ีขอประเมิน

3.ผ ูช้่วยเลขานกุาร ก.จงัหวดั เป็นเลขานกุาร

คณะกรรมการ

• ไดค้ะแนนประเมินจากกรรมการ 2 ใน 3 ไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 70

• ไมผ่า่น เสนอไดอี้ก 1 ครัง้ภายใน 1 ปี นบัแต่แจง้ผล ไมเ่สนอหรอืเสนอแลว้ไมผ่า่น ใหย้กเลิก 

ประเมินใหมท่ัง้กระบวนการ

• วนัท่ีมีผลในการเลื่อนระดบัตอ้งไมก่อ่นวนัท่ียืน่ผลงานครบถว้นสมบรูณ ์ถือวนัประทบัตรา

ของสนง.เลขานกุาร ก.จงัหวดั

เกณฑผ์า่น



น.ส. บรุณี แพรโรจน์

คณุสมบติัและเง่ือนไข

ประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญ

1. คณุสมบติั

มีคณุสมบติั

ตรงตาม

คณุสมบติัเฉพาะ

ส าหรบัต าแหน่ง

2. เงินเดือน

เงินเดือนไม่ต ่า

กว่าขัน้ต ่า ชช.

24,400 บาท

3. ผลการ

ปฏิบติังาน

มีผลการประเมินการ

ปฏิบติัราชการยอ้นหลงั 

4 ครัง้ไม่ต ่ากว่าระดบัดี

4. โทษทางวินยั

รอบการประเมินท่ีผา่น

มาถึงแต่งตัง้ไม่ถกู

ลงโทษสงูกว่า

ภาคทณัฑ์

5. การอบรม

ผา่นหลกัสตูรท่ี

ก.กลาง ก าหนด

บทเฉพาะกาล

ใหใ้ชผ้ลการประเมินฯ

ตัง้แต่ 1 ต.ค. 59 ถึงปัจจบุนั

ยงัไม่มีหลกัสตูร

➢ ก.จงัหวดั อาจเห็นชอบแต่งตัง้

➢ เขา้อบรมในโอกาสแรก

ผา่นการคดัเลือกดว้ยวิธีการประเมินความร ูค้วามสามารถและการประเมินผลงานตามแบบท่ีก าหนด

เง่ือนไข จ. กบั ท. 

ผอ.ตอ้งเป็นระดบัสงู

ข้ึนไป



คณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง

ประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญ

น.ส. บรุณี แพรโรจน์

เช่ียวชาญ

ช านาญการพิเศษ

2 ปี

เช่ียวชาญ

ช านาญการ

พิเศษ
ซี 8

ลกูครึง่

(บทเฉพาะกาล)

2 ปี



การปรบัปรงุต าแหน่ง

ประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญ

การปรบัปรงุ

1.เง่ือนไข

มีผ ูด้ ารงต าแหน่ง

ต าแหน่งว่าง

2. การขอ

คณะกรรมการประเมิน

องคป์ระกอบการประเมิน

3. การเสนอ รายละเอียดเสนอต่อ ก.กลาง

4. ประกาศ ก.กลางเห็นชอบ
อปท.ประกาศปรบัปรงุ

แผนอตัราก าลงั

น.ส. บรุณี แพรโรจน์

-มีคณุสมบติั

- ผา่นการประเมิน

คณุลกัษณะของบคุคล

ต าแหน่งนัน้ตอ้งเคย

ปรบัปรงุเป็น ชช. มากอ่น 

และปรมิาณคณุภาพไม่

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ก.จงัหวดัเห็นชอบรายงาน

ก.กลาง พิจารณา



คณะกรรมการประเมินปรบัปรงุต าแหน่ง

น.ส. บรุณี แพรโรจน์

องคป์ระกอบ

• ปลดั อปท. เป็นประธาน

• ผ ูท่ี้เป็นหรอืเคยเป็น

ขา้ราชการสว่นทอ้งถ่ิน/พล

เรอืนท่ีด ารงต าแหน่งในสาย

งานท่ีจะประเมินในระดบัไม่

ต ่ากว่าระดบัต าแหน่งท่ีขอ

ประเมิน หรอืผ ูท้รงคณุวฒิุ

เฉพาะดา้นท่ีมีความช านาญ

ในสายงานนัน้ๆ จ านวน 3 

คน

• ผ ูอ้ านวยการส านกัตน้สงักดั

• ผ ูร้บัผิดชอบการเจา้หนา้ท่ี

เป็นเลขานกุาร

หนา้ท่ี

• ประเมินคณุลกัษณะของ

บคุคล

• ลกัษณะหนา้ท่ีความ

รบัผิดชอบ ปรมิาณงาน

คณุภาพของงาน ความ

ย ุง่ยากของงาน ความร ู้

ความสามารถท่ี

ตอ้งการของต าแหน่ง

นัน้ เปลี่ยนแปลงใน

สาระส าคญัมากถึง

ขนาดจะตอ้งปรบัปรงุ

ต าแหน่ง

องคป์ระกอบการประเมิน

• หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ (๓๐)

