
 

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง          

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น                           

ต าแหน่งประเภททั่วไป                                   

และประเภทวิชาการ                                           

ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

 



การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น 

ที่เปลี่ยนแปลงไป 

จากระบบขั้นเงินเดือน  

เข้าสู่ระบบแท่งเงินเดือน 
 

1 มกราคม 2559 



โครงสร้างต าแหน่งท้องถิ่น (เดิมก่อนเข้าแท่ง) 
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โครงสร้างต าแหน่งปัจจุบันของท้องถิ่น  

(ระบบแท่ง) 

อ านวยการ

ท้องถิ่น 
วิชาการ ทั่วไป บริหารท้องถิ่น 

ปฏิบัติงาน 

อาวุโส 

ช านาญงาน 

ปฏิบัตกิาร 

 ช านาญการ 

 ช านาญการ

พิเศษ 

เชี่ยวชาญ 

 สูง 

 กลาง 

 ต้น 

 สูง 

 กลาง 

 ต้น 



การเปลี่ยนผ่าน
จากระบบซี     

เข้าสู่ระบบแท่ง 



การจัดคนลงสู่ต าแหน่ง : ประเภททั่วไป 

 

 

 

 

ระดับ 2 

ระดับ 4 

ระดับ 3 

ระดับ 5 

ระดับ 1 

ระดับ 6 

ระดับ 7 

ระดับปฏิบัติงาน 

ระดับช านาญงาน 

ระดับอาวุโส 



                         การจัดคนลงสู่ต าแหน่ง : ประเภทวิชาการ 

 

 

 

 

ระดับ 4 

ระดับ 6 ว 

ระดับ 5 

ระดับ 7 ว/วช. 

ระดับ 3 

ระดับ 8 ว / วช 

ระดับ 9 วช. / ชช. 

ระดับปฏิบัติการ 

ระดับช านาญการ 

ระดับช านาญการพิเศษ 

ระดับเชี่ยวชาญ 

 สายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
และสายนิติการ 

 การรับ 
เงินประจ าต าแหนง่ 

วช. 



               การจัดคนลงสู่ต าแหน่ง : ประเภทอ านวยการท้องถิ่น 

 

 

 

 

ระดับต้น 

กองต้น  (6/7) 
   (หน.ส่วน 6  
    ผอ.กอง 6 
    ผอ.กอง 7) 
 

ฝ่ายต้น  (6/7) 
 

 

 

ผอ.กอง 8  

ผอ. ส่วน 8 

หน.สป. 8 

  

ผอ.ส ำนัก 9 

หน.สป. 9 

  

ระดับกลาง 

ระดับสูง 



               การจัดคนลงสู่ต าแหน่ง : ประเภทบริหารท้องถิน่ 

 

 

 

 

ระดับต้น 

  

ปลัด 7 
รองปลัด 7 
ปลัด 6 
รองปลัด 6 

ปลัด 8 

รองปลัด 8 

 

  

ปลัด 10 

ปลัด 9 

รองปลัด 9 

  

ระดับกลาง 

ระดับสูง 



 

เส้นทางความก้าวหน้า 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ในระบบแท่ง 

ตามหลักเกณฑ์ใหม่ 
 



 

การคัดเลือก         
เพื่อเลื่อนระดับ

ต าแหน่งประเภททั่วไป   
   



การคดัเลอืกเพือ่เลือ่นระดบัต าแหน่งประเภททั่วไป  
(คนใหม่บรรจุหรือเลือ่นระดบัหลงั 1 มกราคม 2559 : ไม่มีบทเฉพาะกาล 

อาวุโส 
(7) 

ปฏิบัตงิาน 
(1-4) 

4-6 ปี 

     6ปี 

ช านาญงาน 
(5-6) 

- ไม่ตอ้งปรับปรุงระดบัต ำแหน่ง 
- ประเมินผลงำน 
- แต่งตั้ง 

-    ตอ้งปรับปรุงระดบัต ำแหน่ง 
- ประเมินควำมรู้ ทกัษะ สมรรถนะ  
- ประเมินผลงำน 
- แต่งตั้ง 



การคดัเลอืกเพือ่เลือ่นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดบัช านาญงาน 

คุณสมบัติบุคคล 

คุณวุฒิ คุณสมบัติ การอบรม เงินเดือน ผลการปฏิบัติราชการ วินัย 

 
- มีคุณวฒิุตรง 
- มีระยะเวลำด ำรง 
   ต  ำแหน่ง   
   ปวช.   6 ปี 
   ปวท.   5 ปี 
   ปวส.  4 ปี 
 

 
ไม่ต ่ำกวำ่
ขั้นต ่ำ
ระดบั

ช ำนำญงำน 
(13,470) 

 

มีผลปฏิบติัรำชกำร
ระดบัปฏิบติังำน 
ไม่ต ่ำกวำ่ระดบัดี   

6 คร้ัง 

รอบประเมิน
ท่ีผำ่นมำถึงวนั
แต่งตั้ง ไม่ถูก
ลงโทษสูงกวำ่
ภำคทณัฑ ์

ผำ่นอบรม
หลกัสูตรท่ี  
ก.กลำง 
ก ำหนด 

ตั้งแต่ 1 ต.ค. 59       
ถึงปัจจุบัน 

(1 เมษายน 2562) 

 
ปัจจุบัน ก.กลาง เร่ิมหลักสูตรอบรมแล้ว 
แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกต าแน่ง                     
ก.จังหวัด อาจเห็นชอบให้แต่งตั้งไปก่อน 
และให้เข้าอบรมในโอกาสแรก 



ระยะเวลาขั้นต ่าในการด ารงต าแหน่งตามคุณวุฒิ 
(คนเก่าทีเ่คยด ารงต าแหน่งในระดับซีก่อนเข้าแท่ง 1 มกราคม 2559    

มีบทเฉพาะกาลคุ้มครอง) 
อาวุโส 
(7) 

ปฏิบัติงาน 
(1-4) 

ปวส. 4 ปี 
ปวท. 5 ปี 
ปวช. 6 ปี 

2ปี/6ปี   

ช านาญงาน 
(5-6) 

ระบบแท่ง 
(ปฏิบัติงาน) 

ระบบซี 
(C 1 + 2 + 3 + 4)  

บทเฉพาะกาล  

ถาม...บรรจุคร้ังแรก                
วุฒิ ปวช. 

