
 
 
 

- ส าเนาคู่ฉบับ - 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งประเภททั่วไป
       และประเภทวิชาการให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561  

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ. 2562 

    

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13 (3) ประกอบกับมาตรา 25 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติ                                
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ในการประชุม
ครั้งที่  3/2561 เมื่อวันที่  29 มีนาคม 2561 คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี                            
ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 มีมติเห็นชอบให้ก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อน                 
และแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี                                
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งประเภททั่วไป
และประเภทวิชาการให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561” 
  ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้ประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
          3.1 ข้อ 188 ข้อ 189 ข้อ 190 ข้อ 191 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน              
ส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร            
ส่วนต าบล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 
          3.2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (เพ่ิมเติม)          
          3.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2)          
          บรรดาประกาศหรือหนังสือสั่งการอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
  ข้อ 4 ในประกาศนี้ 
  “การคัดเลือก” หมายความว่า การด าเนินการเพ่ือให้ได้พนักงานส่วนต าบลมาแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการในระดับที่สูงขึ้นด้วยวิธีการประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
ประเมินผลงาน และการประเมินความรู้ความสามารถ 

หมวด 1 
บททั่วไป 

  ข้อ 5 การเลื่อนพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการเพ่ือแต่งตั้ง            
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตามประกาศนี้ ให้เลื่อนและแต่งตั้งจากผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งนั้น 
  ข้อ 6 ภายใต้บังคับข้อ 5 การคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น             
ผู้นั้นต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) 
ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของระดับที่จะแต่งตั้งและมีความเหมาะสม โดยค านึงถึงความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความประพฤติ ประวัติการรับราชการ ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีผลงานที่ประจักษ์              
ในความสามารถ รวมถึงประโยชน์ที่ทางราชการและประชาชนได้รับ 

           /การพิจารณาคุณวุฒิ... 
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  การพิจารณาคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนั้นเท่านั้นและให้พิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาที่ระบุไว้ใน
บัตรประวัติข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นหลักในกรณีผู้ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมเติมภายหลังจากการบรรจุเข้ารับราชการ
จะต้องยื่นขอบันทึกเพ่ิมลงในบัตรประวัติข้าราชการส่วนท้องถิ่นก่อน จึงจะน าคุณวุฒินั้นมาใช้ในการพิจารณาได้ 

หมวด 2 
ต าแหน่งประเภทท่ัวไป 

ส่วนที่ 1 
ระดับช านาญงาน 

  ข้อ 7 การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ระดับช านาญงาน ให้เป็นไปตามข้อ 6 และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
          7.1 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอัตราเงินเดือนต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับ
ช านาญงาน 
          7.2 มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับปฏิบัติงานย้อนหลังไม่ต่ ากว่าระดับดี
อย่างน้อย 6 ครั้ง 
          7.3 ในรอบการประเมินที่ผ่านมาจนถึงวันที่จะได้รับแต่งตั้งต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัย                       
ที่สูงกว่าภาคทัณฑ์ 
          7.4 ผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) 
ก าหนด ในการนี้ หากต าแหน่งใดที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ยังไม่ได้ก าหนดหลักสูตร
การอบรม คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) อาจให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก             
ไปก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ทราบ แต่ผู้นั้นต้องเข้ารับการฝึกอบรม              
ในโอกาสแรกท่ีมีการเปิดอบรมในหลักสูตรนั้น 
          7.5 ผ่านการคัดเลือกด้วยการประเมินผลงานตามแบบที่ก าหนด ซึ่งผลงานที่น าเสนอ
ต้องเป็นผลงานดีเด่นในต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน
ในระดับท่ีจะแต่งตั้ง และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ ประชาชน หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานย้อนหลั งไม่เกิน 
3 ปี จ านวน 2 ผลงาน และต้องได้รับคะแนนจากคณะกรรมการประเมินผลงานตามข้อ 8 จ านวน 2 ใน 3               
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
  ข้อ 8 คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน ประกอบด้วย 
    (1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธาน 
    (2) ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการ
พลเรือนที่ด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะประเมินในระดับไม่ต่ ากว่าระดับต าแหน่งที่ขอประเมิน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
เฉพาะด้านที่มีความช านาญในสายงานนั้น ๆ ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถจ านวน 1 คน                       
เป็นกรรมการ 
    (3) ผู้อ านวยการส านัก/กอง ต้นสังกัดของผู้ขอประเมิน  เป็นกรรมการ 
    (4) พนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ 
  ท าหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของผู้ขอประเมิน 
   