• ความย ุง่ยากของงาน (๓๐) 

• การก ากบัตรวจสอบ (๒๐)

• การตดัสินใจ (๓๐)

• เกณฑผ์า่น ๙๐ คะแนน



การประเมินคณุลกัษณะของบคุคล

๑. ความรบัผิดชอบ (๑๕)

๒. ความประพฤติ (๑๕)

๓. การท างานรว่มกบัผ ูอ่ื้น (๑๕)

๔. การแกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจ

(๑๕)

น.ส. บรุณี แพรโรจน์

๕. การพฒันาตนเอง (๑๐)

๖. ความเสียสละ (๑๐)

๗. ความสามารถในการสื่อ

ความหมาย (๑๐)

๘. ความคิดรเิริ่ม (๑๐)

เกณฑผ์า่น

ชช. ระดบัดีมาก ๙๐ - ๑๐๐ คะแนน



รายละเอียดเสนอต่อ ก.กลาง

รายละเอียดของภารกิจ ปรมิาณงาน และคณุภาพของงานท่ี

เพ่ิมข้ึนจนถึงขนาดตอ้งท าใหมี้การปรบัปรงุการก าหนด

ต าแหน่งนัน้เป็นระดบัเช่ียวชาญ

ภาระค่าใชจ้่ายดา้นการบรหิารงานบคุคลตามกรอบแผน

อตัราก าลงัในปีปัจจบุนัและภายหลงัจากมีการปรบัปรงุการ

ก าหนดระดบัต าแหน่งนัน้แลว้

ผลการประเมินของคณะกรรมการปรบัปรงุ

ต าแหน่งและความเห็นของนายกอปท.

น.ส. บรุณี แพรโรจน์



การประเมินความร ูค้วามสามารถ

การสมัภาษณ์

ทดสอบเพ่ือวดัความร ูเ้กี่ยวกบั

ขอ้เสนอการพฒันางาน หรือ

ปรบัปรงุงาน

1. ความร ูท่ี้จ าเป็น

ประจ าสายงาน

ประเมินจากทกัษะท่ีจ าเป็น

ส าหรบัการปฏิบติังานใน

ต าแหน่งนัน้

2. ทกัษะ
3. สมรรถนะ

น.ส. บรุณี แพรโรจน์

ก.กลาง

ตัง้คณะกรรมการสมัภาษณ์

ผอ.ส านกั

ประเมินทกัษะ (ตามแบบ)

ผลการประเมิน

ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 80

พิจารณาจากผลการ

ประเมินการปฏิบติัราชการ

ประจ าปียอ้นหลงั

ไมต่ ่ากว่าระดบัดี

ไมน่อ้ยกว่า 4 ครัง้



น.ส. บรุณี แพรโรจน์

คณะกรรมการสมัภาษณท่ี์ ก.กลางแต่งตัง้

• ผ ูท้รงคณุวฒิุใน ก.ท. ท่ี ก.ท. คดัเลือก 1 คน เป็นประธาน

• ผ ูท้รงคณุวฒิุจากสถาบนัการศึกษาของรฐัในสาขาท่ีเกี่ยวขอ้ง หรือผ ูแ้ทน

สว่นกลางหรือสว่นภมิูภาคท่ีลกัษณะงานเกี่ยวขอ้งต าแหน่งอยา่งนอ้ยเท่ากบั

ต าแหน่งท่ีขอประเมิน จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ

• ผ ูแ้ทนนายกอปท. ใน ก.ท. ท่ี ก.ท. คดัเลือก 1 คน เป็นกรรมการ

• ผ ูแ้ทนปลดั อปท. ใน ก.ท. ท่ี ก.ท. คดัเลือก 1 คน เป็นกรรมการ

• เลขานกุาร ก.กลาง หรือผ ูช้่วยเลขานกุารท่ี เลขานกุารมอบหมายเป็น

เลขานกุาร

องคป์ระกอบ

• ทดสอบเพ่ือวดัความร ูเ้ก่ียวกบัขอ้เสนอการพฒันางาน หรอืปรบัปรงุงานหนา้ท่ี

• ไดค้ะแนนประเมินจากกรรมการ 3 ใน 5 ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 60
เกณฑผ์า่น