ต่อมาเรียนจบ ปวส. 
ระยะเวลาในการครองปฎบิตัิงาน

เพือ่ขึน้ช านาญงานใช้กีปี่ 



ผลงานเลือ่น ชง. 
 

1. เป็นผลงานดีเด่นย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี   
    จ านวน 2 ผลงาน 
2. เป็นผลงานจากการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ     
   ของต าแหน่งสายงานเดียวกับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง     
   (ใช้ผลงานสายงานเกื้อกูล ว 61 ไม่ได)้ 
3. เป็นผลงานที่แสดงถึง   
    3.1 การใช้ความรู้ความสามารถ       
    3.2 ทักษะการปฏิบัติงานที่โดดเด่น   
    3.3 เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ/ประชาชน   
    3.4 การพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับที่จะแต่งตัง้ 



 

การก าหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
เกื้อกูลกัน                            

ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
   

(ว 61  ลงวันที่  29 ธันวาคม 2558) 
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คะแนนเต็ม รายการประเมิน 
50 
(10) 

 

(15) 

(15) 

 

 

 

(5) 

(5) 

 

 1. คุณภาพของผลงาน ระดับความยากในการปฏบิัติงาน 
     - ความถูกต้องตามเทคนิค วิธีการ หลักวิชา ขั้นตอนตามมาตรฐาน 
       ของวิชาการ 

     - ความยากง่ายของการได้มาซึ่งสาระเนื้อหาของผลงาน 

     - พัฒนาความก้าวหน้าทางวชิาการ หรือน าวิชาการมาประยุกต์ให้เกิด 

        การพัฒนา หรือเพื่อป้องกัน หรือการแก้ปัญหา ซึ่งสะท้อนถึง 

        ความซับซ้อน ความยุ่งยาก  แนวคิดท่ีเป็นระบบ หรือประสิทธิภาพ 

        ประสิทธิผลที่เกิขึ้น 

     - มีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน 

     - เป็นผลงานที่ยอมรับในวงวิชาการด้านนั้น ๆ 

รายละเอยีดการประเมินผลงาน  ระดับช านาญงาน /ช านาญการ 



คะแนนเต็ม รายการประเมิน 
30 
(15) 

 
(15) 

 
 
 
 

 

 2. ผลงานแสดงถึงทกัษะ ความรู้ ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
     - ทกัษะและน ำควำมรู้มำใชใ้นกำรปฏิบติังำนจนเกิดควำมช ำนำญ 
       ทีแ่สดงถึงกำรพฒันำงำนจำกกำรสัง่สมประสบกำรณ์ 

     - แสดงถึงกำรน ำองคค์วำมรู้ ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งมำใช ้     
(ว 191 หน้า 31) 

รายละเอยีดการประเมินงานผล ระดับช านาญงาน /ช านาญการ 

20 
(20) 

 
 
 
 
 
 

 

 3. ประโยชน์ของผลงาน 
     - กำรน ำไปใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยตรง หรือกำรน ำไปประยกุตใ์ช ้ 
        หรือกำรน ำไปใชใ้นกำรแกไ้ขปัญหำ หรือเป็นประโยชน ์
        ต่อกำรพฒันำควำมกำ้วหนำ้ทำงวิชำกำรเฉพำะดำ้น 



คณะกรรมการพจิารณาคุณสมบัตแิละประเมินผลงาน ชง. (3 คน) 

 

 1 ปลดั อปท.  ประธาน 
 2  ผู้ทีเ่ป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   
     หรือข้าราชการพลเรือนทีด่ ารงต าแหน่งในสายงานที่ประเมิน 
      ในระดบัไม่ต ่ากว่าระดบัต าแหน่งที่ขอประเมิน  หรือ 
      ผู้ทรงคุณวุฒเิฉพาะด้านทีม่ีความช านาญในสายงานน้ัน    
      จ านวน  1  คน  เป็นกรรมการ 
 3 ผู้อ านวยการกอง/ส านัก  ต้นสังกดั  เป็นกรรมการ 
 4 ข้าราชการผู้รับผดิชอบงานบุคคล  เป็นเลขานุการ 



ประเด็น สาระส าคญั 
เกณฑ์ผ่าน 

การประเมิน 

ผลงาน 

 

 
 
 
 

 
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  

การแต่งตั้ง 

 

1. นายก อปท. แต่งตั้งโดยความเหน็ชอบของ ก.จังหวัด  

2.วันที่มีผลเลื่อนระดับ ไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินผล
งานจากคณะกรรมการประเมินผลงาน (ครบ 2 ใน 3)  

การคดัเลอืกเพือ่เลือ่นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดบั ช านาญงาน 



 

การคัดเลือก 

เพื่อเลื่อนระดับ 

อาวุโส 
   



คุณสมบัติบุคคล 

คุณวุฒิ คุณสมบัติ การอบรม เงินเดือน ผลการปฏิบัติราชการ วินัย 

 
- มีคุณวฒิุตรง 
- มีระยะเวลำด ำรง 
   ต  ำแหน่ง  6 ปี 
    

 
ไม่ต ่ำกวำ่
ขั้นต ่ำ
ระดบั
อำวโุส 
(18,010) 

 

มีผลปฏิบติัรำชกำร
ระดบัช ำนำญงำน
ไม่ต ่ำกวำ่ระดบัดี   

6 คร้ัง 

รอบประเมิน
ท่ีผำ่นมำถึงวนั
แต่งตั้ง ไม่ถูก
ลงโทษสูงกวำ่
ภำคทณัฑ ์

ผำ่นอบรม
หลกัสูตรท่ี  
ก.กลำง 
ก ำหนด 

ตั้งแต่ 1 ต.ค. 59        
ถึงปัจจุบัน 

(1 เมษายน 2562) 

 

การคดัเลอืกเพือ่เลือ่นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ระดบัอาวุโส 
 

 

 
ปัจจุบัน ก.กลาง เร่ิมหลักสูตรอบรมแล้ว 
แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกต าแน่ง                     
ก.จังหวัด อาจเห็นชอบให้แต่งตั้งไปก่อน 
และให้เข้าอบรมในโอกาสแรก 



ระยะเวลาขั้นต ่าในการด ารงต าแหน่งตามคุณวุฒ ิ
(คนเดมิ:มีบทเฉพาะกาล) 

อาวุโส 
(7) 

2ปี/6ปี 

ช านาญงาน 
(5-6) 

ระบบแท่ง 
(ช านาญงาน) 

ระบบซี 
(C 5 + 6)  