 
 
             /ข้อ 9 การเลื่อนและแต่งตั้ง... 
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  ข้อ 9 การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตามความ               
ในส่ วนนี้  ให้นายกองค์การบริหารส่ วนต าบลเป็นผู้ออกค าสั่ ง เลื่ อนและแต่งตั้ งผู้ ผ่ านการคัดเลือก                               
โดยขอความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ทั้งนี้ วันที่มีผลในการเลื่อนระดับ              
ต้องไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการ 

ส่วนที่ 2 
ระดับอาวุโส 

  ข้อ 10 การปรับปรุงต าแหน่งเป็นระดับอาวุโส ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   10.1 ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติ และระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงาน
ครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น และผ่านการประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
   10.2 กรณีเป็นต าแหน่งว่าง จะขอปรับปรุงต าแหน่งเป็นระดับอาวุโสได้ก็ต่อเมื่อ             
เลขที่ต าแหน่งนั้นเดิมเป็นต าแหน่งระดับอาวุโสมาก่อนแล้ว และปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความยุ่งยากของงาน
รวมถึงความรับผิดชอบไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
   10.3 การขอปรับปรุงต าแหน่งให้ด าเนินการประเมิน วิเคราะห์ค่างาน ปริมาณงาน 
คุณภาพของงาน และความยุ่งยากของงานรวมถึงความรับผิดชอบ โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินปรับปรุงต าแหน่ง ประกอบด้วย 
           (1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธาน 
           (2) ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการ  
พลเรือนที่ด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะประเมินในระดับไม่ต่ ากว่าระดับต าแหน่งที่ขอประเมิน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
เฉพาะด้านที่มีความช านาญในสายงานนั้น ๆ ซึ่งมีผลงานเป็นประจักษ์ในความสามารถจ านวน 3 คน                       
เป็นกรรมการ 
           (3) ผู้อ านวยการส านัก/กอง ต้นสังกัดของผู้ประเมิน เป็นกรรมการ 
           (4) พนักงานส่วนต าบลรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ 
  ท าหน้าที่ประเมินคุณลักษณะของบุคคล และลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน 
คุณภาพของงาน ความยุ่งยากของงาน ความรู้ และความสามารถที่ต้องการในการปฏิบัติงานของต าแหน่งนั้น
เปลี่ยนไปจากเดิมในสาระส าคัญมากถึงขนาดที่จะต้องปรับระดับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง              
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด โดยมีองค์ประกอบการประเมิน 4 ด้าน ดังนี้ 
   (1) หน้าที่ความรับผิดชอบ 
   (2) ความยุ่งยากของงาน 
   (3) การก ากับตรวจสอบ 
   (4) การตัดสินใจ 
   โดยเป็นไปตามแบบที่ก าหนด หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรปรับปรุง
ต าแหน่งให้มีระดับสูงขึ้น ก็ให้เสนอผลการพิจารณาต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือเสนอขอปรับปรุง
ต าแหน่งนั้นเป็นระดับอาวุโสต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณา มีรายละเอียด        
ประกอบด้วย 
           1) รายละเอียดของภารกิจ ปริมาณงาน และคุณภาพของงานที่เพ่ิมข้ึนจนถึง 
ขนาดต้องท าให้มีการปรับปรุงต าแหน่งนั้นเป็นระดับอาวุโส 
            
