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หลักเกณฑการเลือ่ นระดับใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นในระบบแทง
1. กรณีตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่สําคัญ
คุณสมบัติของผูที่จะเลื่อนระดับ
1. คุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
2. ไดรับเงินดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับที่จะเลื่อน (ชํานาญงาน)
3. มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการยอนหลัง 6 ครั้ง ไมต่ํากวาระดับดี
4. ไมถูกลงโทษทางวินัยที่สูงกวาภาคทัณฑ
5. ผานการอบรมหลักสูตรตามที่ ก.กลาง กําหนด
การประเมินผลงาน
1. ผลงานเสนอเปนผลงานยอนหลังไมเกิน 3 ป จํานวน 2 ผลงาน
2. ผลงานตองเกิดจากผลการปฏิบัติงานในสายงานที่จะแตงตั้งเทานั้น (ไมนับตําแหนงที่เกี่ยวของ
เกื้อกูล)
3. ผูข อประเมินตองไดคะแนนจากคณะกรรมการประเมินผลงาน 2 ใน 3 ไมต่ํากวารอยละ 60
2. กรณีตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
หลักเกณฑและเงื่อนไขสาระสําคัญ
คุณสมบัติของผูที่จะเลื่อนระดับ
1. คุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
2. ไดรับเงินดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับที่จะเลื่อน (อาวุโส)
3. มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการยอนหลัง 6 ครั้ง ไมต่ํากวาระดับดี
4. ไมถูกลงโทษทางวินัยที่สูงกวาภาคทัณฑ
5. ผานการอบรมหลักสูตรตามที่ ก.กลาง กําหนด
การปรับปรุงตําแหนง
[พิมพ์ขอ้ ความ]
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1. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินการปรับปรุงตําแหนง ประเมินหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน
คุณภาพของงาน ความยุงยากของงาน ความรู และความสามารถตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
2. เสนอขอปรับปรุงตําแหนงตอ ก.จังหวัด พิจารณาใหความเห็นชอบ
3. ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป
การประเมินความรู ความสามารถ
1. ดานความรู
- ประเมินดวยการเขียนวิสัยทัศน
- กรรมการประเมินวิสัยทัศน ประกอบดวย ผูแทนสวนราชการระดับสวนกลางหรือสวนภูมิภาค
ที่เกี่ยวของกับลักษณะงานของตําแหนงที่ขอประเมิน โดย ก.จังหวัดคัดเลือก เปนประธาน ปลัด อปท. และ
ผูอํานวยการสํานัก/กอง ที่ผูนั้นสังกัด เปนกรรมการ
- ผานการประเมินวิสัยทัศนจากกรรมการ 2 ใน 3 ไมต่ํากวารอยละ 60
2. ดานทักษะ ประเมินจากผูบังคับบัญชาระดับสํานัก/กอง โดยมีผลการประเมิน ไมต่ํากวารอยละ 80
3. ดานสมรรถนะ ประเมินจากผลการปฏิบัติงานยอนหลังไมต่ํากวาระดับดีไมนอยกวา 6 ครั้ง
หลักเกณฑและเงื่อนไขสาระสําคัญ
การประเมินผลงานทางวิชาการ
1. ผูขอประเมินจัดทําผลงานทางวิชาการจํานวน 1 ผลงาน โดยกรรมการประเมินผลงานเปน
ผูทรงคุณวุฒิที่ ก.จังหวัด กําหนด
2. เกณฑการผานการประเมิน
ผูขอประเมินจะตองเปนผูที่ไดคะแนนจากคณะกรรมการประเมินผลงาน 2 ใน 3 ไมต่ํากวารอยละ 70
โดยวันที่มีผลในการเลื่อนระดับ ไมกอนวันที่ยื่นผลงานครบถวนถูกตอง โดยถือเอาวันประทับตราลงรับของสํานักงาน
เลขานุการ ก.จังหวัด
3.ผูที่ไมผานการประเมินผลงาน ใหเสนอผลงานไดอีกครั้งหนึ่ง ภายใน 1 ปนับแตวันที่ไดรับแจงผลการ
ประเมิน หากไมเสนอผลงานอีกครั้ง หรือเสนอผลงาน อีกครั้งแลวไมผานการประเมินใหการประเมินครั้งนั้นเปนอัน
ยกเลิก
3. กรณีตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
หลักเกณฑและเงื่อนไขสาระสําคัญ
คุณสมบัติของผูที่จะเลื่อนระดับ
1. คุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
2. ไดรับเงินดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับที่จะเลื่อน (ชํานาญการ)
3. มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการยอนหลัง 6 ครั้ง ไมต่ํากวาระดับดี
4. ไมถูกลงโทษทางวินัยที่สูงกวาภาคทัณฑ
5. ผานการอบรมหลักสูตรตามที่ ก.กลาง กําหนด
[พิมพ์ขอ้ ความ]
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การประเมินผลงาน
1. ผลงานเสนอเปนผลงานยอนหลังไมเกิน 3 ป จํานวน 2 ผลงาน
2. ผลงานตองเกิดจากผลการปฏิบัติงานในสายงานที่จะแตงตั้งเทานั้น (ไมนับตําแหนงที่เกี่ยวของ
เกื้อกูล)
3. ผูข อประเมินตองไดคะแนนจากคณะกรรมการประเมินผลงาน 2 ใน 3 ไมต่ํากวารอยละ 60
4. กรณีตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
หลักเกณฑและเงื่อนไขสาระสําคัญ
คุณสมบัติของผูที่จะเลื่อนระดับ
1. คุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
2. ไดรับเงินดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับที่จะเลื่อน (ชํานาญการพิเศษ)
3. มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการยอนหลัง 6 ครั้ง ไมต่ํากวาระดับดี
4. ไมถูกลงโทษทางวินัยที่สูงกวาภาคทัณฑ
5. ผานการอบรมหลักสูตรตามที่ ก.กลาง กําหนด
การปรับปรุงตําแหนง
1. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินการปรับปรุงตําแหนง ประเมินหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน
คุณภาพของงาน ความยุงยากของงาน ความรู และความสามารถตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
2. เสนอขอปรับปรุงตําแหนงตอ ก.จังหวัด พิจารณาใหความเห็นชอบ
3. ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป
การประเมินความรู ความสามารถ
1. ดานความรู
- ประเมินดวยการเขียนวิสัยทัศน
- กรรมการประเมินวิสยั ทัศน ประกอบดวย ผูแทนสวนราชการระดับสวนกลางหรือสวนภูมิภาคที่
เกี่ยวของกับลักษณะงานของตําแหนงที่ขอประเมิน โดย ก.จังหวัดคัดเลือก เปนประธาน ปลัด อปท. และผูอํานวยการ
สํานัก/กอง ที่ผูนั้นสังกัด เปนกรรมการ
- ผานการประเมินวิสัยทัศนจากกรรมการ 2 ใน 3 ไมต่ํากวารอยละ 60
2. ดานทักษะ ประเมินจากผูบังคับบัญชาระดับสํานัก/กอง โดยมีผลการประเมิน ไมต่ํากวารอยละ 80
3. ดานสมรรถนะ ประเมินจากผลการปฏิบัติงานยอนหลังไมต่ํากวาระดับดีไมนอยกวา 6 ครั้ง
การประเมินผลงานทางวิชาการ
1. ผูขอประเมินจัดทําผลงานทางวิชาการจํานวน 2 ผลงาน โดยกรรมการประเมินผลงานเปน
ผูทรงคุณวุฒิที่ ก.จังหวัด กําหนด
[พิมพ์ขอ้ ความ]
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2. เกณฑการผานการประเมิน
ผูขอประเมินจะตองเปนผูที่ไดคะแนนจากคณะกรรมการประเมินผลงาน 2 ใน 3 ไมต่ํากวารอยละ 70
โดยวันที่มีผลในการเลื่อนระดับ ไมกอนวันที่ยื่นผลงานครบถวนถูกตอง โดยถือเอาวันประทับตราลงรับของสํานักงาน
เลขานุการ ก.จังหวัด
3.ผูที่ไมผานการประเมินผลงาน ใหเสนอผลงานไดอีกครั้งหนึ่ง ภายใน 1 ปนับแตวันที่ไดรับแจงผลการ
ประเมิน หากไมเสนอผลงานอีกครั้ง หรือเสนอผลงาน อีกครั้งแลวไมผานการประเมินใหการประเมินครั้งนั้นเปนอัน
ยกเลิก
5. กรณีตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (เฉพาะ อบจ. และเทศบาล)
หลักเกณฑและเงื่อนไขสาระสําคัญ
คุณสมบัติของผูที่จะเลื่อนระดับ
1. คุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
2. ไดรับเงินดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับที่จะเลื่อน (เชี่ยวชาญ)
3. ไมถูกลงโทษทางวินัยที่สูงกวาภาคทัณฑ
4. ผานการอบรมหลักสูตรตามที่ ก.กลาง กําหนด
การปรับปรุงตําแหนง
1. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินการปรับปรุงตําแหนง ประเมินหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน
คุณภาพของงาน ความยุงยากของงาน ความรู และความสามารถตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
2. เสนอขอปรับปรุงตําแหนงตอ ก.จังหวัด เพื่อเสนอ ก.กลาง พิจารณาใหความเห็นชอบ
3. ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป
การประเมินความรู ความสามารถ
1. ดานความรู
- ประเมินดวยการสัมภาษณ จากคณะกรรมการที่ ก.กลาง กําหนด
- ผานการประเมินตองไดรับคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60
2. ดานทักษะ ประเมินจากผูบังคับบัญชาระดับสํานัก/กอง โดยมีผลการประเมิน ไมต่ํากวารอยละ 80
3. ดานสมรรถนะ ประเมินจากผลการปฏิบัติงานยอนหลังไมต่ํากวาระดับดีไมนอยกวา 4 ครั้ง
การประเมินผลงานทางวิชาการ
1. ผูขอประเมินจัดทําผลงานทางวิชาการจํานวน 2 ผลงาน โดยกรรมการประเมินผลงานเปน
ผูทรงคุณวุฒิที่ ก.กลาง กําหนด
2. เกณฑการผานการประเมิน

[พิมพ์ขอ้ ความ]
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ผูขอประเมินจะตองเปนผูที่ไดคะแนนจากคณะกรรมการประเมินผลงาน 2 ใน 3 ไมต่ํากวารอยละ 80
โดยวันที่มีผลในการเลื่อนระดับ ไมกอนวันที่ยื่นผลงานครบถวนถูกตอง โดยถือเอาวันประทับตราลงรับของสํานักงาน
เลขานุการ ก.จังหวัด
3. ผูที่ไมผานการประเมินผลงาน ใหเสนอผลงานไดอีกครั้งหนึ่ง ภายใน 1 ปนับแตวันที่ไดรับแจงผล
การประเมิน หากไมเสนอผลงานอีกครั้ง หรือเสนอผลงาน อีกครั้งแลวไมผานการประเมินใหการประเมินครั้งนั้นเปน
อันยกเลิก
*******************************************************

[พิมพ์ขอ้ ความ]
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