บทเฉพาะกาล  

=  6  ปี 

(ช านาญงาน) (C 6)  =  2  ปี 

ว 122  ลว. 27 ต.ค. 59  แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยการประเมินระดับอาวุโส.pdf


- ก.จงัหวดั  
   เห็นชอบ 
- อปท. 
  ประกำศ    
  ปรับปรุง 
   แผน 
  อตัรำก ำลงั  
   3 ปี  

การปรับปรุงต าแหน่งระดบัอาวุโส 
 
 
 
 

กรณมีผู้ีด ารงต าแหน่ง 
- ผู้น้ันมคุีณสมบตัิครบ 
- ผำ่นกำรประเมิน 
  คุณลกัษณะบุคคล 
กรณตี าแหน่งว่าง 
- เลขท่ีต ำแหน่งนั้น 
  เดิมเป็นระดบัอำวโุส 
  มำก่อน 
- ปริมำณงำน คุณภำพ  
  ควำมรับผดิชอบ  
  ไม่เปล่ียนแปลง 

 
 
 
 

อปท. ตั้งคณะกรรมกำรประเมิน
ปรับปรุงต ำแหน่ง (5 คน) 

- ปลัด อปท.  ประธาน 
- ข้าราชการส่วนท้องถิ่น/ 
  ข้าราชการพลเรือนในสายงาน 
  ทีข่อประเมนิ ระดบัไม่ต ่ากว่า  
  อส./ ผู้ทรงฯ ในสายงานน้ัน 3 คน 
- ผอ.กอง /ส านัก 

อปท. เสนอเร่ืองต่อ  
ก.จงัหวดั 

1. ภำรกิจ ปริมำณ  
    คุณภำพงำนท่ี 
     เพิ่มข้ึน 
2. ค่ำใชจ่้ำยก่อน 
     ปรับปรุงและหลงั 
     ปรับปรุง 
3. ผลกำรประเมิน 
    คณะกรรมกำร 
    ประเมินปรับปรุง 
    ต  ำแหน่ง 
4. ควำมเห็นของ 
    นำยก อปท.  

 
ประเมินคุณลักษณะบุคคล  
ปริมาณงาน คุณภาพงาน  
องค์ประกอบ  4  ด้าน 

   1. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
   2. ความยุ่งยากของงาน 
   3. การก ากับตรวจสอบ 
   4. การตัดสินใจ 

 



หากไม่สามารถหาข้าราชการส่วนท้องถิ่น  

  หรือข้าราชการพลเรือนในสายงาน 

  ที่ขอประเมิน ระดับไม่ต่ ากว่า  

  อาวุโสได้ ท าอย่างไร 



ตอบ..... ดูแนวทางปฏิบัติ       

     ตาม ว 191  

     (หน้า 55)  









  เกณฑ์การตัดสิน    ต้องได้คะแนน 80  คะแนน ขึน้ไป 

 



 

การประเมินเพือ่เลือ่นและแต่งตั้งระดบัอาวุโส 
 

แสดงถึงขอ้เสนอกำรน ำ
ควำมรู้ท่ีจ ำเป็นในระดบั

ต ำแหน่งท่ีจะแต่งตั้งไปใชใ้น
กำรปฏิบติังำน 

    อปท.ตั้งคณะกรรมการประเมิน
วิสัยทัศน ์
1.  ผู้แทนส่วนราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมภิาค 
      ทีม่ีลกัษณะงานเกีย่วข้องที่  ก.จังหวดั  คัดเลอืก    
      เป็นประธาน 
2. ปลดั  อปท.   เป็นกรรมการ 
3. ผอ. กอง/ ส านัก  ต้นสังกดั  เป็นกรรมการ 
4. ข้าราชการผู้รับผดิชอบงานบุคคล   เป็นเลขานุการ 

  เกณฑ์ผ่าน  ต้องได้คะแนนจากกรรมการ 2 ใน 3  ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 60  

 

1. ความรู้ที่จ าเป็น           
ประจ าสายงาน 

วสัิยทัศน์ 



คะแนนเต็ม รายการประเมิน 
100 

(25) 

 
 

(25) 
 
 

(20) 
 

(30) 
 
 
 
 

     คุณภาพของวสัิยทศัน์ 

     - มมุีมมองแห่งอนาคต  สอดคลอ้งเหมำะสมกบัสภำพแวดลอ้มทำง                   
เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และค่ำนิยมขององคก์ร วตัถุประสงค ์ ภำรกิจ   
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

     -  สาระครบถ้วนและชัดเจน   สะทอ้นถึงจุดหมำยปลำยทำง ทิศทำงท่ีจะกำ้ว
ไปในอนำคต สำมำรถท ำใหส้ ำเร็จไดต้รงตำมเป้ำหมำย  ช่วยกระตุน้ ทำ้ทำย
ควำมสำมำรถ ควำมรู้สึกนึกคิดของบุคลำกรท่ีจะปฏิบติังำน 

     -  มีแผนปฏิบัตทิีแ่สดงถึงวิธีการด าเนินการทีชั่ดเจน  และไดรั้บผลคุม้ค่ำ          
ทั้งดำ้นบุคคล องคก์ร และสอดคลอ้งกบัเป้ำหมำยของวสิัยทศัน์ 

     -  แสดงถึงความรู้ ความช านาญ ความเช่ียวชาญ ตำมมำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหน่ง เขำ้ใจระบบงำน จุดอ่อน จุดแขง็ของระบบงำน 

รายละเอยีดการประเมินข้อเสนอวิสัยทัศน์ ระดับอาวุโส /ชพ.  



 

การประเมินเพือ่เลือ่นและแต่งตั้งระดบัอาวุโส 
 

2. ทกัษะ ประเมินทักษะที่จ าเป็น
ในการปฏิบัติงาน 

ผอ.ส านัก/กอง 
ประเมินตามแบบ 

3. สมรรถนะ 
พิจารณาจาก        

ผลการประเมินใน
แบบประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ  

ไม่ต ่ากว่า    
ระดบัดี  6 คร้ัง 

เมื่อผ่านการประเมิน  3 องค์ประกอบ แล้วให้เสนอผลงานดีเด่น 

  เกณฑ์ผ่าน  ต้องได้คะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80  

 



ผลงาน อส. 