 
                  /2) ภาระค่าใช้จ่ายด้าน... 
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           2) ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามกรอบแผนอัตราก าลัง                   
ในปีปัจจุบันและภายหลังจากการมีการปรับปรุงการก าหนดระดับต าแหน่งนั้นแล้ว 
           3) ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปรับปรุงต าแหน่ง และความเห็น
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
           ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ได้พิจารณามีมติ
เห็นชอบให้ปรับปรุงต าแหน่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประกาศปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี                  
ในต าแหน่งและเลขท่ีต าแหน่งนั้น 
  ข้อ 11 การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ระดับอาวุโส ให้เป็นไปตามข้อ 6 และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   11.1 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอัตราเงินเดือนต าแหน่งประเภททั่วไป                
ระดับอาวุโส 
   11.2 มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับช านาญงานย้อนหลังไม่ต่ ากว่าระดับดี
อย่างน้อย 6 ครั้ง 
   11.3 ในรอบการประเมินผ่านมาจนถึงวันที่จะได้รับแต่งตั้งต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัย 
ที่สูงกว่าภาคทัณฑ์ 
   11.4 ผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)
ก าหนด ในการนี้ หากต าแหน่งใดที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ยังไม่ได้ก าหนดหลักสูตร
การอบรม คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) อาจให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก           
ไปก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ทราบ แต่ผู้นั้นต้องเข้ารับการฝึกอบรม              
ในโอกาสแรกท่ีมีการเปิดอบรมในหลักสูตรนั้น 
   11.5 ผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ และการประเมินผลงาน 
  ข้อ 12 วิธีการประเมินความรู้ความสามารถให้ด าเนินการ โดยมีองค์ประกอบ 3 ด้าน ดังนี้ 
   12.1 ด้านความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ให้ประเมินด้วยการเขียนวิสัยทัศน์                       
ที่แสดงให้เห็นถึงข้อเสนอการน าความรู้ที่จ าเป็นในระดับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยให้
องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ประกอบด้วย 
            (1) ผู้แทนส่วนราชการระดับส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานของต าแหน่งที่ขอประเมิน ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับต าแหน่งที่ขอประเมินโดยคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) คัดเลือก ประธาน 
            (2) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้อ านวยการส านัก/กอง ที่ผู้นั้นสังกัด
เป็นกรรมการ 
            (3) พนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ              
          ท าหน้าที่ในการประเมินวิสัยทัศน์ตามแบบที่ก าหนด โดยผู้ผ่านการประเมินต้องได้รับ
คะแนนจากคณะกรรมการการประเมินวิสัยทัศน์ 2 ใน 3 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
   12.2 ด้านทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ให้ประเมินจากผลการ
ประเมินของผู้บังคับบัญชาระดับส านัก/กอง ตามแบบที่ก าหนด โดยจะต้องมีผลการประเมินไม่น้อยกว่า                      
ร้อยละ 80 
   12.3 ด้านสมรรถนะที่จ า เป็นส าหรับการปฏิบัติ งานในต าแหน่ ง ต้องมีผล                        
การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีในระดับช านาญงานย้อนหลังไม่ต่ ากว่าระดับดีอย่างน้อย 6 ครั้ง 
   

          /ข้อ 13 เมื่อผ่านการประเมิน... 
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  ข้อ 13 เมื่อผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทั้ง 3 ด้านแล้ว ให้ผู้ขอประเมินน าเสนอ
ผลงานซึ่งเป็นผลงานดีเด่นในต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะในการ
ปฏิบัติงานระดับที่จะแต่งตั้ง และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ ประชาชน หรือการพัฒนาการปฏิบัติงาน      
ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี จ านวน 1 ผลงาน 
  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานระดับอาวุโส จ านวน 3 คน
จากบัญชีกรรมการประเมินผลงานที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนด ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือผู้แทนส่วนราชการ             
ระดับส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของต าแหน่งที่ขอประเมิน ซึ่งด ารงต าแหน่ง                      
ไม่ต่ ากว่าระดับต าแหน่งที่ขอประเมิน โดยมีผู้ช่วยเลขานุการ ก.อบต.จังหวัด เป็นเลขานุการ ท าหน้าที่             
ประเมินผลงาน ที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะของผู้ขอประเมิน และคุณภาพความยุ่งยาก
ของผลงาน รวมถึงการน าผลงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ ประชาชน หรือพัฒนาการปฏิบัติงาน 
  ผู้ผ่านการประเมินผลงานต้องได้รับคะแนนจากคณะกรรมการประเมินผลงาน 2 ใน 3 ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 70 ตามแบบที่ก าหนด 
  ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงาน ให้เสนอผลงานได้อีกครั้งหนึ่ง ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับ              
แจ้งผลการประเมิน หากไม่เสนอผลงานอีกครั้ง หรือเสนอผลงานอีกครั้งแล้วไม่ผ่านการประเมินให้การคัดเลือก
ครั้ งนั้น เป็นอันยกเลิก ทั้ งนี้  หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความประสงค์จะด าเนินการคัดเลือ ก                             
ต้องด าเนินการใหม่ท้ังการปรับปรุงต าแหน่งและการประเมินผลงาน 
  ข้อ 14 การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตามความ             
ในส่วนนี้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ออกค าสั่งเลื่อนและแต่งตั้งผู้ ผ่านการคัดเลือก โดยขอความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ทั้งนี้ วันที่มีผลในการเลื่อนระดับต้องไม่ก่อน
วันที่ยื่นผลงานครบถ้วนถูกต้อง โดยถือเอาวันประทับตราลงรับของส านักงานเลขานุการ ก.อบต.จังหวัด 