น.ส. บรุณี แพรโรจน์

การประเมินผลงาน ระดบัเช่ียวชาญ

• จดัท าผลงานทางวิชาการ จ านวน 2 ผลงาน

• ยอ้นหลงัไมเ่กิน 3 ปี

• เป็นผลงานจากการปฏิบติังานในต าแหน่งท่ีขอประเมิน

• เป็นผลงานท่ีแสดงถึงความร ู+้ทกัษะในระดบัท่ีจะแต่งตัง้

• เกิดประโยชนต่์อราชการ/ประชาชน/การพฒันาการปฏิบติังาน

ผลงาน

➢อปท. แต่งตัง้จากบญัชีกรรมการประเมินผลงานท่ี ก.กลาง ก าหนด จ านวน  3 คน

1. ผ ูท้รงคณุวฒิุจากสถาบนัการศึกษาของรฐั สาขาวิชาท่ีเกี่ยวขอ้ง หรอื

2. ผ ูแ้ทนสว่นราชการระดบัสว่นกลางหรอืสว่นภมิูภาคท่ีเกี่ยวขอ้งกบัลกัษณะงานระดบั     

อยา่งนอ้ยเท่ากบัต าแหน่งท่ีขอประเมิน

3.เลขานกุาร ก.กลาง หรอืผ ูช้่วยเลขานกุารท่ี เลขานกุารมอบหมายเป็นเลขานกุาร

คณะกรรมการ

• ไดค้ะแนนประเมินจากกรรมการ 2 ใน 3 ไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 80

• ไมผ่า่น เสนอไดอี้ก 1 ครัง้ภายใน 1 ปี นบัแต่แจง้ผล ไมเ่สนอหรอืเสนอแลว้ไมผ่า่น ใหย้กเลิก 

ประเมินใหมท่ัง้กระบวนการ

• วนัท่ีมีผลในการเลื่อนระดบัตอ้งไมก่อ่นวนัท่ียืน่ผลงานครบถว้นสมบรูณ ์ถือวนัประทบัตรา

ของสนง.เลขานกุาร ก.กลาง

เกณฑผ์า่น



ก าหนดกล ุม่ต าแหน่งในสายงานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ประกาศมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกบัการคดัเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตัง้พนกังานสว่นทอ้งถ่ินใหด้ ารง

ต าแหน่งท่ีสงูข้ึนในสายงานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ. 2562

โดยแบ่งออกเป็น 5 กล ุม่ ดงัน้ี

1. กล ุ่มงานด้านวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ จ านวน 2 สายงาน คือ สายงานวิชาการคอมพิวเตอร ์และสายงาน

วิทยาศาสตร ์     

2. กล ุ่มงานดา้นวิศวกรรมและเทคโนโลยี จ านวน 6 สายงาน คือ สายงานวิศวกรรมโยธา สายงานวิศวกรรมไฟฟ้า 

สายงานวิศวกรรมเครือ่งกล สายงานวิศวกรรมสขุาภิบาล สายงานสถาปัตยกรรม และสายงานผงัเมือง

3. กล ุ่มงานดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพและการแพทย ์จ านวน 12 สายงาน คือ     สายงานวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

สายงานเภสชักรรม สายงานวิชาการสขุาภิบาล สายงานการพยาบาลวิชาชีพ     สายงานแพทย ์สายงานทนัตแพทย ์

สายงานวิชาการสาธารณสขุ สายงานรงัสีการแพทย ์สายงานกายภาพบ าบดั สายงานเทคนิคการแพทย ์สายงาน

แพทยแ์ผนไทย และสายงานโภชนาการ 

4. กล ุ่มวิทยาศาสตรก์ารเกษตร จ านวน 3 สายงาน คือ สายงานนายสตัวแพทย ์ สายงานวิชาการเกษตร และสาย

งานวิชาการประมง

5. กล ุม่อ่ืนท่ี ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด



การเลื่อนระดบัต าแหน่งประเภทวิชาการ ต าแหน่งสายงาน

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ช านาญการ

(เพ่ือรบัเงินวิชาชีพ)

ไมต่อ้งปรบัปรงุ

ต าแหน่ง

เขียนวิสยัทศัน์

ผลงานทางวิชาการ 

(วิจยัและพฒันา)

แต่งตัง้

ช านาญการพิเศษ

ตอ้งปรบัปรงุ

ประเมินความร ู้

ความสามารถ

ประเมินผลงาน

(วิจยัและพฒันา)

แต่งตัง้

เช่ียวชาญ

ตอ้งปรบัปรงุ

ประเมินความร ู้

ความสามารถ

ประเมินผลงาน

(วิจยัและพฒันา)