1. เป็นผลงานดีเด่นย้อนหลงัไม่เกนิ 3 ปี  จ านวน  1  ผลงาน 
2. เป็นผลงานจากการปฏิบัติงานในความรับผดิชอบของ 
    ต าแหน่งสายงานเดียวกบัต าแหน่งทีจ่ะแต่งตั้ง 
3. เป็นผลงานทีแ่สดงถึง   
    3.1 การใช้ความรู้ความสามารถ       
    3.2 ทักษะการปฏิบัติงานที่โดดเด่น   
    3.3 เกดิประโยชน์ต่อทางราชการ/ประชาชน   
    3.4 การพฒันาการปฏิบัติงานในระดับทีจ่ะแต่งตั้ง 



คณะกรรมการประเมนิผลงาน ระดบัอาวุโส   
(3 คน) 

 

 ให้ อปท. แต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินผลงานจาก
บัญชีกรรมการที่ ก.จังหวดั ก าหนด ประกอบด้วย 
    1. ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  หรือ 
    2. ผู้แทนส่วนราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค  
    3. ผู้ช่วยเลขานุการ ก.จังหวดั   เป็นเลขานุการ  



ประเด็น สาระส าคญั 

การคดัเลอืกเพือ่เลือ่นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ระดบัอาวุโส 

เกณฑ์ผ่าน 

การประเมิน 

ผลงาน 

 

 

 

 

 

          คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

การแต่งตั้ง 

 
1. นายก อปท. แต่งตั้ง  โดยความเห็นชอบของ ก.จังหวดั  

2. วนัที่มีผลเลือ่นระดับ ไม่ก่อนวนัที่ยืน่ผลงานต่อ
ส านักงานเลขานุการ  ก. จังหวดั 



กรณีไม่ผ่านการประเมินผลงาน 

    1.  ให้สามารถเสนอผลงานได้อีกครั้งหนึ่ง ภายใน 1 ปี 

    2.  หากพ้นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันแจ้งผลประเมินให้              

         การประเมินครั้งนั้นเป็นอันยกเลิก   

    3. หากต้องการคัดเลือกใหม่  ให้ด าเนินการใหม่ตั้งแต่ 

        การปรับปรุงต าแหน่งและการประเมินผลงาน 

      

ผลงาน 



 

การคัดเลือก 

เพื่อเลื่อนระดับต าแหน่ง 

ประเภทวิชาการ   
   



ระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่งตามคุณวุฒิ                
(คนเดิม : มีบทเฉพาะกาล) 

เช่ียวชาญ 
(9) 

ปฏิบตัิการ 
(3-5) 

ช านาญการ 
(6-7) 

4 ปี  

ช านาญการพเิศษ 
(8) 

2 ปี  

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

ระบบแท่ง 
(ปฏิบัติการ) 

ระบบซี 
(C 3 + 4 + 5)  

บทเฉพาะกาล  

ถาม...บรรจุคร้ังแรก                
วุฒิ ปริญญาตรี 

ต่อมาเรียนจบปริญญาโท 
ระยะเวลาในการครองปฎบิัติการ

เพือ่ขึน้ช านาญการใช้กีปี่ 



การคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับต าแหน่งประเภทวิชาการ 

(คนใหม่บรรจุหรือเลื่อนระดับหลัง 1 มกราคม 2559) 
 

 

 

เช่ียวชาญ 
(9) 

ปฏิบตัิการ 
(3-5) 

ช านาญการ 
(6-7) 

4 ปี  

ช านาญการพเิศษ 
(8) 

2 ปี  

6 ปี 
4 ปี 
2 ปี 

- ต้องปรับปรุงระดับต าแหน่ง 
- ประเมินความรู้ ทักษะ สมรรถนะ  
- ประเมินผลงาน 
- แต่งตั้ง 

- ไม่ตอ้งปรับปรุงระดบัต ำแหน่ง 
- ประเมินผลงำน 
- แต่งตั้ง 



คุณสมบัติบุคคล 

คุณวฒิุ คุณสมบติั กำรอบรม เงินเดือน ผลกำรปฏิบติัรำชกำร วนิยั 

 
- มีคุณวฒิุตรง 
- มีระยะเวลำด ำรง 
   ต  ำแหน่ง   
   ป.ตรี   6 ปี 
   ป.โท    4 ปี 
   ป.เอก  2 ปี 
 

 
ไม่ต ่ำกวำ่
ขั้นต ่ำ
ระดบั

ช ำนำญกำร 
(15,050) 

 

มีผลปฏิบติัรำชกำร
ระดบัปฏิบติักำร 
ไม่ต ่ำกวำ่ระดบัดี   

6 คร้ัง 

รอบประเมิน
ท่ีผำ่นมำถึงวนั
แต่งตั้ง ไม่ถูก
ลงโทษสูงกวำ่
ภำคทณัฑ ์

ผำ่นอบรม
หลกัสูตรท่ี  
ก.กลำง 
ก ำหนด 

ตั้งแต่ 1 ต.ค. 59              
ถึงปัจจุบนั 

(1 เมษายน 2562) 

 

การคดัเลอืกเพือ่เลือ่นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดบั ช านาญการ 

 
ปัจจุบัน ก.กลาง เร่ิมหลักสูตรอบรมแล้ว 
แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกต าแน่ง                     
ก.จังหวัด อาจเห็นชอบให้แต่งตั้งไปก่อน 
และให้เข้าอบรมในโอกาสแรก 



ผลงาน ชก. 

1. เป็นผลงานดีเด่นย้อนหลงัไม่เกนิ 3 ปี  จ านวน 2 ผลงาน 
2. เป็นผลงานจากการปฏิบัติงานในความรับผดิชอบของ 
    ต าแหน่ง  สายงาน  เดียวกบัต าแหน่งทีจ่ะแต่งตั้ง 
3. เป็นผลงานทีแ่สดงถึง   
    3.1 การใช้ความรู้ความสามารถ       
    3.2 ทักษะการปฏิบัติงานทีโ่ดดเด่น   
    3.3 เกดิประโยชน์ต่อทางราชการ  ประชาชน   
    3.4 การพฒันาการปฏิบัติงานในระดับทีจ่ะแต่งตั้ง 



คณะกรรมการพจิารณาคุณสมบัตแิละประเมินผลงาน ชก.  (3 คน) 

 