หมวด 3 
ต าแหน่งประเภทวิชาการ 

ส่วนที่ 1 
ระดับช านาญการ 

 ข้อ ๑๕ การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้นระดับ
ช านาญการ ให้เป็นไปตามข้อ ๖ และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๑๕.๑ ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอัตราเงินเดือนต าแหน่งประเภทวิชาการ                 
ระดับช านาญการ 

๑๕.๒ มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับปฏิบัติการย้อนหลังไม่ต่ ากว่าระดับดี
อย่างน้อย ๖ ครั้ง หรือไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง ส าหรับผู้ได้รับรับวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ตรงตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 

๑๕.๓ ในรอบการประเมินที่ผ่านมาจนถึงวันที่จะได้รับแต่งตั้งต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัย                       
ที่สูงกว่าภาคทัณฑ์  

๑๕.๔ ผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)  
ก าหนด ในการนี้ หากต าแหน่งใดที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ยังไม่ได้ก าหนดหลักสูตร                     
การอบรม คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) อาจให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกไปก่อน                    
แล้วรายงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ทราบ แต่ผู้นั้นต้องเข้ารับการฝึกอบรมในโอกาสแรก             
ที่มีการเปิดอบรมในหลักสูตรนั้น 

/๑๕.๕ ผ่านการ… 
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๑๕.๕ ผ่านการคัดเลือกด้วยการประเมินผลงานตามแบบที่ก าหนด ซึ่งผลงานที่น าเสนอ                   

ต้องเป็นผลงานดี เด่นในต าแหน่งที่จะแต่งตั้ ง ที่แสดงให้ เห็นถึงการใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะในการ                       
ปฏิบัติงานในระดับที่แต่งตั้ง และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการหรือประชาชน หรือการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี จ านวน ๒ ผลงาน และต้องได้รับคะแนนจากคณะกรรมการประเมินผลงานตามข้อ ๑๖ 
จ านวน ๒ ใน ๓ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

ทั้งนี้  การประเมินเพ่ือให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งส าหรับสาย งานนิติการ กรณีผู้ ได้รับ
ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทยให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยอนุโลมจนกว่าจะ
ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ” (ความในข้อ 15 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที ่2 พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562) 
  ข้อ 16 คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน ประกอบด้วย 
           (1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธาน 
           (2) ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการ 
พลเรือนที่ด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะประเมินในระดับไม่ต่ ากว่าระดับต าแหน่งที่ขอประเมิน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
เฉพาะดา้นทีม่ีความช านาญในสายงานนั้น ๆ ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถจ านวน 1 คน เป็นกรรมการ 
           (3) ผู้อ านวยการส านัก/กอง ต้นสังกัดของผู้ขอประเมิน เป็นกรรมการ 
           (4) พนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ 
  ท าหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของผู้ขอประเมิน 
  ข้อ 17 การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตามความ          
ในส่วนนี้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ออกค าสั่งเลื่อนและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ทั้งนี้ วันที่มีผลในการเลื่อนระดับต้องไม่ก่อน
วันที่ผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการ 

ส่วนที่ 2 
ระดับช านาญการพิเศษ 

 ข้อ ๑๘ การปรับปรุงต าแหน่งเป็นระดับช านาญการพิเศษ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
๑๘.๑ ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติ  และระยะเวลาการด า รงต าแหน่งใน            

สายงานครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น และผ่านการประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
๑๘.๒ กรณีเป็นต าแหน่งว่าง จะขอปรับปรุงต าแหน่งเป็นระดับช านาญการพิเศษได้                        

ก็ต่อเมื่อเลขที่ต าแหน่งนั้นเดิมเป็นต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษมาก่อนแล้ว และปริมาณงาน คุณภาพของงาน                 

ความยุ่งยากของงาน รวมถึงความรับผิดชอบไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
๑๘.๓ การขอปรับปรุงต าแหน่งให้ด าเนินการประเมิน วิเคราะห์ค่างาน ปริมาณงาน                      