แต่งตัง้

น.ส. บรุณี แพรโรจน์

ก.จงัหวดั

เห็นชอบ

คณุสมบติั
คณุสมบติัคณุสมบติั

ก.กลาง

เห็นชอบ



น.ส. บรุณี แพรโรจน์

คณุสมบติัและเง่ือนไข

ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการ

เพ่ือรบัเงินประจ าต าแหน่งประเภทวิชาชีพ

1. คณุสมบติั

มีคณุสมบติั

ตรงตาม

คณุสมบติัเฉพาะ

ส าหรบัต าแหน่ง

ด ารงต าแหน่งท่ีรบัเงิน

มาแลว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี

ไมน่บัเกื้อกลู

2. ด ารงต าแหน่งประเภท

วิชาชีพ

มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 

และตอ้งไม่หมดอาย ุ

สายงานวิศวกรรมและสถาปนิกตอ้ง

มีใบอนญุาตไมต่ ากว่าประเภท

สามญั

3. โทษทางวินยั

รอบการประเมินท่ีผา่น

มาถึงวนัท่ีมีค าสัง่ไดร้บัเงิน

ประจ าต าแหน่งตอ้งไมถ่กู

ลงโทษสงูกว่าภาคทณัฑ์

4. ผา่นการประเมิน

คณุลกัษณะของบคุคล

คะแนนไม่ต ่ากว่า

รอ้ยละ 60

ไดร้บัเงินประจ าต าแหน่งประเภทวิชาชีพดว้ยวิธีการเขียนวิสยัทศันแ์ละประเมินผลงาน



น.ส. บรุณี แพรโรจน์

การประเมินวิสยัทศัน์

• ผ ูแ้ทนสว่นราชการระดบัสว่นกลางหรอืสว่นภมิูภาคท่ี ก.จงัหวดั 

คดัเลือก ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะงานท่ีประเมิน ด ารงต าแหน่ง          

ไมต่ ่ากว่าระดบัต าแหน่งท่ีขอประเมิน เป็นประธาน

• ปลดั อปท. และผ ูอ้ านวยการส านกั/กอง ท่ีผ ูน้ัน้สงักดั เป็นกรรมการ

• ผ ูร้บัผิดชอบงานบรหิารงานบคุคล เป็นเลขานกุาร

องคป์ระกอบ

• ประเมินวิสยัทศัน ์(ตามแบบ)
หนา้ท่ี

• ไดค้ะแนนประเมินจากกรรมการ 2 ใน 3 ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 60เกณฑผ์า่น



น.ส. บรุณี แพรโรจน์

การประเมินผลงาน

• ผลงานวิจยัและพฒันาหรือค่างานเทียบไดก้บังานวิจยั

• ยอ้นหลงัไมเ่กิน 3 ปี จ านวน 2 ผลงาน

• เป็นผลงานจากการปฏิบติังานในต าแหน่งท่ีจะแต่งตัง้ (ไมน่บัต าแหน่งเกื้อกลู)

• เป็นผลงานท่ีแสดงถึงความร ู+้ทกัษะในระดบัท่ีจะแต่งตัง้

• เกิดประโยชนต่์อราชการ/ประชาชน/การพฒันาการปฏิบติังาน

ผลงาน

อปท. แต่งตัง้จากบญัชีกรรมการประเมินผลงานท่ี ก.จงัหวดั ก าหนด จ านวน  3 คน

1. ผ ูท้รงคณุวฒิุจากสถาบนัการศึกษาของรฐั สาขาวิชาท่ีเกี่ยวขอ้ง หรือ

2. ผ ูแ้ทนสว่นราชการระดบัสว่นกลางหรือสว่นภมิูภาคหรือ อปท. ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัลกัษณะ

งานระดบั ด ารงต าแหน่งไมต่ ่ากว่าท่ีขอประเมิน

3. เลขานกุาร ก.จงัหวดั เป็นเลขานกุาร

คณะกรรมการ

• ไดค้ะแนนประเมินจากกรรมการ 2 ใน 3 ไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 60

• ไมผ่า่น เสนอไดอี้ก 1 ครัง้ภายใน 1 ปี นบัแต่แจง้ผล ไมเ่สนอหรอืเสนอแลว้ไม่ผา่น ให้

ยกเลิก ประเมินใหมท่ัง้กระบวนการ

• นายกออกค าสัง่รบัเงินประจ าต าแหน่งโดยความเห็นชอบของ ก.จงัหวด ไมก่อ่นวนัท่ี

ยืน่ผลงานครบถว้นถกูตอ้ง ถือวนัประทบัตราของสนง.เลขานกุาร ก.จงัหวดั

เกณฑผ์า่น

๒๐



น.ส. บรุณี แพรโรจน์

คณุสมบติัและเง่ือนไข

ประเภทวิชาการสายงานวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี ระดบัช านาญการพิเศษ

1. คณุสมบติั

มีคณุสมบติั

ตรงตาม

คณุสมบติัเฉพาะ

ส าหรบัต าแหน่ง

ด ารงต าแหน่งท่ี

รบัเงินมาแลว้ไม่

นอ้ยกว่า 2 ปี ไม่

นบัเกื้อกลู

2. ด ารงต าแหน่ง

ประเภทวิชาชีพ

มีใบอนญุาต

ประกอบวิชาชีพ 

และตอ้งไม่

หมดอาย ุ

3. เงินเดือน

เงินเดือนไม่ต ่ากว่า

ขัน้ต ่า ชพ.