 1 ปลดั อปท.  ประธาน 
 2  ผู้ทีเ่ป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   
     หรือข้าราชการพลเรือนทีด่ ารงต าแหน่งในสายงานที่ประเมิน 
      ในระดบัไม่ต ่ากว่าระดบัต าแหน่งที่ขอประเมิน  หรือ 
      ผู้ทรงคุณวุฒเิฉพาะด้านทีม่ีความช านาญในสายงานน้ัน    
      จ านวน  1  คน  เป็นกรรมการ 
 3 ผู้อ านวยการกอง/ส านัก  ต้นสังกดั  เป็นกรรมการ 
 4 ข้าราชการผู้รับผดิชอบงานบุคคล  เป็นเลขานุการ 



ประเด็น สาระส าคญั 
เกณฑ์ผ่าน 

การประเมิน 

ผลงาน 

 

 

 

 

 

            คะแนนเฉลีย่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 60 

การ 

แต่งตั้ง 

 

1. นายก อปท. แต่งตั้งโดยความเหน็ชอบของ ก.จังหวัด  

2. วันที่มีผลเลื่อนระดับ ไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินผล
งานจากคณะกรรมการประเมินผลงาน 

 
 

การคดัเลอืกเพือ่เลือ่นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดบัช านาญการ 



 

การคดัเลอืกเพือ่เลือ่น
ระดบัช านาญการพเิศษ 

   



คุณสมบัติบุคคล 

คุณวฒิุ คุณสมบติั กำรอบรม เงินเดือน ผลกำรปฏิบติัรำชกำร วนิยั 

 
- มีคุณวฒิุตรง 
- มีระยะเวลำด ำรง 
   ต  ำแหน่ง  4 ปี 
    

 
ไม่ต ่ำกวำ่
ขั้นต ่ำ
ระดบั

ช ำนำญกำร
พิเศษ 

(21,550) 
 

มีผลปฏิบติัรำชกำร
ระดบัช ำนำญกำร
ไม่ต ่ำกวำ่ระดบัดี   

6 คร้ัง 

รอบประเมิน
ท่ีผำ่นมำถึงวนั
แต่งตั้ง ไม่ถูก
ลงโทษสูงกวำ่
ภำคทณัฑ ์

ผำ่นอบรม
หลกัสูตรท่ี  
ก.กลำง 
ก ำหนด 

ตั้งแต่ 1 ต.ค. 59              
ถึงปัจจุบนั 

(1 เมษายน 2562) 

 

การคดัเลอืกเพือ่เลือ่นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ระดบัช านาญการพเิศษ 

 

 
ปัจจุบัน ก.กลาง เร่ิมหลักสูตรอบรมแล้ว 
แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกต าแน่ง                     
ก.จังหวัด อาจเห็นชอบให้แต่งตั้งไปก่อน 
และให้เข้าอบรมในโอกาสแรก 



ระยะเวลาขั้นต า่ในการด ารงต าแหน่งตามคุณวุฒ ิ

เช่ียวชาญ 
(9) 

ปฏิบตัิการ 
(3-5) 

ช านาญการ 
(6-7) 

4 ปี  

ช านาญการพเิศษ 
(8) 

2 ปี  

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

ระบบแท่ง 
(ช านาญการ) 

ระบบซี 
(C 6 + 7)  

บทเฉพาะกาล  

ถาม... ระยะเวลา 4 ปี ใช้ ป.โท           
ลดระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง          

ให้เหลอื 3 ปีได้ไหม 



- ก.จงัหวดั  
   เห็นชอบ 
- อปท. 
  ประกำศ    
  ปรับปรุง 
   แผน 
  อตัรำก ำลงั  
   3 ปี  

การปรับปรุงต าแหน่งระดบัช านาญการพเิศษ 
 
 
 
 

กรณมีผู้ีด ารงต าแหน่ง 
- ผูน้ั้นมีคุณสมบติัครบ 
- ผำ่นกำรประเมิน 
  คุณลกัษณะบุคคล 
กรณตี าแหน่งว่าง 
- เลขท่ีต ำแหน่งนั้น 
  เดิมเป็นระดบั 
  ช ำนำญกำรพิเศษ 
  มำก่อน 
- ปริมำณงำน คุณภำพ  
  ควำมรับผดิชอบ  
  ไม่เปล่ียนแปลง 

 
 
 
 

อปท. ตั้งคณะกรรมกำรประเมิน
ปรับปรุงต ำแหน่ง (5 คน) 

- ปลัด อปท.  ประธาน 
- ข้าราชการส่วนท้องถิ่น/ 
  ข้าราชการพลเรือนในสายงาน 
  ที่ขอประเมิน ระดับไม่ต่ ากว่า  
  ชพ./ ผู้ทรงฯ ในสายงานนั้น 3 คน 
- ผอ.กอง /ส านัก 

อปท. เสนอเร่ืองต่อ  
ก.จงัหวดั 

1. ภำรกิจ ปริมำณ  
    คุณภำพงำนท่ี 
     เพิ่มข้ึน 
2. ค่ำใชจ่้ำยก่อน 
     ปรับปรุงและหลงั 
     ปรับปรุง 
3. ผลกำรประเมิน 
    คณะกรรมกำร 
    ประเมินปรับปรุง 
    ต  ำแหน่ง 
4. ควำมเห็นของ 
    นำยก อปท.  

 
ประเมินคุณลักษณะบุคคล  
ปริมาณงาน คุณภาพงาน  
องค์ประกอบ  4  ด้าน 

   1. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
   2. ความยุ่งยากของงาน 
   3. การก ากับตรวจสอบ 
   4. การตัดสินใจ 

 

ต าแหน่งที่จะปรับปรุงเป็น 

ระดับช านาญการพิเศษ 

ไม่ต้องมีหัวหน้าส่วนราชการ

ระดับกลางแลว้ 

ตาม ว 142 18 ต.ค. 2562 

ว 142 แก้ไขเลื่อนระดับใหม่.pdf


แสดงถึงขอ้เสนอกำรน ำ
ควำมรู้ท่ีจ ำเป็นในระดบั

ต ำแหน่งท่ีจะแต่งตั้งไปใชใ้น
กำรปฏิบติังำน 

    อปท.ตั้งคณะกรรมการประเมินวสัิยทศัน์ 
1.  ผู้แทนส่วนราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมภิาค 
      ทีม่ีลกัษณะงานเกีย่วข้องที่  ก.จังหวดั  คัดเลอืก    
      เป็นประธาน 
2. ปลดั  อปท.   เป็นกรรมการ 
3. ผอ. กอง/ ส านัก  ต้นสังกดั  เป็นกรรมการ 
4. ข้าราชการผู้รับผดิชอบงานบุคคล   เป็นเลขานุการ 