คุณภาพของงาน และความยุ่งยากของงานรวมถึงความรับผิดชอบ โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง  คณะกรรมการ
ประเมินปรับปรุงต าแหน่ง ประกอบด้วย 
 (๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธาน 
 (๒) ผู้ที่ เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการ 
พลเรือนที่ด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะประเมินในระดับไม่ต่ ากว่าระดับต าแหน่งที่ขอประเมิน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ               
เฉพาะด้านที่มีความช านาญในสายงานนั้นๆ ซึ่ งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถจ านวน ๓ คน                           
เป็นกรรมการ 
 (๓) ผู้อ านวยการส านัก/กอง ต้นสังกัดของผู้ขอประเมิน เป็นกรรมการ 
 (๔) พนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล  เป็นเลขานุการ 
 
              /ท าหน้าที่ประเมิน… 
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 ท าหน้าที่ประเมินคุณลักษณะของบุคคล และลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบปริมาณงาน 
คุณภาพของงาน ความยุ่งยากของงาน ความรู้ และความสามารถที่ต้องการในการปฏิบัติงานของต าแหน่งนั้น
เปลี่ยนไปจากเดิมในสาระส าคัญมากถึงขนาดที่จะต้องปรับระดับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด โดยมีองค์ประกอบการประเมิน ๔ ด้าน ดังนี้ 

(๑) หน้าที่ความรับผิดชอบ 
(๒) ความยุ่งยากของงาน 
(๓) การก ากับตรวจสอบ 
(๔) การตัดสินใจ 

โดยเป็นไปตามแบบที่ก าหนด หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรปรับปรุงต าแหน่ง
ให้มีระดับสูงขึ้น ก็ให้เสนอผลการพิจารณาต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือเสนอขอปรับปรุงต าแหน่งนั้นเป็น
ระดับช านาญการพิเศษต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)พิจารณา มีรายละเอียด ประกอบด้วย 

๑) รายละเอียดของภารกิจ ปริมาณงาน และคุณภาพของงานที่เพ่ิมขึ้นจนถึงขนาดต้อง
ท าให้มีการปรับปรุงก าหนดต าแหน่งนั้นเป็นระดับช านาญการพิเศษ 

๒) ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามกรอบแผนอัตราก าลั ง 
ในปีปัจจุบันและภายหลังจากมีการปรับปรุงการก าหนดระดับต าแหน่งนั้นแล้ว 

๓ )  ผ ลการประ เ มิ น ขอ งคณะกร รมการประ เ มิ นป รั บป รุ ง ต า แหน่ ง                                   
และความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ได้พิจารณามีมติเห็นชอบให้ปรับปรุง
ต าแหน่งแล้ว ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  ในต าแหน่งและ                         
เลขที่ต าแหน่งนั้น” (ความในข้อ 18 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562) 
  ข้อ 19 การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ระดับช านาญการพิเศษ ให้เป็นไปตามข้อ 6 และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   19.1 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอัตราเงินเดือนต าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับช านาญการพิเศษ 
   19.2 มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับช านาญการย้อนหลังไม่ต่ ากว่า
ระดับดีอย่างน้อย 6 ครั้ง 
   19.3 ในรอบการประเมินที่ผ่านมาจนถึงวันที่จะได้รับแต่งตั้งต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัย
ที่สูงกว่าภาคทัณฑ์ 
   19.4 ผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)
ก าหนด ในการนี้ หากต าแหน่งใดที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ยังไม่ได้ก าหนดหลั กสูตร
การอบรม คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) อาจให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก            
ไปก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ทราบ แต่ผู้นั้นต้องเข้ารับการฝึกอบรม              
ในโอกาสแรกท่ีมีการเปิดอบรมในหลักสูตรนั้น 
    
 
 
                   /19.5 ผ่านการคัดเลือก… 
 
 
 

 



 