21,550 บาท

4. ผลการ

ปฏิบติังาน

มีผลการประเมินการ

ปฏิบติัราชการ

ยอ้นหลงั 6 ครัง้ไม่ต ่า

กว่าระดบัดี

5. โทษทางวินยั

รอบการประเมินท่ี

ผา่นมาถึงแต่งตัง้ไม่

ถกูลงโทษสงูกว่า

ภาคทณัฑ์

6. การอบรม

ผา่นหลกัสตูรท่ี

ก.กลาง ก าหนด

จงัหวดัชายแดนภาคใตใ้ชผ้ลการ

ประเมินการปฏิบติัราชการ

ยอ้นหลงัไม่ต ่ากว่าระดบัดีตาม

จ านวนครัง้ท่ีไดร้บัการประเมิน

ตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง

ยงัไม่มีหลกัสตูร

➢ ก.จงัหวดั อาจเห็นชอบแต่งตัง้

➢ เขา้อบรมในโอกาสแรก

ผา่นการคดัเลือกดว้ยการประเมินความร ูค้วามสามารถและการประเมินผลงานตามแบบท่ีก าหนด



คณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง

ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการพิเศษ

น.ส. บรุณี แพรโรจน์

ช านาญการพิเศษ

ช านาญการ

4 ปี

ช านาญการพิเศษ

ช านาญการซี 6 + 7

ลกูครึง่

(บทเฉพาะกาล)

4 ปี



การปรบัปรงุต าแหน่ง

ประเภทวิชาการสายงานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ระดบัช านาญการพิเศษ

การปรบัปรงุ

1.เง่ือนไข

มีผ ูด้ ารงต าแหน่ง

ต าแหน่งว่าง

2. การขอ

คณะกรรมการประเมิน

องคป์ระกอบการประเมิน

3. การเสนอ รายละเอียดต่อ ก.จงัหวดั

4. ประกาศ ก.จงัหวดัเห็นชอบ
อปท.ประกาศ

ปรบัปรงุแผน

อตัราก าลงั

น.ส. บรุณี แพรโรจน์

-มีคณุสมบติั

- ผา่นการประเมิน

คณุลกัษณะของบคุคล

ต าแหน่งนัน้ตอ้งเคย

ปรบัปรงุเป็น ชพ.มากอ่น 

และปรมิาณคณุภาพไม่

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม



คณะกรรมการประเมินปรบัปรงุต าแหน่ง

น.ส. บรุณี แพรโรจน์

องคป์ระกอบ

• ปลดั อปท. เป็นประธาน

• ผ ูท่ี้เป็นหรอืเคยเป็น

ขา้ราชการสว่นทอ้งถ่ิน/พล

เรอืนท่ีด ารงต าแหน่งในสาย

งานท่ีจะประเมินในระดบัไม่

ต ่ากว่าระดบัต าแหน่งท่ีขอ

ประเมิน หรอืผ ูท้รงคณุวฒิุ

เฉพาะดา้นท่ีมีความช านาญ

ในสายงานนัน้ๆ จ านวน 3 

คน

• ผ ูอ้ านวยการส านกั/กองตน้

สงักดั

• ผ ูร้บัผิดชอบการเจา้หนา้ท่ี

เป็นเลขานกุาร

หนา้ท่ี

• ประเมินคณุลกัษณะของ

บคุคล

• ลกัษณะหนา้ท่ีความ

รบัผิดชอบ ปรมิาณงาน

คณุภาพของงาน ความ

ย ุง่ยากของงาน ความร ู้

ความสามารถท่ี

ตอ้งการของต าแหน่ง

นัน้ เปลี่ยนแปลงใน

สาระส าคญัมากถึง

ขนาดจะตอ้งปรบัปรงุ

ต าแหน่ง

องคป์ระกอบการประเมิน

• หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ (๓๐)

• ความย ุง่ยากของงาน (๓๐) 

• การก ากบัตรวจสอบ (๒๐)

• การตดัสินใจ (๒๐)

เกณฑผ์า่น

ชพ. ๘๐ คะแนน



การประเมินคณุลกัษณะของบคุคล

๑. ความรบัผิดชอบ (๑๕)

๒. ความประพฤติ (๑๕)

๓. การท างานรว่มกบัผ ูอ่ื้น (๑๕)

๔. การแกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจ

(๑๕)

น.ส. บรุณี แพรโรจน์

๕. การพฒันาตนเอง (๑๐)

๖. ความเสียสละ (๑๐)

๗. ความสามารถในการสื่อ

ความหมาย (๑๐)

๘. ความคิดรเิริ่ม (๑๐)

เกณฑผ์า่น

ชพ. ระดบัดี ๘๐ - ๘๙ คะแนน



รายละเอียดเสนอต่อ ก.จงัหวดั

รายละเอียดของภารกิจ ปรมิาณงาน และคณุภาพของงานท่ี

เพ่ิมข้ึนจนถึงขนาดตอ้งท าใหมี้การปรบัปรงุการก าหนด

ต าแหน่งนัน้เป็นระดบัช านาญการพิเศษ

ภาระค่าใชจ้่ายดา้นการบรหิารงานบคุคลตามกรอบแผน

อตัราก าลงัในปีปัจจบุนัและภายหลงัจากมีการปรบัปรงุการ

ก าหนดระดบัต าแหน่งนัน้แลว้

ผลการประเมินของคณะกรรมการปรบัปรงุ

ต าแหน่งและความเห็นของนายกอปท.