  เกณฑ์ผ่าน  ต้องได้คะแนนจากกรรมการ 2 ใน 3  ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 60  

 

1. ความรู้ทีจ่ าเป็น           
ประจ าสายงาน 

วสัิยทัศน์ 

 

การประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งต้ังระดับช านาญการพิเศษ 
 



 

การประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งต้ังระดับช านาญการพิเศษ 
 

2. ทกัษะ ประเมินทักษะที่จ าเป็น
ในการปฏิบัติงาน 

ผอ.ส านัก/กอง 
ประเมินตามแบบ 

3. สมรรถนะ 
พิจารณาจากผลประเมิน

การปฏิบัติราชการ        
ในระดับช านาญการ 

ไม่ต ่ากว่า    
ระดบัดี  6 คร้ัง 

เมือ่ผ่านการประเมนิ  3 องค์ประกอบ แล้วให้เสนอผลงานดเีด่น 

  เกณฑ์ผ่าน  ต้องได้คะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80  

 



ผลงาน ชพ. 

1. เป็นผลงานดีเด่นย้อนหลงัไม่เกนิ 3 ปี  จ านวน  2 ผลงาน 
2. เป็นผลงานจากการปฏิบัติงานในความรับผดิชอบของ 
    ต าแหน่ง  สายงาน  เดียวกบัต าแหน่งทีจ่ะแต่งตั้ง 
3. เป็นผลงานทีแ่สดงถึง   
    3.1 การใช้ความรู้ความสามารถ       
    3.2 ทักษะการปฏิบัติงานทีโ่ดดเด่น   
    3.3 เกดิประโยชน์ต่อทางราชการ/ประชาชน   
    3.4 การพฒันาการปฏิบัติงานในระดับทีจ่ะแต่งตั้ง 



คณะกรรมการประเมนิผลงาน ระดบัช านาญการพเิศษ  (3 คน) 

 

 ให้ อปท. แต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินผลงานจาก
บัญชีกรรมการที่ ก.จังหวดั ก าหนด ประกอบด้วย 
    1. ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  หรือ 
    2. ผู้แทนส่วนราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค  
    3. ผู้ช่วยเลขานุการ ก.จังหวดั   เป็นเลขานุการ  



ประเด็น สาระส าคญั 

การคดัเลอืกเพือ่เลือ่นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดบัช านาญการพเิศษ 

เกณฑ์ผ่าน 

การประเมิน 

ผลงาน 

 

 

 

 

 

           คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

การแต่งตั้ง 

 

1. นายก อปท. แต่งตั้ง  โดยความเห็นชอบของ ก.จังหวดั  

2. วนัที่มีผลเลือ่นระดับ ไม่ก่อนวนัที่ยืน่ผลงานต่อ
ส านักงานเลขานุการ  ก. จังหวดั 



กรณีไม่ผ่านการประเมินผลงาน 

    1.  ให้สามารถเสนอผลงานได้อีกครั้งหนึ่ง ภายใน 1 ปี 

    2.  หากพ้นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันแจ้งผลประเมินให้              

         การประเมินครั้งนั้นเป็นอันยกเลิก   

    3. หากต้องการคัดเลือกใหม่  ให้ด าเนินการใหม่ตั้งแต่ 

        การปรับปรุงต าแหน่งและการประเมินผลงาน 

      

ผลงาน 



 

การคัดเลือก        
เพื่อเลื่อน          

ระดับเชี่ยวชาญ 
   



คุณสมบัติบุคคล 

คุณวฒิุ คุณสมบติั กำรอบรม เงินเดือน ผลกำรปฏิบติัรำชกำร วนิยั 

 
- มีคุณวฒิุตรง 
- มีระยะเวลำด ำรง 
   ต  ำแหน่ง  2 ปี 
    

 
ไม่ต ่ำกวำ่
ขั้นต ่ำ
ระดบั

เช่ียวชำญ 
(24,400) 

 

มีผลปฏิบติัรำชกำร
ระดบัช ำนำญกำร
พิเศษไม่ต ่ำกวำ่
ระดบัดี  4 คร้ัง 

รอบประเมิน
ท่ีผำ่นมำถึงวนั
แต่งตั้ง ไม่ถูก
ลงโทษสูงกวำ่
ภำคทณัฑ ์

ผำ่นอบรม
หลกัสูตรท่ี  
ก.กลำง 
ก ำหนด 

ตั้งแต่ 1 ต.ค. 59              
ถึงปัจจุบนั 

(1 เมษายน 2562) 

 

การคดัเลอืกเพือ่เลือ่นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ระดบัเช่ียวชาญ 

 

 
ปัจจุบัน ก.กลาง เร่ิมหลักสูตรอบรมแล้ว 
แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกต าแน่ง                     
ก.จังหวัด อาจเห็นชอบให้แต่งตั้งไปก่อน 
และให้เข้าอบรมในโอกาสแรก 



ระยะเวลาขั้นต า่ในการด ารงต าแหน่งตามคุณวุฒ ิ

เช่ียวชาญ 
(9) 

ช านาญการ
พเิศษ 
(8) 

2 ปี  

ระบบแท่ง 
(ช านาญการพเิศษ) 

ระบบซี 
(C 8)  

บทเฉพาะกาล  



- ก.จงัหวดั  
   เห็นชอบ 
- อปท. 
  ประกำศ    
  ปรับปรุง 
   แผน 
  อตัรำก ำลงั  
   3 ปี  

การปรับปรุงต าแหน่งระดบัเช่ียวชาญ 
 
 
 
 

กรณมีผู้ีด ารงต าแหน่ง 
- ผูน้ั้นมีคุณสมบติัครบ 
- ผำ่นกำรประเมิน 
  คุณลกัษณะบุคคล 
กรณตี าแหน่งว่าง 
- เลขท่ีต ำแหน่งนั้น 
  เดิมเป็นระดบั 
  เช่ียวชำญ มำก่อน 
- ปริมำณงำน คุณภำพ  
  ควำมรับผดิชอบ  
  ไม่เปล่ียนแปลง 

 
 
 
 

อปท. ตั้งคณะกรรมกำรประเมิน
ปรับปรุงต ำแหน่ง (5 คน) 

- ปลัด อปท.  ประธาน 
- ข้าราชการส่วนท้องถิ่น/ 
  ข้าราชการพลเรือนในสายงาน 
  ที่ขอประเมิน ระดับไม่ต่ ากว่า  
  ชช./ ผู้ทรงฯ ในสายงานนั้น 3 คน 
- ผอ.ส านัก 

อปท. เสนอเร่ืองต่อ  
ก.จงัหวดั 

1. ภำรกิจ ปริมำณ  
    คุณภำพงำนท่ี 
     เพิ่มข้ึน 
2. ค่ำใชจ่้ำยก่อน 
     ปรับปรุงและหลงั 
     ปรับปรุง 
3. ผลกำรประเมิน 
    คณะกรรมกำร 
    ประเมินปรับปรุง 
    ต  ำแหน่ง 
4. ควำมเห็นของ 
    นำยก อปท.  