- 8 - 

   19.5 ผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ และการประเมินผลงาน 
  ข้อ 20 วิธีการประเมินความรู้ความสามารถให้ด าเนินการ โดยมีองค์ประกอบ 3 ด้าน ดังนี้ 
   20.1 ด้านความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ให้ประเมินด้วยการเขียนวิสัยทัศน์                        
ที่แสดงให้เห็นถึงข้อเสนอการน าความรู้ที่จ าเป็นในระดับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยให้
องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ประกอบด้วย 
    (1) ผู้แทนส่วนราชการระดับส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่ เกี่ยวข้อง                          
กับลักษณะงานของต าแหน่งที่ขอประเมิน ซึ่ งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับต าแหน่งที่ขอประเมิน                               
โดยคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) คัดเลือก เป็นประธาน 
    (2) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้อ านวยการส านัก/กอง ที่ผู้นั้น              
สังกัด เป็นกรรมการ 
    (3) พนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ 
   ท าหน้าที่ในการประเมินวิสัยทัศน์ตามแบบที่ก าหนด โดยผู้ผ่านการประเมินต้องได้รับ
คะแนนจากคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ 2 ใน 3 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
   20.2 ด้านทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ให้ประเมินจาก                         
ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาระดับส านัก/กอง ตามแบบที่ก าหนด โดยจะต้องมีผลการประเมินไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
   20.3 ด้านสมรรถนะที่ จ า เป็นส าหรับการปฏิบัติ งานในต าแหน่ ง ต้องมีผล                        
การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีในระดับช านาญการย้อนหลังไม่ต่ ากว่าระดับดีอย่างน้อย 6 ครั้ง 
  ข้อ 21 เมื่อผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทั้ง 3 ด้านแล้ว ให้ผู้ขอประเมินน าเสนอ
ผลงานดีเด่นทางวิชาการในต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะในการ
ปฏิบัติงานในระดับที่จะแต่งตั้ง และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ ประชาชน หรือความก้าวหน้าทางวิชาการ            
หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี จ านวน 2 ผลงาน 
  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานระดับช านาญการพิเศษ
จ านวน 3 คน จากบัญชีกรรมการประเมินผลงานที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนด
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือผู้แทน                 
ส่วนราชการระดับส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของต าแหน่งที่ขอประเมิน ซึ่งด ารง
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับต าแหน่งที่ขอประเมิน โดยมีผู้ช่วยเลขานุการ ก.อบต.จังหวัด เป็นเลขานุการ ท าหน้าที่
ประเมินผลงาน ที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะของผู้ขอประเมิน และคุณภาพความยุ่งยาก
ของผลงาน รวมถึงการน าผลงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ ประชาชน หรือความก้าวหน้าทางวิชาการ
หรือการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
  ผู้ผ่านการประเมินต้องได้รับคะแนนจากคณะกรรมการประเมินผลงาน 2 ใน 3 ไม่ต่ ากว่า             
ร้อยละ 70 ตามแบบที่ก าหนด 
  ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงาน ให้เสนอผลงานได้อีกครั้งหนึ่ง ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับ            
แจ้งผลการประเมิน หากไม่เสนอผลงานอีกครั้ง หรือเสนอผลงานอีกครั้งแล้วไม่ผ่านการประเมินให้การคัดเลือก
ครั้ งนั้น เป็นอันยกเลิก ทั้ งนี้  หากองค์ การบริหารส่วนต าบลมีความประสงค์จะด าเนินการคัดเลือก                             
ต้องด าเนินการใหม่ท้ังการปรับปรุงต าแหน่งและการประเมินผลงาน 
 
 
                   /ข้อ 22 การเลื่อนและ... 
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  ข้อ 22 การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่ สูงขึ้นตามความ                 
ในส่วนนี้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ออกค าสั่งเลื่อนและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก โดยขอ                   
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ทั้งนี้ วันที่มีผลในการเลื่อนระดับ                   
ต้องไม่ก่อนวันที่ยื่นผลงานครบถ้วนถูกต้อง โดยถือเอาวันประทับตราลงรับของส านักงานเลขานุการ ก.อบต.จังหวัด 

หมวด 4 
อ่ืนๆ 

  ข้อ 23 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและเลขานุการ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง  
มหาดไทยว่าด้วยการนั้น 
  ข้อ 24 การได้รับเงินประจ าต าแหน่งให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น 
  ข้อ 25 แบบที่ก าหนดในหมวด 2 และหมวด 3 ให้เป็นไปตามมติที่เห็นชอบในการประชุมของ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 

บทเฉพาะกาล 

  ข้อ 26 การใดที่อยู่ระหว่างด าเนินการ หรือด าเนินการตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เดิม                     
ไม่แล้วเสร็จ ให้ด าเนินการตามบทบังคับในมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เดิมจนแล้วเสร็จ 
  ข้อ 27 กรณีพนักงานส่วนต าบลมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการย้อนหลังไม่ต่ ากว่าระดับดี
ที่น ามาใช้ประกอบการเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นไม่ครบตามจ านวนครั้งที่ก าหนด                
ตามประกาศ เนื่องจากการปรับพนักงานส่วนต าบลเข้าสู่ระบบประเภทต าแหน่ง ให้ใช้ผลการประเมิน                      
การปฏิบัติราชการตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน 

   ประกาศ ณ วันที่   12  ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 

   นายพิบูลย์   หัตถกิจโกศล 
    
    ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี 
                       ประธานกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี 
 

 
 

 
 

 
 
 