น.ส. บรุณี แพรโรจน์



การประเมินความร ูค้วามสามารถ

เสนอวิสยัทศัน ์

ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงขอ้เสนอในการน า

ความร ูท่ี้จ าเป็นในระดบัท่ีจะ

แต่งตัง้ไปใชใ้นการปฏิบติังานใน

อนาคต

1. ความร ูท่ี้จ าเป็น

ประจ าสายงาน

ประเมินจากทกัษะท่ีจ าเป็น

ส าหรบัการปฏิบติังานใน

ต าแหน่งนัน้

2. ทกัษะ
3. สมรรถนะ

น.ส. บรุณี แพรโรจน์

อปท.

ตัง้คณะกรรมการประเมิน

วิสยัทศัน์

ผอ.ส านกั/กอง

ประเมินทกัษะ (ตามแบบ)

ผลการประเมิน

ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 80

พิจารณาจากผลการ

ประเมินการปฏิบติัราชการ

ประจ าปียอ้นหลงั

ไมต่ ่ากว่าระดบัดี

ไมน่อ้ยกว่า 6 ครัง้



น.ส. บรุณี แพรโรจน์

คณะกรรมการประเมินวิสยัทศัน์

• ผ ูแ้ทนสว่นราชการระดบัสว่นกลางหรอืสว่นภมิูภาคท่ี ก.จงัหวดั 

คดัเลือก ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะงานท่ีประเมิน ด ารงต าแหน่ง          

ไมต่ ่ากว่าระดบัต าแหน่งท่ีขอประเมิน เป็นประธาน

• ปลดั อปท. และผ ูอ้ านวยการส านกั/กอง ท่ีผ ูน้ัน้สงักดั เป็นกรรมการ

• ผ ูร้บัผิดชอบงานบรหิารงานบคุคล เป็นเลขานกุาร

องคป์ระกอบ

• ประเมินวิสยัทศัน ์(ตามแบบ)หนา้ท่ี

• ไดค้ะแนนประเมินจากกรรมการ 2 ใน 3 ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 60เกณฑผ์า่น



น.ส. บรุณี แพรโรจน์

การประเมินผลงาน ระดบัช านาญการพิเศษ

• ผลงานวิจยัและพฒันาหรือค่างานเทียบไดก้บังานวิจยั

• ยอ้นหลงัไมเ่กิน 3 ปี จ านวน 2 ผลงาน

• เป็นผลงานจากการปฏิบติังานในต าแหน่งท่ีจะแต่งตัง้ (ไมน่บัต าแหน่งเกื้อกลู)

• เป็นผลงานท่ีแสดงถึงความร ู+้ทกัษะในระดบัท่ีจะแต่งตัง้

• เกิดประโยชนต่์อราชการ/ประชาชน/การพฒันาการปฏิบติังาน

ผลงาน

อปท. แต่งตัง้จากบญัชีกรรมการประเมินผลงานท่ี ก.กลาง ก าหนด จ านวน  3 คน

1. ผ ูท้รงคณุวฒิุจากสถาบนัการศึกษาของรฐั สาขาวิชาท่ีเกี่ยวขอ้ง หรือ

2. ผ ูแ้ทนสว่นราชการระดบัสว่นกลางหรือสว่นภมิูภาคหรือ อปท. ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัลกัษณะ

งานระดบั ด ารงต าแหน่งไมต่ ่ากว่าท่ีขอประเมิน

3. เลขานกุาร อ.ก.ท.โครงสรา้งและอตัราก าลงั เป็นเลขานกุาร

คณะกรรมการ

• ไดค้ะแนนประเมินจากกรรมการ 2 ใน 3 ไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 70

• ไมผ่า่น เสนอไดอี้ก 1 ครัง้ภายใน 1 ปี นบัแต่แจง้ผล ไมเ่สนอหรอืเสนอแลว้ไม่ผา่น ให้

ยกเลิก ประเมินใหมท่ัง้กระบวนการ

• นายกออกค าสัง่แต่งตัง้โดยความเห็นชอบของ ก.กลาง ไมก่อ่นวนัท่ียืน่ผลงาน

ครบถว้นถกูตอ้ง ถือวนัประทบัตราของสนง.เลขานกุาร ก.ท.จ.

เกณฑผ์า่น



น.ส. บรุณี แพรโรจน์

คณุสมบติัและเง่ือนไข

ประเภทวิชาการสายงานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

ระดบัเช่ียวชาญ

1. คณุสมบติั

มีคณุสมบติั

ตรงตาม

คณุสมบติัเฉพาะ

ส าหรบัต าแหน่ง

2. ด ารงต าแหน่ง

ประเภทวิชาชีพ

มีใบอนญุาต

ประกอบวิชาชีพ 

และตอ้งไม่

หมดอาย ุ

3. เงินเดือน

เงินเดือนไม่ต ่ากว่า

ขัน้ต ่า ชช.