 
ประเมินคุณลักษณะบุคคล  
ปริมาณงาน คุณภาพงาน  
องค์ประกอบ  4  ด้าน 

   1. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
   2. ความยุ่งยากของงาน 
   3. การก ากับตรวจสอบ 
   4. การตัดสินใจ 

 

ต าแหน่งที่จะปรับปรุงเป็น 

ระดับเชี่ยวชาญได้ตอ้งอยู่ใน 

ส่วนราชการระดับสูงขึ้นไป 

และ มีงบ300ล้านไม่รวมเงินอุดหนุน 



1. ความรู้ที่จ าเป็น
ประจ าสายงาน 

ทดสอบ
ความรู้ 

อปท.ตั้งคณะกรรมการ
สัมภาษณ ์

เกีย่วกบัข้อเสนอการพฒันางาน
หรือปรับปรุงงาน 

1. ผู้ทรงฯ ใน ก.กลาง ที่ ก.กลาง คดัเลอืก   เป็นประธาน 
2. ผู้ทรงฯ จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  หรือ 
    ผู้แทนส่วนราชการส่วนกลาง/ภูมิภาค ที่เกีย่วกบั 
    ลกัษณะงานของต าแหน่งที่ขอประเมิน   จ านวน  2 คน 
 3. ผู้แทนปลดัฯ ใน ก.กลาง ที่ ก.กลาง คดัเลอืก   1  คน 
 4. ผู้แทนนายกฯ ใน ก.กลาง ที่ ก.กลาง คดัเลอืก  1 คน 
 5. เลขานุการ ก.กลาง  เป็นเลขานุการ 

เกณฑ์ผ่าน ต้องได้คะแนนจากกรรมการ 3 ใน 5  ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 60  

 

การประเมินเพือ่เลือ่นแต่งตั้งระดบัเช่ียวชาญ 

 



2. ทกัษะ ประเมินทักษะที่จ าเป็น
ในการปฏิบัติงาน 

ผอ.ส านัก ประเมิน
ตามแบบ 

เกณฑ์ผ่าน ต้องได้คะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80  

3. สมรรถนะ 
พิจารณาจาก                

ผลประเมินการปฏิบัติ
ราชการย้อนหลัง 

ไม่ต ่ากว่า     
ระดบัดี  4 คร้ัง 

เมือ่ผ่านการประเมนิ  3 องค์ประกอบ แล้วให้เสนอผลงานดเีด่น 

 

การประเมินเพือ่เลือ่นและแต่งตั้งระดับเช่ียวชาญ 
 



 ผลงาน ชช. 

1. เป็นผลงานดีเด่นย้อนหลงัไม่เกนิ 3 ปี  จ านวน  2 ผลงาน 
2. เป็นผลงานจากการปฏิบัติงานในความรับผดิชอบของ 
    ต าแหน่งสายงานเดียวกบัต าแหน่งทีจ่ะแต่งตั้ง 
3. เป็นผลงานทีแ่สดงถึง   
    3.1 การใช้ความรู้ความสามารถ       
    3.2 ทักษะการปฏิบัติงานทีโ่ดดเด่น   
    3.3 เกดิประโยชน์ต่อทางราชการ  ประชาชน   
    3.4 การพฒันาการปฏิบัติงานในระดับทีจ่ะแต่งตั้ง 



คณะกรรมการประเมนิผลงาน ระดบัเช่ียวชาญ  (3 คน) 

 

 ให้ อปท. แต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินผลงานจาก
บัญชีกรรมการที่ ก.กลาง ก าหนด ประกอบด้วย 
    1. ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  หรือ 
    2. ผู้แทนส่วนราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค  
    3. ผู้ช่วยเลขานุการ ก.กลาง   เป็นเลขานุการ  



ประเด็น 
เกณฑ์ผ่าน 

การประเมิน 

ผลงาน 

 

การแต่งตั้ง 

 
1. นายก อปท. แต่งตั้ง  โดยความเห็นชอบของ ก.จังหวดั  

2. วนัที่มีผลเลือ่นระดับ ไม่ก่อนวนัที่ยืน่ผลงานต่อ
ส านักงานเลขานุการ  ก. กลาง 

 

การประเมินเพือ่เลือ่นและแต่งตั้งระดบัเช่ียวชาญ 

 

           คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80                   
และเสนอผลการประเมินผลงานให้ ก.กลาง เห็นชอบ 

 



กรณีไม่ผ่านการประเมินผลงาน 

    1.  ให้สามารถเสนอผลงานได้อีกครั้งหนึ่ง ภายใน 1 ปี 

    2.  หากพ้นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันแจ้งผลประเมินให้              

         การประเมินครั้งนั้นเป็นอันยกเลิก   

    3. หากต้องการคัดเลือกใหม่  ให้ด าเนินการใหม่ตั้งแต่ 

        การปรับปรุงต าแหน่งและการประเมินผลงาน 

      

ผลงาน 



 

เส้นทางความก้าวหน้า 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

(เปลี่ยนสายงาน) 
 



กำรเปล่ียนต ำแหน่งจำก ประเภททัว่ไป เป็น ประเภทวิชำกำร 
เช่ียวชาญ 

(9) 

ปฏิบตัิการ 
(3-5) 

ช านาญการ 
(6-7) 

6 ปี   (ป.ตรี 6/ ป.โท 4) 

4 ปี  

 วชิาการ 

ช านาญการพเิศษ 
(8) 

2 ปี  

อาวุโส 
(7) 

ปฏิบตัิงาน 
(1-4) 

ช านาญงาน 
(5-6) 

6 ปี 

6 ปี  

ปวช. 6 ปี 
ปวท. 5 ปี 
ปวส. 4 ปี 

 ทั่วไป 

มีการปฏิบัตงิานเกีย่วข้อง 
(4 ปี/ 6ปี) (สอบคดัเลอืก) 