24,400 บาท

4. ผลการ

ปฏิบติังาน

มีผลการประเมินการ

ปฏิบติัราชการ

ยอ้นหลงั 4 ครัง้ไม่ต ่า

กว่าระดบัดี

5. โทษทางวินยั

รอบการประเมินท่ี

ผา่นมาถึงแต่งตัง้ไม่

ถกูลงโทษสงูกว่า

ภาคทณัฑ์

6. การอบรม

ผา่นหลกัสตูรท่ี

ก.กลาง ก าหนด

จงัหวดัชายแดนภาคใตใ้ชผ้ลการ

ประเมินการปฏิบติัราชการ

ยอ้นหลงัไม่ต ่ากว่าระดบัดีตาม

จ านวนครัง้ท่ีไดร้บัการประเมิน

ตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง

ยงัไม่มีหลกัสตูร

➢ ก.จงัหวดั อาจเห็นชอบแต่งตัง้

➢ เขา้อบรมในโอกาสแรก

ผา่นการคดัเลือกดว้ยการประเมินความร ูค้วามสามารถและการประเมินผลงานตามแบบท่ีก าหนด



คณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง

ประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญ

น.ส. บรุณี แพรโรจน์

เช่ียวชาญ

ช านาญการพิเศษ

2 ปี

เช่ียวชาญ

ช านาญการ

พิเศษ
ซี 8

ลกูครึง่

(บทเฉพาะกาล)

2 ปี



การปรบัปรงุต าแหน่ง

ประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญ

การปรบัปรงุ

1.เง่ือนไข

มีผ ูด้ ารงต าแหน่ง

ต าแหน่งว่าง

2. การขอ

คณะกรรมการประเมิน

องคป์ระกอบการประเมิน

3. การเสนอ รายละเอียดเสนอต่อ ก.กลาง

4. ประกาศ ก.กลางเห็นชอบ
อปท.ประกาศปรบัปรงุ

แผนอตัราก าลงั

น.ส. บรุณี แพรโรจน์

-มีคณุสมบติั

- ผา่นการประเมิน

คณุลกัษณะของบคุคล

ต าแหน่งนัน้ตอ้งเคย

ปรบัปรงุเป็น ชช. มากอ่น 

และปรมิาณคณุภาพไม่

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ก.จงัหวดัเห็นชอบรายงาน

ก.กลาง พิจารณา



คณะกรรมการประเมินปรบัปรงุต าแหน่ง

น.ส. บรุณี แพรโรจน์

องคป์ระกอบ

• ปลดั อปท. เป็นประธาน

• ผ ูท่ี้เป็นหรอืเคยเป็น

ขา้ราชการสว่นทอ้งถ่ิน/พล

เรอืนท่ีด ารงต าแหน่งในสาย

งานท่ีจะประเมินในระดบัไม่

ต ่ากว่าระดบัต าแหน่งท่ีขอ

ประเมิน หรอืผ ูท้รงคณุวฒิุ

เฉพาะดา้นท่ีมีความช านาญ

ในสายงานนัน้ๆ จ านวน 3 

คน

• ผ ูอ้ านวยการส านกัตน้สงักดั

• ผ ูร้บัผิดชอบการเจา้หนา้ท่ี

เป็นเลขานกุาร

หนา้ท่ี

• ประเมินคณุลกัษณะของ

บคุคล

• ลกัษณะหนา้ท่ีความ

รบัผิดชอบ ปรมิาณงาน

คณุภาพของงาน ความ

ย ุง่ยากของงาน ความร ู้

ความสามารถท่ี

ตอ้งการของต าแหน่ง

นัน้ เปลี่ยนแปลงใน

สาระส าคญัมากถึง

ขนาดจะตอ้งปรบัปรงุ

ต าแหน่ง

องคป์ระกอบการประเมิน

• หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ (๓๐)

• ความย ุง่ยากของงาน (๓๐) 

• การก ากบัตรวจสอบ (๒๐)

• การตดัสินใจ (๒๐)

• เกณฑผ์า่น ๙๐ คะแนน



การประเมินคณุลกัษณะของบคุคล

๑. ความรบัผิดชอบ (๑๕)

๒. ความประพฤติ (๑๕)

๓. การท างานรว่มกบัผ ูอ่ื้น (๑๕)

๔. การแกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจ

(๑๕)

น.ส. บรุณี แพรโรจน์

๕. การพฒันาตนเอง (๑๐)

๖. ความเสียสละ (๑๐)

๗. ความสามารถในการสื่อ

ความหมาย (๑๐)

๘. ความคิดรเิริ่ม (๑๐)

เกณฑผ์า่น

ชช. ระดบัดีมาก ๙๐ - ๑๐๐ คะแนน



รายละเอียดเสนอต่อ ก.กลาง

รายละเอียดของภารกิจ ปรมิาณงาน และคณุภาพของงานท่ี

เพ่ิมข้ึนจนถึงขนาดตอ้งท าใหมี้การปรบัปรงุการก าหนด

ต าแหน่งนัน้เป็นระดบัเช่ียวชาญ

ภาระค่าใชจ้่ายดา้นการบรหิารงานบคุคลตามกรอบแผน

อตัราก าลงัในปีปัจจบุนัและภายหลงัจากมีการปรบัปรงุการ

ก าหนดระดบัต าแหน่งนัน้แลว้

ผลการประเมินของคณะกรรมการปรบัปรงุ

ต าแหน่งและความเห็นของนายกอปท.

น.ส. บรุณี แพรโรจน์



การประเมินความร ูค้วามสามารถ

การสมัภาษณ์

ทดสอบเพ่ือวดัความร ูเ้กี่ยวกบั

ขอ้เสนอการพฒันางาน หรือ

ปรบัปรงุงาน

1. ความร ูท่ี้จ าเป็น

ประจ าสายงาน

ประเมินจากทกัษะท่ีจ าเป็น

ส าหรบัการปฏิบติังานใน

ต าแหน่งนัน้

2. ทกัษะ
3. สมรรถนะ

น.ส. บรุณี แพรโรจน์

ก.กลาง

ตัง้คณะกรรมการสมัภาษณ์

ผอ.ส านกั

ประเมินทกัษะ (ตามแบบ)

ผลการประเมิน

ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 80

พิจารณาจากผลการ

ประเมินการปฏิบติัราชการ

ประจ าปียอ้นหลงั

ไมต่ ่ากว่าระดบัดี

ไมน่อ้ยกว่า 4 ครัง้



น.ส. บรุณี แพรโรจน์

คณะกรรมการสมัภาษณท่ี์ ก.กลางแต่งตัง้

• ผ ูท้รงคณุวฒิุใน ก.กลาง. ท่ี ก.กลาง. คดัเลือก 1 คน เป็นประธาน

• ผ ูท้รงคณุวฒิุจากสถาบนัการศึกษาของรฐัในสาขาท่ีเกี่ยวขอ้ง หรือผ ูแ้ทน

สว่นกลางหรือสว่นภมิูภาคท่ีลกัษณะงานเกี่ยวขอ้งต าแหน่งอยา่งนอ้ยเท่ากบั

ต าแหน่งท่ีขอประเมิน จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ

• ผ ูแ้ทนนายกอปท. ใน ก.กลาง. ท่ี ก.กลาง. คดัเลือก 1 คน เป็นกรรมการ

• ผ ูแ้ทนปลดั อปท. ใน ก.กลาง. ท่ี ก.กลาง. คดัเลือก 1 คน เป็นกรรมการ

• เลขานกุาร ก.กลาง หรือผ ูช้่วยเลขานกุารท่ี เลขานกุารมอบหมายเป็น

เลขานกุาร

องคป์ระกอบ

• ทดสอบเพ่ือวดัความร ูเ้ก่ียวกบัขอ้เสนอการพฒันางาน หรอืปรบัปรงุงานหนา้ท่ี

• ไดค้ะแนนประเมินจากกรรมการ 3 ใน 5 ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 60
เกณฑผ์า่น



น.ส. บรุณี แพรโรจน์

การประเมินผลงาน ระดบัเช่ียวชาญ

• ผลงานวิจยัและพฒันาหรือค่างานเทียบไดก้บังานวิจยั

• ยอ้นหลงัไมเ่กิน 3 ปี จ านวน 2 ผลงาน

• เป็นผลงานจากการปฏิบติังานในต าแหน่งท่ีจะแต่งตัง้ (ไมน่บัต าแหน่งเกื้อกลู)

• เป็นผลงานท่ีแสดงถึงความร ู+้ทกัษะในระดบัท่ีจะแต่งตัง้

• เกิดประโยชนต่์อราชการ/ประชาชน/การพฒันาการปฏิบติังาน

ผลงาน

อปท. แต่งตัง้จากบญัชีกรรมการประเมินผลงานท่ี ก.จงัหวดั ก าหนด จ านวน  3 คน

1. ผ ูท้รงคณุวฒิุจากสถาบนัการศึกษาของรฐั สาขาวิชาท่ีเกี่ยวขอ้ง หรือ

2. ผ ูแ้ทนสว่นราชการระดบัสว่นกลางหรือสว่นภมิูภาคหรือ อปท. ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัลกัษณะ

งานระดบั ด ารงต าแหน่งไมต่ ่ากว่าท่ีขอประเมิน

3. เลขานกุาร ก.กลาง หรือผ ูช้่วยเลขานกุารท่ี เลขานกุารมอบหมายเป็นเลขานกุาร

คณะกรรมการ

• ไดค้ะแนนประเมินจากกรรมการ 2 ใน 3 ไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 80

• ไมผ่า่น เสนอไดอี้ก 1 ครัง้ภายใน 1 ปี นบัแต่แจง้ผล ไมเ่สนอหรอืเสนอแลว้ไม่ผา่น ให้

ยกเลิก ประเมินใหมท่ัง้กระบวนการ

• นายกออกค าสัง่แต่งตัง้โดยความเห็นชอบของ ก.จงัหวด ไมก่อ่นวนัท่ียืน่ผลงาน

ครบถว้นถกูตอ้ง ถือวนัประทบัตราของสนง.เลขานกุาร ก.กลาง

เกณฑผ์า่น