2 ปี  (สอบแข่งขนั/สอบคดัเลอืก)  

2 ปี (สอบแข่งขนั/สอบคดัเลอืก) 
เงนิเดอืนแตะขั้นต า่ (13,470บาท) 
มีวุฒิ ป.ตรีตรงตามต าแหน่ง  

การสอบเปล่ียนสายงาน 

อปท.สามารถด าเนินการเองได้ 



กำรเปล่ียนต ำแหน่งเป็น ประเภทอ ำนวยกำรทอ้งถ่ิน 

ผอ.กอง 
(ต้น) 

ผอ.กอง 
(กลาง) 

ผอ.ส านัก 
(สูง) 

อ านวยการท้องถิ่น 

ฝ่าย 7/2 ปี 
ฝ่าย 6/4 ปี  

หน.ฝ่าย 
(ต้น) 

เช่ียวชาญ 
(9) 

ปฏิบตัิการ 
(3-5) 

ช านาญการ 
(6-7) 

ช านาญการพเิศษ 
(8) 

4 ปี  

6 ปี  

8 ปี  

วชิาการ 

6 ปี /4ปี  

4 ปี  

2 ปี  อาวุโส 
(7) 

ปฏิบตัิงาน 
(1-4) 

ช านาญงาน 
(5-6) 

ทัว่ไป 

4 ปี  
2 ปี  

4 ปี  

4 /6ปี  

บทเฉพาะกาล 
7ว + อาวุโส  = 4 ปี 

บทเฉพาะกาล 
6ว + ชก.  = 4 ปี 

บทเฉพาะกาล 
5-6 +  ชง.  =  8 ปี 

../มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง/มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง 99 สายงาน.rar
../มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง/มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง 99 สายงาน.rar
../มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง/มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง 99 สายงาน.rar
../มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง/บัญชีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เดิม - ใหม่  บทเฉพาะกาล  (เทศบาล).pdf
../มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง/บัญชีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เดิม - ใหม่  บทเฉพาะกาล  (เทศบาล).pdf


กำรเปล่ียนต ำแหน่งเป็น ประเภทบริหำรทอ้งถ่ิน(สอบคัดเลอืก) 

 ผอ.กอง 
(กลาง) 

ผอ.กอง 
 (ต้น) 

 ผอ.ส านัก 
(สูง) 

ปลดั (ต้น) 

ปลดั (กลาง) 

ปลดั (สูง) 

 บริหารท้องถิ่น 

4 ปี /3ปี  

2 ปี  

รอง (ต้น) 

2 ปี  

4 ปี  

รอง (กลาง) 

2 ปี  

รอง (สูง) 

2 ปี  

2 ปี  

 อ านวยการท้องถิ่น 

2 ปี  

2 ปี  

2 ปี  

หน.ฝ่าย (ต้น) 

2 ปี  

2 ปี  

4 /3ปี  

4 ปี  

2 ปี  

บทเฉพาะกาล  
ผอ.กอง (ต้น) ไป รอง (ต้น)   

(ผอ.กอง 7+ ผอ.กอง (ต้น)  = 2 ปี) 
(หน.ส่วน 7 + ผอ.กอง (ต้น)  = 4/3 ปี) 
(หน.กอง 6/ หน.ส่วน 6 + ผอ.กอง (ต้น) = 6 /5ปี) 

บทเฉพาะกาล  
ผอ.กอง (กลาง) ไป รอง (กลาง)   

(ผอ.กอง 8/  ผอ.ส่วน 8  +  ผอ.กอง (กลาง) / ผอ.
ส่วน (กลาง)    = 2 ปี )    

บทเฉพาะกาล  
ผอ.กอง (สูง) ไป รอง (สูง)   

(ผอ.ส านัก  9 +  ผอ.ส านัก  (สูง)   = 2 ปี ) 



หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ
สายงานวิทยาศาสตร์  

และเทคโนโลยี 
ปี 2562  
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          ต าแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (5 กลุ่มงาน) 

 

 

 

 

 

1.วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 

  

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

วิทยาศาสตร์ 

วิศวกรรมโยธา 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมเครื่องกล 

วิศวกรรมสุขาภิบาล 

สถาปัตยกรรม 

ผังเมือง 

2.วิศวกรรมและเทคโนโลย ี

  



          ต าแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (5 กลุ่มงาน) 

 

 

 

 

 

3.วิทยาศาสตร์สุขภาพ

และการแพทย์ 
  

วิทยาศาสตร์การแพทย ์

เภสัชกรรม 

วิชาการสุขาภิบาล 

พยาบาลวิชาชีพ 

แพทย์ 

ทันตแพทย ์

วิชาการสาธารณสุข 

รังสีการแพทย ์

กายภาพบ าบัด 

เทคนิคการแพทย์ 

แพทย์แผนไทย 

โภชนาการ 



         ต าแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (5 กลุ่มงาน) 

 

 

 

 

 

4.วิทยาศาสตร์ 

การเกษตร 

  

นายสัตวแพทย ์

วิชาการเกษตร 

วิชาการประมง 

5. กลุ่มอื่น ๆ  

   ที่ ก กลางก าหนด 

  

ยังไม่มีการก าหนดเพ่ิม 



เงื่อนไขผู้มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     

ระดับช านาญการ 

 

 

 

 

 

1. มีคุณสมบัติตรงตาม

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง

ระดับช านาญการ 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  

และ หนังสือ ว 58 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 

2. อัตราเงินเดือน 
ได้รับอัตราเงินเดือนไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการ  

(15,050 บาท) 

3. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ย้อนหลัง 6 ครั้ง ไม่ต่ ากว่าระดับดี  

4. รอบการประเมินที่ผ่านมา           

ถึงวันแต่งต้ัง 

5. การผ่านหลักสูตรอบรม 

ไม่ถูกลงโทษทางวินัยสูงกว่าภาคทัณฑ ์

ต้องผ่านหลักสูตรตามที่ ก.กลางก าหนด  

(บทเฉพาะกาล) 
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 เงินประจ าต าแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับช านาญการ 

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



เชิญ 

ทุกท่าน 

ถามไถ ่

ข้อสงสัย 



อปุจฉา ปรมาลาภา 
การไม่มีค าถาม เป็นลาภอันประเสริฐ 

งวดหน้า  

63       

นะโยม 



โอกาสหน้า 

พบกันใหม่   
สวัสดีครับ 

  
 

  
 

 

      

   

 


